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 چکیده

 اتموجب محیطی،زیست هایآلودگی افزایش آن تبعبه و مختلف هایکاربری توسعه و جهانی جمعیت رشد همراهبه شیرین آب منابع محدودیت

این رابطه  میزان رابطه و وجود بررسی .است کرده فراهم را شرب ویژهبه و مختلف مصارف نیاز مورد آب تامین در ایعمده هایچالش بروز

 اهمیت دارای ،کند نمایان را اجتماعی سرمایه افزایش در گذاریسرمایه ارزش تواندمی که راهی عنوانآب، به مصرف و سرمایه اجتماعی فیمابین

باشد؟   آب وریبهره و افزایش مصرف کاهش در مؤثری عامل تواندمی اجتماعی سرمایه افزایش آیا اصلی تحقیق این است که باشد. سوالمی

 سرمایه آثار به توجه با تا گردد ارائه کشور آب حوزه گزارانسیاست که پیشنهاداتی به است این تحقیق نتایج مورد انتظار از یكی و پاسخ این سوال

آن  و ابعاد یاجتماع هیسرماهای تاثیر تغییرات فرضیه .کنند استفاده آب مصرف برای مدیریت روشی بهینه عنوانهب کارراه این از اجتماعی،

 نظرات، مورد توجه و و میانگین نامهسوالات پرسشبه های داده شدهپاسخ طیفبه ، باتوجهمصرف آب زانیبر م)ساختاری، شناختی و ارتباطی( 

ت مصرف های مدیریتاثیر افزایش سرمایه اجتماعی و ابعاد مختلف آن در جامعه در افزایش تاثیر سیاست ،عبارت دیگرهگرفته است. ب قرار بررسی

 ت.کنندگان افزایش خواهد یافسط مصرفجویی های لازم در مصرف آب تو، مدیریت بهینه و صرفهاست که از این طریق هآب بررسی شد

 
 وریکاهش مصرف، افزایش بهره اجتماعی، مدیریت مصرف آب، : سرمایههای کلیدیواژه

 

 مقدمه -1
 

 مختلف کاربریهای در آب کاربرد. است شده تبدیل جوامع عموم مسایل مهمترین از یكی به آب تأمین مسئله امروزه

 تواند می آب تأمین حوزه در چالشی گونه هر که است یافته افزایش چنان آن.  . . و کشاورزی معدن، و صنعت خانگی،

 فادهاست مردم، طلبی آسایش جمعیت، رشد همچنین. کند وارد اقتصادی مختلف بخشهای به را ناپذیری جبران خسارات

 با هک هستند عواملی از برخی باشد، افزایش به رو جمعیت های خواسته پاسخگوی که هایی تكنولوژی به دسترسی و

 مهم، مسایل از دیگر یكی آب تأمین کنار در. آورند می همراه به را آن تأمین های انگیزه و آب روزافزون تقاضای خود

 ،خانگی تجاری، اقتصادی، مختلف بخشهای در آب مصرف شامل این و باشد می جهانی عرصه در آب مصرف صعودی روند

 .باشد می . . . و صنعتی کشاورزی،

 افزایش آن تبع به و مختلف کاربریهای توسعه و جهانی جمعیت رشد همراه به شیرین آب منابع محدودیت

 را شرب ویژه به و مختلف مصارف نیاز مورد آب تامین در ای عمده چالشهای بروز موجبات محیطی، زیست آلودگیهای

 فیتکی و زیست محیط مقوله به بیشتری توجهات شدن معطوف موجب المللی بین مجامع در مهم این. است نموده فراهم

 .است شده آب منابع

 میلیمتر 252 بارندگی متوسط با و خشک نیمه و خشک اقلیمی خاص شرایط در شدن واقع بدلیل نیز ما کشور

 می مواجه ای عدیده مشكلات با مختلف مصارف برای آب تامین در که شود می محسوب کشورهایی جمله از سال در

 فادهاست قابل زیرزمینی و سطحی آب منابع سالانه حجم متوسط گرفته، صورت برآوردهای اساس بر طوریكه به .باشد

 مصارف جهت آبی، این ظرفیت درصد 02 حدود اینک هم که گردد می بالغ مكعب متر میلیارد 752 حدود به کشور

نماید،  مصرف را خود آبی منابع درصد 22 از بیش که کشوری جهانی شاخص های اساس بر .شود می استفاده مختلف
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 فعلی روند تداوم صورت در که رخدادی ؛ است شده مرحله این وارد ایران این بنابر .خواهد شد آبی تنش مرحله وارد

 بود. خواهد جدی بحرانهای حامل یقینا ، جبرانی سیاستهای اجرای عدم و مصرف

 شهایچال دیگر از کشور سطح در جمعیت پراکنش ناهمگونی و آب منابع ناهمسان توزیع کمی، محدودیت بر علاوه

 مرکزی آبریز حوضه به توان می رابطه این در. گردد می محسوب مختلف کاربریهای برای آب پایدار تامین و مدیریت

 .باشد می کشور جمعیت از درصد 29 از بیش پذیرای کشور، کل آبی منابع از درصد 73 معادل سهمی با که نمود اشاره

 ( 7937 – تهران-شهری آب مدیریت ای منطقه مرکز مطالعات )

 یتهایفعال توسعه و جمعیت روزافزون افزایش ، طبیعی واقعیت یک عنوان به کشور در آبی منابع کمبود علیرغم

 این.تاس نموده فراهم را دسترس در آب منابع رفت هدر و کیفیت تنزل آن تبع به و آلودگیها انواع انتشار موجب انسانی

 اصلاح و نگرش تغییر وضعیت، این توجه با .نماید می تشدید را مطلوب و مناسب کیفیت با آب تامین بحران موضوع مهم

 .باشد می برخوردار ای ویژه اهمیت از چالشها رفع جهت آب منابع مدیریت راهبردهای

 می اقتصادی توسعه و رشد برای ریزی برنامه کشور،  روی پیش های چالش مهمترین از یكی حاضر حال در

 یا ردهک میل تعادل به کشور در موجود تعادلهای عدم مناسبی طریق از که باشد ای گونه به باید ریزی برنامه این. باشد

 دیگری های حوزه در یا نشینی شهر یا جمعیتی حوزه در تواند می ها تعادل عدم این. نگردد افزوده شدتشان به حداقل

 داشته ادامه شد، اشاره آن شواهد برخی به که آب، مصرف صعودی روند اگر رو این از. باشد.  . . و آب طبیعی، منابع چون

 نیز دمدتبلن افق در باید بلكه حال، در تنها نه توازن این که بود آب تقاضای و عرضه بخشیدن توازن فكر به باید باشد

 ابعمن رفتن اتمام به رو همچنین و جمعیت رشد همراه به آب تقاضای افزایش به توجه با آینده در زیرا. باشد توجه مورد

 .آمد خواهد چشم به پیش از بیش توازن این اهمیت زیرزمینی، تجدیدناپذیر

 همچنین و آب تقاضای و عرضه وجه دو به همزمان صورت به ، لازم است تا آب حوزه در تعادل ایجاد جهت در

 وماعم که است واجرا توصیه قابل زیادی اقدامات عرضه سمت در. پرداخت آن مصرف وکنترل آب عرضه افزایش ی مسئله

 .باشد نمی مقاله این در بحث و نظر مورد که قرارگیرد توجه مورد آب کنندگان تامین توسط تا است لازم

 آب فمصر مبنا همین بر داشت توجه برآن تأثیرگذار پارامترهای به باید آب مصرف کنترل برای تقاضا، طرف در

 مطالعات بر مبنای همچنین. می باشد غیره و درآمد انتظار، مورد رفاه سطح جمعیت، قیمت، چون متغیرهایی از تابعی

 جمعیت به این منظور انجام وکنترل تكنولوژی بهبود ها، قیمت سازی همچون آزاد متعددی های سیاستگذاری جهانی،

 .است شده

 از یكی است. درآمده اجرا به و مطرح  آب مصرف سازی بهینه زمینه در مختلفی های سیاست نیز ایران در

 یارانه سازی هدفمند قانون قالب در حاضر حال در که باشد می مصرفی آب شده تمام قیمت ها، سیاست این مهمترین

 مصرف رب سیاستها این تأثیرگذاری میزان و شده تعیین مصرف کنترل برای مناسب سیاستهای باید اما. شود می مطرح ها

 .شود اجرا و تعیین نیاز مورد اجتماعی های ساخت زیر باید  ها سیاست این اجرای برای همچنین و گردد مشخص آب

 صنعتی و کشاورزی شرب، حد در از زیاده مصرف از حاکی که کشور در آب مصرف امروز وضعیت به نگاهی با

 مدیریت مصرف آب، بیش موضوع اهمیت ، کشور آبی ذخائر و منابع کمبود به توجه با و است جهانی متوسط به نسبت

 یكی انعنو به المللی بین زنی های چانه قدرت همچنین و کشور سیاسی و ملی امنیت اقتصادی، ثبات حفظ در پیش از

 .شود می نمایان مؤثر عوامل از

از  و لذا یكی دیگر دارد می اعلام ناچیز و درآمدی کشش از کمتر را آب مصرف قیمتی کشش موجود، مطالعات

 متیغیرقی راهكارهای به بیشتر توجه اهمیت که بیانگر باشد می آب قیمتی غیر مسایل به توجه لزوم موضوعات مهم،

 بوده کشور اقتصادی رشد از بالاتر اخیر های سال در اولیه آب عرضه رشد همچنین .می باشد قیمتی راهكارهای به نسبت
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 ب،آ مصرف مدیریت اهمیت  به توجه با نهایت در.است آب کننده مصرف بخشهای نامناسب وری بهره نمایانگر که است

 وری آشكار بهره افزایش های راه از یكی عنوان به آب، مصرف و اجتماعی زیرساختهای میان رابطه وجود بررسی ضرورت

 .می گردد

 

 سرمایه اجتماعی1-1
 

 غربی دانشگاه ویرجینیای از فان هانی توسط هایی مقاله در ،7370 سال از قبل بار اولین برای سرمایه اجتماعی اصطلاح

 به آمریكایی بزرگ شهرهای و زندگی مرگ عنوان ( با7307جاکوب ) جین کلاسیک اثر در بار نخستین اما شد. مطرح

 لایت جامعه شناس، ایوان همچنین و لوری اقتصاددان گلن 7312دهه  در(. 2272رفته است )آلگوزیو و فیلیری،  کار

 از لوری بردند. کار به شهری درون اقتصادی توسعه مشكل حل برای به منظور راهكاری را سرمایه اجتماعی اصطلاح

 (.2277کرد)تیلور،  استفاده درآمد توزیع بودن ناعادلانه و تئوکلاسیكها نظریات از انتقاد سرمایه اجتماعی به منظور تئوری

محققان معتقدند که سرمایه اجتماعی از این رو ارزشمند است که مشكلات هماهنگی را حل می کند، هزینه معامله را 

(. همچنین  2227؛ لین، 2227لاعات را بین اشخاص تسهیل می کند ) لازگا و پتیسون، کاهش می دهد و انتشار اط

( گفته است که سرمایه اجتماعی کارهای جمعی را ساده تر می کند و در نهایت توسعه اجتماعی و اقتصادی 7339پونتام )

مایه اجتماعی به طور موثری در را تسهیل می بخشد. محققان سازمانی در تحقیقات  انجام شده، بیان می کنند که سر

؛ تسایی و گسال، 7331؛ نهاپیت و گسال، 7333؛ لینا و وانبرن، 2222مزیت های سازمانی سهیم است ) آلدر و کان، 

( اشاره دارند که سرمایه اجتماعی برای پیشرفت و 7331(. برای مثال ناهاپیت و گوشال)7331؛ والكر و همكاران، 7331

 ن یک سازمان ضروری است.نیز انتشار دانش درو

 اجتماعی سرمایه مختلف ابعاد  1-2
 تواند که می است سازمانی مهم های دارایی و ها قابلیت از یكی اجتماعی سرمایة (،7331) گوشال و ناهاپیت دیدگاه از

 پایدار رقابتی مزیت دیگر های سازمان با مقایسه در آنها برای و کرده کمک بسیار دانش تسهیم و خلق در ها سازمان به

 و ارتباطی شناختی، دهند: ابعادمی طبقه جای سه در را اجتماعی سرمایة مختلف های جنبه محققان، این کند. ایجاد

 .ساختاری

 شناختی عنصر 1-2-1
 معانی هایسیستم و تفسیرها و تعبیرها مظاهر، کنندة فراهم که دارد منابعی به اشاره اجتماعی سرمایة شناختی عنصر

گروههاست. مهمترین جنبه های این بُعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از: زبان و قواعد مشترك و حكایات  میان در مشترك

مشارکت اجتماعی و مشارکت حمایتی ممكن است کارکنان را قادر سازد تا وقایع  مشترك )تجربیات و خاطرات مشترك(.

 اه مشترکی را ارائه دهند.را به شیوه ای همسان ملاحظه و توصیف کنند و دیدگ

 ای رابطه عنصر1-2-2
 تعاملاتشان سابقة خاطر به یكدیگر با افراد است که شخصی روابط نوعی کنندة توصیف اجتماعی سرمایة ای رابطه عنصر

و  اعتماد، هنجارها، الزامات و انتظارات از: عبارتند اجتماعی سرمایة از بُعد این های جنبه مهمترین .کنند می برقرار

رفتار شهروند سازمانی، کارکنان را به دوستی، اعتماد و شناخت یكدیگر تشویق می کند. بنابراین احتمالا آنها با  .هویت

سرمایه اجتماعی رابطه ای همراه هستند. وفاداری، اطاعت، مشارکت در عملكرد و مشارکت اجتماعی در پیشرفت سرمایه 

 دارند.اجتماعی رابطه ای در سازمان مشارکت فعال 

 ساختاری عنصر 1-2-3
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 دسترسی چگونه و کسانی چه به اشخاص دارد، یعنی اشاره افراد بین تماسهای کلی الگوی به اجتماعی سرمایة عنصر این

روابط گروهی، پیكربندی روابط گروهی، سازمان های مناسب)ناهاپیت  :از عنصر عبارتند این های جنبه ترین دارند. مهم

طور کلی این بعد سرمایه اجتماعی این موضوع را توضیح می دهد که کارکنان چگونه معرفی شده (. به 7331و گوشال، 

و یكدیگر را می شناسند. از این رو رفتار شهروند سازمانی که به ایجاد ارتباط بین کارکنان تشویق می کند باید در توسعه 

ه ک ه خواهد شدق حاضر این موضوع توضیح دادبعد ساختاری سرمایه اجتماعی نیز دخیل باشد. در این بخش در تحقی

 چگونه مشارکت اجتماعی تعداد ارتباطات بین افراد را در سازمان افزایش می دهد. 

های مشارکت اجتماعی در حقیقت مشارکت کارکنان را توضیح می دهد که امری فردی است و یا شامل تماس

مشارکت اجتماعی کارکنان  ی اجتماعی در سازمان می شود.هااجتماعی مانند حضور در جلسات غیر اجباری و فعالیت

موجب تسهیل شكل گیری رابطه بین اعضای سازمان می شود که هنوز آمادگی کامل ندارند. به عبارت ساده تر وقتی 

 خواهند داشت و در نتیجه ارتباطات شبكه افزایشارتباط کارکنان در زندگی اجتماعی سازمان شرکت کنند، با فرد دیگر 

 می یابد.

 

 مدیریت مصرف آب
 

 بیآ منابع حفظ هدف با آن مشترکین و آب صنعت بین پیوسته هم به فعالیتهای از ایمجموعه شامل مصرف مدیریت

 شهری فاضلاب و آب های شرکت پوشش تحت مشترکین به متناسب دبی و فشار با آب عادلانه توزیع منظور به و کشور

 صورت این در. یافت دست مصرف زمینه در یكسانی مطلوبیت به کمتر هزینه و بیشتر کارآیی با بتوان تا است روستایی و

 ا،ه خانه-تصفیه بازده افزایش مانند هاییمقوله. یافت خواهند دست بیشتری سود به کننده مصرف و کنندهعرضه

 منابع از برداشت کنترل و ای تعرفة چند نرخهای آب، مصرف کنترل کنار در ایمشاوره خدمات و جدید هایتكنولوژی

 .گیرندمی قرار مصرف مدیریت حیطه در زیرسطحی آب

 

 اهمیت مدیریت مصرف آب

 

 رارق جهان منفی و مثبت تحولات از بسیاری منشاء سر تواند می که است حاضر قرن های چالش بزرگترین از یكی آب

 درصد 1/7  زمینی زیر های سفره در درصد 1/7 مابقی و اقیانوسها و دریاها در زمین کره آب کل از درصد 5/30رد . گی

 یک حدود یا مكعب متر کیلو72322 سطح در آب درصد 2/7 این از. است سطح در درصد 2/7 و قطبی ی یخچالها در

درصد آن به  0/01د از کل آب های زمین شیرین است که حدود درص 5/2. است اتمسفر در زمین کره آب کل هزارم صد

درصد در  75متری و  022در زیر زمین در عمق  ددرص 75یخچالهای قطبی و قله کوه ها قرار دارد.  صورت جامد در

 آبهای و  درصد از کل آبهای شیرین در رودخانه ها جاری است 220/2متری قرار گرفته است.  022عمق بیش از 

 ایبر کلیدی منبع و است ضروری زندگی برای آب درصد در اندام حیوانات و گیاهان قرار گرفته است. 229/2یكی بیولوژ

 .ندارند دسترسی اطمینان قابل  شرب آب به جهان در انسان میلیارد 7/2 حدود.  باشد می انسانها سلامتی

 ات بشرحی در شیرین های آب ویژه به آب اهمیت بیانگر شیرین های آب جهانی سال نام با میلادی 2229 سال

 خلاء جهان در تقاضا شدت و آب تامین توان بین بنابراین .است منابع این از پایدار و  و سایر جانداران و استفاده بهینه

 زبان نباشد مهار قابل مدیریتی راهكارهای مجموعه با تعادل عدم این که هنگامی. است آفرین بحران که دارد وجود ای
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 آخرین طبق چه در بعد ملی و جهانی .ر مكان خواهد داد چه در بعد محلی و تغیی مخاصمه زبان به آب بخش در مفاهمه

 که: دهد می نشان زمین کره در آب چرخه از فائو و یونسكو های برآورد

 قاره از یک هر  بارندگی  متوسط با توجهی قابل اختلاف که است میلیمتر 257 ایران سالانه بارندگی  متوسط -

 رد بارندگی )متوسط کشور های نیمه خشک و صحرایی برخی از قاره ها قابل مقایسه است. بارندگی با تنها و دارد ها

 میلیمتر می باشد ( 192 آسیا در بارندگی متوسط میلیمتر و 197ها  خشكی تمامی

 درصد7/7 ایران وسعت حالیكه در مكعب است. متر  میلیارد 279 ایران در جوی های ریزش سالانه متوسط -

درصد از کل ریزش های  91/2درصد مساحت قاره آسیا است. حجم ریزش های کشور تنها  95/9و ا ه خشكی مساحت

 درصد حجم بارشهای قاره آسیا است. 23/7جوی خشكی های کره و 

نقاط مختلف  در  بارندگی تغییرات دامنه  متوسط و است  فرعی آبریز حوزه 97 و اصلی آبریز حوزه 0 دارای ایران

 سالانه بارندگی درصد 12 حدود.  است کویر دشت در میلیمتر 57 از کمتر تا تالش حوالی در  یلیمترم 2222 بین  ایران

 شورک به ورودی  آب میزان میانگین گردد. می خارج دسترس از تبخیر صورت به مكعب متر میلیارد 230 میزان به کشور

 چشمه تخلیه از ناشی سطحی  میزان جریانمیلیارد متر مكعب است و  1دود ح سالانه مرزی های رودخانه طریق از

 حدود  کشور های رودخانه  سطحی جریانهای کل مجموع در و شده برآورد مكعب متر میلیارد 1/72 حدود  سالانه  ها

 در سال است. مكعب متر میلیارد 57 حدود  زیرزمینی آب های سفره  تغذیه جمع و سال در مكعب متر میلیارد 1/33

 

 مدل مفهومی-2

 

، ارتباط میزان مصرف آب را با سرمایه اجتماعی و ابعاد  7مدل مفهومی در نظر گرفته شده برای این تحقیق مطابق شكل 

 ساختاری، شناختی و ارتباطی آن نشان می دهد.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 ارتباط میزان مصرف آب با سرمایه اجتماعیمدل مفهومی  1شکل 

 قیتحق یهاهیفرض-3
 

 :ردیگ یمد نظر قرار م ریمفروضات ز قیتحق نیانجام ا یبرا

 .دارد ریمصرف آب تاث زانیبر م یاجتماع هیسرما -7

 دارد. ریمصرف آب تاث زانیبر م یاجتماع هیسرما یبعد ساختار-2

 دارد. ریمصرف آب تاث زانیبر م یاجتماع هیسرما یبعد شناخت-9

 دارد. ریمصرف آب تاث زانیبر م یاجتماع هیسرما یبعد ارتباط-2

سرمایه اجتماعی   

 بعد ساختاری

 

 بعد شناختی

 

 بعد ارتباطی

 

 میزان مصرف آب
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 شناسی تحقیقروش-4
 

 این آماری می باشد. جامعه تحلیلی روش توصیفی نظر از و کاربردی هدف، نظر از که است پژوهشی حاصل مقاله این

نفر بر اساس  912نمونه آماری مناسب برای پژوهش حاضر برابر با  .تحقیق مصرف کنندگان آب در شهر تهران هستند

 72،  سرمایه شناختیسوال  72سؤال )شاخص( بود که  99 شامل تحقیق فرمول کوکران محاسبه شده است. پرسشنامه

 از محتوا روایی از اطمینان برای در نظر گرفته شده بود. سرمایه ارتباطیسوال برای 72، و سرمایه ساختاریسوال برای 

 کمک نرم با و تأییدی عاملی تحلیل از استفاده با سازه روایی و شد گرفته بهره حوزه مدیریت در خبرگان و استادان نظر

 پایایی تعیین منظور شدند. به وجود حذف صورت در ضعیف های شاخص و گیری اندازه شاخص هر لیزرل برای افزار

 استفاده کرونباخ آلفای گیری ضریب اندازه کمک به پرسشنامه درونی سازگاری سنجش روش از نیز سؤالات پرسشنامه

بنابراین، یافته ها نشان دهنده قابلیت  بدست آمد. 151/2سؤالات پرسشنامه برابر با  برای شده یاد ضریب مقدار شد؛

اسمیرنوف استفاده شد،  -اعتماد ابزار می باشد. به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق از آزمون کولموگروف

 از شده، آوری جمع داده های تحلیل و تجزیه در نتایج این آزمون حاکی از نرمال بودت متغیرهای پژوهش می باشد.

   گردید. استفاده تحقیق های آزمون فرضیه برای روش تی تک نمونه ای
 

 ها و یافته های پژوهشتحلیل داده-5

 

 برای فرضیات تحقیق اسمیرنوف -آزمون کولموگروف- 2جدول 

 سطح معناداری اسمیرنوف -کلموگروف Z متغیرها

 219/2 711/7 سرمایه شناختی

 792/2 703/7 سرمایه ساختاری

 727/2 212/7 سرمایه ارتباطی

 215/2 701/7 اجتماعی سرمایه

 

که داده های  فته می شودرگاست پس نتیجه  25/2با توجه به اینكه سطح معناداری برای متغیرهای تحقیق بزرگتر از 

 جمع آوری شده برای متغیرهای تحقیق نرمال است.

و در صورتیكه متغیرها نرمال  وداز آزمون های پارامتری استفاده نم یک متغیر نرمال باشد، می تواندر صورتیكه 

ون های ناپارامتری استفاده و باید برای آزمودن متغیرها از آزم وجود نداردنباشند، مجوز استفاده از آزمون های پارامتری 

 .شود

که تمامی متغیرهای تحقیق دارای توزیع  ه می شوداسمیرنوف نتیجه گرفت –با استفاده از آزمون کولموگروف 

ین مقایسه میانگ ا. حال بشودنرمالی می باشند، سپس برای آزمون فرضیات تحقیق از روش های پارامتری استفاده می 

. چون مقدار میانگین یک جامعه با یک عدد مقایسه می پرداخته می شود 9وسط عدد  متغیرهای تحقیق با مقدار حد

 ود.استفاده نم (One- Sample T Testاز آزمون تی تک نمونه ای ) ، می توانشود

 .دارد تاثیر آب مصرف میزان بر اجتماعی : سرمایه1فرضیه  5-1

3:0 H    3:1 H 
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 1فرضیه  خلاصه نتایج آماری مربوط به 3جدول 

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد جامعه 

 95531/9 98585/1 3098/3 383 1فرضیه 

 

( آمار توصیفی مربوط به آزمون فرض را ارایه می کند 9نتیجه این آزمون شامل دو خروجی است که خروجی اول جدول )

به ترتیب تعداد داده ها، میانگین، انحراف معیار و خطای میانگین را نشان می دهد. نتایج آزمون آمار توصیفی و اعداد محاسبه شده 

بیشتر است یا کمتر، ولی این موضوع باید از طریق آمار استنباطی )آزمون فرض یا  9از   نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه

 فاصله عدم اطمینان( تائید شود.

 
 1فرضیه ای تک نمونه tنتایج آزمون   -3 جدول

 

 

 

Test value=3 

T 
درجه 

 آزادی
 تفاوت میانگین (sigعددمعناداری )

 درصد 05فاصله اطمینان 

 بالایی پائینی

 3008/9 2818/9 30988/9 999/9 383 953/8 1فرضیه 

 

فرضیه صفر را چنین تعریف می کنیم که با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین نظرات برابر یا  ،7برای فرضیه 

می باشد.  9می باشد. فرض مخالف آن یا فرضیه یک با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین نظرات بالاتر از  9کمتر از 

( حد بالا مثبت و حد پائین مثبت می باشد و میزان %5نان )یا خطااطمی %35مشاهده می شود در سطح  2همانطور که در جدول 

است، بنابراین  فرض 25/2( که کمتر از 222/2خطای مشاهده شده )
1H  0تائید و فرضH اجتماعی رد می شود. یعنی سرمایه 

 .دارد تاثیر آب مصرف میزان بر

 

 .دارد تاثیر آب مصرف میزان بر اجتماعی : بعد ساختاری سرمایه2فرضیه  5-2

 .دارد تاثیر آب مصرف میزان بر اجتماعی : بعد شناختی سرمایه3فرضیه  5-3

 .دارد تاثیر آب مصرف میزان بر اجتماعی : بعد ارتباطی سرمایه3فرضیه  5-3

3:0 H       3:1 H 
 

 تحقیق 3و  3و  2فرضیه  خلاصه نتایج آماری مربوط به -5جدول 

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد جامعه 

 90220/9 21008/1 3013/3 383 2فرضیه 

 95080/9 11229/1 5105/3 383 3فرضیه 

 95328/9 90353/1 2800/3 383 3فرضیه 

آمار توصیفی مربوط به آزمون فرض را ارایه می کند  5خروجی اول جدول نتیجه این آزمون شامل دو خروجی است که 

و اعداد محاسبه شده به ترتیب تعداد داده ها، میانگین، انحراف معیار و خطای میانگین را نشان می دهد. نتایج آزمون آمار توصیفی 

باید از طریق آمار استنباطی )آزمون فرض یا  بیشتر است یا کمتر، ولی این موضوع 9نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه از 

 فاصله عدم اطمینان( تائید شود.
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 تحقیق 2فرضیه ای تک نمونه tنتایج آزمون  - 0 جدول

 

 

 

Test value=3 

T درجه آزادی 
عددمعناداری 

(sig) 
 تفاوت میانگین

 درصد 05فاصله اطمینان 

 بالایی پائینی

 5791/2 2032/2 93727/2 222/2 912 211/0 2فرضیه 

 0977/2 2213/2 57359/2 222/2 912 277/0 3فرضیه 

 9101/2 7192/2 21335/2 222/2 912 751/5 3فرضیه 

 

( حد بالا مثبت و حد پائین مثبت %5اطمینان )یا خطا %35در سطح  اجتماعی ابعاد ساختاری، شناختی و ارتباطی سرمایه

است، بنابراین  فرض 25/2( که کمتر از 222/2)می باشد و میزان خطای مشاهده شده 
1H  0تائید و فرضH  .رد می شود

 .دارد تاثیر آب مصرف میزان بر اجتماعی یعنی ابعاد ساختاری، شناختی و ارتباطی سرمایه

 

 های تحقیقبررسی یافته-6
 

 به وجهت که با دارد ریمصرف آب تاث زانیبر م یاجتماع هیسرمادر نظر گرفته شده این بود که : تغییرات  اولین فرضیه

 بر یاجتماع سرمایه یعنی گردید. تائید ، این فرض نظرات و میانگین به سوالات پرسشنامه های داده شده پاسخ طیف

ی در جامعه موجب افزایش تاثیر سیاستهای مدیریت بعبارت دیگر افزایش سرمایه اجتماع.دارد تاثیر آب مصرف میزان

مصرف آب خواهد شد و از این طریق مدیریت بهینه و صرفه جویی های لازم در مصرف آب توسط مصرف کنندگان بعمل 

 خواهد آمد.

مرتبط بوده است به این ترتیب که تغییرات سرمایه اجتماعی در  یاجتماع هیسرما یبعد ساختاربا  فرضیه دوم

این مطلب دلالت می کند که بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر مصرف  .است رثمومصرف آب  زانیبر مساختاری بعد 

آب تاثیر مثبت دارد یعنی با افزایش سرمایه اجتماعی در بعد ساختاری، مردم به سمت مصرف بهینه آب ) شرب، کشاورزی 

 و صنعتی ( حرکت می نمایند.

بعد ساختاری سرمایه اجتماعی مرتبط بود که اهم آنها عبارتند از : وجود  سوال با 72در پرسشنامه مجموعا 

بسترهای قانونی و اجرایی ، ابزارها ، بازخوردها ، ظرفیتهای نهادی ، مسئولیت پذیری مجریان و اطلاع رسانی از اقدامات 

مه بطور مبسوط بررسی می در سطح دستگاهها. در ادامه در بخش پیشنهادات این شاخصها با توجه به نتایج پرسشنا

 شوند.

مطرح گردید و با نظر سنجی از مصرف آب  زانیبر مو تاثیر آن  یاجتماع هیسرما یبعد شناخت در فرضیه سوم

جامعه آماری نرمال مشخص گردید که سرمایه اجتماعی از بعد شناختی نیز بر مصرف آب تاثیر دارد. ارائه اطلاعات دقیق 

انی ، وجود نهاد های صنفی ، همبستگی مصرف کنندگان و تمایل ایشان به همكاری از ، اطلاع رسانی ، آموزش همگ

جمله شاخصهای بعد شناختی سرمایه اجتماعی است که در قالب پرسش در پرسشنامه آمده بود و جمع بندی پاسخها ، 

ش ر گیرد و با تاکید بر آنها افزاینشان دهنده این است که لازم است تا این ابعاد و شاخصها مرتبا و مستمرا مورد پایش قرا

 سرمایه اجتماعی و کسب اعتماد مصرف کنندگان صورت پذیرد و از این راه مدیریت مصرف بر منابع آبی اعمال شود.
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،  مصرف آب زانیبر ماختصاص داشت و تاثیر گذاری آن  یاجتماع هیسرما یبعد ارتباطبه  نهایتا فرضیه چهارم

نجش قرار گرفت که نتایج حاصله مجددا مسئولین و کارشناسان را به اهمیت این بعد از طی سوالات پرسشنامه مورد س

 سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر مصرف آب رهنمون می سازد.

شاخصهای این بخش مشوقها ، قوانین ، رعایت عدالت ، اعتماد ، دخالت مردم و پذیرش ایشان توسط مسئولین 

ر این بود که مصرف کندگان آمادگی کامل برای کسب بالاترین رتبه همكاری با مسئولین است. در این زمینه پاسخها بیانگ

را دارند به شرط اینكه با اعمال مشوقها و قوانین منطقی و اجرایی ، اعتماد ایشان جلب گردیده و عدالت در رسیدگی و 

 تامین حق مردم رعایت گردد.

در نظر گرفته شده در ارتباط با تاثیر افزایش سرمایه اجتماعی چنانچه در بخش قبل مذکور گردید هر چهار فرضیه 

بر بهبود وضعیت مدیریت مصرف آب با نظر سنجی و شواهد علمی مورد تایید قرار گرفت . بعبارت دیگر مطابق فرضیه 

 اهشدارد و افزایش سرمایه اجتماعی موجب ک تاثیر آب مصرف میزان بر اجتماعی سرمایه اول مشخص شد که تغییرات

 مصرف زانیبر ممحسوس مصرف آب خواهد شد. بر اساس فرضیه دوم تغییرات سرمایه اجتماعی در بعد ساختاری نیز 

 تاثیرگذار می باشد. آب مصرف بر هم شناختی بعد از اجتماعی است و طبق فرضیه سوم سرمایه رثموآب 

ر ببا مصرف آب اختصاص داشت که با سنجش تاثیر آن  یاجتماع هیسرما یبعد ارتباطفرضیه چهارم به ارتباط 

 ، نتایج حاصله ، اهمیت این بعد از سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر مصرف آب را نشان می دهد.مصرف آب  زانیم

 

 گیرینتیجه -7
 

 در گذاری سرمایه ارزش تواند می که راهی عنوان به آب مصرف و سرمایه اجتماعی فیمابین آن میزان رابطه و وجود

 یكی واقع در و بوده اهمیت کند، دارای نمایان را ( آب مدیریت مصرف برای عاملی عنوان ) به اجتماعی سرمایه افزایش

 است. انجام این تحقیق نتایج مورد انتظار از

 ترین هنبهی بعنوان راهكار این می توانند از اجتماعی، مثبت سرمایه آثار به توجه کشور، با آب حوزه سیاستگزاران

 اثرگذار هستند ( آب مصرف روی بر که...  و آموزش ، قیمت چون دیگری عوامل بین ) در آب مصرف برای مدیریت راه

 .نمایند استفاده

چنانچه در بررسی فرضیات تحقیق بیان شد، تاثیر مثبت افزایش سرمایه اجتماعی بر مدیریت بهینه مصرف آب 

توسعه راهبردهای افزایش سرمایه اجتماعی درسطح سازمان و دربین مصرف مشخص شده است و لذا مناسب است تا با 

 وری از منابع آبی کشور، بهبود پذیرد. عملكرد افزایش بهره کنندگان آب،

افزایش سرمایه اجتماعی در هر سه بعد ساختاری ، شناختی و ارتباطی با مقوله افزایش بهره وری آب دارای 

ات قالب پیشنهاداخصهای این سه بعد از سرمایه اجتماعی می توان نتایج زیر را در ارتباط مستقیم است. با بررسی ش

 .اجرایی بیان نمود

 

 بعد شناختی  7-1

 
 دقیق برای افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان و سهیم شدن آنها در مدیریت منابع آب الزم است تا اطالعات 

 شود ارائه کشور، در آب مصارف و منابع پیرامون مسئولین توسط
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مصرف کنندگان احساس شناخت  آب مصرف( تعرفه ها)های  هزینه محاسبه با شفاف سازی هر چه بیشتر نحوه  -

 بیشتری از موضوع خواهند داشت.

در  موضوع با موثر و مرتبط(  ها اتحادیه و ها انجمن و سندیكاها)  مدنی و صنفی ایجاد و حمایت از نهادهای  -

 ملا موثر است.امر بهینه سازی مصرف آب کا

 ندفرای در ، مردم آب مصرف مدیریت زمینه در همگانی و آموزش سازی حساس و فرهنگی با افزایش فعالیتهای  -

 بیشتری خواهند داشت. مشارکت آب مصرف مدیریت

 وق، رعایت حق آب مصرف مدیریت انجام در مرتبط سازمانهای با همكاری به کنندگان با توجه به تمایل مصرف  -

 ، میزان این همكاری افزایش چشمگیری خواهد داشت. آب مصرف مدیریت قوانین اعمال با مسئولین توسط شهروندان

 بعد ساختاری 7-2
 رفمص مدیریت زمینه و ارائه پیشنهادات مصرف کنندگان در نظر ایجاد و بهره برداری مستمر از سامانه اظهار  -

 ، از جمله اقدامات موثر ساختاری است. آب

توسط مراجع ذیربط ، مصرف  شفاف و صحیح اطلاعات و آمار ارائه ساز و کار شفاف و تعیین شده جهت  -

 کنندگان را حساس نموده و ایشان را در انجام اقدامات مدیریت مصرف ترغیب می کند.

شور ساله ک 5همچون برنامه های توسعه  آب مصرف مدیریت زمینه در و اجرایی قانونی استفاده از بسترهای  -

 و قوانین بودجه سالانه به افزایش سرمایه اجتماعی در بهره وری آب کمک خواهد کرد.

ضروری  آب مصرف کاهنده تجهیزات و ایجاد ساختار مطمئن تامین و تجهیز مراکز عمومی و دولتی به ابزار  -

 است چرا که الگوی مناسبی برای عموم مصرف کنندگان خواهد بود

 با موضوع ، اطمینان بخش مصرف کنندگان است. مرتبط استانداردهای و ثبات نسبی قوانین  -

 بعد ارتباطی 7-3

و ارائه بازخورد های مناسب و سریع به  آب مصرف مدیریت زمینه در دولتی مقامات تصمیمات از آگاهی مردم  -

 نظرات مصرف کنندگان ، عامل تشویق و مشارکت بیشتر ایشان می باشد.

 آب یكی حوزه مدیران و ادارات توسط مردم ت مرتبط و رسیدگی عادلانه به شكایاتپاسخگویی مناسب ادارا  -

 وسطت شده ارائه اطلاعات و اظهارات به از عوامل جلب اعتماد مخاطبین و ارتباط بیشتر با ایشان است. در اینصورت مردم

 بیشتری خواهند داشت. اعتماد مسئولین

 آب و دخالت دادن آنها ) در قالب ارائه پیشنهاد و بازخورد( در مصرف مدیریت زمینه در به مردم رسانی اطلاع  -

 ، موجب افزایش سرمایه اجتماعی از بعد ارتباطی خواهد شد. مرتبط تصمیمات

 رد کنندگان چنانچه ارتباط مناسب و پایدار با مخاطبین برقرار نگردد ، این امر موجب خواهد شد تا مصرف  -

 نمایند. مقاومت آب مصرف بازدارنده قوانین مقابل

 مراجع -8

 

 نیرو  وزارت توسط منتشره آماری های بولتن .أ

 آب منابع مدیریت شرکت توسط منتشره کشور آب مصارف و منابع اطلاعات های سالنامه .ب

 کشور فاضلاب و آب شرکت اطلاعات منابع از ماخوذه آن تلفات و خانگی مصرفی آب اطلاعات .ج

 7919 اسفند آب مدیریت در زنان نقش ارتقاء آموزشی کارگاه مقالات مجموعه .د
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Abstract 
The limitation of freshwater resources, together with the growth of the global population and the 

development of different uses and, consequently, the increase of environmental pollution, have caused 

major challenges in providing water for various uses, especially drinking. The study of the relationship and 

the magnitude of this relationship between social capital and water use, as a way of showing the value of 

investing in increasing social capital, is important. The main question of the research is whether increasing 

social capital can be an effective factor in reducing consumption and increasing water productivity? The 

answer to this question is, in fact, one of the expected results of the research is to make suggestions to 

policy makers in the country's water basin to use this approach as an optimal way to manage water 

consumption, given the effects of social capital. The hypotheses of the impact of changes in social capital 

and its dimensions (structural, cognitive and communication) on the amount of water consumption have 

been considered and evaluated according to the range of responses given to the questionnaire questions and 

the average opinions. In other words, the impact of increased social capital and its various dimensions in 

society has been examined in order to increase the impact of water consumption management policies, 

which will increase the optimal management and the necessary savings in water consumption by consumers 
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