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Despite the high potential for saving water resources in different sectors such as
agriculture, industry and household, it can be achieved by applying social
marketing components to changing the attitude of consumption . The ranking of
effective factors of social marketing indicates the amount of attention to various
factors in the management of water resources in terms of the degree of crisis
creation or prevention of adverse events.

Determining the relationship and ranking of effective factors in water resource
management through social marketing components as a management strategy in
modeling the correct consumption especially in areas that encounter water crisis.
Practical implication: The model can be used for policy planning and long-term
planning as a way to support decision-makers in water resource management to
change the pattern of consumption
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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،091-802 ،)4(01 ،پیاپی ،41پاییز 0991
ملکمحمدی،مهرداد؛ومظفری،محمدمهدی(.)7931کاربردبازاریابیاجتماعیدرمدیریتبهینهمصرفآب.فصلنامه

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.731-872،)4(71،
شاپا8112-4447:

نویسندگان/دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز

آزاداست.

)

کاربرد بازاریابی اجتماعی در مدیریت بهینۀ مصرف آب
مهرداد ملکمحمدی ،1محمدمهدی مظفری
دریافت3101/90/31 :

2

پذیرش3101/91/31 :

چکیده

یکیاززیرساختهایاصلیتوسعۀپایداردربخشانرریی

مدیریتدرستالگویمصرفمنابعآب
است.خشکسالی،افزایشجمعیت،صنعتیشدنجامعهوگسترششهرنشرینیازعرواملیاسرتکره
منجربهبحرانمنابعآبدرکشورشدهاست.دراینراستا،بازاریابیاجتماعینقشمؤثریدراصالح
،برهمنظورتعیرینو
الگویمصرفدربخشانرریی،برهویژهمصررفمنرابعآب،دارد.درایرنمقالره 

چگونگیارتباطعواملمؤثردربازاریابیاجتماعیونقشآندرتغییرداوطلبانرۀنحروۀمصررفآبو
مدیریتاثربخش،از 771تنازخبرگانوکارشناسانمطلعدرحوزۀمنابعآببهعنوانجامعۀآمراری،
درموردعواملمرتبطباالگرویمصررفدرقالررپرسشرنامهنظرخرواهیشرد.برراسراستجزیرهو
دستآمده،بااستفادهازروشتحلیلعاملاکتشافیسهمتغیرمکنونمنطبقبربازاریرابی
هایبه 


تحلیل
اجتماعی،شاملمناطقبحرانی(مکان)،تغییررفترارمصررف(محصروو)وفرهنر سرازی(ترفیرع)،
گیریازالگوسازیمعادالتساختاری،ثابتشردکرهمؤلفرۀتغییرررفترار

شناساییشد.سپس 
بابهره
براساسرتبهبنردیبرهروشتاپسریسفرازی،

تحتتأثیردوعاملفرهن ومکاناستودرنهایت،
عاملمکانباضریر1/444بهعنوانتأثیرگذارترینعاملبازاریابیاجتمراعیدرمردیریتمنرابعآب
ریزیهایبلندمردت
هایآمایشریوبرنامره 


گذاری
اینالگومیتوانرددرراسرتایسیاسر 
ت

تعیینشد.
یهایمدیراندربخشمدیریتمنابعآببهمنظورتغییرالگروی
راهکاریبرایپشتیبانیازتصمیمگیر 
مصرفباشد.
کلیدواژهها:تاپسیسفازی،منابعآب،الگوسازی،معادالتساختاری 
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دانشگاهبینالمللیامامخمینی(ره)،

.1کارشناسیارشدمدیریتصنعتی،گروهمدیریتصنعتی،دانشکدۀعلوماجتماعی،
قزوین،ایران(نویسندۀمسئوو) .


دانشرگاهبینالمللریامرامخمینری(ره)،

.8دانشیارمدیریتصنعتی،گرروهمردیریتصرنعتی،دانشرکدهعلروماجتمراعی،
قزوین،ایران .


مقدمه

بربرنامهریزیوتغییرالگوهرای

باتوجهبه وضعیتموجودمنابعآبکشور،راهکارهایمبتنی
مصرفمیتواندشرایطبحرانکمآبیراکاهشدهد.براساسگرزارش عملکررد وزارت نیررو،

ایجادتعادو بین عرضه و تقاضرای آب در شررایط اقلیمری وجغرافیرایی متفراوتدر منراطق
وجنبههای

مختلف کشور،صرفا با اتکا به مدیریت عرضه و تکیه بر احداث تأسیسات جدید
حلشدنینیست(شاهدیوطالبی .)14،7938،افزایشمیزانسرانۀمصرف،
سختافزاری 

ایرانرادرگروهکشورهاییقرارمیدهدکهتاساو8181باکمبودفیزیکیآبمواجهخواهرد
شد؛یعنیحتیباباالترینراندمانوبهرهوریممکندرتأمیننیازهرایکشرور،آبکرافیدر
اختیارنخواهیمداشت(هنربخشوببران .)739،7921،
بینالمللیمدیریتآب،شاخصفرالکن
براساسشاخص سازمانملل ،شاخصمؤسسۀ 

مارک،1کشورایرانبرایحفظوضعمنابعآبموجودخودبایدتاساو778،8181درصدبره
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منابعآبقابلاستحصاوخودبیفزایدکهاینمقدارباتوجهبرهامکانراتومنرابعآبموجرود
غیرممکنبهنظرمیرسد(احسانیوخالدی.)9،7927،بنابرایندرچنینشرایطیمردیریت

منابعآبواصالحالگویمصرفبسیارحائزاهمیتاستونقشیکلیدیدرحروزۀامنیرت
یهایکالن اقتصادی و سیاسی
آب ،امنیت انریی،حفظ محیط زیست وهمچنین تصمیمگیر 
تغییرالگویمصرفانرییبهویژهدرزمینۀ

دارد.دراینراستا،یکیازابزارهایجدیددرزمینۀ
اسرت.همرانطورکرهدر«بازاریرابیاقتصرادی»

منابعآب،بهرهگیریازبازاریابیاجتماعی2

هایعلمیبهمنظورافرزایشسروداقتصرادی

شناساییمؤلفههایبازاروتجزیهوتحلیل

هدف
است،در«بازاریابیاجتماعی»هدفدستیابیبهمنافعاجتماعیاست.بازاریابیاقتصادیبر

چهارمؤلفۀمحصوو،3قیمت،4مکان5وترفیع6استواراستکرهدراصرطالحبره«چهرار »
معروفاسرت(کراتلر.)44،7937،محصروودربازاریرابیاجتمراعیرفترارمروردانتظرارو
منفعتهایحاصلازآناستکهدراینجامنظرورازآن،رفتراربهینرهدرمصررفآباسرت.
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قیمتنیزدربازاریابیاجتماعیبههزینهوزماناشارهداردومشترکینبرایتغییرررفترارخرود
دراینمکانها(مناطقبحرانی)باید

حملآنمیشوند.مکانبهمحلارائۀرفتاراشارهدارد.

مت
گونهایکهافراددراینمکانهابهسمترفتاربهینهودرست
رفتارجدیدبهارزشبدوشود،به 
هدایتشوند.منظورازترفیعنیزایجادادراک،احساسوفرهنر مشرترکدرمشرتریاسرت
(قاسمی.)7931،هدفاینمقاله،ارائۀرویکرردیمردیریتیدرحروزۀمنرابعآباسرتکره
براساسمؤلفههایموجوددربازاریابیاجتماعیدرصددتعیینارتباطعواملمؤثردرمصررف
مشریهای
رتردوینخط 

توانبهمنظو

بهینۀآبازطریقتغییرالگویمصرفاستکهازآن 
می
مصرفبهینهاستفادهکرد .


پیشینۀ تحقیق

دادهاند،با شناخت متغیرهای مؤثر بر سررانۀ
)انجام 

درپژوهشیکهدهقانوپوررضا(7931
مصرف آب و رابطۀ بین هریك از این متغیرهابهایننتیجهرسیدندکهبین نگرش به مصررف
تپذیری با سرانۀ مصررف آبدر خرانواده ،رابطرۀ معنراداری وجرود دارد و
بهینۀآب ومسئولی 
میتوانباتغییرنگرشدر مصرف آب مقدارآنرادربخشخانگی کاهشداد .

منظوربرونرفرتازشررایطبحررانآب،راهکارهرایی

درپژوهشنصرآبادی( 7934
)؛بره
مبتنیبرایجراد سراختارهایمردیریتی مناسرر،فرهنر سرازی ،تعیرین ارزش واقعری آبو
چرارچوبهرای اصرلی درارائرۀراهکارهرایمرؤثردرزمینرۀ

توانمندسازی کشاورزان بهعنوان
مدیریتمنابعآبپیشنهادشدهاست .
درپژوهشخودبیانداشتندکهبهمنظورکاهشآثارشرایط

احتشامیوهمکاران()7934
کنمیتوانردراهکراریدر


شریرین

هایآب

تفادهازانررییخورشریدیدرسیسرتم
کمآبی،اسر

نهسازی مصرف آببهجهتکاربردهای شرب ،صنعتی وکشاورزیبرایتحققمردیریت
بهی 
منابعآب باشد .
باکاربردتصمیمگیریچندمعیارۀتعاملیدرتخصیصبهینرۀ

شهرکیومحسنی(،)7938
زیسرتمحیطری،

منابعآبدرشهرستانیزد،مشخصکردندکهباباالبردن سود اقتصرادی و
امکانبهبود همزمان دو هدفوجود دارد .
لیلعاملی،عللآسیرپذیری

درمطالعۀحسینیوهمکاران(،)7931براساسروشتح
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دربرابرررخشکسررالیراعوامررلاجتمرراعی،اقتصررادی،معیشررتی،هیرردرولوییوکشرراورزی
دانستهاند .

یژگیهای
درتحقیقیکهکشاورزوکرمی()7921انجامدادند،بهایننتیجهرسیدندکهو 
اجتماعی،اقتصادیوفنیمیتوانددرمقابلهباخشکسالیمفیدباشد.خورشریدیومقردمی

انجرامدادهانرداظهرارداشرتند،

(،)7928درپژوهشیکهدرزمینۀمفهوم بازاریابی اجتمراعی
میتواندراهکارهای منطقی
بازاریابیاجتماعیبا تأثیرگذاری بر رفتارهای اجتماعی و انسانی  
برای مشکالت و مسائل جوامع امروزی فراهمسرازد،زیرراتأکیرد بازاریرابی اجتمراعی تنهرا
خواستههای افرادجامعه از طریق فرایند مبادله و دادوستد نیست ،بلکه هدف

ارضای نیازها و
و مقصد واالتریدارد و آن تغییر اعماو و رفتار افراد است .

ازمطالعاتکشورهایدیگرمیتوانبهمطالعۀغالم رسول)8174(1اشارهکردکهدرآنبه


هایصرفهجوییدرانریی،مدیریت


اوری،روش
عواملیمانندسرمایهگذاریدرمنابعآبوفن
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هایمختلفاشارهمیکنردوباعر دسرتیابیبرهاهردافتوسرعۀ


بینبخش
مؤثروهماهنگی
میشود .
پایدار 

درتحقیقیدیگرکه موگاگا و نباآسا)8174(2درحوزۀمدیریتمنابعآبانجرامدادنرد،

تحققمدیریتمنابعآبونقشآندرتوسعۀافریقاراازطریقکاهشسهمبرداشتوایجراد
هاییدربخشهایمختلرفاعرمازکشراورزیوصرنعتیضرروریدانسرتهوبرر


محدودیت
پارچهتأکیدکردهاند .

برنامهاییک
بینبخشهایمختلفبراساس 

همکاریدوجانبه

ثروموفقیرتآمیرز

درپژوهشکادی،)8174(3درزمینۀتوسعۀپایدار،4الزمۀمدیریتمؤ

ایجادتغییریعمدهدرتفکروالگویمصرفانریی(منابعآب)استکهاینتغییربراسراس
هایمصرفمحققمیشود .


آبدرتمامیزمینه
رویکردییکپارچهدرمدیریت

دردسترسبودنانرییرادر

،درمطالعهایکهاوالیینکا اودپو)8174(5انجامداد،

همچنین

،مهرمدانسرتهوبرهبررسریدیردگاههرای

رشداقتصادی،توسعۀاجتماعیوسیاسیهرملتری
مصرفکنندگانونقشآندرتولیدپرداختهاست .

وریانرییوصرفهجویی


بهره

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

.
.

.
.

حتملتریندالیلرابرای

شفیق اسالموهمکاران،)8179(1بااستفادهازروشتاپسیس 2م
کاهشکیفیتآببررسیکردهوالگوییجدیدبرایبررسیشرایطکیفیتآبارائهکردهانرد.
مدیریتمنابعآب،مؤلفرههایمرؤثرصررفادرقالررروابرط

درتحقیقاتانجامشدهدرحوزۀ

هراازدیردگاهمردیریتیونقرشآنهرادر

علتومعلوودیدهشدهاندوبرهجنبرۀکراربردی 
آن

شکلگیریراهبردهایاثربخشتوجهنشدهاست.دراینپرژوهش،سرعیشردهبرادیردگاهی

متفاوتضمنتأییدتعاملعواملموثر،مؤلفرههایاثرگرذاردرمردیریتمنرابعآبدرقالرر

ورتبهبنردیشرودوبرهعنوانابرزاریدر
بازاریابیاجتماعیبهعنوانراهکاریکاربردیبررسی 
جهتارزشآفرینیوفرهن سازیاستفادهشود .



روش تحقیق

بهررره گیررریازبازاریررابیاجتمرراعی نیازمنرردشررناختاصررووومفرراهیمآندرقالررر
چارچوبهای عملیاتی  استکهبراساسفنونمدیریتیمبتنریبرربرنامرهر یرزی محقرق
خواهدشد.دراینراستا،بازار یابی اجتماعی برا کراربرد اصروو و روشهرای بازار یرابی
تجاری دراهداف و مقاصد اجتماعی ضمنتأمین نیازهای جسمانی و مادی شناختهشد ۀ
افراد،راهکارها و بدیلهایی مناسر برای حرل مشرکالت و مسرائل اجتمراعیپیشرنهاد
میدهد (خورشیدیومقدمی.)742،7928،بهبیاندیگر،مفهوم بازار یابی اجتمراعی،
جدیدترین مفهومی است که درفلسفههای بازار یابیمطرح شدهاستوارتباط نزدیکی با
بازار یابی تجاری دارد.دراینمقاله ،براساسدوفرضیۀ مبتنیبرارتباطمعنادارمؤلفههای
بازاریابیاجتماعیوچگونگی  تعاملآنهابایکدیگر،الگوییمفهومیمطابقبراشرکل
شمارۀ()7تدوینگردید .
)7ترفیع(فرهن سازی)،اقداماتعملیاتیدرشناساییمناطقبحرانری(مکران)ورفترار
مصرف(محصوو)رابطۀمعناداریباهمدارند .
)8مکان(اقداماتعملیاتی)وترفیع(فرهن سازی)رابطۀمعناداریبامحصروو(تغییرر
رفتارمصرف)دارد .
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

.
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نقشوجودساختارمناسرودقیقدرتعیینبیالنمصارف



نقشافزایشراندمانشبکههایتوزیعآب





خصوصبهینهسازی مصرف

نقشسیاستهایتشویقیدر




نقشهدفگذاریزمانیوحجمیدراصالح الگویمصرف




نقشآمایشمناطقدرمدیریتمصرف (صنعتی،کشاورزی،خانگی)
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نقشزیرساختهایمناسردرتقویتمشارکتمردم


نقشایجادمناطقممنوعهوتأثیرآندرمدیریتمنابعآب



نقشهماهنگیدرچرخةتولید،استحصاو،بهرهبرداری



نقششناساییمناطقکمآب

محصوو 
(تغییررفتار)

مکان(مناطق
بحرانی)

مدیریت
منابعآب








نقشآبدرتولید
نقشایجادروحیةصرفهجوییدرافرادنسبتبه مصرفمنابعآب
نقشآموزشدرمورداهمیتمنابعآب

ترفیع 
(فرهن سازی)

نقشتهیةبروشور،فیلم

شکل شمارۀ ( .)0الگوی مفهومی عوامل مرتبط با مدیریت منابع آب (عالمت فلش بیانگر ارتباط درونی مؤلفههاست)

یرتحلیلیاسرتوبرراسراس روش تحلیرل
ازلحاظروشجزوپژوهشهایکم 

اینمقاله
کوواریانسرواریانس درسهمرحلهانجامشدهاست؛در مرحلۀ اوو،بااستفادهازتحلیرلعامرل

نشاندادن رابطۀ
تأییدی رواییوپایایی،متغیرهایمکنونبررسیشدهاست.درمرحلۀدوم،برای 
علی بین متغیرهای آشکار و پنهانازروشالگوسازی معادالت ساختاری استفادهشدهاست.در
عنوانمؤلفههایبازاریابیاجتماعیبراروشتاپسریس

نهایت،درمرحلۀسوم،متغیرهایپنهانبه
بندیشدهاست.بهمنظورتعیینحجمنمونه،محققرانبراسراسیرکنمونرۀاولیرۀ91

فازیرتبه

عددیوفرمووکوکران،حجمنمونهرامطابقرابطۀشمارۀ(34،)7عرددبرهدسرتآوردنرد.در
طیفلیکرتپنجگزینهایتهیهشدکهازاینتعداد771پرسشنامه

ادامه741،پرسشنامهبهشیوۀ
موردتجزیهوتحلیلقرارگرفت.رواییپرسشنامهبراساسنظراتخبرگران،اخرذوپایراییآنبرا
ضریرآلفایکرنباخ1محاسبهشد.جدووشمارۀ(،)7پرسشنامۀعواملمؤثردرمدیریتمنرابع
آبرانشانمیدهد.درتماممراحلمحاسباتبانرمافزارهای

و

انجامشدهاست.

رابطۀشمارۀ( )7



جدول شمارۀ ( .)0عوامل مرتبط با مدیر یت منابع آب 
ردیف

عنوان

تعداد سؤاالت

سؤاو 7

نقشآموزشدرخصوصاهمیتمنابعآب 

1

سؤاو8

نقشآمایشمناطقدرمدیریتمصرف(صنعتی،کشاورزی،خانگی) 

1

سؤاو9

نقشزیرساختهایمناسردرتقویتمشارکتمردم 


4

سؤاو4

نقشایجادمناطقممنوعهوتأثیرآندرمدیریتمنابعآب 

1

سؤاو1

نقشهدفگذاریزمانیوحجمیروشندراصالحالگویمصرف 


1

سؤاو4

خصوصبهینهسازیمصرف 

نقشسیاستهایتشویقیدر


1

سؤاو1

نقشافزایشراندمانشبکههایتوزیعآب 

4

سؤاو2

وبهرهبرداری 
نقشایجادهماهنگیدرچرخۀتولید،استحصاو 

1

سؤاو3

نقشوجودساختارمناسرودقیقدرتعیینبیالنمصارفومنابع 

4

سؤاو71

نقششناساییمناطقکمآب 


1

سؤاو77

نقشتهیۀبروشور،فیلم 

1

سؤاو78

نقشقیمتآبدرتولیدواشتغاو 

1

سؤاو79

نقشسرمایهگذاریدربخشآب 


1

سؤاو74

صرفهجوییدرافرادنسبتبهمصرفمنابعآب 
نقشایجادروحیۀ 

1

کلپرسشنامه 

آلفایکرونباخ 1/12:
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منبع:سازمانحفاظتمحیطزیست7937،


تجزیه و تحلیل دادهها

دادههابهسهمتغیرمکنون(پنهان)کهشرامل
براساسروشتحلیلعاملیاکتشافیکاهشبعد 

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

.

اقداماتالزمیاستکهبایدانجامشودباعنوانمناطقبحرانی(مکان)کهمبتنیبرسرؤاالت
شمارههای8،4،1،2و،71تغییرالگوباعنوانرفتارمصرفمشترکین(محصوو)کهشرامل

سؤاالت8،1،4و3ودرنهایت،فرهن سازی(ترفیع)کهشراملسرؤاالت7،77،78و74
وبارتلت1برایکفایتنمونهگیرریدرتحلیرلعراملی
است،تأییدشدهاند(ازشاخص

استفادهشدکه1/43بهدستآمد).درادامهمشخصشدکهبراحرذفسرؤاالتمربروطبره
نقشسرمایهگذاریوافزودنسؤاالتمربوطبهنقرشآبدرتولیرد،برهسرؤاالتمربروطبره

مؤلفۀفرهن سازی،بادرصردبراالتریتغییرراتتوجیهپرذیراسرت،برهطروریکرهبراسراس
)میتوانتقریبا43درصدتغییراتمربوطبهمدیریتمنابعآبرا
جدووهایشمارۀ()8و( 9

بهوسیلۀسهمؤلفهتوجیهکرد.بهبیاندیگر،محققانبخشیازسؤاالتمربوطبهمؤلفۀهزینره
(قیمت)راکهجزوعواملبازاریابیاجتماعیاست،درمؤلفۀفرهن سازیقراردادند .

 2بهمنظور تعیین متغیرهای مکنون الگوی

جدول شمارۀ (.)2تحلیل عامل اکتشافی با روش
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مؤلفهها 
9
93.0

8
939.0

7
938.0

93999

9390.

938.0

93990

93..

93000

939..

93990

9300.

-939.8

-939..

930.0

93..0

93...

-93.0.

93.0.

93.8.

-93900

93...

9300.

-93..0

93.90

939..

93990

93..0

9300.

939.8

-939..

93.0.

939..

93.09

93..0

939.

9300.

930.8

-9390.

93.8.

939..

939..

سؤاالت
سؤاو 7
سؤاو8
سؤاو9
سؤاو4
سؤاو1
سؤاو4
سؤاو1
سؤاو2
سؤاو3
سؤاو71
سؤاو77
سؤاو78
سؤاو79
سؤاو74

منبع:محققین 
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

.
.

جدول شمارۀ ( .)9وار یانس کل و آنالیز مؤلفۀ اصلی بهمنظور کاهش بعد دادهها
ؤلفهها
م 
.
0
.
.
0
.
0
8
0
.9
..
.0
..

مجموع
.300
03.90
.308.
.3..0
930..
9380
93.
93098
93..0
93980
939.0
939.
939.0

مقادیرویژۀاولیه
درصدواریانس درصدتجمعی
.830.0
.830.0
003009
.03000
.83.08
.03.88
083.09
.93000
8038..
03...
003090
.3.8.
003089
.3900
003.8.
.3.9.
083.9.
930.8
0830.8
93..0
003..0
93.00
003000
93.98
.993999
930.0

مجموع
 .3009
03.90
.308.

مجموعمربعاتمستخرج
درصدواریانس درصدتجمعی
.830.0
.830.0
003009
.03000
.83.08
.03.88

منبع:محققین 


نتایجمحاسباتدرتعیینمتغیرهرایمکنروندرجردووشرمارۀ()4واطالعراتالگروی
(مؤلفههایبازاریابی)درجدوو

اندازهگیریدرموردمعناداریرابطۀسؤاالتبامتغیرهایپنهان

شمارۀ()1نشاندادهشده،کهباروشتحلیلعاملتأییدیبررسیشد.درجدووشمارۀ(،)1
درستون سطحمعناداریسؤاالتباتوجهبهمتغیرهایمکنرونپرژوهشبررسریشرده،کره
هاییکهسطحمعناداریخروجیذکررنشرده

درصداست.گفتنیاست،ردیف
کمتراز1/11
ِ
منظورتبدیلالگوبهالگوییشناساییشدهکهقابلحلبرای


نمودنمتغیربه

دلیلثابت

است،به

،الگرویانردازهگیری

نرمافزارباشد،توسطمحققینصورتگرفتهاست.تصرویرشرمارۀ()8

عواملمؤثردرمدیریتمنابعآبرابراساسمؤلفههایبازاریابیاجتماعینشانمیدهد .
جدول شمارۀ ( .)4متغیرهای مکنون و مؤلفههای پرسشنامه
تعداد سؤاالت
گویهها
متغیر مکنون پنهان)

0
کمآب 
  A.سؤال .9نقششناساییمناطق 
مکان(مناطق   A0سؤال  0نقشآمایشمناطقدرمدیریتمصرف(صنعتی،کشاورزی،خانگی)   0
بحرانی) 
.
شبکههایتوزیعآب 
  A.سؤال  0نقشافزایشراندمان 
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متغیر مکنون پنهان)

تعداد سؤاالت

گویهها



  A.سؤال  .نقشایجادمناطقممنوعهوتأثیرآندرمدیریتمنابعآب 

0



بهرهبرداری 
  A0سؤال  8نقشایجادهماهنگیدرچرخۀتولید،استحصالو 

0

بهینهسازیمصرف 
سیاستهایتشویقیدرخصوص 

  A.سؤال  .نقش

0


 A0
رفتار
(محصوو)   A8

 A0
 A.9
 A..
فرهن سازی
A.0
(ترفیع) 
 A..
 A..

سؤال  0نقشوجودساختارمناسبودقیقدرتعیینبیالنمصارفومنابع   .
هدفگذاریزمانیوحجمیروشندراصالحالگویمصرف   0
سؤال  0نقش 
.
زیرساختهایمناسبدرتقویتمشارکتمردم 

سؤال  .نقش
حذف 
سرمایهگذاریدربخشآب 

سؤال  ..نقش
0
سؤال  .0نقشقیمتآبدرتولیدواشتغال 
0
سؤال  ..نقشتهیۀبروشور،فیلم 
0
سؤال  .نقشآموزشدرخصوصاهمیتمنابعآب 
صرفهجوییدرافرادنسبتبهمصرفمنابعآب   0
سؤال  ..نقشایجادروحیۀ 
منبع:محققین 
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جدول شمارۀ ( .)5اطالعات الگوی اندازهگیری و متغیرهای مکنون (محقق)
شماره سئواالت

متغیر های مکنون

سطح معناداری

تخمین

A0

مکان

.399999

A.

مکان

93990.9

93....

A.

مکان

9399..0

9399..0

A0

مکان

93990.0

939....

A.

مکان

93900.0

93998..

A0

رفتار

.399999

-

A8

رفتار

9380.08

سطحمعناداریصفر

A0

رفتار

.39088.

سطحمعناداریصفر

A.

رفتار

930.9.9

سطحمعناداریصفر

A..

فرهنگ

.399999

-

A.0

فرهنگ

93..900

9399.0.

A..

فرهنگ

93.9999

سطحمعناداریصفر

A..

فرهنگ

939.090

9399..0

*Sig.

-

<93990

منبع:محققین 
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کاربرد بازاریابی اجتماعی
در مدیریت ...

 )1شاخصهای نیکویی برازش در الگوی معادالت ساختاری

درالگوسازیمعادالتساختاریشاخصهایمتعددیبرایتعیینمیزانمناسربودنبررازش

الگووجودداردکهبیانگرمیزانحمایتدادههاازالگوینظریاست.درجدووشرمارۀ(،)4
هاعبارتانداز :


اینشاخص
شاخصهایبرازشالگویاینپژوهشارائهشدهاست،

نسبت کای دو بر درجۀ آزادی (

یکیازبهترینشاخصهایبررسینیکویی

):1

برازشالگویبررسیآمارۀکایدوبرردرجرۀآزادیاسرت.بسریاریازاندیشرمندانبررایرن
عقیدهاندکهمقداراینشاخصبایدکمتراز9باشد .

شـاص

میـانگین موـ ور ص(ـا (

):2ایرنشراخصبراسراسخطاهرایالگرروی

هکارمریرود.مقردارمجراز

ساختهشدهاستوهمانندکایدوبرایمیزانمناسربودنالگوب

اینشاخصبراساسنظراتخبرگانآمارکمتراز1/11است .
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

.
.

شــاص

نیکــویی بــرازش (

) 1چنانچررهمقرردارایررنشرراخصبرراالتراز1/31باشررد،

نشاندهندۀبرازشخوبالگوست .

شاص

برازش هنوارشده (

2

مناسربودنالگواستفاده

) :اینشاخصنیزبهمنظورتعیین

میشودومقادیرباالتراز1/31آننمایانگربررازشخروبالگوسرت.ازمعایررآناینکرهاگرر

میرودکهاینمشکلدرشراخصبررازش
پارامترهایدیگریبهالگواضافهشوند،مقدارآنباال 
میگیرد(هنری .)7937،
هنجارنشدهمرتفعشدهوبرایهرپارامتراضافیجریمهدرنظر 
شاص

دادهشدۀشاخص
:3اینشاخصحالتتطبیق 

نیکویی برازش تعدیلشده

مریشرودو
مناسربودنالگواستفاده 

استکهبادرنظرگرفتنمیزاندرجۀآزادیبهمنظور
مناسربودنالگوست 

چنانچهمقداراینشاخصباالی1/31باشد،حاکیاز


جدول شمارۀ ( .)6اطالعات برازش الگوی معادالت ساصتاری

نام شاخص
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نسبتکایدوبردرجۀآزادی
شاخصمیانگینمجذورخطا 
شاخصنیکوییبرازش 
تعدیلشده 

شاخصنیکوییبرازش
شاخصبرازشهنجارشده 

نماد شاخص
CIMIN/DF
 RMSEA
 GFI
 AGFI
 NFI

مقدار

مقدار استاندارد

 03..8.
 939.800
 930090.
 930.00.
 .930..0.

کمتر .
کمتراز9390درصد 
بیشتر9300درصد 
بیشتر9300درصد 
بیشتر9309درصد 

منبع:محققین 





شکل شمارۀ ( .)9الگوی ساصتاری عوامل مرتبط با تغییر الگوی مصرف براساس مؤلفههای بازار یابی اجتماعی
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

.
.
.

 )2روش اولویتبندی مؤلفههای الگو از طریق تاپسیس فازی

،روشهررای

ازروشهرراییکررهدرزمینرررۀمرردیریتمنررابعآب،کرراربردزیررادیدارد

یکرری
تصمیمگیرریچندمعیاره1است(هجکویسو کولین.)7114،8111،2دراینراسرتا،روش
تاپسیسجزوروشهایتصمیمگیرریچندمعیارهاستکه


گز ینرهرابراتوجرهبره معیار،

یکند.مبنایاینروش،انتخابگز ینههاییاستکهکرمتررینفاصرلهراازجواب
رتبهبندیم 

ورجررزاده،7937،

ایدئاومطلوبوبیشترینفاصلهراازجوابایردئاونرامطلوبدارد(آذر
آوریدادههرادشرواراسرت،بنرابراین


،جمرع
عدیبودنمدیریتمنابعآب
).بهدلیلچندب 
 731
تر،ازمنطقفازیدرتصمیمگیریباروشتاپسیسبهرهبررد.


بندیواقعی

منظوررتبه

توانبه

می
،روشتاپسریسفرازیدرپرنجمرحلرهپیرادهسرازی،وتمرامیمحاسرباتبرا

دراینپژوهش

کدنویسیدرنرمافزارمتلر3انجامشدهاست .

مرحلۀاووشاملایجادماتریستصمیم ( کهماتریسی

است)برادادههرایفرازی


است،بهطوریکهسطرهایاینماتریسشاملنظراتکارشناسانمنابعآببرودهو  79سرطر
مؤلفههایبازاریابیاجتماعیاستکهدرتغییرالگوی
نههایماتریستصمیمشامل 
دارد.گز ی 
.دادههرایجردووتاپسریسفرازیبراسراسنظرررات
مصرفمرؤثراسرتو سرهسرتوندارد 
کارشناسرانمطابقباجدووشمارۀ()1تهیرهشردهاسرت .تصرویرشرمارۀ()4نیرزمراتریس
تصمیمدرحالتکلیرانشانمیدهد .



شکل شمارۀ ( .)4ماتریس تصمیم
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 



.
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جدول شمارۀ ( .)1متغیرهای کالمی و اعداد فازی معادل ،در امتیازدهی به گزینهها
متغیر کالمی

عدد فازی مثلثی

خیلیکم 
کم 
نسبتاًکم 
متوسط 
نسبتاًزیاد 
زیاد 
خیلیزیاد 

(.و9و )9
(0و.و )9
(0و.و ).
(0و0و ).
(0و0و )0
(.9و0و )0
(.9و.9و )0

منبع :آذر و رجب زاده035 ،0930 ،


مقیاسسرازی


منظوربی
مقیراسسرازیمراتریستصرمیماسررت .
بره


دومشاملبی
مرحلۀ

میتوانازروشچن ،)7338(1کهروشخطریاسرت،اسرتفادهکررد؛یعنریابتردامقردار

حداکثر(
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)وحداقل(

)هرستونرامشخص،وسپسبراساسروابطشمارۀ()9(،)8

مقیاسشدۀ است،محاسبهکرد .

و()4مقدار راکهمقداربی


رابطۀشمارۀ( )8
(عددمثلثی(فازی)بیشترینوکمترینامتیازها) 

 و


رابطۀشمارۀ( )9



رابطۀشمارۀ( )4
(ماتریس بهماتریسنرماالیزشدۀ ′تبدیل
میشود ).






رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

مرحلۀسومشاملمحاسبۀمراتریسنرمراالیزشردۀمروزوناسرت.درایرنمرحلررهبایررد
بررررایشاخصررههررایجرردووتاپسریسفررازی،وزندرنظرررگرفررت.برراتوجرررهبرررهایرنکررره
شراخصهرایجدووتصمیمتاپسیس،عواملمؤثردرمدیریتمنابعآبهستند،وزنهمررۀ

آنهرایکسانومثبتدرنظرگرفترهشردهاسرت.عناصررمرراتریسنرمراالیزشرردۀمرروزون


)  (v ijبرایاعدادفازیمثلثیبااستفادهازرابطۀشمارۀ()1قابلمحاسبهاست.قسمتاوودر

رابطۀشمارۀ()1زمانیکهمعیار امجنبۀمثبتداردوقسمتدوموقتریمعیار امجنبۀمنفی
دارد،استفادهمیشود.پسازآن،نتایجاینمحاسباتدرماتریرسیباعنرروانمراتریس بره

صورترابطۀشمارۀ()4خواهدشد .






رابطۀشمارۀ( )1




a b c 
a
b
c
v  rij ()w j   ij , ij , ij  ()(α j , β j , χ j )   ij  α j , ij  β j , ij  χ j

bj
aj
 c j b j a j 
cj

 a j b j c j 
 a j
b j
c j
v ij  rij ()w j   , ,  ()(α j , β j , χ j )     α j ,   β j ,   χ j

bj
aj
 c ij bij c ij 
cj
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رابطۀشمارۀ( )4




استکهبهترتیربانمراد

دستآوردنپاسخایردئاومثبرت ومنفری
چهارمشاملبه 

مرحلۀ

j


j

یشروند.درحالرتفرازی،برایمقایررسۀاعردادفرازی vو vاز
و نمایشدادهم 
شود.رتبهبندیعددفازی )  (vکرهبرا )  M (vآنرا


بندیاعدادفازیاستفادهمی
فرایندهایرتبه
ij

ij

)صورتمیگیرد.پسازمحاسبۀ )  M (vهابهازای

نمایشمیدهیم،براساسرابطۀشمارۀ(1

ij



هرستون ،آن )  (v ijراکهدارایبیشترینمیزان )  M (vاست،برهعنروان v jوآن )  (vراکره
ij

ij



معرفیمیکنیم.مرحلۀبعدی،محاسبۀمیزان

است،بهعنوان v j

دارایکمترینمقدار )  M (v
ij

فاصلۀهرگزینهنسبتبهایدئاومثبتومنفی

است.برایدادههایفازی،فاصلۀبرین

دوعددفازیبرطبقتعریفپروفسورلطفیزادهبهصورترابطۀشمارۀ()2است.پسازایرن

هرگزینهبهایدئاوها(

مرحله،بایدنزدیکی
مقادیر

)محاسبهشود.اینشاخصبهمنظرورترکیرر


هابهیکدیگربهکارمیرودکهبارابطۀشمارۀ()3قابرل

ودرنتیجهمقایسۀ 
گزینه

مقایسهاست(عالمتبریزوهمکاران .)7922،


}]) Dij  1 supx {min[av ij (x ), av  (x )]}Dij  1 supx {min[av ij (x ), av  (x

رابطۀشمارۀ()1

j

j


) for (bij  b 
) for (b   bij

 a
 a   bij
 a
 aij  b 

رابطۀشمارۀ()2

 aij



) for (b  bij
) for (bij  b 

 aij  b 
 a
 a   bij


c ij
1  
b

c ij

D ij  
c

ij
1  b  c 
ij


c
1 

 bij  c
D ij  
c ij

1  b   c
ij
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S
C   i 
Si Si

i

رابطۀشمارۀ()3

مؤلفرههایبازاریرابیاجتمراعیدر

پسازپیادهسازیروشتاپسیسفازی،دراینمرحلره

حوزۀمدیریتمنابعآببارویکردتغییرنحوۀمصرفبهصورتکمریارزیرابیشرد.جردوو
شمارۀ(،)2مبیننظرات74تنازخبرگانمطلعدرحوزۀمنابعآباست(سؤاوشرمارۀ()71
تحذفشدهاست) .

ازمجموعهسؤاال

جدول شمارۀ ( .)8ماتریس تصمیم عوامل مؤثر در مدیریت منابع آب ( )
ردیف

 A7
 A8
 A9
 A4

عوامل مؤثر تشکیلدهندۀ مؤلفههای بازار

وزن معیار ()01،3،1

وزن معیار ()01،3،1

وزن معیار ()01،3،1

یابی اجتماعی

مکان (مناطق بحرانی)

رفتار (محصول)

فرهنگسازی (ترفیع)

نقششناساییمناطقکمآب 


(9و8و )7

(1و9.1و )8

(1و9.1و )8

(9و8و )7

(1و9و )7

(1و3و )1

(8و7و )1

(1و9.1و )8

(1و9و )7

نقشآمایشمنراطقدرمردیریتمصررف
(صنعتی،کشاورزی،خانگی) 
نقشافزایشراندمانشبکههایتوزیعآب 
نقشایجادمنراطقممنوعرهوترأثیرآندر
مدیریتمنابعآب 

(1و9.1و )8

(7و1و )1

(1و9.1و )8




عوامل مؤثر تشکیلدهندۀ مؤلفههای بازار

وزن معیار ()01،3،1

وزن معیار ()01،3،1

وزن معیار ()01،3،1

یابی اجتماعی

مکان (مناطق بحرانی)

رفتار (محصول)

فرهنگسازی (ترفیع)

 A1

نقشایجرادهمراهنگیدرچرخرۀتولیرد،
استحصاووبهرهبرداری 


(9و8و )7

(8و7و )1

(4و1و )4

 A4

نقشسیاسرتهایتشرویقیدرخصروص

بهینهسازیمصرف 


(4و1و )4

(1و9.1و )8

(9و8و )7

 A1

نقررشسرراختارمناسرررودقیررقدرتعیررین
بیالنمصارفومنابع 

(1و9.1و )8

(1و9.1و )8

(1و9.1و )8

 A2

نقشهدفگذاریزمانیوحجمیروشن

دراصالحالگویمصرف 

(1و9.1و )8

(1و9و )7

(1و3و )1

 A3

نقشزیرسراختهایمناسرردرتقویرت

مشارکتمردم 

(1و9.1و )8

(8و7و )1

(9و8و )7

 A77

نقشقیمتآبدرتولیدواشتغاو 

(9و8و )7

(1و9.1و )8

(9و8و )7

(1و9.1و )8

ردیف

 A78

نقشتهیۀبروشور،فیلم 

 A79

نقشآموزشدرخصوصاهمیتمنابعآب  (4و1و )4

 A74

نقشایجرادروحیرۀصررفهجوییدرافرراد

نسبتبهمصرفمنابعآب 

(1و9.1و )8

(1و3و )1

(4و1و )4

(1و9.1و )8

(2و4.1و )1

(7و1و )1

(4و1و )4

منبع:محققین 

یافتهها

تحلیلعاملاکتشافیمشخصشدکهمیتوانعواملمؤثر

مطابقباجدووشمارۀ(،)8برپایۀ
عردرفتراربرهعنوانمحصروو،نحروۀتوزیرعآبدرمنراطق

درتغییرالگویمصرفرادرسهب
سازیمصرفبهعنوانترفیعدرنظرگرفت.براساسجردوو

مختلفباعنوانمکانوفرهن 
شمارۀ(،)1رابطۀمعناداریبینعواملمؤثردرمدیریتمنابعآبباسهمؤلفۀپنهانپرژوهش
عنوانشاخصهایبازاریابیاجتمراعیدیردهشردکرهبیرانگرنیرازبرهالگرو ییدرسرتدر

به
فعالیرتهرایهررمنطقره

امکانسنجیمصرفآبدرکشوروتوزیعمناسرآندرارتباطبرا

(بازار)مبتنیبرآمایشسرزمینیاست.ایرنموضرو ،فرضریۀاووپرژوهشمبنریبررارتبراط
کندونشانمیدهدکهبهمنظورافزایشهمراهنگیدر

مؤلفههایبازاریابیاجتماعیراتأییدمی

هرایمنطقرهای،سرازوکارهای


محردوده
مدیریتمنابعآببایدضمننیازسنجیوشناسرایی
رسانیانجامشود.براساسالگویساختاریپژوهشکرهمبتنری

زیمنطقهایواطال 

برنامهری

برچگونگیتأثیرفرهن ودرکمشرترک(ترفیرع)ومکران(منراطقبحرانری)درتغییرررفترار
(محصوو)مصرفاست،مشخصشدکهفرهن سرازیمبتنریبررآمروزشبراتغییرررفترار
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مصرفهمسبتگیزیادی()1/27داردوهمچنیناقرداماتمحدودکننردهدرمنراطقبحرانری
(عرضهوتقاضایبازارآب)همبستگیزیادی()1.13بااصرالحالگرویمصررفداردکره
فرضیۀدومپژوهشمبنیبرتأثیرفرهنر واقرداماتعملیراتیوقرانونیدرمنراطقمختلرف
ررفتارمصرفکنندگان(مشتریان)راتأییدمیکند.نتیجرۀ

بهعنوانبازارهدفونقشآندرتغیی
محاسباتالگوسازیسراختاریدرجردووشرمارۀ()3ارائرهشردهاسرت.براسراسالگروی
توانگفتبهمنظورتغییردیدگاهمشترکینوهمچنینالگوسازی،ضمنشرناخت


ساختاریمی
بازارهایمختلفوآنالیزمؤلفههرایآن،اعرمازمقردارمصررفونحروۀمصررف،اقردامات
عملیاتیمختلفنظیراعماوجریمهوارائۀتسهیالتوآموزش،نقشیبارزدرمدیریتبهینرۀ
،بهدلیلارتباطعواملمتعدددرمردیریتمنرابعآبواینکرهایرن
مصرفدارد.ازطرفدیگر 
عواملدارایماهیتزمانیوهزینهایهستند،اجرایدرستوهمافزایآنهانیازمندآگراهی
ازاولویتهایشانازلحاظمیزانتأثیرگذاریاستکهدراینپژوهشبهمنظورایجرادتناسرر

فصلنامه علمیـپژوهشی

031

دوره  ،01شماره 4
پاییز 0931
پیاپی 41

ازروشرتبهبندیتاپسریسفرازیبهررهگرفتره

ثرونقشآنهادرمدیریتبهینه

میانعواملمؤ
شد،کهنتایجآندرجدووشمارۀ()71ارائهشدهاست .

جدول شمارۀ ( .)3ارتباط معناداری متغیرهای مناطق بحرانی (کمآب) و فرهنگسازی با تغییر الگوی مصرف
س(ح معناداری
 93990
سطحمعناداریصفر 
 93990
Sig.<0.05

متغیرهای مکنون الگو
رفتار< ---مکان 
فرهن ><--مکان
فرهن >--رفتار
منبع:محققین 

جدول شمارۀ ( .)01اولویتبندی متغیرهای مکنون پژوهش(محقق)
( Ciشاص

 93...
 93..0
 9300.

نزدیکی)

متغیرهای مکنون الگو
مکان(مناطقبحرانی) 
رفتار(محصوو) 
فرهن سازی(ترفیع) 

Sig.<0.05
منبع:محققین 

نوعینشراندهندۀمیرزانتوجرهبرهعوامرل

رتبهبندیعواملمؤثردربازاریابیاجتماعیبره

مختلفدرمردیریتمنرابعآبازلحراظمیرزانبحرانآفرینرییرامیرزانجلروگیریازوقرایع
نامطلوباست.بهکارگیریروشتاپسیسفازیمنجربهانتخابگزینۀ«انجراماقرداماتالزم
درمناطقکمآب»بارتبۀ1/444شدکهبیانگراهمیتآنازنظرزمانیاست،زیرابرنامههای

صورتیکهبرایواکنشسریعبهویژه

سازیزمانبربودهودربلندمدتنتیجهمیدهد.در

فرهن 
درمناطقبحرانیشناساییآنهاوِاعماوتمهیداتالزمضروریاست.دومینرتبهبرامقردار
1/978مربوطبهاقداماتیاستکهدرصددتغییررفتاراستوازلحاظوزنفاصرلۀکمریبرا
دهدکهباتوجهبهپتانسیلهایآبیکشوروتنو اقلیم


)داردونشانمی
فرهن سازی(1/834
آگاهسازیوهمدریکبرنامۀمدوندربهبودوتکمیرل
اعماوشیوههایمدیریتیهمدرزمینۀ 

برداشرتآبمیتوانردتوممراندرمردیریتبهینرۀمنرابعآبمفیردباشردوباعر 

شبکههای

جلوگیریازهدررفتایننعمتالهیگردد .


بحث و نتیجهگیری

درمصرفمنابعآبدربخرشهرایمختلرف،اعرماز

صرفهجو یی
باوجودپتانسیلباالبرای 
توانبااعماومؤلفرههایبازاریرابیاجتمراعیشررایطتغییرر


کشاورزی،صنعتیوخانگی،می
نگرشدرمصرفرافراهمساختبهگونهایکهتمامیافرادجامعهنسبتبرهرعایرتاصروو
یغیرسرازهای

،برهمنظورتردوینراهبررد
مصرفبهینهاحساسنیازداشتهباشند.دراینراستا 
نیبرعواملانسانیواجتماعیمیتوانمانندبازاریابیاقتصادیباشناساییبازارهایهدف

مبت
کرمآباسرتوبرااقرداماتالزمدرخصروصمصررفبهینرهو
کهدرحوزۀمناطقبحرانییا 
دههایممنوعهازلحاظبرداشرت،زمینرۀکراهشاثرراتناشریاز
همچنینمقیدسازیمحدو 
کارگیریمؤلفرههایبازاریرابی

کمآبیوخشکسالیدرکشوررامهیاکرد.برههمریندلیرل،بره

نوعیایجادآیندهایبهتردرمدیریتمنابعانرییدانستوتحققچنین


توانبه
اجتماعیرامی
موضوعیجزومباح پایداریاجتماعیمحسوبمیشودکهنتیجۀآنتوسعۀپایداراستکه
برپایۀچهاررکنآگاهی،مشارکت،عدالتوهمبستگیاجتماعی استوبهبرابریوعدالت
اجتماعیمیانجامد(نسترنوهمکراران.)747،7938،امرادرتبیرینپایرداریاجتمراعیو

بازاریابیاجتماعیمیتوانبهایننکتهاشارهکردکههدفبازاریابیاجتماعیارتقایوضعیت
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موجودبراساسنیازسنجیوسررمایهگذاریدرآنحروزهاسرتکرهضرمنافرزایشبهررهوری
فعالیتهایمختلفاجتماعیباع بهبودواصالحروندشرایطپیشیننیرزخواهردشردکره

نتیجۀآنمتوجهعمومجامعهاست.بهبیاندیگر،بازاریابیاجتماعیفراینداستفادهازمفراهیم
وابزارهایبازاریابیتجاری(مانندتبلیغات)برایتأثیرگرذاریرویرفتارهرادریرکموضرو 
)بهمنظورارتقایشررایط
ای،وماننداینها 

خاصاجتماعی(مانندبحرانآب،گازهایگلخانه
هاوشاخصهایکالنجهتبهبودمسرائل


.پایداریاجتماعیزمانیمبینمؤلفه
جامعهاست
عنوانمنبع،زمینهسازراهکارهایاجراییبازاریابیاجتماعیشرود.

اجتماعیاستکهبتواندبه
درجدووشمارۀ()77راهکارهایبازاریابیاجتماعیدرخصوصمدیریتمنابعآبباتوجهبه
تغییرداوطلبانۀالگویمصرفارائهشدهاست .
جدول شمارۀ ( .)00راهکارهای بازار یابی اجتماعی برای تغییر رفتار مصرف آب
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فرهنگسازی (ترفیع)

مناطق کمآب (مکان)

تغییر رفتار (محصول)

تبلیغات 

سیاستهایتشویقی 

ارائۀ

عملکرددربهرهبرداری 

نحوۀ

آموزش 

اعماوجرایم 

حفظکیفیتمنابع 

سرمایهگذاریدربهبودنگرش 


تعیینمناطقبحرانی 

طراحیالگویمصرف 

اطال رسانینسبتبهوخامتموضو 

تعیینمناطقبالقوه(بازارهدف) 

استحصاووبازیافتآب 

ایجادمسئولیتاجتماعی 

تعیینمقدارورودوخروجآب(محصوو) 

انجاماقداماتعمرانی 

منبع:محققین 

منابع
کاتلر،فلیپ؛آرمستران ،گرری(.)7937مدیییی ااااریداای(چرا هجردهم؛متررجم:بهمرنفروزنرده).
اصفهان:انتشاراتآموخته(.تاریخاصلاثر )7327
آذر،عادو؛ورجرزاده،علی(.)7937تصمیمگییی کارایدی رویکید

انتشاراتنگاهدانش .

(صص.)734-731تهرران:

).شناختوارتقایبهرهوریآبکشاورزیبهمنظورتأمینامنیرت

احسانی،مهرزاد؛وخالدی،هومن(7927
آبیوغذاییکشور.یاادهمین سمینار کمیته ملی آایاری و اهکشی(صص،)7-72تهران،ایران .
احتشامی،مجید؛قدیمی،حامد؛وقدیمی،آرش(.)7934راهبردمردیریتیکپارچرهآبوانررییدرترأمین
امنیتآبیدرشرایطخشکسالی.فصلنامه راهبید اجتماعی فیهنگی .93-44،)71(4،
).تبیرینمولفرههای

حسینی،محمود؛شریفزاده،ابوالقاسم؛غالمرضایی،سعید؛واکبرری،مرتیری(7931

مدیریتبحرانخشکسالیدرمناطقروستاییوعشایریجنوبشرقکشور.مجلده تقیییدات اصتصداد و
توسعه کشاورای اییان .721-731،)8(48،
خورشیدی،غالمحسین؛ومقدمی،صابر(.)7928تبیینمفهرومبازاریرابیاجتمراعی.فصدلنامه پووهشدنامه
ااارگانی .747-749،)2٢(1،
دهقان،حسین؛پوررضاکریمسرا،ناصر(.)7931عوامرلمرؤثربررسررانهمصررفآبخانوادههرایتهرانری.
فصلنامه راهبید اجتماعی فیهنگی .841-842،)73(1،
ان،محمد؛ورجبیپورمیبدی،علیرضا(.)7922بررسیکارکردتکنیكتاپسریسفرازیدر

عالمتبریز،اکبر؛زارعی

.نشییه میییی صنعتی .33-772،)9(7،
بهبودسنجشکاراییشعربانکهابااستفادهازتکنیك
سازمانحفاظتمحیطزیست؛دفترطرحملیتغییرآبوهوا(.)7937جلسههماندیشریتردوینوتنظریم
،سرازمانجنگلهرا،مراترعوآبخیرزداریکشرور.

سندراهبردیوبرنامهحفاظتوبهرهبرداریازمراترع
حسینآبادی،فاطمه(.)7938ارائهچندشاخصکاربردیبهمنظرور بررسریتعرادو


شاهدی،مهری؛وطالبی
منرررررابعآبوپایرررررداریتوسرررررعه.نشدددددییه آو و توسدددددعه پایدددددیار.19-13،)7(7،

).کاربردتصمیمگیریچندمعیارهتعاملیدرتخصیصبهینهمنرابع

شهرکی،جواد؛ومحسنی،سیمین(7938
آب:مطالعهموردیشهرستانیزد.نشییه مهنیسی آایاری و آو اییان .711-771،)4(9،
قاسمی،ساسان(.) 7939/78/81کمپینبازاریابیاجتماعی،راهیبرایکاهشمصررفآب.روزنامرهدنیدای

اصتصاد ،شماره .0443برگرفتهاز
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).سازه هایاثرگذاربرمدیریتخشکسالیکشاورزانوپیامردهای

کشاورز،مرضیه؛وکرمی،عزتاله(7921

آن:کاربردمدومعادالتساختاری.نشییه علوم و فنون کشاورای و منااع طبیعی .829-841،)49(78،
سرمایهاجتماعیومدیریتدانرشدرسرازمانهای

هنری،حبیر(.)7931طراحیمدومعادالتساختاری
ورزشی.پووهشهای میییی وراشی و علوم حیکتی .21-711،)7(7،
هنربخش،نازلی؛وببران،صدیقه(.)7921بحرانوضعیتآبدرجهانوایران.فصدلنامه راهبدید،)42(74،
 .739-878
حلهرا.فصدلنامه راهبدید
ستمحیطیبحررانآبایررانوبرخریراه 
نصرآبادی،اسماعیل(.)7934شواهدزی 
اجتماعی فیهنگی .14-23،)71(4،
.ارزیابیشراخصهایپایرداریاجتمراعیبرا

نسترن،مهین؛قاسمی،وحید؛وهادیزادهزرگر،صادق()7938
).مجله جامعهشناسی کارایدی .711-719،)9(84،
استفاهازفرایندتحلیلشبکه(
(.
.
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