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 يیجوصرفه یرفتارها مؤثر بر روانشناختی عواملمقايسه 

مورد مطالعه  ؛خانگی آب یوربهره شيافزا یرفتارها و

 شهر تهران

 

 1پناه، مسعود يزدان*0سعود تابشم ،5سیداحمدرضا شاهنگیان

  0طاهره زبیدیو 

 

 چکیده
را  ارانگذاستیس منابع، کمبود و تیجمع رشد بامواجهه  درآب  تیامن نیتأم
 یهاافتیسمت رهرا به آنهاو  کرده مواجه یدر مناطق شهر یبزرگ چالشبا 
 یاساس یعامل عنوانبهحفاظت از آب سوق داده است.  ای آبتقاض تیریمد
دو که  است یشهر آب داریپا نیتأممؤثر در  یراهکار ،تقاضا تیریمد در

به  . با توجهشودیم شامل را یوربهره شیو افزا ییجوصرفه یدسته رفتارها
 یشناختروان یندهایفرآ درکافراد،  توسطرفتارها  نیاانجام داوطلبانه 

 کارآمد و مداخالت هااستیس طراحی در یمهم جنبه رفتارها نیا کنندهنییتب
و  لیعوامل مؤثر بر تما یبررس ،قیتحق نیحوزه است. لذا هدف ا نیدر ا

رفتار  یتئور کمکهتهران ب ساکنان شهرحفاظت از آب  یرفتارها
که  یاهافتیپرسشنامه ساختارکمک به، های تحقیقداده. بود شدهیزیربرنامه

باخ مورد کرون یآلفا بیآن با ضر ییایکمک نظر متخصصان و پاآن به ییروا
( =221N) نیآفالو  نیآنال روش دو از شهروندان تهرانی به ،قرار گرفت دییتأ

معادالت  یسازها، از مدلداده لیتحل و هیتجز همچنین برای ی شد.آورجمع
 قادر است شدهیزیررفتار برنامه ی، تئورنتایجشد. براساس  استفاده یساختار

 یبترتبه ویی جوصرفه یهارفتار و تالیاتم انسیواراز  01%و  23ترتیب %به
. دیمان تبیینرا  یوربهره شیافزای هارفتار و تالیاتم انسیواراز  37%و  %57

ه انجام بر تمایل بشده درک ینگرش و کنترل رفتار، نشان داد جینتاهمچنین 
ین به انجام ا لیبر تما یریتأث ،یهنجار ذهن اما ؛است هر دو رفتار تأثیرگذار

 یفتارر رلو کنت لیتما گذاریریاز تأث یحاک جیعالوه، نتا. بهندارد رفتارها
 ییهاداللت ج،یبراساس نتا تینهادرشده بر انجام هر دو رفتار است. درک

ارائه  ده،نیآ قاتیتحق یبرا یشنهاداتیو پ یخانگ آب از حفاظت یارتقا یبرا
 شده است.
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Comparison of Psychological Factors Affecting 

the Residential Water Curtailment Behaviors 

and Water-Efficiency Behaviors; Case Study of 

Tehran, Iran 
 

S.A. Shahangian, M. Tabesh2*, M. Yazdanpanah3, 

and T. Zobeidi24 

 
Abstract 
Ensuring water security in the face of population growth and 
resource scarcity has posed a serious challenge for 
policymakers in urban areas and led them to water demand 
management (WDM) approaches. Water conservation as a key 
factor in WDM is an effective solution to the sustainable urban 
water supply which includes two categories: water curtailment 
behaviors and water-efficiency behaviors. Given that the 
voluntary acceptance of water conservation behaviors by 
individuals, understanding the psychological determinant 
processes of these behaviors is an important aspect in 
designing effective policies and interventions in this area. 
Therefore, the purpose of this study was to investigate factors 
affecting water conservation intentions and behaviors among 
Tehran citizens using the theory of planned behavior (TPB). 
The data collected using both online and offline surveys 
(N=820) by a structured questionnaire, which its validity was 
confirmed by experts, and its reliability was confirmed by 
Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was conducted 
through the structural equation modeling. Based on the results, 
the TPB can explain 83% and 40% of the variance in water 
curtailment intentions and behaviors, respectively, and 57% 
and 37% of the variance in water-efficiency intentions and 
behaviors, respectively. The results also suggested that the 
attitude and perceived behavioral control affect the intention 
regarding both behaviors, but subjective norm does not affect 
the intention for neither of the behaviors. In addition, the 
results revealed that both behaviors are influenced by 
intentions and perceived behavioral control. Finally, based on 
the results, implications for improving residential water 
conservation and suggestions for future research are provided. 
 
Keywords: Water Conservation, Theory of Planned 
Behaviour, Water Curtailment Behavior, Water-Efficiency 

Behavior, Water Demand Management. 
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 مقدمه  -5

ی ستیزطیمح هایچالش نیتراز مهم ،بآ به کافی ی و دسترسیآلودگ
 Corral-Verdugo and) است حاضردر قرن  یتبشر رویپیش

Frías-Armenta, 2006 .)رشد سریعبسیاری از جمله  هایمحرک 
عادات  ،یسبک زندگ ریی، تغیتوسعه شهر و تیجمع افزایش، یاقتصاد
در بسیاری از  ،(Jorgensen et al., 2009ی )آبمنابع  یآلودگو  فردی

 حال توسعه ( و درHurlimann et al., 2009) افتهیتوسعه کشورهای
(Yazdanpanah et al., 2016 میزان تقاضا برای آب را از منابع ،)

تأمین سنتی و ظرفیت زیرساختی موجود فراتر برده است 
(Hurlimann et al., 2009.) جوامع روکه نیاز آبی بنابراین در حالی 

ر دنیا در سراس اساسیبه یک موضوع  به افزایش است، دسترسی به آب
عالوه بر این، . (Russell and Fielding, 2010تبدیل شده است )

شامل آب را از کل مصرف  یکم سهم یاگرچه مصرف آب خانگ
علت به لی تأمین آنو (؛Millock and Nauges, 2010) شودمی

مسائل بهداشتی و نیاز اولیه و اساسی انسان به آب و نیز احتمال بروز 
 تو اولویحساسیت از  هانسبت به سایر کاربری ،های اجتماعیتنش

 ;Maleki Nasab et al., 2010) باالتری برخوردار بوده

Shahangian et al., 2020) فرآیندهای  و تأمین و تصفیه آن شامل
 .(Keshavarzi et al., 2006)ی است ترو پیچیده ترهزینهبسیار پر

 تا سال یآب خانگ یتقاضا ،دندهیها نشان مینیبشیپهمچنین 
 Rodriguez-Sanchez and) ابدییم شافزای درصد 131، 2151

Sanchez, 2020-Sarabia .)ویژه در مناطق به 1بنابراین امنیت آب
 و یاجتماع ،زیستیمحیط دگاهیاز د ینگران کیعنوان به شهری،
ی و چالش اساسرا با گذاران استیس ،(Lee et al., 2011) یاقتصاد
 Fielding et al., 2012; Russell and)است  مواجه کرده مهمی

Knoeri, 2019) هایی که نیازمند توسعه و بکارگیری استراتژی
 Rodriguez-Sanchezمنظور دستیابی پایدار به منابع آبی است )به

and Sarabia-Sanchez, 2020) در مدیریت تقاضای آب  از جمله؛
 ;Tabesh et al., 2015و شناخت عوامل مؤثر بر آن ) خانگیبخش 

Shahangian et al., 2020). 

 
 ایرانیانبه بخش آب،  یارانه اعطای دلیلاست که به حالیدر  این

(. Saatsaz, 2020ندارند ) بهینهبه مصرف آب در محدوده  توجهی
 کییو  رانیتخت ایپاعنوان مثال مصرف سرانه آب در تهران، به برای

ت جمعیاز  16% ( کهTabesh and Dini, 2009جهان ) یاز ابرشهرها
اً بیتقر یعنیتر یل 011تا  211ن یکنند، روزانه بیم یدر آن زندگ ایران

اضافه  (.Saatsaz, 2020است ) یغرب یاروپا یدو تا سه برابر کشورها
ه ــو رو ب ادیز تیو جمع ریاخ یهادر سال یکاهش بارندگ ر آنـب

 ;Moshtagh and Mohsenpour, 2019) شهر تهران دـرش

Saatsaz, 2020افت ع آب دردسترســمناب کاهش سو و( از یک ،
ودگی آنها ـــرزمینی و خطر آلــای زیــهاهـــراز چــسطح ت

(Tabesh and Dini, 2009) اــدر رابطه ب ینگران، از سوی دیگر 
 Moshtagh) رده استــک جادیاشهر ساکنان  نیدر ب را بحران آب

and Mohsenpour, 2019). از  نهیبه برداریبهرهمنظور بنابراین، به
 2آب ظت ازاحف یک استراتژی شهراین در آب  معقولو مصرف  ستمیس
 .(Tabesh and Dini, 2009) است الزم یقو
 

 ی آبتقاضادر مدیریت  اساسی یعامل عنوانبهحفاظت از آب 
(WDM)3 (Lee and Tansel., 2013،) راهکار  است،یس گونههر به
 راتییتغ از طریقکاهش مصرف آب کننده را به مصرفکه  یابرنامه ای

 فیدر تعر. (Cook et al.,  2018) اشاره دارد کند،تشویق می یرفتار
 ;Abrahamse et al., 2005) وجود داردرفتار  دسته، دو آبحفاظت 

Russell and Fielding, 2010; Lee and Tansel., 2013:) 1 )
جویی در مصرف صرفه یرفتارها( 2و  0وری آبافزایش بهره یرفتارها

ری ومستلزم خرید تجهیزات بهره ،وری آبافزایش بهره ی. رفتارها5آب
 رفمصکم یهادوشیمانند نصب سر ییبه رفتارها و است 6مصرف آب

 موجبکه  داردآب باران اشاره  آوریهای جمعیا تانک حمام
شود. یمبواسطه نصب این تجهیزات در مصرف آب  دائمی ییجوصرفه

 های مکررشامل تالش ،جویی در مصرف آبصرفه یتارهادر مقابل رف
جویی در صرفه ی است که موجباقداماتانجام  برایافراد  )روزانه(

استفاده از ماشین لباسشویی با حداکثر مانند  شود؛مصرف آب می
واک هنگام مس در ریش بستنتر و کوتاه مدت زماندر  استحمام، ظرفیت

 .(Lam, 1999; Russell and Fielding, 2010)زدن 
 

 قیتشوآب، به حفاظت از نکته حائز اهمیت این است که رفتارهای 
 چیوسط هت تواندینموابسته است و  داوطلبانهو پذیرش به انتخاب  افراد

 Yazdanpanah et) اجرا شودبه اجبار  یزیربرنامه ای یاسیقدرت س

al., 2016.)  ،و  انهیجواقدامات صرفه انجام افراد به لیتمادر واقع
 یآب شهر یتقاضا تیریدر مد یرگذاریمهم و تأث عامل ،آبحفاظت از 

اتخاذ  لذا (.Shahangian et al., 2020) است یدر بخش خانگ ژهیوبه
هرگونه سیاستی در حوزه مدیریت تقاضای آب شهری، شدیداً به آگاهی 

و  نکاهش مصرف آ و نحوه مصرف آب کنندگان ازمصرف و درک
 Jorgensen) متکی است روزمره یهادر فعالیت فهماین  بکارگیری

et al., 2009).  یی از سازوکارها قیدرک عماین موضوع، خود نیازمند
از یک اقدام یا سیاست خاصی حمایت افراد تا شود یموجب م است که

راستا مطالعه  نیدر ا(. Yazdanpanah et al., 2016و پشتیبانی کنند )
Russell and Fielding (2010)،  نشان داده است که

های رفتارهای حفاظت از آب عبارتند از: فاکتورهای کنندهتعیین
های شخصی و ، ظرفیت9ها یا کارهای روزمره، عادت2باورها ،7نگرشی
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تنها . به این ترتیب، مدیریت تقاضای آب نه11ایفاکتورهای زمینه
نیازمند دانش و آگاهی نسبت به نحوه مصرف آب افراد بوده، بلکه به 

 آنها نیز وابسته است 11ختیروانشناهای رفتاری و رابطه بین جنبه
(Gregory and Leo, 2003) .ینقش مهم یحوزه روانشناس ،رونیاز ا 

دارد و آب  یتقاضا تیریمد یاصل یهامحرک شتریدر شناخت ب
ب آ ی مدیریت تقاضایهااستیدر توسعه س ییبسزاسهم تواند یم

 .(Russell and Fielding, 2010) داشته باشد
 

مختلف علوم از  هایاز شاخه بسیاری هایها و مدلدیدگاهها، تئوری
درک  برای غیره،اقتصاد و  اکولوژی، شناسی،جامعه روانشناسی،جمله 

مورد  حفاظت از آباز جمله  12گرایانهزیستمحیط رفتارهای توضیحو 
 Yazdanpanah et al., 2015b; Valizadehاند )استفاده قرار گرفته

et al., 2019). های جمله مدلاز، زیستیمحیطحوزه روانشناسی  در
ن مورد گیری انساای برای فهم تصمیمطور گستردهروانشناختی که به

 31(TRAمنطقی ) اقدام یتئورتوان به ، میانداستفاده قرار گرفته
(Fishbein and Ajzen, 1975; Ajzen and Fishbein, 1980 و )
 01(TPBشده )ریزییافته آن یعنی تئوری رفتار برنامهوسعهــت
(Ajzen, 1985,1991اشاره کرد )  ها برای امروزه این مدلکه

( Fielding et al., 2005) بینی طیف وسیعی از رفتارهای انسانپیش
 ( وFielding et al., 2008گرایانه )زیسترفتارهای محیط از جمله

  ;Harland et al., 1999; Lam, 1999,2006) حفاظت از آب

Clark and Finley, 2007; Fielding et al., 2012; 

Yazdanpanah et al., 2014,2016; Russell and Knoeri, 

 .اندمورد استفاده قرار گرفته ( 2019
 
، یحفاظت از آب خانگ یرفتارها ینهدر زم پیشین تحقیقات بررسیبا 

 برد. پی زمینه یندر ا ریمهم ز یقاتیتحق یبه خالءها توانمی
و  فرآیندهاو ضرورت  اهمیت یراخ تحقیقاتدر  اینکهرغم علی( 1)

حفاظت از آب  زمینهدر  یو روانشناخت رفتاریکننده تعیینعوامل 
 در (، اما همچنانRussell and Knoeri, 2019) شده شناسایی
ر فهم و د یل حوزه روانشناسیبه سهم و پتانس اندکینسبتاً  مطالعات

 حفاظت از آب یو رفتارها یروانشناخت یرهایمتغ ینرابطه ب یبررس
 Russell and Fielding, 2010; Fielding etاست )شده  پرداخته

al., 2012( .)2 )یدر حوزه رفتارشناس یقاتحقتمرکز ت نیز، یرانا در 
 Yazdanpanah etعمدتاً معطوف به رفتار کشاورزان بوده )از جمله 

al., 2014, 2015b) به حوزه  اندکی بسیار یقاتو تنها در تحق
پرداخته شده است )از جمله  یحفاظت از آب خانگ یرفتارها

Keshavarzi et al., 2006( .)3)  د، انت نشان دادهیقاتحقعالوه بر این
 یو اجتماع روانشناختی هایمحرک ینب توجهیدار قابلیتفاوت معن

در مصرف آب  جوییصرفه یآب با رفتارها وریبهره افزایش یرفتارها

ن ی(. بنابراLam, 1999; Russell and Fielding, 2010وجود دارد )
صرفه یبا رفتارها وریبهره افزایش ین رفتارهایب هااین تفاوت ریتفس

 یکننده رفتارهانییمهم در درک عوامل تع بسیارمالحظه  یک، جویی
، با این حال .(Russell and Fielding, 2010حفاظت از آب است )

 ,Lamاند )رفتارها پرداخته ینجداگانه ا یبه بررس یاندک یقاتتحق

1999,2006; Martínez-Espiñeira and García-Valiñas, 

2013; Ramsey et al., 2017).  و  موضوع اهمیتلذا با توجه به
هر ه جداگان بررسیبه  تحقیق ایندر ، اشاره شده یقاتیتحق یخالءها

و آب  وریبهره افزایشدر مصرف آب و  جوییرفتار صرفهدو 
تار رف تئوریبا استفاده از  هاآن زیربنایی یروانشناخت یندهایفرآ

 .پرداخته شده استدر کالن شهر تهران ( TPBشده ) ریزیبرنامه

 

 هامواد و روش -0

 (TPB) شده یزيربرنامهتئوری رفتار  -0-5

و مورد  نیاز پرکاربردتر یکی (TPB) ریزی شدهتئوری رفتار برنامه
ی رفتار یریگمیتصم ی دراجتماع-یروانشناخت یهاتئوری نیترتأیید

 ندیفرآ کی ،یتئور نیبراساس ا(. Fielding et al., 2012است )
 ,.Guo et alفرد وجود دارد ) کیرفتار  یورا دهیچیپ یروانشناخت

پرداختن به  یرا برا یدیمف یچارچوب مفهوم ،یتئور نی( که ا2018
این در . (Ajzen, 1991) کندیفراهم م یرفتار یهایدگیچیپ نیا

به معنای تمایل به تالش برای انجام یک  تمایالت رفتاری تئوری،
بهترین و  فرض بر این است کهو ( Ajzen, 1991) است رفتار

 Harland et al., 1999رفتار آینده است ) کنندهینیبشیپ نیترعیسر
;Fielding et al., 2012.) 16کنندهبرای تمایالت رفتاری سه تعیین 

 (.Ajzen, 1991شود )مستقل مفهومی فرض می
 

سنجش  ای یابیو اشاره به ارزاست  17نگرش به رفتار اول، کنندهتعیین
 از رفتار مورد نظر دارد تیمطلوبعدم ای تیافراد از مطلوب یکل
(Fishbein and Ajzen, 1975; Ajzen, 1991, 2002; Russell 

and Fielding, 2010 و همچنین میزان حمایت یا عدم حمایت یک )
 یدر رابطه با رفتارها(. Guo et al., 2018فرد از یک رفتار است )

د مثبت نگرش بر رفتار وجو ریبر تأث یمبن یادیز حفاظت از آب شواهد
 ;Harland et al., 1999; Clark and Finley, 2007دارد )

Yazdanpanah et al., 2016; Russell and Knoeri, 2019.) 
 12یهنجار ذهنعنوان کننده دوم، یک عامل اجتماعی است که بهتعیین

 جامعدم ان ایانجام  یشده برادرک یفشار اجتماع شود و بهشناخته می
 ,.Ajzen, 1991; Yazdanpanah et alاشاره دارد ) رفتار یک

2016; Guo et al., 2018).  ست که آیا ا به این معنا ذهنیهنجار
را  خاص از سوی وی رفتاریک انجام  ،برای یک شخص افراد مهم
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خواهند که آن ( یا اینکه میGlanz et al., 2008) کنندیرد م یا ییدتأ
از موانع  یکی (.Fielding et al., 2005رفتار را انجام دهد یا خیر )

 یع، جمحفاظت از آب مانند ،رفتار کیفرد به انجام  لیتمادر  یدیکل
 زیاده نخانو یاعضا ریسا یرفتارهادربر گیرنده رفتار است که بودن آن 

 یشخص متعهد به حفاظت از آب باشد ول کیچنانچه  در واقع. است
 که درسیبه نظر م دینباشند، بع نیچن نیا ویخانواده  یااعض ریسا

 دگاهید نینگرش فرد منجر به کاهش مصرف آب شود. مطابق با ا
تئوری رفتار بر پایه حفاظت از آب در رابطه با  شدهانجام مطالعات

 از یاجتماع تیکه افراد حما یزمان دندهی، نشان مریزی شدهبرنامه
 یتریقو التیتما کنند،یخود را درک م یافراد مهم در زندگ گرید

 (.Fielding et al., 2012نسبت به حفاظت از آب دارند )
 

است که به درک  19(PBC)شده کننده سوم، کنترل رفتاری درکتعیین
 ;Ajzen, 1991افراد از آسانی یا سختی انجام یک رفتار خاص )

Russell and Fielding, 2010; Yazdanpanah et al., 2016 )
توان با یرا م وریافزایش بهرهرفتار  یبرا PBCاهمیت اشاره دارد. 

مدت زمان خواهند با کوتاه کردن یکه م ینشان داد. افراد ریمثال ز
کار  نیا یراحتتوانند بهیکنند، م ییجودر مصرف آب صرفه استحمام

 فالش تانک دوبا نصب  داگر افراد بخواهن در حالی که .را انجام دهند
زمان برای بررسی  ، بهرا کاهش دهندخود مصرف آب  ،خانه در 21زمانه

 آن هنیهزپرداخت  یول براـ، پنصب برایمناسب  لهیوس یجستجو و
 نــیغلبه بر ا رایــبهمه مردم . دــدارن ازین یخاص یهاو مهارت
و  دقص ،آنهاوسط ــشده تکنترل رفتاری درکندارند و  نانیموانع اطم

 ندکیم رای انجام آن کار تعیین و مشخصــبرا  آنها یرفتار تمایل
(Lam, 2006).  که شده  یزیررفتار برنامه یتئورچارچوب  1شکل

 ارعنوان چارچوب نظری این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است به
 دهد.نشان می

 هاآوری دادهروش جمع -0-0

 بوده 21یشیمایپ نوع از ،قیتحق یشناسروش لحاظ به حاضر پژوهش
 ق،یتحق نیدر ا ی )هدف(اراست. جامعه آم یفیپژوهش توص ینوع که

 قیتحق یهاداده. بوددر شهر تهران  ساکن تیجمع نفر ونیلیم 9حدود 
 و نفر 653از  ،(نی)آنال 22نترنتیابر  ی( پرسشنامه مبتن1) از استفاده با
 ،تهرانیاز شهروندان نفر  167 از( نی)آفال 23چهره به چهره( مصاحبه 2)

-یاجتماع اتیخصوص از مطلوب گستره کی جادیا منظوربه
از جمله سن، منطقه محل  قیتحق نیافراد حاضر در ا 02یشناختتیجمع

 قینمونه تحق ع،مجمو در نی. بنابراآوری شدجمع ،رهیسکونت و غ
 نیالآن قیدو طر یکی از که به بود یتهران ونداننفر از شهر 221شامل 
 به توجه با یآمار جامعه نیا. اندبه پرسشنامه پاسخ داده نیو آفال
نفر  320 ،52مورگان و یکرجس جدول از استفاده با که نمونه حداقل

به یمطلوب زانیم(، Krejcie and Morgan, 1970) محاسبه شد
 فصل طول در قیتحق یهاداده که است حیتوض به الزم. دیآیم حساب

 در شده،یطراح پرسشنامه در نیهمچنشد.  یآورجمع 1399 سال بهار
 و ییجوصرفه یرفتارها از کیهر به مربوط سواالت بخش یابتدا
 یاز رفتارها کیمنظور از هر  درباره یمفصلآب شرح  یوربهره شیافزا

 ،هایی از این رفتارهابه همراه ارائه مثال یوربهره شیافزا و ییجوصرفه
 اطقمن یتمام از تا شد یسع قیتحق نیا در. شد ارائه دهندگانپاسخ به

 یپراکندگ عیتوز و شود یآورجمع پرسشنامه تهران شهر گانه 22
 تیعموق .شود حاصل منطقه هر وسعت و تیجمع با متناسب ،یمناسب
ا ب سهیمقا در شده یآورجمع یهاداده یپراکندگو  تهران شهر یمکان

 .است شده داده نشان 2 شکل در ،شهر نیساکن در ا تیجمع یپراکندگ

 

 

 
Fig. 1- Research theoritical framework based on theory of planned behaviour (Ajzen, 2002) 

 (Ajzen, 2002ريزی شده )برنامهچارچوب نظری تحقیق براساس تئوری رفتار  -5شکل 
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Fig. 2- Location of Tehran and the districts 

 نقشه رویشهر تهران بر  موقعیت -0شکل 

 

 هاگیریاندازه -0-1

 تا با بررسی عمیق و تحقیق، سعی شد منظور طراحی پرسشنامهبه
با تأکید ) مختلفمطالعاتی های نهیدر زم نیشیپ قاتیتحقموشکافانه 

 حفاظت از جمله حفاظت از آب واز  گرایانهزیستطیحبر رفتارهای م
محققان برای سنجش  گریدمورد استفاده  26یهاهیگو ،انرژی(

ایت و در نه شده ییشناسا ،هشد زییرتئوری رفتار برنامه رهاییمتغ
عه یابد. یا توس هایی متناسب با موضوع این تحقیق طراحی شود وگویه

گویه، هنجار  5برای این منظور نگرش کلی نسبت به حفاظت از آب با 
گویه، کنترل رفتاری  5ذهنی کلی در رابطه با حفاظت از آب با 

گویه،  6جویی در مصرف آب با شده در انجام رفتارهای صرفهدرک
گویه،  5جویی در مصرف آب با تمایل به انجام رفتارهای صرفه

گویه، کنترل رفتاری  13جویی در مصرف آب با صرفه رفتارهای
گویه، تمایل  3وری آب با شده در انجام رفتارهای افزایش بهرهدرک

گویه و رفتارهای افزایش  5وری آب با به انجام رفتارهای افزایش بهره
عالوه بر این، گویه مورد ارزیابی قرار گرفته است.  6وری آب با بهره
صورت مشترک برای هر دو رفتار نجار ذهنی بههای نگرش و هگویه
های کنترل رفتاری طور کلی در ارتباط با حفاظت از آن و گویهو به
 تعریف وطور خاص برای هریک از رفتارها شده، تمایل و رفتار بهدرک

 دهندگان، از طیف. همچنین برای سنجش نظرات پاسخطراحی شد
 (بسیار زیاد) 5کم( تا  بسیار) 1 از ایگستره امتیازی شامل پنج 27لیکرت

توسط  پرسشنامه ظاهری 22ییروا. وان پاسخ هر گویه استفاده شدعنبه
منابع  و یکشاورز علوم دانشگاه یو آموزش کشاورز جیگروه ترو دیاسات
 نزیست دانشگاه تهرامحیط -و گروه مهندسی عمران خوزستان یعیطب
 افزارنرم کمکبه زیپرسشنامه ن 29ینان(اطمیتقابلیی )ایپا شد. دییتا

SPSS 71/1با حداقل حد آستانه  31کرونباخ یآلفا آزمون از استفاده با و 
(Fornell and Larcker, 1981; Hair et al., 2010 )یبررس مورد 

است، به  31یدرون سازگاری یبرا یاریکرونباخ مع یآلفا) گرفت قرار
چقدر با  یطور گروهبه ها(ها )آیتمگویهاز  یاکه مجموعه یمعن ینا

 یناناطمیتقابلپایایی  یریگاندازه یارعنوان معبه و هم ارتباط دارند
 انجام با در این تحقیق پرسشنامه (. پایاییشودیدر نظر گرفته م یاسمق

 یمطالعات منطقه از خارجکه  یدهندگانپاسخ از نفر 51 یرو بر مطالعه
 یآلفا، تمامی ضرایب 1ایج جدول بررسی شد و با توجه به نت اند،بوده

 ییایپا( و لذا 91/1تا  2/1بیشتر شده ) 7/1از حد آستانه  کرونباخ
های مورد ، متغیرها، گویه1جدول  قرار گرفت. در دییتأمورد پرسشنامه 

 سنجش برای هر متغیر و نیز ضرایب آلفای کرونباخ ارائه شده است.
 

 نتايج تجزيه و تحلیل -1

 توصیفیهای يافته -1-5

تحقیق در بخش توصیفی  های ایننتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده
 نفر نمونه 221نشان داد که از بین  ،SPSS26.0افزار ه کمک نرمـــب
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Table 1- Variables, Items for each variable and Cronbach’s alpha 

 كرونباخ یآلفا بيضرا زیو ن ریهر متغ یمورد سنجش برا یهاهيگو رها،یمتغ -5جدول 
Cronbach’s 

alpha 
References Item Code Construct 

0.89 

Lam, 1999; Ajzen, 2002; 

Clark & Finley, 2007; 

Gilbertson et al., 2011; 
Yazdanpanah et al., 

2014; Yazdanpanah et 

al., 2015a; Yazdanpanah 

et al., 2016 

For me engaging in water conservation activities is 

very enjoyable. ATT1 

Attitude (water 
conservation 

behaviour)  

I feel good and satisfied with water conservation. ATT2 

For me conserving water is very beneficial. ATT3 

I think that engaging in water conservation activities is 

completely wise. ATT4 

I think that it is very important to conserve water 

always, even in the cold and rainy seasons of the year. ATT5 

0.80 

Ajzen, 2002; Fielding et 

al., 2012; Yazdanpanah 
et al., 2015b; Russell and 

Knoeri, 2019 

The people who are important to me (such as family, 
friends,…) would approve of me if I conserved water. SN1 

Subjective norm 

(water 
conservation 

behaviour) 

The people who are important to me (such as family, 
friends,…) think that I should conserve water. SN2 

How much do the people who are important to you 
(such as family, friends,…) expect that you conserve 

water? 
SN3 

My family and friends encourage me to conserve 

water. SN4 

0.84 

Ajzen, 2002; Fielding et 
al., 2012; Yazdanpanah 

et al., 2014; 

Yazdanpanah et al., 

2015a; Yazdanpanah et 
al., 2016; Russell and 

Knoeri, 2019 

If I want to save water based on water curtailment 

activities in the near future, it is completely possible 

for me. 
PBC1 

PBC (water 

curtailment 

behaviour) 

I’m sure that for me save water based on water 

curtailment activities in the near future is very easy. PBC2 

How much sure do you believe that you are able to 

avoid all unnecessary water consumption in the near 

future in your home? 
PBC3 

How much control do you believe you have over 

saving water based on the water curtailment activities 
in the near future? 

PBC4 

It is mostly up to me whether or not save water based 
on water curtailment activities in the near future? PBC5 

0.85 

Ajzen, 2002; Gilbertson 

et al., 2011; Fielding et 

al., 2012; Yazdanpanah 

et al., 2016; Russell and 
Knoeri, 2019 

I would like to save water based on water curtailment 
activities in the near future. 

Int1 

Intention (water 

curtailment 

behaviour) 

I intend to reduce water consumption in my home by 
engaging in water curtailment activities in the near 

future. 
Int2 

I intend to encourage others to engage in water 

curtailment activities in their homes. Int3 

How much do you expect that you can reduce water 

consumption by doing the water curtailment activities 

in the near future in your home? 
Int4 

How likely are you to do the water curtailment 
activities in the near future? Int5 

0.87 

Clark and Finley, 2007; 

Gilbertson et al., 2011; 

Russell and Knoeri, 2019 

I turn off the tap while brushing teeth or use a single 

glass. B1 

Behaviour 
(water 

curtailment 

behaviour) 

I only use the washing machine when it is full. B2 

I only use the dishwasher when it is full. B3 

I replace or repair dripping faucets in my home. B4 

I turn off the faucet when soaping up body in shower. B5 

I water lawns early in the morning or late in the 

evening. B6 

I use minimal water for cleaning my home. B7 

I close the faucet when it is opening or dripping. B8 

I turn off the tap when soaping up my hand. B9 

I fill the sink with water and then turning off the faucet 

when I wash vegetables. B10 

In the hot seasons of the year, I use evaporative cooler 

only when necessary. B11 

I turn off the water while hand washing dishes. B12 
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I do not hose my driveway. B13 

I collect water from such as kettle water for use 

elsewhere like watering pots. B14 

0.88 

Ajzen, 2002; Fielding et 

al., 2012; Yazdanpanah 
et al., 2014; 

Yazdanpanah et al., 

2015a; Yazdanpanah et 

al., 2016 

If I want to purchase and install water-efficacy 
equipments in the near future, it is completely possible 

for me. 
PBC1 

PBC (water-

efficiency 

behaviour) 

For me purchase and install water-efficacy equipments 

in the near future is very easy. PBC2 

It is mostly up to me whether or not purchase and 

install water-efficacy equipments in the near future. PBC3 

0.91 

Ajzen, 2002; Lam, 2006; 
Gilbertson et al., 2011; 

Yazdanpanah et al., 

2016; Russell and 

Knoeri, 2019 
 

I intend to purchase and install water-efficacy 

equipments in the near future in my home. Int1 

Intention (water-

efficiency 

behaviour) 

I plan to purchase and install water-efficacy 

equipments in the near future. Int2 

I intend to encourage others to purchase and install 

water-efficacy equipments in the near future. Int3 

Do you think it is a good idea to purchase and install 

water-efficacy equipments at your home? Int4 

How likely are you to purchase and install water-

efficacy equipments in the near future in your home? Int5 

0.84 

Lam, 2006; Clark and 

Finley, 2007; Gilbertson 
et al., 2011 

I use water-efficient taps (such as toilet and kitchen 

taps) in my home. B1 

Behaviour 

(water-efficiency 
behaviour) 

I use water-efficient showerheads in my home. B2 

I have a dual-flush toilet in my home. B3 

I use a water-efficient washing machine. B4 

I use a water-efficient dishwasher. B5 

I replace existing faucet with modern fixtures 

specifically designed to use less water. B6 

درصد( بوده  7/53نفر مرد ) 001درصد( و  3/06نفر زن ) 321آماری، 
درصد  9/09 کهدر شهر تهران  یتیبا مشخصات جنس سهیمقا در)است 
نفر  011. همچنین از میان پاسخگویان هستند( زن درصد 1/51مرد و 

با  سهی)در مقادرصد( بودند  51نفر مجرد ) 011درصد( و  51متأهل )
درصد  2/05و  متأهلدرصد  2/50در شهر تهران که  تأهل تیوضع

نفر زیردیپلم  31. از لحاظ سطح تحصیالت از این تعداد، هستند( مجرد
 9/31نفر کارشناسی ) 261درصد(،  0/12نفر دیپلم ) 111درصد(،  7/3)

نفر دکتری و  127درصد( و  5/36نفر کارشناسی ارشد ) 299درصد(، 
 درصد 9/27 که تهران شهر با سهیمقار )ددرصد( بودند  5/15باالتر )
و دارای  دهندیم لیتشک یعال التیتحص یسواد دارا با افرادآن را 

توزیع فراوانی سن  (.باالترین نرخ در این زمینه در کشور است
سال  9/35دهندگان نشان داد که میانگین سن پاسخگویان برابر پاسخ

 72سال و بیشترین  17بوده که کمترین آنها  6/12با انحراف معیار 
سال سن داشتند. نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق در رابطه با 

، در جدول آب یوربهره شیافزاو  در مصرف آب ییجوصرفهرفتارهای 
 التیتما نیانگیکه م دهدیم نشان جینتا نیهمچنارائه شده است.  2

و  11/0 بیدر مصرف آب )به ترت ییجوصرفه یو رفتارها یرفتار
ب آ یوربهره شیافزا یرفتارها و یرفتار التیاز تما شتریب ،(90/3

 زین 32رسونیپ یهمبستگ آزمون جینتا (.10/3و  57/3 بی)به ترت است
 جامان استفاده مورد یرهایمتغ یتمام نیب رابطه یبررس منظوربهکه 

و در جدول  در مصرف آب ییجوصرفهبرای رفتارهای  3در جدول  شد،
 نشان جینتاارائه شده است.  آب یوربهره شیافزابرای رفتارهای  0
سطح  ی درمعنادار یهمبستگ یدارا گریکدیبا  رهایمتغکه تمام  دهدیم

 هستند. (p<0.01) یک درصد
 

 حفاظت از آب یعوامل مؤثر بر رفتارهاتحلیل  -1-0

و  در مصرف آب ییجورفتار صرفه)مدل  TPBبررسی هر دو مدل 
سازی معادالت ساختاری (، بوسیله مدلآب یوربهره شیافزامدل 

(SEM)33 افزار مبتنی بر کواریانس و با استفاده از نرمAMOS24.0 
(Chin, 1998 )کی یمعادالت ساختار سازیمدل کیتکن .انجام شد 

 نیدرباره روابط ب ییهاهیآزمون فرض یجامع برا یآمار کردیرو
 Gholamiاست ) 35(یا سازه و پنهان )مکنون 30یامشاهده یرهایمتغ

Fesharaki, 2018میمستق طوراست که به یریپنهان، متغ ری(. متغ 
 اًمیستقاست که م یریمتغ)گویه( آشکار  رینبوده و متغ یریگاندازهقابل

 (.Gholami Fesharaki, 2018شود )می یریگپژوهشگر اندازه توسط
و  میرمستقیغ صورتکه به ی استریمتغ ،یا سازه پنهان متغیردر واقع 

 یریگدازهـــان( هاگویه) مشاهدهچندگانه قابل یهااسیمق لهیوســب
و  میتوان اثرات مستقیم این رویکرد،در  (.Chin, 1998) شوندیم
 یهترشناخت ب کهپنهان در نظر گرفت  ریرا به همراه متغ میمستقریغ

  Gholami) دکنیم فراهم یو اجتماع یرفتار یاـهدهـــــیدــاز پ
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Table 2- Descriptive analysis of variables 

 متغیرها توصیفی تحلیل -0جدول 

Construct Min Max Mean Standard deviation 

Attitude 1 5 4.33 0.71 

Subjective Norm 1 5 3.40 0.94 

Water curtailment 

behaviour 

PBC 1 5 3.78 0.75 

Intention 1 5 4.01 0.74 

Behaviour 1 5 3.94 0.68 

Water-efficiency 

behaviour 

PBC 1 5 3.22 1.04 

Intention 1 5 3.57 0.88 

Behaviour 1 5 3.04 1.01 

 
Table 3- Pearson correlation coefficient matrix in water curtailment behaviors 

 جويی در مصرف آبماتريس ضرايب همبستگی بین متغیرهای تحقیق به روش پیرسون در رفتار صرفه -1جدول 

Construct Attitude 
Subjective 

Norm 
PBC Intention Behaviour 

Attitude      

Subjective Norm **0.330     

PBC **0.609 **0.334    

Intention **0.723 **0.342 **0.665   

Behaviour **0.526 **0.218 **0.516 **0.489  

Significant at ** p<0.001 

 
Table 4- Pearson correlation coefficient matrix in water-efficiency behaviors 

وری آببهرهماتريس ضرايب همبستگی بین متغیرهای تحقیق به روش پیرسون در رفتار افزايش  -0جدول   

Construct Attitude 
Subjective 

Norm 
PBC Intention Behaviour 

Attitude      

Subjective Norm **0.330     

PBC **0.168 **0.236    

Intention **0.448 **0.278 **0.570   

Behaviour **0.227 **0.279 **0.442 **0.476  

Significant at ** p<0.001 

 
Fesharaki, 2018). شامل  یمعادالت ساختار یسازمدل ،یکل طوربه

است  37یساختار یسازو مدل 36یریگمدل اندازه جادیدو مرحله ا
(Hair et al., 2010 .)یدییتأ یعامل لیتحل کی، یریگاندازه مدل 
(CFA)23 است (Hair et al., 2010 )روابط  یررســب یراــب هــک
ود ــشمیاستفاده  وطهــربــم یهاهـیوـگو  پنهان یرهایمتغ نیب
(Gao et al., 2017.) نیروابط ب آزمودن منظوربه ،ی نیزمدل ساختار 
 دیرگیمقرار استفاده مورد  قیتحق اتیو فرض پنهان یرهایمتغ نیا
(Gao et al., 2017)ریمس دلــم کی ،دل ساختاریــ. در واقع م 

 سازدیم وطــربــم وابسته هـــب را مستقل یرهایمتغ هــک است
(Hair et al., 2010) پنهان را بررسی روابط علّی بین متغیرهای  و

معادالت  یسازمدل در افزار قدرتمندنرم کی AMOS افزار. نرمکندمی

چند  لیاستاندارد تحل یهااست که با گسترش روش یساختار
، انسیارو لیو تحل ی، همبستگیعامل لی، تحلونیرگرس ، شامل39رهیمتغ
 کند.یم یبانیپشت تحقیقاتی هایهیو نظر مطالعاتاز 

 

 یریگمدل اندازه یابيو ارز یاعتبارسنج -1-0-5

( ارزیابی CFA، از طریق تحلیل عاملی تأییدی )گیریمدل اندازهاعتبار 
 هاازهس یتمام یدبا ،یدییتأ یعامل لیتحل انجام یبراشد. و تأیید 

 مدل کی و میترس( هاهی)گو آن دهندهبازتاب یهاشاخص و( رهای)متغ
 شودیم داده اجازه هاسازه همه به آن در که شود لیتشک یریگاندازه

رآیند ف طورکلیبه .باشند داشته)ارتباط(  یهمبستگ گریکدی با تا
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شوند را شامل اعتبارسنجی مراحلی که در ادامه توضیح داده می
 شود:می

گیری باید نیکویی مدل: ابتدا مدل اندازه 01( ارزیابی برازش کلی1)
شده، نشان دهد و الزامات آوریهای تجربی جمعرا به داده 01برازش

های خاصی را برآورده سازد. برای این منظور، مورد نیاز در شاخص
کمتر  ( بایدdf2χ/شده توسط درجه آزادی )نرمال 02شاخص کای اسکویر

نیکویی  هاینیز قابل قبول است، شاخص 5باشد ولی کمتر از  3از 
، برازش نرمال 00(GFI، نیکویی برازش )03(AGFIیافته )برازش تعدیل

(NFI)50 ،ندهیبرازش فزا (IFI)60 و ( برازش تطبیقیCFI)07  باید بیشتر
 بیتقر یخطا انسیدوم برآورد وار شهیشاخص رو  باشند 9/1از 

(RMSEA)02  12/1باید کمتر از نیز ( باشدHair et al., 2010 .)
های برازش دهد که در این تحقیق تمامی شاخصنشان می 5جدول 
خوبی برآورده شده و مدل هر دو مدل، به یریگاندازه هایمدلبرای 

 دارای برازش مناسبی بوده است.
 
 Fornell andهای مدل )برای سازه 09همگرا ییروا( بررسی 2)

Larcker, 1981; Hair et al., 2010سطحی از  ،(. روایی همگرا
 های آنهای مدل )متغیرها( است که بوسیله شاخصاطمینان در سازه

( که Campbell and Fiske, 1959شود )گیری میها( اندازه)گویه
 Fornell andبرای بررسی آن باید سه شرط در مدل محقق شود )

2010Hair et al., ; Larcker, 198151(: الف( کلیه بارهای عاملی 
د ــ، بایمشاهده(قابل ریپنهان و متغ ریمتغ نیقدرت رابطه بدهنده نشان)

 اــا نشان دهند که بــت دار باشندو از لحاظ آماری معنی 5/1حداقل 
(؛ Hair et al., 2010) هستند مرتبط کامالً خود به مربوط یهاسازه

 یخطا انسیوار هــک دــدهیم نشان 5/1 ریز یهانیتخم راــیز
است  هاعامل لهیبوس آمده بدست انسیوار از بزرگتر یریگاندازه

(Yazdanpanah et al., 2015a.) ( پایایی مرکب )بCR)51 باید 

برای  25(AVE) شدهاستخراج انسیوار نیانگیمباشد و ج(  7/1بیشتر از 
باشد. الزم به توضیح است چنانچه برای  5/1بیشتر از  بایدهر سازه 

بوده ولی  5/1کمتر از  شدهاستخراج انسیوار نیانگیمیک سازه مقدار 
باشد، شرط روایی همگرا برای آن  6/1پایایی مرکب برای آن باالی 

(. مقادیر پایایی Fornell and Larcker, 1981قبول است )سازه قابل
های برای سازه 6در جدول  شدهاستخراج سانیوار نیانگیممرکب و 

دهنده تأیید شرط روایی همگرا برای هر دو رفتار ارائه شده که نشان
های هر دو مدل است. همچنین این دو شاخص، توسط تمامی سازه

 مربوط به روابط کهاستخراج نیست قابل SPSSیا  AMOSافزار نرم
در مجموع ارائه شده است. بنابراین  6آن در توضیحات جدول 

رفتارهای از  TPB هر دو مدلد که ندهیها نشان مشاخص
 یتجرب دگاهیآب، از د یوربهره شیافزاو  در مصرف آب ییجوصرفه
 .هستند یقبولقابلاستحکام دارای 

 

 TPBسازی معادالت ساختاری مدل -1-0-0

هر  یبرا TPB یساختار هایمدل ،یریگاندازه یهامدل دییأپس از ت
برازش  یهاشاخص 5قرار گرفتند. جدول  شیدو رفتار مورد آزما

برازش  هدندهنشاندهد که ارائه میهر دو رفتار را  یساختار یهامدل
( SEM) یمعادالت ساختار یسازمدل جینتا .هر دو مدل استمناسب 

 نیت روابط بدرق ،(β) 53استاندارد شده ریمس بینشان داد که ضرا
 ریمتغ کی میاثر مستق ر،یمس بیضر دهد.یم اننشخوبی بهرا  رهایمتغ

ستاندارد ا ریمس بیو بر دو نوع است: ضر دهدینشان م گرید ریرا بر متغ
استاندارد براساس  ریمس بیضر که راستانداردیغ ریمس بیو ضر

 یبررس برای سهیمقاشود و امکان یمحاسبه م رهایمتغ نیب یهمبستگ
 Gholami) آوردیفراهم م راپاسخ  ریبر متغ ریو نقش هر متغ تیاهم

Fesharaki, 2018- مورد  ب استانداردــرایــاالت ضــقـذا در مــل 

 
Table 5- Model fit indicators for both behaviors 

 هر دو رفتارها برای های برازش مدلشاخص -0جدول 

Models 
Chi 

squared 
df χ2/df AGFI GFI CFI IFI NFI RMSEA p 

TPB measurement 
model for water 

curtailment 

behaviour 

1009.57 459 2.20 0.915 0.930 0.956 0.956 0.922 0.038 0.0001 

TPB structural model 

for water curtailment 

behaviour 

1029.90 461 2.23 0.914 0.929 0.954 0.954 0.920 0.039 0.0001 

TPB measurement 
model for water-

efficiency behaviour 

555.76 210 2.65 0.927 0.945 0.969 0.969 0.951 0.045 0.0001 

TPB structural model 

for water-efficiency 

behaviour 

573.56 212 2.70 0.926 0.943 0.967 0.967 0.949 0.046 0.0001 
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Table 6- Exploration of convergent validity in water curtailment behaviors and water-efficiency behaviors 

 ی آبوربهره شيافزاجويی و در رفتار صرفه مدل یهاسازه یهمگرا برا يیروا یبررس -8جدول 

water-efficiency behaviour water curtailment behaviour 
Construct 

CR AVE (2)CR AVE(1) 

0.882 0.603 0.885 0.607 Attitude 

0.821 0.542 0.821 0.542 Subjective Norm 

0.891 0.734 0.844 0.523 PBC 

0.903 0.651 0.836 0.506 Intention 

0.822 0.435 0.879 0.344 Behaviour 

(1) 𝐴𝑉𝐸 =
∑𝜆𝑖

2

𝑛
  ;          (2) CR = 

(∑𝜆𝑖)
2

[(∑𝜆𝑖)
2+∑𝑒𝑖]

  ;      𝑒𝑖 = 1 − 𝜆𝑖
2    ,   𝜆𝑖: Factor loading (بار عاملی) 

 
 بیراو ض یمعادالت ساختار یسازمدلنتایج  .گیرند(استفاده قرار می

 در مصرف آب ییجوصرفه یرفتارها یبرا TPB یرهایمتغ نیب ریمس
ارائه  0در شکل  آب یوربهره شیافزا یرفتارها یبراو  3در شکل 

بارهای عاملی متغیرهای آشکار یا گویهدو شکل،  نیا درشده است. 
دهنده قدرت که نشان 2Rشده )(، واریانس تبیینβ) ریمس بیضرا ها،

ابسته توسط و ریمتغ راتییتغتبیین درصد کنندگی مدل و بینیپیش
( برای ضرایب مسیر pداری )است( و سطح معنیمستقل  یرهایمتغ

یزیررفتار برنامه یمدل تئور دهد،اند. نتایج نشان میمشخص شده
 ت رفتاریتمایال از واریانس 01% و 23به ترتیب % توانسته است شده

و  57به ترتیب % ( و3)شکل در مصرف آب  ییجوصرفه یرفتارهاو 
وری آب افزایش بهره یرفتارهاو  ت رفتاریاز واریانس تمایال %37

 بینی کند.( را پیش0)شکل 
 

رف در مص ییجوصرفه یرفتارهابه  التیتماعوامل مؤثر بر  یبررس در
( و کنترل رفتاری β=0.56, p<0.0001( نگرش )3)شکل  آب

ای بر دار و قوی( تأثیر مثبت، معنیβ=0.40, p<0.0001شده )درک
( بر تمایل β=0.05, p=0.078که هنجار ذهنی )تمایل دارند. در حالی

دهنده عدم تأثیر فشار هنجاری دار نیست که این موضوع نشانمعنی
گونه از رفتارها است. تمایل به انجام شده برای انجام ایندرک

( و کنترل β=0.38, p<0.0001جویی در مصرف آب )رفتارهای صرفه
دار و ( نیز، تأثیر معنیβ=0.28, p<0.0001شده )رفتاری درک

دارند. در بررسی در مصرف آب  ییجوصرفه یرفتارهاتوجهی بر قابل
(، نگرش 0)شکل  آب یوربهره شیافزا یرفتارهاعوامل مؤثر بر  

(β=0.35, p<0.0001و کنترل رفتاری درک )( شدهβ=0.59, 

p<0.0001که ای بر تمایل دارند. در حالیدار و قوی( تأثیر مثبت، معنی
دار نیست که ( بر تمایل معنیβ=0.04, p=0.234تأثیر هنجار ذهنی )

 شده برای انجامدهنده عدم تأثیر فشار هنجاری درکاین موضوع نشان
 شیافزارفتارهای  به انجام گونه از رفتارها است. همچنین تمایلاین

شده ( و کنترل رفتاری درکβ=0.40, p<0.0001) آبی وربهره
(β=0.27, p<0.0001نیز تأثیر معنی )توجهی بر رفتار دارندبلدار و قا. 

 هابحث پیرامون نتايج و داللت -0

کننده و مؤثر بر رفتار تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل تبیین
حفاظت از آب افراد جامعه در شهر تهران، با استفاده از تئوری رفتار 

 ،انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد (TPB) ریزی شدهبرنامه
در جویی در هر دو رفتار صرفه TPBسازی رفتاری چارچوب مدل

عملکرد بسیار مطلوبی داشته و  ،وری آبو افزایش بهره مصرف آب
حفاظت از آب افراد بوده  هایو رفتار تابزار مناسبی در بررسی تمایال

هایی نیز در تبیین تمایالت رفتاری و رفتارهای است. اما تفاوت
در تبیین  TPBمچنین قدرت مدل هوری و و افزایش بهره جوییصرفه

یحی توض واریانس نشان داد که وجود دارد. نتایج این تحقیق دو رفتار
افزایش  رفتارهای جویی وصرفه هایتمایل به انجام رفتار برای
 هایرفتارتوضیحی برای  واریانسو  درصد 57و  23ترتیب بهوری، بهره

 درصد 37و  01ترتیب به وری،افزایش بهره رفتارهای جویی وصرفه
 اند،استفاده کرده TPBاز  که مطالعه 125 از 50فرا تحلیل یک. است

 انسواری از 39% طور متوسطبه یتئوراین  یرهاینشان داد که متغ
ند اداده حیرفتار را توض انسواری از 27% و یرفتار تمایالت

(Armitage and Conner, 2001).  با نتایج  مقایسهدر همچنین
حفاظت از در رفتارهای  TPBدر زمینه کاربرد مدل  تحقیقات گذشته

 یرفتارها واریانس تمایل به 26%و  Lam (1999) (%01از جمله  ،آب
 Trumbo and O’Keefeی(، وربهره یرفتارها و ییجوصرفه

رفتارهای حفاظت از آب(، به واریانس تمایل  30%تا  27) (2001)
Clark and Finley (2007) (%27  رفتارهای به واریانس تمایل

واریانس  Yazdanpanah et al. (2016) (%71حفاظت از آب( و 
رفتارهای حفاظت از آب(، نتایج حاصل از این تحقیق به تمایل 
 توجه است.بخش و قابلرضایت

 
کننده در بینیترین پیشقوی، نگرش که نتایج این تحقیق نشان داد

جویی در مصرف آب است و تأثیر تمایل به انجام رفتارهای صرفه
  رفتارهای افزایشانــجــام داری نیز در تمایل به توجه و معنیابلــق
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Fig. 3- Structural equations modeling and path coefficients between variables on TPB model for water 

curtailment behaviors 
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Fig. 4- Structural equations modeling and path coefficients between variables on TPB model for water-

efficiency behaviors 

در اين ) مصرف آب یورش بهرهيافزا یرفتارها یبرا TPB متغیرهای بین مسیر ضرايبو  ساختاریمعادالت  سازیمدل -0شکل 
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 یباورهادهد که هرچه این موضوع نشان می وری آب دارد.بهره
د، تمایل وجود داشته باش رفتار کیمثبت انجام  جینسبت به نتا یمحکم

ت چنانچه افراد مشارکبیشتر است. در واقع، نسبت به انجام آن رفتار 
قلمداد  دیو مف یعاقالنه، ضرور یدر اقدامات حفاظت از آب را اقدام

 یترشیاحتمال ب ا، بداشته باشند تیانجام آن احساس رضا ازکنند و 
ت با شواهد تجربی مطابق دارند. این نتایج رفتارهااین به انجام  لیتما

 Harland et al., 1999; Lam, 1999, 2006; Clark and) دارد

Finley, 2007; Yazdanpanah et al., 2016; Russell and 

Knoeri, 2019 .)ه کشده این در حالی است که کنترل رفتاری درک
اشاره دارد، رفتار خاص  کیانجام  یسخت ای یبه درک افراد از آسان

داری بر تمایل در هر دو رفتار داشته و در عین توجه و معنیتأثیر قابل
تری برای تمایالت رفتاری به انجام کننده قویبینیحال پیش

دهنده بوده است. این موضوع نشان آب یوربهره شیافزا یرفتارها
تمایل به انجام رفتارهایی است که شده در اهمیت کنترل رفتاری درک

 ;Ajzen, 1991) ی در انجام آنها دارندناقص یافراد کنترل اراد

Armitage and Conner, 2001; Lam, 2006.) طبق  نیبنابرا
فاظت ح یانجام رفتارها کنندیه احساس مک یافراد ق،یتحق یهاافتهی

و کنترل بر انجام آن  نانیاز اطم یشتریاز آب آسان است و درک ب
 رفتارها دارند. نیبه انجام ا لیتما یشتریدارند، به احتمال ب

 
 یفشار اجتماعذهنی )هنجار  ،نتایج تحقیق نشان داد عالوه بر این

انجام هیچ یک از دو رفتار  تمایل به داری برتأثیر معنی (شدهدرک
ق کامالً مطاب ،نتایجندارد که این  آب یوربهرهافزایش  و ییجوصرفه

 است یبدان معن قیتحق نیا نتایج .است Lam (1999)های با یافته
 ریحفاظت از آب، تحت تأث یانجام رفتارها یبرا ،که افراد مورد مطالعه

. فقدان قدرت ستندیو افراد مهم ن انیاطراف یاز سو یفشار اجتماع
توان با یرا م TPBدر سازه یک از  شیب ای کی گی درکنندینیبشیپ

ارها از رفت یاریداد که افراد معموالً در بس حیتوض استدالل نیاکمک 
 Yazdanpanah et) قرار دارندی هنجار ای یتحت کنترل نگرشیا 

al., 2015a, 2016).  ها در دو مدل موردافتهیبراساس همچنین 
راساس ببر رفتار داشته است.  و مهمی داریمعن ریثأت ،لیتما ی،بررس

ننده ککه منعکس یرفتار التیتماریزی شده، تئوری رفتار برنامه
 Fielding et) استاقدام  کیمشارکت در  یبرا فرد برنامه ای زهیانگ

al., 2012)، رفتار ) برای یمرکز کنندهنییتعFielding et al., 

2005; Yazdanpanah et al., 2016) شود. بنابراین بر شناخته می
انجام  یرا برا یشتریب لیهرچه افراد تما های این تحقیقطبق یافته

انجام رفتار در آنان باالتر بوده است.  زانیم ،اندرفتار داشته کی
جهی بر توقابلو  داریمعن ریثأتشده نیز همچنین کنترل رفتاری درک

در  رودیافراد انتظار مو این بدان معناست که از  روی رفتار داشته
(. Ajzen, 2002) خود را انجام دهند التیتما ،صورت بروز فرصت

ار در دو رفت یمعادالت ساختار یسازمدل جینتا سهیمقا عالوه بر این،
 یرفتار التیکه تما دهدینشان م یوربهره شیو افزا ییجوصرفه

ده در هر دو شدرک ینسبت به کنترل رفتار یتریقو کنندهینیبشیپ
 رفتار است.

 
های داللتتعدادی از توان ، میمطالعه حاضرهای با توجه به یافته

راحی که بکارگیری آنها در ط پیشنهاد کرد ارانزگسیاستعملیاتی را به 
های تواند منجر به اتخاذ سیاست، می55گرانهمداخله و اقدامات هابرنامه

( باید 1 شود:خانوارها  حفاظت از آب بهبود رفتارهای راستایمؤثر در 
با آگاهی و شناخت از نگرش مردم به رفتارهای حفاظت از آب، 

های حفاظت از آب در ذهن تری نسبت به شیوههای مثبتنگرش
 (2( و Yazdanpanah et al., 2016کنندگان ایجاد کنند )مصرف

 تیدست آوردن حمانبال بهدبه دیبااین اقدامات،  ثمربخشی یبرا
 نانیارائه دهند که اطم ییو راهکارها بودهجامعه سطح در  ایگسترده

 دکننیحفاظت از آب آسان م یدر رفتارهارا حاصل کند مشارکت مردم 
(Russell and Fielding, 2010; Yazdanpanah et al., 2016). 

ی افراد ریگمیبستر تصم در رییبا هدف تغ باید 59مداخالت از این رو
 یهامشوق قیعنوان مثال از طربه ؛دنشو سازیجامعه اجرا و پیاده

وری مصرف بهره زاتیتجه هیته ایو  نیقوانوضع ، یمال
(Abrahamse et al., 2005). با  بایدهای اتخاذی همچنین سیاست

منظور ارتقا و افزایش بخشی عمومی بههای آموزش و آگاهیبرنامه
سطح آگاهی افراد در رابطه با آشنایی و شناخت افراد با نحوه صحیح 

صارف از می سبک زندگ رییتغمصرف آب، مصرف کمتر و کاراتر آب با 
ی و چگونگی به کار بردن این شناخت به مصارف ضرور یضرورریغ

 ویژه در بخش خانگی همراه باشند.های روزانه و بهدر فعالیت

 

 ها و پیشنهادات، محدوديتیبندجمع -0

نگرانی از تأمین امنیت آب در مناطق شهری، متولیان صنعت آب و 
های مدیریت تقاضای آب سمت اقدامات و سیاستگذاران را بهسیاست

سوق داده است. با توجه به سکونت عمده جمعیت جهان در این مناطق 
 های اثربخشسیاست یطراحو حساسیت و اولویت تأمین آب شهری، 

ی روانشناخت یندهایاز فرآ یدرک بهتر و در این حوزه نیازمند شناخت
است. اگرچه در خانگی افراد حفاظت از آب  یرفتارهاکننده تبیین

، به بررسی اهمیت این رفتارها پرداخته ایچندان گستردهتحقیقات نه
ورت صتوانند بهشده است؛ ولی بررسی تفاوت در رفتارهایی که می

روزانه و شاید به آسانی توسط افراد انجام شوند با رفتارهایی که نیاز به 
کمتر مورد بسیار صرف وقت و هزینه برای خریداری و نصب دارند، 

توجه محققین قرار گرفته است. لذا در این تحقیق با استفاده از تئوری 
در  یجویریزی شده، به بررسی تفاوت در دو رفتار صرفهرفتار برنامه
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 از دیدگاه این چارچوب پرداخته شد.آب وری و افزایش بهره مصرف آب
( بررسی عوامل روانشناختی 1: این مطالعه، سه هدف اصلی داشت لذا

( بررسی کارایی مدل 2؛ وریجویی و افزایش بهرهمؤثر بر رفتار صرفه
 و تفسیر ( بررسی3ریزی شده در این دو رفتار و تئوری رفتار برنامه

 وری.جویی و افزایش بهرهنتایج در دو رفتار صرفه تفاوت
 

ت هایی در عوامل روانشناختی تأثیرگذار بر تمایالتفاوت ،نتایج نشان داد
وجود دارد که این  وریجویی و افزایش بهرهصرفهی رفتارها و رفتاری

ه ب تفاوت در ماهیت این دو رفتار است. لذا پرداختنموضوع به دلیل 
رار گذاران و محققین قباید مورد توجه سیاست دو رفتار نیا ها درتفاوت

دهند که رفتار افزایش گیرد. خصوصاً اینکه تحقیقات نشان می
توجهی بر کاهش مصرف آب تواند تأثیرات قابلوری آب، میبهره

شده  ریزیمدل تئوری رفتار برنامه ،بر این خانوارها داشته باشد. عالوه
ت رفتاری البینی تمایصاً در بررسی و پیشعملکرد بسیار مناسبی خصو

تواند ابزار ، مینظری. لذا این چارچوب در انجام هر دو رفتار داشت
مناسبی را برای بررسی درک و فهم افراد جامعه از رفتارهای حفاظت 

های مؤثر و مناسب در حوزه مدیریت از آب و نیز اتخاذ استراتژی
 لیتماان قرار دهد. چراکه تقاضای آب شهری در اختیار سیاستگذار

 یهاالعملعکس زیو حفاظت از آب و ن انهیجوافراد به اقدامات صرفه
 یگرید رگذاریمهم و تأث یهاعامل ،یاتخاذ یهااستیآنها در قبال س

ش هستند و نق یخانگدر بخش  ژهیوبه یآب شهر یتقاضا تیریدر مد
 .کنندیم فایآن ا یهایدگیچیدر پ یتیحائز اهم

 
به  جامع نسبتاً مطالعه کیشد با انجام  یسع قیتحق نیاگرچه در ا

 نیا یموجود پرداخته شود، ول یقاتیتحق یاز خالءها یبرخ یبررس
صرفاً  قیتحق نیا( 1) ، از جمله:روبرو بود زین ییهاتیبا محدود قیتحق

اخته آب پرد از حفاظت یمؤثر بر رفتارها یعوامل روانشناخت یبه بررس
 یهامجازات ایها مشوق اعطای قیهمچون مداخالت از طر یو عوامل
نندگان کمصرف تواندیکه م ییهاکنندهلیموانع و تسه ایو  یاقتصاد
دهد، مورد توجه قرار نگرفته  سوق آب از حفاظت یرفتارها یبه سو
ساختار  تیو موفق یاز سودمند یایقو یتجرب تیحما اگرچه( 2) ؛است

 یرفتارها و التیتما از یعیوس فیط ینیبشیدر پ TPB یمدل اصل
 لباغ محققان یول دارد، وجود زیستیمحیط مسائل با ارتباط در افراد

 با TPB یمدل اصل ینیبشیپ قدرت بهبود و ییتوانا شیافزا دنبالبه
 به توجه با. اندبودهآن  یاصل یرهایبه متغ ییرهایاضافه کردن متغ

 بآ از حفاظت یرفتارها نهیزم در یشروع نقطه ق،یتحق نیا نکهیا
 از نسخه ساده و ق،یتحق نیدر ا لذااست،  یداخل قاتیتحق در یخانگ
 منظوربه نیبنابرا. شداستفاده  شدهیزیررفتار برنامه یتئور یاصل
 یبعد قاتیالزم است تا در تحق مدل، ینیبشیپ قدرت شیافزا
و  52هشددرک خطر ،57یخودشناس ،56یمثل هنجار اخالق ییرهایمتغ

 مدل یاصل یرهایمتغ به اند،قرار داشته نییمورد توجه محقق که رهیغ
 TPB شود یابیارز افتهیتوسعه مدل ینیبشیپ قدرت و ییکارا و اضافه. 

 59یمکان اتیخصوص که اندداده نشان قاتیتحق از یبرخ نیهمچن( 3)
حفاظت از آب افراد دارد. در واقع  یبر نگرش و رفتارها یمهم ریتأث

ت دارند، ممکن اس یآبکم دیو بحران شد یکه تجربه خشکسال یافراد
در اقدامات حفاظت از آب مشارکت داشته باشند. اما  نیریاز سا شیب
 شهر کی در افراد آب از حفاظت یرفتارها یصرفاً به بررس ق،یتحق نیا

با مدنظر داشتن امکان  یبعد قاتیتحق در توانیم لذا. است پرداخته
 یکسالبه آب، تجربه خش یدسترس ،یمیاقل ،یطیمح طیشرا یرگذاریتأث

در  ییایرا در دو منطقه جغراف افراد آب از حفاظت یرفتارها ره،یو غ
 زدی ابشهر تهران  نیب سهیمثال مقا یقرار داد )برا یکشور مورد بررس

  اصفهان(. ای
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