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 ها و قطع برق هاي اجتماعي مشتركين نسبت به خاموشي بررسي واكنش

 در شهر اهواز
 

 مسعود چال اشتري
 شركت توزيع نيروي برق اهواز

 
 هاي برق  خاموشي،هاي غيرمجاز  برق،هاي اجتماعي واكنش: كلمات كليدي

 
رفتارها و  اي از پژوهشي است كه در راستاي بررسي و شناخت                    اين نوشتار خالصه    :چكيده
ها و   هاي اجتماعي مشتركين برق در سطح شهر اهواز انجام گرديده و به بررسي ديدگاه                     واكنش
هاي موجود و آگاهي     ها و ديدگاه   تا با تحليل منظم نگرش    . پردازد نظرات آنها در ابعاد مختلف مي      نطقه

كت در جهت بهبود    گذاري مناسب توسط مسئولين و مديران شر        ريزي و سياست   از آن، امكان برنامه   
فرساي استان خوزستان فراهم     رساني به مشتركين با توجه به شرايط اقليمي و گرماي طاقت             خدمات

هاي رفتاري منفي در نزد مشتركين در جهت به حداقل رساندن             گرديده و همچنين با كاهش واكنش     
 .هاي اجتماعي ناشي از قطع برق اقدام گردد آسيب

شتركين در نقاط مختلف شهر اهواز در مناطق چهارگانه و به صورت               هاي م  در اين پژوهش ديدگاه   
هدف . ل و مشكالت مبتالبه شركت توزيع نيروي برق اهواز مورد بررسي قرار گرفته است                يبيان مسا 

ها و قطع برق، بررسي      هاي حاصل از خاموشي    يينهايي اين تحقيق نيز شناخت و درك تنگناها و نارسا         
ريزي جهت اصالح عملكرد در       ي مشتركين با متغيرهاي مختلف و برنامه        هاي اجتماع  رابطه واكنش 

 .باشد رساني به مشتركين مي ارتباط با خدمات
 مشترك در سطح شهر اهواز به       ١٥٠٠به همين منظور و با توجه به تعداد مشتركين هر منطقه تعداد             

 پايان نيز براساس تجزيه و      در. عنوان نمونه انتخاب گرديده و سپس اقدام به توزيع پرسشنامه گرديد           
هاي تحقيق پيشنهاداتي متناسب با شرايط        آوري شده و نتايج حاصل از يافته         تحليل اطالعات جمع  

 .اجتماعي، فرهنگي شهر اهواز ارائه گرديده است
 

 مقدمه
 آيند و لذا نقش انكارناپذيري در       شمار مي ه  ها از جمله اركان اساسي جوامع انساني ب          امروزه سازمان 

ترين عامل   عنوان مهم ه  كه مديريت نيز ب    همچنان. يزان رشد و توسعه و رفاه جامعه برعهده دارند          م
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ها با عملكرد    از اينرو مديران سازمان    . رود شمار مي ه  ها ب  موثر در حيات و رشد و بالندگي سازمان         
 .دهند ماندگي سوق مي سوي تعالي يا عقبه صحيح يا غلط خود همواره جامعه را ب

اي بهتر و در جهت رشد         ها با هدف تضمين آينده      ارچوب مديران و رهبران سازمان     هين چ در هم 
بايد، ضمن بكارگيري و استفاده از ابزارهاي پژوهشي          فرهنگي، اقتصادي و آموزشي جامعه ناگزير مي       

گذاري در جهت اهداف از پيش       با يك رويكرد علمي نسبت به سياست        هاي مختلف،  موجود در رشته  
هاي اجرايي و     شك مجموعه مديران جامعه، بويژه مديران بخش           بي. ده حركت نمايند   تعيين ش 

هاي توزيع برق كه يكي از فراگيرترين خدمات عمومي را در سطح                 الخصوص شركت  خدماتي، علي 
هاي خويش در    نمايند، بيش از هر زمان ديگري به منظور ارتقاء بخشيدن به فعاليت              جامعه ارائه مي  

نحوه قضاوت جامعه نسبت به      ها و  ها، نگرش   نيازمند به اطالع و آگاهي از نظرات،سليقه        ها كليه زمينه 
 .باشند عملكرد سازمان خويش مي

باشد كه در سطح شهرهاي      شركت توزيع نيروي برق اهواز نيز يكي از موسسات خدمات عمومي مي             
وجه به ماهيت و فلسفه وجودي       پردازد و با ت    رساني مي  اهواز، حميديه و مالثاني به ارائه خدمات برق        

جانبه با   اين نوع موسسات خدمات عمومي، موفقيت و پيشرفت آنها را جز در تعامل موثر و همه                      
ست تا با بررسي و مطالعه       ا در اين پژوهش، تالش بر اين     . توان تصور نمود   مخاطبان و مشتركين نمي   

اير موارد نسبت به شناخت تنگناها      هاي مشتركين درهنگام قطع برق و خاموشي و س         رفتارها و واكنش  
ها و   رساني با استفاده از روش     هنگام و تسهيل و تسريع خدمات برق       ه  و موانع موثر در ارائه خدمات ب       

 .ها علمي و منطقي اقدام اساسي صورت گيرد شيوه
وجود شرايط آب و هوايي     . گردد هاي زندگي اجتماعي محسوب مي     امروزه انرژي برق يكي از ضرورت     

اقتصادي  عنوان يك نياز هميشگي و عامل اساسي در حيات اجتماعي و           ه   درشهر اهواز، برق را ب     گرم
هاي مكرر برق ناشي از عوامل         ها و قطعي    از سوي ديگر وجود خاموشي     . مردم تبديل نموده است    

روز با عنايت به موقعيت اقليمي منطقه باعث بروز             مختلف در طول فصول و اوقات مختلف شبانه          
مسئله اصلي تحقيق بررسي رابطه      . گردد هاي رفتاري در نزد مشتركين مي       ها وعكس العمل   شواكن

 .باشد هاي اجتماعي و رفتاري مشتركين در هنگام قطع برق مي واكنش
 

     اهميت و ضرورت تحقيق
 بخش توزيع به عنوان حلقه نهايي فرآيند توليد برق، نقش رابط اصلي صنعت برق با آحاد افراد جامعه                  

هاي بخش توزيع،     هاي جديد متناسب با مسئوليت       ها و طرح    تهيه وتدوين برنامه   . را برعهده دارد   
هاي اقتصادي و    هاي كاري با توجه به سرعت تحوالت در عرصه دگرگوني          شناخت نيازها وتعيين الويت   

ي و  هاي اساسي به منظور شناخت،آگاه      ريزي اجتماعي جامعه، همگي گواهي بر ضروت انجام برنامه         
ريزي و ايجاد    نظرات و افكار عمومي جهت پي     ،  ها تلقي طرز ها، ها، نگرش  برداري شايسته از ديدگاه    بهره

 .باشد يك تعامل پويا و ارگانيك با مشتركين مي
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شوند، لذا موفقيت      هاي اجتماعي تلقي مي       امروزه مؤسسات خدمات شهري به عنوان سازمان            
توان در مقياس وسيعي با       از موسسات خدمات شهري، مي     عنوان يكي   ه  هاي توزيع برق را ب      شركت

نظر به فراگير بودن    . رساني قابل ارزيابي دانست    مندي مشتركين از كيفيت خدمات برق      ميزان رضايت 
خدمات برق ضرورت وجود يك تعامل مناسب و مؤثر بين شركت توزيع برق و مشتركين امري                       

 اشتراك طيف وسيعي    ٢٢٠٠٠٠اهواز، با داشتن بيش از      شركت توزيع نيروي برق     . باشد مي انكارناپذير
از آحاد جامعه را به عنوان مشتركيني كه تعهد تامين برق و ارائه خدمات پس از فروش به آنها را                         

باشد و از آنجا كه با توجه به اهميت و نقش برق             دار مي  تقبل نموده است، وظيفه بس سنگيني را عهده       
بيني را به دنبال خواهد       رق تبعات سياسي و اجتماعي غيرقابل پيش       در شرايط اقليمي اهواز، قطع ب      

هاي مكرر به عنوان يكي از عوامل موثر دركاهش كيفيت خدمات از اهميت                  داشت، وجود خاموشي  
بنابراين عملكرد نامطلوب شركت در ارائه بموقع و مطلوب خدمات ايجاد              . باشد اساسي برخوردار مي  

واهد داشت كه اين امر در وضعيت اجتماعي و سياسي شهر تاثيرگذار              نارضايتي عمومي را بدنبال خ     
 . خواهد بود

 
 تحقيقاهداف 

كيفيت ارائه خدمات،    (بررسي ميزان رضايت مشتركين از عملكرد شركت توزيع برق اهواز                 .١
                                          )..وها  عملكرد ماموران قرائت و توزيع، ارائه خدمات فني در هنگام خاموشي

هاي اجتماعي و رفتاري مشتركين در هنگام قطع برق و دامنه و شدت اين                    بررسي واكنش  .٢
 .ها واكنش

 .هاي مشتركين ها و ديدگاه آگاهي از نقطه نظرات، نگرش .٣
 .هاي قطع برق و عوامل مؤثر در اين زمينه بررسي ميزان آشنايي مشتركين با علل و ضرورت .٤
 .ي و ايجاد ارتباط مؤثر بين شركت برق و مشتركينسازي جهت برقرار زمينه .٥
هاي مناسب و نوين در      هاي مشتركين به منظور شناسايي و تبين شيوه        بررسي و ارزيابي ديدگاه    .٦

نظرات خود در    جهت برقراري ارتباط مشتركين با واحدهاي مختلف شركت توزيع و اعالم نقطه            
 .رساني عوامل شركت خصوص كيفيت خدمات

 .ن آگاهي مشتركين نسبت به عملكرد و وظايف شركت توزيع برقبررسي ميزا .٧
 . رساني و تعامل مناسب شركت با مشتركين هاي اطالع شناخت بهترين و مؤثرترين روش .٨
 .جويي در مصرف انرژي برق شناسايي ميزان آگاهي مشتركين نسبت به مديريت مصرف و صرفه .٩

 
 هاي تحقيق  فرضيه

 اجتماعي آنان   ـن نسبت به قطع برق با وضعيت اقتصادي           هاي اجتماعي مشتركي   بين واكنش  .١
 .رابطه وجود دارد

 .است  متفاوت  هاي برق هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق بامدت وتعداد قطعي واكنش .٢
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ل برقي خانگي و    يهاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق با توجه به نوع وسا              بين واكنش  .٣
 .اردميزان مصرف برق رابطه وجود د

 .روز متفاوت است هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق با ساعات مختلف شبانه واكنش .٤
 .هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق با توزيع عادالنه برق رابطه وجود دارد بين واكنش .٥
هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق با ميزان آگاهي مشتركين نسبت به                 بين واكنش  .٦

 . رابطه وجود داردعلل قطع برق
مثل موتور  (مشتركين  هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق با امكانات جايگزيني            واكنش .٧

 .متفاوت است) برق
هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق با توجه به مشكالت زير مورد بررسي                  همچنين واكنش 

 :اند قرار گرفته
 هاي غيرمجاز بر    اثر برق توجه به    با  هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق              واكنش .٨

 ها  خاموشي
 هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق وشناخت مردم از مشكالت تامين برق واكنش .٩

 هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق و آشنايي مشتركين با پرداخت خسارت واكنش .١٠
 ها ر رفع خاموشيهاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق با زمان و سرعت عمل د واكنش .١١
ها در فصل تابستان و       هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق با ميزان خاموشي             واكنش .١٢

 ساير فصول
ها و تداخل آن با       هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق با زمان خاموشي             بين واكنش  .١٣

 هاي تلويزيوني برنامه
 

 نوع تحقيق 
هاي مطرح شده در آن و         يق، سواالت و فرضيه    در اين پژوهش با توجه به ماهيت و اهداف تحق             

تشريح و  نسبت به   توصيفي  از طريق روش     همچنين فقدان هر گونه كار يا تجربه تحقيقاتي مشابه،          
از طريق پرسشنامه و     آوري اطالعات      همچنين جمع   .تحليل موضوع پژوهش پرداخته شده است        

 .استمصاحبه صورت گرفته 
هاي اجتماعي ارائه   و ضرورت كار، تعريف مشخص و روشني از واكنش   در ابتداي كار با توجه به اهميت      

هاي تدوين شده    گرديد، تا بتوانيم بر اين اساس روند تحقيق و مطالعات را در جهت اهداف و فرضيه                 
ها ي رفتاري    هاي اجتماعي را در واقع به معناي عكس العمل          در اين پژوهش واكنش   . يميمتمركز نما 

جاني، رفتاري، اجتماعي، اقتصادي مطرح نموده و سعي در سنجش و ارزيابي               مشتركين در ابعاد هي   
ها در اوقا ت و ايام مختلف ازساعات          ها در هنگام قطع برق و خاموشي        چگونگي و ميزان اين واكنش    

 .ايم روز و فصول نموده
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 روش تحقيق 
 و از شاخه     )Field Research(هاي ميداني     براي دستيابي به اهداف تحقيق، از روش پژوهش           

همچنين براي بررسي ارتباط بين متغيرهاي مورد بررسي از         . استفاده شده است  ) (Surveyپيمايشي  
 .نيز سوده برده شده است) Correlational Rresearch( هاي همبستگي روش پژوهش

 اي در مورد موضوع تحقيق، بين اعضاء نمونه توزيع و            اطالعات مورد نياز تحقيق از طريق پرسشنامه       
 .آوري شده است سپس جمع

 
 جامعه آماري

حت پوشش حوزه شركت توزيع      انگي تبخش عادي ت    جامعه آماري اين تحقيق شامل مشتركين ت         
 . باشد نيروي برق اهواز در سطح مناطق چهارگانه مي

 
 گيري و حجم نمونه روش نمونه

 مورد شناسايي قرار    دهد گيري بايد صفت اصلي كه هدف مطالعه را نشان مي           براي تعيين روش نمونه   
هاي اجتماعي مشتركين در هنگام قطع برق با          در اين پژوهش هدف، بررسي و تحليل واكنش        . گيرد

و با توجه به شرح خدمات پروژه       باشد، در همين راستا      توجه به متغيرهاي مطرح شده در تحقيق مي        
تعيين و اعالم نموده     مشترك   ١٥٠٠كه تعداد حجم نمونه مورد نظر را جهت بررسي و پژوهش تعداد              

 گانه برق شهر اهواز بر      ٤است و همچنين براساس فراواني و نحوه توزيع تعداد مشتركين در مناطق               
٢٤، منطقه دو    %٣٠منطقه يك   . گيري تصادفي به شرح ذيل گرديد      روي فايل كامپيوتر اقدام به نمونه     

طح مناطق مختلف به روش      و نهايتاً نمونه مورد نظر از س         % ١٤، منطقه چهار   %٣٢، منطقه سه     %
 ١٦٥٠هاي برگشتي تعداد       سشنامهرپ منظور كاهش تعداد   ه  مچنين ب ه. تصادفي انتخاب گرديد   

ا ق .آوري گرديد   پرسشنامه جمع  ١٢٠٠هاي فوق، تعداد     مجموع پرسشنامه   كه از  شدهپرسشنامه توزيع   
هاي مناطق   بيرستاندن  هاي مورد نظر، بخشي از دانش آموزا       بل ذكر است كه جهت دستيابي به نمونه       

ترين عضو خانواده استفاده      مطلعا  مختلف شهر اهواز براي پاسخگويي به پرسشنامه توسط والدين ي            
 .گرديده است

 
 آوري اطالعات ابزار تحقيق و روش جمع

هاي اجتماعي   هاي مشتركين و بررسي و سنجش ميزان واكنش         آوري نظرات و ديدگاه    منظور جمع ه  ب
هاي برق از پرسشنامه استفاده شده است، اين پرسشنامه شامل دو دسته             خاموشيمشتركين نسبت به    

اي  باشد كه به صورت چند گزينه       ال مي و س ٨٢اين پرسشنامه داراي   .االت بسته و باز بوده است      وس
دهد  ها طراحي و تدوين گرديده است مورد ارزيابي قرار مي            االتي را كه در ارتباط با بررسي فرضيه        وس

 . هاي مشتركين در ابعاد مختلف ميسر گردد وسيله امكان تحليل ديدگاهتا بدين
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در خصوص ميزان اعتبار پرسشنامه با توجه به اينكه تاكنون تحقيق مشابهي در اين زمينه صورت                    
لـذا . نگرفته ست، از نظرات كارشناسان صنعت برق و علوم اجتماعي در اين زمينه استفاده شده است                

 .باشد مي پژوهش اعتبار از است كه حاكي رت اعتبارمحتوايي مورد تائيد قرارگرفتهصوه اين پرسشنامه ب
هاي رفتاري و اجتماعي     هايي كه در رابطه با سنجش واكنش        در اين پرسشنامه كليه عناصر و مؤلفه       

ها، ميزان   مندي، همدردي، ميزان آگاهي     مشتركين از قبيل عصبانيت، پرخاشگري، ناراحتي، رضايت        
رساني، برخورداري از خدمات       هاي ارتباطي و اطالع      ميزان انتظارات، نوع نگرش،كانال     مشاركت،  

توانسته است مطرح باشد در حد امكان مورد بررسي            مي …ارائه پيشنهادات و     نظرات، مطلوب، نقطه 
 نفر به پرسشنامه پاسخ     ١٢٠٠ پرسشنامه توزيع شده تعداد       ١٦٥٠همچنين از بين     .قرار گرفته است  

پرسشنامه به دليل نواقص كلي و عدم امكان كاربري در تجزيه و تحليل حذف               ١٠٩ند كه تعداد    ا گفته
آوري و اطالعات از آنها استخراج و در تحليل نهايي مورد                پرسشنامه جمع  ١٠٩١شدند و مجموعاً     

 . استفاده قرار گرفته است
 

 معرفي متغيرهاي تحقيق
فرضيه تحقيق در پي اثبات يا رد         ده است كه هر    فرضيه در نظر گرفته ش      ١٣در اين تحقيق تعداد   

صورت يك متغيري مورد    ه  همچنين فرضيات ب  . باشد هاي اجتماعي مي   متغيري در ارتباط با واكنش     
 :هاي مطرح در اين تحقيق شامل متغير. بررسي قرار گرفته است

 .شود متغير وضعيت اقتصادي كه بوسيله ميزان درآمد و نوع واحد مسكوني شخص سنجيده مي -
  .گيرد متغير وضعيت اجتماعي كه بوسيله نوع شغل و تحصيالت شخص مورد ارزيابي قرار مي -
هاي برق كه عبارتست ازموارد تكرار و طول زمان هر مورد قطع             متغير مدت زمان و تعداد قطعي      -

  .باشد برق براي هر مشترك مي
  ليوسا  از   مشترك منظور ميزان استفاده    متغير نوع وسايل برقي و ميزان مصرف برق،              -

 .باشد مي  برقي
 . افتد هايي است كه در آن قطع برق اتفاق مي عبارتست از زمان روز، متغير ساعات مختلف شبانه -
 .باشد متغير توزيع عادالنه برق، منظور برخورداري يكسان عموم مردم از برق مي -
 و كيفيت اطالع     عبارتست از كميت   متغير ميزان آگاهي مشتركين نسبت به علل قطع برق،           -

 .باشد ازدياد قطع برق مي مشتركين از عوامل موثر در
 متغير امكانات جايگزيني، منظور ميزان استفاده مشتركين از  -
هاي غيرمجاز بر خاموشي، عبارتست از ميزان شناخت مشتركين نسبت به                  متغير اثر برق    -

 ها پيامدهاي استفاده از برق غيرمجاز بر ميزان خاموشي
عبارتست از كميت و كيفيت اطالع مشتركين از          خت مردم از مشكالت تامين برق،      متغير شنا  -

 تنگناها و مشكالت تامين برق مطمئن
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متغير آشنايي مشتركين با پرداخت خسارت توسط شركت توزيع نيروي برق در هنگام سوختن               -
 ل برقي مشتركينيوسا

رتست از سرعت عمل شركت     ها، كه عبا   ها و سرعت عمل در رفع خاموشي       متغير زمان خاموشي   -
 موقع قطعي برقه توزيع برق در رفع ب

 ها در فصل تابستان وساير فصول متغير ميزان خاموشي -
باشد كه سعي شده با استفاده از        هاي تلويزيوني مي   ها و تداخل آن با برنامه      متغير زمان خاموشي   -

لذا . گيري قرارگيرند  ههايي كه به سواالت پرسشنامه داده شده است متغيرها مورد انداز              پاسخ
 .اند گيري، شناسايي و مرتب شده سواالت مورد استفاده اندازه

 
 هاي آماري مورد استفاده ها و تكنيك روش

هاي آماري توصيفي و     آوري شده از روش    در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل و تبيين اطالعات جمع           
 .آمار استنباطي استفاده شده است

 به ماهيت فرضيات از تكنيك تحليل واريانس و تحليل درصدي سواالت                 در اين پژوهش با توجه     
همچنين از روش ضريب      .ها استفاده شده است     پرسشنامه و همچنين نمودار معدل توزيع پاسخ         

 .همبستگي پيرسون جهت بررسي وجود رابطه بين متغيرهاي تحقيق استفاده شده است
 . مورد استفاده قرار گرفته است SPSSافزار آماري مهاي تحقيق از نر جهت تجزيه وتحليل آماري داده

 
 نتايج پژوهش 

 :فرضيه اول

هاي اجتماعي مشتركين با وضعيت اقتصادي و اجتماعي         در اين پژوهش رابطه معني داري بين واكنش       
قابل تعميم به    گرفته و   مورد تائيد قرار    >٠,٠٠١كه در سطح     /.٣٧آنها با ضريب همبستگي برابر       

 .جامعه است
عبارت ديگر هر چه مشتركين از جهت وضعيت اقتصادي و اجتماعي در موقعيت باالتري قرار                     ه  ب

دهنده آنست   كه نشان .هاي اجتماعي آنها در هنگام قطع برق بيشتر خواهد بود            داشته باشند، واكنش  
قتصادي در مشتركين با سطح اجتماعي و ا       كه با توجه به سطح فراگير استفاده از امكانات نيروي برق،          

باال، اين امر موجب بروز واكنش رفتاري بيشتري، نسبت به ساير سطوح جامعه كه در وضعيت                        
 .مي باشد تري قرار دارند، پائين

 
 :فرضيه دوم

هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق با           داري بين متغير واكنش    در اين پژوهش تفاوت معني     
 .نابر اين فرضيه مذكور مورد تائيد قرار نگرفته استب. هاي برق مشاهده نگرديد مدت و تعداد قطعي
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 گروه  ٤هاي اجتماعي بين     به بيان ديگر با توجه به عدم تائيد آن تفاوتي از لحاظ ميانگين واكنش                 
توان گفت كه در نمونه       لذا مي . زماني مشخص از نظر طول زمان خاموشي و قطع برق وجود ندارد              

 ١٥هاي اجتماعي و رفتاري منفي مشتركين در مدت زمان            مورد نظر تعداد و ميزان و شدت واكنش        
در واقع با توجه به شرايط اقليمي شهر اهواز و وجود             . باشد  دقيقه در دامنه يكساني مي      ٦٠دقيقه تا   

مشتركين حتي انتظار يك دقيقه خاموشي و قطع برق را نيز              درجه، ٥٠و باالي    فرسا گرماي طاقت 
ها بيشتر باشد، آثار منفي بيشتري        ينكه معموالً هر چقدر زمان خاموشي      بنابراين با توجه به ا     . ندارند

باشد كه مردم در شرايط       بدنبال خواهد داشت اما نتايج تحليل فوق حاكي از اين مسئله مهم مي                 
 . گرماي شهر اهواز تصور هيچگونه قطعي برق ولو به ميزان يك دقيقه را هم ندارند

 
 :فرضيه سوم 

هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق        داري بين متغير واكنش    رابطه معني  در اين پژوهش     -٣-١
 . مورد تائيد قرار گرفته است>٠٥/٠ و در سطح ١٢/٠ل برقي با ضريب همبستگي يبا توجه به نوع وسا

به بيان ديگر هر چه تعداد وسايل برقي موجود و مورد استفاده مشتركين در منزل يا محل كار ييشتر                    
ل برقي  يهاي اجتماعي و رفتاري آنها نسبت به مشتركيني كه تعداد كمتري وسا               واكنش باشد، شدت 

به  .در منزل يا محل كار خود دارند، در هنگام قطع برق به همان نسبت كمتر يا بيشتر خواهد بود                      
ان برداري از وسايل برقي و رفاهي بيشتر، ميز    تر با توجه به عادات مردم در زندگي به بهره          عبارت روشن 

هاي رفتاري آنها در هنگام قطع برق،        العمل ل بيشتر شده و در نتيجه عكس      يوابستگي آنها به اين وسا    
 .يابد يبرداري آنها از وسايل برقي افزايش م ناشي از عدم امكان بهره

هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق        داري بين متغير واكنش     در اين پژوهش رابطه معني     -٣-٢
 مورد تائيد قرار    >٠٥/٠در سطح    ١٣/٠ل برقي با ضريب همبستگي      ييزان برق مصرفي وسا   باتوجه به م  
 .گرفته است

 
 :فرضيه چهارم

بندي  هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق با توجه به گروه            در اين پژوهش بين متغير واكنش     
 .گردد ور تائيد نميبنابر اين فرضيه مذك. داري وجود ندارد روز تفاوت معني ساعات مختلف شبانه

هاي اجتماعي مشتركين در     عبارت ديگر، براساس نتايج حاصل از تحليل واريانس ميانگين واكنش          ه  ب
هاي اجتماعي در    باشد و تفاوت معناداري از جهت واكنش       ساعات مختلف قطع برق، به يك اندازه مي        

هاي  بين شدت واكنش  در واقع هرچندكه تفاوت معناداري        . ساعات مختلف قطع برق وجود ندارد       
ها در   نظر از ميزان واكنش     گردد، ولي صرف    هاي ديگر مشاهده نمي     اجتماعي يك ساعت با ساعت      

چنانچه وقتي سوال شده     . دهند تفاوتي بين زمان قطع برق باشد         ساعات مختلف، مردم ترجيح مي     
ي پيشنهاد  روز را جهت اعمال قطع برق و خاموش            است كه شما كدام اوقات يا ساعات از شبانه            

هاي پيشنهادي از    داري بين ساعت   يد يا كدام ساعت براي قطع برق بهتر است؟ تفاوت معني            ينما مي
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 ٦ الي   ١٢ درصد ساعات    ٧٨ نفر معادل    ٧٩٨كه تعداد    سوي مشتركين مشاهده گرديده است بنحوي     
 .اند را انتخاب نموده

 
 :فرضيه پنجم 

هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق با           نشداري بين متغير واك     در اين پژوهش رابطه معني     
  مورد تائيد قرار    >٠,٠٠١و در سطح      ٢١/٠ توزيع عادالنه برق براي مردم با ضريب همبستگي           

 .است   گرفته
هاي  از نظر تعداد وميزان قطعي    (تر باشد    به بيان ديگر هر چقدر توزيع برق در بين مشتركين عادالنه           

هاي اجتماعي و رفتاري مشتركين نيز به همان         زان شدت واكنش  مي) برق در يك مدت زماني مشخص     
 .نسبت در جهت كاهش يا افزايش تغيير خواهد كرد

 
 : فرضيه ششم

هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق با           داري بين متغير واكنش     در اين پژوهش رابطه معني     
 اين فرضيه مورد تائيد قرار     در نتيجه   . توجه به آگاهي مردم نسبت به علل قطع برق وجود ندارد              

 .نگرفته است
به بيان ديگر آگاهي يا عدم آگاهي مشتركين نسبت به علل قطع برق هيچگونه تاثيري در شدت                       

در واقع هر چند آگاهي از اين موضوع          . هاي رفتاري آنها در هنگام قطع برق نخواهد داشت           واكنش
 . گردد هاي اجتماعي مردم محسوب نمي نشاي در كاهش واك تاثير نيست، ولي عامل تعيين كننده بي
 

 :فرضيه هفتم

 هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق با          داري بين متغير واكنش    در اين پژوهش تفاوت معني     
بنابر اين فرضيه مذكور مورد تائيد      . مشاهده نگرديد ) مثل موتور برق و غيره    (انواع امكانات جايگزيني    

 .قرار نگرفته است
هاي اجتماعي تفاوتي بين آن دسته از        ر با توجه به عدم تائيد آن، از لحاظ ميانگين واكنش          به بيان ديگ  

نمايند با مشتركيني كه اين امكان     مشتركيني كه در هنگام قطع برق از امكانات جايگزيني استفاده مي          
 .را ندارند، وجود ندارد

 
 : فرضيه هشتم

هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق با           داري بين متغير واكنش     در اين پژوهش رابطه معني     
 مورد تائيد   >٠٥/٠ و در سطح     ١٠/٠ها با ضريب همبستگي      هاي غيرمجاز برخاموشي   توجه به اثر برق   
 .قرار گرفته است
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هاي برق آشنايي پيدا نمايند      به بيان ديگر هر چه مشتركين نسبت به شناخت اثر غيرمجاز بر قطعي              
 . ري از خود نشان خواهند دادت هاي رفتاري متعادل واكنش

 
 :فرضيه نهم

هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق با           داري بين متغير واكنش     در اين پژوهش رابطه معني     
 مورد  > ٠٠١/٠و در سطح     ١٠/٠توجه به شناخت مردم از مشكالت تامين برق با ضريب همبستگي             

 .تائيد قرار گرفته است
 

 :فرضيه دهم

هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق با         داري بين ميانگين واكنش    وت معني در اين پژوهش تفا   
در .  وجود دارد  >٠٥/٠توجه به ميزان آشنايي مردم با پرداخت خسارت از سوي شركت برق در سطح                
 .باشد نتيجه اين فرضيه مورد تائيد قرار گرفته و در سطح جامعه آماري قابل تعميم مي

اند كه از     كه اظهار نموده    هاي اجتماعي افرادي     گرفت كه ميانگين واكنش      توان نتيجه  بنابراين مي 
آگاهي ندارند باالتر از افراديست كه اظهار آگاهي آنها از پرداخت خسارت زيادتر              پرداخت خسارت اصالً  

 . بوده است
 

 از پرداخت خسارتهاي اجتماعي در ميزان آگاهي مشتركين   بررسي ميانگين واكنشـجدول نتايج واريانس يكراهه 

 dtدرجه آزادي  f نسبت داري معني  سطح
 

 منابع تغيير ssمجموع مجذورات  msميانگين مجذورات 
 

 بين گروهي ٦٩/٩ ٩٣/١ ٥ ٧٩/٢ > ٠٥/٠
 درون گروهي ٨١/٦٣٩ ٦٥/٠ ٩٨١ - -
 كل ٥١/٦٤٩ - ٩٨٦ - -

 
 رداخت خسارتهاي اجتماعي در ميزان آگاهي مشتركين از پ جدول توزيع ميانگين واكنش

 متغير مسقل ميانگين انحراف معيار تعداد
 اصالً ٥٤/٥ ٧٧/٠ ١٣٧
 خيلي كم ٤٣/٥ ٧٥/٠ ٢١٥
 كم ٣٠/٥ ٨٢/٠ ١٤٣
 در حد متوسط ١٨/٥ ٧٩/٠ ٣٣٤
 زياد ١٤/٥ ٨٣/٠ ١١٩
 خيلي زياد ١٥/٥ ٩٦/٠ ٥٥

 
 :فرضيه يازدهم

ي مشتركين نسبت به قطع برق با       هاي اجتماع  داري بين ميانگين واكنش    در اين پژوهش تفاوت معني    
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 > ٠٠١/٠هاي برق، در سطح      توجه به ميزان سرعت عمل مامورين شركت توزيع برق در رفع قطعي            
 .باشد در نتيجه اين فرضيه مورد تائيد قرار گرفته است و قابل تعميم به جامعه آماري مي. وجود دارد

شود كه،   واريانس يك راهه نشان داده مي     در اين تحليل با بررسي نتايج بدست آمده حاصل از تحليل             
اند،  هاي برق اظهار رضايت نموده     كه از سرعت عمل ماموران برق در رفع بموقع قطعي            اصوالً افرادي 

كه از سرعت عمل ماموران و عملكرد آنها در           واكنش اجتماعي كمتري از خود در مقايسه با افرادي         
 . اند ن دادههنگام قطع برق ابراز نارضايتي كرده اند، نشا

 
 هاي برق هاي اجتماعي در سرعت عمل مامورين در رفع قطعي  بررسي ميانگين واكنشـجدول نتايج واريانس يك راهه 

 fنسبت  داري سطح معني
 

 dt درجه آزادي
 

 منابع تغيير ssمجموع مجذورات  msميانگين مجذورات 

 بين گروهي ٠٦/٢٠ ¼ ٥ ٢٣/٦ > ٠١/٠
 ون گروهيدر ٧٣/٦٤١ ٦٤/٠ ٩٩٧ - -

 
 هاي برق هاي اجتماعي در سرعت عمل مامورين در رفع قطعي جدول توزيع ميانگين واكنش

 متغير مسقل ميانگين انحراف معيار تعداد
٥٤/٥ ٧٧/٠ ١٣٧ 

 
 اصالً

٤٣/٥ ٧٥/٠ ٢١٥ 
 

 خيلي كم

٣٠/٥ ٨٢/٠ ١٤٣ 
 

 كم

١٨/٥ ٧٩/٠ ٣٣٤ 
 

 در حد متوسط

١٤/٥ ٨٣/٠ ١١٩ 
 

 زياد

١٥/٥ ٩٦/٠ ٥٥ 
 

 يلي زيادخ

 
 :فرضيه دوازدهم

داري بين فصول مختلف از لحاظ ميزان فشار رواني به مشتركين به                 در اين پژوهش تفاوت معني     
بنابراين فرضيه فوق در    . هنگام قطع برق در فصل تابستان و ساير فصول مورد تائيد قرار گرفته است               

 .گرفته استمورد تائيد قرار % ٩٩و با فاصله اطمينان  ٠٠١/٠سطح كمتر از 
شوند، در واقع هر     تر مشتركين در فصل تابستان بيشترين فشار جسماني را متحمل مي            به بيان روشن  

ها در فصل تابستان نسبت به ساير فصول بيشتر باشد، مشتركين              چقدر قطع برق و ميزان خاموشي      
 .هند دادنسبت به ساير فصول سال از خود بروز خوا) فشار جسماني(هاي منفي بيشتري  واكنش
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 :فرضيه سيزدهم

هاي اجتماعي مشتركين نسبت به قطع برق و           داري بين متغير واكنش     در اين پژوهش رابطه معني     
 و با فاصله    ٠٠١/٠ و در سطح كمتر از        ٠/ ٢٠هاي تلويزيوني با ضريب همبستگي       تداخل آن با برنامه   

 . مورد تائيد قرار گرفته است%٩٩اطمينان 
م أهاي تلويزيون بيشتر تو    ها با زمان تماشاي برنامه     زمان قطع برق و خاموشي    عبارت ديگر هر چقدر     ه  ب

هاي  هاي اجتماعي شديدتري نسبت به ساعت         بوده است به همان نسبت نيز باعث بروز واكنش             
 . غيرهمزماني در نزد مشتركين شده است

 
 پيشنهادات

دم بدانند كه برق آنها در        مررگاه  ههاي تحقيق، بطور كلي       با توجه به نتايج حاصل از يافته         -
گردد، از لحاظ رواني بهتر با اين امر         روز يا طول هفته قطع مي      ساعات و اوقات مشخصي از شبانه     

گيري از سوختن مجهز به محافظ نموده و          منظور پيش ه  برخورد داشته، وسايل برقي خود را ب       
تري جهت   ريزي مناسب  هبرنامقادر به   نخواهند شد، از سوي ديگر      مادي  در نتيجه دچار خسارت     

 . خواهند شدزندگي، تفريح و ساير امور روزمره خوداستفاده از اوقات 
مكرر و همه    ها و قطع برق، بطور      بندي خاموشي  گردد، ساعات و برنامه زمان      لذا پيشنهاد مي  

 سيما اعالم گردد تا مردم همواره از كانال و برنامه          روزه در ساعت معين و از طريق اخبار صدا و         
 .خاص و مشخصي اين اطالعات را تهيه و دنبال نمايند

هاي غيرمجاز را بـاعث گسترش      اي از مردم عدم برخورد موثر شركت توزيع با برق           بخش عمده  -
 :گردد لذا پيشنهاد مي. نمايند اين فرهنگ دانسته و از اين موضوع ابراز نارضايتي مي

 پديده زشت اجتماعي، همه ساله از سوي        كني اين  با توجه به اهميت موضوع و در راستاي ريشه        
سازمان آب و برق خوزستان اعتبارات مشخص و كافي جهت اين امر اختصاص يافته تا شركت                 
توزيع برق اهواز بتواند، طي يك برنامه سازماندهي شده با عقد قرار داد با نهادهاي قضايي و                     

الذكر و همچنين     هاي فوق هاي عملياتي متشكل از نمايندگان نهاد         انتظامي و تشكيل گروه    
 نسبت به برخورد قاطع و مستمر با اين پديده مخرب، فعاالنه                  نيروي پيمانكاري مجرب،   

 . اقدام نمايند
اند كه در حد كم و خيلي         مردم اظهار داشته  % ٨٠گردد، با توجه به اينكه بيش از          پيشنهاد مي  -

دارند و همچنين با عنايت به      ل مربوط به تامين برق در جامعه آشنايي          يكم با مشكالت و مسا    
هاي موجود در اين     يياند كه آگاهي از مشكالت و نارسا       از مردم عنوان داشته   % ٧٠اينكه نزديك   

گردد، ضروريست اقدامات    هاي اجتماعي آنها در هنگام قطع برق مي        زمينه، باعث كاهش واكنش   
 . هاي پيشنهادي صورت گيرد سازي مردم ازطريق روش الزم جهت آگاه
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اند كه از پرداخت      درصد از مردم اظهار داشته     ٦٠ا توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق، نزديك          ب -
نيز عنوان داشتند كه    % ٩٠اطالع هستند، و نزديك    خسارت وسايل برقي توسط شركت برق بي       

مردم نيز  % ٦٤اند،از سوي ديگر نزديك      تاكنون از اين بابت وجهي از شركت برق دريافت نداشته         
لذا . باشد مي هاي اجتماعي آنها موثر     ستند كه آگاهي از اين امر در كاهش واكنش           معتقد ه 

رساني و ارائه خدمات به مشتركين خسارت          گردد، شركت توزيع در زمينه اطالع       پيشنهاد مي 
 .ريزي و اقدامات الزم را فراهم نمايد ديده برنامه

هاي   از مشتركين تكرار خاموشي    %٨٠با عنايت به نتايج آماري حاصل از اين پژوهش نزديك به             -
گردد، با بررسي    دانند، لذا پيشنهاد مي     هاي اجتماعي خود موثر مي      برق را در افزايش واكنش     

ريزي جهت رفع     ها و مناطق مختلف نسبت به برنامه          آماري گزارشات قطع برق در ايستگاه       
گيرانه جهت    و پيش  ها و اقدامات اصالحي    مشكالت و احياناً بررسي بر روي عوامل قطع بريكر          

 .هاي قطع فيدرها اقدام نمايند كاهش تعداد و طول زمان
% ٧٠گردد با توجه به اينكه بر اساس نتايج حاصله از اين پژوهش نزديك به                       پيشنهاد مي  -

نمايند،  ها و قطع برق اعالم عدم رضايت مي         رساني در زمينه خاموشي    مشتركين از نحوه اطالع   
 .هاي پيشنهادي صورت پذيرد رساني الزم از طريق رسانه هت اطالعريزي ج دراين خصوص برنامه

رساني به منظور ايجاد حساسيت در مصرف         سازي و اطالع   ريزي و اقدام الزم جهت آگاه       برنامه -
 .كنندگان نسبت به عدم استفاده و خريد وسايل برقي پرمصرف از طرق ذكر شده صورت پذيرد

رساني و آموزش    از مشتركين اطالع  % ٥٥ پژوهش بيش از     با عنايت به اينكه براساس نتايج اين       -
ها  گردد كليه سياست   دانند، پيشنهاد مي   از طريق راديو وتلويزيون را در انتخاب نخست خود مي         

رساني در ابعاد و     هاي شركت توزيع برق، كه به نوعي مرتبط به بحث آموزش و اطالع               و برنامه 
 . ارتباط جمعي پيگيري و دنبال شودباشد، از اين كانال هاي مختلف مي زمينه

م أهاي تحصيل كرده و آموزش ديده جهت پاسخگويي، چرا كه بيان مناسب و تو              استفاده از نيرو   -
موقع به مردم در هنگام قطع برق، باعث كاهش ميزان            ه  با احترام و ارائه اطالعات صحيح و ب        

 .گردد هاي رفتاري و احساس نارضايتي مشتركين مي واكنش
هاي عمومي و ارائه      جمعي و استفاده از آنها در متحول ساختن ديدگاه           هاي ارتباط  انهنقش رس  -

 :گردد باشد، لذا پيشنهاد مي هاي همگاني در زمينه برق انكارناپذير مي آموزش
صورت تقويم  ه  راديو تلويزيوني مسئوالن ب     هاي مطبوعاتي و   ريزي جهت انجام مصاحبه     برنامه -

ل شركت توزيع برق و       يرح موضوعات مشخص حول محور مسا        شده و با اعالم قبلي و ط         
 . باشد همچنين مشكالت مردم گام اساسي در زمينه ايجادارتباط متقابل وسازنده بامشتركين مي

ترين ابزارهاي  عنوان يكي از اساسيه ب هاي عمومي در زمينه برق،     برخورد جدي با مقوله آموزش     -
هاي  سازي در زمينه   ها و در نهايت فرهنگ       نگرش دهي به  بخشي و شكل   ايجاد آگاهي، ارتقاء  

 .هاي اعمال مديريت مصرف سازي مصرف و فراهم نمودن روش مختلف از جمله بهينه
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اي در سطح مدارس و همچنين        هاي اساسي و ريشه    منظور انجام فعاليت  ه  گردد، ب  پيشنهاد مي  -
ي و نهادينه كردن     ساز ها، و اقدامات انجام شده در جهت فرهنگ            هماهنگ نمودن فعاليت   

اي درسطح استان با تركيب مسئولين        ل متنوع صنعت برق،كميته    يهاي مرتبط با مسا     آموزش
اي و شركت توزيع و مديران نواحي آموزش و پرورش            آموزش و پرورش، نمايندگان برق منطقه     

فرهنگي و آموزشي دراين كميته بررسي و          گذارهاي تبليغي،  تشكيل گرديده وكليه سياست    
 .ب گرددتصوي

اختصاص بخشي از كتب دوره دبستان، راهنمايي و دبيرستان در خصوص مباحث مربوط به                   -
 سازي بسيار ضروري   هاي مختلف نيز و در راستاي فرهنگ          زمينه ها و  صنعت برق در بخش    

 .رسد مي بنظر
هاي  ريزي جهت افزايش سطح فكري و آموزشي كودكان و نوجوانان نسبت به دانستني                برنامه -

ها و   ها، اجراي نمايش    گذاري آموزشي براي ساخت سريال         برق، از طريق سرمايه       ضرروي
تكثير نوارهاي موسيقي براي كودكان و       تئاترهاي عروسكي، انتشار كتب آموزشي، شعر، نقاشي،      

جويي در مصرف برق      هاي موثر و قابل اجرا جهت صرفه         نوجوانان، كه همگي از جمله برنامه       
 .وسيما توليد و سفارش شوند وسط نهادهاي فرهنگي وهنري و صداتواند ت باشد، كه مي مي

عنوان يكي از دستاوردهاي تكنولوژيك در      ه  هاي جايگزين وتجديدپذير، ب    بحث استفاده از انرژي    -
 . باشد سطح استان خوزستان قابل تامل و بررسي مي
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