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صرفاً  يا کرد به آب، از مقولهير روييت موضوع آب به همراه تغير شاهد حساسياخ يها در سال
ز يش از هر چيب يدنيم. نحوه مصرف آب آشاميهست يو اجتماع يستيز -طيمح يا به مقوله يعيطب
 يمقاله حاضر بررس يرو، هدف اصل نيوابسته است. از اطور کل به فرهنگ   ها و به گر به نگرشيد

متشکل از  ياست. جامعه آمار يدنيدر هدر رفت آب آشام يو اجتماع ينقش عوامل فرهنگ
 يا ، خوشهيريگ ن روش نمونهينفر است. همچن 918شهروندان شهرستان دهلران با حجم نمونه 

 يزان کل آلفايها استفاده و م داده يورآ است و از پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع يا چندمرحله
 يآمار يها ات از آزمونيفرض يبررس يدرصد حاصل شده است. برا 18ز حدود يکرونباخ پرسشنامه ن

زرل( استفاده شده است. ي)نرم افزار ل يک طرفه و معادالت ساختاريانس يل واريمستقل، تحل يت
، يب عوامل فرهنگي، به ترتيدنيآب آشام ن است که در رابطه با هدر رفت مصرفياز ا يج حاکينتا

ت، وضع تأهل، يجنس يا نهيزم يرهاين متغين سهم دارند. همچنيتر شيب يو اقتصاد ياجتماع
 هستند. يمعنادار ي رابطه ير وابسته دارايالت و نوع شغل با متغيتحص
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 ياست. بدون آن، زندگ« آب»زنده ماندن موجودات  يات براين عنصر حيتر بدون شک مهم
 ات ناممکن است.ياز دست خواهد داد. بدون آب تصور ح يدوام و قوام خود را ظرف اندک زمان

ابعاد  يست؛ بلکه داراين صرف يطيو مح ييايک موضوع جغرافيآب تنها  امروزه موضوع
ان توسعه ياست چرا که بن ياقتصاد ياست. آب موضوع ياسيس يو حت ي، فرهنگياقتصاد
اقوام و  ياست چرا که آب در برخ يفرهنگ يگذرد؛ آب موضوع ياز رهگذر آب م يکشاورز

ها و  از کشمکش ياريرا از گذشته تا حال بسيدارد؛ ز ياسيس يها مقدس است و بعد ملت
 درهم موضوع آب بوده است. لذا يطور کل ف مرز آب و به ين کشورها بر سر تعريها ب يريدرگ

 است. يکيک مقوله اکولوژيان کرد که آب فراتر از ين بيتوان چن يت آب را ميو اهم يدگيتن

رو،  نيها است. ازا ز عدم توازن بارشا ين حاکيآب در سطح کره زم ييايجغراف يپراکندگ
 نشان شود؛ شواهد ياد نميوز ن کمينکه آب سطح زميرغم ا يجه گرفت عليتوان نت يم
 ک يکينده نزديجهان در حال حاضر و در آ مناطق از بسياري در آب کمبود که دهند يم

 لسا تا جهان کشور 08 حداقل برآوردهاي مختلف، اساس اساسي خواهد بود. بر چالش
قرار  کشورها همين رديف در نيز ايران شوند که يم مواجه شيرين آب شديد کمبود با 8808

 يبارش ساالنه مناسب يکه الگو ييکشورها ين براي(. بنابرا11-19: 9911، ي)احمد گيردمي
 رود. يبشمار م يک مسئله جدي يآب ندارند کم

د دانست يگر باي. از طرف دبارش نامناسب است يبا الگو ييز در زمره کشورهايران نيا
 يو خانگ ي، صنعتيب کشاورزيگوناگون به ترت يها زان مصرف آب در بخشين ميتر شيب

 ن بخشياما در ا ،را داراست يدنيزان مصرف آب آشامين ميکمتر ياست. اگرچه بخش خانگ
 زان آبيچنانچه م ياقدام کرد. به عبارت يدنيح مصرف آب آشاميصح يتوان به الگو يم

 توان شاهد عدم يم ،ح و مسئوالنه استفاده شوديدر سطح خانوارها به شکل صح يدنيآشام
 نمونه برآورد شده است تنها در يبود. برا يدنيآب آشام يو کاهش قطع يه ملياتالف سرما

 شود يرد مشکل آب تهران حل ميصورت گ ييجو درصد صرفه 90شهر تهران چنانچه 
 در کشور حدود يدنيزان هدررفت آب آشامين ميچن(. هم9908زاده و همکاران،  يي)لهسا

 ، بازيدنين آالت با آب آشاميماش ي(. شستشو9911دزاده، ي)س درصد عنوان شده است 1/99



 
 
 

  

 

  

 يند وضو همگيفرا يباز گذاشتن لوله آب در ط يگذاشتن لوله آب بدون زمان استفاده و حت
 .باشند يدنياز اتالف و هدر رفت آب آشام يقيتوانند مصاد يم

 در نفر کي يبرا يدنيآشام آب مصرف استاندارد يالگو يجهان بانک اعالم اساس بر
 است، شده اعالم سال در مکعب متر 988 يزندگ در بهداشت يبرا و مکعب متر کي سال

 يبرا يدنيآشام آب از نادرست استفاده ليرقم به دل نيا رانيا در که است يدر حال نيا
 08 تا 18 حدود ييشو و ظرف ييلباسشو ها، باغچه ياريآب استحمام، ل،ياتومب يشستشو

 حدود سرانه جهان يمصرف آب نيانگيم مجموع، در است. آب يجهان يالگو از شتريب درصد
 انگريب که است مترمکعب 9988 حدود رانيا در رقم نيا که است سال در مترمکعب 008

 يکش لوله آب سرانه مصرف مقدار است. ياتيح منابع ازحد شيب اسراف و آب منابع اتالف
 سرانه مصرف از که است سال در مترمکعب 918 حدود در رانيا يدر شهرها يدنيآشام
 در سال مترمکعب 980 کيمترمکعب، بلژ 980 شياتر پرآب مانند يياروپا يکشورها يبرخ

 متأثر از يدنيح از آب آشامي(. استفاده صح911: 9919و همکاران،  ينياست. )حس شتريب
(. 989:  8881، 9)کوربال و پوجول دارد يبستگ ياديکننده و به عوامل زمات مصرفيتصم

 ،9)روسنبرگ ياجتماع -يتي(؛ عوامل جمع8881، 8نوديا و ريمت آب )گارسيمثال ق يبرا
توان  ين، ميب ني. در ا ...( و8898، 1نزاندو و الفهوسيها، باورها و عادات )ال (؛ نگرش8881

همچنين کرد.  يتلق يدنيدر هدر رفت آب آشامرا عاملي مهم  يو اجتماع يرهنگعوامل ف
زان آب و ير ن برنامهيبر استفاده از آب، در ب ينقش مهم فرهنگ و عوامل مرتبط در اثرگذار

؛ مد و 1،8880؛  مد و شاو98: 8899، 0ديرفته است )کالکر و هقرار گتوجه  موردان يدانشگاه
1سيسافول (. آلن و8881همکاران، 

ها،  از ارزش يا عنوان مجموعه  معتقدند که فرهنگ به 
همچون روزانه  ياستفاده از آب در زندگ يفهم چگونگ و ندها و تعامالت در درکيفرا

ت است )آلن و يار مهم و حائز اهميبه باغ بس يده و آب يين شويدر حمام، ماش استفاده
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3- Rosenberg 
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6- Medd & Shove 
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استفاده از  در يشان سهم مهميا و اعضاخانواره 8نيزعم شرب  (. به989: 8881، 9سيسوفول
: 8881و همکاران،  9نير رفتارها دارند )شربييمنظور تغ  بالقوه ارتقا به يها آب و فرصت

شهر  يدنيزان مصرف آب آشاميا، ميو آموزش در استرال يساز مثال با فرهنگ ي(. برا908
 يدر شهر ساراگوسا(  1: 8891و همکاران،  1کسيدا کرد)بريدرصد کاهش پ 01ملبورن تا 

تر آب يل 91در قبال آب، روزانه  يحفاظت يو رفتارها يعموم يها يش آگاهيز با افزايا نياسپان
کاهش  از درصد 88ز يکا نيآمر يايفرنيدرصد( کاسته شد. در کال 90هر فرد، )معادل  يبرا

نسبت داده شده  يساز مصرف آب و فرهنگ يعموم يها نيش کمپيمصرف آب، به افزا
 (.181: 8880، 0ينسکيو کاز يتسکي)زوچوو است

 1«يرفتار حفاظت»استفاده از آب و  يدر اثرگذار يها و آموزش نقش مهم ن نگرشيبنابرا
که  ينکه شخص در زمان استحمام درحالي(. تصور ا1: 8898، 1سيلوک و نوگياز آب دارند )م

، ا هنگام وضو گرفتني هباز بودان حمام يآب از اول تا پا شير مشغول شامپو زدن است؛ اما
ق هدر رفت يعنوان مصاد ر آن و ... را بهيو نظارود کشي باز بوده و آب هدر ميشير آب لوله

استفاده از آب ارتباط  يندهايها و فرا در منزل دانست. گفته شد که نگرش يدنيآب آشام
در بخش  ياجتماع -ين ابعاد فرهنگيو پرداختن به چن يبا فرهنگ دارند لذا بررس يکينزد

که  يدر خور توجه است. با شرح مطالب يدنيو رفتار شهروندان در مصرف آب آشام يخانگ
در بخش  يدنيعوامل مؤثر بر هدر رفت آب آشام يمقاله حاضر بررس يگذشت، هدف اصل

 است. ياجتماع -يبر عوامل فرهنگ تأکيدبا  يخانگ

 توانند بر هدر رفتن آباعي ميد از اينکه آيا عوامل اجتمـهاي مهم پيش رو عبارتنسوال
توانند در هدر رفتن آب آشاميدني تأثيرگذار آشاميدني وصل باشند؟ و آيا عوامل فرهنگي مي

 باشند؟
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 در مصرف آب ييجو ش به صرفهيو گرا يندارير ديتأث ي( در بررس9910) يو زارع ياحمد
 ييجو ش به صرفهيرات گراييتواند تغ يم يطور معنادار  به ينداريدند که ديجه رسين نتيبد

 يا رابطه ييجو با صرفه يتيجمع يرهاين متغين بيکند. همچن ينيب شيدر مصرف آب را پ
 ن دو گروهيجه گرفتند که بيق خود نتي( در تحق9911و همکاران ) يوجود ندارد. احمد

 و تعهد انرژي، پيامدهاي کمبود از آگاهي لحاظ جو در مصرف آب، به ر صرفهيجو و غ صرفه
اشاره  يقي( در تحق9911و همکاران ) يخلفوجود دارد.  يمعنادار تفاوت فرهنگي، سرمايه

 يت کمترينان داشته باشند حساسيخود اطم يت اقتصادياند که هرگاه مردم از وضع کرده
د، معموالً اط دار سکونت دارنيکه در منازل ح ين افراديآب دارند. همچن ييجو صرفه يبرا

 خداداد و نخعي دارند. ،ندهست که در آپارتمان ساکن ينسبت به کسان يتر پرمصرف يالگو
ر را بر ين تأثيشتريب يطيمح ست يدانش ز اند که( در تحقيقي به اين نتيجه رسيده9911)

 (9918نژاد )يگدليپور و ب  هيما ، گران يقير رفتار مصرف آب شهروندان دارد. در تحقيمتغ يرو
 و يآموزش يها اميپ و ونيزيتلو چندان روز طول در انيت پاسخگوياکثر جه گرفتند کهينت
 يها برنامه که معتقدند و کنند ينم تماشا را آب مصرف کردن نهيبه نهيزم در يغيتبل

 با چندان شوند يپخش م حاضر حال در که آب مصرف نهيزم در يمل رسانه يآموزش
 نيب در آب مصرف يالگو اصالح در و ندارند يهنگهما جامعه در موجود يها تيواقع

با  ق خودي( در تحق9918و همکاران ) ياست. احمد نبوده موفق و مؤثر شهروندان چندان
 کنند که يجه اشاره مين نتيه اان، بيو مصرف آب در دانشجو يريپذ تيموضوع رابطه مسئول

 تواند يم و شتهدا ناداريمع تأثير آب مصرف در ييجو به صرفه گرايش بر يريپذ تيمسئول
ق خود با ي( در تحق9918و همکاران ) يآباد د. زارع شاهيتبيين نما را آن واريانس درصد90

اند که  انرژي نشان داده مصرف الگوي بر فرهنگي -اجتماعي عوامل تأثير عنوان بررسي
 آگاهي ي،زندگ سبک خانوار، بعد ديني، تولد، عاطفه محل ،يالملل نيب يها رسانه تحصيالت،

 را مصرف الگوي تغييرات از درصد 98 که متغيرهايي هستند جمله از سکونت ميزان و
 ينامناسب مصرف انرژ يرند که الگويگ يجه مين نتيان چنين در پايکنند. محقق يم تبيين

 ( در9919و همکاران ) يرد. ملکيگ ير ميشهروندان تأث يآگاه بر يشتر از سبک زندگيب



 
 
 
 

 

 ن مصرفيکنند ب يو مصرف آب، اشاره م يکيم اکولوژيرابطه پارادا يرسق با عنوان بريتحق
با  يا درآمد و سن رابطه يرهاين متغيرابطه وجود دارد. همچن زيست محيطيآب و نگرش 
 التياند که سطح تحص دهيجه رسين نتي( به ا9900زدان داد و مظلوم )يند. اشتمصرف آب ند

 مصرف زانيم در يفصل راتييتغ و آب متيق نيهمچن خانوارها سرپرست يشغل گاهيجا و
 سرانه مصرف يبه بررس يقيدر تحق (9901) و همکاران يقاسم و در نهايتدارد.  ريتأث آب

 به ايناند.  پرداخته يو مل يجهان يسه با استانداردهايدر مقا يزان هدر رفت آب خانگيآب، م
 بوده است. 0/91ن مصرف با حدود يباالتر اند که در استحمام،نتيجه رسيده

 ي( با عنوان درک عامه از مصرف آب و اثرات آن در رفتارها8891و همکاران ) 9نيانژيل
کرده و با درآمد  لياس با افراد تحصياند که زنان و افراد مسن در ق ان کردهياز آب، ب يحفاظت
ن زنان و افراد مسن که در ياند. همچن تر ذکر کرده قيآب خود را دق يزان مصرف واقعيباال، م

 يکرده دارا ليدارند، نسبت به افراد تحص يشتريآب خود صداقت ب يگزارش مصرف واقع
 يگريو همکاران در مطالعه د نيانژيدر قبال آب هستند. ل يشتريب يمحافظت يرفتارها

 زان مصرفيعرضه آب و م ير الگوهاينظ يکنند که موارد يق خود عنوان مي( در تحق8899)
بعد خانوار و سن سرپرست  يرهايداشته؛ اما متغ تريقويجات با مصرف آب رابطه يسبز در

 ي( در بررس8881) 8شارمانداشته است.  يدنيمصرف آب آشام با يخانوار رابطه معنادار
 اتطبقدر مصرف آب آشاميدني است که  رسيدهجه ين نتيمصرف آب در هند به ا يالگوها

تر نسبت به طبقه يل 88طور متوسط تنها  ست؛ طبقه باال بهيباال نن در هند، چندان ييباال و پا
ن نکته يق خود به اي( در تحق8881و همکاران ) يدارد. کشاورز يشترين، مصرف آب بييپا

رابطه  يدارا يدنيکنند که بعد خانوار و سن سرپرست خانوار با مصرف آب آشام ياشاره م
ر فرهنگ و مذهب بر يبا عنوان درک تأث يقيق( در تح8881) يو عل 9تياست. اسممعناداري 

ر يمصرف آب تأث يبر الگوها يو فرهنگ يمذهب يها نهيان نمودند که زمياستفاده از آب ب
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ت ي، تعهد و مسئولييجو ن صرفهينشان داده است که ب 9دارند. مطالعات کنزو و جانسون
 (8899و همکاران ) 8نکوالي. ل(9901ا، ينيوجود دارد )به نقل از صفار يرابطه معنادار ياجتماع

اند که  گرفته  جهيان نتيبا عنوان مدل عامل محور مصرف آب خانوارها، در پا يقيز در تحقين
 است. يدياز مردم، راهکار مف يره و مراقبت از آب در بخشيذخ يآموزش يها نيکمپ

اخته نشده پرد يبه مقوله آب به اندازه کاف که نه تنها دهد ينشان م يقات قبليمرور تحق
آب  ييايو جغراف يستيشتر معطوف به ابعاد زيبنيز و اندک مطالعات انجام شده،  ، بلکهاست
ا هدر رفت ي ييجو در مقوله صرفه يو اجتماع يبه سهم عوامل فرهنگ ياند و به قدر کاف بوده

عوامل  يتر به بررس ن مطالعه به صورت روشنيپرداخته شده است. در ان يدنيآب آشام
ان سهم آنها يپرداخته شده و در پا يدنيبر هدررفت آب آشام يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد

 ده است.   يمشخص گرد

ها از طريق مصرف نوع خاصي از کاالها که همان کارکرد عملي ذائقه و  آدم 9ويبه نظر بورد
 يبند طبقهکنند و در اين فراگرد خودشان را نيز  يم يبند سليقه است، چيزها را طبقه

هاي مردم در مورد  داند. ترجيح کنند. بورديو ذائقه و سليقه را با ساختمان ذهني مرتبط مي يم
فرهنگ مانند پوشاک، خوراک يا وسايل منزل، بر مبناي ساختمان  يها ترين جنبه مادي

رد. همين تمايالت است که وحدت ناآگاهانه يک طبقه را قوام يگ يشان انجام م يذهن
فرد و  هاي دروني منحصربه او معتقد است که جداي از برخي حس پذيري بخشد. يم

شخصي، سليقه و ذائقه يک توانايي اجتماعي است که از تربيت و پرورش طبقاتي ناشي 
ها در  کنندگان آن پيوند ميان بعضي محصوالت و مصرف ،شود. او معتقد است که سليقه يم

است که ساختمان ذهني  يا دهد و واسطه يمشده را نشان   يبند يک فضاي اجتماعي طبقه
 افراد باگر، يد ان يب  کند. به يقرابت خود را با ساختمان ذهني ديگران تصديق م ،له آنيوس به

کنند،  يمصرف نوع خاصي از کاالها قرابت خود را با افرادي که آن نوع کاالها را مصرف م

                                                           
1- Kenzo & Johnson 

2- Linkola 

3- Bourdieu 



 
 
 
 

 

ه يه سرمايو با طرح نظريبورد توان گفت ي(. م181-181: 9908کنند )ريتزر،  يتصديق م
دهد. مثالً در حوزه  يت ميا منابع اهميه ياز سرما يبه نوع خاص يدانياصرار دارد که هر م

ش از اقتصاد ارزشمند است يک بيت در حوزه آکادميا دانش و صالحي يه فرهنگيسرما
ندگي خود را به سبک ز يها (. بورديو در کتاب تمايز بيشترين بحث888: 9900دمن، ي)س

اختصاص داده و کوشيده که بنيان نظري محکمي براي تحليل مصرف پديد آورد. طبق نظر 
شوند،  يوي در دنياي جديد مردم همان اندازه که بر مبناي ظرفيت توليدشان ارزيابي م

 يها مصرف را چيزي فراتر از خواستهوي  .شوند يارزيابي م خود برحسب ظرفيت مصرف
کند  يزندگي تلقي م يها سبک تبلورن يتر يلگوهاي مصرف را اصلداند و ا يزيستي انسان م

توان گفت حوزه  يو ميبورد ي(. از مجموع آرا1: 9900، يي، به نقل از موسا9909)باکاک، 
کنند.  يز ميش و متمايمختلف خود را نما يها است که افراد منزلت يروش يمصرف فرهنگ
خود را به  يها واقع منزلت نند آب، درما  ک کاال بهيمختلف مصرف  يها افراد با سبک

توان  ين فرض را ميه، ايه سرمايو در مورد نظريبورد يدر آرا يگذارند. از طرف يش مينما
الت و دانش( روش مؤثرتر و ي)تحص يه فرهنگيمطرح کرد که افراد برخوردار از سرما

و مصرف  ينگه فرهين سرمايبتوان مي يمصرف داشته باشند. به عبارت يبرا يکارآمدتر
ز مصرف را ابزاري براي کسب وجهه و نمايش ثروت ين 9وبلن .وجود داشته باشدرابطه 

« مصرف ضروري»دهد:  يداند او در نظريه طبقه مرفه، دو نوع از مصرف را تشخيص م يم
شود و  يکه در آن به حداقل کاالها و خدماتي که براي بقاء انسان ضروري است، بسنده م

به  جامعهکارانه است و در طبقات باالي  ه مصرفي حداکثري و اسرافک« مصرف تظاهري»
(. مفهوم 99: 9919، يي، به نقل از ذکا9011کند )وبلن،  يشکل فراغت کاذب بروز پيدا م

ت ياست. مسئول« يت اجتماعيمسئول»ه ين کرد نظرييتوان مصرف را با آن تب يکه م يگريد
که  ييها تيانجام مطلوب همه فعال يفرد برا يعبارت است از الزام و تعهد درون ياجتماع

از  ييها شاخص يدارا يريپذ تيکه جامعه از او دارد. مسئول يا انتظاراتيگرفته است  برعهده 
اعتماد بودن  و قابل ييگو ف، بر عهده گرفتن عواقب رفتار، پاسخيت دادن به وظايل اهميقب

ن مفهوم در بردارنده حداقل سطح و ين اي(. بنابرا900-01: 9918، ياست )به نقل از احمد

                                                           
1- Veblen 



 
 
 

  

 

  

ن فرض را مطرح نمود يتوان ا يدرست مصرف کردن است. م يانتظارات از شهروندان برا
رات يو نحوه مصرف رابطه وجود دارد. در مجموع هرچند تأث يت اجتماعين مسئوليکه ب
؛ اما ت قرار نگرفته استيمورد عنا يقدر کاف  بر مصرف و نحوه مصرف به يه فرهنگيسرما

داشته  يشود افراد نگرش بهتر يباعث م يه فرهنگيتوان انتظار داشت که داشتن سرما يم
ش سبک يند و با نمايتر استفاده نما يمانند آب منطق يعيباشند و در مواجهه با منابع طب

 ز کنند.يندارند متما يا هين سرمايکه چن يگرانين گونه خود را از ديمصرف خاص بد

 

 يرابطه معنادار يدني( و هدر رفت آب آشامي)نگرش اقتصاد ين عوامل اقتصاديب -9
 وجود دارد.

 وجود دارد. يرابطه معنادار يدنيو هدر رفت آب آشام ين عوامل فرهنگيب -8

 ارد.وجود د يرابطه معنادار يدنيو هدر رفت آب آشام ين عوامل اجتماعيب -9

 وجود دارد. يتفاوت معنادار يدنيت و هدر رفت آب آشامين جنسيب -1

 وجود دارد. يرابطه معنادار يدنين سن و هدر رفت آب آشاميب -0

 وجود دارد. يتفاوت معنادار يدنيالت و هدر رفت آب آشامين تحصيب -1

 وجود دارد. يتفاوت معنادار يدنين وضع تأهل و هدر رفت آب آشاميب -1

 وجود دارد. يتفاوت معنادار يدنيرفت آب آشام ن نوع شغل و هدريب -0

 

 عوامل اقتصادي

 عوامل فرهنگي

 عوامل اجتماعي

 

شغل، تحصيالت، 
جنسيت، سن و وضع 

 تأهل



 
 
 
 

 

 که مراد از آن نگرش ق عبارتنداز: ين تحقيمستقل در ا يرهايمتغ
 ها، ها، نگرش فرهنگ به مجموعه ارزش فرد و خانواده است.  ياقتصاد

 ک گروه و جامعه در آن مشترک است اما هر فرد به واسطه آنيرفتارها، که  باورها و
 يها ق مؤلفهين تحقي(. در ا8898، 9نيشود)اسپنسر و فرانکل يتواند متفاوت باشد گفته م يم

 ،«يواره مذهب ت عاد»، «واره مطالعه ت عاد»، «ييجو واره صرفه عادت»شامل  يفرهنگ
 قيآموزش از طر»و « آموزش در مدرسه»وزش شامل وه آميو ش« يتيواره ترب ت عاد»

 يت اجتماعيمسئول مد نظر است. « ها رسانه
 يا حتي يقانون يش فراتر از هنجارهايا ف حرفهيعبارت است از تعهدات فرد در قبال وظا

 يهت منافع جامعه آنها را پاست که فرد در دراز مدت در ج ياقتصاد يها تيفراتر از محدود
 انجام مطلوب يفرد برا ين الزام و تعهد دروني(. همچن8899، 8تايکوليرد )تناس و نيگ يم

 :9918، يکه جامعه از او دارد )احمد يا انتظاراتيگرفته است  که بر عهده  ييها تيهمه فعال
 و عناصر به يوفادار و تعلق احساس يمعنا به يمل تيهو (. 01-900

: 9901)زاهد،  است ياسيس شده فيتعر يمرزها انيم در يمل اجتماع در مشترک ينمادها
 شناخته اشکال قالب در اتيذهن به بخشي تينيع زندگي، سبک (. 999

 به که است مشترکي م رسو و ها ارزش زندگي، سبک به عبارت بهتراست.  يشده اجتماع

 (. 9919)جباران،  بخشد يم جمعي تيهو گروه احساس

و معتقد است که مصرف کاالها ين مفهوم وجود ندارد اما بوردياز ا يقيف دقياگرچه تعر
و، يز هستند )بورديقه مصرف ني، نشان دهنده طبع و سليجاد ارزش کارکرديعالوه بر ا
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کنندگان را در هدر رفت آب را تابع  صرفقه ميتوان طبع و سل يو، مي(. از منظر بورد9919
( 9918و همکاران ) ين احمديفرد دانست. همچن يو رفتار ي، عاطفيزان احوال شناختيم
، ياند که با ابعاد سه گانه شناخت ف کردهيک کنش تعريق خود مصرف را يز در تحقين

ام از هر کد ياتيف عملي( نحوه تعر9قابل سنجش است. در جدول ) يو رفتار ياحساس
 رها آمده است.يمتغ

 کردن با پول ارتباط داشته باشد. ييجو ندارم صرفه ياعتقاد 
 فقط مال فقرا باشه. ييجو ندارم صرفه ياعتقاد

 استفاده درست بکنند. ينديشتر از آب آشاميد بياعتقاد دارم افراد پولدار با
ست يکند مهم ن ين خاطر هست طرف فکر ميبه ا يدنياعتقاد دارم هدر دادن آب آشام

 دم.يپولش م

-واره صرفه ت عاد

 ييجو

   هستم. ييجودم صرفهآ من 
 درست مصرف کردن. يعني ييجوصرفه

 ک عادت است.ي ييجوصرفه
 شرفت است.يعامل پ ييجوصرفه

 ست.ين يخواهمعادل کم ييجوصرفه

 واره مطالعه ت عاد
 

 شتر است.يل کرده بيتحص يهادمآن يدر ب ييصرفه جو
 ام. برده ييجوبه صرفه يبا مطالعه کردن کتاب پ

 اموزد که چگونه مصرف بکند. يمطالعه به انسان م

 يواره مذهب ت عاد
 

 کنم.يعمل م "ييجو به صرفه يفه شرعيوظ ليبه دل
 کردم.يم ييگراشه مصرفينبود هماگر گناه 
 ت کنم.يرا رعا ييجونم مجبورم صرفهيبه خاطر د

توانم درست از آب آشاميدني استفاده کنم به خاطر اين است اينکه بيشتر اوقات نمي واره تربيتي ت عاد
 ام. درست تربيت نشده

 ياد گرفتم.  امصرفه جويي را از خانواده
 کودکي شروع کرد.جويي را بايد از آموزش صرفه

 شيوه مصرف مربوط به شخصيت و تربيت افراد است.
 اينکه هنگام مسواک زدن آب شير را باز ميذارم به اين خاطر است کسي بم ياد نداده 



 
 
 
 

 

 چگونه مسواک بزنم. 

شيوه آموزش در 
 مدرسه

 تر باشند. جويي جديهاي مدرسه بايد نسبت به صرفهبکتا
 دهند. جويي چيزي آموزش نميدر مورد صرفه هاي درسي عمالًکتاب

 دهد.موزش نميآجويي هاي تلويزيون چيزي به من در مورد صرفهبرنامه ها رسانه
 دهند. موزش نميآجويي چيزي هاي مجازي در مورد صرفهدر کنار تلويزيون، برنامه

 مسوليت اجتماعي

 
 

 کنيد.جويي در آب را رعايت مييک شهروند چقدر صرفه به عنوان
 وليت من رعايت درست آب آشاميدني است.ئيک شهروند مس به عنوان

 جويي ندارم.يک شهروند اعتقادي به صرفه به عنوان
 ب آشاميدني را رعايت کنند.آوظيفه افراد فقير هست صرفه جويي در به نظرم 

 هر جور دوست دارد آب آشاميدني را مصرف کند. هر کس

 
 

 هويت ملي

 يک ايراني برايم مهم است کشور دچار بحران آب نشود. به عنوان
 يک ايراني دقت زياد در مصرف آب در شرايط فعلي کم آبي، وظيفه خودم را به عنوان

 دانم.آشاميدني مي
کنم افتخار جويي ميدني صرفهـآشامي يک ايراني در مصرف آب عنواناز اينکه به

 کنم.مي
 ريزد.بي، اتحاد کشور را به هم ميآبحران کم 

 کشورم حاضرم کمتر از نيازم آب آشاميدني مصرف کنم. به خاطر حفظ انسجام

 فردگرايي

 
 .دانم که فقط ضرر فردي داردشخصي مي آشاميدني موضوعي مصرف آب

 .کنم من آب آشاميدني داشته باشممهم اين هست جايي که من زندگي مي
 .دانممي ب آشاميدني بحراني براي همهآهدر دادن  رنوشتس

 

 
هدر رفت آب 

 آشاميدني
 بعد شناختي

 ايد؟ اي فکر کرده چقدر تا حاال به زماني که شير آب را باز کردي و نبسته
 ايد؟ اي فکر کرده چقدر تا حاال به زماني که شير آب را باز کردي و نبسته

تن، ها، وضو گرف چقدر حساس هستيد وقتي مشغول فعاليتي مثل )شستن دست
 ب نيست شير آب را ببندي؟آمسواک زدن و ...( هستي و نياز به 

چقدر به اين موضوع فکر کرديد مقدار آبي که براي فعاليتي الزم بوده، خيلي بيش تر 
 اي؟ از آن ريخته

 دانيد که ميزان آب آشاميدني کشور محدود است؟ چقدر مي



 
 
 

  

 

  

اي است که  دانيد هزينه آب آشاميدني که تا منزل رسيده چندين برابر هزينه چقدر مي 
 کنيد؟ پرداخت مي

ب باز آکنم و مشغول شامپو زدن هستم اما دوش  تا حاال به اينکه دارم حمام مي
 .ام ريزد فکر نکرده گذاشتم و آب مي

 
 بعد عاطفي

 

 .مهم نيست آب آشاميدني هدر برود برام اصالً
 .آبي است نگران هستماينکه کشور دچار کم

 .خورماينکه ببينم کسي شير آب را باز گذاشته و براش مهم نيست حرص مي
 .دانمباز و بسته کردن به موقع شير آب را نشانه يک انسان فهيم مي

 
 

 رفتاري
 

 .بندمباز است آن را مي کند يابالفاصله ببينم شير آب چکه مي
 .دهممي تذکر کنند، مصرف آب زياد ام خانواده اعضاي اگر

 .جويي بيشتر اقدامات جديدي انجام دهيکني در جهت صرفهچقدر سعي مي
ن را مصرف خواهيد کرد و آهمه  کنيد ليوان آبي را پر کنيد که واقعاًچقدر دقت مي

 نصف آن را دور نريزي؟

ق شامل شهروندان شهرستان دهلران است که با توجه به فرمول کوکران يتحق يمارجامعه آ
، از يشيمايپ -ينظر روش، کم توان از يق حاضر را مين شد. تحقيينفر تع 918حجم نمونه 

محقق ساخته که  يا و با استفاده از پرسشنامه ي، از نظر نوع، کاربردينظر زمان، مقطع
 د قرار گرفته،يئأمورد ت ير متخصص در حوزه علوم اجتماعزان اعتبار آن توسط چند نفيم

 عالوه، است. به  يا رحلهمچند يا ق حاضر خوشهيتحق يريگ شده است. روش نمونه انجام 
 با آن يها داده يدرون يهمبستگ و ييايپا و اعتبار محتوا روش قيطر از ها پرسشنامه ييروا

 دهنده ( نشان8ده است. جدول )يگرد ديتائ اخکرونب يو روش آلفا SPSSافزار  نرم از استفاده
 اند؛ از ل قرار گرفتهيج در دو بخش مورد تحلياست. نتا پژوهش پرسشنامه يها مؤلفه ييايپا
 يل آزمون تياز قب يآمار يها ات با توجه به آزمونيفرض يبررس يو برا يفيتوص يها افتهي

 رل( استفاده شده است.زي)ل يک طرفه و معادله ساختاريانس يل واريمستقل، تحل



 
 
 
 

 

 11/8 يعوامل اقتصاد
 01/8 يعوامل فرهنگ
 18/8 يعوامل اجتماع
 00/8 هدر رفت آب

درصد  11نفر زن ) 901و  (يدرصد نمونه انتخاب 01نفر مرد ) 911 ين نمونه انتخابيدر ب
 91سال، معادل  88ر ين زينفر ب 11 ين نمونه انتخابين در بي( هستند. همچنينمونه انتخاب

درصد حجم نمونه  80سال، معادل  98تا  88ن ينفر ب 10هستند،  يدرصد حجم نمونه انتخاب
نفر  18، هستند يدرصد حجم نمونه انتخاب 90سال، معادل  18تا  98ن ينفر ب 999، يانتخاب

سال به  08ن ينفر ب 80هستند و  يدرصد حجم نمونه انتخاب 98سال، معادل  08تا  18ن يب
نفر متأهل  980 ين نمونه انتخابيهستند. در ب يدرصد حجم نمونه انتخاب 0باال، معادل 

نفر  80 ين نمونه انتخابيدرصد هستند. در ب 18نفر مجرد معادل  810درصد و  98معادل 
درصد  98پلم، معادل ينفر د 998هستند،  يدرصد حجم نمونه انتخاب 0لم، معادل پيکمتر از د

نفر  999، يدرصد حجم نمونه انتخاب 91، معادل ينفر کاردان 11، يحجم نمونه انتخاب
 0سانس و باالتر، معادل يل نفر فوق  80و  يدرصد حجم نمونه انتخاب 90سانس، معادل يل

 18کار، معادل ينفر ب 911 ين نمونه انتخابين در بيهمچنهستند.  يدرصد حجم نمونه انتخاب
درصد حجم نمونه  81نفر کارمند دولت، معادل  19هستند،  يدرصد حجم نمونه انتخاب

ر مشاغل، ينفر سا 80، يدرصد حجم نمونه انتخاب 81نفر شغل آزاد، معادل  01، يانتخاب
نفر سرپرست خانواده  918 ينتخابن نمونه ايهستند. در ب يدرصد حجم نمونه انتخاب 0معادل 

( هستند. حدود يدرصد نمونه انتخاب 18نفر عضو خانواده ) 898( و يدرصد نمونه انتخاب 18)
نفر  981درصد معادل  98، حدود ينفر نقش عوامل اقتصاد 991درصد نمونه معادل  81

زان يم را در ينفر، نقش عوامل فرهنگ 908گر معادل يدرصد د 91و  ينقش عوامل اجتماع



 
 
 

  

 

  

نمونه، از  يدنين هدر رفت آب آشاميانگين مياند. همچن مهم دانسته يدنيهدر رفت آب آشام
(، متوسط 9 – 99/8با سه سطح کم ) 0تا  9دگاه پرسش شوندگان بر اساس نمره يد
 سطح متوسط حاصل شد.  يعني 09/8( حدود 11/9 -0اد )ي( و ز91/8 -11/9)

 يرهاي)متغ يريگ اندازه يها نکه شاخصياطالعات، جهت مشخص کردن ا يآور از جمع پس
قبول هستند، الزم است ابتدا  پنهان قابل  يرهايسنجش متغ يبرا يا مشاهده( تا چه اندازه

طور مجزا مورد آزمون قرار  پنهان است به يرهايمشاهده که مربوط به متغ يرهايه متغيکل
( با استفاده يدييتأ يل عاملي)تحل يريگ اندازه يالگوها يرازش براب يکل يها رند. شاخصيگ

ل يتحل يها مدل يبرازش برا يها قرار گرفت که شاخص يابيمورد ارز Lisrelافزار  از نرم
از  يقرار داشتند و حاک يق در سطح مطلوبيپنهان تحق يرهايه متغيکل يبرا يدييتأ يعامل

پنهان  يرهايتوانند متغ يم يخوب آشکار( به  يرهاي)متغ يريگ اندازه يها ن بودند که شاخصيا
 p( به همراه شاخص 1و  9)جدول  يدييتأ يل عامليج تحلين نتايکنند. همچن يريگ را اندازه

همه  يعامل يشد و بارها يمربوط به هر سؤال بررس يقبول بودن بار عامل  آزمون قابل يبرا
جه گرفت يتوان نت يجه ميدرصد بودند، در نت 0 کمتر از pدرصد و مقدار  0سؤاالت باالتر از 

 سنجد. يمشاهده را م يرهايمتغ يخوب که سؤاالت به 



 
 
 
 

 

ب آشام
ت آ

هدر رف
دني

 ي

بعد شناخت
 ي

Q9 18/8   
 
 
 
 
 
 
 
 يفرهنگ

واره  ت عاد
 ييجو صرفه

Q90 19/8  
Q8 09/8  Q91 01/8  
Q9 01/8  Q91 01/8  
Q1 99/8  Q90 18/8  

Q0 09/8 
 واره مطالعه ت عاد

Q91 19/8 
Q1 10/8  Q88 01/8  

بعد عاطف
Q1 81/8 ي  Q89 09/8  

Q0 11/8  
 يواره مذهب ت عاد

Q88 98/8  
Q1 00/8  Q89 11/8  
Q98 19/8  Q81 09/8  

بعد رفتار
Q99 10/8 ي  

 يتيواره ترب ت عاد

Q80 10/8  
Q98 11/8  Q81 11/8  
Q99 18/8  Q81 01/8  
Q91 01/8  Q80 18/8  

 Q81 11/8  
Q98 19/8  

 ها رسانه
Q99 19/8  
Q98 01/8  

 ياجتماع

 يت اجتماعيمسئول

Q99 08/8  
Q91 19/8  
Q90 98/8  
Q91 11/8  
Q91 00/8  

 يت مليهو
Q90 11/8  

Q91 01/8  



 
 
 

  

 

  

 
 

Q18 18/8  
Q19 08/8  
Q18 81/8  

 فردگرايي
Q19 18/8  
Q11 80/8  
Q10 91/8  

 اقتصادي

 نگرش اقتصادي

Q11 11/8  
Q11 08/8  
Q10 10/8  
Q11 01/8  

 يها از مدل معادالت ساختار هيفرض يآزمون معنادار يد الگو، براييو تأ يپس از بررس
باشد،  11/9شتر از يد بيبا يمقدار بحران 80/8 ي. بر اساس سطح معنادارگردد ياستفاده م

 شود.  ين در الگو مهم شمرده نميمقدار پارامتر کمتر از ا

 



 
 
 
 

 

 

 يکل يها ه است که شاخصشد استفاده  LISRELافزار  برازش مدل فوق از نرم يبرا
ل مدل به يو تحل  هيج تجزيآن نشان از برازش خوب مدل پژوهش است. با در نظر گرفتن نتا

 شده است.  ارائه 0ج آن در جدول يشده است که نتا  ها پرداخته هيفرض يبررس

 دييتأ 08/1 89/8 رابطه وجود دارد. يدنيو هدر رفت آب آشام ين عوامل اقتصاديب

 دييتأ 18/1 11/8 رابطه وجود دارد. يدنيو هدر رفت آب آشام ين عوامل فرهنگيب

 دييتأ 19/1 81/8 رابطه وجود دارد. يدنيو هدر رفت آب آشام ين عوامل اجتماعيب

 يها هيشود که فرض يپژوهش، مشاهده م يها هيو آزمون فرض 0باتوجه به جدول شماره 
د گفت يها با هيح آزمون فرضيگردد. در توض يد مييدرصد تأ 10نان يپژوهش در سطح اطم

است در سطح  11/9ش از يمقدار ب يه داراين فرضيا يکه برا يکه با توجه به مقدار بحران
 0به جدول شماره گردد و لذا با توجه  يد مييپژوهش تأ يها هيدرصد فرض 10نان ياطم



 
 
 

  

 

  

و هدر رفت آب  ين عوامل اقتصاديدرصد ب 10نان يتوان گفت که در سطح اطم يم
و هدر رفت  ين عوامل اجتماعي، بيدنيو هدر رفت آب آشام ين عوامل فرهنگي، بيدنيآشام

ن ين رابطه بيشتريون، بيب رگرسيزان ضرايرابطه وجود دارد و با توجه به م يدنيآب آشام
ن عوامل ي( است، پس از آن رابطه ب11/8) يدنيو هدر رفت آب آشام يعوامل فرهنگ

و هدر رفت آب  ين عوامل اقتصادي( و سپس ب81/8) يدنيو هدر رفت آب آشام ياجتماع
 .(89/8ده است )يمشاهده گرد يدنيآشام

ر ي)متغ يدنير هدر رفت آب آشاميبر متغ يشناخت تيجمع يرهاينقش متغ يمنظور بررس به 
 يو آزمون ت 1ک طرفه در جدول يانس يل واريتحل يپارامتر يها ق( از آزمونيوابسته تحق

 استفاده شده است. 1مستقل در جدول 

 

   F Sig.

 881/8 109/9 911/9 1 118/1 ين گروهيب

 819/8 910 901/989 يگروه درون

  911 001/980 کل

 

   F Sig.

 888/8 811/0 080/9 1 988/1 ين گروهيب

   801/8 910 100/11 يگروه درون

    911 001/980 کل

 

   F Sig. 

10/81 ين گروهيب  9 10/9 81/0 888/8 

   819/8 911 1/989 يگروه درون 

    911 00/980 کل



 
 
 
 

 

رابطه  يدنيزان هدر رفت آب آشامين شغل و مين هست که بياز ا ي( حاک1) ج جدولينتا
ر رابطه ين دو متغيفت بجه گريتوان نت يم يوجود دارد. با توجه به سطح معنادار يمعنادار
ن يبد يسن يها ن گروهيانگيزان اختالف مين قابل ذکر است ميوجود دارد. همچن يمعنادار

 يسال و باال 08تا  18سال،  18تا  98يها سال نسبت به گروه 88ر يشکل است که افراد ز
وت سال تفا 98تا  88 ياند تنها با گروه سن داشته يشتريب يدنيسال هدررفت آب آشام 08

ر وجود دارد. سطح ين دو متغيب يز رابطه معناداريالت نيندارند. از نظر تحص يا قابل توجه
ن يانگيسه اختالف ميسانس و باالتر است. مقايپلم، ليپلم و کمتر، فوق ديالت شامل ديتحص

 يشتريب يدنيپلم و کمتر، هدر رفت آب آشاميالت دين بود که افراد با تحصيسه گروه چن
با افراد با سطح  يسانس و باالتر داشتند؛ اما تفاوت چندانيالت ليتحص نسبت به سطح

 يدنيز با هدررفت آب آشاميکار( نيو ب يپلم نداشتند. نوع شغل)آزاد، دولتيالت فوق ديتحص
کار رابطه يو ب ين مشاغل دولتيد گفت بين سه گروه بايانگيدارد. در تفاوت م يرابطه معنادار

هدررفت آب  ينداشتند نسبت به مشاغل دولت يکار که شغليب افراد يعنيمعنادار است. 
 شتر بود. ين آن بيانگيداشتند و م يشتريب يدنيآشام

TSig. 

 888/8 001/9 01/9 زن تيجنس
 90/9 مرد

 888/8 099/9 80/9 مجرد ت تأهليعوض

 08/9 متأهل

دارند،  يشترين است که زنان نسبت به مردان هدررفت آب بياز ا يحاک 1ج جدول ينتا
ن نسبت به مجردها هدر يکه متأهل ين معنيوجود دارد بد يز رابطه معنادارياز نظر تأهل ن
 دارند.  يباالتر يدنيرفت آب آشام

 بود.  يدنيبر هدر رفت آب آشام يو فرهنگ يعوامل اجتماع يمقاله حاضر بررس ياصلهدف 



 
 
 

  

 

  

ب عوامل يه مطرح شده مورد آزمون قرار گرفتند و نشان داده شد که به ترتيسه فرض
توانند  يدارند و م يرابطه معنادار يدنيبا هدر رفت آب آشام يو اقتصاد ي، اجتماعيفرهنگ

 کنند.  ينيبش يرا پ يدنيهدررفت آب آشام

د يبا يدنيبا هدر رفت آب آشام يو اجتماع ير عوامل فرهنگيدر رابطه با رابطه با تأث
ق نشان ين تحقيگونه که در ا ار مهم است. همانيگفت نگرش و نوع نگاه به مقوله آب بس

هدررفت آب  يبر رو يشتر از عوامل اقتصاديب يو اجتماع يداده شد عوامل فرهنگ
( و 8880(، شاو)8899) بسونيگ يها افتهيق با ين تحقيجه ايند. نتموثر بود يدنيآشام

اند.  ل کردهيتحل يکرد فرهنگيمصرف را با رو يندهاي( همسو است که فرا8898لوفسوس )
نه مانند يو مصرف به يمات افراد در جهت اقتصاديکه تصم يزمان يآنان معتقدند که حت

ن يمجهزتر است؛ باز هم ا يها کن پخشتر مصرف آب، نصب آب شرفتهيل پيد وسايخر
جه گرفت يتوان نت يمات در عقبه فرهنگ و وابسته به فرهنگ است. لذا ميها و تصم نگرش
است. مطالعات  ياساس يست خاصه در مصرف آب امريط زيافراد به عناصر مح يها نگرش

و  9لي)ب ندارند يح آب درک درستياند که اغلب مردم نسبت به مصرف صح نشان داده
و  يداريانجمن پا»گونه که  (. همان8891و همکاران،  8؛ جاستز8899همکاران، 

افراد در قبال  يها ( خاطر نشان کرده است، رفتارها و نگرش8880ز )ين 9«ستيز طيمح
ن انجمن ي(. همچن8891، 1يمصرف آب متأثر از منابع آب و نحوه مصرف است)هاسل و کر

کم آب  يلين تصور هستند که خيت مردم بر اياکثرکند  يکه اظهار م 0ايخدمات آب استرال
منجر  يشترين به هدر رفت آب بيست و همين نيت چنيکه واقع ياند؛ درحال مصرف کرده

ها دچار  تواند با آموزش ين نحوه نگرش و درک افراد مي(. همچن8881، 1نينيسيشود )پ يم
تواند در اتخاذ  يراد، ماف يريگ ميآب و تصم يمصرف يل شوند. فهم رفتارهاير و تعدييتغ
(. 8881و همکاران،  1نسني)گورگ انجامديت استفاده از آب بيريکرد کارآمدتر و مديرو

                                                           
1- Beal 

2- Justes 

3- Department of Sustainability and Environment 

4- Hassell & Cary 

5- Water Services Association of Australia 

6- Piccinin 

7- Jorgensen 



 
 
 
 

 

مصرفي  رفتار و نگرش تغيير روي بر که پژوهشي در (9911) همکاران و مساوات
سازي آگاه و آموزش يها تيفعال اجراي واسطه  دادند به نشان دادند، انجام آموزان دانش

 9809معادل  ميانگين طور به  ها، خانواده گاز و آب پرداختي قبوض انرژي، مصرف مديريت

: 9911و همکاران،  ي، به نقل از احمد9911يافته است )مساوات و همکاران،  کاهش ريال
 راستاي در يشناخت ن عامل جامعهيتر کند که مهم يق خود اشاره ميز در تحقين ي(. کشکول11

(. 9911و همکاران،  ياست )کشکول زندگي سبک و فرهنگي يها تيظرف پايدار، توسعه
 ميزان افراد، يطيمح ستيز بينش و شهرنشيني فرهنگ بهبود ز معتقد است بايولترز ن

 (. 100-119: 8891)ولترز،  ابدي يم آب کاهش سرانه مصرف

 جيد گفت؛ هنوز نتايز باين يدنيبا هدررفت آب آشام ير عوامل اقتصاديدر رابطه با تأث
ش ي( از مؤثر بودن افزا8898و )ي( و دگن8898) 9نتيمثال ب يست. برايکسان نيقات يتحق

مانند دهار  يگريکه محققان د ياند؛ در حال مت آب بهاء و کاهش مصرف آب خبر دادهيق
 يها مت آب نگرشيد صرف قيآ يندارند. به نظر م ين اعتقادي(، چن8898س)يماراتنا و هر

توان مطرح  يمثال م يتر باشد و به نوع نگاه فرد وابسته باشد. براهن کنندييار تعيافراد بس
ن يماش يشستشو يبرا ياست که افراد از آب شرب و خانگ يساخت در کشور موارد متعدد

بدون شستشو و صرفأ با  ياديتوان در موارد ز ياست که م ين در حاليکنند. ا ياستفاده م
ن مورد ممکن است فرد حالت ينگه داشت. اما در ا زين را تميز ماشيک پارچه نياستفاده از 

از موارد هدررفت آب  ياريتوان بس يح دهد لذا ميترج يدن آب را به خاطر راحتيپاش
ق يز در تحقي( ن9911و همکاران) يرا به نحوه درک و نگرش افراد نسبت داد. خلق يدنيآشام

 يت اقتصادياد از نظر وضعافر ياند که وقت اشاره کرده ين مسئله به طور ضمنيخود به ا
 دهند.  ياز خود نشان م يکمتر ييجو ت به صرفهينداشته نباشند، حساس يمشکل

دار بود و نشان داده شد که زنان  يمعن يدنيت و هدر رفت آب آشاميجه رابطه جنسينت
مطالعات  يق با برخين تحقيافته ايدارند.  يشتريب يدنينسبت به مردان هدررفت آب آشام

ت و ي( در رابطه جنس8888) 8چي، چائو و آدريقات زلزنيتحق يبرخ يج ضمنيد. نتاهمسو نبو
ط ينسبت به مح يشتريت و عمق بين هستند که زنان حساسيد ايست مؤيز طيمح يرفتارها

                                                           
1- Binet  

2- Zelezny, Chua   & Aldrich 



 
 
 

  

 

  

شمرده  يطيست محيز  يکننده رفتارهاينيب شين پيتر يت قوين جنسيست دارند. همچنيز 
مختلف خانه  يدار کارها دار عهده ان به عنوان خانهد گفت زنين خصوص بايشده است. در ا

شتر با يکنند، طبعا آنان نسبت به مردان بيم ين وقت خود را در خانه سپريشتريهستند و ب
 ينيو سنگ يدار متعدد خانه يجه گرفت کارهايتوان نت يشستشو و آب سروکار دارند؛ لذا م

فرصت بستن لوله آب را  يت خستگن منجر شود زنان به عليتواند به ا يف خانه ميوظا
آب هدر برود. نکته  ياديل کارها مدت زمان زين قبينداشته باشند و در هنگام شستشو و از ا

فه، پرداخت قبض يت وظينه پرداخت آب اشاره کرد. مردان بر حسب ماهيد به هزيگر بايد
شتر در يت بيستواند در کنترل مصرف و حسا ين امر ميدانند؛ هم يف خود ميآب را جزء وظا

 هنگام مصرف آب مؤثر باشد. 

د گفت اگرچه يز باين يدنيزان هدررفت آب آشاميت تأهل و ميدر خصوص رابطه وضع
قات متعدد يد تحقيبهتر با يريگ جهينت ياند، اما برا داشته يشتريافراد متأهل هدررفت ب

ا يد و باش يريگ نمونه ياز خطا يجه حاضر ناشيرد. ممکن است نتيصورت بگ يگريد
شتر آب يهدررفت ب يدرک بهتر چگونگ يل باشد. لذا برايخارج از کنترل محقق دخ يعوامل
ر مطالعه شده ين متغيرا مد نظر داشت. ا يگريقات ديد تحقيتوسط افراد متأهل با يدنيآشام

 گر مورد مطالعه قرار نگرفته است. يقات ديدر تحق

ه يسرما ين است افراد دارايمعقول اتوان گفت انتظار  يز ميالت نينقش تحص به راجع
جه ين نتيتر باشند. ا باالتر( نسبت به مقوله مصرف حساس يلي)مدارک تحص ينيع يفرهنگ
اند افراد جوان  (، که اذعان کرده9118) ي( و آرکور8888جمله دونلپ ) قات ازيتحق يبا برخ

ارند همخوان ست ديز طيدر قبال مح يشتريب يها تيها و حساس يکرده نگران ليو تحص
 کند.   يق ميز تصدي( را ن9918) يآبادزارع شاه يها افتهين ياست. همچن

ق حاضر نشان داد که نوع يجه تحقيز نتين يدنيدر باب نوع شغل و هدررفت آب آشام
، آزاد و يتفاوت سه شغل دولت يعنيدارد.  يرابطه معنادار يدنيشغل با هدررفت آب آشام

کار رابطه معنادار بود اما با مشاغل آزاد يو ب يدولت ين دو گروه شغليانگر آن بود که بيکار بيب
 يناش ياديز يها کار عموماً با استرس و چالشيتوان گفت افراد ب ين مورد مين نبود. در ايچن

ش از حد يدر خانه داشته باشند و ب يکار روبرو هستند. ممکن است حضور حداکثرياز ب



 
 
 
 

 

ن موجب يشتر سروکار داشته باشند و هميآب در منزل با با يند و يمتعارف استحمام نما
 باشد.  يشتريهدررفت آب ب

جه ين نتيبود. اگرچه ا يدار ياز رابطه معن يز حاکين يدنيرابطه سن و هدررفت آب آشام
کند؛ اما  يد نمي( را تائ9918) يآباد ( و زارع شاه9919) و همکاران يقات ملکيتحق يها افتهي

مهم در مقوله مصرف نباشد و تابع  يعامل ييممکن است سن به تنها د گفتيبا يبه طور کل
ست يط زيشتر به محيت بيب با سطح نگرش  باال و حساسيسطح نگرش افراد باشد و در ترک

 يرهايباشد. در کل در رابطه با ارتباط متغ ياثرگذار يست دارايط زيو مصرف، با مح
ست. يکدست نيقات يج تحقيان کرد نتاد اذعيبا يدنيو هدر رفت آب آشام يشناخت تيجمع

(، 9900) زدان داد و مظلومي(، 9918) و همکاران يآباد قات زارع شاهين بخش با تحقيج اينتا
و  يقات احمديراستا است؛ اما با تحق ( هم8889) ي( و اول8881) و همکاران يکشاورز

وجود،  نيا با ست.ي( همسو ن8899ن )يانژي( و ل9919) و همکاران ي(، ملک9910) يزارع
ر حفاظت و ينظ يطيمح ستيز يدر رفتارها ي، نقش مهميشناخت تيجمع يرهايمتغ

 دارند.  ح از آب يصح يريگ بهره

در بخش  يدنيگذارد که در هدر رفت آب آشام ين امر صحه ميق بر اين تحقيج ايمرور نتا
د يز باين نيا يرو راهکارها نياز ا ت بوده است.يحائز اهم ي، سهم عوامل فرهنگيخانگ

 اند: ر قابل طرحيز ين نظر راهکارهايو در حوزه آموزش باشند. بد يفرهنگ

شنهاد ياما در سطح محدود بوده است؛ لذا پ يشيمايپ يا ق مطالعهين تحقيج اينتا -9
قات يج با تحقيسه نتايرد تا امکان مقايصورت بگ يپهنانگرتر يشيمايقات پيشود تحق يم

 گر فراهم شود.يد دمتعد

شتر از مردان هدررفت يدار ب ق نشان داده شد زنان خانهين تحقيهمانگونه که در ا -8
آب در کشور  يها زنان نسبت به چالش يسازشود آگاه يشنهاد ميدارند؛ لذا پ يدنيآب آشام

ن شکل که يز  بهره برد بديق نياست تشويتوان از س يافته مين يشتر شود. متناسب با ايب
ن امر يرد ايق قرار بگيدارند زن خانواده مورد تشو يکمتر يزان آب مصرفيکه م ييها وادهخان

 جاد کند.يدار ا ن زنان خانهيدر ب يقيرقابت و جنبه تشو يتواند نوع يم
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