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 چکیده
جویی مصرف کشور است و رفتار صرفه درصد از کل 33: مصرف برق خانگی در ایران حدود مقدمه

 در مصرف آن با وجود تأکیدهای فراوان همچنان با سطح مطلوب فاصله دارد. 
کنندگان ایراندی  جویی برق خانگی در مصرفبینی رفتار صرفه: پژوهش حاضر با هدف پیشروش

 مدورد اری در این پژوهش مدلسازی معادالت ساختاری و جامعه آم استفاده موردانجام شد. طرح 
گیری به روش بود. نمونه 7099کنندگان برق در سراسر کشور در سال شامل تمام مصرف مطالعه
( برابر بدا  9997گیری در دسترس انجام گرفت. حداقل حجم نمونه با استفاده از روش ساپر )نمونه
ابزارهدای   نفدر بدود.   910کنندگان پژوهش برابر بدا  نفر برآورد شد؛ با این وجود تعداد شرکت 909

شدناختی و  هدای جمعیدت  سنجش ویژگی نامهپرسشها شامل آوری دادهبرای جمع مورداستفاده
ی اجتمداع  گاهیجا یبر ارتقا یبرق مبتن ییجوصرفه اسیق(، مDHCهای منزل مسکونی )ویژگی

(SESSSU)جویی برق ، مقیاس انگیزش نسبت به صرفه(MTSES)  و مقیاس سنجش رفتار
-گرفت. دادهو گویه را در بر می سؤال 01بود که در مجموع  (ESBS)رف برق جویی در مصصرفه

 Smart PLSافزارهدای  آوری شده و با استفاده از ندرم ها با استفاده از امکانات گوگل فرم جمع

به شیوه مدلسازی معادالت ساختاری با اسدتفاده از روش حدداقل مربعدات     SPSS 26و  3.3.3
 ل قرار گرفت. تحلی وجزئی مورد تجزیه 

جویی برق را درصد از انگیزش صرفه 30: نتایج حاکی از آن است که نیاز اجتماعی به مصرف برق هایافته
جدویی بدرق را   درصد از رفتدار صدرفه   31جویی برق (. همچنین انگیزش صرفه=99/9Pکند )تبیین می

رین رابطه بدا سدازه اصدلی بده     جویی برق، بیشتی انگیزش صرفههامؤلفه(. در بین =99/9Pتبیین کرد )
 فکنی شده مشاهده شد. ترتیب در انگیزش یکپارچه، انگیزش همانندسازی شده، درونی و درون

جویی برق از طریق تحریک انگیزش توسدط  رسد که افزایش رفتار صرفهبه نظر می گیری:نتیجه
و  هدا یاستگذاریسر د تواندیمی پژوهش حاضر هاافتهنیاز اجتماعی به مصرف برق ممکن است. ی

اسدتفاده  ، مورد دهندیمجویی قرار افزایش صرفه و کنندهمصرفمداخالتی که هدف خود را رفتار 
 قرار گیرد.

 جویی برق، انگیزش، نیاز اجتماعی به مصرف.رفتار صرفه کلما  کلیدی:

                                                 
 .ایران تهران، فرهنگیان، دانشگاه تربیتي، علوم گروه مدعو مدرس شناسي،روان دکترای. 1
 . ایران تهران، خوارزمي، دانشگاه شناسي،روان گروه استاد،. 2
 faramn37@yahoo.com مسئول نویسنده *

 .ایران تهران، خوارزمي، دانشگاه سي،شناروان گروه استادیار،. 3
 .نمایندمي قدرداني و تشکر رساندند، یاری پژوهش این انجام در مشاور استاد عنوان به که نیا صفاری مجید دکتر آقای جناب از مقاله این نویسندگان
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Predicting household electricity saving behavior: 
The role of motivation and social need for 

consumption 
Morad Abdivarmazan1, Mohammad Naghy Farahani2*,  Hamid Khanipour3 

Original Article 
Abstract 
Introduction: Household electricity consumption in Iran is about 
33% of total consumption and the electricity-saving behavior 
despite of emphases is still far from the desired level. 
Methods: The aim of this study was to predict the behavior of 
household electricity saving in Iranian electricity consumers. 
The design used in this research was structural equation 
modeling and the statistical population included all electricity 
consumers across the country in 1400. Sampling was done by 
convenience sampling method and the sample size was 
estimated to be 256 using the Soper (2022) method, but the 
number of research participants was 684. Tools used for data 
collection included Demographic and Characteristics of Housing 
Questionnaire (DHC), Saving Electricity Scale based on Social 
Status Upgrading (SESSSU), Motivation toward Saving Energy 
Scale (MTSES), and Energy Saving Behavior Scale (ESBS), which 
included 57 questions and items. Data were collected through 
Google Form and analyzed by Smart PLS 3.3.3 and SPSS 26 
softwares using structural equation modeling method.  
Results: Findings showed that the the social need for 
consumption explains 35% of the motivation to save 
electricity (P=0.00). The results also showed that electricity 
saving motivation explained 38% of electricity saving 
behavior (P=0.00). Among the components of electricity 
saving motivation, the highest relationship with the main 
structure was observed in integrated motivation, identified 
motivation, internal motivation and introjected motivation. 
Conclution: It seems that increasing in electricity-saving 
behavior is affected by stimulating motivation through social 
need to consume electricity. The findings of the present study 
can be used in policies and interventions that aim at 
consumer behavior and increase saving behaviors. 
Keywords: Electricity saving behavior, motivation, social 
need for consumption. 
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 مقدمه
ترین منابع انرژی است و علت آن قیمت ارزان، سهولت دسترسوي و راحتوي   برق یکي از پرمصرف

(. بر اساس آمار منتشور شوده توسوط    2212مصرف و نیز انتقال سریع است )محمدی و محمودی، 
بوده است. این در  12در مصرف برق حائز رتبه  2212آمریکا، ایران در سال  1اداره اطالعات انرژی

-ای قرار نموي الي است که ایران هم از لحاظ جمعیت و هم از لحاظ رشد و توسعه در چنین رتبهح

مصورف   سووم کدهد که حدود یو نیز نشان مي 1622گیرد. آمار ماهانه وزارت نیرو در پایان اسفند 
های ایران بخشي از انرژی برق کشور در بخش خانگي بوده است و این در حالي است که در خانه

رسد که ایران یکي از کشورهای پرمصرف شود؛ لذا به نظر ميمي نیتأمفي توسط گاز طبیعي مصر
 در حوزه برق خانگي است.

برای کاهش مصرف برق، رفتار انسان رکن اساسي است و مودیریت مصورف بودون     دیترديب
زان، ورمو و عبودی  1322کننده میسر نخواهد بود )احمدی، نیکدل و صوالحي،  مطالعه رفتار مصرف
-های فراواني هم صورت گرفته و مدل(. در این راستا تالش1322نیا، پور و صفاریفراهاني، خاني

پوور و  نیوا، علوي  کنندگان بورق ارائوه شوده اسوت )صوفاری     های متنوعي برای تبیین رفتار مصرف
تووان  يمثال مو عنوان(. به1322زاده اقدم و محمدپور، و هنرور، آقایاری هیر، علي 1326منصوری، 
 و مصورف شووارتز   6هوا ( چارچوب ارزش1277، ) 3شوارتز 2سازی هنجارهای شخصيبه مدل فعال

هوا بعودها   ( اشاره کورد. ایون مودل   1277) 2فیشبین و اجزن 5شدهیزیربرنامهمدل رفتار  ( و1277)
(، ویتنبرگ، 2213) 2(، ژانگ، وانگ و ژو2222) 7گروت و استیگتوسط سایر پژوهشگران نظیر دی

( 2222) 11( و آرگورفوول 2221) 12(، زیسک، ونهوون، استیگ و ونودرورف 2212) 2بلوبام و ماتیاس
 ها ارائه شده است. آن دییتأجویي برق نیز به کار گرفته شده و شواهدی در در حوزه صرفه

توجهي به سازه انگیزش، کننده به خاطر بيهای مطرح در تبیین رفتار مصرفبا این وجود مدل
؛ وانگ، لیانگ، یانگ، موا، لوي، وو و   2212، 2215، 12اند )کوماتسور و نیشیوتقاد قرار گرفتهمورد ان
؛ هوان،  1322ورموزان و همکواران،   از سوی پژوهشگراني نظیور )عبودی   خأل(. این 2212، 13فنگ
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؛ بریوک، بوشوارد و   2212؛ وانوگ و همکواران،   2213، 1وری ، بلوکوس و شیفرنیوونهیجسن، دی
( احساس شده و در مطالعات خوود، بور نقوش آن    2221و همکاران،  3و کوی 2212، 2وایت مارش
کننوده موورد   اند و یا انگیزش را به عنوان بخشي از مدل خود در تبیین رفتوار مصورف  تاکید ورزیده

( نیز در مطالعوات خوود در حووزه رفتارهوای حوامي      2217) 6پتگماند. بودپاوو و ونبررسي قرار داده
توان انتظار داشت که مدلي در اند که بدون فهم و شناخت انگیزش نميش کردهزیست گزارمحیط

 جویي برق موفق باشد.تبیین رفتار صرفه
( است. 1225) 2دسي و رایان 5گریتعیینهای مطرح در حوزه انگیزش نظریه خوداز جمله مدل
( شوش  1225) ه دسي و رایاننظری ( با استفاده از1222) 7دیمرز، نوئلز و بیتونپلتایر، توسان، گرین

، 2نوع انگیزه را در طول یک طیف از انگیزش دروني به انگیزش بیرونوي شوامل انگیوزش درونوي    
معرفوي   13يزگو یانگيبو و  12بیرونوي  شدهمیتنظ، 11فکني شده، درون12شده یهمانندساز، 2یکپارچه
زش درونوي حاصول   ( انگیو 1225(. به باور دسي و رایان )1322ورمزان و همکاران اند )عبدیکرده

شود. منظور مي 12و ارتباط 15، شایستگي16برآورده شدن سه نیاز است که شامل نیاز به خودمختاری
از خودمختاری احساس استقالل از سایرین و مالکیت نسبت به سرنوشت شخصوي اسوت )رایوان،    

و  2212( و منظور از شایستگي بوه بیوان دسوي و رایوان )    2221، 17دسي، ونستینکیست و سونن 
شناختي برای تأثیر بر محیط زندگي و ایجاد نتوایج و پیامودهای مطلووب    ( نیاز و تمایل روان2217

( نیاز به 2217اند. دسي و رایان )شدههایي است که قبال آموخته است که در گرو استفاده از مهارت
ر احساس شادکامي ارتباط را نیز اقناع تمایل دروني به داشتن روابط ایمن و پایدار با دیگران در بست

( بوه عنووان بخوش    1222رکني پلتایر و همکواران )  اند. در این پژوهش از مدل ششتعریف کرده
 میانجي مدل پیشنهادی استفاده شد.
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( یوک نیواز را   2222) 2جیمنوز -( و گوونزالز 2215) 1از طرف دیگر اندرسون، هیلودر  و هالنود  
است که در مفهوم بسیار نزدیک بوه نیواز بوه     3اند و آن نیاز به داشتن جایگاه اجتماعيمعرفي کرده

( معرفي شده است. این نیاز از طریوق شویوه مصورف    1263) 6مزلو احترام و ارزش است که توسط
رفتارهوای   به عبارت دیگر افوراد از طریوق   (.2213بوید، شود )جانسونکاال و خدمات هم اقناع مي

خشویده و یوا آن را بوه رخ دیگوران بکشوند      کوشند که جایگاه اجتماعي خود را ارتقوا ب مصرفي مي
کنند که نیاز بوه  ( بیان مي1222) 5(. ایستمن، گولداسمیت و فلین1322ورمزان و همکاران، )عبدی

کسب جایگاه اجتماعي به عنوان یک عامل انگیزاننده از طریق مصورف کواال و خودمات بورآورده     
 شود.مي

-مصورف  تواند به بروز پدیدهزی است که هم ميتمایل به ارتقا و یا حفظ جایگاه اجتماعي، نیا

نموود پیودا کنود )کویم،      ،7پسندجامعه هایانجام رفتار به صورت تواندمنتهي شود و هم مي 2یيگرا
های دوستدار (. رفتارهایي نظیر شرکت در فعالیت2222، 2و کالکارووا و هي 2222، 2پارک و شرام

پسند هسوتند.  المنفعه از جمله رفتارهای جامعهمحیط زیست، اهدای عضو و شرکت در کارهای عام
گیرد، ای که منفعت دیگران را در نظر ميجویانهتواند به صورت رفتار صرفهاین شیوه از مصرف مي

انگیخته کند و بدین صورت قدر و منزلت و جایگاه اجتماعي فرد کاهش مصرف برق  یرا برا افراد
؛ 2216، 11چنوگ، تریسوي و اندرسوون   ؛ 2227، 12د )دیتموار مراتب اجتماعي باالتر ببرنرا در سلسله

 (.1622ورمزان و همکاران، و عبدی 2212، 12پینتو، هارتر، روسي، نایک و بورگ 
و  1263گری و تقدم نیاز بر انگیزه )مزلو، به نظریه انگیزش خودتعییندر این پژوهش با توجه 

مصرف از طریق انگیخته کردن افراد ( فر  شده است که نیاز اجتماعي به 2221، 13فنگ و ژانگ
دیگر تمایل افوراد بوه حفوظ و ارتقوای     عبارتشود. بهجویي برق در آنان ميباعث بروز رفتار صرفه
جوویي بورق   سامانه انگیزشي شده و از این طریق بر رفتار صرفه شدنفعالجایگاه اجتماعي موجب 

ن پوژوهش، کواهش مصورف بورق از لحواظ      گذارد. در جامعه مورد مطالعه در زمان انجام ایاثر مي
توانود  جویي در مصرف برق مياقتصادی توجیه چنداني ندارد؛ لذا فر  بر آن است که رفتار صرفه
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پسند در نظر گرفته شود که افراد از طریق انجوام آن سوعي در کسوب و    به عنوان یک رفتار جامعه
 افزایش جایگاه اجتماعي خود دارند. 

( با نیاز اجتماعي بوه  1222ای ترکیب مدل انگیزشي پلتایر و همکاران )منطق مورد استفاده بر
(؛ ولسوک،  2212) 1زومورن، پوسوتم  و سوپیرس   مصرف بر اساس دیدگاه پژوهشگراني نظیر ون

تووان بوا   ( بوده است. از نظر آنوان موي  2222) 3( و زیمیانوویچ و کاسینسکي2217) 2استرن و دایتز
تقای سطح تبیین رفتارهای مختلف اقدام بوه ترکیوب و یکپارچوه    ها و ارهدف افزایش کارایي مدل

توان به گارکاووزی، هوالکوس و  ها ميمثالي از ترکیب مدلعنوانهای مختلف نمود. بهنمودن مدل
)فیشوبین و   شوده یزیو ربرناموه سازی دو مدل رفتوار  ( اشاره کرده که با یکپارچه2212) 6ماتسیوری
و نیز افزودن دو رکن دیگر کوشیدند که رفتارهوای محیطوي را    5ار( و ارزش باور هنج1277اجزن، 

ی دو سواز کپارچه( نیز از طریق ی2217) 2به صورت بهتری تبیین کنند. چونگ، چاو، فوک، یو و چو
در مطالعووه رفتارهووای دوسووتدار  7گووری و رفتووار معطوووف بووه هوودفموودل انگیووزش خووود تعیووین

شوند. مواردی دیگور   موردمطالعهبیني رفتارهای ن پیشاند باعث افزایش تواتوانسته 2ستیزطیمح
هوای  تووان در پوژوهش  ها برای تبیین رفتارهای مرتبط با مصرف برق را ميسازی مدلاز یکپارچه

 12( و آرکورفول2221) 11(، هو و وو2212) 12(، وانگ، لین و لي2212) 2شین، ایم، جونگ و سورت
 ( یافت.2222)

هوای  وند توسعه جامعه و مصرف روزافوزون آن در کنوار هزینوه   بدیل انرژی برق در رنقش بي
گذاران کشورهای مختلف را بر آن داشته است تا برای مدیریت محیطي، سیاستاقتصادی و زیست
( و 2221، 16و کاروس و همکواران  2216، 13لي، ژو و فلیتر)شوند  کاربهدستمصرف و کاهش آن 

، 15ای و آموزش )اسپن ، الیگوو، بودول و اوموالي   انهاز طرق مختلف نظیر هشدارها و تبلیغات رس
 ( و التزامووات قووانوني1326و روشووندل اربطوواني و قیووومي،  2212؛ الهیجانیووان و عباسووي، 2216

( در جهوت کواهش مصورف توالش کننود؛ اموا در عمول        2221، 12)سومرو، بارتي، بیلوریا و پراساد

                                                 
1  . Van Zomeren, Postmes & Spears 

2 .Wolske, Stern & Dietz 

3  . Ziemianowicz & Kosinski 

4  . Gkargkavouzi, Halkos & Matsiori 

5 .value-belief-norm theory 

6 .Cheung, Chow, Fok, Yu & Chou 

7  . goal-directed behaviour (MGB) 

8  . pro-environmental 

9 .Shin, Im, Jung & Severt 

10  . Wang, Lin & Li 

11 .Ho & Wu  

12  . Arkorful 

13  . Li, Zhu & Fleiter 

14 .Carrus et al 

15  . Spence, Leygue, Bedwell & O'Malley 

16 .Soomro, Bharathy, Biloria & Prasad  
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همچنان وضعیت مطلوبي نودارد.  شود که وضعیت مصرف برق کشور در بخش خانگي مشاهده مي
-تردید هر مداخله و اقدامي که برای کاهش مصرف برق خانگي صوورت موي  از سوی دیگر بدون 

رسد که شناخت و تبیین متغیرهای موثر کنندگان است؛ لذا به نظر ميگیرد وابسته به رفتار مصرف
های کاهش مداخالت و برنامهتواند در افزایش تاثیر جویي برق ضرورت داشته و ميدر رفتار صرفه

جویي برق خانگي را در قالب یک مصرف موثر باشد. پژوهش حاضر در پي آن است که رفتار صرفه
جویي برق تبیین کند. از آنجا کوه  مدل نظری مشتمل بر نیاز اجتماعي به مصرف و انگیزش صرفه

تماعي به مصرف برق را در ( و متغیر نیاز اج1222پژوهش حاضر، مدل انگیزشي پلتایر و همکاران )
کند، بدیع است. همچنین متغیر نیاز اجتماعي به مصورف  قالب یک مدل نظری ترکیبي بررسي مي
جویي بورق  پسند نظیر صرفهبیني کننده رفتارهای جامعهدر ادبیات پژوهشي موجود، به عنوان پیش

 چه در جامعه ایران و چه در سایر جوامع مطالعه نشده است.
 هادی پژوهش و روابط بین ارکان آن به شرح زیر قابل ترسیم است: مدل پیشن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مدل مفهومی پژوهش0شکل 

 روش
-شوامل تموام مصورف    موردمطالعوه پژوهش حاضر از نوع مدلسازی معادالت ساختاری بود. جامعه 

شود. روش  به شیوه در دسترس از بین آنان انتخاب  موردمطالعهکنندگان برق کشور بود که نمونه 
بود. انتخاب روش حداقل  1مدلسازی معادالت ساختاری به شیوه حداقل مربعات جزئي مورداستفاده

د. بورای تعیوین   سنج بودنو ابزارهای سنجش از نوع نگرشمربعات جزئي از آنجا صورت گرفت که 
معوادالت   مدلسوازی  یبورا عمول شود کوه طبوق آن     ( 2221) 2پرااساس فرمول سحجم نمونه بر 

                                                 
1 .Partial Least Squares (PLS) 

2  . Soper 

انگیزش صرفه 
 جویي برق

نیاز اجتماعي به مصرف  رفتار صرفه جویي برق
 برق

 

صرفه جویي مبتني بر 
 منزلت

صرفه جویي مبتني بر 
 حفظ تصویر اجتماعي

انگیزه درون فکني  انگیزه بیروني بي انگیزگي
 شده

انگیزه همانندسازی  انگیزه یکپارچه انگیزه دروني
 شده
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تعوداد   و 2/2برابور بوا    2مطلووب  ی، توان آمار2/2 برابر با 1انتظاراندازه اثر مورد براساس  یساختار
. بنا نفر به دست آمد 252حداقل حجم نمونه  ، 21/2 سطح معناداریو  آشکار ومکنون  یرهایمتغ

بوه  تواند منجر ( استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری با حداقل نمونه مي1326بر دیدگاه هومن )
هوا توا حود ممکون     آوری دادهشود؛ لذا جمعها نامناسب و یا دقت پایین برآورد پارامترحصول نتایج 

نفور رسوید.    226ادامه پیدا کرد و نهایتا تعداد اعضای گروه نمونه مورد بررسي در این پژوهش بوه  
هایي قیاسبرای انجام پژوهش پ  از تهیه مدل مفهومي و تعیین روابط بین ارکان آن، از طریق م

هوا بوه   آوری دادهها اقودام شود. ابزارهوای جموع    آوری دادهکه در بخش ابزار آمده است برای جمع
های دریافوت شوده   آوری شد و پاسخنامهصورت الکترونیک تهیه و در فضای مجازی توزیع و جمع

 1622فوروردین  هوا در نیموه اول   نامهتحلیل قرار گرفتند. انتشار لینک و دریافت پاسخومورد تجزیه
اسوتفاده شود.    Smart PLS 3.3.3و  SPSS 26ها از نرم افزارهای ی تحلیل دادهانجام گرفت. برا

 معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن ملیت ایراني و استفاده از برق و کاربری فضای مجازی بود.

 
 ابزارهای پژوهش

ای منازل  ها ی و ویژگای شاناخت تیا جمعی هاا یژگیونامه سنجش الف( پرسش
 مسکونی 
آوری اطالعوات  بورای جموع   3ی منزل مسکونيهايژگیوي و شناختتیجمعی هايژگیونامه پرسش
آوری به کار گرفته شد. متغیرهایي کوه توسوط ایون ابوزار جموع      کنندهشرکتشناختي افراد جمعیت
ی، نووع  ، وضعیت اقتصادتأهلشامل سن، جن ، تعداد افراد خانواده، تحصیالت، وضعیت  شدنديم

لطفواً بوا انتخواب    و مساحت منزل مسکوني، استان محل زندگي و وضعیت شغلي بود. )برای مثال: 
خوود را   التیلطفاً سطح تحص( و )دیکن نییخود را تع يمنزل مسکون تیملک ریز یهانهیاز گز يکی

 (.دیمشخص کن

 
 یاجتماع گاهیجا یبر ارتقا یجویی برق مبتنصرفه اسیقب( م

( بورای  1622ورموزان و همکواران )  توسط عبدی 6یي برق مبتني بر ارتقای جایگاه اجتماعيجومقیاس صرفه
جویي بورق مبتنوي   گویه و دو زیر مقیاس صرفه 2سنجش نیاز اجتماعي به مصرف تهیه شده است و شامل 

ای هجویي مبتني بر منزلت اجتماعي است که با استفاده از لیکرت پنج درجو بر حفظ تصویر اجتماعي و صرفه
ورموزان و  اسوت. عبودی   2تورین نموره برابور بوا     و پایین 65شود. باالترین نمره در این مقیاس سنجش مي
جویي برق مبتني بر ارتقای جایگاه اجتماعي را بوا اسوتفاده از   ( همساني دروني مقیاس صرفه1622همکاران )

                                                 
1 .anticipated effect size  

2 .desired statistical power level 

3 .Demographic and House Characteristics (DHC) 

4 .Saving Electricity Scale based on Social Status Upgrading (SESSSU) 
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مبتنوي بور حفوظ تصوویر     جوویي  و برای زیرمقیواس صورفه   21/2شاخص آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 
-گزارش کورده  25/2جویي مبتني بر منزلت اجتماعي برابر با و برای زیرمقیاس صرفه 22/2اجتماعي برابر با 

جویي مبتني بر حفوظ  و برای زیرمقیاس صرفه 21/2اند. در مطالعه حاضر آلفای کرونباخ کلي مقیاس برابر با 
بورآورد   26/2جویي مبتني بر منزلت اجتماعي برابر بوا  صرفهو برای زیرمقیاس  22/2تصویر اجتماعي برابر با 
جویي در مصرف برق در منزل، وجهوه اجتمواعي خوود را حفوظ     تمایل دارم با رعایت صرفهشد. )برای مثال: 

 (.جویي استهای انسان دارای جایگاه اجتماعي باال، رعایت صرفهبه نظر من یکي از نشانه.( و )کنم
 

 جویی برق ت به صرفهج( مقیاس انگیزش نسب
مقیواس   ( از1322ورموزان و همکواران )  توسط عبودی  1جویي برقمقیاس انگیزش نسبت به صرفه

گویه  23 دارایمقیاس این . ( اقتباس شده است1222)پلتایر و همکاران  2طانگیزش نسبت به محی
 و هسوتند شش زیرمقیواس   رندهیدربرگجویي برق ی مقیاس انگیزش نسبت به صرفههاهیگو .است
ي شده که سه گویه دارد، دارای چهار گویه فکندرونی مقیاس انگیزش استثنابه هااسیرمقیزهمه 

. سونجد يمو ( 1222هستند. هر زیر مقیاس یک نوع انگیزه را بر اساس مطالعه پلتایر و همکواران ) 
گیوزش  شامل انگیزش درونوي، ان  ردیگيممورد سنجش قرار این مقیاس  توسطانواع انگیزشي که 

شوده بیرونوي و    فکني شده، انگیوزش تنظویم  یکپارچه، انگیزش همانندسازی شده، انگیزش درون
ای درجوه از یک طیف لیکرت پنججویي برق در مقیاس انگیزش نسبت به صرفهانگیزگي است. بي
( همسواني درونوي مقیواس    1222پلتوایر و همکواران )   .شوود يمبهره برده  هازهیانگی سنجش برا

زیور مقیواس   بورای  کرونبواخ  آلفوای  جویي برق را با اسوتفاده از شواخص   سبت به صرفهانگیزش ن
انگیوزش  زیور مقیواس   و بورای   22/2انگیوزش یکپارچوه    زیرمقیاس و برای 22/2انگیزش دروني 
انگیزش  زیر مقیاسبرای  و 71/2شده  فکني انگیزش درونزیر مقیاس و  22/2همانندسازی شده 

ورموزان و همکواران   انود. در پوژوهش عبودی   گزارش کرده 23/2گیزگي انو برای بي 21/2بیروني 
و همساني دروني زیور   25/2(، همساني دروني کلي مقیاس به شیوه آلفای کرونباخ، برابر با 1322)

، انگیوزش  77/2، انگیزش همانندسازی شده 22/2، انگیزش یکپارچه 22/2مقیاس انگیزش دروني 
گوزارش شوده    21/2انگیزگوي  و برای زیرمقیاس بي 22/2وني ، انگیزش بیر27/2فکني شده درون
انگیوزش   یهوا اسیو رمقیو برای ز 27/2در این پژوهش آلفای کرونباخ کلي مقیاس برابر با است. 
فکني شده انگیزش درون ،71/2انگیزش همانندسازی شده  ،22/2، انگیزش یکپارچه 77/2دروني 
 برآورد شد. 26/2گي انگیزو برای بي 22/2 انگیزش بیروني ،72/2

 جویی در مصرف برق د( مقیاس سنجش رفتار صرفه
مورداسوتفاده  ( 2213)ژانوگ، وانوگ و ژو    در مطالعه، 3در مصرف برق جویيصرفه رفتارسنجش  اسیمق

 ریو نظ يعو یمثوال، بوا اسوتفاده از امکانوات طب     یبورا ) است هیگو 2شامل  ابزار نیقرار گرفته است. مواد ا

                                                 
1 .Motivation Toward Saving Electricity Scale (MTSES) 

2 .Motivation Toward the Environment Scale (MTES) 

3 .Electricity Saving Behavior Scale (ESBS) 
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بورای سونجش    ( در این مقیواس .دهميکننده هوا را کاهش م هیتهو لی، استفاده از وساهابازکردن پنجره
 نیو در ا بواال  . نموره شوود استفاده موي ای درجهپنج کرتیل فیط کجویي در مصرف برق از یرفتار صرفه

توار  به انجام رف لیتما بیانگر نداشتنو نمره کمتر  شتریجویي بکننده به صرفهشرکت لیتما بیانگر اسیمق
( همساني دروني این مقیاس را بوا اسوتفاده از   2213). ژانگ، وانگ و ژو بوددر مصرف برق  انهیجوصرفه
( همسواني درونوي   1322ورمزان و همکاران )در مطالعه عبدی. اندکردهگزارش  22/2 برابرکرونباخ  یآلفا

کرونبواخ   یعوه حاضور، آلفوا   در مطالگزارش شده است.  22/2این مقیاس به روش آلفای کرونباخ برابر با 
 بود. 71/2 جویي در مصرف برقرفتار صرفه اسیمق یبرا
 

 هایافته
 نشان داده شده است. 1شناختي در جدول نتایج حاصل از بررسي متغیرهای جمعیت

 کنندگان در پژوهششناختی شرکتهای جمعیت: ویژگی0جدول 

 متغیر سطوح فراوانی درصد

 مرد 222 2/63
 جنسیت

 زن 322 6/52

 پلمید ریز 63 3/2

 میزان تحصیالت

 دیپلم 122 2/12

 پلمیدفوق 262 3/32

 کارشناسي 127 2/22

 کارشناسي ارشد 23 1/2

 دکتری 6 2/2

 شخصي 612 2/21

 وضعیت مالکیت

 منزل مسکونی

 استیجاری 211 2/32

 سازماني 13 2/1

 سایر 61 2/5

 در پژوهش کنندگانمیانگین سن شرکت 26/32

 کنندگان در پژوهشمیانگین درآمد شرکت 6521525

 کنندگانمیانگین مساحت منازل محل سکونت شرکت 22/122

 میانگین نفرات ساکن در هر منزل 32/3

 
کنندگان در پوژوهش اسوت. متغیرهوای    شناختي شرکتهای جمعیتجدول فوق بیانگر ویژگي

نزل مسکوني به صورت فراواني و متغیرهای سون،  جنسیت، میزان تحصیالت و وضعیت مالکیت م
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درآمد، مساحت منازل محل سکونت و تعداد نفرات ساکن در هر منزل به صورت میانگین گوزارش  
 های پژوهش آورده شده است.ماتری  همبستگي متغیر 2در جدول شماره  اند.شده
 

 . همبستگی بین متغیرهای مدل پژوهش2جدول 
 شماره رمتغی 0 2 2 4 5 0 7 8 2

 0 جویي برقصرفه 1        

 2 انگیزه دروني *52/2 1       

 0 انگیزه یکپارچه *52/2 *76/2 1      

 4 انگیزه همانندسازی شده *56/2 *72/2 *76/2 1     

 5 فکني شدهانگیزه درون *66/2 *52/2 *27/2 *52/2 1    

   1 32/2* 12/2* 12/2* ns27/2 ns27/2 0 ونيانگیزه بیر 

 7 انگیزگيبي *-17/2 *-26/2 *-12/2 *-25/2 *-22/2 *62/2 1  

 1 22/2* 52/2* 51/2* 65/2* 51/2* 62/2* 31/2* 
جویي مبتني بر حفظ صرفه

 تصویر اجتماعي
8 

1 72/2* 15/2* 56/2* 65/2* 33/2* 32/2* 31/2* 22/2* 
جووویي مبتنووي بوور  صوورفه
 منزلت

2 

 22/2*سطح معناداری 
ns معنادار وجود ندارد رابطه 

 
جویي برق و انگیزه شود انگیزه بیروني با رفتار صرفهگونه که در جدول فوق مشاهده ميهمان

جویي بورق  انگیزگي هم با متغیرهای رفتار صرفهدروني رابطه معناداری نشان نداده است. متغیر بي
فکني شده دارای رابطه منفي ونهای دروني، یکپارچه، همانندسازی شده و انگیزه درو انواع انگیزه

است. رابطه سایر متغیرهای پژوهش با هوم بوه صوورت مثبوت و      22/2معنادار در سطح معناداری 
 است. به دست آمده 22/2معناداری  سطحمعنادار در 

موورد  همگورا   استفاده از روایي محتوا، روایوي افتراقوي و روایوي   با گیری روایي ابزارهای اندازه
)والتوز   1محتوا یيروا شاخصنظران و برای تأیید روایي محتوایي از نظر صاحب. فتبررسي قرار گر

استفاده شد. برای بررسوي روایوي    (1275، 6)الوشه 3محتوا یيروا ينسب بی( و ضر1221، 2و باسل
-مقایسه جذر میانگین واریوان  اسوتخراج   طریقاز ( 1323توصیه داوری و رضازاده ) افتراقي طبق

                                                 
1  . content validity index CVI 

2  . Waltz & Bausell 

3  . content validity ratio CVR 

4 .Lawshe 
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هوای  برای هرکدام از سوازه  عمل شد؛ به این صورت کهي بین متغیرهای مکنون با همبستگ 1شده
ها در جذر میانگین واریان  استخراج شده باید بیشتر از همبستگي آن سازه با سایر سازه ،انعکاسي
ها بهره گرفته شد که نتایج برای بررسي روایي واگرا هم از مقایسه بارهای عاملي سازه .مدل باشد
؛ لوذا  هوای خودشوان دارنود   های ابزارها بیشترین بار عاملي را بر سازهکه تمام گویهن بود نشانگر آ

 روایي واگرای ابزارها تأیید شد.

 
 شده هر یک از متغیرهای مکنون پژوهش: جذر میانگین واریانس استخراج3جدول 

 شماره متغیر 0 2 0

 1 نیاز اجتماعي به مصرف 20/6  

 2 انگیزش 52/2 70/6 

 3 جویي در مصرف برقرفتار صرفه 22/2 52/2 70/6

 
( برای تعیین روایي همگرا شاخص میانگین واریان  استخراج شده برابر 1221فورنل و الرکر )

 رشیپوذ قابول ( مقودار  1222) 2، مگنر، ولکر و کمپبلوجودنیباااند. را پیشنهاد کرده 5/2یا باالتر از 
بورای   اند. در این پژوهش میانگین واریان  استخراج شوده پیشنهاد کرده 6/2برای این شاخص را 

 قبوول قابلگیری پژوهش دارای روایي همگرای بود؛ لذا ابزارهای اندازه 51/2باالتر از  هاسازهتمام 
-گیری هم بار عاملي بوه در ابزارهای اندازه مورداستفادهی هاهیگوبودند. در خصوص قابلیت اعتماد 

ل تاییدی مورد توجه قرار گرفت که میزان مورد قبول برای آن به پیشنهاد آمده در تحلیل عامدست
 است.  21/2در سطح معناداری  5/2( 2225) 3گیفن و اشتراب

گلداشتاین -های پژوهش از شاخص دیلونهریک از سازه 6جهت بررسي قابلیت اعتماد ترکیبي
دادن بر آلفای کرونباخ در نشوان  بهره برده شد. استفاده از شاخص مذکور به دلیل برتری نسبي آن

مانوئل، فرانسیسوکو و  دهد )ها وزن یکسان ميقابلیت اعتماد بود؛ زیرا آلفای کرونباخ به همه گویه
-(. برای آنکه یک گویه قابلیوت پوذیرش داشوته باشود بایود در شواخص دیلوون       2222، 5فلیک 

 (. 1221کسب کند )فورنل و الرکر،  72/2گلداشتاین مقادیری بیشتر از 
از آنجا که مدل ساختاری به صورت انعکاسي بررسي شد، آزمون مدل پوژوهش بوا اسوتفاده از    

موالک   22/2و  33/2، 12/2( مقوادیر  2212) 2انجام گردید. به گفتوه چوین   2Qو  2Rی هاشاخص
نشوان داده   2Qي مودل هوم بوا اسوتفاده از     نیبشیپهستند. توان  2Rضعیف، متوسط و قوی برای 

                                                 
1 .Average Variance Extracted (AVE) 

2 .Magner, Welker & Campbell 

3 .Gefen & Straub 

4 .composite reliability 

5 .Manuel, Francisco & Félix 

6 .Chin 
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بوه   35/2و  15/2بیني ضعیف و مقوادیر  دهنده قدرت پیشنشان 22/2ادیری در حدود . مقشوديم
؛ 1323بینوي مودل هسوتند )داوری و رضوازاده،     ترتیب نشانگر قدرت متوسط و قدرت باالی پویش 

نشوان داده   6برای مدل پوژوهش در جودول    2Qو  2R(. مقادیر 2212، 1رانکوف -ز رولدان و سانچ
 شده است.
 

 ی مدلهاسازهبرای  Q 2و  R 2ایب تعیین . ضر4جدول 

 2R 2Q سازه

 52/2 ...... نیاز اجتماعي به مصرف برق
 37/2 35/2 جویي برقانگیزش صرفه
 12/2 37/2 جویي برقرفتار صرفه

 

و  35/2برای سوازه انگیوزش برابور بوا      2R مقادیر شوديممشاهده  6گونه که در جدول همان
هم برای سازه نیاز اجتمواعي   2Q است. همچنین مقادیر شاخص 37/2 جویي برقبرای رفتار صرفه

و بورای رفتوار    37/2جویي بورق برابور بوا    ، برای سازه انگیزش صرفه52/2به مصرف برق برابر با 
ی هکرشده بیانگر آن است که مدل از قدرت هاشاخصاست. مقادیر  12/2جویي برق برابر با صرفه
برآورد شد که بر اسواس   22/2مدل برابر با  2شاخص نیکویي برازش .باال برخوردار استبیني پیش
 در سطح مطلوبي است. (2222) 3اوپنشرودر و ون-وتزل ، اودکرکننظر 

شده پژوهش نشان داده شده است. اعدادی که در کنار مسیرهای بوین  مدل آزمون 2در شکل 
بیوانگر   هارهیدااست و اعداد داخل ، بیانگر ضریب همبستگي بین متغیرهاندشدهمتغیرها نشان داده 
 ی مدل است.هاسازهواریان  تبیین شده 

                                                 
1 .Roldán & Sánchez-Franco 

2  . goodness of fit GOF 

3  . Wetzels, Odekerken-Schröder & Van Oppen 



 نقش انگیزش و نیاز اجتماعی به مصرف :جویی برق خانگیبینی رفتار صرفهپیش

46 

 

 

 
 گیری مدل کلی در حالت استاندارد. اندازه2شکل 

از  tی مدل از معناداری ضرایب مسیر بهره برده شد. برای محاسوبه  هاهیفرضبه منظور آزمون 
میوزان شودت ارتبواط بوین      تکراری استفاده شد. ضرایب مسویر نشوانگر   522آزمون بوت استراپ 

موودل، معنوواداری و نتیجووه آزمووون  tنشووانگر ضوورایب مسوویر و آموواره  5اسووت. جوودول  هوواسووازه
 .هاستهیفرض
 

 مربوط به مسیرها tو آماره  میرمستقیغ. ضرایب مسیرهای مستقیم و 5جدول 

 روابط مورد بررسی
ضااارایب 

 مسیر
 نتیجه معناداری tآماره 

انگیاازش  <---نیاااز اجتماااعی بااه مصاارف باارق  

 جویی برقصرفه
 تأیید 22/2 167/12 522/2

جاویی  رفتار صارفه  <---جویی برق انگیزش صرفه

 برق
 تأیید 22/2 272/17 222/2

انگیاازش  <---نیاااز اجتماااعی بااه مصاارف باارق  

 جویی برقرفتار صرفه <---جویی برق صرفه
 تأیید 22/2 227/2 -222/2

 
 

     252/2 
262/2 

      223/2 

      365/2 
     121/2- 226/2 

222/2 

      226/2 

222/2- 

522/2 

      252/2 

انگیزش صرفه 
 جویي برق

352/2 

 رفتار صرفه جویي برق
322/2 

373/2 

نیاز اجتماعی به 

 مصرف برق

 

صرفه جویي مبتني بر 
 منزلت

صرفه جویي مبتني بر 
 حفظ تصویر اجتماعي

انگیزه درون فکني  انگیزه بیروني بي انگیزگي
 شده

انگیزه همانندسازی  انگیزه یکپارچه زه درونيانگی
 شده



  1041چهل و هفتم، پاییز  اجتماعی، شمارهشناسی های روانپژوهش

47 

 

 

مسویر موابین    که مقادیر مرتبط بوه و نیز ازآنجایي 5جدول  های گزارش شده دریافتهبه باتوجه
تمام مسیرها و روابط مستقیم و غیر مستقیم پیشنهادی در مدل ، بود 22/1از  ترکلیه متغیرها بزرگ

گیرد؛ بدین معني که نیاز اجتماعي به مصرف ميمورد تأیید قرار  22/2در سطح معناداری  مفرو 
جوویي  . همچنین انگیوزش صورفه  برق دارند جویيصرفه انگیزش برداری برق اثر مستقیم و معني

جویي برق دارد. متغیر نیاز اجتماعي به مصورف بورق   بر رفتار صرفه داريمعناثر مستقیم و  برق هم
جوویي بورق   جویي برق بر رفتار صورفه ی متغیر انگیزش صرفهگریانجیمو با  میرمستقیغبه صورت 
 است. مؤثر
 

 یریگجهینتبحث و 
ی انگیوزش  هوا مدلی سازکپارچهجویي برق از طریق یبیني رفتار صرفهین پژوهش با هدف پیشا

در جامعوه   نیبو شیپو ی به عنوان میانجي و نیاز اجتماعي به مصرف به عنوان متغیور  گرنییخودتع
ی پژوهش نشان داد که تمایل به حفوظ و  هاافتهکنندگان برق خانگي ایران انجام گرفت. یمصرف
جوویي بورق را   رفتوار صورفه   توانديمی سامانه انگیزشي سازفعالجایگاه اجتماعي از طریق ارتقای 

 تبیین نماید.
مدل آزمون شده دارای سه رکن و سه مسیر مستقیم و غیر مستقیم بود. طبق آنچه به دسوت  

، آمدهدستبهی هادادهبه  مدل رابطه معنادار وجود دارد. با توجه دهندهلیتشکآمد، بین تمام ارکان 
ي برآورد شده و مدل از برازش مطلوبي برخوردار خوببهگیری ی روایي و پایایي مدل اندازههامالک

 ی پژوهش از لحاظ ساختاری نیز کفایت مدل را تأیید کردند.هادادهبود. همچنین 
نوي  جویي مبت، نیاز اجتماعي به مصرف که از دو عامل صرفهآمدهدستبهی هاافتهبه ی با توجه

درصود از انگیوزه    35جویي مبتني بر منزلت تشکیل شوده اسوت   بر حفظ تصویر اجتماعي و صرفه
یوک   موردمطالعوه جویي در مصرف برق در جامعوه  . رفتار صرفهدینمايمجویي برق را تبیین صرفه

پسندانه است. بنا بور دیودگاه چنوگ، تریسوي و اندرسوون      دیگر جامعهعبارترفتار خیرخواهانه و به
جویي در مصرف برق به چشم سایر افراد اجتمواع  پسندانه نظیر صرفه( چنانچه اعمال جامعه2216)

پسندانه باشند، احتموال وقووع آن   دیگر، سایر افراد جامعه بتوانند شاهد عمل جامعهعبارتبیاید یا به
نود افوراد و   رسد که چنانچه سازوکاری وجود داشوته باشود کوه بتوا   ؛ بنابراین به نظر ميروديمباال 
جوویي در جامعوه افوزایش خواهود     را به سایرین معرفي کند، انگیزه صورفه  مصرفکمی هاسازمان
دلیل این پدیده آن است که داشتن جایگاه اجتماعي باال و احتورام و ارزش ناشوي از    احتماالًیافت. 

ی قورار  پیشونهادی و  مراتوب سلسوله ( یک نیاز است که در سوطح چهوارم   1263آن به گفته مزلو )
( نیز تمایل به دسوتیابي بوه جایگواه اجتمواعي را یوک      2215. اندرسون، هیلدر  و هالند )ردیگيم

و آن را سبب انجام رفتارهایي خاص نظیر شرکت داوطلبانه در جنوگ و یوا    داننديمانگیزه بنیادی 
ارتقوا یوا    که باعوث  کننديمپسندانه معرفي اهدای خون و مغز استخوان به عنوان یک رفتار جامعه



 نقش انگیزش و نیاز اجتماعی به مصرف :جویی برق خانگیبینی رفتار صرفهپیش

48 

 

 

های این پژوهش مبني بر ارتباط بین نیاز اجتماعي به مصرف . یافتهشوديمحفظ جایگاه اجتماعي 
ورمزان و همکاران ( و عبدی2212های پینتو و همکاران )جویي برق با یافتهو انگیزش برای صرفه

 ( همسو است. 1322)

جویي در مصورف  پسندانه صرفهجامعهطلبي حاصل از انجام رفتار نیاز اجتماعي در قالب جایگاه
برق، با میانجیگری انگیزش تبیین بهتری از رفتار هدف ارائه داد. به بیان دیگر نیواز اجتمواعي بوه    

جویي در برق خانگي ندارد بلکه با میانجیگری سوازه انگیوزش و بوه    تنهایي تاثیری بر رفتار صرفه
تحت تاثیر قرار دهد. ایون مطلوب از طریوق     جویي برق راتواند رفتار صرفهصورت غیر مستقیم مي

جوویي  مقایسه رابطه مستقیم و غیرمسوتقیم دو سوازه نیواز اجتمواعي بوه مصورف و رفتوار صورفه        
جویي برق ای برای افزایش رفتار صرفهرسد که برای هر نوع مداخلهاست. به نظر مي مشاهدهقابل

ی حاصول از ایون پوژوهش بوا     هاافتهود. یباید به سازه انگیزه به عنوان یک متغیر میانجي توجه ش
(، چنگ، تریسي و 1222(، ایستمن، گلداسمیت و فلین )1322ورمزان و همکاران )ی عبدیهاافتهی

( در یووک 2222) 1( و لیووائو، لووي و یانووگ2215(، اندرسووون هیلوودر  و هالنوود )2216اندرسووون )
یي کوه  هاآنی انگیزش، هاؤلفهمی پژوهش همچنین بیانگر آن است که از بین هاافتهی راستاست.

جویي برق داشوتند. از بوین   بودند رابطه بیشتری با انگیزش صرفه ترکینزدبه بعد دروني انگیزش 
ی انگیزش، انگیزش یکپارچه، انگیزش همانندسوازی شوده، انگیوزش درونوي و انگیوزش      هامؤلفه
دیگر انگیزش عبارتشتند. بهفکني شده به ترتیب بیشترین رابطه را با سازه اصلي انگیزش دادرون
انگیزگوي در  ی بیرونوي و بوي  هوا جنبهبیشتر دروني است و  موردمطالعهجویي برق در جامعه صرفه

ی هوا افتوه بوا ی  هوا افته. این یکنندينممقایسه با ابعاد دروني، تبیین چنداني از سازه انگیزش فراهم 
(، 2212(، وانگ و همکاران )2217، 2212، 2222، 1225(، دسي و رایان )1222پلتایر و همکاران )
( همسوو اسوت.   2221) 2( و پیتز و میلیاوسوکایا 2212(، وانگ و همکاران )2215کوماتسو و نیشیو )

ی انگیزش و نقش ابعاد درونوي آن در انجوام رفتارهوای    اواسطهتمام مطالعات اشاره شده به نقش 
 اند.پسندانه اهعان کردهجامعه

به چشوم   3دوستي رقابتيمفهومي به نام نوع پسندانه،ا رفتارهای جامعهدر مرور ادبیات مرتبط ب
اشواره   پسندانه به منظور کسب جایگاه اجتمواعي خورد که به رقابت برای انجام رفتارهای جامعهمي
مودل  تویوتوا   توان به اقدام یک میلیون آمریکوایي بورای خریود اتومبیول    مثال ميعنوانکند. بهمي
همگي خریداران دلیل خرید خودرو  باًیتقراشاره کرد.  ،بنزیني است-يومبیل برقکه یک ات 6یوساپر

انود )چنوگ، تریسوي و    زیست بیان کورده مذکور را معرفي کردن خودشان به عنوان دوستدار محیط
-دوستي رقابتي، افراد از طریق رقابت در انجام رفتارهای جامعه(. طبق فرضیه نوع2216اندرسون، 

                                                 
1.Liao, Li & Yang  

2 .Peetz & Milyavskaya 

3 .competitive altruism 

4. Prius 
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زیست، در پي کسب جایگاه اجتماعي هستند )گریسکویسیوس، تایبور مک به محیطپسندانه نظیر ک
( و ایون رفتارهوا زمواني احتموال وقووع      2216؛ چنگ، تریسي و اندرسوون،  2212، 1دن برگو ون

؛ 2212 دن بورگ، گریسکویسویوس، توایبور و ون  )بیشتری دارند که توسوط دیگوران دیوده شووند     
در انجوام  تسوهیل  رسد که بورای  ي رقابتي، به نظر ميدوستنوع بر اساس فرضیه. (2212 ،2بارکلي

یوا   افوراد معوروف   ،هوا بنودی شورکت  رتبوه  ي شاملانتشار فهرستانه، اقدام به پسندرفتارهای جامعه
باشود )هرموان، انگلموان و     موؤثر  پسوندانه و عواملین رفتارهوای جامعوه    شهروندان سبز و خیرخواه

 .(2212، 3توماسلو
 5زفورب فهرست انتشار که اقداماتي نظیر دهنديمنشان  (2211) ،6الیون و ناراین، بلکمن، پاورز
های خیرخواهانوه  ثروتمندان به کمک باعث کاهش تمایل بودآمریکایي  انثروتمند شامل که 622

مذکور یا به عبوارتي   فهرستشدن افراد در رسد که دیدهبه نظر ميشد. پسندانه و رفتارهای جامعه
شودن  پسوندانه بورای دیوده   ن باعث شده بود که دیگر تمایلي به انجام رفتارهای جامعهآمدچشمبه

در  نیوز توأثیر فراوانوي   هوای هنود   شرکتترین فهرست پاکنظیر  دیگرهای فهرست نداشته باشند.
دهد که این مطلب نشان مي. است داشتهها برای کاهش داوطلبانه آلودگي شرکتسایر برانگیختن 
که در نظر سایرین قابل توجه باشد دارند  پسندانهجامعهمیل به انجام اعمال  و حقوقيحقیقي  افراد
)کفاشوان، اسوپارک ،    مراتب جایگواه اجتمواعي اجتنواب کورده باشوند     سلسلهانتهای ا از بودن در ت

( در تقابل با مطالب 2221) 7البته دمورای ، پینتو و کروز جسوس .(2216، 2گریسکوش  و بارکلي
پسوند  دوستي رقابتي و نیاز به جایگاه اجتماعي در انجام رفتارهای جامعوه اند که نوعن کردهفوق بیا

درصود   32که سازه انگیزش  دادندهمانطور که قبال هکر شد، نتایج این پژوهش نشان  موثر نیست.
بوه   و ابعاد دروني انگیزش بیشترین ارتباط را بوا سوازه اصولي    کنديمجویي را تبیین از رفتار صرفه

رسود کوه توأثیر کوم     جویي به صورت غیرمستقیم دارند. به نظر ميصورت مستقیم و با رفتار صرفه
-جویي برق ناشي از پایین بودن قیمت برق در جامعه موردانگیزش بیروني در تبیین انگیزش صرفه

به وضعیت بهوای بورق در جامعوه موورد پوژوهش، در زموان انجوام ایون         مطالعه باشد؛ زیرا باتوجه
 ندارد. هاخانوادههای انرژی افراد و جویي تأثیر چنداني در سبد هزینهپژوهش، صرفه

و مداخالتي که هدف خود  هااستیسبه عنوان راهنمایي در تدوین  توانديمنتایج این پژوهش 
استفاده قرار گیورد. موداخالتي کوه    ، مورددهنديمجویي قرار افزایش صرفه و کنندهمصرفرا رفتار 
قورار   مودنظر باید اهمیت نقش انگیزش و نیاز اجتماعي به مصرف را  شوديمانجام  خصوصنیدرا

                                                 
1 .Griskevicius, Tybur & Van den Bergh 

2 .Barclay 

3 .Herrmann, Engelmann & Tomasello 

4 .Powers, Blackman, Lyon & Narain 

5 .List of members of the Forbes 400  

6 .Kafashan, Sparks, Griskevicius & Barclay 

7 .de Morais, Pinto & Cruz-Jesus 
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در جامعه شناخته شوند و رفتارهایشان دیوده شوده و    جوصرفهداده و سازوکاری بیندیشند که افراد 
جویي مداومت برایشان جایگاه اجتماعي شایسته در نظر گرفته شود تا هم خود آنان در رفتار صرفه

جویي برق اقدام از طریق رفتار صرفه شانياجتماعشته باشند و هم سایرین برای ارتقای جایگاه دا
 شوود يمو کنندگان برق ایران انجام گرفتوه اسوت. توصویه    نمایند. پژوهش حاضر در جامعه مصرف

ی این پژوهش آن است که هاتیمحدودتعمیم نتایج آن به سایر جوامع با احتیاط صورت بگیرد. از 
از طریق گوگل فرم انجام  تماماًآوری داده ی به روش در دسترس انجام شده است و جمعریگونهنم

که به اینترنت و بستر فضای مجوازی   اندداشتهشده است؛ لذا فقط کساني امکان شرکت در آن را 
 گیری ویروس کرونا انجام گرفته است. . همچنین این پژوهش در زمان همهاندداشتهدسترسي 
شود مدل مفهومي ارائه شده در این پژوهش توسط سایر پژوهشگران نیوز آزمووده   هاد ميپیشن

های ایون  شود سایر پژوهشگران یافتهشود و نتایج حاصله با هم مقایسه گردد. همچنین توصیه مي
هوای  پژوهش را به صورت آزمایشي نیز مورد آزمون قرار دهند و میزان اثربخشي هر یک از سوازه 

 جویي برق تعیین نمایند. میانجي را در افزایش رفتار صرفهبین و پیش
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