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Abstract
aim:is to identify the effectiveness of conventional
methods on changing the attitudes and behavior of
consumers of electrical energy in Tehran
city.Method: A residential complex in north of
Tehran was selected and divided into behavioral,
cognitive, combinatorial and control groups.The
results were studied from analyzing the data of
attitude Assessment Questionnaire and consumption
data from counters.Results:the cognitive and
combinational groups’ attitudes after offering
Independent variables are significantly different in
the cognitive field from the pre-test. there was no
significant difference in behavioral and emotional
fields of attitude. Change of attitude in the
combinational group was significantly higher than
cognitive group. Behavioral and control groups
attitude was not significantly different from pretest.there was no significant difference among all
four groups consumption with pre-test, after offering
Independent variables.Conclusion: The results
indicated that simultaneous use of behavioral and
cognitive techniques is more effective in changing
consumer attitudes than each other seperately and
Behavioral methods merely won’t impact on
consumer attitude, also the change in consumer
attitude won’t necessarily lead to behavior change.
Keywords: Attitude,behavior,consumer,Electrical
energy

دکتر مجيد صفاری نيا

 گروه روانشناسی دانشگاه پيام نور،دانشيار

دکتر احمد علی پور

 گروه روانشناسی دانشگاه پيام نور،استاد

)محمد علی منصوری (نويسنده مسئول

 شرکت توزيع نيروی برق تهران بزرگ، کارشناس ارشد روانشناسی

mansouri.psych@gmail.com
1
چکيده

 شناسايي اثربخشی روش های مرسوم بر تغيير نگرش و رفتار:هدف
 يک مجتمع:روش.مصرف کنندگان برق در شهر تهران می باشد

،  شناختی، مسکونی در شمال تهران انتخاب و به چهار گروه رفتاری

 نتايج از طريق تحليل داده های حاصل از.ترکيبی و کنترل تقسيم شد
پرسشنامه نگرش سنج و داده های مصرف کنتورهای برق بررسي

 نگرش گروه های شناختی و ترکيبی پس از اعمال متغير:يافته ها.شد
های مستقل نسبت به پيش آزمون تفاوت معنی داری در حوزه شناختی

داشته و حوزه های رفتاری و عاطفی نگرش دارای تفاوت معنی داری

 ميزان تغيير نگرش در گروه ترکيبی بيشتر از گروه شناختی.نمی باشند

 تفاوت معنی داری با پيش، نگرش گروه های رفتاری و گواه.بوده است
 ميزان مصرف هر چهار گروه نمونه پس از اعمال.آزمون نداشته است

 نتيجه. تفاوت معنی داری با قبل از آن نداشته است، متغير های مستقل
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مقدمه

اگرچه روش های متعدد اقتصادی برای کاهش روند مصرف انرژی وجود دارد اما اعتقاد بسیاری از روان شناسان اجتماعی بر این

است که بدون درک عوامل فرهنگی مانند ارزش ها  ،نگرش ها  ،اعتقادات و  ، . . .شیوه ها و برنامه های معمول اصالح روند مصرف

انرژی ناکافی خواهند بود ( صفاری نیا و همکاران  .) 2831،استفاده از تکنیک ایجاد نگرش در منطقی سازی مصرف انرژی ،

مجموعه برنامه هایی است که تالش می کند تا نگرش مثبت نسبت به رفتار صرفه جویی مصرف انرژی و یا نگرش منفی نسبت به

مصرف بی رویه را ایجاد و تقویت کند ( صفری  ،منتصر  .) 13 08 ،در همین راستا  ،یکی از مهم ترین اهداف سازمان های ارائه دهنده

کاال و خدمات  ،شناسایی نگرش و رفتارهای مصرف کنندگان و شکل دهی آن می باشد .رفتار مصرف کننده را به عنوان مطالعه
واحد های خرید و فرآیندهای مبادله که شامل اکتساب  ،مصرف و کنارگذاری کاال  ،خدمات  ،تجارب و ایده ها می باشد تعریف

می نمایند( موون 2و مینور .) 2000 ،3عوامل متعددی بر رفتار مصرف کنندگان موثر می باشند .یکی از این عوامل ،باورها و نگرش
های افراد است .نگرش نشان دهنده اثر شناختی و عاطفی به جای گذاشته شده تجربه شخص از شیء یا موضوع اجتماعی مورد نگرش

و یک تمایل به پاسخ در برابر آن شیء است(کریمی  .)9831،شناسایی نگرش ها  ،پیش بینی رفتارهای مصرف کنندگان را ساده تر

می سازد .می توان نگرش ها را به مولفه های مختلف تقسیم نمود .یکی از تقسیم بندی های مرسوم  ،تجزیه نگرش به مولفه های

عاطفی  ،شناختی و رفتاری می باشد (بونر،4وانک.) 2002 ،5این مساله داللت بر آن دارد که بعضی از نگرش ها دارای ماهیت شناختی

بیشتر و بعضی دارای ماهیت عاطفی بیشتر هستند .لذا برای برخی از افراد  ،مولفه های عاطفی پیش بینی کننده های بهتری برای نگرش

کلی هستند و برای برخی دیگر ،مولفه های شناختی پیش بینی کننده های بهتری خواهند بود (بونر  ،وانک .) 2002 ،مداخالت انجام
شده به منظور تغ یی ر نگرش و رفتار مصرف کنندگان را از یک دیدگاه می توان به دو دسته کلی رفتاری و شناختی تقسیم نمود.

مداخالت رفتاری مرسوم در این زمینه معموال مبتنی بر روش هایی همچون در معرض محرک قرار دادن  ،شرطی سازی و ارائه پاداش
 ،بازخورد از رفتار مصرف و الگوسازی بوده و در زمینه شناختی نیز معموال از روش های آموزش و آگاه سازی و تاکید بر قضاوت

های فردی یا جمعی استفاده می شود.مساله دیگر آن است که رابطه بین نگرش بیان شده و رفتار در عمل  ،رابطه ای پیچیده و دشوار

است(رید،6هانتر،7ساتن .)1 01 2،8با توجه به ماهیت پیچیده انسان  ،رابطه بین نگرش و رفتار نیز می تواند از عوامل بسیاری تاثیر پذیرد ،
به همین دلیل نگرش ها همواره پیش بینی کننده های خوبی برای رفتار واقعی انسان ها در عمل نیستند (الن ،9هیر ،10گنز ،11ورمیر،12
 .) 2012روش های مرسوم به منظور تغ یی ر نگرش و رفتار مصرف کنندگان انرژی که توسط شرکت های تولید و یا توزیع کننده

انرژی در ایران به ویژه در حوزه انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد تا چه اندازه می تواند در دستیابی به اهداف تع یی ن شده

موثر باشد ؟ استفاده از کدام دسته از روش های رفتاری  ،شناختی و یا ترکیبی  ،تاثیر بیشتری بر تغ یی ر نگرش و رفتار مخاطبان خواهد
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داشت ؟ با توجه به مبالغ باالیی که هرساله توسط سازمان هایی همچون شرکت های توزیع نیروی برق  ،صرف اصالح نگرش های

مصرف کنندگان و کاهش مصارف مازاد انرژی الکتریکی می شود  ،یافتن پاسخ سوال های مزبور می تواند بر افزایش اثر بخشی

اقدامات انجام شده و خودداری از اجرای طرح های پرهزینه ولی کم بازده اثرگذار باشد .این پژوهش به منظور شناسایی اثربخشی

استفاده از روش های رفتاری و شناختی بر تغ یی ر نگرش و رفتار مصرف کنندگان و رابطه بین این دو صورت گرفته است .لذا اهداف

اصلی مورد نظر از اجرای این پژوهش عبارتند از  :بررسی میزان اثربخشی روش های مبتنی بر اصول رفتاری  ،شناختی و ترکیب این

دو روش بر تغ یی ر نگرش و رفتار مصرف کنندگان خانگی انرژی الکتریکی ساکن در شمال شهر تهران به منظور شناسایی موثرترین

روش های کاربردی در شکل دهی رفتارهای مصرف انرژی به منظور کاهش مصارف مازاد انرژی الکتریکی و بررسی رابطه بین تغ یی ر

نگرش و رفتار مصرف کنندگان انرژی الکتریکی پس از کاربرد روش های مبتنی بر اصول رفتاری  ،شناختی و ترکیب آن دو به

منظور بررسی تاثیر کاربردی روش های مورد استفاده برای تغ یی ر نگرش مصرف کنندگان انرژی بر رفتارهای مصرف.همچنین این

پژوهش به بررسی این سوال خواهد پرداخت که آیا تغ یی ر نگرش لزوما منجر به تغ یی ر رفتار مصرف کنندگان انرژی الکتریکی خواهد

شد ؟در همین راستا پژوهشصفاری نیا،احدی،بخشی( )6831نشان دهنده عدم تاثیر استفاده از شیوه های رفتاری بر نگرش مصرف

کنندگان و اثر بخشی استفاده از شیوه های شناختی بر نگرش آنان بوده است .نتایج حاصل از پژوهش کارجاالینن )1 01 2( 13و فراهام
(  ) 1996و پاالک و همکاران (  ) 1980و کاریکو 14و ریمر )1 01 2(15و اولموس ،16روستر ، 17لیونگ 18و گالچانت )1 01 2(19و

پسچیرا ، 20تیلور 21و سیگل) 2010 (22نشان دهنده موثر بودن استفاده از روش های رفتاری همچون ارائه بازخورد بر رفتار مصرف می
باشد.بر اساس یافته های پژوهش رید  ،هانتر و ساتن ( ، )1 01 2وکاریکو و ریمر ( ، )1 01 2استفاده از روش های شناختی بر تغ یی ر رفتار

موثر بوده است اگرچه مطالعه انجام شده توسط آرتزنز،23موندالرس،24وربک،25بایس 26و هایلنبروک)1 01 2( 27و پژوهش لوساسو28و
همکاران ( ، ) 2012نشان دهنده عدم اثربخشی این شیوه ها بر رفتار مصرف کنندگان می باشد .پژوهش های بریسکو 29و ابود

30

(  ) 2012نیز عنوان می کند که موفق ترین مداخالت تغ یی ر رفتار  ،روش هایی بوده است که شرکت کنندگان را در حداقل  3یا  4سطح

از سطوح رفتاری،اجتماعی،حسی و شناختی درگیر نموده است .در پژوهشی  ،فراهام (  ) 1996نشان داد که استفاده از روش های
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ترکیبی  ،تاثیر بیشتری بر تغ یی ر رفتار خواهد داشت .پژوهش شویکر 31و شوکویا )1 01 2( 32نیز تا یی د کننده اثربخشی بیشتر روش

ترکیبی بر تغ یی ر رفتار بوده است .نتایج حاصل از پژوهش های ایورسن 33و راندمو ) 2012 ( 34و همچنین مطالعات آرتزنز و همکاران

( ، )1 01 2لوساسو و همکاران (  ، ) 2012اچلی ، 35اتوود 36و بولتون )1 01 2( 37و لیتوین  ،وستنهاگن ( ، )1 01 2نشان دهنده عدم لزوم
تاثیر تغ یی رات نگرش بر رفتار مصرف کنندگان بوده است .مطالعات پژوهشگرانی چون

گرونهوج 38و توگرسن، ) 2012 ( 39

الن،گیر،هنز و ورمیر(  ، ) 2012سورگیانیس ، 40کاراساوگلو 41و فلورو )1 01 2(42و کای 43و شانون ) 2012 ( 44نیز بیانگر تاثیر عوامل

متعدد فردی و اجتماعی بر رابطه بین نگرش و رفتار بوده است که این مساله پیش بینی تغ یی ر رفتار بر اساس تغ یی رات نگرش را امری
دشوار می نماید.

روش:

در این پژوهش از روش آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و از سه گروه آزمایشی و یک گروه گواه استفاده شده

است که گروه های آزمایشی قبل و بعد از اعمال متغیر های مستقل مورد ارزیابی قرار گرفته اند .جامعه آماری این مطالعه عبارت است

از کلیه مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ  ،دارای تعرفه مصرف خانگی مستقر در شمال شهر تهران که تحت پوشش

خدمات منطقه برق شمیران قرار داشته و از نظر حدود استقرار جغرافیایی محدود است از غرب به منطقه سعادت آباد  ،از شمال به
شمالی ترین ضلع تهران در دامنه رشته کوههای البرز ،از شرق به انتهای جاده لشگرک و از جنوب به اتوبان صدر .نمونه آماری از

تعداد  08واحد مسکونی که به گروههای  20واحدی تقسیم شده اند تشکیل شده است .به منظور کنترل تاثیر عواملی همچون تعداد

ساکنین هر واحد ،سن ،جنسیت  ،سطح و نوع تحصیالت  ،سابقه سکونت  ،نوع و تعداد لوازم برقی مورد استفاده  ،نورگیری هر واحد
از سوی شمال یا جنوب و میزان درآمد بر نتایج پژوهش ،نمونه آزمایشی به صورت تصادفی ساده از جامعه هدف انتخاب و به صورت

تصادفی ساده به چهار گروه  20واحدی تقسیم گشته است .به این منظور  ،برای انتخاب نمونه  ،ابتدا کلیه مجتمع های مسکونی موجود

در جامعه مورد نظر که دارای حداقل  4بلوک مسکونی و هر بلوک حداقل  20واحد بوده است شناسایی و سپس به روش تصادفی

ساده  ،یک شهرک مسکونی انتخاب شد .با توجه به آن که شهرک انتخاب شده از  4بلوک مسکونی و هر بلوک از  20واحد
مسکونی تشکیل شده است ،با استفاده از روش تصادفی ساده  ،هر بلوک جهت اعمال یکی از متغیرهای مستقل و یک بلوک نیز به

عنوان گروه گواه انتخاب شد .جهت سنجش نگرش آزمودنی ها نسبت به مولفه مدیریت مصرف برق  ،از پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شده است .پرسشنامه مزبور از  25سوال بسته پاسخ بدون نام و مشخصات که به روش لیکرت نمره گذاری می شود تشکیل
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شده و روايي آن توسط سه روان شناس تاييد و آلفاي كرونباخ آن معادل  8.0به دست آمده است .برای ارزیابی رفتار مصرف

کنندگان ،میزان مصرف برق هر واحد بر حسب کیلووات ساعت طبق اطالعات خوانده شده از کنتور برق نصب شده توسط شرکت
برق مالک عمل قرار گرفته است .بر اساس طرح پژوهشی انتخاب شده و به منظور بررسی تغ یی رات نگرش از آزمون مانووا و آزمون

تعقیبی توکی و جهت بررسی تغ یی رات رفتاری از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شده است.

نتايج:

به منظور بررسی فرضیات پژوهش  ،نگرش و رفتار گروه های آزمون و کنترل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری در

فاصله زمانی  2ماه بعد از پایان پژوهش  ،اندازه گیری و با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون
توکی  ،نتایج مورد بررسی قرار گرفته است .برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها و بررسی همگونی واریانس داده ها از آزمون

کلموگروف-اسمیرونوف 45و آزمون اف لون 46استفاده شده و نتایج  ،نشان دهنده تا یی د پیش فرض های اجرای آزمون تحلیل

واریانس بوده است .میانگین سنی آزمودنی های گروه رفتاری  ، 43 /7 ،گروه شناختی  ، 46 /5 ،گروه ترکیبی  46 /7 ،و گروه کنترل ،

 48 /8بوده و بیشترین شرکت کنندگان در پژوهش  ،زنان بوده و بیشترین فراوانی در تمام گروه های آزمایشی و گروه کنترل  ،مربوط
به دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم می باشد

جدول -1تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای مقایسه مصارف پیش آزمون  ،پس آزمون و دوره پیگیری

مربع جزئی ایتا

سطح معنی داری

اف محاسبه شده

مربع میانگین

درجه آزادی

مجموع مربعها

عامل

منبع

17 0 0.

16 4 0.

0.675

508. 86 98

1

508. 8698

خطی

عامل

14 0 0.

64 4 0. .

48 5 0.

520. 9641

1

520. 9641

درجه دوم

11 0 0.

22 5 0.

18 4 0.

542. 10614

1

542. 10614

درجه سوم

29 0 0.

91 2 0.

48 1.1

000. 14792

1

000. 14792

خطی

04 0 0.

0.691

61 1 0.

004.2 82 2

1

004.2 82 2

درجه دوم

13 0 0.

094.0

85 4 0.

50 0.42321

1

005.42321

درجه سوم

614. 12884

38

795 . 489607

خطی

331 . 82 5 17

38

575.821 668

درجه دوم

440. 16 452

38

556. 965809

درجه سوم

عامل

)عامل(خطا

جدول  1بیانگر نتایج حاصل از بررسی تاثیر دوره مصرف بر میزان مصرف می باشد .اگر سطح معنیداری کمتر از  0/ 05باشد ،فرض

صفر رد شده و تفاوت معنی دار خواهد بود .با توجه به سطح معنی داری مندرج در جدول  ،مشاهده می شود که فرض صفر تا یی د

شده و این به معنی آن است که دوره های مصرفی بر میزان مصرف  ،تاثیری نداشته است .لذا تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر

نشان دهنده آن است که بین میزان مصرف در دوره های پیش آزمون  ،پس آزمون و پیگیری در هر چهارگروه پژوهش حاضر،
تفاوت معنی داری وجود نداشته و فرض صفر مورد تا یی د می باشد.

45

.Kolmogorov-Smirnov Test
.Levene Test

46
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جدول  -2آزمون مانووا مقایسه نگرش پیش آزمون و پس آزمون
احتمال

Denom

تعداد متغیرها

آزمون اف ()F

آماره

0.79 2

36

3

0.346

0.97196

آزمون ویلکاکسون

0.792

36

3

0.346

885 2 0.0

0.792

36

3

0.346

804 2 0.0

آزمون الولی-هوتلینگ

000.0

36

3

15.047

367 4 0.4

000.0

36

3

15.047

393 5 1.2

0000.

36

3

15.047

633 5 0.5

885 2 0.0

گروه رفتاری

اثر پیالی
آماره ویژه روی
آزمون ویلکاکسون
آزمون الولی-هوتلینگ
اثر پیالی

393 5 1.2

آماره ویژه روی

11 0 0.

36

3

61 2 4.

0.73795

آزمون ویلکاکسون

11 0 0.

36

3

61 2 4.

511 5 0.3

11 0 0.

36

3

61 2 4.

05 262 0.

آزمون الولی-هوتلینگ

0.635

36

3

75 5 0.

0.9542 7

0.635

36

3

75 5 0.

792 4 0.0

0.635

36

3

75 5 0.

573 4 0.0

511 5 0.3

792 4 0.0

گروه ترکیبی

گروه شناختی

اثر پیالی
آماره ویژه روی
آزمون ویلکاکسون

گروه گواه

آزمون الولی-هوتلینگ
اثر پیالی
آماره ویژه روی

جدول  -3آزمون تعقیبی توکی ( سطح اطمینان  95درصد)مقایسه تغ یی رات نگرش درسه حوزه شناختی-رفتاری و عاطفی گروه های ترکیبی و شناختی

---------+---------+---------+-------

حد باال

حد مرکزی

حد پا یی ن

( )-------- *--------

- 0.4857

-0 .700 0

- 0.9143

--------- +--------- +--------- +------- 0.25

- 0.75

-0 .5 0

--------- +--------- +--------- +------( )---------------- *-----------------

--------- +--------- +--------- +------0 .0 0

-0 .3 0

- 0.15

-+--------- +--------- +--------- +----( )--------------- *---------------

-+--------- +--------- +--------- +----0 .2 0

-0 .0 0

-0 .4 0

-0 .2 0

-----+--------- +--------- +--------- +( )-------- *--------

-----+--------- +--------- +--------- +-0 .0 0

-0 .4 0

-0 .2 0

-0 .6 0

---+--------- +--------- +--------- +--( )---------------- *-----------------

---+--------- +--------- +--------- +--0.15

0 .3 0

- 0.15

0 .0 0

-------- +--------- +--------- +-------( )---------------- *----------------

-------- +--------- +--------- +-------0 .2 0

0 .0 0

-0 .2 0

حد باال

0 .121 0

حد باال
0.1411

حد باال

- 0.08511

حد باال
0.3375

حد باال

0 .311 0

حد مرکزی
- 0.1389

حد مرکزی
- 833 1 0.

حد مرکزی
-0 .350 0

حد مرکزی
0.07222

حد مرکزی
-0 50 2 .0 0

حد پا یی ن
- 87 93 0.

حد پا یی ن
- 0.5078

حد پا یی ن
- 0.6149

حد پا یی ن

حوزه

شناختی

حوزه

رفتاری

حوزه عاطفی

حوزه

شناختی

حوزه

- 0.1931

رفتاری

حد پا یی ن

حوزه عاطفی

-0 .361 0

گروه ترکیبی

گروه شناختی
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با توجه به نتایج جدول  2از آنجا که عدد  Pمحاسبه شده در گروه رفتاری(  ) 92 7 0.و گروه گواه (  ) 35 6 0.بیشتر از  α= 0.05می باشد

 ،فرض صفر تا یی د می شود ؛ به عبارت دیگر نتیجه گیری می شود که بین نگرش پس آزمون و نگرش پیش آزمون در گروه رفتاری و

گواه اختالف معنی داری وجود ندارد .بنابراین اعمال روش های رفتاری  ،تاثیر معنی داری بر نگرش افراد نمونه پژوهش حاضر نداشته

است .همچنین از آنجا که عدد  Pمحاسبه شده در گروه شناختی(  ) 0.011و ترکیبی ( )0کمتر از  α= 0.05می باشد  ،فرض صفر رد
می شود به عبارت دیگر نتیجه گیری می شود که نگرش پس آزمون  ،تفاوت معنی داری با نگرش پیش آزمون در گروه شناختی و

ترکیبی دارد لذا اعمال شیوه های شناختی و ترکیبی منجر به تغ یی ر معنی داری در نگرش نمونه پژوهش حاضر شده است .به منظور

بررسی این مطلب که تفاوت مشاهده شده  ،ناشی از تغ یی ر در کدام یک از اجزای تشکیل دهنده نگرش ( شناختی  ،عاطفی  ،رفتاری )

بوده است از آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است.

با توجه به داده های ارائه شده در جدول  ، 3عدم قرار گیری رقم صفر در فاصله حد باال و پا یی ن حوزه شناختی گروه شناختی  ،بیانگر

رد فرض صفر می باشد .این بدان معنی است که در گروه مذکور در حوزه شناختی نگرش  ،تفاوت معنی داری بین پیش آزمون و

پس آزمون وجود دارد .اما در حوزه رفتاری و عاطفی مشاهده می شود که حد باال و پا یی ن  ،شامل رقم صفر گشته و لذا بین پیش

آزمون و پس آزمون حوزه های رفتاری و عاطفی نگرش در گروه شناختی  ،تفاوت معنی داری مشاهده نشده و فرض صفر تا یی د می

شود .در گروه ترکیبی  ،عدم قرار گیری رقم صفر در فاصله حد باال و پا یی ن حوزه شناختی گروه ترکیبی  ،بیانگر رد فرض صفر می

باشد .این بدان معنی است که در گروه مذکور در حوزه شناختی نگرش  ،تفاوت معنی داری بین پیش آزمون و پس آزمون وجود

دارد .اما در حوزه رفتاری و عاطفی مشاهده می شود که حد باال و پا یی ن شامل رقم صفر گشته و لذا فرض صفر تا یی د می شود به این

معنی که بین پیش آزمون و پس آزمون در حوزه های رفتاری و عاطفی نگرش در گروه ترکیبی  ،تفاوت معنی داری مشاهده نمی

شود.

جدول  -4آزمون توکی ( سطح اطمینان )% 95مقایسه تغ یی رات نگرش دردو گروه شناختی و ترکیبی
حد باال

حد پا یی ن

- 684 2 0.

- 316 4 17.

سطح معنی داری
0.042

خطای معیار
3.56614

تفاوت میانگین

گروه ها

نوع آزمون

-8.80005

شناختی-ترکیبی

آزمون توکی

داده های جدول  4به بررسی تفاوت نگرش های گروه شناختی و ترکیبی با یکدیگر می پردازد .با توجه به نتایج مندرج در جدول

فوق مشاهده می شود که سطح معنی داری(  ) 0.042کوچک تر از  α= 0.05بوده و لذا فرض صفر رد می شود به این معنی که میزان
تغ یی ر نگرش دو گروه شناختی و ترکیبی با یکدیگر تفاوت معنی داری دارد .

بحث و نتیجه گیری :

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استفاده از شیوه های رفتاری  ،تاثیر معنی داری بر نگرش نمونه پژوهشی نداشته است ،این

نتیجه با یافته های حاصل از پژوهش صفاری نیا،احدی،بخشی( )6831همسو می باشد .همچنین استفاده از شیوه های رفتاری  ،تاثیری

بر تغ یی ر رفتار مصرف کنندگان نیز نداشته است  ،این یافته  ،ناهمسو با نتایج حاصل از پژوهش کارجاالینن ( )1 01 2و فراهام (  ) 1996و

پاالک و همکاران (  ) 1980و کاریکو و ریمر( )1 01 2و اولموس  ،روستر  ،لیونگ و گالچانت ( ، )1 01 2مبنی بر موثر بودن روش های
رفتاری همچون ارائه بازخورد بر رفتار مصرف می باشد .از آن جا که در پژوهش فراهام (  ، ) 1996بازخورد به صورت روزانه اما در
پژوهش حاضر  ،بازخورد در بازه های زمانی دو ماهه ارائه شده است می توان عنوان کرد که نوع ارائه بازخورد می تواند نتایجی

متفاوت به دنبال داشته باشد.در پژوهش کارجاالینن()1 01 2نیز بازخورد به دوشکل ارائه شده است  :بازخورد از انرژی مصرفی و
بازخورد از هزینه های انرژی مصرفی .پسچیرا  ،تیلور و سیگل( ) 2010در پژوهشی  ،تعدادی از مصرف کنندگان برق را به سه گروه
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آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم نمودند .به گروه اول بازخوردی از مصرف خود آنان ارائه شد  ،گروه دوم اطالعات مصرف خود

را در مقایسه با مصرف میانگین ساکنان ساختمان دریافت نمودند و گروه سوم اطالعات مصرف خود را در مقایسه با مصرف میانگین

ساختمان و همچنین در مقایسه با ساکنان همتای خود دریافت نمودند.نتایج نشان داد تنها گروهی که به میزان معنی داری مصرف برق
خود را کاهش داد گروه سوم بود .نتایج حاصل با نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر ،همسو می باشد چرا که در این پژوهش نیز ،

نمونه آزمایشی فقط از مصرف خود بازخورد دریافت نموده است و این نوع از بازخورد بر رفتار مصرف تاثیری نداشته است حال آن

که بر اساس نتایج پژوهش مذکور  ،ارائه بازخورد به شکل مقایسه ای می تواند منجر به تغ یی ر رفتار شود .همچنین تئوری کنترل نیز

پیشنهاد می کند که تغ یی ر رفتار ،بیشتر و بهتر صورت خواهد گرفت اگر بازخورد همراه با مقایسه رفتار صورت گرفته با یک رفتار

هدف و برنامه از پیش طراحی شده صورت پذیرد( گاردنر،47ویتینگتون،48مک آتیر ،49اکلس 50و میچی.) 2010 ، 51استفاده از شیوه

های شناختی  ،منجر به تغ یی ر معنی داری در نگرش افراد نمونه این پژوهش شده است که با یافته های حاصل از پژوهش صفاری

نیا،احدی،بخشی (  ) 6831همخوانی دارد گرچه بررسی نتایج نشان می دهد که این تغ یی ر  ،تنها در حوزه شناختی نگرش بوده و حوزه

های عاطفی و رفتاری را تحت تاثیر قرار نداده است .با بررسی نتایج مشاهده می شود که استفاده از شیوه های شناختی نیز نتوانسته

است بر رفتار مصرف کنندگان تاثیری بگذاردلذا اگرچه در پژوهش رید  ،هانتر و ساتن ( )1 01 2وکاریکو و ریمر ( )1 01 2روش های
شناختی بر تغ یی ر رفتار موثر بوده است  ،اما نتایج پژوهش حاضر چنین مساله ای را در نمونه انتخابی خود تا یی د نمی کند .این یافته ها با

نظر آرتزنز،موندالرس،وربک،بایس و هایلنبروک ( )1 01 2هماهنگ می باشد .بنابر نظر این پژوهشگران  ,باالبردن دانش مصرف

کنندگان  ،چه دانش عینی و چه دانش ذهنی  ،اگرچه تاثیر قابل توجهی بر نگرش آنان دارد اما اثر معنی داری بر رفتار مصرف نخواهد
داشت.همچنین نتایج این پژوهش با نتیجه حاصل از پژوهش لوساسوو همکاران (  ) 2012مبنی بر عدم تاثیر سیاست گسترش اطالعات

مصرف کنندگان بر رفتار مصرف آنان همسو می باشد.همچنین اگرچه استفاده همزمان از شیوه های شناختی و رفتاری  ،منجر به
تفاوت معنی داری در نگرش آنان شده است اما مشاهده می شود که این تغ یی ر نگرش  ،فقط در حوزه شناختی رخ داده است.از سوی

دیگر نتایج نشان می دهد که استفاده از شیوه های ترکیبی در این پژوهش نتوانسته است تاثیری بر رفتار مصرف کنندگان داشته باشد.

با توجه به نتایج مندرج در جدول  4مشاهده می شود که میزان تغ یی ر نگرش دو گروه شناختی و ترکیبی با یکدیگر تفاوت معنی داری

داشته و با توجه به تفاوت میانگین ها  ،میزان اثربخشی گروه ترکیبی بیشتر از گروه شناختی می باشد که این یافته با نتایج حاصل از

پژوهش صفاری نیا،احدی،بخشی( )6831همسو می باشد .پژوهش های بریسکو و ابود (  ) 2012نیز عنوان می کند که موفق ترین

مداخالت تغ یی ر رفتار  ،روش هایی بوده است که شرکت کنندگان را در حداقل  3یا  4سطح از سطوح رفتاری،اجتماعی،حسی و
شناختی درگیر نموده است  ،در این پژوهش نیز روش های ترکیبی  ،اثربخشی بیشتری بر تغ یی ر نگرش نشان داده است.مشاهده می
شود که اگرچه نگرش گروه های شناختی و ترکیبی در پس آزمون  ،تفاوت معنی داری با نگرش این گروه ها در پیش آزمون داشته

است اما تفاوت معنی داری در رفتار مصرف این گروه ها مشاهده نمی شود .بنابراین می توان نتیجه گرفت که در نمونه آزمایشی

پژوهش حاضر  ،تغ یی ر نگرش  ،منجر به تغ یی ر رفتار نشده است لذا می توان گفت که لزوما ارتباط مستقیمی بین تغ یی ر نگرش و رفتار در

47
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.Whittington
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48
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جامعه آماری این پژوهش وجود ندارد .این امر می تواند تحت تاثیر عوامل متعدد صورت پذیرد  ،پژوهش ساساکی،52بکر،53جنسن

54

و نیل )1 01 2( 55نشان داد که ارائه حجم زیادی از اطالعات می تواند منجر به کاهش تنوع انتخاب و رفتار در مصرف کنندگان شود

لذا ارائه اطالعات آموزشی در این پژوهش در زمینه وسایل برقی مرسوم مانند بخچال  ،کولر و سیستم های روشنایی می تواند منجر
به عدم توجه اشخاص به وسایل برقی دیگر به خصوص لوازمی که کمتر مورد توجه می باشند  ،شده و این امر بر رفتار مصرف نهایی

موثر خواهد بود .نتایج این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش های ایورسن و راندمو (  ) 2012نیز همسو می باشد .بررسی های این

افراد نشان داد  ،تغ یی رات نگرش رانندگان در یک دوره  9ساله  ،تاثیر قابل توجهی بر رفتار رانندگی آنان نداشته است .همچنیننتایج

پژوهش های آرتزنز و همکاران (  ، )2 011لوساسو و همکاران (  ، ) 2012اچلی  ،اتوود و بولتون ( )1 01 2و لیتوین  ،وستنهاگن ()1 01 2

نیز همسو با این پژوهش  ،لزوم تاثیر تغ یی رات نگرش بر رفتار مصرف را نفی می نمایند.این مساله به این دلیل است که رابطه بین نگرش

و رفتار  ،رابطه ای پیچیده و متاثر از عوامل مختلف می باشد  ،همچنین عالوه بر نگرش  ،رفتار از عواملی همچون دانش ذهنی و

عضویت در گروه های اجتماعی نیز تاثیر پذیر خواهد بود (آرتزنز و همکاران .)1 01 2،پژوهش الن،گیر،هنز و ورمیر(  ) 2012نشان می

دهد که خلق نیز  ،به شکل معنی داری بر رابطه بین نگرش و رفتار اثرگذار است .به عقیدهوود 56و هایز ، ) 2012 (57تصمیم های

مصرف کنندگان باید در بستر اجتماعی که رخ می دهند بررسی شوند .لذا عوامل بسیاری مانند تاثیرات روانی و رفتاری ناشی از
حذف یارانه های انرژی در یک سال قبل از اجرای این پژوهش می تواند توجیه گر این مساله باشد که چرا با وجود تغ یی ر نگرش

گروه های شناختی و ترکیبی در این پژوهش  ،رفتار مصرف گروه های مزبور تغ یی ر ننموده است.بر اساس یافته های این پژوهش می

توان گفت از آنجا که راهکارهای مرسوم مورد استفاده شرکت های توزیع انرژی برق در ایران  ،مبتنی بر روش های ارائه شده در

این پژوهش می باشد لزوم توجه به راهکارهای جدید و تغ یی ر راهکارهای فعلی احساس می شود .اقدامات قابل انجام در حوزه کاهش

مصرف انرژی به سه دسته اقدامات کم هزینه  ،هزینه متوسط و پر هزینه قابل تقسیم است .عمده تبلیغات و آموزش های ارائه شده
توسط وزارت نیرو برای مشترکین خانگی متمرکز بر روش های کم هزینه بوده است .مجموع آن چه که بیان شد اشاره ای است به

ضرورت حرکت به سوی روش های دارای هزینه متوسط و یا پرهزینه .استفاده از راهکارهایی همچون تعویض دستگاه ها و لوازم

برقی با لوازم جدید دارای مصرف پا یی ن  ،اصالح سیستم عایق کاری ساختمانها و تعویض درب ها و پنجره ها با درب های عایق و

پنجره های دوجداره  ،جایگزینی سیستم های سرمایشی با سیستم های مدرن و کم هزینه و استفاده از سلولهای خورشیدی از جمله

چنین روش هایی می باشد.با وجود روش های متعدد کاهش مصرف انرژی  ،بسیاری از مصرف کنندگان برق  ،تمایلی نسبت به

کاهش مصرف انرژی خود نشان نمی دهند  ،این مساله به شکل مستقیم ناشی از نگرش آنان نسبت به مقوله مدیریت مصرف برق می
باشد .اصالح و تغ یی ر نگرش این دسته از مشترکین به منظور حرکت به سوی مصرف کمتر انرژی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

بر اساس یافته های این پژوهش  ،ضروری است که در مورد مصرف کنندگان برق به منظور دست یابی به نتیجه بهتر از روش های

رفتاری و شناختی به شکل همزمان استفاده شود .از آن جا که استفاده از روش های رفتاری  ،تاثیری بر تغ یی ر نگرش نمونه آزمایشی

این پژوهش نداشته است لذا احتماال استفاده از این دسته از روش ها به تنهایی تاثیری بر نگرش مصرف کنندگان نخواهد داشت.
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اگرچه در بخش شناختی و ترکیبی  ،نگرش نمونه آزمایشی به شکل معنی داری تغ یی ر نموده ولی این تغ یی ر تنها در حوزه شناختی بوده

است .به منظور دست یابی به نتایج بهتر الزم است که حوزه های رفتاری و عاطفی نگرش نیز دستخوش تغ یی ر شوند .توجه به ویژگی

ها و خصوصیات فردی مخاطبین و جریانهای سیال جامعه می تواند میزان تغ یی ر در این حوزه ها را افزایش دهد .تمرکز بر ویژگی های

فردی مخاطبین همچون سن  ،جنسیت  ،تحصیالت  ،تعداد اعضای خانوار  ،آشنایی قبلی با حوزه های مرتبط با محیط زیست و میزان
عالقه مندی به آن و همچنین ویژگی های جمعی همچون هویت و اعتماد اجتماعی  ،تعهد جمعی و  ، . . .میزان تغ یی ر حوزه های

عاطفی و رفتاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
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