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ABSTRACT
The proportion of residential electricity consumption in the total energy consumption has
increased rapidly in the past decades all over the world. Understanding the role of psychological
factors in the field of electricity protection behavior in promoting energy saving behaviors and
reducing environmental pollution is very important for the sustainable development of a country. In
this study, in order to investigate the factors affecting the behavior of electrical protection, the
norm activation model was used. The statistical population of the study consists of rural households
in Baghmalek and Hamidiyeh counties in Khuzestan province (N = 8450). Using Cochran's
formula, a sample of 440 households was determined and households were selected by multi-stage
random cluster sampling. The data collection tool was a questionnaire whose face validity was
confirmed by experts including two groups of faculty members of the Department of Agricultural
Extension and Education and experts of the Water and Electricity Organization. In addition, to
determine the reliability of different parts of the questionnaire, pre-test and calculation of
Cronbach's alpha coefficient was used, which was between 0.72 to 0.92 and was confirmed. In
order to analyze the data for descriptive statistics, correlation and regression, SPSS (V20) software
was used. The results of correlation test showed that the behavior variable has a positive and
significant relationship with the variables of awareness of consequences, self-efficacy, situational
responsibility, moral norm, awareness of needs, feelings of pride and guilt. In general, the results of
this study showed that moral norms, feelings of guilt and feelings of pride affect the behavior of
rural households towards electricity protection. The results of this study have important
implications for policymakers who aim to promote a wide range of electricity -saving behaviors.
Keywords: Norm activation model, electricity protection, rural households, Khuzestan province
Objectives
Energy shortage has caused great concern, especially in developing countries. Energy shortage
is a limitation that hinders socio-economic development, because energy indirectly plays an
important role in the eradication of poverty, raising the living standards and the economy. That's
why energy access, especially access to modern energy sources such as the electricity that are
crucial for the development, has a close link with the economic development and reducing energy
poverty is a prerequisite for achieving the Millennium Development Goals. In this regard, optimal
consumption or saving the energy of electricity results in more people to have access to this
important factor of development. In addition, increased demand for electricity, the oil crises and the
impending shortage of energy resources, reduction in fossil fuels, global warming of the Earth, and
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threats against biodiversity are among the other important reasons for the need to promote the
culture of energy conservation and efficient use of electricity energy. Energy-saving strategies can
be implemented by improving the energy efficiency of products, different or better use of the
products (refer to behavioral strategies to reduce the direct energy use) and making changes in
energy consumption behavior of individuals. In the meantime, changes in behavior plays more
important role than the other two options, since providing technical and financial solutions for
consumers to reduce energy consumption has a little lasting effect and after removing the incentive,
the consumption returns to its previous level. different theories and models have been used in
different studies to review and assess the consumption behavior. In this study, the Norm Activation
Model (NAM) has been used in order to investigate the protective behavior of villagers on
household electricity consumption.
Methods
This study was designed and implemented with the aim of analyzing the conservation behavior
of rural households in Khouzestan Province regarding the electricity consumption. The research
method is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method of data collection.
The statistical population of the study includes rural households of Hamidieh and Baghmalek Cities
in Khouzestan Province (N = 8450). 440 households were selected as the sample of the study based
multi-stage random cluster sampling. In this research, data collection procedure was conducted
using a questionnaire. In order to design a measuring tool, it was attempted to study and examine
the scales designed for this purpose (the norm activation model and its related structures). After
determining the population and understanding the area under study and by doing a pilot study and
completing 40 questionnaires out of these two towns and analyzing its results, the necessary
amendments were made in the measuring tool. Finally, the data obtained was described and
analyzed using statistical software SPSS (V20). In this study, appropriate tests were used in the
fields of descriptive and inferential statistics.
Results
regression analysis with Inter method was used to determine the factors influencing the
behavior. In this way, variables of moral norm, pride and feeling guilty as dependent variable and
the behavior variable entered into the regression equation as independent variables. The results
showed that these three variables are able to predict 0.28 of variations of behavior variable at a
significant level (Constants = 23.26, F = 58.65, Sig = 0.0001). Also according to Table 5, the
variable moral norm (β = 0.28) has a higher power in predicting conservation behavior compared
with variables of pride (β = 0.16) and feeling guilty (β = 0.14).
Discussion
The rapid increase in human population and rapidly increasing pace of energy in the past three
decades has made saving energy as an important issue. Several studies have shown that the energy
consumption of households is increasing due to technological developments, economic growth,
demographic factors, institutional factors, cultural events, etc. The regression results also showed
that the moral norm, sense of guilt and pride are affective on the behavior of rural households to
conserve household electricity, so these variables are important factors in relation to predicting the
behavior, and we can change the behavior of rural households regarding high consumption of
household electricity by getting aware of them.

خسرویپور و همکاران :تعيين عوامل مؤثر بر رفتار حفاظت از برق...

تعیین عوامل مؤثر بر رفتار حفاظت از برق خانوارهای روستایی استان خوزستان:
کابرد مدل فعال سازی هنجار ()NAM
3

بهمن خسرویپور*1؛ مسعود یزدانپناه2؛ آمنه سواری ممبنی
 ،1استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکدهی مهندسی زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران
 ،2دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکدهی مهندسی زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران
 ،3دانشآموختهی دکتری ترویج و آموزش کشاوری و توسعه روستایی ،دانشکدهی مهندسی زراعی و عمران
روستایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران
(تاریخ دریافت -99/3/17 :تاریخ تصویب)99/7/2 :

چکیده

نسبت مصرف برق مسکونی به کل مصرف انرژی در دهههای گذشته در سراسر جهان به
سرعت افزایش یافته است .درک نقش عوامل روانشناختی در زمینه رفتار حفاظت از برق در
ارتقاء رفتارهای صرفهجویی در مصرف برق و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی برای توسعه
پایدار یک کشور بسیار مهم است .در این مطالعه ،به منظور بررسی عوامل مؤثر بر رفتار
حفاظت از برق ،از مدل فعالسازی هنجار استفاده گردید .جامعه آماری پژوهش را خانوارهای
روستایی دو شهرستان باغملک و حمیدیه در استان خوزستان ( )N=8450تشکیل داده و با
استفاده از فرمول کوکران ،نمونهای به حجم  440خانوار تعیین و از روش نمونهگیری چند
مرحلهای خوشهای تصادفی ،خانوارها انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامهای
بود که روایی صوری آن توسط متخصصین شامل دو گروه اعضای هیأت علمی گروه ترویج و
آموزش کشاورزی و کارشناسان سازمان آب و برق تأیید گردید .افزون بر این ،برای تعیین
میزان پایایی بخشهای مختلف پرسشنامه ،از پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفا کرونباخ
استفاده شد که بین  0/72تا  0/92بود و مورد تأیید قرار گرفت .به منظور تجزیه و تحلیل
دادهها جهت آمار توصیفی ،همبستگی و رگرسیون از نرم افزار ( SPSS(V20استفاده شده است.
نتایج آزمون همبستگی نشان داد متغیر رفتار با متغیرهای آگاهی از عواقب ،خودکارآمدی،
مسئولیت پذیری موقعیتی ،هنجار اخالقی ،آگاهی از نیاز ،احساس غرور و احساس گناه رابطه
مثبت و معنادار دارد .به طور کلی نتایج این بررسی نشان داد ،هنجار اخالقی ،احساس گناه و
احساس غرور بر رفتار خانوارهای روستایی نسبت به حفاظت از برق تاثیر دارند .نتایج این
مطالعه پیامدهای مهمی برای سیاستگذاران که هدف آنها ترویج طیف گستردهای از
رفتارهای صرفهجویی در برق میباشد را به همراه دارد.
واژههای کلیدی :مدل فعالسازی هنجار ،حفاظت از برق ،خانوارهای روستایی ،استان
خوزستان
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مقدمه
به دليل افزايش سريع جمعيت و رشد اقتصادی در
سراسر جهان در دهههای گذشته ( ;Du et al., 2017
Ding et al., 2017؛  )Guo et al., 2018و همچنين با
توجه به گسترش شبکه برق به روستاها و با افزايش
تعداد محور مصرف کنندگان ،مصرف برق در بخش
خانگی با سرعتی باورنکردنی در حال افزايش بوده است
( .)Bhutto &Yasin, 2009تامين برق روستاها سبب
برطرف شدن نگرانی دربارهی فقر انرژی است ،اما موجب
تشديد عوامل تخريب زيستمحيطی ( Dianshu et al.,
 ،)2010آسيب رساندن به سالمت افراد ( Pothitou et
 )al., 2016; Zhang et al., 2013و منجر به توسعه
ناپايدار شده است ( .)Zhou &Yang, 2015بنابراين،
کاهش مصرف برق پيامدهای مهمی برای توسعه پايدار
جامعه بوده است ( )Guo et al., 2018چرا که با توجه به
عواقب زيستمحيطی بهرهبرداری از نيروگاههای حرارتی،
اصلیترين روش توليد برق ،کاهش مصرف برق میباشد
و يک اقدام فوری برای توسعه پايدار هر جامعه بوده
است (Hobman et al., 2017؛ .)Meng & Sager, 2017
بخش ساختمان مسکونی يکی از بزرگترين مصرف-
کنندگان برق بوده و  20تا  40درصد مصرف برق را به
خود اختصاص داده است (.)Kassai et al., 2018
بنابراين ،با توجه به پيامدهای منفی و پتانسيل صرفه-
جويی زياد ،بايد اقدامات متعدد و تحقيقات مربوط به
کاهش مصرف برق خانگی و ترويج رفتار حفاظت از برق
انجام شود ( .)Wang et al., 2019در حال حاضر،
اقدامات و تالشهای تحقيقاتی روی رفتار مصرف برق
خانگی میتواند به سه دسته اصلی تقسيم شود ،يعنی
ديدگاه اقتصادی محور ،چشمانداز فناوری محور و
ديدگاه رفتار روانشناختی ( ;Zhou &Yang, 2016
 .)Arawomo, 2017ديدگاه اقتصادی محور عمدت ًا بر
اقدامات مبتنی بر قيمت و اقدامات مبتنی بر انگيزه مالی
تمرکز دارد ) .(Zhou & Yang, 2016از نظر تئوريکی ،به
نظر میرسد اقدامات مبتنی بر قيمت مانند تعرفههای
چند بخشی و قيمتگذاری میتواند مصرف برق خانگی
را به طرز چشمگيری کاهش دهد و رفتار حفاظت از برق
را ارتقا بخشد .با اين حال ،در عمل ،اکثر مطالعات نشان
دادهاند که تأثير اين اقدامات نسبتاً محدود است ( Reiss

 )& White, 2005; Zhou & Teng, 2013و اقدامات
مبتنی بر انگيزه مالی فقط در يک دوره زمانی کوتاه می-
توانند مؤثر باشند ( Handgraaf et al., 2013; Frederiks
 .)et al., 2015دليل اين امر آن است که اوال در مقايسه
با ساير مخارج مصرف خانگی ،هزينههای مصرف برق
بسيار اندک است و مصرف برق معموالً دارای خاصيت
ارتجاعی پايين است ( & Zhou & Teng, 2013; Yu
 .)Guo, 2016ثانيا ،به دليل نتايج کمبود بودجه خانوار،
صورتحساب مصرف برق ممکن است مورد توجه کاربران
قرار نگيرد ( .)Wang et al., 2018عالوه بر اين ،به دليل
هيسترسيس صورتحساب مصرف برق (به عنوان مثال،
کاربران معموالً صورتحساب ماهانه يا هفتگی دريافت
میکنند ،نه صورتحساب در زمان واقعی) ،تأثير رفتارهای
مصرفی با تاخير است که باعث کاهش اثرات سياست
میشود ( .)Gilbert & Graff Zivin, 2014بيشتر
خانوارها نسبت به تغيير قيمت برق حساس نيستند و
مايل به صرفهجويی در مصرف برق نيستند تا سبک
زندگی راحت و همچنين رفاه را در زندگی روزمره خود
داشته باشند ( .)Cheung et al., 2017از اين رو ،اقدامات
مبتنی بر انگيزه مالی ممکن است رفتار حفاظت از برق
را به طور موثر در طوالنی مدت ترغيب نکند .چشمانداز
فناوری محور با هدف بهبود بهرهوری در مصرف برق و
ترويج فنآوری و دستگاهها با کارآيی انرژی برای کاهش
و صرفهجويی در مصرف برق مناسب است ( & Zhou
 .)Yang, 2016با اين وجود ،اتکا به فنآوری و دستگاهها
با صرفهجويی در مصرف به دليل تأثير بازگرداندن ،برای
کاهش مصرف برق کافی نيست ( Georges et al.,
 .)2017تغييرات فنی ضروری است و اين نيز غيرقابل
انکار است که توسعه وسايل برقی با راندمان باال باعث
کاهش مصرف برق می شود .اما سرمايهگذاری و موانع
محدود در درک و پذيرش فناوری پيشرفته ،اثرات
صرفهجويی در مصرف برق را کاهش میدهد ( Wang et
.)al., 2018
با توجه به محدوديتهای ديدگاه اقتصادیمحور و
چشمانداز فناوریمحور ،محققان بيش از پيش تشخيص
دادهاند که ديدگاه محور رفتار روانشناختی در دستيابی
به اهداف صرفهجويی در مصرف برق از اهميت بااليی
برخوردار است ( Hori et al., 2013; De Leeuw et al.,
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.)2015; Bertoldo & Castro, 2016; Shi et al., 2019
به طور خاص ،رويکردهای صرفهجويی در مصرف برق که
بر محور رفتار هستند نياز به سرمايهگذاری و زمان
کمتری دارند ( .)Vassileva et al., 2013بنابراين درک
نقش عوامل روانشناختی در زمينه رفتارهای حفظ انرژی
در ارتقاء رفتارهای صرفهجويی در مصرف برق خانگی
بسيار مهم است ( .)Liu et al., 2020چشمانداز محور
رفتاری روانشناختی با هدف تأکيد بر برخی از عوامل
روانشناختی ،مانند نگرش و آگاهی از محيط زيست به
منظور ارتقاء رفتار حفاظت از برق ،به حفظ برق خانگی
میانجامد ( Fornara et al., 2016; Zhou &Yang,
 .)2016; Ding et al., 2017بنابراين ،يک فرآيند پيچيده
روانشناختی در پشت رفتار مصرف برق وجود دارد که
شامل تعدادی از عوامل روانشناختی است .در سالهای
اخير ،بسياری از محققان رفتار صرفهجويی در برق را از
منظر روانشناسی مورد مطالعه قرار داده و تحليل کرده-
اند که چگونه اين عوامل بر رفتار حفاظت از برق تأثير
میگذارند ( .)Guo et al., 2018در مطالعات قبلی،
دانشمندان به عوامل روانشناختی توجه کردهاند و
بسياری از مدلها و تئوریهای رفتار روانشناختی را برای
درک رفتار مصرف برق در خانه و کشف عوامل به کار
گرفتهاند ( ;Fornara et al., 2016; Yu & Guo, 2016
 .)Ding et al., 2017با اين حال ،اين تحقيقات به ندرت
در جهت صرفهجويی در برق خانگی در کشورهای در
حال توسعه تمرکز میکنند و تحقيقات محدودی برای
بررسی اثرات ترکيبی از عوامل هنجاری و خودکارآمدی
انجام شده است ( .)Ru et al., 2018از آنجا که تاکنون
در اين زمينه مطالعهای در ايران صورت نگرفته ،اين
تحقيق قصد دارد اين مهم را در ايران بررسی نمايد .از
طرف ديگر ،از آنجا که تاکنون بر اساس دانش ما اکثر
تحقيقات انجام شده در ديگر نقاط جهان مناطق شهری
انجام شده است (Poortinga, 2003؛ Benders et al,
Guo et al.,
2006؛Ozcan,2013؛ Steg, 2008؛
2018؛Liu et al., 2020؛ Wang et al., 2018؛ Lopes
et al., 2019؛  )Shi et al., 2019اين تحقيق به دنبال
بررسی رفتار مصرف فعلی خانوارهای روستايی و
پاسخگويی به اين مسئله است که چه عواملی باعث
افزايش حفاظت از برق خانگی يا رفتار مصرفی در
خانوارهای روستايی میشود.
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مدلها و تئوریهای مختلفی در مطالعات برای
بررسی و سنجش رفتار حفاظت از برق استفاده شده
است .در اين مقاله از مدل فعالسازی هنجار جهت
بررسی رفتار حفاظتی روستاييان در مورد مصرف برق
خانگی استفاده شده است .محققان از مدل فعالسازی
هنجار در مطالعات برای توصيف رفتار طرفدار محيط
زيست در چندين زمينه استفاده کردهاند ( Klöckner,
2013; van der Werff & Steg, 2015; He & Zhan,
 .)2018اين مدل مکانيسم ذاتی رفتارهای طرفدار

اجتماعی افراد را از منظر روانشناسی توضيح میدهد.
رفتار طرفدار اجتماعی به انواع رفتارهايی اطالق میشود
که برای ديگران يا جامعه سودمند باشد ،مانند حفاظت
از محيطزيست ،رفتار صرفهجويی در مصرف برق،
حفاظت از آب و ساير رفتارهای محيطی ( Guo et al.,
 .)2018مدل فعالسازی هنجار در توضيح و پيشبينی
رفتار و نيات در هر دو زمينههای اجتماعی و زيست-
محيطی مؤثر میباشد بر اساس اين مدل ،تغيير رفتار در
سه مرحله انجام میپذيرد :در مرحله اول ،افراد از اين که
رفتار آنها ممکن است تاثيرات مضری داشته باشد ،آگاه
میشوند .در مرحله دوم ،در آنها اين تمايل به وجود
میآيد که رفتارهايی را جايگزين رفتارهای مضر کنند و
در نهايت ،در مرحله سوم آنها اين رفتار جديد را اجرا
میکنند ( .)Bamberg, 2013مدل فعالسازی هنجار
توسط شوارتز ( )1977ارائه شده است و يک الگوی
کاربردی فراوان و مبتنی بر هنجارهای اخالقی برای
پيشبينی رفتار است ( .)Lopes et al., 2019مدل فعال-
سازی هنجار معتقد است که هنجارهای اخالقی دارای
دو نسخه پيشين است ،يعنی آگاهی از عواقب اقدامات
شخص و پذيرش مسئوليت شخصی که شخص در قبال
اين عواقب دارد (.)He & Zhan, 2018
هنجارهای اخالقی ،هستهی اصلی از اين مدل
هستند (Onwezen et al., 2013؛ Cordano et al., 2011
) .هنجارهای اخالقی به طور نزديکی به رفتار زيست-
محيطی مرتبط شدهاند و بارها در مطالعات رفتار زيست-
محيطی بکار رفتهاند (Opp, 2013؛ Aguilar‐Luzón et
 .)al., 2013هنجارهای اخالقی به عنوان احساس تعهد
اخالقی برای انجام يا عدم انجام اقداماتی خاص هستند
که به رفتارهای حامی محيط زيست منجر میشوند ( De
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.)Groot et al., 2007; Steg & De Groot, 2010
هنجارهای اخالقی اشاره به اعتقادات افراد در مورد
درست يا غلط انجام دادن کاری ( & Şimşekoğlu
 )Lajunen, 2008دارد؛ به عبارت ديگر قوانين اخالقی
درونی يا ارزشهايی میباشند که توسط خودپاداشی يا
مجازات پيشبينی میشوند (.)Arvola et al., 2008
شکلگيری و همچنين فعال شدن يک هنجار اخالقی بر
اساس احتمال تاثير متقابل عوامل شناختی ،عاطفی و
اجتماعی است .در اين زمينه برای رفتار حامی محيط-
زيست آگاهی و دانش در مورد مشکالت زيستمحيطی
احتماال از پيش شرطهای مهم شناختی برای توسعه
هنجارهای اخالقی است (.)Bamberg & Möser, 2007
آگاهی از عواقب1اشاره به آگاهی فرد در مورد اثرات
منفی اقدامات خود بر روی مواردی است ،که برای آن
ارزش قائل است .به عنوان مثال ،دانش فردی که اگر به
دقت از آب استفاده نکند ممکن است افراد ديگر با
کمبود آب مواجه شوند ( .)Rasool, 2013از اين رو
آگاهی روستاييان از پيامدهای فعاليتهايشان ،احساس
مسئوليتپذيری آنها و هنجارهای شخصی آنها درباره
محيطزيست ،بر رفتار اخالقی زيستمحيطی آنان اثرگذار
هستند ( .)Seidi et al., 2019سومين متغير ،انتساب
مسئوليت2است .بدين معنی که افراد قبل از اين که آن-
ها بخواهند در رفتار حامی محيطزيست شرکت کنند
بايد شخصاً مسئول عواقب رفتاری خود باشند ( Harland
 .)et al., 2007آبراهامز و همکاران ( )2009اظهار کردند
عالوه بر اين متغيرها ،متغيرهای ديگری را نيز میتوان
به مدل فعالسازی هنجار اضافه نمود برای مثال هارلند
و همکاران چهار متغير خودکارآمدی ،آگاهی از نياز،
مسئووليتپذيری موقعيتی و انکار مسئوليت را به اين
مدل اضافه کردند (.)Abrahamse et al., 2009
خودکارآمدی که به معنای توانايی درک شده برای
انجام يک رفتار است .در واقع ،آن شامل ارزيابی مردم از
عواملی است که شيوهی انجام يک رفتار را تسهيل می-
کند و يا مانع میشود و ادراکشان از اينکه تا چه حد آن-
ها اين کار را انجام میدهند (.)Hurlimann et al., 2009
1. Awareness of Consequences
2. Ascription of Responsibility

در واقع خودکارآمدی به اعتقاد و باور فرد به توانايی-
هايش در سازماندهی فعاليتها و انجام موفق رفتار مورد
نظر برای نيل به نتيجه مشخص در شرايط معين اطالق
میشود ( .)Savari Mombeni et al., 2017اين که تا چه
اندازه فرد قادر است از مصرف انرژیهای الکتريکی
غيرضروری اجتناب کند .اين اعتقاد ،عامل تعيين کننده-
ی چگونگی تفکر ،رفتار و احساس افراد است .مسئلهی
آگاهی از نياز به آگاهی فرد از ضرورت کمک اشاره دارد
( .)Klöckner, 2013در واقع ،آگاهی از نياز مستلزم اين
است که تا چه حد توجه يک فرد بر وجود يک شخص يا
يک نهاد انتزاعیتر متمرکز شده است ( Harland et al.,
 .)2007سازه مسئوليتپذيری موقعيتی به معنای
احساس افراد نسبت به مسئوليت عواقب رفتار خود می-
باشد ،يعنی فرد تا چه اندازه خود را شخصاً مسئول
پيامدهای مصرف برق و کمبود آن میداند ( Harland et
 )al., 2007و انکار مسئوليت نيز به معنای عواقب ناشی
از رفتار افراد میباشد ،اين که فرد تا چه اندازه رفتار
خود را مسئول حل مشکالت ناشی از مصرف برق بداند و
چه اندازه را قبول نداشته و انکار کند ( Harland et al.,
.)2007
اونوزين و همکاران نيز دو سازه احساس گناه و
احساس غرور را نيز به اين مدل اضافه کردند
( .)Onwezen et al., 2013عدم تطابق درک شده بين
رفتار خود و هنجارهای شخصی منجر به احساس گناه
میشود ( .)Bamberg & Möser, 2007احساس غرور و
گناه به عنوان احساسات خودآگاه هستند .اين احساسات
توسط ارزيابی از خود فرد بعد از هنجارهای شخصی و يا
اجتماعی برانگيخته شده و اين هنجارهای شخصی و
اجتماعی که اغلب رفتار اخالقی هستند و به دنبال آن
احساسات خود آگاه میباشند اساساً باعث تحريک رفتار
حامی محيطزيست میشوند (.)Onwezen et al., 2013
در مدل فعالسازی هنجار ،فرض بر اين است که تمامی
اين متغيرها از طريق هنجارهای اخالقی بر روی
احساسات پيشبينی شده از گناه و غرور تأثير میگذارند
( .)Onwezen et al., 2013احساس گناه به عنوان يک
حس دردناک تعريف شده است و زمانی در فرد به وجود
میآيد که با يک رويداد بد مواجه شده باشد .در مقابل،
احساس غرور به عنوان يک حس مثبت تعريف شده
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است و زمانی در فرد به وجود می آيد که با يک رويداد
خوب مواجه شده باشد (.)Bamberg & Möser, 2007
اين احساسات خودآگاه که توسط خودارزيابی فرد از
هنجارهای اخالقی و استانداردها شکل میگيرند به نوبه-
ی خود بر روی رفتار تأثير میگذارند .به طوری که
رفتارهايی که مطابق با هنجارهای اخالقی باشند منجر
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به ايجاد احساس غرور و افتخار در فرد میگردند و
رفتارهايی که با هنجارهای اخالقی مطابقت نداشته
باشند باعث احساس گناه و پشيمانی در فرد میشوند
( .)Abrahamse et al., 2009با توجه به مطالب فوق،
مدل توسعه يافته فعالسازی هنجار در پژوهش حاضر در
شکل  1ارائه گريده است.

آگاهی از عواقب

احساس گناه

آگاهی از نیاز

مسئولیتپذیری موقعیتی
رفتار

هنجار اخالقی
خودکارآمدی

احساس غرور

انکار مسئولیت

انتساب مسئولیت

شکل -1چارچوب مفهومی پژوهش (مدل توسعه يافته فعالسازی هنجار)

پیشینه تحقیق
نتايج مطالعه ( He & Zhan (2018در مورد
هنجارهای اخالقی برای اقدامات رفتار صرفه جويی با

استفاده از مدل فعالسازی هنجار نشان داد هنجارهای
اخالقی تأثير مثبتی در قصد اتخاذ اقدامات صرفه-
جويی دارند .همچنين آگاهی از عواقب ،مسئوليت-
پذيری موقعيتی پيشبينیکنندههای مثبت هنجارهای
اخالقی میباشند .مطالعه ( van der Werff & Steg
 (2015در پيشبينی رفتارهای انرژی با استفاده از مدل
فعالسازی هنجار نشان داد متغيرهای اين مدل طيف
وسيعی از رفتارهای انرژی را در حوزه های مختلف از

جمله مصرف انرژی در خانه  ،حمل و نقل و مواد غذايی
پيشبينی میکنند .نتايج مطالعه (Zhang et al )2013
در مورد عوامل مؤثر بر رفتار صرفهجويی از برق در
شرکت با استفاده از مدل فعالسازی هنجار ،نشان داد
هنگامی که کارکنان مسئوليتپذيری موقعيتی بيشتر و
آگاهی از عواقب و وضعيت صرفهجويی در مصرف برق را
دارند ،احتماالً هنجارهای اخالقی قدرتمندی را تشکيل
میدهند .هنجارهای اخالقی بر رفتار حفاظت از برق
تأثير مثبت دارند.
نتايج تحقيق ( Onwezen et al (2013احساس غرور
و احساس گناه پيشبينی علت رفتار برخی افراد به
شيوهای است که در ارتباط با هنجارهای اخالقی است
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اين قضيه در مورد خود نظارتی تابع از پيشبينی
احساس غرور و احساس گناه در تحقيق تاييد شده که
پيشبينی احساسات در اثر هنجارهای اخالقی در رفتار

است .نتايج تحقيق ( Abrahamse et al (2009نشان
داد رفتار حفاظت از برق توسط متغيرهای روان-
شناختی تعيين میشود .متغير هنجار اخالقی از
مدل فعالسازی هنجار قادر به پيشبينی توضيح
صرفهجويی انرژی به طور قابل توجهی است
همچنين آگاهی از عواقب و انتساب مسئوليت نيز قادر
به پيشبينی رفتار صرفهجويی در انرژی از طريق
هنجار اخالقی بودند.
نتايج تحقيق ( Bamberg & Moser )2007تاييد
میکنند که قصد رفتاری طرفدار محيطزيست واسطه
تاثير تمام متغيرهای روانی و اجتماعی رفتار طرفدار
محيطزيست است .نتايج تاييد میکنند هنجار اخالقی
مهمترين متغير پيشبينی قصد رفتاری طرفدار محيط
زيست است .همچنين نتايج نشان میدهد که آگاهی از
عواقب در تعيين غير مستقيم قصد طرفدار محيط زيست
مهم است تاثير آن به نظر می رسد با واسطهی

هنجارهای اخالقی و احساس گناه باشد .نتايج تحقيق
( Steg & De Groot (2010که به بررسی عوامل مؤثر
بر اهداف اجتماعی بر اساس مدل فعال سازی هنجار
پرداخته بود نشان داد که چهار متغير هنجار
اخالقی ،آگاهی از عواقب ،انتساب مسئوليت و
کنترل رفتاری درک شده بر رفتارهای اجتماعی
تأثير میگذارند.
روششناسی پژوهش
اين تحقيق به منظور بررسی رفتار حفاظتی
روستائيان استان خوزستان در مورد مصرف برق خانگی
طراحی و اجرا شده است .اين تحقيق از نوع توصيفی
بوده است .همچنين از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ
روششناسی ،پيمايشی است .در اين پژوهش ،جامعه
آماری ،خانوارهای روستايی شهرستان باغملک و
حميديه ( )N=8450تعداد اعضای نمونه با استفاده از
فرمول کوکران 440خانوار تعيين شد .برای انتخاب
خانوارها از نمونهگيری چند مرحلهای خوشهای تصادفی

استفاده گرديد .بر اين اساس از بين دهستانهای
شهرستان باغملک به طور تصادفی  2دهستان منگشت و
هپرو و از بين دهستانهای شهرستان حميديه به طور
تصادفی  2دهستان کرخه و طراح انتخاب گرديد .در هر
دهستان بر اساس جمعيت و روستاهای آن دهستان
چند روستا و در نهايت چند خانوار از هر روستا انتخاب
گرديد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته
بوده که با انجام يک مطالعه راهنما و تکميل 40
پرس شنامه و تحليل نتايج آن در خارج از منطقه مورد
مطالعه ،اصالحات الزم در ابزار سنجش به عمل آمد و
سپس اطالعات در نمونه مذکور جمعآوری شد .برای
سنجش اين متغيرها از گويههايی که با طيف ليکرت 5
امتيازی شامل "خيلی کم"" ،کم"" ،متوسط"" ،زياد"
و"خيلی زياد" نمرهگذاری شده بودند ،استفاده گرديد.
پايايی ابزار سنجش نيز با ضريب آلفای کرونباخ سنجيده
شد که همگی در حد مناسبی بودند .جدول  ،1گويهها و
ضريب آلفای کرونباخ را نشان میدهد .روايی ابزار
سنجش توسط متخصصين شامل دو گروه اعضای هيأت
علمی گروه ترويج و آموزش کشاورزی و کارشناسان
سازمان آب و برق تأييد شد .به منظور تجزيه و تحليل
دادهها جهت آمار توصيفی ،همبستگی و رگرسيون از نرم
افزار ( SPSS(V20استفاده شده است.
جدول .1تعداد گويهها و ضريب آلفا در آزمون آلفا کرونباخ
برای متغيرهای تحقيق
متغير

تعداد
گويه ها

ضريب
آلفا

متغير

تعداد
گويه ها

ضريب
آلفا

انتساب
مسئوليت
خودکارآمدی

6

0/92

3

0/88

5

0/92

4

0/84

آگاهی از
نياز
احساس
گناه
احساس

4

0/79

5

0/90

مسئوليتپذيری
موقعيتی

غرور

انکار مسئوليت-
پذيری

4

0/90

هنجار اخالقی

4

0/92

رفتار

9

0/72

* برای سنجش همه گويهها از طيف ليکرت پنج امتيازی
(خيلی کم ( )1تا خيلی زياد ( ))5استفاده شد.
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یافتهها و بحث
آمار توصيفی نشان داد ،ميانگين سن پاسخگويان در
نمونه تحقيق  42/36سال بوده است .از کل  440نفر
نمونه تحقيق 180،نفر ( 40/9درصد) را زن و  260نفر
( 59/1درصد) مرد بودهاند .توزيع فراوانی پاسخگويان بر
حسب وضعيت تأهل نيز نشان داد ،از  440پاسخگو،
 384نفر ( 87/3درصد) متاهل و  56نفر (12/7درصد)
مجرد بودند .توزيع فراوانی ميزان تحصيالت پاسخگويان
نشان داد  149نفر ( 33/9درصد) از پاسخگويان بیسواد،
 77نفر (17/5درصد) پاسخگويان دارای تحصيالت
ابتدايی 70 ،نفر (15/9درصد) از پاسخگويان دارای
تحصيالت راهنمايی 15 ،نفر (3/4درصد) پاسخگويان
دارای تحصيالت دبيرستان 73،نفر (16/6درصد)
پاسخگويان ديپلم 14 ،نفر (3/2درصد) فوق ديپلم33،
نفر ( 7/5درصد) ليسانس و  9نفر ( 2/0درصد)
پاسخگويان فوق ليسانس و باالتر بودند .همچنين توزيع
فراوانی درآمد افراد نشان داد 111 ،نفر ( 25/2درصد)
زير دو ميليون تومان در ماه درآمد داشتند 218 .نفر
( 49/5درصد) بين دو تا پنج ميليون تومان و  111نفر
( 25/2درصد) نيز باالی پنج ميليون تومان در ماه درآمد
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داشتند .همچنين آمار توصيفی نشان داد ،ميانگين قبض
برق 57778 ،هزار تومان بود که کمترين قبض برق
 2500هزار تومان و بيشترين قبض برق  200000هزار
تومان بوده است.
همبستگی بين متغيرهاي تحقيق

به منظور بررسی رابطهی بين متغيرهای تئوری
فعالسازی هنجار ،از ضريب همبستگی استفاده شد.
همانگونه که جدول  2نشان میدهد ،متغير هنجار
اخالقی با متغيرهای آگاهی از عواقب (،)r=0/45
مسئووليتپذيری موقعيتی ( ،)r=0/20آگاهی از نياز
( ،)r=0/61انتساب مسئووليت ( )r=0/39و خودکارآمدی
( )r=0/26رابطهی مثبت و معنیداری دارد و با انکار
مسئووليتپذيری ( )r=-0/38رابطه منفی و معنیداری
دارد .همچنين نتايج نشان داد ،انجام رفتارهای صرفه-
جويی در مصرف برق رابطهی مثبت و معنیداری با
متغيرهای آگاهی از عواقب ( ،)r=0/32مسئووليتپذيری
موقعيتی ( ،)r=0/20آگاهی از نياز (،)r=0/53
خودکارآمدی ( ،)r=0/12انکار مسئووليتپذيری (-0/11
= ،)rهنجار اخالقی ( ،)r=0/49احساس گناه ( )r=0/47و
احساس غرور ( )r=0/47دارد.

جدول -2ماتريس ضرايب همبستگی بين متغيرهای تحقيق
متغيرها

رفتار

رفتار

1

هنجار اخالقی
آگاهی از
انتساب
عواقب
خودکارآمدی
مسئوليت
مسئوليت-
انکار
پذيری
گناه
احساس
مسئوليت
احساس غرور
آگاهی از نياز

هنجار
اخالقی

آگاهی از
عواقب

انتساب
مسئوليت

خودکارآمدی

مسئوليتپذيری
موقعيتی

1
**0/49
**
1
0/45
**0/32
1
-0/54** 0/39** 0/003
**
1
0/48
* 0/64** 0/26** 0/12
1
**0/57
*0/32** -0/50** 0/20** 0/20
**
**
-0/15
-0/35
*-0/66** -0/46** -0/38** 0/11
0/05
0/09
**0/34
**0/27** 0/71** 0/47
*
**
0/12
0/06
0/31
**0/28** 0/68** 0/47
**0/16
**0/15
**0/30
**0/38** 0/61** 0/53
** در سطح  1درصد معنیدار است
* در سطح  5درصد معنی دار است.

تحليل رگرسيون عوامل مؤثر بر هنجار اخالقی

به منظور تعيين عوامل مؤثر بر هنجار اخالقی از
تحليل رگرسيون به روش اينتر استفاده گرديد .بدين
ترتيب متغيرهای آگاهی از عواقب ،انتساب مسئوليت،

انکار
مسئوليت

1
**-0/43
**-0/35
**-0/34

احساس
گناه

1
**0/80
**0/61

احساس
غرور

آگاهی
از نياز

1
**0/61

خودکارآمدی ،موقعيت مسئوليتی ،انکار مسئوليت و
آگاهی از نياز به عنوان متغيرهای مستقل و متغير هنجار
اخالقی به عنوان متغير وابسته وارد معادله رگرسيون
شدند .نتايج رگرسيون نشان داد ،سه متغير آگاهی از
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عواقب ،انتساب مسئوليت و آگاهی از نياز معنیدار شده-
اند و قادرند  %45از تغييرات متغير هنجار اخالقی را در
سطح معنیداری  %1پيشبينی نمايند (, =0/91
 .)Sig= 0/001, F= 51/29Constantsهمچنين با توجه
به جدول  ،3متغير آگاهی از نياز ( )β=0/47در مقايسه با

متغير آگاهی از عواقب ( )β=0/17و انتساب مسئوليت
( )β=0/11قدرت بيشتری در پيشبينی متغير هنجار
اخالقی دارد .معادله حاصل از رگرسيون به شرح ذيل
میباشد:

)آگاهی از نياز( ) + 0/56انتساب مسئوليت()+ 0/08آگاهی از عواقب(  = 0/91 + 0/12هنجار اخالقی
جدول -3تحليل رگرسيون عوامل موثر بر هنجار اخالقی
متغيرها

B

S.E.B

β

Sig.t

آگاهی از عواقب

0/12

0/07

0/17

0/01

انتساب مسئوليت

0/08

0/07

0/11

0/020

خودکارآمدی

0/01

0/10

0/00

0/89

موقعيت مسئوليتی

0/01

0/07

-0/01

0/67

انکار مسئوليت

-0/02

0/05

-0/05

0/31

آگاهی از نياز

0/56

0/03

0/47

0/01

Sig= 0/001

F= 51/29

Constants= 0/91

متغير

Multiple R

R2

R2 Adjust

R2Change

هنجار اخالقی

0/67

0/45

0/44

0/45

مطابق با نتايج به دست آمده ،نتايج مطالعه

& He

Zhan, 2018؛ Zhang et al, 2013؛ Abrahamse et al.,
 2009نشان داد آگاهی از عواقب در تعيين غير مستقيم

رفتار حفاظت از برق مهم است که تاثير آن به واسطهی
هنجارهای اخالقی میباشد بنابراين آگاهی از عواقب يک
متغير مهم در پيشبينی رفتار حفاظت از برق میباشد.
انجام دادن يا ندادن يک رفتار خاص جهت صرفهجويی و
حفاظت از برق ،پيامدهای منفی را برای ديگران به دنبال
دارد مثال هدر دادن برق باعث کاهش کيفيت زندگی
افراد میشود و در طی سالهای آينده ،جامعه ما با
کمبود شديد برق مواجه میشود يا استفاده زياد از برق
امکان خريد ديگر وسايل را کاهش میدهد .نتايج مطالعه
 Abrahamse et al., 2009نير نشان داد انتساب
مسئوليت به واسطهی هنجار اخالقی ،قدرت زيادی در
پيشبينی رفتار صرفهجويی در انرژی داردDe Groot .
 & Steg, 2009انتساب مسئوليت را احساس مسئوليت
نسبت به عواقب منفی عملی که اجتماعی نيست می-

دانند .از ديدگاه آنها انتساب مسئوليت به معنی
مسئوليتپذيری در قبال عواقب مشکالت حاصل از رفتار
میباشد .بنابراين هنگامی که شخص احساس میکند
برای پيامدهای منفی حاصل از هدر رفتن برق مسئول
است و معتقد باشد که وظيفه دارد همکاری الزم برای
کاهش مصرف برق را انجام دهد مسلما نسبت به
حفاظت از برق تالش بيشتری خواهد کرد .بر خالف
نتايج مطالعات  Bamberg & Möser, 2007و & Steg
 Groot, 2010نشان دادند متغير خودکارآمدی دارای
تاثير مستقيم مثبت و معنیداری بر هنجار اخالقی می-
باشد و همچنين ،از طريق هنجار اخالقی روی رفتار
تاثير میگذارد نتايج مطالعه ما نشان داد خودکارآمدی
تاثيری بر هنجار اخالقی حفاظت از برق نداشته است.
تحليل رگرسيون عوامل مؤثر بر رفتار

بر اساس مدل فعالسازی هنجار به منظور تعيين
عوامل مؤثر بر رفتار از تحليل رگرسيون به روش اينتر
استفاده گرديد .بدين ترتيب متغيرهای هنجار اخالقی،
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توجه به جدول  ،4متغير هنجار اخالقی (  )β=0/28در
مقايسه با متغير احساس غرور ( )β= 0/16و احساس
گناه ( )β= 0/14قدرت بيشتری در پيشبينی متغير
رفتار حفاظتی افراد دارد .معادله حاصل از رگرسيون به
شرح ذيل میباشد:

احساس غرور و احساس گناه به عنوان متغيرهای
مستقل و متغير رفتار به عنوان متغير وابسته وارد معادله
رگرسيون شدند .نتايج رگرسيون نشان داد اين سه
متغير در مجموع قادرند  %28از تغييرات متغير رفتار را
در سطح معنیداری  %1پيشبينی نمايند (, =23/26
 .)Sig= 0/0001, F= 58/ 65Constantsهمچنين با

)احساس غرور  (0/14 ( +(0/18احساس گناه ( )+هنجار اخالقی(= 23/26 + 0/39رفتار
جدول  .4تحليل رگرسيون عوامل موثر بر رفتار حفاظت از برق خانگی
متغيرها

B

S.E.B

β

Sig.t

هنجار اخالقی

0/39

0/08

0/28

0/0001

احساس گناه

0/14

0/07

0/14

0/050

احساس غرور

0/18

0/07

0/16

0/020

Sig= 0/0001

F=58/65

Constants=23/26

متغير

Multiple R

R2

R2 Adjust

R2Change

رفتار

0/53

0/28

0/28

0/28

 Onwezen et al., 2013معتقدند احساس غرور و
احساس گناه پيشبينی علت رفتار برخی افراد به شيوه-
ای است که در ارتباط با هنجارهای اخالقی است اين
قضيه در مورد خود نظارتی تابع از پيشبينی احساس
غرور و احساس گناه در تحقيق تاييد شده که پيشبينی
احساسات در اثر هنجارهای اخالقی در رفتار است.
هنجار اخالقی تعهد اخالقی فرد جهت انجام رفتارهای
حفاظت از برق است ،بنابراين بر تصميمگيریهای افراد
مؤثر است و رفتار افراد را پيشبينی مینمايد .احساسات
نيز تاثير زيادی بر تصميم گيریهای فرد دارند احساس
گناه به عنوان يک حس دردناک تعريف شده و زمانی در
فرد به وجود میآيد که با يک رويداد بد مثال زيادهروی
در مصرف برق مواجه شده باشد بنابراين اين احساس
باعث میشود فرد احساس پشيمانی و شرمندگی میکند
و سعی میکند رفتار گذشته خود را که ناشی از احساس
گناه است جبران نمايند و برعکس آن هنگامی که فرد
رفتاری در جهت حفاظت از برق انجام دهد احساس
غرور میکند و ارزشمندی و رضايت درونی حاصل می-
شود و باعث میشود رفتار خود را تکرار کند.

نتيجهگيري و پيشنهادها

با توسعه سريع اقتصاد و بهبود سطح زندگی در
دهههای گذشته ،مصرف برق در بخش خانگی با سرعتی
باورنکردنی در حال افزايش است .مصرف رو به رشد
جهانی برق نگرانیهای جدی را در مورد فرسودگی منابع
و يک سری مشکالت زيستمحيطی ايجاد کرده است.
آلودگیمحيط زيست و کمبود منابع از مهمترين عوامل
مؤثر بر توسعه پايدار اقتصاد جهانی از قرن بيست و يکم
بوده است .بخش ساختمان مسکونی يکی از بزرگترين
مصرف کنندگان برق بوده است .کاهش مصرف برق در
هر خانوار باعث کاهش مصرف برق کل جامعه میشود
ارتقاء مصرف برق خانگی برای توسعه پايدار يک کشور
در صورت محدوديت منابع ،اهميت بيشتری پيدا می-
کند .بنابراين بايد عوامل مؤثر بر مصرف خانگی برق را به
منظور کاهش مصرف برق بيابيم .درک نقش عوامل
روانشناختی در زمينه رفتارهای حفاظت از برق در ارتقاء
رفتارهای صرفه جويی در مصرف برق در ساختمان ها
بسيار مهم است .هدف اين مطالعه بررسی رفتارهای
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حفاظتی خانوارها در مورد مصرف برق خانگی بوده است.
يافتههای تحقيق نشان داد که:
متغير هنجار اخالقی عامل مهمی است که بر رفتار
حفاظت از برق خانوارهای روستايی تأثير میگذارد.
محققين ديگر (van der Werff & Steg, 2015؛ Zhang
et al, 2013؛ Abrahamse et al., 2009؛ Onwezen et
 )al., 2013نيز در مطالعات خود به نتايج مشابه دست
يافتند .لذا با توجه به تاثيرگذاری متغير هنجار اخالقی
بر رفتار خانوارهای روستايی برای حفاظت از برق خانگی
توصيه میشود با برگزاری برنامههای آموزشی ترويجی از
طريق رسانهها با برجستهسازی موضوع کمبود انرژی و
به خصوص برق و تمرکز بر روی اتمام انرژی و آلودگی-
های زيستمحيطی حاصل از آن نقش فعالی در آگاه-
سازی مردم و به تبع آن صرفه جويی در برق داشت.
آگاهی از عواقب خانوارها يکی از عوامل تعيينکننده
هنجار اخالقی و در نتيجه رفتار آنها جهت حفاظت از
برق خانگی میباشد ،اين نتيجه با يافتههای پژوهش
(He & Zhan, 2018؛ van der Werff & Steg, 2015؛
Zhang et al, 2013؛)Abrahamse et al., 2009
سازگاری دارد .در تفسير اين نتيجه توصيه میشود با
آموزشهای مستمر و مداوم و ارائه مباحث صرفهچويی و
استفاده درست از تعمتهای خداوند در متون درسی و
پيامدها و اهميت حفاطت و صرفهجويی در کاهش
آلودگیهای زيستمحيطی و سالمت افراد اين امر مهم
را رواج داد.
متغير انتساب مسئوليت تاثير مستقيم مثبت و
معنیداری روی هنجاراخالقی دارد و از طريق هنجار
اخالقی روی رفتار حفاظت از برق خانوار روستايی تاثير
میگذارد ،اين نتيجه با مطالعات محققين ديگر
(Abrahamse et al., 2009؛ Harland et al., 2007؛ De
Groot & Steg, 2009؛ Rahimi Feyzabad et al., 2016

 )Steg & Groot, 2010سازگاری دارد .در رابطه با متغير
انتساب مسئوليت میتوان گفت ،به وجود آمدن اين
اعتقاد در خانوارهای روستايی که رفتارهای نامناسب
آنها سبب مسائل کمبود برق میشود ،ايجاد تعهد

اخالقی در آنها را در پی دارد و در نهايت موجب
افزايش تمايل افراد به انجام رفتارهای مطلوب حفاظت از
برق میشود .بنابراين ،پيشنهاد میشود با ايجاد مشوق-
های واقعی و ملموس برای کاهش مصرف برق مثال ارايه
تخفيفهای چشمگير مردم را تشويق به صرفه جويی و
يا درست مصرف کردن سوق داد و با باال بردن مسئوليت
افراد در قبال مسايل مربوط به برق تعهد اخالقی افراد را
در جهت انجام رفتارهای حفاظتی مطلوب تقويت نمود.
احساس گناه عامل مهمی است که بر رفتار حفاظت
از برق خانوار روستايی تاثير میگذارد ،اين نتيجه با
يافتههای Onwezen et al., 2013و He & Zhan,2018
مطابقت دارد .با توجه به تاثيرگذاری متغير احساس گناه
بر رفتار خانوارهای روستايی برای حفاظت از برق خانگی
توصيه میشود با يادآوری و تکرار آموزههای دينی و
سخنان ائمه در مورد صرفهجويی در هدر دادن نعمت-
های الهی باعث حفاظت از اين سرمايه مهم در کشور
شد .برخی افراد احساس میکنند چون توانايی پرداخت
هزينه برق را دارند ،بايد به مقدار دلخواه نيز مصرف
کنند در صورتی که برق سرمايه ملی بوده و متعلق به
عموم مردم و نسلهای بعدی است بنابراين بايد اين
احساس گناه در آنها به وجود بيايد و از اين سرمايه
همگانی محافظت کنند.
احساس غرور نيز يکی از عوامل مؤثر بر رفتار می-
باشد ،اين نتيجه با يافتههای  Onwezen et al., 2013و
 He & Zhan, 2018مطابقت دارد .با توجه به تاثيرگذاری
متغير احساس غرور بر رفتار خانوارهای روستايی برای
حفاظت از برق خانگی توصيه میشود با صرفهجويی در
منابع برق باعث ايجاد اين احساس در افراد شد و به اين
باور رسيد که صرفهجويی احترام به نسل آينده است .از
آن جايی که بدمصرفی از گذشته تاکنون در بين افراد
جامعه تبديل به عادت شده است و اين عادت هم به
عنوان يک فرهنگ بروز يافته و ناخواسته جزيی از رفتار
شده است میبايست افرد ،نهادها و سازمانها در رابطه با
بدعادتی و بدمصرفی صحبت کرده و هشدار و انذار الزم
داده شود.
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