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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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درچنینشرایطیمردیریت.بنابراین(7927،9،)احسانیوخالدیرسدغیرممکنبهنظرمی
تیرامنۀوزونقشیکلیدیدرحرمصرفبسیارحائزاهمیتاستیمنابعآبواصالحالگو

یاسیسویاقتصادکالنیهایریگمیتصموهمچنینستیزمحیط،حفظیانریتیامنآب،
ۀویژهدرزمینتغییرالگویمصرفانرییبهۀ،یکیازابزارهایجدیددرزمیندارد.دراینراستا
«بازاریرابیاقتصرادی»طورکرهدراسرت.همران2تماعییابیاجگیریازبازارمنابعآب،بهره

سروداقتصرادیمنظورافرزایشهایعلمیبههایبازاروتجزیهوتحلیلشناساییمؤلفههدف
ست.بازاریابیاقتصادیبرهدفدستیابیبهمنافعاجتماعیا«بازاریابیاجتماعی»،دراست

«چهرار»برهاراستکرهدراصرطالحاستو6وترفیع5مکان،4قیمت،3محصووۀچهارمؤلف
رفترارمروردانتظرارومحصروودربازاریرابیاجتمراعی(.7937،44)کراتلر،معروفاسرت

مصررفآباسرت.رفتراربهینرهدراستکهدراینجامنظرورازآن،هایحاصلازآنمنفعت
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
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یتغییرررفترارخرودمشترکینبرااشارهداردودربازاریابیاجتماعیبههزینهوزمانقیمتنیز
بایدها)مناطقبحرانی(دراینمکانرفتاراشارهدارد.ۀارائبهمحلمکان.شوندحملآنمیمت

بهینهودرستهابهسمترفتارایکهافراددراینمکانگونهبهارزشبدوشود،رفتارجدیدبه
اسرتترکدرمشرتریفرهنر مشر،احساسوادراکایجادترفیعنیزمنظورازهدایتشوند.

منرابعآباسرتکرهۀرویکرردیمردیریتیدرحروزۀ،ارائمقاله.هدفاین(7931،)قاسمی
ماعیدرصددتعیینارتباطعواملمؤثردرمصررفیابیاجتهایموجوددربازاربراساسمؤلفه

هایمشریرتردوینخطمنظوتوانبهمیکهازآنآبازطریقتغییرالگویمصرفاستۀبهین
.مصرفبهینهاستفادهکرد


 تحقیق ۀپیشین

ۀسررانبرمؤثریرهایمتغشناخت،بااندداده(انجام7931درپژوهشیکهدهقانوپوررضا)
مصررفبهنگرشنیبرهابهایننتیجهرسیدندکهیمتغنیاازكیهرنیبۀرابطوآبمصرف

وداردوجرودیمعنرادارۀرابطرخرانواده،آبدرمصررفۀسرانبایریپذتیومسئولآبۀنیبه
کاهشداد.مقدارآنرادربخشخانگیآبمصرفتوانباتغییرنگرشدرمی

هراییرفرتازشررایطبحررانآب،راهکارمنظوربرون(؛بره7934آبادی)پژوهشنصردر
آبویواقعرارزشنیریتع،یسرازفرهنر مناسرر،یتیریسراختارهایمردجرادیمبتنیبرا
ۀراهکارهرایمرؤثردرزمینرۀارائردریاصرلیهراچرارچوبعنوانبهکشاورزانیتوانمندساز

شدهاست.مدیریتمنابعآبپیشنهاد
شرایطارثآمنظورکاهشدرپژوهشخودبیانداشتندکهبه(7934احتشامیوهمکاران)

راهکراریدرتوانردکنمیشریرینهایآبتفادهازانررییخورشریدیدرسیسرتمآبی،اسرکم
تحققمردیریتبراییوکشاورزیصنعتشرب،یکاربردهاجهتبهآبمصرفیسازنهیبه

.باشدآبمنابع
ۀتعاملیدرتخصیصبهینرۀگیریچندمعیارباکاربردتصمیم،(7938محسنی)شهرکیو

محیطری،زیسرتواقتصرادیسود،مشخصکردندکهباباالبردنمنابعآبدرشهرستانیزد
دارد.وجودهدفدوزمانمهامکانبهبود
پذیریلیلعاملی،عللآسیربراساسروشتح،(7931حسینیوهمکاران)ۀدرمطالع
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کشرراورزیعوامررلاجتمرراعی،اقتصررادی،معیشررتی،هیرردرولوییودربرابرررخشکسررالیرا
اند.دانسته

هاییژگی(انجامدادند،بهایننتیجهرسیدندکهو7921وکرمی)کشاورزدرتحقیقیکه
توانددرمقابلهباخشکسالیمفیدباشد.خورشریدیومقردمیاجتماعی،اقتصادیوفنیمی

اظهرارداشرتند،انردانجرامدادهیاجتمراعیابیبازارمفهومۀ،درپژوهشیکهدرزمین(7928)
یقمنطیراهکارهاتواندمییانسانویاجتماعیرفتارهابریرگذاریتأثبازاریابیاجتماعیبا

ک،فراهمسرازدیامروزجوامعمسائلومشکالتیبرا تنهرایاجتمراعیابیربازاردیرزیرراتأ
هدفبلکهست،یندادوستدومبادلهندیفراقیطرازجامعهافرادیهاخواستهوازهاینارضای

است.افرادرفتارواعماوتغییرآنوداردیواالترمقصدو
کهدرآنبهاشارهکرد(8174)1غالم رسولۀمطالعبهتوانازمطالعاتکشورهایدیگرمی

جوییدرانریی،مدیریتهایصرفهاوری،روشگذاریدرمنابعآبوفن عواملیمانندسرمایه
ۀتوسرعباعر دسرتیابیبرهاهردافکنردوهایمختلفاشارهمیبینبخشثروهماهنگیمؤ

شود.میپایدار
،مدیریتمنابعآبانجرامدادنردۀدرحوز(8174)2ساآاو نب  موگاگادرتحقیقیدیگرکه

فریقاراازطریقکاهشسهمبرداشتوایجراداۀتوسعتحققمدیریتمنابعآبونقشآندر
هایمختلرفاعرمازکشراورزیوصرنعتیضرروریدانسرتهوبررهاییدربخشمحدودیت

.اندپارچهتأکیدکردهاییکبرنامههایمختلفبراساسبینبخشهمکاریدوجانبه
آمیرزثروموفقیرتمدیریتمؤۀ،الزم4پایدارۀتوسعۀدرزمین،(8174)3کادیدرپژوهش

براسراسکهاینتغییر)منابعآب(استایجادتغییریعمدهدرتفکروالگویمصرفانریی
شود.هایمصرفمحققمیآبدرتمامیزمینهیکپارچهدرمدیریتیرویکرد

بودنانرییرادردردسترسانجامداد،(8174)5اوالیینکا اودپوایکه،درمطالعههمچنین
هرای،مهرمدانسرتهوبرهبررسریدیردگاهملتریاجتماعیوسیاسیهرۀتوسعرشداقتصادی،

کنندگانونقشآندرتولیدپرداختهاست.مصرفجوییوریانرییوصرفهبهره
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

.  

.  

.  
 

.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211464515300646
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211464515300646
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214241X1630013X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214241X1630013X
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رابرایتریندالیلحتملم2تاپسیسروشبااستفادهاز،(8179)1وهمکارانشفیق اسالم
انرد.ارائهکردهبرایبررسیشرایطکیفیتآبوالگوییجدیدبررسیکردهکاهشکیفیتآب
ابرطدرقالررروصررفا هایمرؤثرمدیریتمنابعآب،مؤلفرهۀشدهدرحوزدرتحقیقاتانجام

هرادرهراازدیردگاهمردیریتیونقرشآنآنکراربردیۀاندوبرهجنبرعلتومعلوودیدهشده
سرعیشردهبرادیردگاهی،بخشتوجهنشدهاست.دراینپرژوهشراهبردهایاثرگیریشکل

رمردیریتمنرابعآبدرقالررگرذاردهایاثرمتفاوتضمنتأییدتعاملعواملموثر،مؤلفره
عنوانابرزاریدرهوبرودشربنردیورتبهبررسیکاریکاربردیعنوانراههیابیاجتماعیببازار

سازیاستفادهشود.آفرینیوفرهن جهتارزش


 تحقیق روش
مآندرقالرررینیازمنرردشررناختاصررووومفرراهیگیررریازبازاریررابیاجتمرراعبهررره

محقرقیزیرراستکهبراساسفنونمدیریتیمبتنریبرربرنامرهیاتیعملیهاچارچوب
یابیربازاریهراروشواصرووکراربردبرایجتماعایابیبازار،خواهدشد.دراینراستا

ۀشدشناختهیمادویجسمانیازهایننیضمنتأمیاجتماعمقاصدودراهدافیتجار
شرنهادیپیاجتمراعمسرائلومشرکالتحرلیبرامناسرییهالیبدوراهکارهاافراد،
،یاجتمراعیابیبازارمفهوم،بهبیاندیگر.(7928،742)خورشیدیومقدمی،دهدمی
بایکینزدشدهاستوارتباطمطرحیابیبازاریهافلسفهدرکهاستیمفهومنیدتریجد
هایمبتنیبرارتباطمعنادارمؤلفهۀ،براساسدوفرضیدارد.دراینمقالهیتجاریابیبازار

شرکلمفهومیمطابقبرا،الگوییهابایکدیگرتعاملآنبازاریابیاجتماعیوچگونگی
(تدوینگردید.7)ۀشمار
مکران(ورفترار،اقداماتعملیاتیدرشناساییمناطقبحرانری)(سازیفرهن )ترفیع(7

.معناداریباهمدارندۀمصرف)محصوو(رابط
داریبامحصروو)تغییررمعناۀسازی(رابطاقداماتعملیاتی(وترفیع)فرهن مکان)(8

رفتارمصرف(دارد.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 (هاست ؤلفهمارتباط درونی  بیانگر)عالمت فلش  آبمنابع مفهومی عوامل مرتبط با مدیریت  (. الگوی0) ۀشمار  شکل

 
تحلیرلروشتحلیلیاسرتوبرراسراسریهایکم ازلحاظروشجزوپژوهشمقالهاین

امرل،بااستفادهازتحلیرلعاووۀمرحلدرسهمرحلهانجامشدهاست؛درواریانسرکوواریانس
ۀرابطدادننشانبرای،دومۀرواییوپایایی،متغیرهایمکنونبررسیشدهاست.درمرحلییدیتأ

ی دراستفادهشدهاست.ساختاریمعادالتسازیپنهانازروشالگووآشکارمتغیرهایبینعل 
تاپسریسروشهایبازاریابیاجتماعیبراعنوانمؤلفهههایپنهانب،متغیرسومۀنهایت،درمرحل

91ۀاولیرۀمنظورتعیینحجمنمونه،محققرانبراسراسیرکنمونربندیشدهاست.به فازیرتبه

 نقشوجودساختارمناسرودقیقدرتعیینبیالنمصارف
 

 هایتوزیعآبنقشافزایشراندمانشبکه

 هایمناسردرتقویتمشارکتمردمنقشزیرساخت

 مصرف سازیخصوصبهینههایتشویقیدرنقشسیاست

 

 )صنعتی،کشاورزی،خانگی( قشآمایشمناطقدرمدیریتمصرفن

 

 الگویمصرف گذاریزمانیوحجمیدراصالحنقشهدف

 آبمصرفمنابع جوییدرافرادنسبتبهصرفهةروحینقشایجاد

 نقشآبدرتولید

 ثیرآندرمدیریتمنابعآبنقشایجادمناطقممنوعهوتأ

 

 یبردار د،استحصاو،بهرهیتولةدرچرخینقشهماهنگ 

 نقششناساییمناطقکمآب
 

 اهمیتمنابعآبموردنقشآموزشدر

 
 فیلم،بروشورنقشتهیة

مدیریت
 منابعآب

محصوو
 )تغییررفتار(

ترفیع
 (سازی)فرهن 

)مناطقمکان
 بحرانی(
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درهدسرتآوردنرد.عرددبر34(،7)شمارۀۀ،حجمنمونهرامطابقرابطعددیوفرمووکوکران
مهپرسشنا771کهازاینتعدادایتهیهشدطیفلیکرتپنجگزینهۀپرسشنامهبهشیو741،ادامه

،اخرذوپایراییآنبرااساسنظراتخبرگران.رواییپرسشنامهبرموردتجزیهوتحلیلقرارگرفت
ردرمدیریتمنرابعثعواملمؤۀ،پرسشنام(7)ۀمحاسبهشد.جدووشمار1ضریرآلفایکرنباخ

انجامشدهاست.وهایافزاردهد.درتماممراحلمحاسباتبانرمآبرانشانمی

(7بطۀشمارۀ)را


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

 االتسؤ تعداد  عنوان ردیف
1خصوصاهمیتمنابعآبنقشآموزشدر7سؤاو
1نقشآمایشمناطقدرمدیریتمصرف)صنعتی،کشاورزی،خانگی(8سؤاو
4هایمناسردرتقویتمشارکتمردمنقشزیرساخت9سؤاو
1ثیرآندرمدیریتمنابعآبأقشایجادمناطقممنوعهوتن4سؤاو
1گذاریزمانیوحجمیروشندراصالحالگویمصرفنقشهدف1سؤاو
1سازیمصرفخصوصبهینههایتشویقیدرنقشسیاست4سؤاو
4هایتوزیعآبنقشافزایشراندمانشبکه1سؤاو
1یبرداروبهرهد،استحصاویتولۀدرچرخینقشایجادهماهنگ2سؤاو
4نقشوجودساختارمناسرودقیقدرتعیینبیالنمصارفومنابع3سؤاو
1آبنقششناساییمناطقکم71سؤاو
1بروشور،فیلمۀنقشتهی 77سؤاو
1نقشقیمتآبدرتولیدواشتغاو78سؤاو
1گذاریدربخشآبنقشسرمایه79سؤاو
1جوییدرافرادنسبتبهمصرفمنابعآبصرفهۀروحیجادنقشای74سؤاو

12/119:آلفایکرونباخکلپرسشنامه

7937:سازمانحفاظتمحیطزیست،منبع



 ها تجزیه و تحلیل داده
)پنهان(کهشراملهابهسهمتغیرمکنوندادهعدب براساسروشتحلیلعاملیاکتشافیکاهش

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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سرؤاالتانجامشودباعنوانمناطقبحرانی)مکان(کهمبتنیبریداقداماتالزمیاستکهبا
)محصوو(کهشراملعنوانرفتارمصرفمشترکین،تغییرالگوبا71و2،1،4،8هایشماره
74و78،77،7تسرؤاال)ترفیع(کهشراملسازیودرنهایت،فرهن 3و4،1،8تسؤاال

درتحلیرلعراملیگیرریبرایکفایتنمونه1بارتلتوازشاخصاند)است،تأییدشده
سرؤاالتمربروطبرهکهبراحرذفهدستآمد(.درادامهمشخصشدب43/1استفادهشدکه
سرؤاالتمربروطبرهبرهسؤاالتمربوطبهنقرشآبدرتولیرد،گذاریوافزودننقشسرمایه

کرهبراسراسطروریهبر،پرذیراسرتهیتوجالتریتغییرراتسازی،بادرصردبرافرهن ۀمؤلف
مربوطبهمدیریتمنابعآبرادرصدتغییرات43توانتقریبا (می9(و)8)ۀهایشمارجدوو

هزینرهۀسؤاالتمربوطبهمؤلفنبخشیاز،محققا.بهبیاندیگرسهمؤلفهتوجیهکردۀوسیلبه
راردادند.سازیقفرهن ۀیاست،درمؤلفعواملبازاریابیاجتماعراکهجزو)قیمت(


 منظور تعیین متغیرهای مکنون الگوی به 2روش  (.تحلیل عامل اکتشافی با2) ۀجدول شمار 

ها مؤلفه سؤاالت
7 8 9 

7سؤاو 938.0 939.0 93.0 
 93999 .9390 938.0 8سؤاو
 93990 ..93 93000 9سؤاو
 ..939 93990 .9300 4سؤاو
 -939.8 -..939 930.0 1سؤاو
 0..93 ...93 -.93.0 4سؤاو
 .93.0 .93.8 -93900 1سؤاو
 ...93 .9300 -0..93 2سؤاو
 93.90 ..939 93990 3سؤاو
 0..93 .9300 939.8 71سؤاو
 -..939 .93.0 ..939 77سؤاو
 93.09 0..93 .939 78سؤاو
 .9300 930.8 -.9390 79سؤاو
 .93.8 ..939 ..939 74سؤاو

منبع:محققین
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یانس کل و (. 9) ۀمار جدول ش ها عد دادهمنظور کاهش ب   اصلی به ۀآنالیز مؤلفوار

 هاؤلفهم
 مجموعمربعاتمستخرج اولیهۀمقادیرویژ

 درصدتجمعی درصدواریانس مجموع درصدتجمعی درصدواریانس مجموع
. .300 .830.0 .830.0 .3009.830.0 .830.0 
0 03.90 .03000 003009 03.90 .03000 003009 
. .308. .03.88 .83.08 .308. .03.88 .83.08 
. .3..0 .93000 083.09    
0 930.. 03... 8038..    
. 9380 .3.8. 003090    
0 93. .3900 003089    
8 93098 .3.9. 003.8.    
0 93..0 930.8 083.9.    
.9 93980 93..0 0830.8    
.. 939.0 93.00 003..0    
.0 939. 93.98 003000    
.. 939.0 930.0 .993999    

منبع:محققین


(واطالعراتالگروی4)ۀنتایجمحاسباتدرتعیینمتغیرهرایمکنروندرجردووشرمار

یابی(درجدووهایبازار)مؤلفههایپنهانتبامتغیرسؤاالۀگیریدرموردمعناداریرابطاندازه
،(1)ۀ(نشاندادهشده،کهباروشتحلیلعاملتأییدیبررسیشد.درجدووشمار1)ۀشمار

تباتوجهبهمتغیرهایمکنرونپرژوهشبررسریشرده،کرهسؤاالسطحمعناداریدرستون
هاییکهسطحمعنادارِیخروجیذکررنشردهدرصداست.گفتنیاست،ردیف11/1کمتراز
شدهکهقابلحلبرایمنظورتبدیلالگوبهالگوییشناسایینمودنمتغیربهدلیلثابتاست،به

گیری،الگرویانردازه(8)ۀققینصورتگرفتهاست.تصرویرشرمارتوسطمحافزارباشد،نرم
دهد.هایبازاریابیاجتماعینشانمیعواملمؤثردرمدیریتمنابعآبرابراساسمؤلفه

 
 های پرسشنامه  (. متغیرهای مکنون و مؤلفه4) ۀجدول شمار 

 سؤاالت تعداد ها گویه پنهان( مکنون متغیر
.A 0آبکممناطقشناساییشنق 9.سؤال

)مناطقمکان
بحرانی(

0A 0کشاورزی،خانگی()صنعتی،مصرفمدیریتدرمناطقآمایشنقش0سؤال
.A آبتوزیعهایشبکهراندمانافزایشنقش0سؤال.
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 سؤاالت تعداد ها گویه پنهان( مکنون متغیر

.A 0آبمنابعمدیریتدرآنتأثیروممنوعهمناطقایجادنقش.سؤال

0A 0برداریبهرهواستحصالتولید،چرخۀدرماهنگیهایجادنقش8سؤال

.A 0مصرفسازیبهینهدرخصوصتشویقیهایسیاستنقش.سؤال

رفتار
)محصوو(

0A منابعومصارفبیالنتعییندردقیقومناسبساختاروجودنقش0سؤال.
8A 0مصرفالگویاصالحدرروشنحجمیوزمانیگذاریهدفنقش0سؤال

0A مردممشارکتتقویتدرمناسبهایزیرساختنقش.سؤال.

سازیفرهن 
)ترفیع(

.9A حذفآببخشدرگذاریسرمایهنقش..سؤال

..A0اشتغالوتولیددرآبقیمتنقش0.سؤال

.0A 0فیلمبروشور،تهیۀنقش..سؤال

..A0آبمنابعاهمیتدرخصوصآموزشنقش.سؤال

..A 0آبمنابعمصرفبهنسبتافراددرجوییصرفهروحیۀایجادنقش..سؤال

منبع:محققین

 
های مکنون )محقق(گیری و متغیر  الگوی اندازه(. اطالعات 5) ۀجدول شمار 

 داریسطح معنا تخمین متغیر های مکنون          شماره سئواالت              

 0 A 399999. مکان  
 . A 93 93990.9 مکان.... 
 .A 0..9399 0..9399 مکان 
 0 A 939 93990.0 مکان.... 
 . A 93998 93900.0 مکان.. 
 0 A 399999. رفتار - 
 8 A سطحمعناداریصفر 9380.08 رفتار 
 0 A سطحمعناداریصفر .39088. رفتار 
 . A سطحمعناداریصفر 930.9.9 رفتار 
 .. A 399999. فرهنگ - 
 .0 A 9399.0 900..93 فرهنگ. 
 .. A سطحمعناداریصفر 93.9999 فرهنگ 
 .. A 0..9399 939.090 فرهنگ 
  *Sig. - 93990< 

منبع:محققین
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یت آب براساس مؤلفهگ (. الگوی اندازه2) ۀشمار  شکل  یابی اجتماعیهای بازار  یری عوامل مرتبط با مدیر

منبع:محققین


 برازش در الگوی معادالت ساختاریهای نیکویی  ( شاخص1

بودنبررازشیمتعددیبرایتعیینمیزانمناسرهادرالگوسازیمعادالتساختاریشاخص
،(4)ۀهاازالگوینظریاست.درجدووشرمارداردکهبیانگرمیزانحمایتدادهوجودالگو

نداز:اهاعبارتاینشاخص،هایبرازشالگویاینپژوهشارائهشدهاستشاخص
هایبررسینیکویییکیازبهترینشاخص:1() آزادی ۀنسبت کای دو بر درج

یاریازاندیشرمندانبررایرنآزادیاسرت.بسرۀکایدوبرردرجرۀبررسیآماربرازشالگوی
باشد.9کمترازاندکهمقداراینشاخصبایدعقیده

اسخطاهرایالگررویایرنشراخصبراسر:2(شـاص  میـانگین موـ ور ص)ـا )
مقردارمجرازرود.هکارمریببودنالگوهمانندکایدوبرایمیزانمناسرشدهاستوساخته

.است11/1سنظراتخبرگانآمارکمترازاسااینشاخصبر
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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،باشررد31/1ازبرراالترشرراخصایررنمقرردارنانچررهچ1() بــرازش نیکــویی شــاص 
ست.الگوخوببرازشۀدهندنشان

استفادهالگوبودنمناسرتعیینمنظوربهنیزشاخصاین:2() هنوارشده ازشبر  شاص 
اگرراینکرهآنمعایررازسرت.الگوخروببررازشنمایانگرآن31/1ازباالترمقادیروشودمی

بررازششراخصدرمشکلاینکهرودمیباالآنمقدار،شونداضافهالگوبهدیگریپارامترهای
(.7937)هنری،گیردمینظردرجریمهاضافیپارامترهربرایوشدهتفعمرنشدههنجار

شاخصۀشددادهتطبیقحالتشاخصاین:3شده تعدیل برازش نیکویی شاص 
وشرودمریاستفادهالگوبودنمناسرمنظوربهآزادیۀدرجمیزانگرفتندرنظرباکهاست

الگوستبودنمناسرازحاکی،شدبا31/1باالیشاخصاینمقدارچنانچه


 معادالت ساصتاری (. اطالعات برازش الگوی6) ۀجدول شمار 
 استاندارد مقدار مقدار  شاخص نماد شاخص نام

.کمتر.CIMIN/DF 03..8 آزادیدرجۀبردوکاینسبت
درصد9390ازکمترRMSEA939.800خطامجذورمیانگینشاخص
درصد9300بیشترGFI30090.9برازشنیکوییشاخص
درصد9300بیشتر.AGFI930.00شدهتعدیلبرازشنیکوییشاخص

درصد9309بیشتر..NFI930..0هنجارشدهبرازششاخص 

ینمنبع:محقق




 های بازار یابی اجتماعی مل مرتبط با تغییر الگوی مصرف براساس مؤلفهساصتاری عوا (. الگوی9) ۀشمار شکل 

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 از طریق تاپسیس فازی  های الگو بندی مؤلفه لویت( روش او2
هررای،روشداردیادیررتمنررابعآب،کرراربردزیریمرردۀنررریکررهدرزمییهرراازروشیکرری

،روش(.دراینراسرتا2،8111،7114کولین وهجکویساست)1چندمعیارهیرریگمیتصم
ار،یمعراتوجرهبرهنرهرابیگزکهاستچندمعیارهیرریگمیهایتصمتاپسیسجزوروش

نفاصرلهراازجوابیترراستکهکرمییهاهنینروش،انتخابگزیایکند.مبنایمیبندرتبه
،7937زاده،ورجررآذر)ونرامطلوبدارددئایرنفاصلهراازجوابایشتریومطلوبوبدئایا

،بنرابراینراسرتهرادشرواآوریداده،جمرعبودنمدیریتمنابعآبعدیب دلیلچند(.به731
روشتاپسیسبهرهبررد.گیریباتر،ازمنطقفازیدرتصمیمبندیواقعیمنظوررتبهتوانبهمی

ازی،وتمرامیمحاسرباتبراسر،روشتاپسریسفرازیدرپرنجمرحلرهپیرادهدراینپژوهش
انجامشدهاست.3نویسیدرنرمافزارمتلرکد

یفرازیهرااست(برادادهیسیکهماتر)میستصمیاووشاملایجادماترۀمرحل
سرطر79برودهوسشاملنظراتکارشناسانمنابعآبینماتریهایاکهسطرطوریهب،است
عیاستکهدرتغییرالگویهایبازاریابیاجتمامؤلفهمشاملیستصمیماتریهانهی.گزدارد

اسراسنظررراتبریسفرازیجردووتاپسریهرا.دادهداردسرتونسرهوثراسرتمصرفمرؤ
یسمراترنیرز(4)ۀتصرویرشرمار(تهیرهشردهاسرت.1)ۀمطابقباجدووشمارکارشناسران

دهد.تصمیمدرحالتکلیرانشانمی



یس تصمیم (4) ۀشکل شمار  . ماتر

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

.   
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 ها  ی و اعداد فازی معادل، در امتیازدهی به گزینههای کالم(. متغیر 1) ۀجدول شمار 

 مثلثیعدد فازی  متغیر کالمی
(9و9و.)خیلیکم

(9و.و0)کم
(.و.و0)کمنسبتاً

(.و0و0)متوسط
(0و0و0)زیادنسبتاً
(0و0و9.)زیاد

(0و9.و9.)خیلیزیاد

 035 ،0930 و رجب زاده، : آذرمنبع


سرازیمقیاسمنظوربیبرهماسررت.یستصرمیسرازیمراترمقیراسدومشاملبیۀمرحل

ابتردامقرداریعنری؛اسرت،اسرتفادهکرردیکهروشخطر،(7338)1توانازروشچن می
(9(،)8)ۀشماراساسروابط(هرستونرامشخص،وسپسبر(وحداقل)حداکثر)

.محاسبهکرداست،ۀشدمقیاسراکهمقداربی(مقدار4و)

(8)ۀشمارۀرابط
(هاتیاز)فازی(بیشترینوکمترینامعددمثلثی)

و


(9)ۀشمارۀرابط




(4)ۀشمارۀرابط
لیتبد′ۀزشدیسنرماالیبهماترسیماتر)

(شود.می



رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ردیررنمرحلررهبایمروزوناسرت.دراۀزشردیسنرمراالیمراترۀسومشاملمحاسبۀمرحل
رنکرررهیبرراتوجرررهبرررها.،وزندرنظرررگرفررتیسفررازیجرردووتاپسرریهرراشاخصررهیبررررا

ۀعواملمؤثردرمدیریتمنابعآبهستند،وزنهمررس،یمتاپسیجدووتصمیهراشراخص
مرروزونۀزشرردیسنرمراالیکسانومثبتدرنظرگرفترهشردهاسرت.عناصررمرراتریهراآن

( )ijv(قابلمحاسبهاست.قسمتاوودر1)ۀشمارۀبااستفادهازرابطیمثلثیاعدادفازیبرا
یمنفۀامجنباریمعیمثبتداردوقسمتدوموقترۀامجنباری(زمانیکهمع1)ۀشمارۀرابط

برهسیعنرروانمراتربایرسینمحاسباتدرماتریجایشود.پسازآن،نتادارد،استفادهمی
واهدشد.(خ4)ۀشمارۀرابطصورت


(1)ۀشمارۀرابط

( ) , , ( )( , , ) , ,

( ) , , ( )( , , ) , ,

ij ij ij ij ij ij

ij j j j j j j j

j j j j j j

j j j j j j

ij ij j j j j j j j

ij ij ij j j j

a b c a b c
v r w α β χ α β χ

c b a c b a

a b c a b c
v r w α β χ α β χ

c b c c b a

  

     

  

   
           

    

   
           

    

(4)ۀشمارۀرابط




ترتیربانمراداستکهبهیمنفروومثبرتردئایاآوردنپاسخدستچهارمشاملبهۀمرحل
jvاعردادفرازیۀرسیرمقا،براییشروند.درحالرتفرازیشدادهمینماو وjv از

)بندیعددفازیشود.رتبهبندیاعدادفازیاستفادهمیفرایندهایرتبه )ijvکرهبرا( )ijM vآنرا
)ۀگیرد.پسازمحاسب(صورتمی1)ۀشمارۀ،براساسرابطدهیمنمایشمی )ijM vهابهازای
)،آنهرستون )ijvراکهدارایبیشترینمیزان( )ijM vعنروانه،براستjv 

)وآن )ijvکرهرا
)دارایکمترینمقدار )ijM vعنواناست،بهjv میزانۀ،محاسببعدیۀکنیم.مرحلمعرفیمی

برینۀهایفازی،فاصلاست.برایدادهومثبتومنفیهرگزینهنسبتبهایدئاۀفاصل
.پسازایرن(است2)ۀشمارۀصورترابطهبزادهلطفیپروفسورطبقتعریفدوعددفازیبر



 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

030 
 4،  شماره 01دوره 

 0931پاییز 
 41پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

منظرورترکیرر(محاسبهشود.اینشاخصبهها)هرگزینهبهایدئاو،بایدنزدیکیمرحله
(قابرل3)ۀشمارۀرودکهبارابطهابهیکدیگربهکارمیگزینهۀودرنتیجهمقایسمقادیر

.(7922،قایسهاست)عالمتبریزوهمکارانم


sup(1رابطۀشمارۀ) {min[ ( ), ( )]} sup {min[ ( ), ( )]}
ij ijj j

ij x v ij x vv v
D a x a x D a x a x 
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هایبازاریرابیاجتمراعیدرمؤلفرهدراینمرحلره،سازیروشتاپسیسفازیپسازپیاده
رهمصرفبۀرویکردتغییرنحومدیریتمنابعآبباۀحوز شرد.جردوویابیرارزیصورتکم 
(71)ۀشرمارسؤاو)استمنابعآبۀرحوزازخبرگانمطلعدتن74اتمبیننظر،(2)ۀشمار

شدهاست(.تحذفسؤاالازمجموعه


یس تصمیم عوامل مؤ 8) ۀجدول شمار  یت منابع آب(. ماتر  () ثر در مدیر

 ردیف
های بازار  دهندۀ مؤلفه عوامل مؤثر تشکیل

 یابی اجتماعی
 (01،3،1) وزن معیار

 مکان )مناطق بحرانی(
 (01،3،1) معیار وزن

 رفتار )محصول(
 (01،3،1) وزن معیار

 سازی )ترفیع( فرهنگ
7 A(8و9.1و1)(8و9.1و1)(7و8و9)آبنقششناساییمناطقکم

8 A
نقشآمایشمنراطقدرمردیریتمصررف

)صنعتی،کشاورزی،خانگی(
(1و3و1)(7و9و1)(7و8و9)

9 A(7و9و1)(8و9.1و1)(1و7و8)هایتوزیعآبنقشافزایشراندمانشبکه

4 A
نقشایجادمنراطقممنوعرهوترأثیرآندر

مدیریتمنابعآب
(8و9.1و1)(1و1و7)(8و9.1و1)
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 ردیف
های بازار  دهندۀ مؤلفه عوامل مؤثر تشکیل

 یابی اجتماعی
 (01،3،1) وزن معیار

 مکان )مناطق بحرانی(
 (01،3،1) معیار وزن

 رفتار )محصول(
 (01،3،1) وزن معیار

 سازی )ترفیع( فرهنگ

1 A
نقشایجرادهمراهنگیدرچرخرۀتولیرد،

(4و1و4)(1و7و8)(7و8و9)برداریاستحصاووبهره

4 A
هایتشرویقیدرخصروصنقشسیاسرت

(7و8و9)(8و9.1و1)(4و1و4)سازیمصرفبهینه

1 A
نقررشسرراختارمناسرررودقیررقدرتعیررین

بیالنمصارفومنابع
(8و9.1و1)(8و9.1و1)(8و9.1و1)

2 A
گذاریزمانیوحجمیروشننقشهدف

(1و3و1)(7و9و1)(8و9.1و1)دراصالحالگویمصرف

3 A
هایمناسرردرتقویرتنقشزیرسراخت
(7و8و9)(1و7و8)(8و9.1و1)مشارکتمردم

77 A(7و8و9)(8و9.1و1)(7و8و9)نقشقیمتآبدرتولیدواشتغاو
78 A(4و1و4)(1و3و1)(8و9.1و1)نقشتهیۀبروشور،فیلم
79 A(1و4.1و2)(8و9.1و1)(4و1و4)نقشآموزشدرخصوصاهمیتمنابعآب

74 A
جوییدرافررادنقشایجرادروحیرۀصررفه
(4و1و4)(1و1و7)(8و9.1و1)نسبتبهمصرفمنابعآب

منبع:محققین

 
 ها  یافته

ثرتوانعواملمؤتحلیلعاملاکتشافیمشخصشدکهمیۀبرپای،(8)ۀشمارمطابقباجدوو
توزیرعآبدرمنراطقۀعنوانمحصروو،نحروعردرفتراربرهدرتغییرالگویمصرفرادرسهب 
نظرگرفت.براساسجردوودرعنوانترفیعسازیمصرفبهمختلفباعنوانمکانوفرهن 

پنهانپرژوهشۀناداریبینعواملمؤثردرمدیریتمنابعآبباسهمؤلفمعۀ،رابط(1)ۀشمار
یدرسرتدریالگروهایبازاریابیاجتمراعیدیردهشردکرهبیرانگرنیرازبرهعنوانشاخصهب

نطقرههرایهررمفعالیرتدرارتباطبرامناسرآنسنجیمصرفآبدرکشوروتوزیعامکان
اووپرژوهشمبنریبررارتبراطۀ،فرضری.ایرنموضرو (مبتنیبرآمایشسرزمینیاست)بازار
منظورافزایشهمراهنگیدربهدهدکهکندونشانمیهایبازاریابیاجتماعیراتأییدمیمؤلفه

سرازوکارهای،ایهرایمنطقرهمحردودهسنجیوشناسراییبایدضمننیازمدیریتمنابعآب
.براساسالگویساختاریپژوهشکرهمبتنریشودرسانیانجاماطال ایوزیمنطقهریبرنامه

ترار)منراطقبحرانری(درتغییرررفومکران)ترفیرع(ثیرفرهن ودرکمشرترکبرچگونگیتأ
سرازیمبتنریبررآمروزشبراتغییرررفترار)محصوو(مصرفاست،مشخصشدکهفرهن 



 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

031 
 4،  شماره 01دوره 

 0931پاییز 
 41پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

یکننردهدرمنراطقبحرانرهمچنیناقرداماتمحدوداردود(27/1همسبتگیزیادی)مصرف
(بااصرالحالگرویمصررفداردکره1.13ی)همبستگیزیاد)عرضهوتقاضایبازارآب(

اقرداماتعملیراتیوقرانونیدرمنراطقمختلرفدومپژوهشمبنیبرتأثیرفرهنر وۀفرضی
ۀکند.نتیجریان(راتأییدمیکنندگان)مشترررفتارمصرفعنوانبازارهدفونقشآندرتغییهب

(ارائرهشردهاسرت.براسراسالگروی3)ۀمحاسباتالگوسازیسراختاریدرجردووشرمار
یدگاهمشترکینوهمچنینالگوسازی،ضمنشرناختمنظورتغییردتوانگفتبهساختاریمی

اقرداماتمصررف،ۀزمقردارمصررفونحرواعرما،هرایآنبازارهایمختلفوآنالیزمؤلفه
ۀتسهیالتوآموزش،نقشیبارزدرمدیریتبهینرۀملیاتیمختلفنظیراعماوجریمهوارائع

مردیریتمنرابعآبواینکرهایرنارتباطعواملمتعدددردلیل،بهمصرفدارد.ازطرفدیگر
گراهیافزایآنایهستند،اجرایدرستوهمعواملدارایماهیتزمانیوهزینه هانیازمندآ

منظورایجرادتناسررهایشانازلحاظمیزانتأثیرگذاریاستکهدراینپژوهشبهازاولویت
ترهبندیتاپسریسفرازیبهررهگرفازروشرتبههادرمدیریتبهینهثرونقشآنمؤمیانعوامل

شدهاست.(ارائه71)ۀشد،کهنتایجآندرجدووشمار


  سازی با تغییر الگوی مصرف آب( و فرهنگ بحرانی )کم. ارتباط معناداری متغیرهای مناطق (3) ۀجدول شمار 

 الگوهای مکنون متغیر  داریس)ح معنا
مکان--- >رفتار93990

 مکان<-->فرهن سطحمعناداریصفر
 رفتار<--فرهن 93990

Sig.<0.05 

منبع:محققین
 

 بندی متغیرهای مکنون پژوهش)محقق( (. اولویت01) ۀجدول شمار 
Ci  الگوهای مکنون متغیر  زدیکی()شاص  ن 

)مناطقبحرانی(مکان...93
رفتار)محصوو(0..93
سازی)ترفیع(فرهن .9300

Sig.<0.05 

منبع:محققین
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میرزانتوجرهبرهعوامرلۀدهندنوعینشرانبندیعواملمؤثردربازاریابیاجتماعیبرهرتبه
جلروگیریازوقرایعیرامیرزاننریآفریمنرابعآبازلحراظمیرزانبحرانمختلفدرمردیریت

انجراماقرداماتالزم»ۀتاپسیسفازیمنجربهانتخابگزینگیریروشکاره.بنامطلوباست
های،زیرابرنامهزمانیاستشدکهبیانگراهمیتآنازنظر444/1ۀبارتب«آبدرمناطقکم

ویژهبرایواکنشسریعبهکهصورتیدهد.درسازیزمانبربودهودربلندمدتنتیجهمیفرهن 
یاست.دومینرتبهبرامقردارعماوتمهیداتالزمضرورهاواِدرمناطقبحرانیشناساییآن

کمریبراۀمربوطبهاقداماتیاستکهدرصددتغییررفتاراستوازلحاظوزنفاصرل978/1
کشوروتنو اقلیمبیهایآدهدکهباتوجهبهپتانسیل(داردونشانمی834/1ازی)سفرهن 

گاهۀهایمدیریتیهمدرزمیناعماوشیوه لیرمدوندربهبودوتکمۀسازیوهمدریکبرنامآ
منرابعآبمفیردباشردوباعر ۀتوانردتوممراندرمردیریتبهینربرداشرتآبمییهاشبکه

رفتایننعمتالهیگردد.جلوگیریازهدر


 گیری نتیجهبحث و 
،اعرمازمختلرفیهرادرمصرفمنابعآبدربخرشییجوصرفهیبرالباالیباوجودپتانس

یرابیاجتمراعیشررایطتغییررهایبازارتوانبااعماومؤلفرهکشاورزی،صنعتیوخانگی،می
نسبتبرهرعایرتاصرووکهتمامیافرادجامعهاینهنگرشدرمصرفرافراهمساختبهگو

اییغیرسرازهراهبرردمنظورتردوین،برهاینراستاداشتهباشند.دراحساسنیازمصرفبهینه
تصادیباشناساییبازارهایهدفیابیاقتوانمانندبازارنیبرعواملانسانیواجتماعیمیمبت

برااقرداماتالزمدرخصروصمصررفبهینرهووآباسرتکرمیامناطقبحرانیۀکهدرحوز
کراهشاثرراتناشریازۀ،زمینرهایممنوعهازلحاظبرداشرتدهسازیمحدوهمچنینمقید

هایبازاریرابیکارگیریمؤلفرههبرآبیوخشکسالیدرکشوررامهیاکرد.برههمریندلیرل،کم
ایبهتردرمدیریتمنابعانرییدانستوتحققچنیننوعیایجادآیندهتوانبهاجتماعیرامی
پایداراستکهۀوسعآنتۀشودکهنتیجمباح پایداریاجتماعیمحسوبمیموضوعیجزو

گاهی،مشارکتۀبرپای استوبهبرابریوعدالت،عدالتوهمبستگیاجتماعیچهاررکنآ
رتبیرینپایرداریاجتمراعیود(.امرا7938،747،انجامد)نسترنوهمکراراناجتماعیمی

یوضعیتیابیاجتماعیارتقاتوانبهایننکتهاشارهکردکههدفبازاربازاریابیاجتماعیمی



 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

031 
 4،  شماره 01دوره 

 0931پاییز 
 41پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وریکرهضرمنافرزایشبهررهگذاریدرآنحروزهاسرتموجودبراساسنیازسنجیوسررمایه
نیرزخواهردشردکرههایمختلفاجتماعیباع بهبودواصالحروندشرایطپیشینفعالیت
یابیاجتماعیفراینداستفادهازمفراهیم،بازارآنمتوجهعمومجامعهاست.بهبیاندیگرۀنتیج

دریرکموضرو ثیرگرذاریرویرفتارهراتأایبازاریابیتجاری)مانندتبلیغات(برایوابزاره
منظورارتقایشررایط(بههاای،وماننداینخاصاجتماعی)مانندبحرانآب،گازهایگلخانه

هایکالنجهتبهبودمسرائلهاوشاخص.پایداریاجتماعیزمانیمبینمؤلفهجامعهاست
شرود.سازراهکارهایاجراییبازاریابیاجتماعیعنوانمنبع،زمینههواندبتاجتماعیاستکهب

خصوصمدیریتمنابعآبباتوجهبه(راهکارهایبازاریابیاجتماعیدر77)ۀشماردرجدوو
هشدهاست.الگویمصرفارائۀییرداوطلبانتغ

 مصرف آب تغییر رفتار بازار یابی اجتماعی برای های(. راهکار 00) ۀجدول شمار 

 تغییر رفتار )محصول( آب )مکان( مناطق کم سازی )ترفیع( فرهنگ
برداریعملکرددربهرهۀنحوهایتشویقیسیاستۀارائتبلیغات
حفظکیفیتمنابعاعماوجرایمآموزش
طراحیالگویمصرفتعیینمناطقبحرانیگذاریدربهبودنگرشسرمایه
استحصاووبازیافتآبتعیینمناطقبالقوه)بازارهدف( رسانینسبتبهوخامتموضواطال 

انجاماقداماتعمرانیتعیینمقدارورودوخروجآب)محصوو(ایجادمسئولیتاجتماعی

منبع:محققین
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 منابع 
)چرا هجردهم؛متررجم:بهمرنفروزنرده(.مدیییی  ااااریداای(.7937کاتلر،فلیپ؛آرمستران ،گرری)

(7327اصفهان:انتشاراتآموخته.)تاریخاصلاثر

(.تهرران:734-731)صصگییی کارایدی رویکید  تصمیم(.7937زاده،علی)آذر،عادو؛ورجر
انتشاراتنگاهدانش.

وریآبکشاورزیبهمنظورتأمینامنیرت(.شناختوارتقایبهره7927احسانی،مهرزاد؛وخالدی،هومن)
(،تهران،ایران.7-72)صصیاادهمین سمینار کمیته ملی آایاری و اهکشیآبیوغذاییکشور.

نیدرترأمیکپارچرهآبوانررییتیری(.راهبردمرد7934،آرش)یمی،حامد؛وقدیمید؛قدی،مجیاحتشام
.93-44(،71)4،یفیهنگ یفصلنامه راهبید اجتماع.یطخشکسالیدرشرایتآبیامن

های(.تبیرینمولفره7931زاده،ابوالقاسم؛غالمرضایی،سعید؛واکبرری،مرتیری)حسینی،محمود؛شریف
مجلده تقیییدات اصتصداد و شرقکشور.مدیریتبحرانخشکسالیدرمناطقروستاییوعشایریجنوب

.721-731(،8)48،توسعه کشاورای اییان

فصدلنامه پووهشدنامه (.تبیینمفهرومبازاریرابیاجتمراعی.7928خورشیدی،غالمحسین؛ومقدمی،صابر)
.747-749(،2٢)1،یااارگان

.یتهرانریهرا(.عوامرلمرؤثربررسررانهمصررفآبخانواده7931سرا،ناصر)مین؛پوررضاکریدهقان،حس
.841-842(،73)1،یفیهنگ یفصلنامه راهبید اجتماع

دریسفرازیتاپسركیکارکردتکنی(.بررس7922رضا)ی،علیبدیپورمان،محمد؛ورجبییز،اکبر؛زارعیتبرعالم
.33-772(،9)7،ی  صنعتییینشییه می.كیشعربانکهابااستفادهازتکنییبهبودسنجشکارا

جلسههماندیشریتردوینوتنظریم(.7937)دفترطرحملیتغییرآبوهواسازمانحفاظتمحیطزیست؛
بخیرزداریکشرور.هرا،مراترعوآ،سرازمانجنگلسندراهبردیوبرنامهحفاظتوبهرهبرداریازمراترع
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