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  .93- 108، )4(1 ،نهادهاي اجتماعي

  
ر جويي در مصرف برق در بين زنان شهرابطه آگاهي از كارايي انرژي برق و صرفه

  ياسوج
  

 3فريدخت صالحي و 2، عليرضا فرخي1سيروس احمدي

  
     3/6/93 :تاريخ پذيرش        31/2/93 :تاريخ دريافت

  

  
  چكيده

با توجه به اينكه بخش اعظم برق در بخش . مصرف برق در ايران فراتر از استانداردهاي جهاني است 
نوان مديران خانه، راهكاري مهم در خانگي مصرف مي شود، صرفه جويي در آن به ويژه توسط زنان به ع

هدف پژوهش حاضر . كاهش بحران مصرف برق است اما اين امر كمتر مورد توجه قرار گرفته است
بررسي ميزان آگاهي از كارايي انرژي برق و صرفه جويي در مصرف برق در بين زنان متاهل شهر ياسوج 

اي به عنوان نمونه مرحلهگيري تصادفي چند نفر از آنان با استفاده از روش نمونه 406بوده است كه 
ابزار تحقيق، پرسشنامه پژوهشگر ساخته است كه با استفاده از تكنيك تحليل عاملي، . انتخاب شدند

بررسي رابطه . ريچاردسون استفاده شد - اعتبار سازه اي گرديد و جهت تعيين پايايي از روش كودر
در آن با استفاده از مدل معادله ساختاري نشان داد آگاهي از  آگاهي از كارايي انرژي برق و صرفه جويي

از تغييرات آن درصد  26برق رابطه مثبت و معناداري با صرفه جويي برق دارد و قادر است  كارايي انرژي
بنابراين، با ارتقاء آگاهي از استفاده كارا، مناسب و با بازده بيشتر از انرژي برق، مي توان . را تبيين كند

  .فه جويي در مصرف برق را افزايش و مصرف بي رويه برق را در كشور تسكين بخشيدصر
  جويي؛ زنانصرفه كارايي انرژي برق؛؛ آگاهي: واژه هاي كليدي
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  مقدمه
 قاسمي،مرزبان، اكبريان و (»حيات جامعه نوين به طور گسترده به انرژي برق وابسته است«     

در مقايسه با ساير منابع انرژي باعث شده است،اين نوع مزيت هاي متعدد آن «و ) 52: 1384
همه ). 1858: 1،2010لين و اسميت(»انرژي هر چه بيشتر مورد توجه جامعه جهاني قرار گيرد

ما براي روشنايي، استفاده از وسايل خانگي، انجام كارهاي روزانه و دستيابي به توسعه اقتصادي، 
منجر به كمبود برق و بروز مشكالت  زياد و بي رويه از برق،به انرژي برق نيازمنديم اما استفاده 

يك راهكار اساسي در كاهش مصرف برق كه پس از بروز بحران انرژي در  .متعدد مي شود
 ،3آبراهامز ؛2008 ،2وان دن برگ( صرفه جويي است در ممالك غربي مطرح گرديد، 1970دهه

 .11،1993و جكسون10پورتر ،9كوبرن ،8ليمينگ ،7ديوير؛ 6،2005و روتنگاتر 5ولك،4استگ
: 1384نيا، صفاري( »صرفه جويي يا استفاده بهينه از داشته ها و امكانات« ).1992 ،12استرن

 داراي اين ويژگي اساسي است كه نياز به سرمايه گذاري هاي سنگين مالي ندارد )12
مصرف را حتي مي تواند ميزان  اينكه سطح زندگي مردم تنزل يابد،بدون «و ) 1370ازكمپ،(
مصرف انرژي در جامعه ايران بدون  ).53: 14،1979يرجين و 13استاباخ( »كاهش دهد% 50تا

عواملي چون رشد جمعيت، «سرعت در حال افزايش است و تبعيت از يك الگوي منطقي، به 
پايين بودن بهاي نسبي انرژي و فرسودگي تجهيزات و دستگاه ها و نبود  رشد شهر نشيني،

ورتي كه صبه )83: 1385، اميرمعيني( »به اين وضعيت كمك كرده است اسب،تكنولوژي من
و طرح هدف ) 1391توانير، (است متوسط جهاني رابرايران سه بمصرف سرانه انرژي برق در

نتوانسته است مصرف برق را  ي مصرف،مندي يارانه ها نيز به دليل عدم توجه به فرهنگ ساز
 رزاقي،( »رايط گرم و خشك كشور و ميزان كم بارشش«به دليل  .كشور متعادل سازد در

:  1383اميري و رئيسي، جباريان( »هزينه توليد انرژي برق در ايران باالست« )32: 1381
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) نفت و گاز( برق كشور از نيروگاه هاي حرارتي كه با سوختهاي فسيلي% 87به نحوي كه)22
ي و برق بادي به عنوان منابع ارزان تر كار مي كنند، به دست مي آيد و سهم نيروگاه هاي برقاب

كشور با يك  روند مصرف برق اصالح نشود، اگر ).1391توانير،( است %13 كمتر از توليد برق،
بيش از نيمي از انرژي برق ايران در «با توجه به اينكه .شدمساله حاد اجتماعي مواجه خواهد 

؛ 163: 1388 ،قزوينيان ، بهبودي واصغرپور( »بخش غير مولد خانگي مصرف مي شود
نوان مديران مصرف صرفه جويي در مصرف برق به ويژه از سوي زنان به ع .)114: 1390طبيبي،

با توجه به اينكه مشتركين برق خانگي . مي تواند به تسكين بحران كمك كند انرژي در خانه،
رديف  در كيلووات ساعت، 2817 مصرف ساليانه استان كهكيلويه و بويراحمد با متوسط

به دنبال طرح اين سئوال است كه آيا  هستند، پژوهش حاضر كشور مشتركين پرمصرف برق در
  آگاهي از كارايي انرژي برق رابطه معناداري با ميزان صرفه جويي در مصرف برق دارد؟

  
  پيشينه تحقيق

 بررسي رابطه آگاهي از كارايي انرژي و صرفه جويي در مصرف انرژي كمتر مورد بررسي     
با اين حال از برخي مطالعات مي توان نام برد كه كم و بيش به اين . علمي قرار گرفته است

در پژوهشي در زمينه الگوهاي مصرف ) 1389(شكيبا معدن دار و محمدي. مبحث پرداخته اند
ي از طريق رسانه ها، نشان دادند فرهنگ سازي و آموزش مردم در زمينه شيوه هاي صرفه جوي

اي طرح آموزش بهينه با اجر) 1386( صادقي و اله بخشي .رفه جويي داردنقش مهمي درص
اند آگاه سازي افراد و خانواده ها مي تو مدارس اصفهان نشان دادند آموزش و سازي مصرف در

موزش مصرف آ نشان دادند )1384( قنبرآباديمنصوريان و .به كاهش مصرف انرژي كمك كند
 ،عباس پور .وس مصرف انرژي در خانه ها گرديدمحسباعث كاهش بهينه به دانش آموزان، 

ه مدت در زمينه حفاظت دوره آموزش كوتانشان دادند،  )1382( محمودي و كارگري احدي،
 غضنفري، صفاري نيا و خاجوي .داشته استتاثير معناداري بر صرفه جويي انرژي  محيط زيست،

هاي مديريت مصرف انرژي را موزشبا بررسي مديران صنايع نشان دادند مديراني كه آ )1382(
 .كاهش مصرف انرژي داشته اند% 8/10اند، پس از آموزش، مجموعا   مدت گذراندهطور كوتاهبه

نشان دادند آگاه سازي افراد در زمينه مصرف انرژي و  )1384صفارنيا،( و همكاران 1استون
، 3، گنسلر2فرهم .ار باشدبهينه از انرژي تأثيرگذ حفاظت از محيط زيست مي تواند در استفاده
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پژوهشي نشان دادند با آموزش افراد در زمينه شيوه استفاده صحيح در)1997(،2و موسرا 1آوينا
 3پژوهش نردلند و گراويل. مصرف برق را كاهش داد% 18تا % 10توان هاي برقي مي از دستگاه

هش مصرف كا در سوئد نشان داد آگاهي از مسائل ناشي ازمصرف زياد انرژي باعث )2003(
در پژوهشي در  )2005( ،6و آبراهامز 5، دريجرينك4استگ .گردد سوخت در بين رانندگان مي

آلمان نشان دادند، آگاهي از مسائل محيطي ناشي از مصرف زياد انرژي بر پذيرش برنامه هاي 
وهشي در پژ )2008( آبراهامز .صرفه جويانه انرژي تاثير دارد و باعث پذيرش بيشتر آنها مي شود

در كشور هلند نشان داد رابطه معناداري بين ميزان آگاهي از پيامدهاي مصرف زياد انرژي با 
  .ميزان مصرف برق و گاز و نيز تمايل به كاهش مصرف برق و گاز وجود ندارد

  
  چارچوب نظري

اساسا يك رفتار است و به همين «صرفه جويي انرژي يا استفاده صحيح و منطقي از انرژي،      
:  1392،ميرفردي و زارعي ،احمدي( »ليل در چارچوبهاي نظري مختلفي قابل تبيين استد

 9گسارد ،8مزي ،7بندر( را براساس آگاهي تبيين نموده اندصرفه جويي برخي پژوهشگران،). 186

به عنوان حالت يا توانايي ادراك، احساس يا مطلع  آگاهي،«). 2002، 10و لوتزنهايزر 9گسارد
: 1385 وهمكاران،اتكينسون ( »ء، بخش مهمي از فرآيند يادگيري استبودن از حوادث و اشيا

در روانشناسي تجربي، فرض بر اين «. و به همين دليل ارتباط نزديكي با عملكرد دارد )216
اگراطالعات تغيير  .است كه رفتار انسان، تابع آگاهي ها و اطالعاتي است كه به دست مي آورد

به صورت طبيعي، انجام هر فعاليتي  ).124: 1367گنجي، ( »رفتار نيز تغييرمي كند كند
 ،اطالعات بيشتر باشدها و هرچه آگاهي .سب برخي آگاهي ها و اطالعات استمستلزم ك
مستقيماً  آگاهي،«معتقدند  )1261 :2003( 11دي لئو گرگوري و .مي گردد تر مطلوب عملكرد،

ي رفتارهاي ناآگاهانه مانند عادت ها و در واقع، آگاهي هم بر رو. روي رفتار اثر مي گذارد بر
ها و خود ادراكي هاي غير ارادي و هم بر رفتار هاي آگاهانه مانند نگرش ها، قصدالعملعكس
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براساس در مصرف برق را برخي پژوهشگران تالش كرده اند، صرفه جويي  .»تأثير مي گذارد
كارايي انرژي « ).1997، مكارانو هفرهم  .2002 ،1داربي( آگاهي از كارايي انرژي تبيين كنند

دپارتمان انرژي و تغييرات ( »عبارت است از استفاده كارا، مناسب و با بازده بيشتر از انرژي
نحوه  به عبارت ديگر كارايي انرژي يعني كاهش مصرف انرژي از طريق). 6: 2012جوي،

تلويزيون، يخچال،  وسايل برقي متعددي همچون در اكثر خانه ها، .استفاده از وسايل و خدمات
فريزر، ماشين لباسشويي، جاروبرقي، آبميوه گيري، چرخ گوشت، كولر، كامپيوتر، ضبط صوت، 

اده قرار مي اتو، مخلوط كن، پلوپز، سشوار، تهويه و غيره، در كنار وسايل روشنايي مورد استف
وتي، انرژي اين وسايل، بعد از مدتي استفاده و در شرايط مختلف، به گونه هاي متفا.گيرند

مثال، دستگاه جارو برقي اگر با كيسه پر كار كند، به مراتب، برق بيشتري . مصرف مي كنند
مصرف مي كند و اگر كيسه آن به طور مرتب تخليه گردد، مصرف برق آن به طور محسوسي 

قراردادن كولر در سايه مي تواند مصرف برق آن را تا يك سوم كاهش دهد، يا به . كم مي شود
 .شود بيشتر مي% 14يك رتبه كاهش در برچسب انرژي در يخچال، ميزان برق مصرفي تا  ازاي

شوند  ها كه در مورد كليه وسايل برقي مصداق دارند، باعث مي اين گونه راهكارها و شيوه«
 »كارايي انرژي برق يا استفاده مناسب و كارآمد از آن به طور قابل توجهي افزايش يابد

براساس محاسبات دپارتمان انرژي و ). 195: 1388، ويلسون و موريل. 103: 2007آبراهامز،(
كارايي انرژي نه تنها باعث رشد اقتصادي و كاهش انتشار گازهاي « )11: 2012( تغييرات جوي

صرفه جويي انرژي در مصرف كنندگان د بلكه مي تواند عامل مهمي درگلخانه اي مي گرد
رق در مقايسه با ساير منابع انرژي، مزيت هاي قابل اگرچه انرژي ب. »خانگي و تجاري باشد

اقتصادي و اجتماعي، پيامدهاي  اما مصرف بي رويه آن در ابعاد زيست محيطي،«توجهي دارد 
با توجه به اينكه ). 1988 ،2هوهايمر ؛202: 1392احمدي،( »زيان باري به دنبال خواهد داشت

منطقي  دامنگير همه افراد جامعه مي شود، عوارض و پيامدهاي مصرف بي رويه انرژي در نهايت
انه درانرژي برق به نظر مي رسد كه آگاهي از كارايي انرژي برق، بتواند رفتارهاي صرفه جوي

: 3،2002بست( »در تمام دنيا زنان متاهل، وقت بيشتري در خانه مي گذرانند« .رابرانگيزاند
از ه و تمايل بيشتر به محيط زيست،ادحساسيت بيشتر به مديريت امور خانو« و به دليل )279

مك  ،5واليناس -گارسيا ،4ترگلر( »قابليت باالتري براي صرفه جويي انرژي برخوردارند
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براين اساس، با استناد به مباحث نظري و رابطه آگاهي و رفتار، اين سئوال ). 6: 1،2008اينتاير
جويي در مصرف آن، صرفهآيا بين ميزان آگاهي از كارايي انرژي برق و : مطرح مي شود كه

  رابطه معناداري وجود دارد؟
 

  پژوهش روش
 روش مورد استفاده در اين پژوهش، پيمايش از نوع همبستگي است كه بر حسب هدف،     

ياسوج  زنان متأهل شهر جامعه آماري تحقيق،. باشد مبتني بر تحليل ماتريس كواريانس مي
نفر بوده  22961تعداد آنها )1391ايران، مركز آمار( 1390است كه براساس سرشماري سال

 377اندازه نمونه متناسب با جامعه آماري،)1970( 2براساس جدول نمونه گيري مورگان. است
جهت . نفر افزايش يافت 406تر، اندازه نمونه به نفر است اما براي دستيابي به برآوردي دقيق

گرديد و در نهايت در دو منطقه  اي استفادهمرحلهانجام نمونه گيري از روش تصادفي چند
 امامت، ارم، مسكن، راهنمايي، محمودآباد، شهداء، شاهد،( شهرداري و چهارده محله شهر ياسوج

هاي مورد نظر  نمونه )جهاد و گلستان سالم آباد، زيرتل، ،دولت آباد، ، ترمينال)ع(امام حسين
ي د نياز از آنان جمع آورانتخاب و در صورت تمايل به مشاركت در تحقيق، داده هاي مور

جويي درمصرف برق، پرسشنامه پژوهشگر ساخته و ابزار تحقيق جهت سنجش صرفه.شد
 سرمايشي و سمعي بصري آيتم است كه به طور مساوي در سه بعد روشنايي، 18مشتمل بر 

اين مقياس .گرديدند تنظيم) خير/بلي(و به صورت اسمي )2012 ،5و آزودو 4، مولينز3هيتينگر(
سپس با استفاده از تحليل عاملي  وران تعيين اعتبار محتوا گرديد وتدا با مراجعه به دااب

 1اكتشافي با چرخش واريماكس، تعيين اعتبار سازه گرديد كه نتايج آن در جدول شماره
ابزار تحقيق جهت سنجش آگاهي از كارايي انرژي برق نيز پرسشنامه . منعكس شده است

آيتم است كه به طور مساوي در دو بعد روشنايي و رفاهي،  12ر پژوهشگر ساخته و مشتمل ب
اين مقياس نيز ابتدا با مراجعه به داوران، تعيين . طراحي گرديد) خير/بلي(به صورت اسمي

چرخش واريماكس تعيين اعتبار محتوا گرديد و سپس با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي با 
براساس نتايج به دست آمده، . منعكس شده است 2شمارهدر جدول  شد كه نتايج اي اعتبار سازه

بدليل (گويه از مدل 5در نهايت با حذف  ،تحليل عاملي مقياس صرفه جويي در مصرف برق

                                                      
1. Macintyre 
1.Morgan 
2.Tregler 
4.Mullins 
5.Azevedo 
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بصري گرديد كه  -سرمايشي، سمعي نجر به استخراج سه عامل روشنايي،م)فقدان بار عاملي
ملي مقياس آگاهي از كارايي انرژي تحليل عا. درصد واريانس سازه را تبيين كنند 3/46قادرند 

منجر به استخراج دو عامل ) به دليل فقدان بار عاملي(گويه از مدل 5برق نيز در نهايت با حذف 
جهت تعيين .درصد واريانس سازه را تبيين كنند 1/38روشنايي و رفاهي گرديد كه قادرند 

 1ريچاردسون-ه روش كودرپايايي سازه ها با توجه به نحوه سنجش آنها از همساني دروني ب
و در مقياس آگاهي ) 67/0( استفاده گرديد كه مقدار آن در مقياس صرفه جويي در مصرف برق

   .است) 65/0(از كارايي انرژي برق 
  

  جويي در مصرف برقصرفه اعتبار و پايايي مقياس :1ل جدو    

ودر
ب ك

ضري
ون -

دس
چار

ري
 

ده
ن ش

بيي
س ت

ريان
وا

 

يژه
ر و

قدا
م

 

  هاعامل

ي و  اآيتم ه
سمع

ري
بص

شي 
ماي
سر

 

يي
شنا

رو
 

س
قيا

ل م
ك

لي 
عام

ار 
ب

لي 
عام

ار 
ب

 

لي
عام

بار
 

67/0  

12 6/1   

625/0 
وقتي از خانه خارج مي شوم هيچ المپي را روشن

 .نمي گذارم

 .به طور مرتب المپها را گردگيري مي كنم 606/0

 .در خانه ما همه المپ ها كم مصرف هستند 560/0

506/0 
در طول روز نيز معموال در خانه ما  تعدادي المپ

 .روشن است

373/0 
هرگاه از اتاق خارج مي شوم المپ آن را خاموش

 .  مي كنم

5/13 8/1  

593/0 

 

عادت دارم زياد درب يخچال را باز و بسته مي
 .كنم

528/0 
غذا را فقط وقتي در يخچال مي گذارم كه كامال

 .ه  باشدسرد شد

 .كنيمرمان را تقريباً هر سال تعويض ميپوشال كول 491/0

 .گذارمزم با شد كولر را روي دور تند ميهرگاه ال 469/0
  

  

                                                      
1. Kuder-Richardson 
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  جويي در مصرف برقصرفه اعتبار و پايايي مقياس: 1ي جدول  ادامه

ودر
ب ك

ضري
ون -

دس
چار

ري
 

ده
ن ش

بيي
س ت

ريان
وا

 

يژه
ر و

قدا
م

 

  هاعامل

ي و  اآيتم ه
سمع

ري
بص

شي 
ماي
سر

 

يي
شنا

رو
 

س
قيا

ل م
ك

لي 
عام

ار 
ب

لي 
عام

ار 
ب

 

لي
عام

بار
 

67/0 8/20 2/3 

651/0 

  

پس از استفاده از تلويزيون آن را با كنترل از راه
  .دور خاموش مي كنم

604/0 
زماني كه دستگاه ويدئو استفاده نمي شود، آن

 .را كامل از برق مي كشم

593/0 
س از استفاده از ضبط صوت آن را كاملپ

 .خاموش مي كنم

569/0 
در منزل ما خيلي وقتها بدون اينكه كسي

 .تلويزيون نگاه كند، روشن است

76/0 Test  KMO   
Chi- Square=4921 df=66 Sig= 000/ Test Bartlett  

  
  اعتبار و پايايي مقياس آگاهي از كارايي انرژي برق :2جدول 

ضريب 
 - كودر

 ريچاردسون

واريانس 
تبيين 
 شده

مقدار 
 ويژه

 هاعامل

  
 آيتم ها

 روشنايي رفاهي

 كل مقياس
بار 
 عاملي

 بار عاملي

53/0 4/16 8/1  

مصرف برق را%30گردگيري المپ ها حداقل  771/0
  .كاهش مي دهد

مصرف برق يك المپ رشته اي مانند يك  665/0
  .بخاري برقي كوچك است

رنگ روشن ديوارها و پرده ها نياز به روشن  374/0
  .كردن المپ را كاهش مي دهد
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  اعتبار و پايايي مقياس آگاهي از كارايي انرژي برق: 2ي جدول  ادامه
ضريب 
 - كودر

 ريچاردسون

واريانس 
تبيين 
 شده

مقدار 
 ويژه

 هاعامل

  
 آيتم ها

 روشنايي رفاهي

 كل مقياس
بار 
 عاملي

 ليبار عام

53/0 7/21 4/2 

765/0  

 

پر بودن كيسه جارو برقي باعث افزايش مصرف
  .برق مي شود

گردگيري لوله هاي پشت يخچال و فريزر  741/0
  .مصرف برق آنها را كمتر مي كند

كولر اگر در سايه باشد يا در آفتاب، ميزان  584/0
  .مصرف آن كامال  فرق مي كند

ي در وضعيت آماده به كار حداقلهر وسيله برق  545/0
  .درصد برق مصرف مي كند 5

66/0 Test KMO  
Chi- Square=5858 df=66 Sig= 000/0 Test Bartlett 

  
  هايافته

حدود  نفر زن شركت كننده در تحقيق، 406 بر اساس نتايج توصيفي تحقيق،از مجموع
داراي درصد  46حدود  م وديپلدرصد 33حدود  داراي تحصيالت كمتر از ديپلم، درصد 21

و ميانگين درآمدي خانواده آنان  34ميانگين سني پاسخگويان . اندتحصيالت دانشگاهي بوده 
) درصد 15(نفر 62لر، ) درصد 79(نفر 321به لحاظ تعلق قومي، .هزار تومان بوده است 850

حدود دار، خانه درصد 57حدود به لحاظ شغلي . ترك بوده اند) درصد 6حدود (نفر 23فارس و 
اما بر اساس نتايج توصيفي . بازنشسته و بقيه به نوعي شاغل بوده اند% 2دانشجو،درصد 7

برابر با  0-13هاي تحقيق، ميانگين صرفه جويي در مصرف برق، بر روي مقياسي با دامنه  سازه
  . باشدمي 4/4 برابر با 0-11و ميانگين آگاهي از كارايي انرژي برق برروي مقياسي با دامنه   3/8

ارائه  3با توجه به تعداد متغيرهاي تحقيق، ماتريس همبستگي متغيرها در جدول شماره      
همبستگي مثبت و معناداري بين آگاهي از  3بر اساس داده هاي جدول شماره . شده است

معنادار  )>01/0P(كارايي انرژي برق و صرفه جويي در مصرف برق وجود دارد كه در سطح 
بررسي روابط بين خرده مقياس هاي دو سازه نيز بيانگر آن است كه خرده مقياس آگاهي  .است

از كارايي انرژي برق رابطه مثبت و معناداري با كليه خرده مقياس هاي سازه صرفه جويي در 
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اين امر در روابط بين خرده مقياس نيز صادق است و طي آن آگاهي از كارايي . مصرف برق دارد
ايل روشنايي رابطه مثبت و معناداري با صرفه جويي در ابعاد سه گانه روشنايي، انرژي در وس

به عالوه، آگاهي از كارايي انرژي در وسايل رفاهي نيز رابطه . بصري دارد –سرمايشي و سمعي 
بصري، -مايشي و سمعيمثبت و معناداري با صرفه جويي در مصرف برق در ابعاد روشنايي، سر

  .نشان مي دهد

  ماتريس همبستگي متغيرهاي تحقيق :3جدول 
  1  2  3  4  5  6  7  

صرفه جويي در مصرف -1
 برق 

-          

كارايي انرژيآگاهي از  -2
  برق 

** 
34/0  

-          

بعد وسايل(كارايي انرژي -3
  )روشنايي

** 
24/0  

** 
62/0  

-         

بعد وسايل(كارايي انرژي -4
  )رفاهي

** 
27/0  

** 
85/0  

* 
12/0  

 -        

بعد(رفه جوييص -5
  )روشنايي

** 
76/0  

** 
22/0  

** 
17/0  

**  
17/0  

 -      

بعد(صرفه جويي -6
  )سرمايشي

** 
65/0  

** 
30/0  

** 
20/0  

**  
25/0  

**  
17/0  

 -    

بعد سمعي(صرفه جويي -7
  )بصري

** 
63/0  

** 
16/0  

* 
12/0  

*  
12/0  

**  
29/0  

*  
13/0  

 -  

*P<0.05 ، ** P<0.01 

     
و صرفه جويي در مصرف  كارايي انرژي برقسي رابطه آگاهي از هدف اساسي پژوهش حاضر برر

بيني صرفه جويي در مصرف برق به عنوان متغير پنهان بر اين اساس، جهت پيش. برق مي باشد
به عنوان متغير پنهان مستقل، از مدل معادالت  كارايي انرژي برقوابسته، بر اساس آگاهي از 

  منعكس شده است 1دار شماره استفاده شده است كه در نمو 1ساختاري
  
  

                                                      
1. Structural Equation Model 
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AGFI= 95/0  GFI= 99/0  RMSEA= 081/0  P-value= 005/0  df=4 Chi-square= 5/14  

  
 مسير رابطه آگاهي از كارايي انرژي برق و صرفه جويي در مصرف برق: 1نمودار 

 
جويي در مصرف برق با استفاده از سه متغير آشكار روشنايي،  صرفه در اين مدل،
نيز بر مبناي دو متغير  كارايي انرژي برقبصري تعريف شده و آگاهي از ـ  سرمايشي و سمعي

دهد، مقدار بررسي نيكويي برازش مدل نشان مي. است آشكار روشنايي و رفاهي تعريف شده
با توجه به ). Sig=005/0(دار است ، به لحاظ آماري معنا)4(با درجه آزادي ) 5/14( كاي اسكوئر

ن كاي اسكوئر ممكن است ناشي از حجم نمونه تحقيق باشد به ساير اين كه معناداري آزمو
) 081/0( 1شاخص ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد. هاي برازش مدل استناد گرديد شاخص

نيز  AGFIو GFI هاي به عالوه، شاخص. بيانگر آن است كه مدل، داراي برازش مناسبي است
هاي تجربي مورد استفاده، ي است و با دادهكنند كه مدل، داراي برازش مناسبتاييد مي

بر اساس نتايج به دست آمده، برآورد خطا براي متغير آشكار صرفه جويي در . سازگاري دارد
مقدار خطا  به عالوه، .است)84/0( بصري -و سمعي )81/0( ، سرمايشي)76/0( وسايل روشنايي

و آگاهي از كارايي انرژي ) 89/0( براي متغير آشكار آگاهي از كارايي انرژي وسايل روشنايي
، )49/0( بار عاملي متغير پنهان وابسته صرفه جويي با بعد روشنايي. است)87/0( وسايل رفاهي

كه همگي  tاست كه با توجه به مقادير ) 40/0( و با بعد سمعي بصري) 44/0( با بعد سرمايشي
ز سوي ديگر بار عاملي متغير ا. هستند، اين بارهاي عاملي، قابل پذيرش اند 96/1باالتر از 

                                                      
1. RMSEA 
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است كه با )36/0( و با بعد رفاهي) 33/0( مستقل پنهان آگاهي از كارايي انرژي با بعد روشنايي
. هستند، هيچ يك از بارهاي عاملي رد نمي شود 96/1كه هر دو بزرگتر از  tتوجه به مقادير 

است كه با )42/0( برق بر روي صرفه جويي در مصرف كارايي انرژي برقضريب علي آگاهي از 
دهد به ازاء هر واحد تغيير در اين ضريب، معنا دار است و نشان مي) t=2/4( توجه به مقدار تي

. به چه ميزان درصرفه جويي در مصرف برق تغيير به وجود مي آيد كارايي انرژي برق،آگاهي از 
دهد ه نشان مياست ك)74/0( هان صرفه جويي در مصرف برقميزان خطاي متغير وابسته پن

قادر  كارايي انرژي برقبرآورد انجام شده داراي دقت مناسبي است و متغير مستقل آگاهي از 
  . از تغييرات صرفه جويي در مصرف برق را تبيين نمايد% 26است 
سن، قوميت، تحصيالت و وضعيت ( در تحقيق حاضر متغيرهاي زمينه اي و جمعيتي     

رل در تحقيق وارد و ارتباط آنها با صرفه جويي در مصرف برق به عنوان متغيرهاي كنت) شغلي
محاسبه ضريب . مورد بررسي قرار گرفت يشتر رابطه متغيرهاي اصلي تحقيق،جهت وضوح ب

بيانگر اين ) Sig،092/0=r=064/0( همبستگي پيرسون بين سن و صرفه جويي در مصرف برق
آزمون مقايسه .اداري وجود ندارده معناست كه بين سن و صرفه جويي در مصرف برق رابط

، )Sig،62/0=F=539/0( ها قوميت ،طرفه نشان داد ها به روش تحليل واريانس يك ميانگين
 ،Sig=205/0( هاي مختلف شغلي و گروه )Sig،62/0=F=539/0( هاي مختلف تحصيلي گروه

4/1=F (به لحاظ صرفه جويي در مصرف برق تفاوت معناداري ندارند .  
  

  ه گيريبحث و نتيج
وسايل برقي در شرايط مختلف، به گونه هاي متفاوتي، انرژي مصرف مي كنند و كارايي   

با توجه به . بگذاردانرژي يا چگونگي استفاده از وسايل برقي مي تواند بر ميزان مصرف برق تاثير 
 و اسميت اتكينسون، ،اتكينسون( »بخش مهمي از فرآيند يادگيري است آگاهي،« اينكه

حدس مي توان  )124: 1367گنجي،( »نزديكي با رفتار داردارتباط «و ) 216: 1385، همكاران
به ويژه در بين زنان  صرفه جويي در مصرف برق، رژي برق،با افزايش آگاهي از كارايي ان زد كه
پژوهش حاضر تالش  براين اساس، .نوان مديران مصرف انرژي در خانه، بيشتر مي شودبه ع
يي در مصرف برق را در بين زنان متاهل بررسي و رابطه آن را با آگاهي از ميزان صرفه جونمود،

جويي در ن نمره صرفهميانگي براساس يافته هاي توصيفي تحقيق، .كارايي انرژي آزمون نمايد
فرهنگ صرفه جويي در درسطح متوسط است كه نشان مي دهد بين زنان، مصرف برق در 

از سوي ديگر ميانگين نمره آگاهي از كارايي .ار نيستاز وضعيت مطلوبي برخورد مصرف انرژي
انرژي،در سطح پايين تر از ميانگين واقعي است كه بيانگر اين است كه زنان آگاهي مطلوبي 
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اما يافته هاي تحليلي . نسبت به استفاده كارا، مناسب و با بازده بيشتر از وسايل برقي ندارند
جويي در رابطه مثبت و معناداري با صرفه رژي برقكارايي اندهد، آگاهي از تحقيق نشان مي

اين يافته .از واريانس آنرا پيش بيني نمايد% 26تواند مصرف برق دارد، به گونه اي كه مي
كه نشان دادند، آموزش بهينه سازي مصرف ) 1386(تحقيق، با نتايج پژوهش صادقي و بخشي

ماهيانه برق هر خانوار گرديد،  انرژي در مدارس شهر اصفهان، باعث صرفه جويي در مصرف
كه نشان دادند، آموزش مديريت مصرف، باعث ) 1382( غضنفري، صفاري نيا و خاجويپژوهش 

 كه نشان دادند، )1997(آوينا و موسرافرهم، گنسلر،كاهش مصرف انرژي شد، و نتايج پژوهش 
صرف برق، در م ه صحيح از دستگاههاي برقي خانگي،دريافت كنندگان بروشورهاي استفاد

  . همخواني دارد و آنها را تاييد مي كنداند، صرفه جويي داشته 
يافته تحقيق حاضر مبني بر رابطه مثبت و معنادار بين آگاهي از كارايي انرژي برق و صرفه      

جويي در مصرف برق، بيانگر اين است كه با آموزش كارايي انرژي يا استفاده كارا، مناسب و با 
وسايل برقي، مي توان صرفه جويي در مصرف برق را افزايش و از اين طريق به  بازده بيشتر از

اين امر از اين جهت حايز اهميت است كه بخش . يكي از مسائل اساسي كشور پاسخ مثبت داد
است ) نفت و گاز( اعظم مردم ايران بر اين تصور هستند كه كشور داراي منابع بسيار غني انرژي

  . رورت چنداني نداردو صرفه جويي انرژي، ض
در تحقيق حاضر تالش گرديد اثر ساير متغيرهاي جمعيتي بر رابطه متغيرهاي اصلي      

بر اساس . تحقيق يعني آگاهي از كارايي انرژي برق و صرفه جويي در مصرف برق، كنترل گردد
مصرف  يافته هاي تحقيق، هيچ كدام از متغيرهاي جمعيتي ارتباط معناداري با صرفه جويي در

اين يافته ها بيانگر اين هستند كه رابطه معنادار بين آگاهي از كارايي . برق نشان نمي دهند
انرژي برق و صرفه جويي در مصرف برق متاثر از متغيرهاي جمعيتي تحصيالت، سن، قوميت و 

  . وضعيت شغلي زنان پاسخگو نمي باشد
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