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Abstract 

This study aims at designing a culture-creating model through Grounded Theory 

Approach (GTA) for the optimal consumption of drinking water in Semnan the 

province. The statistical population of the study included 21 experts of the Urban 

and Rural Water and Wastewater Industry (URWWI)in this province. Because of 

the constructive nature of the research, the GTA was followed and snowball 

sampling technique was adopted for drawing the sample. The main data collection 

tool used in this research was in-depth interviews with the experts of the URWWI 

in this province. Findings of the research, after completing the three steps of the 

open, axialو and selective coding process showed that the paradigm model of the 

study consisted of 172 final codes, 18 main concepts, and 6 general categories. 

The results showed that social and individual factors, governmental  bureaux and 

organizations ,senior managers, legal factors, and technical-engineering factors 

as causal factors; individual underlying factors and social issues as underlying 

factors; managers’ mindsets and  support, performance of those in charge , the 

will of the society as intermediary conditions; proper performance, continuous 

training at various levels, advertising and media information as strategy; 

individual consequences, short-term results, long-term results, national and 

regional results as implications lead to the emergence of a pattern of culture-

creating in the optimal use of water resources of the country. 

Keywords: Culture-creating, optimal water consumption, Grounded Theory 

Approach 
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 چکیده
سازی در مصرف بهینهه ب  رهر  بها رو       هدف اصلی این مقاله، طراحی الگوی فرهنگ

ت ب  و نفر از خبرگان صهنع  12داده بنیاد در استان سمنان است. جامعه بماری پژوهش 

بهودن پهژوهش از    سهاختنی  ماهیهت  بود. بنا به فاضال  رهری و روستایی کشور و استان

بهره برده رد.  برفی  گلوله گیری از رو   استفاده رده است و برای نمونه بنیاد داده رویکرد

با خبرگان صنعت ب  و فاضهال    عمیق های  مصاحبه انجام ابزار اصلی گردبوری اطالعات،

 بهاز،  کدگهااری  گانهه   سهه  فراگهرد  به انجام رسهاندن  از پس پژوهش های  یافته  بوده است. 

 21کهد نههایی،    271از  پهارادایمی پهژوهش حاضهر    مدل انتخابی نشان داد که و محوری

 اسهت. نتهایپ پهژوهش نشهان داد کهه عوامهل       رهده  کلی تشکیل مقوله 6مفهوم اصلی و 

 -فنهی  و یهانونی  -حقهویی  د، عوامهل ارره  دولتهی، مهدیران   ههای   اجتماعی، فردی، ارگهان 

اجتماعی به عنوان  های    فردی و نارسایی   -ای  زمینه عوامل ،مهندسی به عنوان ررایط علی

جامعه  خواست و امر، اراده متولیان مدیران، عملکرد حمایت و تفکر طرز ،ای  ررایط زمینه

مختله،،   سطوح در مستمر صحیح، بموز  و درست عملکرد، گر  به عنوان ررایط مداخله

مهدت،    کوتهاه  فهردی، نتهایپ   پیامدهای و ها به عنوان راهبرد  رسانه رسانی  اطالع و تبلیغات

 در سهازی   به بروز الگهوی فرهنهگ   ،ای به عنوان پیامد  ملی و منطقه مدت، نتایپ  بلند نتایپ

 رود.  کشور منجر می ببی منابع بهینه مصرف

 بهینه ب ، رویکرد داده بنیاد سازی، مصرف  فرهنگ های کلیدی: واژه

 16/12/11تاریخ پذیرش:      22/10/11تاریخ بازبینی:      22/01/٩٩تاریخ دریافت: 
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 مقدمه و بیان مسأله

. ناپذییر اتذ     ای اجتناب روند افزایشی تقاضا برای آب در همه مناطق جهان مسئله
جهذانی  امذرو      مسذلهه  به کم بودن آب شیرین به عنوان یک مادۀ حیاتی و باتوجه

ناشذی ا  آن دتذ  پیذدا     هذای   و محذدودی   فاجعه  مسائل عمق این به دنیا شتابان
مردمذان   کذه  اتذ   خشذک  و متفاوت اقلیمی با پهناور کشوری ایران  کند. کشور  می

 انذد. رشذد    بذرد   رنذ   آبذی   بذی  مواردی در و آبی کم ا  هموار  آن ا  وتیعی نواحی

 افذزای   تذب   رفا   تطح رفتن باال و نشینی  شهر گسترش صنع   توتعه جمعی  

 کذه  اتذ   حاهی در . این(Lede, Meleady, & Seger, 2019)ات   شد  آب تقاضای

 منابع تایر و گرفته قرار برداری  بهر  مورد قبالً تلمین آب  محلی و ار ان منابع عموماً

 بذرداری   بهذر   بذرای   یذاد  هزینه صرفه نیا مند و بود  دور مصرف ا محل آب  تلمین

ا   مذان معرفذی     برداری تلفیقذی ا  منذابع آب تذطحی و  یر مینذی     بهر باشد.   می
 & ,Khosravi, Afshar) توتعه پایدار منابع آب مورد توجه  یادی قرار گرفته ات 

Molajou, 2020)شذهری   آب تلمین آب  متعدد مصارف . شایان ذکرات  که در میان
 احتمذا  بذرو  و   همچنین آن و به انسان ضروری و اوهیه نیا  و بهداشتی مسائل بنابر

 آب تذلمین  بنابرایناجتماعی ا  حساتی  باالتری برخوردار ات .  های  تن  شیوع

 ریذزی   برنامه و ها  گیاری  تیات  عمد  بخ  باید ها   فعاهی  این برای همه نیا   مورد 

 خذود  بذه  را مذا  اتالمی چون میهن ای  توتعه حا  در یا یافته  توتعه کشور یک کالن

 شذهروندان  مسئوالنه و آگاهانه همکاری بدون ها   ریزی  برنامه این که دهد اختصاص

  .(Okhravi & Rayat, 2019)رتید  نخواهد به نتیجه جامعه یک
تذا ی مصذرف بهینذه آب در جامعذه نیذا ی ضذروری         ا  توی دیگر فرهنگ
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های اجتمذاعی و معنذوی کشذور  نیذا  بذه        باشد. عالو  بر این باتوجه به ظرفی   می
تا ی مصرف بهینذه آب شذرب یذک ضذرورت انکارناپذییر اتذ . مقوهذ           فرهنگ

برجسذته و   تصذویری  در ده  اخیر روی داد   که بین تغییر و تحوالتی ا  شهرنشینی
ت . در شهرهای کشور ایران  مشکالت شذهری همچنذان در حذا  مذو      منات  ا

 جمعیذ    شذود. رشذد    ها محسوب مذی   یکی ا  این چاه  آبی  دن ات  که منابع

صذعودی بذودن    منجذر بذه   صنع  و مزی  رقابتی آن و گسترش شهرنشینی  بهبود
ر محذدود بذه شذما    کشور جذز  منذابع   آبی منابع که  حاهی ات   در شد  آب تقاضای

 فاکتورهذای اررگذیاری همچذون    بر رود. مطاهعات نشان داد  ات  که منابع آبی  می

اجتمذاعی تکیذه    حیات بر نیا های معیشتی و  یس   محیط اتتحکام فواید اقتصادی 
 بدرتتی اگر اجتماعی بود  و مسئله یک ما کشور شیرین در آب منابع کند. کمبود  می

 آتذی   ای بذه نذام    یذک پدیذد    تبدیل بهتشریح  تدوین  تشخیص و درمان نشود  

 همذرا   بذه  و جامعه کشور برای تنگینی عواق  صورت  آن در که شود  می اجتماعی

بحران آب یکی ا  تذه  . (Dehghan & Pour Reza Karimsara, 2016)داش   خواهد
بذرداری بهینذه ا      بحران اصلی جهان امرو  ات   هیا در ضرورت حفاظ  و بهذر  

هذا و ذینفعذان     بویژ  آب شرب( تردیدی نیسذ . تذالش دوهذ      ) منابع محدود آب
بخ  آب در گستر  جهان برای حفذ  و نجذات ایذن منبذع حیذاتی ا  تخریذ  و       

هذا  بذه کذارگیری مفهذوم       ر میان این تذالش . دادعات نابودی بیشتر نیز شاهد این 
توتعه پایدار و فرهنگ جدید مدیری  آب ا  جمله مواردی ات  که رو  بذه رو   

 .(Jeannotte, 2003) شود  فراگیرتر می
 یسذ  و طذی     تا ی محذیط   ها  آهود   اهیسدر خصوص اررات و عواق  خشک

های اخیر موضوع تغییر اقلیم  به اندا   کافی صحب  بذه میذان آمذد  اتذ  و       تا 
باشذذد. نقذذ  آمذذو ش و    گویذذای وضذذعی  ناخوشذذایند جهذذانی آب مذذی    همذذه

ی بذه هذدف   هذای اجتمذاعی بذرای دتذتیاب      تا ی در کنار اتتفاد  ا  ترمایه  فرهنگ
تا ی و آگذاهی بخشذی نیذز بایذد       در  مینه فرهنگ. یابد  توتعه پایدار ضرورت می

تا مقصد )نقاط مصرف( رعای  شود. بر ایذن  أ یکپارچگی در کل چرخه آب ا  مبد
مین  انتقا  و تو یع آب در  مینه لو  تئهماهنگی درون بخشی به عنوان مس  اتاس
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  . تا ی و آگاهی بخشی ضروری ات  فرهنگ

 پژوهش االتؤس و اهداف. 0

آب  بهینذه  مصذرف  در تذا ی   فرهنذگ   مین  جامع در مدهی ارائه مطاهعه هدف این
 .می باشد شرب

 مصذرف  در تذا ی   تؤا  اصلی پژوه  حاضر این ات  که اهگذوی فرهنذگ  
 آب شرب در اتتان تمنان چگونه ات ؟ بهینه

 پژوهش نهیشیپ. 2

رتذانی تذروی  فرهنذگ مصذرف      اطالعهای   ار یابی شیو »ای با عنوان   مطاهعه نتای 
ریر انواع تبلیغات در اصالح فرهنگ آب  بیشتر ا  تذطح  تلمیزان که نشان داد  «آب

ترین رتبذه    های رادیویی پایین  متوتط بود  ات . تبلیغات خیابانی باالترین و برنامه
بذر حسذ  تذن     اصالح فرهنگ آبعالو  بر این را به خود اختصاص داد  ات . 

 .(Ismagilova, Hughes, Dwivedi, & Raman, 2019) دار ات   معنی
رفتارهذای   آب  کمبذود  ا  عمذومی  درك»عنذوان  هذای پژوهشذی تحذ       یافتذه 

 در آمریکا نشان داد که درصد نذاچیزی  «آب ا  مجدد اتتفادۀ ا  پشتیبانی و حفاظ 

د و عالو  بر این نتایچ پژوه  نمایانگر این بود ان  نگران آب کمبود مورد در مردم ا 
 ,Kandiah) دارنذد  تذرس  شذد   آب با یافذ   معذر   در گذرفتن  قذرار  ا  مذردم که 

Berglund, & Binder, 2019). 
 هئذذارا و شناتذذایی»بذذا عنذذوان  ای  ( در مطاهعذذه9112ظذذاهری و همکذذاران )

 روتذتاهای  موردی؛ شرب )مطاهعه آب مصرف بهینه مدیری  جه  در راهکارهایی

رفاهی  فنذی     عوامل مدیریتی  فرهنگی  بهداشتینشان دادند که   »  (تبریز شهرتتان
  جملذه مهمتذرین عوامذل    ا  قذانونی  اقتصذادی  روانذی  اجتمذاعی و ...     -حقوقی

 .(Zaheri et al., 2019) رویه آب شرب هستند  ریرگیار در مصرف بیلت

عوامل مؤرر بر مصرف آب در »ای با عنوان   ( مطاهعه9112و همکاران ) 1دیاس
هذای    ها بر روی مصرف آب  ویژگی  انجام دادند. داد « های جنوبی بر یل  ن  تاختما

                                                                                                                                 

1. Flores Dias 
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هذای    هذا ا  مجموعذه داد     هذای تذاختاری تذاختمان     اجتماعی اقتصادی و ویژگذی 
آوری شذد. تجزیذه و     واحذد مسذکونی جمذع    1111تاختمان شامل  22ای ا    نمونه

های تذا ند  وجذود     ها نشان داد که متغیرهای متعددی در رابطه با جنبه  تحلیل داد 
ها )در   دارد  ا  جمله تیستم جایگزینی آب که در توضیح مصرف آب در تاختمان

نتای  متر مکع  در ما ( و مصرف آب در ترانه )در هیتر به ا ای هر فرد در رو (. 
هذای    به دت  آمد  در درك بیشتر ا  متغیرهای مربوط به مصرف آب در تاختمان
هذای    مسکونی در جنوب بر یل و ممکن ات  بذرای مقامذات در توتذعه تیاتذ     

 . (Dias, Kalbusch, & Henning, 2018)پایدار مفید باشد 
 اتذاس  بذر  هذا   داد  تنج » عنوان با پژوهشی( 9112)همکاران  و 1جوراگای

 را  «متنذاوب  آب تذلمین  تیسذتم  یک توتط تحلیل و تجزیه و خانوار آب مصرف
 طذور  بذه  هذا   داد  پردا شگرهای دق  ا  اتتفاد  با که اصلی روش یک. دادند انجام
 خذانوار  92 در هفته یک برای رانیه 11 فاصله در را آب مخا ن در آب تطح مداوم

 وارد کذاه   ا  اتذتفاد   بذا  رو انه و تاعتی آب مصرف. پییرف  صورت نپا  در
 میذزان  تعیذین  % در22 متوتذط  دقذ   ا  اتتفاد  با. شد محاتبه آب تطح در شد 

 محاتذبه  65L / capita / day میزان به آب رو انه مصرف میانگین کلی  آب مصرف
 هباتشذویی بذا    (%91) آشذپزخانه بذا   آن ا  بعد % و11 تواه  با اتاس  این بر. شد
مصرفی را  آب مصرف %( بیشترین11)با  ها  فعاهی  تایر و( %11) دوش با  (15%)

 .(Guragai, Hashimoto, Oguma, & Takizawa, 2018)بودند  به خود اختصاص داد 

 انذدا    چشذم  پایذدار؛  آب مصذرف » عنذوان  بذا  تحقیقی( 9111)همکاران  و 2کانگ
 اعتقذادات  نقذ   بررتذی  هذدف  بذا  مطاهعه این. دادند انجام  «اتپانیایی کنندگان  مصرف
 دادن شذکل  در مذرتبط  منذابع  و خشکسذاهی  آب  بذه  نسذب   اتپانیایی کنندگان  مصرف
 کذه  پایذدار  آب مصذرف  بذرای  رفتذاری  قصد و شد  گزارش خود رفتار ها   آن ادراکات
 پیشذگیرانه  اقذدامات  بلکذه  اتذ    آب حفاظ  ماهیانه عادات های  فعاهی  تنها نه شامل

 نشذان  کذه  شد ارائه جامع مد  یک تحقیق این در. گیرد  می بر در نیز را کنندگان  مصرف

                                                                                                                                 

1. Guragai 

2. Kang 
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 شذدت  آب  عذاطفی  باور آب  به رتانی  آب اعتقادات) آب اعتقادات چگونه که دهد  می
 ذهنذی   هنجذار  نگذرش   روی بذر ( آب منذابع  کمبود ا  نگرانی و شد   درك خشکساهی

 بذه  این که گیارد   می تلریر پایدار آب مصرف به نسب  اخالقی تعهد و شد  درك کنتر 
اررگذیار   پایذدار  آب مصذرف  کذاه   پذییرش  و آب پایدار مصرف رفتار بر خود نوبه

 در جذویی   صذرفه  ا  ای  مالحظذه  قابذل  ارذرات  که داد نشان مد  های  آ مون نتای  ات .
 و ادراکذات  بذه  نسذب   آب منذابع  نگرانذی  و  یستی  محیط اعتقادات شامل  آب مصرف
 .(Kang et al., 2018)ات   پایدار آب مصرف به نسب  اتپانیایی کنندگان  مصرف رفتار

 آب مصذرف  شذیو   تغییر» عنوان با ای  در مقاهه (9111) 1توپسکی و همکاران
 بزرگتذرین  ا  یکذی  بیان نمودند که« اتتراهیا شهر ته در خشکساهی ا  پس خانگی
 عذادات  تغییذر  آبذی   و پایدار به حساس آیندۀ توی به حرک  حا  در های  چاه 
 هذای   تذا  ) اتذتراهیا  در هذزار   خشکسذاهی  تجربه. ات  رو  در مردم آب مصرف
 شذد  تذب   بذود   شد  اعما   مان آن در که آبی های  محدودی  و( 9111 تا 1225

 باعذ   خذود  این که دهند انجام خاص نحوی به را رو انه رفتاری تغییرات افراد تا
 مقاومذ   و تعهد. شود  می نیز افراد تایر در تغییر و کارها ا  بعضی در پایدار تغییر
 ایذن  شرایط  تغییرات با که دارد فضایی محدود  یک آب  در جویی صرفه برابر در

 .(Supski, Lindsay, & Tanner, 2017)شد  خواهد شکسته خود خودی به مقاوم 

 گذرای   بذر  دینذداری  تلریر بررتی عنوان با تحقیقی( 9111) ارعی و احمدی
 نشان داد کذه دینذداری   تحقیق نتای . دادند انجام را آب  مصرف در جویی  صرفه به
 بذه  توانذد   می و دارد معناداری تلریر آب  مصرف در جویی  صرفه به گرای  میزان بر

کنذد   بینذی   پذی   را آب مصذرف  در جویی  صرفه به گرای  تغییرات معناداری طور
(Ahmadi & zareei, 2017). 

 عنذوان  به آب تعرفه نق » عنوان با در پژوهشی( 9115)همکاران  و 2را مووا
 تذا  نمودند تالش  «هتل بخ  در آب در جویی  صرفه های  نوآوری ا  ای  کنند   تعیین
 در جذویی   صذرفه  هذای   نوآوری اجرای در آب های  تعرفه نق  دربار  را هایی  بین 

                                                                                                                                 

1. Supski 

2. Razumova 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718517301318#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718517301318#!
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 یک  2پورتر فرضیه چارچوب ا  اتتفاد  با. نمایند ارائه 1میرورکان های  هتل در آب
 نشذان  نتذای  . اتذ   آمذد   دت  به نوآوری نوع این اجرای احتما  بینی  پی  مد 
 هذای   نذوآوری  بذه  بیشذتر  آب تعرفذه  حذد  باالترین با مناطقی در ها  هتل که دهد  می

 ,Razumova)دیگذر   نقذاط  در ها  هتل تا آورند  می روی آب مصرف در جویی  صرفه

Rey-Maquieira, & Lozano, 2016). 

 ا  بیذن  : خذانگی  آب مصذرف » عنوان با ای  در مقاهه (9116)همکاران  و 3شان
 داخلذی  کنندگان  مصرف رفتار بیان نمودند؛ تعیین  «ههستان و یونان در نظرتنجی یک
 و کنذد  تسذهیل  را آب تقاضذای  مدیری  برای تر  پیشگیرانه رویکرد یک تواند   می آب
 و مذداوم  کذاه   دنبذا   بذه  کذه  ای  مداخله اتتراتژی هر توتعه برای ای  پایه عنوان به

 اتحادیذه  پذروه   ا  بخشذی  عنذوان  به. کند عمل ات   داخلی آب مصرف توجه قابل
 مصذرف  مورد در نظرتنجی یک آب  منابع مدیری  و انسانی منابع تلمین برای اروپا
 داخذل  در آب ا  اتذتفاد   چگذونگی  مذورد  در تؤا  به دادن پاتخ برای خانگی آب
 عنصذر  تذه  تحلیذل  و تجزیذه  دهنذد    نشان مقاهه این شد. انجام اروپا اتحادیه در خانه

 نهذذایی  اتذتفاد   رفتارهذای  آب  داخلذذی کننذدگان   مصذرف  رفتذذار بذه  مربذوط  اصذلی 
 باورهذا   و نگذرش  مانند شناختی  روان تاختارهای و جمعیتی و اجتماعی مشخصات

 .(Shan, He, Suriyaprakash, & Yang, 2016)باشد   می آب مصرف در

مین و تو یذع آب  لبندی تذناریوهای مذدیری  تذ     رتبه»به  9116ای در تا    همطاهع
پذژوه  نشذان   پرداخذ . نتذای     «9شرب در شرایط بحران با اتتفاد  ا  تکنیک پرومته

مین مقدار آب و پس ا  آن هزینه اجرای طرح به ترتیذ   لکه معیار قابلی  اطمینان ت داد
ها مشذخص    بندی تیات   به خود اختصاص دادند. با رتبه بیشترین و ن را در تناریوها

  مین و انتقذا  و تو یذع  لهای ت  اقداماتی ا  جمله تقوی  پدافند غیرعامل در تیستم  شد
مذدیری     بنذدی   هذای توهیذد آب بسذته     رتبه او  را کس  کرد  ات . قرارداد با شرک 

  ر  آب اضذطراری جذویی و تشذویق مذردم بذرای ذخیذ       ایجاد فرهنذگ صذرفه    مصرف
 .(LUJUMWA, 2015) های دوم و توم را در اقدامات پی  ا  بحران دارند  رتبه
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815026715#!
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 توجذه  بذا  خانوارهذا  در آب جویی  صرفه ار یابی» در( 9111)همکاران  و 1ویلیس
 اجتمذاعی  هذای   گرو  بین دادند  نشان «کارآمد وتایل و شناختی جمعی  فاکتورهای به
 مصذرف  در جذویی   صذرفه  به دادن اهمی  نظر ا  جامعه در مختلف شناختی  جمعی  و

 مذؤرر  آب مصذرف  مقذدار  در منات  و کارآمد هوا م همچنین. دارد وجود تفاوت آب 
 آب  مصذرف  افذزای   و جمعی  رشد افزای  با امرو   که شد بیان همچنین. باشد  می

 مشذارک   افزای  طریق ا  آب مصرف اهگوی اصالح در تا ی  فرهنگ به  یادی تلکید
 .(Willis, Stewart, Giurco, Talebpour, & Mousavinejad, 2013)دارد  وجود افراد

جویی در انرهی ا  طریق تروی    اررات صرفه»( در تحقیقی به 9111) 2چوانگ
پرداختند. نتای  آن منجر به ارتقا  آگذاهی   « های آپارتمانی  آگاهی به تاکنین مجتمع

دان  و رفتار تاکنین بعد ا  ارائه اطالعات انجام شد  ات   عالو  بر این آگذاهی  
هذا قذرار داد  شذد؛      عذات در اختیذار آن  کنندگان پس ا  این که اطال  و رفتار مصرف

 .(Chuang et al., 2013)بهبود یاف  

 آب مصذرف  در رفتذار  تغییر توتعه عنوان» با تحقیقی( 9111) 3کری و هاتل
 طذور  بذه  کننذد    مصرف اعتقادات و گرشن که نتای  نشان داد. دادند انجام  «خانگی

 .(Hassell & Cary, 2007)گیارند   می تلریر مصرف میزان بر توجهی قابل

 مالحطات مفهومی و نظری. 3

ترین ارکان توتعه کشور ات  و اهمیذ  و نقذ  آن بذر هذیچ       آب یکی ا  اتاتی
توان بر این باور بود که   کسی در  ندگی بشری پوشید  نیس . به عبارت دیگر نمی

انسان یک رو  بدون آب   ندگی خود را به تر ببرد. باتوجه به این امر باید نسب  
ای شود. عذالو  بذر ایذن کمبذود آب در       و بهینه آب توجه ویژ به مدیری  صحیح 

هذای اقتصذادی بذه      ایران  یکی ا  عوامل محدودکنندۀ اصلی توتعه و بهبود فعاهی 
رو  حفذ  و نگهذداری آن بذا راهکارهذایی همچذون اصذالح         رود. ا  این  شمار می

 ضذوعی مو مطاهعذه  مذورد  به اینکه موضذوع  توجه اهگوی مصرف ضروری ات . با
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تذا ی بهینذه مصذرف آب شذرب       در این مطاهعه فرهنذگ  ات   کشور برای مهمی
 و ها  کاتتی ا  آگاهی با بر همین اتاس  پژوه  حاضر  بود  و  ضرورتی انکارناپییر

پرداخذ .   مبانی نظذری پذژوه  خواهذد    به گیشته  مطاهعات در نهفته های  فرص 
فرهنگ  اخالق فرهنگی و میه  شایان ذکر ات  که این بخ  ا  ادبیات به نق  

 پردا د.  در مصرف آب شرب می

 . فرهنگ3-0

گیذرد    را در بر می اجتماعی پایدار رفتارهای تمام که بستریعبارت ات  ا   فرهنگ
گیذرد. پدیذدۀ     و تغییر رفتارهای پایدار تنهذا در صذورت تغییذر فرهنذگ شذکل مذی      

اتذ  کذه منجذر بذه        ای  اآگاهانهها و نمادهای آگاهانه و ن  ها  نگرش  فرهنگ  ار ش
شذود. شذناخ  فرهنذگ اقذدامی شایسذته و ضذرورتی         گیری رفتار انسان مذی   شکل

ناپییر ات   چراکه یکی ا  مهمترین عوامل اررگیار خودکنترهی  فرهنذگ و    اجتناب
 گذرو   دانذ   و خصوصذیات  . فرهنذگ  (Wang, 2017)فضای حاکم بذر آن اتذ    

 هنذر  و موتذیقی  اجتمذاعی   عذادات  مذیه     بان  شامل که ات  مردم ا  خاصی
ها  پدیدۀ چندفرهنگی بودن را بوجذود آورد     ها و هوی   تغییرات در فرهنگ .ات 

ر پایدا رفتارهای ت به عنوانبلندمد در انسان مصرفی رفتارهای (Azevedo, 2016)و 
های متعدد بشذری    . جایگا  آب در فرهنگ(Pacheco-Vega, 2020)رود   به شمار می

به تنات  شرایط اقلیمی  مقذدار منذابع دردتذترس و میذزان ارتقذا  تکنوهذوهی در       
 جامعذه  مصرفی رفتار تغییردر پی  اگر بنابراینی مختلف  متفاوت ات . ها  تر مین

 رفتارهذای  اعتبذار بیشذتری قائذل شذویم. اک ذر      فرهنذگ  عامذل  برای باشیم  بایستی

 ن تحذ  تذلریر نذوع   آ عدم و چسبندگی و رشد یافته فرهنگ درون در بشر اجتماعی

 . (Van Eijck, 2000)باشد   می جامعه فرهنگی اهگوی و فرهنگ

 فرهنگی در مصرف آب و نقش مذهب در مصرف . اخالق3-2

هذای    هایی چون فرهنذگ نادرتذ  مصذرف آب و اختصذاص منذابع بذه پذروه          چاه 
بذرای    هذای جذایگزین و کارآمذد     ش  تدتا ی و عدم توجه به احداث قنات کذه ا  رو 

ی راهکارهذای    هئذ مین آب مصرفی ات . تذاکنون  اندیشذمندان و متخصصذان بذه ارا    لت
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 ,Gupta, Pahl-Wostl, & Zondervan) انذد   برای برون رفذ  ا  بحذران پرداختذه   متعددی 

 ر اهگذوی بذ  مذیه   تذلریر  شناتی به شباه  بین  ربی مطاهعات جامعه. پیشین  تج(2013

ی  فنذ  دانذ   بذر  عذالو   ف رامصذر  ا  خودداری ه عد  ک یری ا  آنانکپرداختند  مصرف
شذایان ذکذر اتذ     . گردید  می کشور در ترمایه جمع شدن منجر به دانستند که  عاملی می

شذکل   صذنعتی شذدن   ی  نتیجذه  در ی انسذانی   که بعد ا  این واقعه  تحذوالتی در جامعذه  
 ا  پردا ان در قرن بیستم  رو  تئوری  رنگ شدن نق  دین شد. ا  این  باع  کم گرف  که

 مذر   و حد  بی مصرف تنها نه اطالعات کافی را منتشر کردند که  مصرفی ی  جامعه تشکل

آن  تواننذد بذا    که بیشتر افذراد جامعذه مذی    ات  فرایندی  مصرف بلکه شود  نمی نکوه 
 . (Zaheri, Vaezi, Esmaili, Khorrami, & Ahmadi, 2019)هوی  خود را شناتایی کنند

ا  توی دیگر  اهگوی مصرف بذه معنذای تغییذر در تذطح مصذرف بذود  بذه        
تر شویم. چراکه اهگوی مصرف فقذط در    ای که به اهگوی منات  دینی نزدیک  شیو 

توان   گیرد  بلکه متلرر ا  فاکتورهای گوناگونی ات  که می  حو   اقتصادی قرار نمی
عوامل فرهنگی  اقتصادی و تیاتی پرداخ . به عبارت دیگر؛ مفهذوم باورهذای   به 

گیذرد.    میهبی جز  عوامل فرهنگی بود  و تح  تلریر نوع اهگوی مصرف قذرار مذی  
برخی ا  نتای  مطاهعات  بیانگر این امر بود  که همگرایذی بیشذتری در بذین افذراد     

. عذالو  بذر   (Chuvieco, 2012) دارد وجود آبی منابع و طبیع  ا  محافظ  و میهبی
 آب مصرف اهگوهای بر فرهنگی و میهبی های  توان بر این باور بود که حو    این می

 گیاری  ترمایه و تیاتتی اهزامات اگرتلریرگیار ات  و رابط  معناداری با هم دارند. 

 بحذران  نشود  تقوی  بخ  آب ا  حمای  برای دیگر های  تیاتتگیاری و ها  دوه 

 اراضذی کشذاور ی    کذاه   نفذر   ها  میلیون برای آبرتانی خدمات شدن بدتر به آب

 تذرانه  مصذرف  کاه  و غیایی مواد قیم  تریع افزای  غیایی  مواد توهید کاه 

 . (Smith & Ali, 2006)د ش خواهد منجر مواد غیایی
تیاتذتی   اصذالحات  و آب منذابع  تا ی  ذخیر  تکنوهوهی  توتعه به توجه عدم

 بیشذتر  ترعتی با حتی را کشاور ی ا  غیر به مصارفی برای آب تقاضای ات  ممکن

 بدترشذدن  موجذ   صذورت  ایذن  در کذه  دهد  افزای  ات   بینی شد   پی  آنکه ا 

  فعلذی  رونذد  تذداوم  صورت درد. ش آب خواهد بحران تشدید و آب منابع وضعی 
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درصد در تا   9/95ا   جهان جمعی  کل ا  شدید آبی تن  با مواجه جمعی  تهم
در  کذه  افذرادی  تعذداد  و یافذ   خواهد افزای  9161درصد در تا   4/49به  9111
میلیارد نفر  2/1شرایط تن  آبی شدید را تجربه خواهند کرد  به حدود  9161تا  

 انتظذار  چنذد  هر مان همکاری و توتعه اقتصادیتاگزارش  اتاس خواهد رتید. بر

 آینذد   هذای   دهذه  در جهذان  بهداشذتی در  آشذامیدنی  آب به دتترتی میزان   رود  می

 ا  میلیذون نفذر   111 بذه  نزدیذک  همچنذان  9161 تذا   افذق  در اما کند  پیدا افزای 

 دیگذر   توی ا د. بو خواهند محروم جهان در بهداشتی و آشامیدنی آب به دتترتی

 قابل  مین ترانه کش    یر های   مین رشد به نسب  جمعی  باالتر تلریر رشد تح 

ا   کذه  طذوری  به بود؛ خواهد کاهشی 9161 تا  افق دنیا تا مختلف مناطق در کش 
 9161هکتذار در تذا     12/1به کمتذر ا    9111تا   در نفر هر ا ای به هکتار 96/1

 . (Khanifilestan, Hashemidaran, & Chalajor, 2020)  یاف خواهد کاه 

 قیتحق روش. 0

 مصذرف  در تذا ی   فرهنذگ  بذرای  اهگویی در پی ارائه حاضر ی  ا  آنجایی که مطاهعه
ا   و باشذد   کاربردی می بنیادی های  پژوه  کشور ات   جز  آب شرب منابع بهینه
مطاهعذ    دغدغذ   پاتخ بذه  ات . برای غیرآ مایشی پژوهشی ها   داد  گردآوری حی 
 رویکذرد  ا  نظریذه  کیفی و در ایجاد تحقیق روش ا  مد  پارادایمی تدوین و حاضر

 کذه  اتذ   هایی  داد  ا  برگرفته داد  بنیاد شد. نظریه تیستماتیک بهر  برد  داد  بنیاد

داد   رویکذرد  .انذد   شذد   تحلیذل  و گذردآوری  مند  نظام به صورت پژوه  فرایند طی
 بذا  رابطذه  در را اهعملذی   عکذس  یذا  فراینذد  کیفی و مند  نظام به عنوان رویکردی بنیاد 

کند. جامع  آماری پژوه  حاضر را خبرگذان صذنع  آب و     می موضوعی توصیف
فاضالب روتتایی و شهری اتتان تمنان با حداقل مدرك کارشناتذی  کارشناتذی   

 گیذری   نمونذه  روش ا  گیری  نمونه دهند. برای  ارشد و د  تا  تابقه کار تشکیل می

 .  ات  شد  گلوهه برفی اتتفاد 
مصاحبه نیمه تاختاریافته انجام شد و اهبته پس ا  مصذاحبه   91تحقیق  این در

ات   امذا جهذ       رتید  نقطه اشباع به شد  گردآوری اطالعات که شد مشخص 12
 هذا   مصاحبه نیز میانگین اطمینان خاطر دو مصاحبه دیگر نیز صورت گرف . به طور
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 تبذدیل  مذتن  بذه  ها  مصاحبه انجامید و تپس  طو  به دقیقه 61کنند     مشارک  هر با

 شذکلی  بذه  پژوهشذگر  تا ی در مصرف بهین  آب   توتعه اهگوی فرهنگ شد. برای

 کند  می محوری تالش و با  کدگیاری بین ها  داد  تحلیل فرایند طی هدفمند  و مداوم

 هذا را   مقوهه محوری  کدگیاری شناتایی کند و با با  طریق کدگیاری را ا  ها  مقوهه

ها )مقوهه(    کردن ارتباط بین گزار   شناتایی و یکپارچه ا  کند. بعد مرتبط یکدیگر به
 یابد.  مد  نظری پژوه  توتعه می

 ها یافته. 5

 باز . کدگذاری5-0

 دقیذق  تشریح بنیاد با تبیین و  به عنوان جزئی ا  تحلیل رویکرد داد  با   مفهوم کدگیاری

هذا     بندی این مقوهه  طبقه گیرد. برای  شکل می ها  داد  کردن بندی  دتته و گیاری  نام ها   داد 
خذام بذا اتذتخرا      های  داد  و تفکیک  مشخص و برجسته شود ا  مفهوم بعد هر بایستی
 در شذوند    (. افذراد مصذاحبه  Torkestani & Jahedi,2019شوند ) تفسیر ها  مصاحبه ا  متن

پذژوه    پذارادایمی  مذد   ابعاد ا  یک هر ارتباط با در تؤاالت پروتکل مصاحبه به پاتخ
و  تحلیذل  پرداختنذد. ا   کشذور  آبی منابع بهینه مصرف در تا ی  پدیدۀ فرهنگ تشریح به

در قاهذ  یذک جذدو      اوهیذه  کدهای ها   های آن  دیدگا  و کدبرداری متون افراد پاتخگو
 دیذد  ا  اهمیذ   بذا  کدهای انضمام ها به  آن تلکید کلیه مورد و مشترك کدهای و اتتخرا 

 شذدند. توضذیحات   تشخیص داد  با ذکر منبع همرا  و نهایی کدهای عنوان به پژوهشگر

علذی  شذرایط    شذرایط  در ارتبذاط بذا   پروتکل مصذاحبه  به پاتخ در شوند   افراد مصاحبه
 شد  ات . 1کدهای جدو     راهبردها و پیامدها باع  پیدای   گر  مداخله ای      مینه

 . کدگذاری محوری  5-2

هذای مختلذف     هذا در مقوهذه    تا ی داد   ا  آنجایی که کدگیاری با  اشار  به تفکیک
 و هذا   مشخصذه  با درنظذر گذرفتن   ها را   یرمقوهه و ها  مقوهه محوری  دارد  کدگیاری

پذژوه    پارادایمی مد  توتع  به حاضر پژوه  تا د. در  ابعادش با هم مرتبط می
ها گزارش شذد  اتذ      داد  با ها  مقوهه و ها  شاخص ی بین  رابطه آن که در  اشار  شد

 شود.  می تشریح پژوه  پارادایمی مد  اجزای ادامه و در
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 . کدگذاری انتخابی5-3

کدگیاری اعم ا  کدگذیاری بذا  و    قبلی فراگردهای خروجی انتخابی  در کدگیاری
 شذکلی  و بذه  تذایی شذد   شنا اصلی مقوهه شود و همچنین   محوری بکار گرفته می

نتای  کدگیاری با   محوری  1شود. جدو    داد  می ارتباط ها  مقوهه به تایر مند  نظام
 دهد.  و انتخابی را نمای  می

 یو انتخاب یباز، محور یکدگذار جینتا .0جدول 
 یفیهیم یل  س انعید

لس
 ع
اط

شدا
 

 ع ایل اجیهیعس
نویهس اجیهیعسم  شب ا ا ملیء شطح فده گ جییعسم  شی،د اجیهیعسم یس   یگ اجیهیعسم شطح  ظدفیگ
 پذاد ن دزم یشی رگ اجیهیعسم شدااط اقیصیدد ا نی ،ش هه،ینس.  شی،د ذه سم ییزاز جییعس  ،یی س

 ع ایل فددد
شی،د شخصس ا خین ادوسم شطح ش یخگ ا نویهسم   پذادن دزم مدغیب دا،دازم فده گ  پذاددم نی ،ش  یس   یگ

 یجیطسم  اعیهید نهیدد ا د نیب خین ا .  ،اسگدا با دم دانش 

 ا وینهید دا یس
هید نب ا   شی،د(م ا،ا ت نیدام شدرگ  رددز یسأ س نبم نویس  ادم اجیهیعس  هید  شینس  صبا ا شیهی )میرییم
 هی جهگ اایید ا ا ملیء فده گ  ادم نی ،ش ا پدا شم اشیینبا دم فدیینبا د ا دانش،یس  فیضنب ا نب ی طلس

 یصدف نهی س ی ینع نب.

 یباداز ا شب
 ازد صجیحم ههیه ،س د    شبسم ندنییس  ا ،  ا پیشدا ن دز د  فده گ یصدفم معهب د  دشییینس نس اهباف اعنم

 اجدام ند شس شطح فده گ یصدفم ا ائس  اهکی  نداد نهب د نزم نظی ت ا ا ،اینس عهلکدد اا،بهید ذادنط.

-ع ایل ،ل قس
 - ف سقین نس ا 

 یه بشس

م نهب د   ا،م   هید ن ا  ا مک    ژد  ا، د  م ،اع نب  هید ی ج د د  نزم ا زام اشیفیدس ا،  اش  ق انی  ا خأل
ر  بس نبم ا ائس میهیزات ریهش یصدف نب ا ا زام مش اق اشیفیدس ا، نزم ا زام اشیفیدس ا، ندچسب   خین،س یصدف

ویدد    ا، شینس   ا،م انبا،س  هی ا شبکسم معهید ا نس  خینس  شگ مصفیسنبم اصنح شبکس ا نس ،باقل  شینبز پِدت ا ن
 هید نب.  ا افزااش مک    ژد د  خینس

 س
،یی

ط 
داا

ش
  

د
ا

 

 اد  شدااط ،یی س
 فددد

ودااسم عبم اطنع ا   ننسم یصدف  اعیلید نس ی ض عم ههکی دم پذادش فده گم عبم نویهس ا، ع ا ض ا اثدات نس
هید علهس ن ا م یس   یگ پذاددم شبم   خص ص یباداگ یصدفم اشیفیدس ا، مک    ژد ا  اشعبم ان،یزس د  

 ج اس ا ه اگ یلس.  اا س صدفس  ،نبوسم ش م مجصینتم مأهلم شغلم عیدت

 دهی  نی شیاس
 -اجیهیعس
 اقیصیدد

وذا دم   قیهگیزم شیسیم ر  بو  یصدف دندا نب یصدف د  ،داد  سانب دز وز ی ید  اخینییاش شد،یی م 
 ااس فضیهید شبزم عبم  عیاگ افداد شیخصم عبم م جس   د نس  جباشی،د معدفس نب شدب ا، غید شدبم م شعس

د نیالد نکی ویدد مک    ژد  ا،م عبم اج د   شی،دم عبم اطنع ع ام ا، نجداز نبم هزا س  ریفس نس فده گ
ویدد   ا،م ریه بس یصدفم عبم اج د ا زاییت   کی هید مش الس/م بیهسم عبم اج د رهم هزا س مهیس ا ن  معدفس

 قین نسم نب د نی ،ش اص  س نج س صجیح یصدفم معهب ا یس   یگ اجیهیعس.

خلس
یبا

  
 ود

طد، مفکد ا 
 ،هیاگ یباداز

مباا  ش ب جییع نبم اج د افکی  یسیعب د  یباداز ا شبم خ اشگ یس   ی م م جس ریفس نس نجداز نبم اههیگ 
ند ند   یباداگ صجیح ا عیدالنس د  م ،اع نب شدبم اایید یجباداگ د  یی ،هید ص یاع نبشی،دم   فده گ

  ازد دقیق ا یصدف ند اشیس نیی هی ا اعیهیدشی،د.  اشیس شدااط هد ی طلسم ا ائس نیی هید قینل  هسم ندنییس

عهلکدد یی  ییز 
 اید

هید مش الس ا مسهینت   هیم د  نظد ودفی  طدح  ا ویزهی م یصدف نهی س م شط   هی د  اجداد طدح  ههیه ،س ا ویز
نداد شیخگ ا اشیفیدس ا،   ا،م ریه بس یصدف م شط دا گم اایید نظیم مش اق ا م بیسم د  نظد ودفی  یجباداگ د  

ن ا م ر  بس ا،   ا،م مک    ژام ا علم   اایید فضید شبزم ا زام ص یاع نس نی،چدخینس نبم ،هیاگ م  یبر  بس ا اشیفیدس
 ریه بس د  شیخگ ی ی،  یسک نس ا مفکیم نب شدب ا، غید شدب.  ا زام اشیفیدس ا،   ا،م ا شیدنالت

ا ادس ا خ اشگ 
 جییعس

خ اشی  شهدانباز ا افداد جییعسم یشی رگ ا  عیاگ نه دز افداد شیخص ا نخب،یز جییعسم یشی رگ یددیسم جبد 
پذادد جییعسم   ویدد نب یل عبم اطنع ا ش یخگم یس   یگ  ا، جبهسمللس شبز ی ض ع ا، نظد ن،ید جییعسم جل ویدد 

 نیا  ه یی هید یصدف نهی سم خ اشگ یددم د  نی ،ش ا اشیفیدس ا، میهیزات ا مک    ژد ن ا .

هی
دد
هب
 ا

 

عهلکدد د شگ ا 
 صجیح

ی ا مش اق نداد فده گ هید نی ،شم اشیفیدس ا، یزاا  وذا د د  نخش  نظی ت ند عهلکدد صجیح یی  ییز ایدم شدییاس
ندم جبد مللس شبز نجداز   هید علهس ن ا  د  یصدف ا میهیزات نب  یصدف نهی سم اشیفیدس ا، مک    ژد  ا، ا  اش

م شط یس   ی م یباداگ صجیح د  نی ،شم ا ائس  اهکی  ی یشب هد ی طلسم ندنا د د شگ ا اقیصیدد طدحم منش نداد 
یم اصنح یسید نی ا ،اینس عهلکدد د  هد ید،لسم اجداد عبا گ د  دشیدشس نس نب ه  اجداد اص  س ا ههیه ،س شی،ییز

 پذادد نخب،یز ا افداد شیخص ا یس   ی .  نی یشیهبس یس   یگ سعشبز جییداپذ  گییس   شدب نهباشیسم 
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نی ،ش یسیهد 
د  شط ح 
 یخیلف

هید یصدف نهی س نبم نی ،ش   شهبلهید ر درینسم شیخگ   شی،د ا، ر درسم شیخگ انیهیش   نی ،ش ا فده گ
هید ش س یخیلفم  اایید ،یی س ی یشب فکددم نی ،ش   د  یبا سم اایید شیخیی  نی ،شس ی یشب د  وداس

هید ری ن ا یی یشب نی ش  ا مخصص هد شخصم مباام ا اشیهدا  د  نی ،شم   ویدم اشیفیدس ا، نی ،ش  ههس
 نی ،ش یباداز ا یس   ی 

مبلیغیت ا 
 شینس   اطنع

 هی   شینس

هید م  یب نبم اعنم   هی ا پیچیبوس   شینس یجباداگ  شی،د یسیهدم اطنع  مبلیغیت صجیحم مبلیغیت یسیهدم نویس
  شینس.  شدااط ااقعس ا ی ج د ی ینع ننسم  اعنم ا ا ائس  اهکی هید ری نددد ا صباقگ د  اطنع

یپ
هی
یب

ی
 

 فددد دییبهییپ
پذاددم نی ،ش پذادشبزم یباداگ    ااسم افزااش شطح نویهسم افزااش یس   یگ  یصدف صجیحم عبم یصدف نس

 ودااسم ریهش فشی هید  اانس یدن ط نس مأیی  نب ا ن ایش.  صجیحم عبم یصدف
 ریهش یصدف شدانسم افزااش نویهس یددمم یشی رگ یددم د  نی ،ش ا یصدف نهی س د  افداد نی ،ش دابس. یبت  نییاج ر میس

 یبت  نل ب نییاج
دشییینس نس  انب ییعید  یصدف ا مثبیگ نزم ریهش یصدف شدانسم ،فظ ا نلیء ی ینع مأیی  نبم دشییینس نس 

شبز فده گ یصدف نب د  اذهیز عه یسم مغیید ا نهی س شبز ا ، د   ،اسگم نهیدا س  پشی انس ننس ا ،فظ یجیط
 یصدف ندقم وی، ا... .

 نییاج یلس
هید نب ،اد،یی سم ،فظ ی ینع   ههکی د یددم د  اجداد طدحم ،فظ ی ینع ننس ا، قبیل  اسدشییینس نس ههداهس ا 

ودااس ا   د نویس ا هبفه بم مغیید شیخیی  جییعس نس  ااکدد عبم اشداف ا یصدف  نب نداد نسل نمسم شیخی  جییعس
 عبا گ اجیهیعس.

 اد  نییاج ی طلس
،اسگ قینل قب  م مببال شبز نس ا ، د ی طلس   ننیدانسم دشیدشس نس یجیطادم نلید جییعس ا افزااش    شب ی طلس

 د ی ینع.  شی،د ا یصدف نهی س  جهگ فده گ

 

مطذابق بذا ابعذاد     کشور آبی منابع بهینه مصرف در تا ی  مد  نظری اهگوی فرهنگ
 قابل مشاهد  ات . 1مد  پارادایمی در شکل 

 

 

 سازی مصرف بهینه منابع آب  فرهنگ پارادایمیمدل  .0شکل
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 اند ا :  مرتبط عبارت میمفاه
در نظر  قی: همان برچس  مفهومی ات  که در تحقیمحور( مقوهه) ۀپدید. 1

پس ا  اتمذام تجزیذه  تحلیذل و گذردآوری      با  یکدگیار  در مرحلد. شو  گرفته می
  پدید  یذا مقوهذ    عنوان مقوه به «فرهنگ تا ی در مصرف بهینه منابع آبی»  ها  داد 

 د.انتخاب ش یمحور

بذه  شذود.    می یمحور ۀپدید  ایجاد و توتع منجر به عاملی: این شرایط علّ .9
عوامذل اجتمذاعی     ی  همقوهذ  6شذد    انجذام ی ها  حاصل ا  مصاحبه یها  اتتناد یافته

 -نذی قذانونی و ف  -های دوهتی  مدیران ارشد و عوامل حقذوقی   عوامل فردی  ارگان
شناتذایی   تا ی در مصرف بهینه منذابع آبذی    فرهنگی علّ شرایط ه عنوانمهندتی ب

 .شدند
 تا ی در مصرف بهینه منابع آبذی   مربوط به فرهنگ یها  یراهبردها: اتتراتژ. 1

 و تحذ   یمحذور  ۀکه در واکن  به پدید هستند هایی   یتعامالت و فعاه انگریکه ب
عملکذرد درتذ  و   شوند  شامل   اتخاذ می یا  نهی مگر و عوامل   شرایط مداخله ریتلر

 ات .ها   رتانی رتانه  صحیح  آمو ش مستمر در تطوح مختلف  تبلیغات و اطالع
خذاص   یهذا   و مقوهه رهایّا  متغ یا  : این شرایط را مجموعهیا  نهیشرایط  م. 4
گ بهینذه  فرهنذ  یبر راهبردها (گر  مداخله عوامل)دهند که با شرایط عام   می لیتشک

 فذردی و  ای  عوامذل  مینذه   :ایذن شذرایط عبارتنذد ا    د. گیارنذ   می ریتلر مصرف آب
 اجتماعی.   یها  نارتایی
همرا   اند که  محسوب شد شرایط عامی  این عامل  جز گر:   شرایط مداخله. 6

قذرار   ریرا تحذ  تذلر   ی مصذرف آب   فرهنذگ بهینذه   یراهبردها  یا  نهیبا عوامل  م
  طر  تفکذر و حمایذ  مذدیران   این شرایط شامل   معرفی شد  یاهگودر د. دهن  می

 شوند.  عملکرد متوهیان امر و در نهای  اراد  و خوات  جامعه می
فرهنذگ مصذرف   راهبرد  یو نتای  اجرا امدهایها  پ  : برخی ا  مقوههامدهایپ. 5

فرهنگ مصذرف بهینذه    شد   یگردآور یها  بر اتاس داد د. باشن  می بهینه منابع آب
مدت  نتای  ملی و نتذای     مدت و بلند  فردی  نتای  کوتا  یامدهایموج  پ منابع آب

 .گردند  می ای  منطقه
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 گیری بندی و نتیجه جمع

 ا  بهینذه  مصرف در تا ی  فرهنگ برای جامع مدهی ارائه پژوه   این اصلی هدف
 راهبذرد  و کیفذی  وش پذژوه  ر ا  اتذتفاد   با منظور بدین و کشور بود  آبی منابع
 کمذک  با آمد  دت  به اطالعات. باشد  می هدف این به یافتن دت  دنبا  بنیاد   داد 
 کیفذی  مذدهی  در نهایذ   و بنذدی   دتذته  محذوری   و انتخابی با   نوع کدگیاری ته

 گردید. نتای  پژوه  مطاهع  حاضر به شرح ذیل ات : اتتخرا 
 ادبیذات  بررتذی  و شذوندگان   مصذاحبه  تمرکذز  اتذاس  بذر  محذوری:  پدیدۀ -

 محذوری  مقوهذ   یا پدید  مقوه  عنوان به «آبی منابع بهینه مصرف در تا ی  فرهنگ  »
 .شد انتخاب
تذا ی اجتمذاعی      اجتمذاعی )ظرفیذ    عوامذل  -1 ی  مقوهه پن : علّی شرایط -

مسئوهی  اجتماعی  تطح آگاهی اجتماعی  رشد و ارتقذا  تذطح فرهنذگ جامعذه      
پییر بودن و مشارک  اجتماعی  شذرایط اقتصذادی      تا ی ذهنی  میزان جامعه   مینه

پییر بودن  ترغیذ     پییری  آمو ش  فردی )مسئوهی  عوامل -9 آمو ش همگانی ( 
  ینذدار یدتا ی شخصی و خانوادگی  تذطح شذناخ  و آگذاهی       دیگران  فرهنگ

دوهتذی )صذدا    های  ارگان -1 ( درآمد خانوار ی واعتماد نهاد    یطیمح س یدان   
تذا ی(  و ارت    ای  اجتماعی کذردن مسذلهه آب و آگذا      های رتانه  و تیما  تاکتیک

ای  آمو ش و پذرورش  اتذتانداری      های آب و فاضالب و آب منطقه  نیرو  شرک 
 -4    ها جه  ایجاد و ارتقا  فرهنگ مصرف بهینذه منذابع آب    فرمانداری و دانشگا 

 اهذداف  به دتتیابی در تعهد    مصرف فرهنگ در بودن پیشرو و هگوارشد )ا مدیران
 و مصرف فرهنگ تطح بررتی اجرا  در هماهنگی صحیح  ریزی  برنامه شد   اعالم
 -6 ذیذربط( و  واحذدهای  عملکذرد  ار یابی و نظارت آن و بهبود برای راهکار ارائه

موجذود در آن  اهذزام   هذای    مهندتی )قوانین و خأل -فنی  و قانونی-حقوقی عوامل
  بهبذود هذوا م خذانگی      های نوین و تکنوهوهی رو  در تو یذع آب   اتتفاد  ا  روش

کنند  آب  ارائه تجهیزات کاه  مصرف آب و اهزام تشویق اتذتفاد  ا  آن     مصرف
اهزام اتتفاد  ا  برچس  آب  اصالح شبکه و بذه حذداقل رتذاندن پذرت و نشذ       

گیری  افزای  تکنوهوهی   میر و به رو  رتانی هوا م اندا  ها و شبکه  تع  خانه  تصفیه
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 آبذی  منذابع  بهینذه  مصرف در تا ی  فرهنگ علّی شرایط عنوان به های آب(  در خانه
 شدند. شناتایی
 تذطوح  در مسذتمر  آمذو ش  صذحیح   و درتذ   عملکذرد  شامل: راهبردها -

 .ات  ها  رتانه رتانی  اطالع و تبلیغات مختلف 
 موضذوع   به فردی )اعتقاد ای  عوامل  مینه -1 ا : اند  ای عبارت   مینه شرایط -

 گرایذی    مصرف آبی   بی اررات و عوار  ا  آگاهی عدم فرهنگ  پییرش همکاری 
 و تکنوهذوهی  ا  اتذتفاد   مصذرف   مدیری  خصوص در انگیز  عدم و اطالع عدم

تلهذل    الت یتذن  تحصذ    یتبک  نذدگ   یریپی   یمسئوهنوین   علمی های  روش
اجتمذاعی )آمذای     هذای   نارتذایی  -9 ی( مل  یهو  ییجو  وار  صرفه  شغل  عادت

 ستمیکنندگان  ت  مصرف یآب برا مصرف در گرید نهینبودن گز اریدر اخت  تر مین
رویه فضذاهای    ی بی  جداتا ی تعرفه آب شرب ا  غیر شرب  توتعه  یگیار  م یق

تذا ی  عذدم اطذالع      شاخص  عدم توجه کافی بذه فرهنذگ  تبز  عدم رعای  افراد 
های   ی باالی بکارگیری تکنوهوهی رو   عدم وجود تعرفه  عوام ا  بحران آب  هزینه

گیری هوا م کاهند  مصذرف     تشویقی و تنبیهی  عدم وجود کمک هزینه تهیه و بکار
د و   تعهذ عدم وجود اهزامات قانونی  نبود آمو ش اصذوهی نحذو  صذحیح مصذرف    

 .  ی(اجتماع  یمسئوه
 و تفکر طر  -1 شامل شرایط این شد  معرفی اهگوی در: گر  مداخله شرایط -
ارشذد    رانیتند جامع آب  وجذود افکذار مسذاعد در مذد     نیتدومدیران ) حمای 

  یریمذد   یتذا    فرهنذگ   یذ اهم  بذه بحذران آب   یتوجه کاف ن یخوات  مسئوه
ب   آ عیصذنا  یدر مجو هذا   یمحدود جادیآب شرب  ا عیو عادالنه در تو  حیصح

و مصذرف   قیذ دق یزیر  قابل همس  برنامه یهر منطقه  ارائه آمارها طیبر اتاس شرا
هذا در    امذر )همذاهنگی ارگذان    متوهیان عملکرد-9 ی( اعتمادتا  و اتاس آمارها بر

هذای تشذویقی و       مصرف بهینه توتط ارگانها  در نظر گرفتن طذرح   ها  اجرای طرح
یالت برای تاخ  و اتتفاد  ا  هوا م کاهند  مصرف توتط دوه   ایجاد نظذام  تسه

تشویق و تنبیه  در نظر گرفتن محدودی  در ایجاد فضذای تذبز  اهذزام صذنایع بذه      
کنند  ا  هذوا م تکنوهوهیذک و علذم      با چرخانی آب  حمای  توهید کنند  و اتتفاد 
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  در تاخ  منا   مسکونی  تفکیذک  نوین  اهزام اتتفاد  ا  هوا م و شیرآالت کاهند
جامعه )خواتتن شهروندان و افراد  خوات  و اراد  -1 و آب شرب ا  غیر شرب(

جامعه  مشارک  و رعایذ  نمذودن افذراد شذاخص و نخبگذان جامعذه  مشذارک         
گیذری    مردمی  جدی تلقی شدن موضوع ا  نظر آحاد جامعذه  جلذوگیری ا  جبهذه   

پذییری جامعذه  بذاور هنجارهذای مصذرف        وهی بدهیل عدم اطالع و شناخ   مسذئ 
 بهینذذه  خواتذذ  مذذردم در آمذذو ش و اتذذتفاد  ا  تجهیذذزات و تکنوهذذوهی نذذوین(

 .باشند  می
فذذردی  پیامذذدهای -1 موجذذ  آب منذذابع بهینذذه مصذذرف فرهنذذگ: پیامذذدها -

رویذذه  افذذزای  تذذطح آگذذاهی  افذذزای     )مصذذرف صذذحیح  عذذدم وصذذرف بذذی 
گرایی  کذاه     شدن  مدیری  صحیح و عدم مصرف پییر  پییری  آمو ش  مسئوهی 

مذدت )کذاه      کوتذا   نتذای   -9 (   فشارهای روانی مربوط به تذلمین آب و آرامذ   
  مصذرف بهینذه در     مصرف ترانه  افزای  آگاهی مردم  مشارک  مردم در آمو ش

مدت )دتتیابی به روند متعاد  مصرف و ت بیذ     بلند نتای  -1افراد آمو ش دید (  
آن  کاه  مصرف ترانه  حف  و بقا  منابع تلمین آب  دتتیابی به پشذتوانه آبذی و   
حف  محیط  یس   نهادینه شدن فرهنگ مصرف آب در اذهذان عمذومی  تغییذر و    

ملذی )دتذتیابی بذه همراهذی و      نتای  -4 بهینه شدن اهگوی مصرف برق  گا  و...( 
های آب  یر مینذی و...     را  همکاری مردم در اجرای طرح  حف  منابع آبی ا  قبیل

ی آگذا  و هدفمنذد  تغییذر تذاختار       حف  منابع آب برای نسل آتی  تاختن جامعذه 
 نتذای    -6و  جامعه به رویکرد عدم اتراف و مصرف گرایی و عذداه  اجتمذاعی(  

ای  بقای جامعه و افزای  آبادانی  دتترتی به محیط  یسذ     )رشد منطقه ای  منطقه
ی   تذا ی و مصذرف بهینذه     ل شدن به اهگوی منطقه جهذ  فرهنذگ  قابل قبو   تبدی

 .گردند  منابع ( می
ها در مدیری  مصرف  افزای  نقذ   نذان در اصذالح اهگذوی      خانواد  تعامل

جز  عوامل تلریرگیار در جامعه به شذمار  مصرف و نق  آمو ش در بستر خانواد  
را ا   افراد جامعذه بندی اصوهی    ریزی منات  و  مان  برنامه ید بابارود. همچنین   می

و تذطح دانذ     را افذزای  داد  هذای عمذومی    آگذاهی د  معضالت کشور آگذا  کذر  
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را باال برد. مطذابق مبذانی نظذری تحقیذق و مذد  ارائذه شذد          کنندگان آب  مصرف
گذردد کذه     پیشنهادهایی جه  بهبود فرهنگ مصرف بهینه منابع آب شرب ارائه مذی 

 ادامه مالحظه نمود.توان در   آن را می
رتانی  آمو ش و آگاهی نیا  ات   نسذب  بذه     با توجه به تلریر باالی اطالع -

ریزی جه  آمو ش و ارتقای تطح اطالعذات    اصالح  یرتاخ  آمو شی و برنامه
 آحاد جامعه اقدام گردد. 

خألهذذای قذذانونی تشذذویق و تنبیذذه فرهنذذگ مصذذرف آب مرتفذذع گذذردد و   -
تشویقی جه  اتتفاد  ا  تجهیذزات کاهنذد  مصذرف آب در     های ماهی و  مساعدت

 نظر گرفته شود.

ا  ابزارهای با دارند  ا  قبیل تغییر نرخ تصاعدی مصرف  جریمذه اتذتفاد     -
ا  آب شرب برای مصارفی ا  قبیل شس  و شوی خودرو و...   جه  جلذوگیری  

 رویه اتتفاد  گردد.  ا  مصرف بی

توانذد    عنوان یکی ا  ابزارهذای اقتصذادی  مذی   گیاری منات  آب  به   قیم  -
 .تا ی مصرف آب داشته باشد  تالف و بهینهئنق  مهمی در کاه  ا

ای بذه    هذای آب منطقذه    های بهینه مصرف آب ا  جان  ارگذان   معرفی شیو  -
 افراد جامعه 

 گسترش فرهنگ مصرف آب ا  طریق قشر فرهنگی جامعه  -

 دیری  منابع آب آمو ش و تعامل کشاور ان در م -

 های بلندمدت فرهنگ مدیری  مصرف آب و  توجه بیشتر مسئوهین به طرح -

هذای ترجیحذی تذا گار بذا       بکارگیری اهگوی مصرف آب همرا  بذا تعرفذه   -
 شرایط اقلیمی.

 و تجذارب  همذه  بیذان  عذدم  های پذژوه  حاضذر  امکذان     یکی ا  محدودی 
 خودتانسوری و شخصی مالحظات دهیل به مصاحبه مورد مدیران شخصی نظرات

شذوند  و    اطالعات اتذ . تذرانجام دتذتیابی بذه افذراد مصذاحبه       افشا  ا  ترس و
)کرونذا( در تذطح    12-تخصیص  مان به مصاحبه با توجه به شیوع ویروس کوید

 کشور با محدودی  روبرو بود.
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