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تزرسي راتطٍ مسؤيلیتپذيزي ي گزايص تٍ صزفٍجًيي در مصزف آب


سیزيس احمدي ،اؾتازياض گطٍُ ؾلَم ارتواؾي زاًكگاُ ياؾَد
اصغز میزفزدي ،اؾتازياض گطٍُ ؾلَم ارتواؾي زاًكگاُ ياؾَد
قاسم سارػي ،زاًكزَي كاضقٌاؾي اضقس زاًكگاُ ياؾَد
چکیدٌ

ؾلي ضغن ايي كِ ايطاى ككَض كن تاضاًي اؾت ،اها هيعاى ههطف آب زض ايطاى فطاتط اظ اؾتتاًساضزّاي رْتاًي اؾتت.
ضٍيكطز اؾاؾي زض هقاتلِ تا تحطاى ههطف آب ،نطفِرَيي اؾت ،اها زض ايطاى كوتط تتِ ايتي هَعتَؼ تَرتِ قتسُ
اؾت .تط ايي اؾاؼ ،پػٍّف حاعط كَقيسُ اؾت گطايف تِ نطفِرَيي زض ههطف آب ضا تطضؾي ٍ ضاتطِ آى ضا تا
هؿؤٍليتپصيطي ،آظهَى ًوايس .ضٍـ تِ كاض ضفتِ زض ايي پػٍّف ،پيوايكي اؾت .راهؿتِ آهتاضي ،كليتِ قتْطًٍساى
18ؾال تِ تاالي قْط ياؾَد ّؿتٌس كِ ً 400فط تِ ؾٌَاى ًوًَِ ،تؿييي ٍ ،تا اؾتفازُ اظ ضٍـ ًوًَتِگيتطي تهتازفي
چٌس هطحلِاي ،اًتراب گطزيسًس .اتعاض تحقيق ،پطؾكٌاهِ تَزُ اؾت كِ تا اؾتفازُ اظ تكٌيت

تحليتع ؾتاهلي ،تؿيتيي

اؾتثاض ؾاظُ گطزيس تطاي تؿييي پايايي آى اظ عطية آلفاي كطًٍثاخ اؾتفازُ قسً .تايذ تَنيفي تحقيتق ًكتاى زاز كتِ
گطايف تِ نطفِرَيي زض ههطف آب ،زض تيي قْطًٍساى اهيسٍاض كٌٌسُ اؾت .تِ ؾالًٍُ ،تايذ تحليلي تحقيقً ،كتاى
زاز هؿؤٍليتپصيطي ،تط گطايف تِ نطفِرَيي زض ههطف آب ،تأحيط هؿٌازاضي زاضز ٍ هيتَاًس  35زضنتس ٍاضيتاًؽ
آى ضا تثييي ًوايسً .تايذ تحليلي تحقيق ّوچٌيي ًكاى زاز تيي هتغيطّاي روؿيتتي تتا گتطايف تتِ نتطفِرتَيي زض
ههطف آب ذاًگي ،اضتثاط هؿٌازاضي ٍرَز ًساضز .تط اؾاؼ ًتتايذ تحقيتق ،تتا افتعايف هؿتؤٍليتپتصيطي زض تتيي
قْطًٍساى ،گطايف تِ نطفِرَيي زض ههطف آب افعايف هيياتس.
ياژٌَاي کلیدي :هؿؤٍليتپصيطي ،ههطف
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مقدمٍ

(تزطيكي ٍ اتطيكنچي .)1381 ،ايي اهط ًكاى هيزّس هيتعاى

قَاّس ضٍقٌي ٍرَز زاضز كِ تط احط زذع ٍ تهطفّتاي

ههطف آب زض ايطاى ،هؿألِاي ارتواؾي اؾت .اگتط چتِ

غيطهٌطقي ،تطذي هٌاطق رْتاى تتا هؿتألِ كوثتَز هٌتاتؽ

زض پاؾتتد تتتِ تحتتطاى ههتتطف تتتطس ،گتتاظ ٍ ،ؾتتَذت،

طثيؿي هَارِاًس (ّتاهيف .)120 :1996 ،هٌتاتؽ طثيؿتي ّتط

ضاّكاضّاي هتؿسزي قاتع ططحاًس (ًَالى ،لٌؿكي ،)1380،اها

راهؿِ ،حطٍت آى راهؿِ اؾت كِ فقط تتِ ًؿتع حاعتط

ضاّكاض تٌيازي زض تحطاى ههطف آب ،نطفِرَيي اؾتت

تؿلق ًساضز ،تلكِ هيطاحي اؾت كِ هتؿلق تِ آيٌتسگاى ًيتع

(اهيط هؿيٌي .)1386 ،نطفِرَيي ،اؾاؾاً ي

كٌف 1اؾت ٍ

ّؿت .پياهسّاي ظياًثتاض ًاقتي اظ هؿتألِ كوثتَز هٌتاتؽ

تِ ّويي ؾلت زض قالة ضٍيكطزّاي ًػطي هتؿسزي قاتتع

طثيؿي حياتي ،تاؾج قسُ اؾت كِ اظ زِّ  1970تِ ايتي

تثييي اؾت .تطذي پػٍّكگطاى كَقيسُاًس نتطفِرتَيي

ؾَ زض طتي چٌتسيي كٌفتطاًؽ تتييالوللتي زض تتاالتطيي

ضا تتتط اؾتتاؼ هؿتتؤٍليتپتتصيطي تثيتتيي كٌٌتتس (ضيٌَلتتسظ ٍ

ؾطَح ؾياؾي(هكٌَى )1385 ،لعٍم اؾتفازُ تْيٌتِ اظ هٌتاتؽ

ّوكاضاى ،)2009 ،اها ايي اهط زض ايطاى ،كوتتط هتَضز تَرتِ

طثيؿي ٍ حفع آى ،تطاي ضؾيسى تِ تَؾؿِ پايتساض ،هتَضز

قطاض گطفتِ اؾت .تا ايي تفانيعّ ،سف پتػٍّف حاعتط

تَرِ قطاض گيطز .انع پٌزاّن قتاًَى اؾاؾتي روْتَضي

ايي اؾت كِ گتطايف تتِ نتطفِرتَيي زض ههتطف آب

اؾالهي ايطاى ًيع حفاغتت ٍ نتياًت اظ هحتيط ظيؿتت،

ذاًگي ضا زض تيي قْطًٍساى تطضؾي ،ضاتطِ آى ضا تا هيتعاى

اؾن اظ هٌاتؽ طثيؿي ٍ اًؿاًي ضا تطاي ضؾيسى تتِ تَؾتؿِ

هؿؤٍليتپصيطي ،آظهَى قطاضكٌس.

پايساضٍ ،غيفِاي هلي هيزاًس.
آب قيطيي ،يكي اظ هٌاتؽ طثيؿتي حيتاتي اؾتت كتِ

پیطیىٍ تحقیق

كوثَز آى كاهال هحؿَؼ قسُ اؾت (فاىگيٌكع .)1385 ،اظ

ًي گْط ٍ ّوكاضاى ( )1381زض پػٍّكي ًكاى زازًس كِ

كتتع آبّتتاي هَرتتَز تتتط ضٍي ؾتتطت ظهتتيي ،تٌْتتا 2/5

افطاز ،تؿياض كوتتط اظ آًچتِ زض ًگتطـّتا ٍ اضظـّتاي

زضنس ،هٌاتؽ آب قيطيي اؾتت كتِ حتسٍز زٍ ؾتَم آى

ذَز ،رْتگيطي هخثتت ًؿتثت تتِ حفاغتت اظ هحتيط

( 68/9زضنس) زض يرچالّا هحثَؼ اؾت ٍ فقتط يت

ظيؿت زاضًس ،ضفتتاض ظيؿتت ت هحيطتي زضؾتت اًزتام

ؾَم ،قاتع اؾتفازُ اؾت كِ ايتي هقتساض ًيتع تتِ گًَتِاي

هيزٌّس .تطاي هخال ،اكخط هطزم تِ لعٍم حفاغت اظ شذتايط

پطاكٌسُ ٍ ًاهَظٍى ،تَظيؽ قسُ اؾتت (زٍلتكتاّي پيتطٍظ ٍ

اًطغي هؿتطف ّؿتٌس ،اها تؿساز تؿتياض كوتي حاعتط تتِ

طْواؾتتثي آقتتتياًي .)1389 ،تطاؾتتاؼ تطآٍضزّتتاي هَرتتَز،

نطفِرتَيي زض ههتطف اًتطغي الكتطيكتي يتا اؾتتفازُ

حساقع  50ككتَض رْتاى تتا ؾتال  2050تتا كوثتَز آب

ًكطزى اظ اتَهثيع قرهي ّؿتٌس.

قيطيي هَارِ هيقًَس كتِ ايتطاى ًيتع زض ضزيتي ّوتيي

حويسيظازُ ( )1385زض پػٍّكي تتا ؾٌتَاى تطضؾتي

ككَضّاؾت (زيَيس .)97 :2005 ،ؾلي ضغن ايي كِ هياًگيي

الگَي ضفتاض ههطفي هكتطكاى ذتاًگي تتطسً ،كتاى زازُ

ؾتَم هيتاًگيي رْتاًي اؾتت

اؾت كِ حتسٍز  45زضنتس هكتتطكاى ،ؾاهتع ؾوتسُ زض

(ضظاقي ،)1380 ،اهتا ؾتطاًِ ههتطف زض كليتِ ترتفّتاي

افعايف ههطف تطس ضا كن تَرْي هطزم تِ نطفِرتَيي

ذتتاًگي ،ككتتاٍضظي ،نتتٌؿتي ،تتتاالتط اظ اؾتتتاًساضّاي

زاًؿتِاًس ٍ تغييطات قيوت تتطس ضا زض ايتي ظهيٌتِ هتؤحط

رْاًي اؾت (ؾليعازُ ٍ ككاٍضظ .)2000 ،تطاي هختال ،ؾتطاًِ

ًويزاًٌس.

تاضـ تاضاى زض ايطاى ،ي

ههطف آب ذاًگي زض ايطاى  220ليتط زض ّط ضٍظ اؾتت،

اٍلؿي ( 2تِ ًقع اظ اظكوپً )1370 ،گتطـّتاي ذتال

زض حالي كِ اؾتاًساضز آى زض رْتاى تٌْتا  75ليتتط اؾتت
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تطضؾي ضاتطِ هؿؤٍليت پصيطي ٍ گطايف تِ نطفِرَيي زض ههطف آب

هطتَط تتِ اًتطغي ضا تطضؾتي كتطزُ اؾتت .اٍ گتعاضـ

گفتِاًس كِ زٍلت آهطيكا تايتس كتاضي تتطاي ايتي هؿتألِ

هيزّس كِ اظ ظهاى تحطين ًفتتي غتطب ،تتاكٌَى ،حتسٍز

اًزام زّس ٍ ضقوي كوتط اظ آى يؿٌي تٌْا  44زضنس تياى

ًيوي اظ راهؿِ آهطيكا تط ايي تاٍضًتس كتِ تحتطاى اًتطغي

كطزُاًس كِ هطزم تايس اقساهي زض ايي ظهيٌِ اًزام زٌّس.

چْاضم هطزم ٌّتَظ هؿتألِ ضا

پػٍّف پالک ٍ ّوكتاضاى ( ،1980تتِ ًقتع اظ اظكوتپ،

رسّي ٍ ٍاقؿي اؾت ٍ ي

رسي ًويگيطًس .اًَاؼ هطزهي كِ هؿتقسًس تحطاى اًتطغي،

 )1370تط ضٍي اؾتفازُ اظ گاظ طثيؿتي تتطاي گطهتايف زض

رسي اؾت ،قثيِ كؿاًي ّؿتتٌس كتِ تَرتِ ظيتازي تتِ

ظهؿتاى ٍ ،تطس تطاي كَلطّاي تاتؿتاًيً ،كاى زاز كتِ زض

هحيط هثصٍل هيزاضًس.

ّط زٍ فاظ هطالؿِ زض طَل ي ؾال ،هكتطكاى گطٍُ تؿْتس

فطيسگي )1994( 1زض پػٍّكي ،تتِ تطضؾتي گتطايف
افطاز ًؿثت تِ تْسيسّاي هحيطتي (گاظّتاي گلراًتِاي،

ؾوَهي ،تيف اظ گطٍُ كٌتطل ،زؾت تتِ نتطفِرتَيي زض
ههطف اًطغي ظزُاًس.

كوثَز آب ٍ آلَزگي آب) پطزاذتت .اٍ اظ هتطزم زضتتاضُ

هطالؿات كٌعٍ ٍ راًؿَى (تِ ًقع اظ نتفاضي ًيتا)1384 ،

هتَضز

زض هَضز نطفِرَيي اًطغي ًكاى زاز ،تأحيطات هخثتتي تتا

تطاي هخال ،هيعاى هؿؤٍليت قرهي ضا كِ هطزم تطاي ّط

اؾتفازُ اظ قيَُ تؿْس ٍ هؿتؤٍليت ارتوتاؾي تتِ زؾتت

اظ ايي تْسيسّا ،احؿاؼ هيكطزًتس ،اضظيتاتي ًوتَز.

هطالؿتِ 74 ،زضنتس اظ

ّط كسام اظ ايي تْسيسّا چٌس ؾؤال پطؾيس .زض ي
ي

آهسُ اؾت .تتطاي هختال ،زض يت

فطيسگي ،اؾتٌتاد هيكٌس كِ هطزم توايع زاضًتس ذَزقتاى

افطاز ،ههطف اًطغي ذاًگيقاى ضا ظيط ذط هثسأ كتاّف

ضا ههتتَى اظ ذططّتتاي هحيطتتي تساًٌتتس ،اهتتا احؿتتاؼ

زازًس ،زض حالي كِ تٌْا  31زضنس اظ افطاز تا هحطکّتاي

هؿؤٍليت كوي زض قثتال ايتي تْسيتسّا هتيكٌٌتس حتتي

پَلي ٍ تقَيت هخثت ،ههطف ذَز ضا كاّف زازُ تَزًس.
تتتَّن )2003( 6زض پػٍّكتتي تتتط ضٍي تعضگؿتتاالى

آًْايي كِ آقكاضا اظ ضفتاضّاي اًؿاًي ًكأت هيگيطًس.
تطاٍى ٍ ّوكاضاى ،)2005( 2زض پػٍّكي ًكاى زازًس،

آلواًي ،زضيافت كِ هطزم ًِ ،احؿاؼ هؿؤٍليت قرهتي

زاًكزَياى آهطيكايي زٍضُ ليؿاًؽ 3،ظياىّاي هحيطي ضا

ًؿثت تِ تْسيسّاي هحيطي هيكٌٌس ٍ ًِ قرهاً اظ تاتت

ظهاًي كِ ؾلت آى اًؿاىّا تَزًسً ،ؿتثت تتِ ظهتاًي كتِ

تْسيسات هحيطي ،احؿاؼ ذطط هيكٌٌس.

ؾلت آى ؾَاهع طثيؿي تَزًسٍ ،ذينتط اضظياتي هيكطزًس.
ّوچٌيي ،زض هَضز حَازث يتا ظيتاىّتايي كتِ ؾلتت آى

مثاوي وظزي

اًؿاىّا تَزًس ،آىّايي كِ ًاقي اظ پيكطفت تَزً ،ؿتثت

اظ اٍايع زِّ  1973نتطفِرتَيي تتِ ؾٌتَاى ضٍيكتطزي

تِ آًْايي كِ ًاقي اظ تيتَرْي 4يا ضفتاضّاي غيط قاًًَي

اؾاؾي زض هقاتلِ تا تحطاى اًطغي ،هَضز تَرِ قطاض گطفت

تَز ،تياّويتتط اضظياتي هيقسًس.

ٍ زض حالي كِ زض اتتسا غالثاً هتوطكع تط رٌثِّتاي فٌتي ٍ

ٍ ّوكتتاضاى )2000( 5زض پػٍّكتتي تتتط

اقتهتتتازي تتتتَز ،تتتتِ تتتتسضيذ تتتتط گتتتطايف ٍ ضفتتتتاض

ضٍي ًوًَِاي ً 1400فتطي اظ آهطيكاييتاى زض ؾتالّتاي

ههطفكٌٌسگاى ،هؿطَف گطزيس .نتطفِرتَيي ،ضفتتاضي

 1997تا ً 1998كاى زاز كِ اكخط آًْتا ( 77زضنتس) گتطم

اؾت كِ طي آى اظ زاقتِّا ٍ اهكاًات ،تِ نَضت تْيٌتِ

قسى ظهيي ضا تاٍض زاضًس تا ٍرَز ايتي فقتط  59زضنتس

اؾتفازُ هيقَز (نفاضيًيا .)9 :1384 ،نطفِرَيي ،زاضاي

1

ايي ٍيػگي اؾاؾي اؾت كِ ًياظ تِ ؾتطهايِگتصاضيّتاي

كتطٍؼًيت

Fridgen
Brown et al
3
American Undergraduates
4
Carelessness
5
Krosnick et al
2

ؾٌگيي هالي ًتساضز (كطيوتي ٍ نتفاضيًيتا ٍ )1384 ،تتسٍى
Bohm

6
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ايٌكِ ؾطت ظًسگي هتطزم ،تٌتعل ياتتس ،هتيتتَاى هيتعاى

قطاض هيگيطًس كتِ حتق ًساضًتس آًْتا ضا ًازيتسُ تگيطًتس.

ههطف ضا تا 50زضنس كاّف زاز (اؾتاتاخ ٍ يتطريي:1979 ،

اًؿاىّا ًويتَاًٌس تسٍى تَافتق تتا ّتن ،تتسٍى پتصيطـ

.)136

ايخاضّاي هتقاتع ،تسٍى تطقطاض كطزى پيًَسّاي پايتساض تتا

گطايف تتِ نتطفِرتَيي ،هتتأحط اظ ؾَاهتع هتؿتسزي

يكسيگط ،تِ نَضت روؿي ظًسگي كٌٌس .هيلتع ( 1959تتِ

اؾت .اظ ًػط ؾليگوي ( )1981آگاّي افطاز اظ پياهتسّاي

ًقع اظ ايوتاى )1388 ،ؾٌهط انلي ًقفّاي ضفتاضي افطاز ضا

تحطاىٌّ ،زاض قرهي زض تتاب نتطفِرتَيي ،قتَيتطيي

كِ تِ ٍؾيلِ ًػن ٍ تطتية ارتواؾي تؿييي قتسُ اؾتت ،

ؾَاهع زض اقسام تِ نطفِرَيي هحؿَب هيقتًَس .گلتط

تؿْس هيًاهس .اٍ تحج ذَز زض هَضز تؿْس ضا اظ ًياظّتا ٍ

()2002

تأحيط آى تط پيسايف گطٍُّا ٍ ؾاذت آًْا آغاظ هيكٌتس ٍ

هؿتقسًس آگاّي اظ قيَُّتاي نتطفِرتَيي ،تتطاًگيرتي

تياى هيكٌس كِ ًياظّاي اًؿتاى هَرتة هتيقتَز كتِ تتا

هخثت (تصكط زض تاب اقساهات ؾولي تطاي نطفِ رتَيي)،

زيگطاى ضٍاتط ارتواؾي ،زاقتتِ تاقتس ٍ تتطاي تطقتطاضي

تطاًگيرتي هٌفي (اظ ططيق ظٍض ٍ هزاظات) ،هتسلؾتاظي

ضٍاتط ارتوتاؾي ،ؾوتَيت زض گتطٍُّتاي ارتوتاؾي ٍ

(ًوايف ٍاعت ضفتاضّا ٍ اؾوتال هطلتَب) ،اًگيتعُّتاي

ضؾايت قَاؾس تطقطاضي اضتثتاط (ٌّزاضّتا) تتيي اؾوتاي

پَلي ٍ پتؽذَضاًتس (هطلتؽ كتطزى هتطزم تتا اطالؾتات

گطٍُ ،اهطي عتطٍضي اؾتت ٍ ٌّگتاهي كتِ كتٌفّتاي

ذاني زضتاضُ ؾطت ههطف اًطغي آًْا) ؾَاهتع اؾاؾتي

هتقاتع اؾواي گطٍُ تط اؾاؼ ًػتن ٍ تطتيتة ارتوتاؾي

اًزام نطفِرتَيي ّؿتتٌس ،اهتا تطذتي پػٍّكتگطاى تتط

زضتاضُ زاز ٍ ؾتس تيي ًقفّاي ارتواؾي تٌػتين يتا ازاضُ

هؿؤٍليتپصيطي تأكيتس هتيكٌٌتس (كتَک ٍ تطًثتط 1981 ،

قس ،تؿْس تِ ٍرَز آهسُ اؾت .تؿْتس يكتي اظ هفتاّيوي

تاهيؿتط 1984 ،تِ ًقع اظ تطكتٍَيتع .)1372 ،هؿؤٍليتپتصيطي،

اؾت كِ اؾتتطايكط ( 1989تتِ ًقتع اظ ايوتاى )1389 ،هطتطح

ؾثاضت اؾت اظ العام ٍ تؿْتس زضًٍتي فتطز تتطاي اًزتام

هيكٌس ٍ آى ضا ضاّي تطاي هفَْمؾاظي تيي ذَز ٍ ضفتاض

هطلَب ّوِ فؿاليتّايي كِ تتط ؾْتسُ اٍ گصاقتتِ قتسُ

ارتواؾي هيتيٌس .هؿتؤٍليت ارتوتاؾي زض قالتة ّوتيي

(تيطَّف )1384 ،يا اًتػاضاتي كتِ راهؿتِ اظ اٍ زاضز (فتَضز،

تؿْس ،هططح هيقَز ٍ تؿيييكٌٌسُ زضرِ اضتثاط فتطز تتا

 .)1985تتتتِ ظؾتتتن قتتتَاضتع ٍ ّوكتتتاضاى ()299 :1970

زيگطاى اؾتّ .ط چقسض زاهٌِ ضٍاتط فطز گؿتطزُتط تاقس،

هؿؤٍليتپصيطي ،زض تطگيطًتسُ چْتاض قتاذم اؾاؾتي

تؿْس ٍي تِ زيگطاى تيكتط ٍ هيعاى هؿتؤٍليت ارتوتاؾي

اّويت زازى تِ ٍغايي ،تطؾْسُ گتطفتي ؾَاقتة ضفتتاض،

اٍ تيكتط ذَاّس تَز .تط اؾاؼ ًػطيِ ًقتف (تطًتط)2003 ،

پاؾد گَيي ،قاتتع اؾتوتاز تتَزى اؾتت .هؿتؤٍليت ،زض

افطاز ،تِ ؾاذتاض ارتواؾي تعضگتطي هطتثط ّؿتتٌس ٍ ّتط

ازتيات راهؿِ قٌاذتي ًيع ّوَاضُ هَضز تَرِ تَزُ اؾت.

قرم زض زاذع تؿسازي اظ ًػامّاي پايگاّي ،هَاعتؿي

زٍضكين )1387( 1ؾطچكوِ ّط گًَِ فؿاليتت اذالقتي ضا

ضا اقغال هيكٌسً .قف ،هفَْم كليتسي اؾتت كتِ فتطز ٍ

تثؿيت هٌافؽ ذهَني اظ هٌافؽ ؾوَهي هيزاًس ،كِ ايتي

ؾاذتاض ارتواؾي ضا تِ يكسيگط هطتثط هتيكٌتس .فتطز تتا

اهط زضتطزاضًسُ ضٍحيتِ فتساكاضي ٍ ايختاض تتَزُ كتِ يت

گطفتي ًقف ٍ ايفاي آى زض قثكِ ارتواؾي ،تتا زيگتطاى،

ٍيػگي اذالقي اؾت .اظ ًػط زٍضكين ( )1381كٌكتگطاى

زض اضتثاط قطاض هيگيطز .ايي اضتثاط تايس تِ گًَِاي تاقتس

ارتوتتاؾي اظ آًزتتا كتتِ ؾاهتتع ًقتتفّتتاي ذتتاًَازگي يتتا

كِ ّن ضعايت فطز ٍ ّن ضعايت زيگطاى حانع قتَز،

ارتواؾي هؿيي ّؿتٌس ،زض قثكِاي اظ تؿْسات ٍ تكاليي

كِ ايي هْن زض پطتَ ضفتتاض هؿتؤٍالًِ حانتع هتيقتَز.

( )1981قتتتتيپ ٍضث ( ٍ )1993زي ياًتتتت

كاضكطزّاي هؿؤٍليتپصيطي زض تحقيقات هتؿسزي هتَضز
Durkheim

1
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تطضؾي قطاض گطفتِ اؾتً .رؿتيي تاض زٍضكين (تتِ ًقتع اظ

ريشضىاسي

كيَيؿتَ )1377 ،زض تطضؾي ذَزككيً ،كاى زاز هؿؤٍليت

ضٍـ تِ كاض گطفتِ قسُ زض ايي پػٍّف ،ضٍـ پيوايكي

ارتواؾي تط ضفتاضّتاي ًَؾسٍؾتتاًِ تتأحيط زاضز .التاًتِ ٍ

اؾت .راهؿِ آهتاضي ،كليتِ افتطاز تتاالي  18ؾتال قتْط

زاضلتتي ( ،)1970هاضٍياهتتا ٍ ّوكتتاضاى ( ،)1982لتتَيي ٍ

ياؾَد اؾت كتِ تتا اؾتتفازُ اظ فطهتَل كتَكطاى ،اًتساظُ

ّوكاضاى ( ٍ ،)2001احوتسي (ً )1388يتع ًكتاى زازًتس

ًوًَِ ً 382فتط تتِ زؾتت آهتس ،اهتا تتطاي زؾتتياتي تتِ

هؿتتؤٍليتپتتصيطي ،ضفتاضّتتاي ًتتَؼ زٍؾتتتاًِ ضا افتتعايف

تطآٍضزي زقيقتط ،اًساظُ ًوًَِ تًِ 400فط افعايف يافتت.

هيزّسٍ .اى ضيتتع ٍ ٍضّتالي (تتِ ًقتع اظ كطيوتي)1384 ،

ّوچٌيي ،اظ ضٍـ ًوًَِگيطي تهتازفي چٌتس هطحلتِاي

هؿتقسًس ،هيتَاى گطايف تِ نطفِ رَيي ضا تا هفتاّيوي،

تطاي زؾتطؾي تِ ًوًَِّا تِ هٌػتَض روتؽآٍضي زازُّتا

ّوچَى پصيطـ هؿؤٍليت ،تقَيت كتطز .تتا اؾتتٌاز تتِ

اؾتفازُ قسُ اؾت .اتعاض تحقيق ،پطؾكٌاهِ اؾتت كتِ زض

هثاًي ًػطي هططح قسُ ،هؿؤٍليت پصيطي ،هَرة ايزاز

تطگيطًسُ زٍ هقياؼ (گطايف تِ نطفِرتَيي زض ههتطف

ظًسگي روؿي ،ضٍاتط ارتواؾي هٌاؾتة تتطاي تتطآٍضزُ

آب ٍ هؿتتؤٍليتپتتصيطي) اؾتتت .تتتطاي ؾتتٌزف ؾتتاظُ

قسى ًياظّتاي ارتوتاؾي ،قتكعگيتطي ضفتتاض ارتوتاؾي

گتتطايف تتتِ نتتطفِرتتَيي زض ههتتطف آب ،اظ ؾتتِ تؿتتس

هٌاؾة ،ايفاي ًقف زض قثكِّاي ارتوتاؾي ،هتي قتَز.

قٌاذتي ،ؾاطفي ٍ ضفتاضي ،اؾتفازُ قسُ اؾت ،اها تتطاي

هؿؤٍليتپصيطي ،تؿْس زضًٍي فطز ضا تطاي اًزام ضفتاضّتا

ؾتتٌزف ؾتتاظُ هؿتتؤٍليتپتتصيطي ،اظ زٍ تؿتتس فتتطزي ٍ

ٍ فؿاليتّاي هطلَتي كِ تط ؾْتسُ اٍ گصاقتتِ قتسُ يتا

روؿي ،اؾتفازُ گطزيس .تطاي تؿييي اؾتثتاض هقيتاؼّتا اظ

راهؿِ اظ اٍ اًتػاض زاضز ،ؾثة هيقَز .ايتي اهتط عتاهي

اؾتثاض ؾاظُ تِ ضٍـ تحليع ؾاهلي ،تطاي تؿييي پايتايي،

تقاي ظًسگي روؿي اؾت .تا ايي تفانيع ،تتا اؾتتٌاز تتِ

اظ ّوتتاٌّگي زضًٍتتي اتتتعاض تتتِ ضٍـ آلفتتاي كطًٍثتتاخ

2

تطزاقتّاي ًػطي اظ هفَْم هؿؤٍليت پصيطي ،هيتتَاى

اؾتفازُ قس كِ ًتايذ آى زض رسٍل  1آٍضزُ قتسُ اؾتت.

ايي فطو ضا هططح ًوتَز كتِ تتيي هؿتؤٍليتپتصيطي ٍ

تط اؾاؼ ًتتايذ تتِ زؾتت آهتسُ ،آظهتَى  KMO3تتطاي

ضفتاض نطفِرَياًِ زض ههطف آب ،ضاتطِ ٍرتَز زاضز .اظ

گتتطايف تتتِ نتتطفِ رتتَيي زض ههتتطف آب (ٍ )0/859

ايي ضٍ ،هسل تزطتي تحقيق ،تِ قطح ظيط تطؾين گطزيتسُ

هؿؤٍليتپصيطي ( )0/813اؾت كِ تياًگط كفايت اًتساظُ

اؾت.

ًوًَِ اؾت .تِ ؾالٍُ ،قاذم هزصٍض كاي ،تطاي آظهَى

فزضیات ي سؤالَاي تحقیق

لحاظ آهاضي هؿٌيزاض اؾتت ٍ ًكتاى هتيزّتس كتِ تتيي

 -تيي هؿؤٍليتپتصيطي ٍ گتطايف تتِ نتطفِرتَيي زض

هتغيطّا ّوثؿتگي ٍرَز زاضز.

1

كطٍيت تاضتلت ،تطاي ؾاظُّا ( )P>0/001اؾتت كتِ تتِ

ههطف آب ضاتطِ ٍرَز زاضزّ .طچتِ هؿتؤٍليتپتصيطي
افعايف ياتس گطايف تِ نطفِرَيي تيكتط هيقَز.
 آيا تيي هتغيطّاي روؿيتي(ؾي ،رتٌؽٍ ،عتؽ تأّتع،زضآهس ،تحهيالت ٍ قَهيت) ٍ گطايف تِ نتطفِرتَيي
زض ههطف آب ضاتطِ هؿٌازاضي ٍرَز زاضز؟

Vanritz and Verhallen

1

Cronbach’s Alpha
Kaiser- Mayer- Oklin measure of sampling adequacy

2
3

راهؿِقٌاؾي كاضتطزي ،ؾال تيؿت ٍ چْاضم ،قواضُ پياپي ( ،)50قواضُ زٍم ،تاتؿتاى 1392
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احساسي

ضىاختي

رفتاري

گزايص تٍ صزفٍجًيي در مصزفآب

متغیزَاي جمؼیتي

درآمد

تحصیالت

يضغ تأَل

مسؤيلیتپذيزي

جىسیت

سه

فزدي

جمؼي

مدل تحلیلي تحقیق

تحليع ؾاهلي هَضز ًػتط اظ ًتَؼ تأييتسي اؾتت ٍ تتا

يافتٍَاي تًصیفي

تَرِ تِ اتؿازي كِ تطاي ّتط ؾتاظُ تؿطيتي قتسُ تتَز،

تط اؾاؼ ًتايذ تَنيفي هتغيطّاي روؿيتتي ،اظ هزوتَؼ

تؿساز ؾاهعّا ًيع تِ ّواى اًساظُ زض ًػط گطفتتِ قتس كتِ

ً 400فتتط پاؾتترگًَ 172 ،فتتط( 43زضنتتس) هتتطز ٍ 228

ؾَاهع ٍ هؤلفِّاي هطتَط تِ ّتط كتسام ،هكترم قتسُ

ًفط( 57زضنس) ظى تَزُاًس .هيتاًگيي ؾتٌي پاؾترگَياى

اؾت .زض هزوَؼ ،زض هقياؼ گطايف تِ نتطفِرتَيي زض

 28/5ؾال ،هياًگيي ؾَاز 12/6ؾتال ٍ قَهيتت ً 382فتط

ههطف آب 9 ،گَيِ ٍ زض هقيتاؼ هؿتؤٍليتپتصيطي3 ،

( 82/1زضنس) لطً 57 ،فط( 14/2زضنس) فتاضؼً 13 ،فتط

گَيِ اظ هسل حصف گطزيسًتسً .تتايذ تحليتع تيتاًگط آى

( 3/2زضنس) تطک ٍ ً 2فط ( /5زضنس) قَهيتّاي زيگط

ّؿتٌس كِ هيعاى ٍاضياًؽ تثيييقسُ زض ؾاظُ گتطايف تتِ

ّؿتتتٌسً 208 .فتتط( 52زضنتتس) هتأّتتع ٍ ً 192فتتط (48

نتتتطفِرتتتَيي زض ههتتتطف آب( ٍ )51/2زض ؾتتتاظُ

زضنس) هزطزًس ،اها تط اؾاؼ ًتايذ تَنتيفي ؾتاظُّتاي

اظ ؾتاظُّتا

تحقيق ،هياًگيي گطايف تِ نطفِرَيي زض ههتطف آب،

ًيع تا اؾتفازُ اظ ّوؿاًي زضًٍي تِ ضٍـ آلفاي كطًٍثاخ،

تط ضٍي هقياؾي تا زاهٌتِ  ٍ 12-60هيتاًگيي ٍاقؿتي ،36

هحاؾثِ قسُ اؾتت كتِ هقتساض آى زض ؾتاظُ گتطايف تتِ

تطاتط تا  50/4اؾت .تِ ؾالٍُ ،هياًگيي هؿؤٍليتپتصيطي،

نطفِرَيي ٍ 0/77زض ؾاظُ هؿؤٍليتپصيطي 0/80اؾتت

تط ضٍي هقياؾي تتا زاهٌتِ  ٍ 9-45هيتاًگيي ٍاقؿتي ،27

ٍ ًكاى هيزّس كِ هقياؼّاي ططاحي قسُ اظ ؾتاظگاضي

تطاتط تا  39/5اؾت.

هؿؤٍليتپصيطي  56/6اؾت .پايايي ّط يت

زضًٍي قاتع قثَلي تطذَضزاض تَزُاًس.
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جديل  -1تؼییه اػتثار ي پايايي مقیاسَاي گزايص تٍ صزفٍجًيي ي مسؤيلیتپذيزي
ػاملَا
يارياوس ضزية
مقدار
آلفاي
تثییه
ساسٌ
ضىاختي ػاطفي رفتاري ييژٌ
کزيوثاخ
ضدٌ
گطايف تِ نطفِرَيي زض ههطف آب
ههطف تيضٍيِ آب ّسض زازى ؾطهايِ هلي اؾت.
ههطف تيَْزُ آب ظًسگي اًؿاى ضا تا تحطاى هَارِ هيكٌس.
زض ظهاى كًٌَي ههطف ظياز آب ،يكي اظ هككالت تعض رَاهؽ اؾت.
ههطف تيضٍيِ آب ،عطض ضؾاًسى تِ ّوِ افطاز راهؿِ اؾت.
ها اًؿاىّايي ّؿتين كِ قسض آب ضا ًويزاًين.
ّسض زازى آتي كِ تِ ؾرتي تِ زؾت ها هيضؾس قسضًكٌاؾي اؾت.
احؿاؼ ريطُتٌسي آب ههطفي ضًذآٍض اؾت.
تِ اًساظُاي آب زض كتطي هيضيعم كِ پؽ اظ زضؾت كطزى چاي چيعي
تاقي ًواًس.
كَلط هٌعل ضا زض فهَل گطم تا پَقكي هٌاؾة هيپَقاًن.
رع زض هَاقؽ عطٍضي قيط آب ضا تاظ ًويگصاضم.
اگط اؾواي ذاًَازُام ظياز آب ههطف كٌٌس ،تصكط هيزّن.
اظ آب قطب ذاًگي تطاي ؾاذت ٍ ؾاظ اؾتفازُ ًويكٌن.

ساسٌ

ٍظى
ؾاهلي
0/783
0/775
0/762
0/639

ٍظى
ؾاهلي

كع
هقياؼ

ٍظى
ؾاهلي
4/7

0/721
0/695
0/558

1/5

31/7

10/3
0/77

0/760
0/603
0/602
0/571
0/543

ػاملَا

1/3

9/2

مقدار
ييژٌ

يارياوس ضزية
آلفاي
تثییه
کزيوثاخ
ضدٌ

فزدي

جمؼي

هؿؤٍليتپصيطي

ٍظى ؾاهلي

ٍظى ؾاهلي

هؿوَالً زض اًزام ّط كاضي تِ ًتايذ آى فكط هيكٌن.
ّويكِ ؾؿي هيكٌن ضاظ ًگْساض تاقن.
زض كاضّاي روؿي ،زٍؾت زاضم ٍغيفِاي تِ هي ٍاگصاض قَز.
كاضي ضا كِ تط ؾْسُام گصاقتِ هيقَز ،تِ طَض كاهع اًزام هيزّن.
تِ ًػافت ٍ پاكيعگي اّويت هيزّن.
تطاي تَؾؿِ قْطم تالـ هيكٌن.
ًؿثت تِ پاكيعگي قْطم حؿاؼ ّؿتن.
هككالت قْطم ضا تِ هؿؤٍالى گعاضـ هيزّن.
حفاغت اظ هٌاتؽ طثيؿي تِ ذاطط ًؿعّاي آيٌسُ ٍغيفِ اي هلي اؾت.

0/803
0/772
0/715
0/694
0/555

يافتٍَاي تحلیلي ي آسمًن فزضیات
تا تَرِ تِ ايتي كتِ ؾتاظُ گتطايف تتِ نتطفِرتَيي زض
ههطف آب ،تط حؿة ؾِ تؿس قٌاذتي ،ؾاطفي ،ضفتتاضي
ٍ ؾاظُ هؿؤٍليتپتصيطي ،تتط حؿتة زٍ تؿتس فتطزي ٍ
روؿي ،ؾٌزف گطزيسًس ،اتتسا هتاتطيؽ ّوثؿتتگي تتيي

ؾاظُّا ٍ اتؿاز آى هحاؾثِ گطزيس كِ ًتايذ آى زض رتسٍل
 2اضائِ قسُ اؾت .تط اؾاؼ زازُّاي رسٍلّ ،وثؿتتگي
هخثت ٍ هؿٌازاضي تتيي هؿتؤٍليتپتصيطي ٍ گتطايف تتِ
نطفِرَيي زض ههطف آب ٍرَز زاضز.

كع
هقياؼ

3/6

40/2
0/80

0/856
0/748
0/719
0/502

1/4

16/4
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جديل  - 2ماتزيس َمثستگي مسؤيلیتپذيزي ي گزايص تٍ صزفٍجًيي در مصزف آب
ساسٌَا ي اتؼااد
آوُا

گاازايص تااٍ
صزفٍجًيي
(مجمًع)

مسؤيلیتپذيزي مسؤيلیتپذيزي مسؤيلیتپذيزي
(مجمًع)

(جمؼي)

(فزدي)

گاازايص تااٍ گاازايص تااٍ گاازايص تااٍ
صزفٍجاًيي
(ضىاختي)

صاازفٍجااًيي صزفٍجاًيي
(احساسي)

(رفتاري)

گتتتتطايف تتتتتِ
نتتتطفِرتتتَيي 1
(هزوَؼ)
هؿؤٍليتپصيطي
(هزوَؼ)
هؿؤٍليتپصيطي
روؿي
هؿؤٍليتپصيطي
فطزي

**0/592

1

**0/396

**0/807

1

**0/587

**0/880

**0/429

1

گتتتتطايف تتتتتِ
نتتتطفِرتتتَيي **0/764

**0/441

**0/311

**0/424

1

(قٌاذتي)
گتتتتطايف تتتتتِ
نتتتطفِرتتتَيي **0/607

**0/225

*0/116

**0/252

**0/194

1

(احؿاؾي)
گتتتتطايف تتتتتِ
نتتتطفِرتتتَيي **0/783

**0/580

**0/399

**0/566

**0/382

**0/261

1

(ضفتاضي)
* P<0/05 ** P< 0/01

 -راتطٍ تیه مسؤيلیتپذيزي ي گزايص تٍ صزفٍجًيي

هؿؤٍليتپصيطي ٍ گطايف تِ نتطفِرتَيي زض ههتطف

در مصزف آب

آب (هزوتتَؼ اتؿتتاز) تتتا تَرتتِ تتتِ هقتتساض ٍ F=214/9

تتتطاي تطضؾتتي ضاتطتتِ هؿتتؤٍليتپتتصيطي ٍ گتتطايف تتتِ

 Sig= 0/000هؿٌتتازاض اؾتتتّ .وچٌتتيي ،رتتسٍل ًكتتاى

نطفِرَيي زض ههطف آبً ،يع اتؿاز آًْا تا يكسيگط ،اظ

هيزّس ضاتطِ ّط ي

اظ اتؿاز هؿؤٍليتپصيطي تا ّط ؾتِ

آظهَى ضگطؾيَى ذطي ؾازُ اؾتفازُ قسُ اؾت كِ ًتتايذ

تؿس گطايف تِ نطفِرَيي هؿٌازاض اؾت.

آى تِ قطح رسٍل  3اؾت .تط اؾاؼ ًتايذ رسٍل ،ضاتطِ
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جديل  -3تزرسي راتطٍ مسؤيلیتپذيزي ي گزايص تٍ صزفٍجًيي در مصزف آب
ضزية َمثستگي پیزسًن ضزية تؼییه
هؿؤٍليتپصيطي
گطايف تِ نطفِرَيي
(هؿؤٍليتپصيطي) فطزي
(گطايف) قٌاذتي
(هؿؤٍليتپصيطي) فطزي
(گطايف) ؾاطفي
(هؿؤٍليتپصيطي) فطزي
(گطايف) ضفتاضي
(هؿؤٍليتپصيطي)روؿي
(گطايف) قٌاذتي
(هؿؤٍليتپصيطي) روؿي
(گطايف) ؾاطفي
(هؿؤٍليتپصيطي) روؿي
(گطايف) ضفتاضي

Sig

F

t

Sig

14/6

0/000
0/000

0/592

0/351

0/000 214/9

0/424

0/179

87

0/000

9/3

0/252

0/063

26/9

0/000

5/2

0/000

0/566

0/320

0/000 187/2

13/6

0/000

0/311

0/097

42/6

0/000

6/25

0/000

0/116

0/013

5/4

0/021

2/3

0/021

0/399

0/159

75/4

0/000

8/6

0/000

 -ارتثاط متغیزَاي سمیىٍاي ي گزايص تٍ صزفٍجاًيي

نطفِرَيي زض ههطف آب (كلتي) تتا تَرتِ تتِ ؾتطت

در مصزف آب

ؾٌزف هتغيطّاي ظهيٌِاي اظ آظهَى  F ٍ Tاؾتفازُ قتسُ

تطاي تطضؾي اضتثاط تيي هتغيطّاي ظهيٌِاي تا گطايف تتِ

كِ ًتايذ آى تِ قطح رساٍل  6 ٍ 5 ،4اؾت.

جديل  -4تزرسي تفايت سوان ي مزدان ،مجزدان ي متاَالن در گزايص تٍ صزفٍجًيي در مصزف آب
تؼداد

متغیز
رٌؿيت
ٍعؽ تأّع

میاااوگیه گاازايص تااٍ اوحاازاف
مؼیار
صزفٍجًيي

هطز

172

50/4

6/5

ظى

228

50/7

5/7

هتأّع

192

49/8

6

هزطز

208

50/8

6/1

t

df

Sig

0/232

398

0/812

-1/7

398

0/089

تط اؾاؼ رسٍل  4هياًگيي گطايف ظًاى ٍ هتطزاى تتِ

نتتطفِرتتَيي زض ههتتطف آب ًيتتع تتتا تَرتتِ تتتِ ؾتتطت

نطفِرَيي زض ههطف آب ،تا تَرِ تِ ؾتطت هؿٌتازاضي

هؿٌتتتازاضي  ٍ Sig= 0/089هقتتتساض  t= -1/7تفتتتاٍت

 ٍ Sig= 0/817هقساض  t= 0/232تفاٍت هؿٌازاضي ًساضز.

هؿٌازاضي ًساضز.

تتتِ ؾتتالٍُ ،هيتتاًگيي گتتطايف هتتتأّالى ٍ هزتتطزاى تتتِ
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جديل  -5تزرسي راتطٍ تیه سه ،تحصیالت ي درآمد تا گزايص تٍ صزفٍجًيي در مصزف آب
ضزية َمثستگي پیزسًن

ضزية تؼییه

F

Sig

Sig

t

ؾي
گطايف تِ نتطفِرتَيي زض ههتطف 0/033

0/37

0/002

0/616

0/508

0/539

آب
تحهيالت
گطايف تِ نتطفِرتَيي زض ههتطف 0/039

0/603

0/002

0/776

0/433

0/438

آب
زضآهس
گطايف تِ نتطفِرتَيي زض ههتطف 0/037

0/548

0/001

0/740

0/459

0/459

آب

كِ ًكاى هيزّس ايي ؾِ هتغيط ضاتطِ هؿٌازاضي تا گتطايف

تط اؾاؼ ًتايذ رسٍل  ،5هقساض هؿٌتازاضي تتطاي ّتط

تِ نطفِرَيي زض ههطف آب ًساضًس.

ؾِ هتغيط ؾي ،تحهيالت ٍ زضآهس تتاالتط اظ  0/05اؾتت

جديل  -6تزرسي راتطٍ تفايت قًمیتَا در گزايص تٍ صزفٍجًيي در مصزف آب
قًمیت تؼداد میاوگیه اوحزاف مؼیار
گطايف تِ نطفِرَيي

لط

328

50/3

5/9

فاضؼ

57

50/6

6/5

تطک

13

49/3

7/6

F

1

df

399

Sig

0/390

تتط اؾتتاؼ رتسٍل  ،6تتتا تَرتِ تتتِ ايتي كتتِ ؾتتطت

پيفتيٌيكٌٌسُ قَيتطي اؾت اظ ضٍـ تحليتع ضگطؾتيَى

هؿٌازاضي  ٍ Sig= 0/390هقساض  F= 1اؾت ،لصا هيتتَاى

چٌسگاًِ اؾتفازُ قسُ اؾت كِ ًتايذ آى تِ قطح رتساٍل

ًتيزِ گطفت كِ قَهيتّاي هرتلي تِ لحاظ گطايف تتِ

ظيط اؾت (قتاياى شكتط اؾتت كتِ هتغيطّتاي اؾتوي تتِ

نطفِرَيي زض ههطف آب ،تفاٍت هؿٌازاضي تا يكتسيگط

نَضت ؾاذتگيٍ 1اضز هؿازلِ قسُاًس).

ًساضًس.
 تثییه گزايص تٍ صازفٍجاًيي در مصازف آب تازاساس متغیزَاي مستقل
تِ هٌػَض تطضؾتي ضاتطتِ هزوتَؼ هتغيطّتاي هؿتتقع تتا
گطايف تِ نطفِرَيي زض ههتطف آب ،تؿيتيي ايتي كتِ
هتغيطّاي هؿتقع زض هزوَؼ تا چِ اًساظُ قازض تتِ تثيتيي
هتغيط گطايف تِ نطفِرَيي ّؿتٌس ٍ كسام يت

اظ آًْتا
Dummy

1
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جديل  -7تثییه گزايص تٍ صزفٍجًيي(مجمًع) تز حسة مجمًع متغیزَاي مستقل
مزحلٍ

پیصتیىي کىىدٌ

Beta

B

t

Sig

اٍل

هؿؤٍليتپصيطي

0/591

0/812

14/6

0/591 0/000

تط اؾاؼ ًتايذ رسٍل  ،7هتغيط هؿؤٍليتپتصيطي ،تتِ

ضزية َمثستگي ضزية تؼییه

F

0/349

Sig

0/000 212/9

ّوثؿتگي تطاتط تا  R= 0/591اؾت كِ ًكاى زٌّسُ ضاتطِ
قَي تيي زٍ هتغيط اؾت.

تٌْايي  0/349اظ ٍاضياًؽ گتطايف تتِ نتطفِرتَيي زض
ههتتطف آب ضا پتتيفتيٌتتي هتتيكٌتتسّ .وچٌتتيي ،عتتطية

جديل  -8تثییه گزايص ضىاختي (تٍ صزفٍجًيي در مصزف آب) تز حسة مجمًع متغیزَاي مستقل
مزحلٍ

پیصتیىي کىىدٌ

Beta

t

Sig

اٍل
زٍم

(هؿؤٍليت) فطزي

0/423

9/3

0/423 0/000

0/179

0/000 86/5

(هؿؤٍليت) فطزي

0/355

7/1

0/000

(هؿؤٍليت) روؿي 0/158

3/1

0/002

0/446

0/199

0/000 49/3

0/358

7/2

0/000

(هؿؤٍليت) روؿي 0/159

3/2

0/456 0/001

(هؿؤٍليت) فطزي
ؾَم

ضزية َمثستگي ضزية تؼییه

F

Sig

رٌؿيت

0/208

0/000 34/6

0/037 -2/1 -0/094

تط اؾاؼ ًتايذ رسٍل  ،8قتَيتطيي پتيفتيٌتيكٌٌتسُ

عطية تؿييي تِ  0/199هيضؾس كِ ًكاى هيزّتس0/020

گتتتطايف قتتتٌاذتي (نتتتطفِرتتتَيي زض ههتتتطف آب)

تِ قسضت پيفتيٌي افعٍزُ اؾت ٍ ًْايتاً زض هطحلِ ؾتَم،

هؿؤٍليتپصيطي فتطزي اؾتت كتِ تتِ تٌْتايي  0/179اظ

تا ٍاضز قسى هتغيط رٌؿيت تِ هتسل ،عتطية تؿيتيي تتِ

ٍاضياًؽ گطايف قتٌاذتي ضا تثيتيي هتيكٌتس .زض هطحلتِ

 0/208هيضؾس كِ ًكاى هيزّس ايي هتغيط ًيع  0/011تتِ

زٍم ،تا اعافِقسى هؿؤٍليتپتصيطي روؿتي ،تتِ هتسل،

قسضت پيفتيٌي افعٍزُ اؾت.

جديل  -9تثییه گزايص ػاطفي (تٍ صزفٍجًيي در مصزف آب) تز حسة مجمًع متغیزَاي مستقل
مزحلٍ

پیصتیىي کىىدٌ

Beta

t

Sig

اٍل

(هؿؤٍليت) فطزي

0/251

5/1

0/000

(هؿؤٍليت) فطزي

0/234

4/8

0/000

قَهيت كطز

-0/136

-2/8

0/005

زٍم

رسٍل ً 9كاى هيزّس كِ قَيتطيي پتيفتيٌتيكٌٌتسُ
گتتتطايف ؾتتتاطفي (نتتتطفِرتتتَيي زض ههتتتطف آب)،
هؿؤٍليتپصيطي فطزي اؾت كتِ  0/063اظ ٍاضيتاًؽ آى
ضا تثيتيي هتتيكٌتس .زض هطحلتتِ زٍم تتا ٍاضز قتتسى هتغيتتط

ضزية َمثستگي ضزية تؼییه

F

Sig

0/251

0/063

26/7

0/000

0/285

0/081

17/5

0/000

قَهيت (كطز) تِ هسل ،عطية تؿيتيي تتِ  0/081ضؾتيسُ
اؾت ،كِ ًكاى هتيزّتس ايتي هتغيتط  0/018تتِ قتسضت
پيفتيٌي افعٍزُ اؾت.
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جديل  -11تثییه گزايص رفتاري تز حسة مجمًع متغیزَاي مستقل
مزحلٍ

پیصتیىي کىىدٌ

Beta

t

Sig

ضزية َمثستگي

ضزية تؼییه

F

Sig

اٍل

(هؿؤٍليت) فطزي

0/564

13/6

0/000

0/564

0/319

185/6

0/000

(هؿؤٍليت) فطزي

0/483

10/7

0/000

(هؿؤٍليت) روؿي

0/190

4/2

0/000

0/590

0/348

105/7

0/000

زٍم

تط اؾاؼ ًتايذ رسٍل ،10قتَيتطيي پتيفتيٌتيكٌٌتسُ

هؿتتؤٍليتپتتصيطي افتتطاز تتتط ضٍي هقياؾتتي تتتا زاهٌتتِ 9

گتتتطايف ضفتتتتاضي (نتتتطفِرتتتَيي زض ههتتتطف آب)،

(كوتطيي) تا ( 45تيكتطيي) ٍ هيتاًگيي ٍاقؿتي  ،27تطاتتط

هؿؤٍليتپصيطي فتطزي اؾتت كتِ تتِ تٌْتايي  0/319اظ

تا  39/5اؾت ٍ تطاي ّتط يت

اظ اتؿتاز آى ًيتع تتِ ايتي

ٍاضياًؽ گطايف ضفتاضي ضا تثييي هيكٌس .زض هطحلِ زٍم،

نَضت اؾت كِ هياًگيي ًوطُ هؿؤٍليتپتصيطي فتطزي،

تا اعافِ قسى هؿؤٍليتپصيطي روؿي ،تِ هسل ،عتطية

تط ضٍي هقياؾي تا زاهٌِ ( 5كوتطيي) تا ( 25تيكتتطيي) ٍ

تؿييي تِ  0/348هيضؾس كتِ ًكتاى هتيزّتس  0/029تتِ

هيتتاًگيي ٍاقؿتتي  ،15تطاتتتط تتتا  22/3اؾتتت ،هيتتاًگيي

قسضت پيفتيٌي افعٍزُ اؾت.

هؿؤٍليتپصيطي روؿتي ،تتط ضٍي هقياؾتي تتا زاهٌتِ 4
(كوتطيي) تا ( 20تيكتطيي) ٍ هيتاًگيي ٍاقؿتي  ،12تطاتتط
تا  17/2اؾت.

وتیجٍگیزي ي تحث
پػٍّف حاعط تا ّسف تطضؾي تأحيط هؿؤٍليتپتصيطي

ًتايذ تحقيق ًكاى هيزّتس هؿتؤٍليتپتصيطي ،تتط

تط گتطايف تتِ نتطفِرتَيي زض ههتطف آب ،نتَضت

گطايف تِ نطفِرَيي زض ههتطف آب ،تتأحيط هؿٌتازاض ٍ

گطفتً .تايذ تَنتيفي تحقيتق تيتاًگط ايتي ّؿتتٌس كتِ

هخثتي زاضز تِ گًَِاي كِ ايي هتغيط هيتَاًتس  35زضنتس

هياًگيي ًوطُ گطايف تِ نطفِرَيي زض ههطف آب ،تتط

اظ تغييطات گطايف تتِ نتطفِرتَيي زض ههتطف آب ضا

ضٍي هقياؾي تا زاهٌتِ ( 12كوتتطيي) تتا ( 60تيكتتطيي)

تثييي ًوايس .ايي يافتِ تحقيق ،عوي ايٌكِ هتسل تحليلتي

تطاتط تا  50/4اؾت كِ تِ طَض هؿٌازاضي تيف اظ هيتاًگيي

تحقيق هثٌي تط تتأحيط هؿتؤٍليتپتصيطي تتط گتطايف تتِ

اظ

نطفِرَيي زض ههطف آب ضا تأييس قطاض هيكٌس ،تا ًتايذ

اتؿاز ًيع تِ ايي نَضت اؾت كِ هيتاًگيي ًوتطُ گتطايف

پػٍّف ًي گْط ٍ ّوكاضاى ( ،)1381فطيتسگي (،)1994

قٌاذتي تط ضٍي هقياؾتي تتا زاهٌتِ  ( 4كوتتطيي) تتا 20

كتتطٍؼًيتت

ٍ ّوكتتاضاى ( ،)1997پتتػٍّف پتتالک ٍ

(تيكتطيي) ٍ هياًگيي ٍاقؿتي  ،12تطاتتط تتا  17/5اؾتت.

ّوكاضاى ( ،)1980تتَضز ٍ ّوكتاضاى (ّ )2000ورتَاًي

هياًگيي ًوطُ گطايف ؾاطفي ،تط ضٍي هقياؾي تا زاهٌتِ 3

زاضز ،آًْا ضا تأييس هيكٌس ،اها تا پتػٍّف تتَّن ()2003

(كوتطيي) تا ( 15تيكتطيي) ٍ هياًگيي ٍاقؿي  ،9تطاتتط تتا

ّورَاًي ًساضز .ايي ؾسم تطتاتق احتوتاال ًاقتي اظ ايتي

 12اؾت ،هياًگيي ًوطُ گطايف ضفتاضي ،تط ضٍي هقياؾتي

اؾت كِ زض پػٍّف تَّن ( )2003ذططّتاي ظيؿتت -

تتتا زاهٌتتِ ( 5كتتنتتتطيي) تتتا ( 25تيكتتتطيي) ٍ هيتتاًگيي

هحيطتتي تتتِ طتتَض كلتتي هتتَضز تَرتتِ تتتَز ٍ طتتي آى،

ٍاقؿي ،15تطاتط تا  20/9اؾت .تِ ؾتالٍُ ،هيتاًگيي ًوتطُ

پاؾرگَياى هؿتقس تَزًس كتِ هؿتؤٍليت انتلي زض اتتتسا

ٍاقؿي ( )36اؾت .ايي قيَُ گتطايف ،تتطاي ّتط يت

تطضؾي ضاتطِ هؿؤٍليت پصيطي ٍ گطايف تِ نطفِرَيي زض ههطف آب

هتَرِ زٍلت اؾت ٍ ؾپؽ هطزم اؾت.
تيي ؾي افطاز ٍ گطايف تتِ نتطفِرتَيي زض ههتطف
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آتي هَضز تَرِ قطاض گيطز .تا تَرِ تِ زيسگاُ فيف تتايي
ٍ آيعى ( )1975هثٌي تتط ضاتطتِ ًعزيت

تتيي گتطايف ٍ

آب ،ضاتطِ ٍرَز ًساضز .ايي اهط تِ ايي هؿٌاؾت كِ كن ٍ

ضفتاض ،هيتَاى اهيسٍاض تَز كِ تا تتاال تتطزى گتطايفّتاي

ظياز قسى ؾي افطاز ،تأحيطي زض كن يا ظياز قسى گتطايف

قٌاذتي ،ؾاطفي ٍ ضفتاضي هطزم ًؿثت تتِ نتطفِرتَيي

افطاز تِ نطفِرَيي زض ههطف آب ًساضز .تتيي رٌؿتيت

زض ههطف آب ،اظ هيعاى ههطف تتيضٍيتِ آب زض ايتطاى

ٍ گتتطايف تتتِ نتتطفِرتتَيي زض ههتتطف آب ،تفتتاٍت

كاؾت.

هؿٌازاضي ٍرَز ًساضز تِ ؾثاضت زيگتط ،هتطزاى ٍ ظًتاى

تا تَرِ تِ تأحيط هؿٌازاض هؿؤٍليتپصيطي تط گطايف تتِ

گطايف هكاتْي ًؿثت تِ نتطفِرتَيي زض ههتطف آب

نطفِرتَيي زض ههتطف آب ،الظم اؾتت ؾتاظهاىّتا ٍ

زاضًس .تيي ٍعؽ تأّع افطاز ٍ گطايف تِ نطفِرتَيي زض

ًْازّتتتاي هتتتطتثط ،تتتتا آهتتتَظـ ٍ فطٌّت ت ؾتتتاظي

ههطف آب ،تفاٍتي ٍرَز ًساضز .ايي اهط تِ ايي هؿٌاؾت

هؿؤٍليتپصيطي ،تِ نطفِرَيي زض ههتطف آب كوت

كِ هزطز يا هتأّع تَزى افتطاز ،تتأحيطي زض گتطايف آًْتا

كٌٌس.

ًؿتتثت تتتِ نتتطفِرتتَيي زض ههتتطف آب ًتتساضز .تتتيي

پػٍّف حاعط تا اؾتٌاز تِ هسل تحليلي هَضز ًػتط

تحهيالت افطاز ٍ گطايف تتِ نتطفِرتَيي زض ههتطف

تٌْا تِ تطضؾتي تتأحيط هؿتؤٍليتپتصيطي تتط گتطايف تتِ

آب ،تفاٍت هؿٌازاضي ٍرَز ًساضز .تِ ايي هؿٌي كِ هيعاى

نطفِرَيي زض ههطف آب ،پطزاذتِ اؾت .تا تَرتِ تتِ

ؾَاز افطاز تأحيطي زض گطايف آًْا ًؿثت تِ نتطفِرتَيي

عطٍضت ٍ اّويت هَعَؼ نطفِرَييً ،يتع ًاقتٌاذتِ

زض ههطف آب ًساضز .تيي هيعاى زضآهس افطاز ٍ گطايف تِ

هاًسى حسٍز  0/65اظ تغييطات گطايف تِ نطفِرَيي زض

نطفِرَيي زض ههتطف آب ،تفتاٍت هؿٌتازاضي ٍرتَز

ههطف آب پيكٌْاز هيقَز ،زض ضاؾتاي تثيتيي زقيتقتتط

ًساضز ،تِ ؾثاضت زيگط زضآهس افطاز تأحيطي زض گطايف آًْا

گطايف تتِ نتطفِرتَيي زض ههتطف آب ،اظ هتسلّتاي

ًؿة تِ نطفِرَيي زض ههطف آب ًساضز .تتيي قَهيتت

ًػطي ٍ تحليلي زيگطي اؾتفازُ گطزز.

افطاز ٍ گطايف آًْا ًؿثت تتِ نتطفِرتَيي زض ههتطف

تايس تالـ كطز هؿتؤٍليتپتصيطي افتطاز ضا زض ّتط زٍ

آب ،تفاٍت هؿٌازاضي ٍرتَز ًتساضز ٍ طتي آى افتطاز تتا

رٌثِ فطزي ٍ روؿي آى افعايف زاز .هقايؿتِ ّوثؿتتگي

قَهيتّاي هرتلي گطايف هكاتْي زض نطفِ رتَيي زض

زٍ تؿس هؿؤٍليتپصيطي ،تا اتؿاز گطايف تِ نطفِرتَيي

ههطف آب زاضًس.

ًكاى هيزّس كِ ّوثؿتگي تؿس هؿؤٍليتپتصيطي فتطزي
تقطيثاً زٍ تطاتط ّوثؿتگي تؿس هؿتؤٍليتپتصيطي روؿتي
اؾت ٍ ّوچٌيي ،تؿس هؿؤٍليتپصيطي فتطزي تقطيثتاً زٍ

پیطىُادَا
تا تَرِ تِ ايٌكتِ ككتَض ايتطاى ،زاضاي قتطايط آب ٍ

تطاتط تؿس هؿؤٍليتپصيطي روؿي ،تغييطات هتغيط ٍاتؿتتِ

اؾت ٍ هؿتٌسات ،گَيتاي ههتطف

ضا تثييي هيكٌس .اظ آًزايي كتِ آب هٌثؿتي اؾتت كتِ زض

تاالي آب زض راهؿِ اؾتت ،الظم اؾتت نتطفِرتَيي زض

هالكيتتت روتتؽ اؾتتت ٍ لتتعٍم ًگْتتساضي آى هؿتتؤٍليت

ههطف آب ،تِ ؾٌَاى ضٍيكطز اؾاؾي هقاتلِ تا تحطاى كن

تواهي افطاز ضا هيطلثس ،لصا تاال تتطزى هؿتؤٍليتپتصيطي

َّايي تقطيثاً ذك

راهؿِقٌاؾي كاضتطزي ،ؾال تيؿت ٍ چْاضم ،قواضُ پياپي ( ،)50قواضُ زٍم ،تاتؿتاى 1392
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روؿي افطاز تايس تيكتط هَضز تَرِ قطاض گيطز.

حؿي حثيثي ،تْطاىً :كط قلن.
تتتتتتتتت  .)1387( .قَاؾس ضٍـ راهؿِ قٌاؾي ،تطروِ

مىاتغ

ؾلي هحوتس كتاضزاى ،تْتطاى :اًتكتاضات زاًكتگاُ

احوتتسي ،ؾتتيطٍؼ « .)1388( .تطضؾتتي ًَؾسٍؾتتتي زض

تْطاى.

ضٍاتط ارتوتاؾي ٍ ؾَاهتع هتَحط تتط آى» ،هزلتِ

زٍلتكتتاّي پيتتطٍظ ،هحتتطم .طْواؾتتثي آقتتتياًيّ ،تتازي.

راهؿِقٌاؾي ايتطاى ،ؾتال زّتن ،ـ  ،26نتم

(« .)1389اًؿاى ،اًطغي ،هحتيط ظيؿتت ٍ چكتن

.108-87

اًساظي تِ آيٌسُ» ،فهلٌاهِ ضاّثطز ،ؾتال ًتَظزّن،

اظكوتتپ ،اؾتتتَاضت .)1370( .ضٍاى قٌاؾتتي ارتوتتاؾي
كاضتطزي ،تطروِ :فطّاز هاّط ،هؿاًٍتت فطٌّگتي
اؾتاى قتسؼ ضٍعتَي :اًتكتاضات آؾتتاى قتسؼ

ضظاقي ،اتطاّين .)1381( .آقٌايي تا اقتهاز ايتطاى ،تْتطاى:
ًكط ًي.

نفاضيًيا ،هزيس .)1384( .ضٍاىقٌاؾي تغييتط ًگتطـ ٍ

ضعَي.
اهيطهؿيٌي ،هْطاى« .)1386( .قاًَى نطفِرَيي اًطغي زض
ايتتطاى ي ت

ـ  ،56نم .343-313

التتعام» ،فهتتلٌاهِ هطالؿتتات اقتهتتاز

اًطغي ،ؾال چْاضم ،ـ  ،15نم .105 -77

ضفتاض ههطفكٌٌتسگاى اًتطغي ،تْتطاى :اًتكتاضات
ؾاظهاى تْطٍُضي اًطغي ايطاى.
فاى گيٌكعّ ،تاًؽً« .)1385( .گتاُ تحليلتي تتِ اهٌيتت

ايواى ،هحوستقي ٍ رالئيتاى تركتٌسٍُ ،ريْتِ.)1389( .

اًؿاًي ٍ هحتيط ظيؿتت» ،تطروتِ :احوتس ضعتا

«تطضؾي ٍ تثييي ضاتطِ تيي هؿؤٍليت ارتوتاؾي ٍ

اضتقا ،پػٍّكٌاهِ تَؾؿِ پايساض ،ـ ،1نتم-23

ؾطهايِ ارتواؾي زض تتيي رَاًتاى قتْط قتيطاظ»،

.40

راهؿِ قٌاؾي كاضتطزي ،ؾال تيؿتت ٍ يكتن ،ـ
.37
ايواى ،هحوس تقتي ٍ گلوتطاز هتطازي« .)1388( .تطضؾتي
ضاتطِ تيي ضعايت ارتواؾي ٍ َّيت هلي تا تؿْس

كطيوتتتي ،يَؾتتتي  ،نتتتفاضي ًيتتتا ،هزيتتتس.)1384( .
«ضٍاىقٌاؾتتتي ارتوتتتاؾي ٍ تغييتتتط ًگتتتطـ
ههطفكٌٌسگاى اًطغي»ً ،كطيِ اًطغي ايطاى ،ؾتال
ًْن  ،ـ  ،22نم . 82 -69

ارتوتتاؾي رَاًتتاى :هتتَضز هطالؿتتِ قتتْط قتتيطاظ»،

كيَيؿتتتتَ ،پيتتتتط .)1377( .اًسيكتتتِّتتتاي تٌيتتتازي زض

راهؿِقٌاؾي كاضتطزي ،ؾال تيؿتت ٍ يكتن ،ـ

راهؿِقٌاؾي ،تطروِ :هٌتَچْط نتثَضي .تْتطاى:

.34

ًكط ًي.

تيطّتتَفّ ،تتاًؽ ٍضًتتط .)1384( .ضفتاضّتتاي ارتوتتاؾي

هكٌتتَى ،ضعتتا« .)1384( .اتتتالف هٌتتاتؽ ٍ آلتتَزگيّتتاي

هطلَب اظ زيسگاُ ضٍاى قٌاؾي ارتواؾي ،تطروِ:

ظيؿتتت ت هحيطتتي چتتالفّتتا ٍ ضاُحتتعّتتا»،

ضعَاى نسقي ًػاز ،تْطاى :اًتكاضات گع آشيي.

هزوَؾتتِ هقتتاالت زٍهتتيي كٌفتتطاًؽ ضٍـّتتاي

حويسي ظازُ ،هحوس ضعا« .)1385( .تطضؾي الگَي ضفتاض

ههطفي هكتطكاى تطس ذاًگي» ،فطآيٌس هسيطيت ٍ
تَؾؿِ ،ـ  ،65-66نم .40-28
زٍضكين ،اهيع .)1381( .تقؿتين كتاض ارتوتاؾي ،تطروتِ:

پيكگيطي اظ اتالف هٌاتؽ هلي.
ًهتتط ،حؿتتي .)1379( .اًؿتتاى ٍ طثيؿتتت ،تطروتتِ:
ؾثتتسالكطين گتتَاّي ،تْتتطاى :زفتتتط ًكتتط فطٌّت
اؾالهي.
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