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 بحث و مناظره

 

بیین ده در تريزی شچگونگی كاربست نظريه رفتار برنامه

 الگوی مصرف آب خانگی: 

عوامل روانشناختی مؤثر بر  مقايسه"مقاله  بررسی و نقد

وری آب جويی و رفتارهای افزايش بهرهرفتارهای صرفه

 "خانگی؛ مورد مطالعه شهر تهران
 

  *7علی يوسفی

 
 چکیده

خواهد ندر آینده  شهرهامحور به تنهایی جوابگوي امنیت آبی مدیریت عرضه
بنابراین، راهبرد مدیریت تقاضا مبتنی بر شناخت الگوي مصرفی و تغییر  .بود

کنندگان آب مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این نوشتار، رفتار مصرف
د و بررسی و نق پررنگ نمودن اهمیت مطالعات مدیریت تقاضاي آب خانگی
وامل ع مقایسه"مقاله چاپ شده در مجله تحقیقات منابع آب ایران با عنوان 

ي آب ورجویی و رفتارهاي افزایش بهرهروانشناختی مؤثر بر رفتارهاي صرفه
است. در این نوشتار، میزان اثربخشی  "خانگی؛ مورد مطالعه شهر تهران

ریزي شده در تبیین رفتار مصرفی مورد تردید قرار استفاده از مدل رفتار برنامه
قرار  مقاله مورد کنکاش گیرد و دلیل دستیابی به چنین نتایجی در اینمی
در مطالعات مدیریت تقاضاي آب دهد که گیرد. این بررسی نشان میمی

بر مصرف  کنندهجویانه و عوامل تعیینخانگی بایستی اثر انواع اقدامات صرفه
گیري حجمی مصرف مورد ارزیابی قرار گیرد و استفاده واقعی مبتنی بر اندازه

ري چندان اعتباري ندارد. مدل رفتار از الگوي مصرف مبتنی بر خوداظها
ز ا ریزي شده بیشتر قابلیت کاربرد در بررسی پذیرش و استفادهبرنامه

یی مصرف آب نظیر استفاده از تجهیزات کاهنده رفتارهاي مرتبط با بهبود کارآ
اثر انواع اقدامات  -باشد. همچنین، پس از شناخت الگوي پذیرشرا دارا می

هاي اقدام اختصاصی براي پذیرش رفتارهاي رنامهجویانه، طراحی بصرفه
 کاهنده مؤثرتر از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 
ی یجویانه، رفتار افزاش کارآمدیریت تقاضا، رفتار صرفه :كلمات كلیدی

 رفتار. -گیري حجمی، شکاف نیت مصرف آب، اندازه
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Discussion and Closure 

 

How to Apply the Theory of Planned Behavior 

in Explaining the Pattern of Domestic Water 

Consumption:  
Comment on the paper; “Comparison of 

Psychological Factors Affecting the Residential 

Water Curtailment Behaviors and Water-Efficiency 

Behaviors; Case Study of Tehran, Iran”  

 
2A. Yousefi* 

 

 
Abstract 
Supply-oriented water management alone cannot support the 
future water security of cities. Therefore, the demand 

management strategy based on understanding the household 

water consumption patterns and changing the behavior of 

water users has emphasized. The purpose of this paper is to 
highlight the importance of domestic water demand 

management research and review and critique the results of the 

article published in Iran- Water Resources Research Journal 

entitled "Comparison of psychological factors affecting the 
residential water curtailment behaviors and water-efficiency 

behaviors; case study of Tehran, Iran." In this paper, the 

effectiveness of using the theory of planned behavior (TPB) 

model in explaining water consumption behavior is 
questioned, and the reason for achieving such results is dug 

deeper. Concisely, the behavior variable in the studies of 

domestic water demand management should be measured on 

actual water consumption via volumetric metering, and use of 
self-reported consumption pattern can lead to invalid results. 

The TPB model is more reliable in determining the adoption 

of water efficiency behaviors like installing water-saving 

devices. Besides, understanding the impact-likelihood of 
potential water conservation behaviors, designing specific 

action plans to adopt more effective conservation behaviors are 

of paramount importance. 

 
Keywords: Demand Management, Curtailment Behavior, 
Water Efficiency Behavior, Volumetric Metering, Intention-

Behavior Gap. 

 
Received: June 21, 2021 

Accepted: August 7, 2021 

 

1-Assistant Professor, Department of Rural Development, College of 
Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan 8415683111, Iran. 
Email: ayousefi@iut.ac.ir 
*- Corresponding Author 
Dor: 20.1001.1.17352347.1400.17.2.18.1 

 تحقیقات منابع آب ايران

Iran-Water Resources  
Research 

 

 7655، تابستان 8سال هفدهم، شماره 
Volume 17, No. 2, Summer 2021 (IR-WRR) 

 202-260 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352347.1400.17.2.18.1


 

 

 

 

 7655، تابستان 8تحقیقات منابع آب ايران، سال هفدهم، شماره 

Volume 17, No. 2, Summer 2021 (IR-WRR) 

  261 

 

 مقدمه  -7

با وجود سهم باالي بخش کشاورزي از منابع آب تجدیدپذیر کشور، در 
ران، مشهد، شهرهایی مانند تهمراکز پرتراکم جمعیتی و در کالن

ر از کشاورزي و یا ت، آب خانگی سهم بیشاصفهان، کرج، قم و غیره
باشد. توزیع نامتوازن زمانی و مکانی بسیار قابل توجهی را دارا می

دسترسی به منابع آب و جمعیت در کشور باعث شده که نواحی شهري 
شان داده ن هایبررسآوري چندانی در برابر کمبود آب نداشته باشند. تاب

 ازین يگونخواهد بود و جواب داریمحور چندان پاعرضه تیریکه مد
 تیریرد مدراهب ن،ی. بنابراستین ندهیبه آب سالم در آ یدسترس ندهیفزا

کنندگان رفتار مصرف رییو تغ یمصرف يبر شناخت الگو یتقاضا مبتن
 Brown et al., 2009; Ehret etقرار گرفته است ) دیآب مورد تاک

al., 2021; Fielding et al., 2012; Russell and Fielding, 

2010; Vivek et al., 2021 .)هاي انجام شده داخلی بیشتر پژوهش
 هاي اقتصادي ودر زمینه مدیریت تقاضاي آب خانگی تنها بر جنبه

 اند که چندانداشته تأکیدگذاري هاي قیمتسازوکارنقش تعرفه و 
 Falahi et al., 2012; Salehnia) پاسخگوي نیاز فعلی کشور نیستند

et al., 2009).  

 
عوامل روانشناختی مؤثر بر رفتارهاي  مقایسه"اي با عنوان همقال در

وري آب خانگی؛ مورد مطالعه جویی و رفتارهاي افزایش بهرهصرفه

در سال  مجله تحقیقات منابع آب ایران 77که در شماره  "شهر تهران
بر  مؤثر روانشناختی به چاپ رسیده است، به نقش فرآیندهاي 1399

 شهرکالن ده درـش ریزيرفتار برنامه تئوري زا استفاده اـب مصرف آب

این  مزیت. (Shahangian et al., 2021a) پرداخته شده است تهران
هاي انجام شده در این زمینه بررسی به عنوان یکی از اندک پژوهش

و  1جویانه در مصرف آببین رفتارهاي صرفه است کهآن  در کشور
این بررسی  است. نتایج تفاوت قائل شده 2یی مصرف آببهبود کارآ

تمایالت  بر تأثیرگذار روانشناختی عوامل در هایینشان داده که تفاوت
 یی( وجودوري )کارآافزایش بهره و ییجوصرفه رفتارهاي و رفتاري

است.  رفتار دو این ماهیت در تفاوت دلیل به این موضوع که دارد
 در مناسبی اربسی شده عملکرد ریزيبرنامه رفتار تئوري مدل همچنین،

 دارد و این رفتار دو هر انجام رفتاري در تمایالت بینیپیش و بررسی

 فهم و درک بررسی براي را ابزار مناسبی تواندمی نظري، چارچوب

 و مؤثر هايراهبرد اتخاذ نیز و آب حفاظت از رفتارهاي از جامعه افراد
 ارانگذسیاست اختیار در شهري آب مدیریت تقاضاي حوزه در مناسب

ل منتایج این مطالعه نیازمند قدري تأرسد که دهد. به نظر می قرار
ه گرفتن برخی مالحظات دیگر مورد استفاد نظرباید با درو است بیشتر 

فسیر که باید در تاست نکات از قرار گیرد. هدف این نوشتار، شرح برخی 
 ی، میزان اثربخشمقاله. در این ودبه آن پرداخته شاین مقاله نتایج 

ریزي شده در تبیین رفتار مصرفی مورد استفاده از مدل رفتار برنامه
گیرد و دلیل دستیابی به چنین نتایجی در این مقاله مورد تردید قرار می

ي بر نتایج گیرد. در ادامه این نوشتار، ضمن مرورکنکاش قرار می
اصلی دستیابی به چنین نتایجی در این مطالعه  مطالعات مشابه، دالیل

  شود.طرح میم

 

 مروری بر نتايج مطالعات مشابه -8

 هاير جنبهــده در داخل کشور تنها بــهاي انجام شبیشتر پژوهش
ر کاهش ــذاري بــگهاي قیمتارـسازوکاقتصادي و نقش تعرفه و 

 ه آبــد. نتایج نشان داده کـانداشته أکیدــتمصرف آب خانگی 
i et al., 2012; Falah)و ضروري است  3کششی کمـکاالی

Salehnia et al., 2009)  ه تواند بنمیبه تنهایی و افزایش تعرفه آب
ي تقاضا را کاهش دهد و در بلندمدت نیز نتایج آن پایدار مؤثرصورت 

از . (Espey et al., 1997; Kneebone et al., 2017نخواهد بود )
قاء ارتمعاش اولیه فقرا و  تأمینطرف دیگر، با توجه به نقش آب در 

سطح بهداشت عمومی و وجود موانع بازدارنده سیاسی، فرهنگی و 
شده را دور از ذهن بها به سطح بهاي تماماجتماعی؛ افزایش آب

مطالعات  (.Fielding et al., 2011; Steg et al., 2006)سازد می
ی بر مصرف آب خانگ مؤثرشناختی اندکی در زمینه بررسی عوامل روان

ل شدن بین کاهش ئشده است. همچنین، تفاوت قادر کشور انجام 
ویانه ناشی از تغییر رفتار در ـجمصرف منتج از انجام اقدامات صرفه

 رخوردار استـسزایی بنصب تجهیزات کاهنده از اهمیت ب مقابل
(Fielding et al., 2012; Hoque, 2014; Kneebone et al., 

2017; Stern, 2000 .)گونه که قبالًمانمزیت مقاله مورد بررسی ه 
مصرف  ییافزایش کارآجویانه و ذکر شد تفکیک بین رفتارهاي صرفه

(. هرچند، در این مطالعه نیز متغیر رفتار مصرفی آب 1آب است )جدول 
 مؤثرعوامل  مشابه مطالعاتی کهگویه  6و  12از طریق نظرسنجی با 

 دانجویی در مصرف آب مورد بررسی قرار دادهبر گرایش به صرفه
(Ahmadi and Zarei, 2017; Ahmadi et al., 2013)  سنجیده

از  یا استفادهآشده است. به عبارت دیگر، پرسش اصلی آن است که 
نظرسنجی در برآورد مصرف آب از اتکاي الزم براي سنجش متغیر 

ا هریزي شده برخوردار است یا خیر. بررسیرفتار در مدل رفتار برنامه
کنندگان از مصرف آب و آب داشت مصرفبردهد که بین نشان می

ها از مصرف تفاوت وجود دارد و میزان برآورد آنواقعی مصرف شده، 
 (.Attari, 2014) تر از میزان مصرف واقعی استکم ،آب

 
نتایج  ،ضمن مروري بر نتایج مطالعات مشابه براي تبیین این موضوع

ر دآب خانگی مصرف سرانه  کنندهدر زمینه عوامل تعییندو مطالعه 
شهرهاي بخش مرکزي شهرستان اصفهان که آب شرب و  -روستا
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Table 1- Water curtailment versus water efficiency behaviors 

 يی مصرف آبجويانه و كارآبندی اقدامات صرفهتقسیم -7جدول 

Curtailment Water Efficiency  
 When soaping in the shower, close the shower tap  

 When brushing your teeth, close the tap  

 When doing dishes by hand, don’t let the water 

running from the tap 

 Water during the early hours of the day; avoid 

watering when it is windy 

 Install water-saving shower heads and low-

flow faucet aerators 

 To reduce water use in the home, consider 

replacing old equipment such as dishwasher 

and washing machine with energy and water 

-saving devices 

خواهد  شود، ارائهمی تأمین علیها از تصفیه خانه باباشیخبهداشتی آن
هاي ژگیاي شامل ویابتدا اطالعات زمینهدر مطالعه نخست،  شد.

د ــهاي واحشناختی، بعد و تحصیالت(، ویژگیاعضاي خانوار )جمعیت
)وضعیت کنتور، مساحت واحد، عمر واحد و وضعیت تملک(  مسکونی

و نوع تجهیزات واحد مسکونی )شیرآالت مورد استفاده و نوع سردوش 
حمام( با مشاهده حضوري اخذ شد و سپس اطالعات مربوط به عادات 

رخانه، حمام، سرویس ر زمینه انواع مصارف داخلی )آشپمصرفی افراد د
باغچه، شستشوي حیاط و ماشین  )آبیاري ( و خارجیبهداشتی و غیره

هاي ( کسب شده است. پس از آن اطالعات مربوط به ویژگیو غیره
روانشناختی )شامل متغیرهاي نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاري 

ویانه و افزایش جقدامات صرفهو نیت( در دو زمینه اشده و قصد درک
االت ترتیبی در مقیاس لیکرت اخذ شد. در پایان یی به صورت سؤکارآ

شماره اشتراک خانوار جهت دستیابی به الگوي مصرف واقعی خانوار از 
ار د. سپس عوامل مختلف اثرگذشب و فاضالب روستایی ثبت آشرکت 

امات بر الگوي مصرف خانوار روستایی بر اساس دو دسته اقد
یانه، جوصرفهیی مصرف آب توسط سه مدل یانه و افزایش کارآجوصرفه

شده  ریزيبرنامهیی و ترکیبی، در چارچوب نظریه رفتار افزایش کارآ
ها، در دو حالت مصرف ه است. همچنین، متغیر رفتار در مدلشدبررسی 

 اظ شدلح واقعی خانوار بر اساس کنتور و رفتار مبتنی بر نظرسنجی
(Haji-sadeghian, 2017; Yousefi et al., 2018 .) ،در مطالعه دوم

جویانه در زمینه انواع مصارف داخل موانع بازدارنده پذیرش رفتار صرفه
و خارج از خانه، نصب تجهیزات و ادوات کاهنده مصرف آب خانگی و 

یابی، نگهداري و تعمیرات انواع ادوات کاهنده در گیري، نشتنشت
 وردي کیفی ژرفانگر مورد کنکاش قرار گرفتقالب یک مطالعه م

(Ghasemi, 2019 .) 

 
ر د هاي مبتنی بر الگوي مصرف واقعی خانوار نشان داد کهنتایج مدل

 ،یی و ترکیبییانه، افزایش کارآجوصرفههاي رفتار مدلهیچیک از 
مدل  و پذیردتأثیر نمیقصد و نیت از متغیر  خانوار آب سرانه مصرف
شده توانایی تبیین الگوي مصرف آب خانگی را دارا  یزيربرنامهرفتار 
باشد. به عبارت دیگر، قصد و نیت از انجام یک عمل که خود نمی

بینی باشد، پیشدهنده انگیزه و تمایل فرد براي انجام عملی مینشان
کننده اصلی و بدون واسطه رفتار مصرفی خانوار نیست. در مطالعات 

ت ریزي شده قابلیه نظریه رفتار برنامهقبلی نیز نشان داده شده ک
درصد  20درصد واریانس قصد و نیت و کمتر از  37ی کمتر از بینپیش

 ;Arbués et al., 2003)از واریانس رفتار مصرف آب خانگی را دارد 

Fielding et al., 2005; Russell and Fielding, 2010)). 
 

ر فتار مبتنی بمتغیر رسنجش هایی که از سوي دیگر، نتایج مدل
ه بر یانجوصرفه، نشان داد که تمایل به انجام رفتارهاي بودنظرسنجی 

هرچند این اثر صرفاً در مدل دار است. متغیر رفتار اثرگذار و معنی

 بآ شلنگ يبه جا آب سطلاز  استفاده"جویانه مانند اقدامات صرفه
ر تامدل رفبرازش مشاهده شد. به عبارت دیگر، در "خودرودر شستن 

براساس رفتار خود و  یانهجوصرفهشده بر پایه اقدامات  ریزيبرنامه
رود مشابه نتایج مقاله مورد بررسی رفتارمصرفی آب انتظار می اظهاري،

 جویی اثرپذیري داشته باشد. از نیت و تمایل به صرفه
 

ین ريزی شده در تبیداليل ناتوانی نظريه رفتار برنامه -3

  الگوی مصرف آب خانگی

ی قصد و نیت از بینپیشترین مانع کلیدي که ممکن است مانع مهم -
رفتار مصرفی آب شود این است که استفاده از آب خانگی یک رفتار 
جمعی و پیچیده است. الگوي مصرف خانوار تحت تاثیر رفتار تک تک 
اعضاي خانواده است. بنابراین، سنجش متغیرهایی نظیر نگرش، کنترل 

جویی از یکی از ، هنجار ذهنی و تمایل به صرفرفتاري درک شده
اعضا خانوار و استفاده از آنها براي تبیین الگوي مصرف واقعی خانوار 
چندان صحیح نباشد. همچنین، اگر نگرش یک نفر در خانواده نسبت 

جویی در مصرف آب مثبت باشد، ممکن است که نگرش آن به صرفه
، مگر اینکه دیگر اعضاي فرد منجر به کاهش مصرف آب خانگی نشود

 نجارهايهخانواده نیز در این زمینه نگرش مثبت داشته باشند. بنابراین، 
 Clark) کندخانواده نقش مهمی را در تقاضاي آب خانگی بازي می

and Finley, 2007; Fielding, 2010; Fielding et al., 2008; 

Fielding et al., 2005; Trumbo and O'Keefe, 2005)) .
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در  هاي مورد استفاده در سنجش متغیر رفتارهمچنین، در ترکیب گویه
یا   0گیري انعکاسیهاي اندازهمطالعات مبتنی بر خوداظهاري، از مدل

ي مورد بررسی از مدل انعکاسی شود که در مقالهاستفاده می 7سازنده
ها داللتی بر میزان بهره گرفته شده است. در این رویکرد وزن گویه

جویی در مصرف آب ندارد. براي مثال ممکن انجام رفتار در صرفه تأثیر
ه از وزن گوی "بستن شیر آب در هنگام مسواک زدن"است وزن گویه 

بیشتر باشد که عمالً در  "کاهش مدت زمان باز بودن دوش حمام"
راستاي هدف مدل که همان کاهش مصرف سرانه است، نخواهد بود. 

، با از طریق خوداظهاري مصرف خانواراز سوي دیگر، محاسبه سرانه 
 دفعات مصرف، تعداد زمان و توجه به تجهیزات واحد مسکونی، دوره

 دهد که همبستگی کمی میانخانگی نشان می مصارف استفاده و انواع
 گیري حجمیمبتنی بر اندازهمصرف مبتنی بر خوداظهاري و مصرف 

نشان داد که ضریب  Yousefi et al. (2018) وجود دارد. نتایج مطالعه
همبستگی مصرف واقعی خانوار )الگوي مصرف مبتنی بر کنتور خانوار( 

 ،باشد. به عبارت دیگرمی 22/7اظهاري و رفتار مصرفی مبتنی بر خود
رابطه ضعیفی بین رفتار مصرفی مبتنی بر خود اظهاري و الگوي مصرف 

خود  نی برتوان از رفتار مصرفی مبتواقعی وجود دارد و بنابراین نمی
 اظهاري به جاي مصرف واقعی استفاده کرد. 

 
ی رفتار مصرف آب خانوار با استفاده از نظریه بینپیشمانع دیگر در  -

تحت  جویانه بیشترفتارهاي صرفهریزي شده آن است که ررفتار برنامه
ثیر سیسم شناختی خودکار است که مبتنی بر واکنش غریزي و عادات تأ

ت مصرفی روزمره که تحت عنوان تمایالت رفتاري فرد است. این عادا
شوند، به عنوان یک نتیجه از تکرار رفتار در خودکار شناخته می

که (. بنابراین، انتظار آن2آیند )جدول هاي مشابه بوجود میموقعیت
یی و قصد و نیت جوصرفهثیر تمایل به جویانه تحت تأرفتارهاي صرفه

راي مثال، افراد در هنگام دوش گرفتن، باشد. بمیباشند، دور از ذهن 
قبلی و خودآگاهی اقدام به باز و بسته کردن دوش  ریزيبرنامهبدون 

یی جوصرفهممکن است تمرکز ذهنی براي  کنند و اساساًحمام می
 .(Steg et al., 2006; Stern, 2000)نداشته باشند 

 
Table 2- Comparing two cognitive systems 

 م شناختی خودكار و مبتنی بر تأملتسه دو سیسمقاي -8جدول 
Reflective System Automatic System 

Controlled Uncontrolled 
Effortful Effortless 

Deductive Associative 
Slow Fast 

Self-aware Unconscious 
Rule-following Skilled 

Reference: Thaler and Sunstein (2009) 

 

ریزي شده تنها در حالتی که رفتار مبتنی بر ر برنامهمدل رفتا -
جویانه باشد، اظهاري باشد و بیشتر در بردارنده انجام اقدامات صرفهخود
کننده الگوي مصرف آب باشد؛ زیرا، رفتارهاي تواند تبیینمی

جویانه بیشتر فردگرا و تکرارپذیر هستند و این امکان را مهیا صرفه
ر جویانه نظیمواردي موفق از انجام رفتار صرفه سازد که فرد قبالًمی
 رفتاري ،بنابراینرا تجربه کرده باشد.  "بستن شیر هنگام مسواک زدن"

 .بود خواهد تمایالتش با متناسب بیشتر کندمی اظهار پاسخگو فرد که
تند و افیی مصرف آب یکبار اتفاق میدر حالی که اقدامات بهبود کارآ

و نیت قبلی هستند )نظیر خرید و استفاده از  ریزي و قصدبا برنامه
(. بنابراین، دلیل air-turboبر و یا سردوش حمام لباسشویی کم آب

اصلی اینکه در برخی از مطالعات مانند مقاله مورد بررسی، 
Shahangian et al. (2021b)  وFan et al. (2014)  مدل رفتار

اظهاري فتار مبتنی بر خوداستفاده از ر ،ریزي شده تأیید شده استبرنامه
در کشور  Attari (2014) به جاي رفتار واقعی بوده است. مطالعه

داده که نظر پاسخگویان در مورد اقداماتی که خودشان آمریکا نشان 
توانند از این طریق مصرف آب را کاهش دهند بیشتر متمرکز بر می

یر آب در تن شتر یا بسجویانه )مانند دوش گرفتن کوتاهرفتارهاي صرفه
یی )مانند استفاده از کارآ حین مسواک زدن( به جاي اقدامات افزایش

تجهیزات کاهنده مصرف( بوده است. همچنین، بین میزان آب استفاده 
شده و ادراک پاسخگویان از مصرف آب تفاوت معناداري وجود داشته 

 است. 

 
هت جهمانگونه که در پیشنهادات این مقاله به درستی ذکر شده،  -

 اي به موقعیت جغرافیایی،تبیین الگوي مصرف آب باید توجه ویژه
وضعیت مشترک یا غیرمشترک بودن )هاي واحد مسکونی ویژگی

هاي اعضاي ، ویژگی(کنتور، مساحت واحد، عمر واحد و وضعیت تملک
نوع )شناختی، تحصیالت(، نوع تجهیزات واحد مسکونی خانوار )جمعیت

هاي روانشناختی نظیر در کنار ویژگی( مامشیرآالت و نوع سردوش ح
نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاري درک شده و قصد و نیت صورت 

توانند از عوامل هاي روانشناختی به تنهایی نمیپذیرد و ویژگی
کننده الگوي مصرف باشند. از سوي دیگر، بایستی پژوهشگر تعیین
شد. بخشی از روش محیط پژوهش داشته با فعاالنه در مشاهدهبتواند 

ها در مقاله مورد بررسی به صورت آنالین بوده و جامعه گرداوري داده
آماري نیز خانوار نبوده که ممکن است اطالعات دقیقی از الگوي 

بر واحد مسکونی را در مصرف خانوار و تجهیزات و لوازم خانگی آب
اسخگو پاختیار پژوهشگر قرار ندهد. براي مثال، در سنجش متغیر رفتار، 

کند در حالی که ر استفاده میبآبکند که از تجهیزات کماظهار می
دهد که به دالیل مختلف از جمله نبود هاي میدانی نشان میبررسی

استاندارد تولید و نظارت بر واردات این تجهیزات، عمالً تفاوتی بین 
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هایی که در بازار به هاي معمولی و برخی سردوشمصرف سردوش
شود، وجود ندارد و یا چندان تفاوتی بین مصرف اطالق میها کمآن

خروجی آب شیرآالت اهرمی و دومحوره وجود نداشته باشد در صورتی 
که خانوار به دالیل مختلف از جمله گرفتگی، پرالتور را باز کرده باشد 

(Ghasemi, 2019).  بنابراین، در چنین مواردي، پژوهشگر نقش
 اشد. بارزیابی شرایط واحد مسکونی دارا میکلیدي در مشاهده دقیق و 

 

 بندیجمع -6

رویکرد جایگزین در مدیریت شهرها حرکت به سمت شهر آب پایه 
پایه، شهري است که خود  در تأمین آب موردنیازش باشد. شهر آبمی

آفرین باشد و دربرگیرنده زیر و همچنین خدمات اکوسیستم نقش
ه آب است. بخش مهمی از این ها، نهادها و جامعه حساس بساخت

اهش کنندگان جهت کرویکرد بر مدیریت تقاضا و تغییر رفتار مصرف
 Brown et al., 2009; Ehret et)سرانه مصرف آب متمرکز است 

al., 2021; Russell and Fielding, 2010; Vivek et al., 2021 .)
است که در مرحله نخست براي الزمه کاهش مصرف سرانه آب آن

اخت واقعی از انواع مصارف خانوارها در طول زمان، ابزارهاي شن
هاي سنجش حجمی و نظارت بر الگوي مصرف با استفاده از روش

مستقیم و غیرمستقیم توسعه یابد. سپس، با بررسی اثر عوامل 
هاي واحد مسکونی، کننده نظیر موقعیت جغرافیایی، ویژگیتعیین

نوع  وتی اعضاي خانوار شناختی و روانشناخهاي جمعیتویژگی
تجهیزات و لوازم مورد استفاده، اقدامات مؤثر بر کاهش مصرف )در دو 

یی مصرف آب( مشخص جویانه و بهبود کارآفتارهاي صرفهدسته ر
شوند. در مرحله بعدي، با بررسی میزان پذیرش و استقبال خانوارها و 

آب، دشواري انجام رفتار در کنار اثر هر رفتار در کاهش مصرف 
اي و سناریوهاي سیاستی طراحی شود تا با انجام اقدامات مداخله

دریافت بازخورد از خانوار در یک بازه زمانی، بتوان راهکارها و 
 هاي اقدام طراحی شوند. برنامه

 
با توجه به مواردي که مورد بحث قرار گرفت، در مطالعات مدیریت 

 جویانه و عواملت صرفهتقاضاي آب خانگی باید حتماً اثر انواع اقداما
رف گیري حجمی مصتعیین کننده بر مصرف واقعی مبتنی بر اندازه

ریزي شده بیشتر قابلیت کاربرد در ارزیابی شود. مدل رفتار برنامه
مصرف  ییاز رفتارهاي مرتبط با بهبود کارآ بررسی پذیرش و استفاده

ز نین، پس اباشد. همچآب نظیر استفاده از تجهیزات کاهنده را دارا می
جویانه، طراحی اثر انواع اقدامات صرفه - شناخت الگوي پذیرش

هاي اقدام اختصاصی براي پذیرش رفتارهاي کاهنده مؤثرتر برنامه
توسط خانوارهاي هدف با توجه به شرایط هر منطقه از اهمیت بسزایی 

شود که در این دست مطالعات، برخوردار است. در پایان پیشنهاد می

در  تريحضوري با افرادي نظیر مادر خانوار که نقش پررنگمصاحبه 
یط کنندگانی متناسب با شرامدیریت خانه دارد، صورت پذیرد و مصاحبه

پاسخگو وجود داشته باشند که بتوانند با جلب اعتماد و مشاهده مستقیم 
سنجی و فعاالنه در محیط پژوهش، اطالعات کافی را جهت صحت

  ها گردآوري کنند.داده
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