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Abstract

The purpose of this study was to investigate the impact of socio-cultural factors on water consumption. Statis-
tical population of this study was the citizens of Tehran in less than 6 buildings in district 5 of Tehran and accord-
ing to the Regional Water Statistics, there are about 4,000 households. Of these, 212 households were selected 
randomly based on Cochran sampling and through the questionnaire, the necessary information was collected. 
The research method was quantitative and it has been tried to test the model based on the theoretical framework 
of research using multivariate structural equation modeling. The theoretical framework of research is Bourdieu's 
theory of cultural and social capital types. Based on the final result of the paper and the multivariate test, between 
the independent variables (household dimension, age, gender, time at home, individual education, household in-
come and household items) and the dependent variable (water consumption) household dimension variables and 
household income had a significant effect on water consumption. However, the effect of age, sex, time of home 
stay, education, and home appliances on water consumption was not significant.
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چکیده
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی بر میزان مصرف آب است. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان 
تهرانی در ساختمان های کمتر از 6 واحد در منطقه 5 تشکیل می دهند که بر اساس آمار شرکت آب منطقه ای در حدود 4000 خانوار 
می باشند. از این تعداد بر اساس نمونه گیری کوکران 212 خانوار به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب و از طریق پرسشنامه، 
اطالعات الزم گردآوری شده است. روش تحقیق کّمی بوده و تالش شده است تا با استفاده از روش چند متغیره مدل سازی معادله 
ساختاری، مدل برآمده از چارچوب نظری تحقیق آزمون شود. چارچوب نظری تحقیق را نظریه بوردیو درباره انواع سرمایه فرهنگی 
و اجتماعی تشکیل می دهد. بر اساس نتیجه نهایی مقاله و آزمون چند متغیره بین متغیرهای مستقل )بُعد خانوار، سن، جنس، زمان 
حضور در منزل، تحصیالت فرد، درآمد خانوار و وسایل منزل( و متغیر وابسته )میزان مصرف آب( متغیرهای بُعد خانوار و درآمد خانوار 
بر میزان مصرف آب تأثیر معنی دار داشته اند. درحالی که تأثیر متغیرهای سن، جنس، زمان حضور در منزل، تحصیالت فرد و وسایل 

منزل بر میزان مصرف آب معني دار نشده است.
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مقدمه
آب یکی از بزرگ ترین چالش های قرن حاضر است که می تواند 
سرمنشأ بسیاری از تحوالت مثبت و منفی جهان باشد. خأل میان 
توان تأمین آب و شدت تقاضا بحران آفرین است. هنگامی که این 
بی تعادلی با مجموعه راهکارهای مدیریتی قابل مهار نباشد، مفاهمه 
به مخاصمه تبدیل خواهد شد. چه در بعد محلی، منطقه ای و ملی 
آب،  منابع  در  بی تعادلی  از  بعد جهانی، بخش عمده ای  در  و چه 
است.  آب  منابع  طبیعی  محدودیت  و  آب شناسی  چرخة  از  ناشی 
بخش دیگر نیز تأثیرگذاری اقدامات و فعالیت های بشری بر این 
منبع کم نظیر است. بی توجهی به عوامل تأثیرگذار در مصرف آب، 
به ویژه در سال های اخیر موجب مصرف بی رویه به ویژه در حوزۀ 

شرب شده است.
»قرن گذشته از نظر منابع استراتژیک، قرن نفت لقب گرفت و قرن 
کنونی احتمااًل قرن آب نام خواهد گرفت. آب و نفت هر دو برای 
بقای نوع بشر و تالش انسان حیاتی هستند. هرچند ممکن است 
برخالف  استفاده کرد،  نفت  برای  از سوخت های جایگزین  بتوان 
نفت، آب جایگزینی ندارد. در سراسر تاریخ بشر، دسترسی مطمئن 
به آب شرطی اساسی برای توسعة اجتماعی، اقتصادی و پایداری 
فرهنگی و تمدن بوده است. آب که تصفیة آن دشوار، انتقال آن 
پرهزینه و جایگزین کردن آن ناممکن است، تنها عنصری محسوب 
می شود که وجود آن برای تولید مواد غذایی، توسعة اقتصادی و 
بقای حیات ضروری است« )صادقی، 1۳76، ص. 200(. آب منشأ 
حیات و الفبای عمران و آبادانی است؛ زیرا هرجا اثری از آب باشد، 
حیات نیز پدید آمده و نشانه هایی از آن باقی مانده است. از آنجا که 
این منبع حیات بخش به مقدار یکسان در همة نقاط زمین توزیع 
نشده است، در بعضی کشورها افزایش آب و در برخی جاها کمبود 
به  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  توسعة ساختار  در  موانعی  آن، 

وجود آورده است )کیوان حسینی، 1۳74، ص. 46(.
کمبود منابع آب شیرین مسئله ای جهانی است. در این میان، دنیا 
نیز شتابان به عمق فاجعة کمبود آب و مسائل و مشکالت ناشی 
از آن نزدیک می شود. ایران کشوری پهناور با اقلیمی متفاوت و 
کم آبی  با  همواره  آن  از  وسیعی  نواحی  مردمان  که  است  خشک 
و در مواردی بی آبی مواجه شده اند. رشد جمعیت، توسعة صنعت، 
گسترش شهرنشینی و افزایش سطح رفاه، سبب افزایش تقاضای 
منابع ارزان و محلی تأمین آب  آب شده است؛ درحالی که عموماً 
پیش از این هم بهره برداری شد ه اند. سایر منابع تأمین آب، از محل 
مصرف دور بوده و نیازمند هزینة فراوانی برای بهره برداری است. 
مسائل  به دلیل  آب شهری  تأمین  آب،  مختلف  میان مصارف  در 
بروز  احتمال  نیز  و  به آب  انسان  اساسی  و  اولیه  نیاز  و  بهداشتی 
برخوردار  بیشتری  اولویت  و  حساسیت  از  اجتماعی،  تنش های 

است؛ بنابراین تأمین آب مورد نیاز برای همة این فعالیت ها باید 
کشور  یک  کالن  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری ها  عمدۀ  بخش 
توسعه یافته یا درحال توسعه ای مانند ایران را به خود اختصاص دهد. 
این برنامه ریزی ها بدون همکاری آگاهانه و مسئوالنة شهروندان 
یک جامعه به نتیجه نخواهد رسید. با نگاهی به شیوه ها و الگوی 
رایج مصرف آب در جامعه نتیجه می گیریم در زمینة مصرف آب و 
فرهنگ صرفه جویی ناهماهنگی هایی وجود دارد. امروزه الگوهای 
رایج و غالباً نامطلوب مصرف آب به بخشی از فرهنگ جامعة ما 
تبدیل شده است؛ به طوری که بی توجهی به این عناصر فرهنگی 
اجتماعی کشور  نظام  متوجه  آسیب هایی جدی  می تواند  نادرست 
کند؛ به ویژه اینکه ایجاد منابع تولیدی جدید و بهره برداری از آن 
به سرمایه گذاری وسیع ارزی و ریالی و زمان طوالنی نیازمند است؛ 
بنابراین مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل باید به دنبال شیوه و 
راهکار جدیدی بود تا مشکل اصلی برطرف شود. در حال حاضر در 
همة کشورها از جمله کشور ما بهترین شیوه، ابتدا مطالعه و تحقیق 
در رفتار مصرف کنندگان آب و شناخت رفتار مصرفی آنها و سپس 
بررسی سیاست های فرهنگی اصالح الگوی مصرف آب است. در 
تحقیق حاضر، عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر مصرف میزان 

آب براساس متغیرهای متفاوت بررسی شده است.
آب  متوسط  اخیر،  دهه های  در  کشورها  جمعیت  افزایش  با 
ادامه  همچنان  روند  این  و  یافته  کاهش  به شدت  تجدیدشونده 
تغییر در  الگوی مصرف،  تغییر  از سوی دیگر عواملی مانند  دارد. 
الگوهای بارندگی و گرم شدن تدریجی جهان که موجب پدیدارشدن 
خشک سالی دوره ای شده است، همچنین نبود سرمایه گذاری کافی 
و مناسب، مدیریت نامناسب منابع آبی موجود و رشد مصرف سرانة 
نیازهای  پاسخگوی  موجود  آبی  منابع  که  است  شده  سبب  آب، 
جمعیت امروز و آینده نباشد. در این باره، همة متخصصان امور آب 
بر این باورند که هرگاه نسبت جمعیت به حجم منابع آب شیرین 
تجدیدشونده از حد معینی فراتر رود، کمیابی آب محسوس و »فشار 
بر همین  بود.  اجتناب ناپذیر خواهد  از کمبود آب«  ناشی  تنش  و 
اساس، در دهة اخیر این نسبت در 24 کشور جهان به مرز بحرانی 
رسیده یا از آن فراتر رفته است؛ درحالی که بیشتر متخصصان عقیده 
بهینة  الگوهای  و  منابع  توزیع  زمینة  در  جدی  اقدامی  اگر  دارند 
دوسوم جمعیت  تا سال 2025 حدود  نگیرد،  آب صورت  مصرف 
جهان دچار کمبود »نسبی یا شدید آب خواهند شد« )تازی صادق، 

بی تا، ص. 7(.
براساس پیش بینی انستیتو جهانی منابع، با روند مصرف کنونی، 
ایران تا سال 2040 بیش از ۸0 درصد منابع آبی خود را از دست 
خواهد داد. در این میان، تهران مانند سایر بخش های مصرف کنندۀ 
از  و  روبه روست  شیرین  آب  تقاضای  افزایش  با  یک سو  از  آب، 
سوی دیگر با محدودیت منابع آبی همراه با افزایش آلودگی منابع 
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موجود آن مواجه است. آب مصرفی شهر تهران از منابع زیرزمینی 
و سدها تأمین می شود. سرانة ساالنه آب تجدیدشونده این شهر 
در سال 1۳۳5 بالغ بر 1157 مترمکعب بوده که این رقم در سال 
مترمکعب   255 به   1۳۸0 سال  در  و  مترمکعب   270 به   1۳75
کاهش یافته است. در سال 1۳77 کل آب مصرفی تهران، ۸۸6 
میلیون مترمکعب بوده که با نرخ رشد متوسط ساالنه حدود 1/2۳ 
درصد به بیش از 990 میلیون مترمکعب در سال 1۳۸6 رسیده 
است. مصرف ساالنة آب و جمعیت شهر تهران در این دورۀ 10 

 ساله روندی صعودی با نرخ رشد نزدیک به هم داشته اند، نکتة 
در  آن  برابرشدن   ۳/5 تهران  در  آب  مصرف  سرانة  دربارۀ  مهم 
روزانه  مصرفی  آب  سرانة  به طوری که  است؛  ساله   50 دوره ای 
در تهران، از 99 لیتر در روز در سال 1۳45 به ۳50 لیتر در سال 
1۳92 رسیده است؛ درحالی که جمعیت تهران نیز در این دوره از 
2 میلیون و 700 هزار نفر به بیش از ۸ میلیون نفر افزایش یافته 
است )تجریشی، 1۳76، ص. 10(. در شکل 2، میزان کل مصارف 

شهر تهران از 1۳۸9-1۳۳7 آمده است.

شکل 1. پیش بینی تنش آبی در کشورهای جهان تا سال 2040، منبع: انستیتو جهانی منابع

شکل 2. کل مصارف شهر تهران از 1389- 1337
منبع: گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران، 1391
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و محدودیت های  موجود  با وضعیت  بیان شد،  آنچه  به  توجه  با 
بیشتر  افزایش  دارد،  وجود  این شهر  آب  منابع  در  که  عدیده ای 
جمعیت در آن غیرممکن است و باید راهکاری برای تمرکززدایی 
موضوعات  به  توجه  با  اندیشید.  آن  در  بحران  از  برون رفت  و 
این است که عوامل فرهنگی-  مطرح شده سؤال تحقیق حاضر 
اجتماعی بر میزان مصرف آب در میان شهروندان تهران چیست؟ 
مداوم  رشد  و  تهران  شهر  در  آب  محدود  منابع  مقدار  وجود  با 
استفادۀ  برای  برنامه ریزی  شهر،  این  جمعیت  افزایش  با  تقاضا 
جایگاه  همچنین  است.  مهم  این کالن شهر  آبی  منابع  از  بهینه 
در  بازار  است  آن موجب شده  تولید  و شیوۀ  خانوار  در سبد  آب 
تخصیص بهینة آب کارایی نداشته باشد. وسیع بودن کشور، کمبود 
نزوالت جوی در مقایسه با متوسط جهانی، توزیع ناهمگن آب و 
پایین بودن متوسط بالقوۀ سرانة منابع آب، نیازمند دخالت دولت 
دخالت  آب،  عرضة  انحصاری  ماهیت  به دلیل  همچنین  است. 
و  مدیریت  در  آن(  به  وابسته  نهادهای  و  )دولت  بخش عمومی 
تخصیص آب به لحاظ نظری توجیه پذیر و در عمل نیز متداول 
براساس  آب  منابع  مدیریت  در  دولت  حاکم  تنش  عمومًا  است. 
به واسطة  این رو  از  است؛  گرفته  صورت  آب  عمومی  ممنوعیت 
کمیاب بودن منابع آب، مدیریت اقتصادی و زیست محیطی دقیقی 
ضروری است. با وجود این، مصرف غیرکارآمد آب، برگشت پایین 
هزینه های عملیاتی و نگهداری، هزینه های زیاد توسط منابع آب 
نیازمند  اداری آب،  با کیفیت خدمات نظام های  و مسائل مرتبط 
راه کاری برای افزایش تخصیص و استفادۀ بهینه است، اما این امر 
بدون شناخت دقیق رفتار و فرهنگ مصرف کننده ممکن نخواهد 
بود؛ از این رو هدف پژوهش حاضر شناخت رفتار مصرف کنندۀ آب 
و تحلیل آن به منظور سیاست گذاری برای اصالح این رفتار است.

آگاه کردن مردم از علل و تأثیرات زیان بار خشک سالی و همچنین 
به  می تواند  آب  مصرف  بهینة  مدیریت  مناسب  روش های 
مشارکت آگاهانه و مؤثرتر مردم در کاهش آسیب پذیری جامعه 
از این بحران منجر شود. در این میان، رسانه ها با فرهنگ سازی 
الگوی  یادآوری آموزه های دین مبین اسالم در زمینة اصالح  و 
مصرف آب و جلوگیری از مصرف بی رویة آن نقش بسیار مهمی 
مسئوالن  داشت.  خواهند  خشک سالی  تأثیرات  از  پیشگیری  در 
هم باید اقدامات مدیریتی مؤثری برای کاهش آسیب پذیری در 
مقابل خشک سالی صورت دهند تا خسارات اقتصادی، اجتماعی، 
از این بالی طبیعی به حداقل  بهداشتی و زیست محیطی ناشی 
فرهنگی  فعالیت های  اثربخشی  دربارۀ  تحقیقات  افزایش  برسد. 
از  شود؛  منجر  برنامه ریزی  صحیح  مسیریابی  به  می تواند  نیز 
عزم  و  عمومی  مشارکت  نیازمند  خشک سالی  با  مقابله  این رو 
راه کارهای  اجرای  و  سرمایه گذاری  به منظور  مسئوالن  راسخ 

1. Constructivist Constructionalism

همواره  آب  مسئوالن صنعت  است.  پیشگیرانه  و  مؤثر  مدیریتی 
موظف اند آب شرب سالم و کافی را با نظارت و تأیید مسئوالن 
بهداشتی تأمین کنند. در مقابل، مصرف کنندگان نیز وظیفه دارند 
از منابع آب استفاده صحیح و بهینه کرده و از اتالف و اسراف آب 

جلوگیری کنند.
پیشینة پژوهش

 در این پژوهش، رویکرد مصرف آب شهری، رویکردی اجتماعی 
و فرهنگی است. دلیل انتخاب این رویکرد از دیدگاه نظری، ضعف و 
اشکالی است که رویکرد اقتصادی صرف، برای تبیین و پیش بینی 
دارد؛ زیرا در آنها به ریشه های مصرف و مؤلفه های تشکیل دهندۀ 
و  اجتماعی  رویکردهای  به  بنابراین  است؛  نشده  کافی  توجه  آن 
فرهنگی پرداخته می شود. »ویژگی های همة رفتارهای اجتماعی 
دائمی بودن،  برخوردار هستند،  باالیی  از عمومیت  که  فرهنگی  و 
پایداری و استمرار آنهاست. بر این اساس می توان رفتارهای انسانی 
را به دو دستة رفتارهای پایدار و رفتارهای غیرپایدار تقسیم کرد. 
رفتارهای پایدار انسانی، تکرار می شوند و از قالب های به نسبت ثابتی 
برخوردارند. گاهی این رفتارها، جنبة فردی دارند و اگر از عمومیت 
)موسایی،  می شوند«  شمرده  اجتماعی  رفتار  باشند،  برخوردار  باال 
1۳۸۸، ص. 1۳4(. استفادۀ بهینه از آب یا الگوی مصرف در یک 
ویژگی های  همة  زیرا  است؛  اجتماعی  رفتارهای  جمله  از  جامعه، 
رفتار اجتماعی را دارد که هم می توان به عمومیت آن اشاره کرد و 
هم پایداری و به تبع آن نوعی تکرار نیز در آن دیده می شود و در 

قالب های به نسبت ثابت قابل مشاهده است.
از دیدگاه بوردیو، سرمایة فرهنگی صورت هایی از دانش، مهارت، 
آموزش و مزایایی است که یک انسان واجد آن است و به او اجازه 
می دهد جایگاه باالتری در جامعه کسب کند. از دیدگاه وی، پدران 
و مادران، با انتقال نگرش ها و معرفت هایی که در نظام آموزشی 
فرهنگی  آنان سرمایة  به  فرزندانشان کمک می کند،  موفقیت  به 
می بخشند )بوردیو، 1۳۸1، ص. 241(. بوردیو به رابطة عینی- ذهنی 
بر عمل که آن را نتیجة رابطة دیالکتیک میان ساخت و عملکرد 
را در نشان دادن  می داند توجه کرده است. همچنین دیدگاه خود 
رابطة دیالکتیکی میان ساخت و طریقی که مردم واقعیت اجتماعی 
را می سازند، ساخت گرایی1 می نامد. وی هم زمان به خاطر دیدگاه 
مانند  کنش  و  تفکر  ادراک،  عملکردها،  به  خود  عملی  سازندگی 

ساختار اجتماعی توجه می کند )ریتزر، 1۳7۳، ص. 519(.
بوردیو معتقد است میان ساختار ذهنی و جهان اجتماعی، عمل 
اجتماعی است.  ایجادکنندۀ ساخت ذهنی و جهان  قرار دارد که 
در  و  نظام ساخت یافته  دارد.  میانجی  نقش  دیدگاه وی  از  عمل 
کارکردهای  به  است،  شده  ساخته  عمل  با  که  ساخت یابی  حال 
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عملی کمک می کند. وی به اثرگذاری ساخت ذهنی بر تفکر و انتخاب 
گردشگر به طور اختیاری معتقد است؛ یعنی ساختار ذهنی پیشنهاد می کند 
افراد چگونه فکر و عمل کنند. ساخت ذهنی ایجادکنندۀ اصولی است 
که محور انتخاب افراد قرار می گیرد. هرچند از وجود ساخت ذهنی آگاه 
نیستیم، در فعالیت های عملی مانند غذاخوردن، قدم زدن، صحبت کردن 

و... نشان داده می شود )ریتزر، 1۳7۳، ص. 521(.
براساس نظر دوزنبری1  مصرف تابع درآمد مطلق نیست، بلکه تابع 
درآمد یا مصرف افراد، نسبت به متوسط جامعه است. زمانی که فرد 
به سطح معینی از مصرف عادت کرد، هرچند درآمدش کاهش یابد، 
مصرفش را کاهش نمی دهد. براساس نظریة آندو2 و مودیگلیانی۳  
افراد مصرف خود را براساس دوران زندگی تنظیم می کنند؛ به این 
معنا که در دوران جوانی درآمد فرد کم و درنتیجه مصرف بیشتر از 
پس انداز است. در دورۀ میان سالی که درآمد بیشتر از مصرف است، 
بخشی از درآمد برای دوران پیری که درآمد اندک است، پس انداز 
شده و بقیه مصرف می شود و در دورۀ پیری نیز مصرف بیشتر از 
فریدمن4   نظریة  در   .)1۳1 1۳۸۸، ص.  )موسایی،  است  پس انداز 
(Milton Friedman) نیز بـا ربـط مـصرف بـه درآمـد دائمـی به طور 

شود  مطرح  می تواند  غیراقتصادی  عامل های  نقش  غیرمستقیم 
.(Robert, 1987)

تغییرهای  روند  سطح  بر  مؤثر  عامل های  به  نظریه ها  این  در 
مصرف اشاره شده، اما به طور مستقیم چیزی دربارۀ فرهنگ و تأثیر 
مؤلفه های فرهنگ بر مصرف و مخارج مصرفی بیان نشده است. 
اجازه  اجتماعی  به واقعیت  یا ساختار ذهنی  بوردیو عادات  از نظر 
می دهد برحسب روابط اجتماعی عملی فهمیده شود. عادات به افراد 
حس قوی عملی و غیرکالمی از تبحر اجتماعی دربارۀ چگونگی 

.(Tucker, 1998, P. 68) عملکرد در شرایط خاص می دهد
بوردیو دربارۀ چهار نوع سرمایه صحبت می کند که طبقات اجتماعی 

در ارتباط با داشتن یا نداشتن آنها رتبه بندی می شوند:
1. سرمایة اقتصادی یا دارایی مولد )پول و اشیای مادی که می توانند 

برای تولید کاال و خدمات به کار گرفته شوند(.
2. سرمایة اجتماعی یا موقعیت ها و روابط موجود در گروه بندی ها و 

شبکه های اجتماعی.
۳. سرمایة فرهنگی یا مهارت های غیررسمی شخصی، عادت ها، 
حالت ها، شیوه های زبانی، مدارک تحصیلی، ذائقه ها و شیوه های 

زندگی.
4. سرمایة نمادی یا کاربرد نمادها برای مشروعیت بخشیدن به تعلق به سطوح 

.(Turner, 1998, P. 512) متغیر و شکل بندی های سه نوع سرمایة دیگر
براساس نظریة بوردیو، میزان و نوع مصرف افراد می تواند تابعی از 
سرمایه های متنوع آنها باشد؛ بنابراین میزان مصرف به مثابة متغیر 
وابسته از متغیرهای )سرمایه های( اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
تأثیر می پذیرد. متغیرهای وابسته و مستقل به ترتیب زیر انتخاب 

می شوند.
متغیر وابسته: میزان مصرف آب شرب؛

متغیرهای مستقل: عوامل فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی و عوامل 
اقتصادی.

بر این اساس مدل تحقیق بر اساس مدل پیشنهادی زیر تعیین 
می شود )شکل ۳(.

1. Dosenbery
2. Albert Ando 
3. Franco Modigliani
4. Milton Friedman

شکل 3. مدل تحقیق
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روش پژوهش
روش این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع روش کمی است. 

جمع آوری اطالعات و داده ها نیز پیمایشی صورت گرفته است.
الف( جامعة آماری، حجم نمونه و نمونه گیری

خانوارهای  و  است  خانوار  پژوهش،  این  در  تحلیل  واحد   
را  تحقیق  این  آماری  جامعة  در سال 1۳94  منطقة 5  در  ساکن 
با  خانوار  هر  میزان مصرف  که سنجش  آنجا  از  داده اند.  تشکیل 
قبض آب بهای هریک از آنها امکان پذیر بود، ساختمان های بیشتر 
از 6 واحد از فهرست جامعة آماری حذف شدند؛ زیرا این ساکنان، 
نه تنها از قبض آب بها خبر ندارند، بلکه تنها مبلغی به عنوان شارژ 
ساختمان به مسئول ساختمان می پردازند که مبلغ آب بها نیز در آن 
منظور می شود؛ به همین دلیل جامعة آماری شامل ساختمان های 
کمتر از 6 واحد بود که براساس اطالعات موجود تعداد آنها 4 هزار 
وقت،  در  تسهیل  آماری،  جامعة  گستردگی  به دلیل  است.  خانوار 
صرفه جویی در بودجة زمانی و مکانی و جمع آوری دقیق داده ها، 
حجم نمونه تعیین شد که براساس فرمول کوکران به دست آمد 
)سرایی، 1۳72، ص. 1۳7(. حجم نمونه در این تحقیق 212 نفر 
بود. روش نمونه گیری نیز ترکیبی از نمونه گیری طبقه ای غیرنسبی 
و تصادفی سیستماتیک بود. در منطقة 5، هفت ناحیة شهری وجود 
دارد. بر این اساس تعداد جامعة مورد مطالعه به هفت تقسیم و سهم 
نمونه هر ناحیه از این طریق تعیین شد. به این ترتیب با احتساب 
نمونة 212 و تقسیم بندی هفت ناحیه ای منطقة 5، نمونة ۳0 خانوار 
برای هر ناحیه به دست آمد. سپس در هریک از مناطق، نمونه ها 

)خانوارها( به صورت تصادفی انتخاب  شدند و با آنها مصاحبه شد.
ب( ابزار مطالعه و اعتبار و پایایی آن

 داده های الزم از طریق کتابخانه  و پرسشنامه  به دست آمد. 
بود.  پرسشنامه  پژوهش  این  نیاز  مورد  داده های  گردآوری  ابزار 

پرسش های مطرح شده در پرسشنامه به صورت بسته و نیمه بسته 
تکنیک  از  پرسشنامه  این  روایی  و  اعتبار  تعیین  به منظور  بودند. 
روایی صوری و قضاوت داوران استفاده شد. اعتبار صوری نشان 
می دهد سؤال های آزمون تا چه حد شبیه موضوعی هستند که برای 
اندازه گیری آن تهیه شده اند. به منظور برآورد پایایی ابزار سنجش 
از  استفاده شد. داده ها پس  آلفای کرونباخ  از تکنیک ضریب  نیز 
 SPSS Inc., Chicago, Ill.,) 2۳ نسخه SPSS جمع آوری در نرم افزار
USA) تجزیه و تحلیل شدند. فنون مورد استفاده نیز عبارت بودند از: 

تحلیل واریانس، رگرسیون دومتغیره و رگرسیون چندمتغیره.
معرفی جامعة آماری

منطقة 5 شهرداری تهران با 15,2۸7 هکتار در شمال غرب 
براساس  منطقه  این  جمعیت  است.  شده  واقع  تهران  کالن شهر 
خانوار(   255٬۳۳۳( نفر   79۳٬750 ایران،   1۳90 سال  سرشماری 
تقسیمات  براساس  است.  زن   402٬45۳ و  مرد   ۳91٬297 شامل 
داخلی مالک عمل شهرداری در وضع موجود، منطقة 5 از 7 ناحیه 
و 29 محله تشکیل شده است. بسترهای اولیة سکونت در منطقه 
5 را می توان در جوامع انسانی یافت که مهم ترین آنها روستای کن 
است، عالوه بر این روستا می توان به پنج محدوده با قدمت دیگر 
مانند باغ فیض، ده حصارک، مرادآباد، حسن آباد و وسک )شهران( 
اشاره کرد. دو محدودۀ حسن آباد و وسک در بافت شهری منطقه 
حل  شده و اثر فراوانی از آ نها به جای نمانده است، اما سه محدودۀ 
دیگر همچنان آثاری دارند. این منطقه پس از انقالب اسالمی به 
دالیل مختلف از جمله موقعیت حاشیه ای منطقه و جذب جمعیت 
از مناطق مرکزی و جنوبی، با افزایش جمعیت و توسعه روبه رو بوده 
است. منطقة 5 بهدلیل قرارگرفتن در کوهپایه و باد غالب غربی-

شرقی تهران، آب و هوایی مالیم تر و پاک تر از داخل شهر دارد 
)راهنمای گردشگری تهران، 1۳9۳، ص. 12(. در شکل 4، منطقة 

5 شهری تهران مشاهده می شود.

شکل 4. منطقة 5 شهری تهران
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یافته ها
تحلیل های آماری توصیفی

اطالعات دموگرافیک )جمعیتشناختی(
در این قسمت، پس از گردآوری داده ها و اطالعات با استفاده 
پراکندگی  و  مرکزی  شاخص های  شامل  که  توصیفی  آمار  از 
نمونه  توصیف  به  است  جداول  و  نمودار  فراوانی،  درصد  مانند 

پرداخته  شد.
الف( جنسیت

مبنای  بر  آزمودنی ها  فراوانی  پرسشنامه،  اطالعات  براساس 
جنسیت مطابق جدول 1 است.

با توجه به جدول فوق، در این پژوهش از میان 212 پاسخگو، 
117 نفر )55/2 درصد( مرد و 95 نفر )44/۸ درصد( زن بودند.

جدول 1. توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان

درصد معتبردرصدفراوانیجنسیت

11755/255/2مرد

9544/844/8زن

212100/0100/0جمع

ب( سن پاسخگویان

مبنای سن،  بر  آزمودنی ها  فراوانی  پرسشنامه،  اطالعات  براساس 
مطابق جدول 2 است.

با توجه به جدول 2، در این پژوهش از میان 212 پاسخگو، 21/7 

درصد در گروه سنی 1۸ تا 27 سال، ۳0/7 درصد در گروه سنی 2۸ 
تا ۳7 سال، حدود 20 درصد در گروه سنی ۳۸ تا 47 سال، حدود 
1۸ درصد در گروه سنی 4۸ تا 57 سال و 9/9 درصد در گروه سنی 
5۸ سال به باال قرار دارند. میانگین سنی نمونه آماری نیز ۳9/۳ 

سال است.

جدول 2. توزیع فراوانی سن پاسخگویان

درصد معتبردرصدفراوانیسن

274621/721/7-18 سال

376530/730/7-28 سال

474219/819/8-38 سال

573817/917/9-48 سال

58219/99/9 سال به باال

212100/0100/0جمع

39/3میانگین سنی

3. محل تولد پاسخگویان
براساس اطالعات پرسشنامه، فراوانی آزمودنی ها بر مبنای محل 

تولد مطابق جدول ۳ است.

با توجه به جدول ۳، در این پژوهش از میان 212 پاسخگو، محل 
تولد 1۳۳ نفر )62/7 درصد( تهران و 79 نفر )۳7/۳ درصد( خارج 

از تهران بوده است.
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4. تعداد افراد خانوادة پاسخگویان

براساس اطالعات پرسشنامه، فراوانی آزمودنی ها بر مبنای تعداد 
افراد خانواده فرد پاسخگو مطابق جدول 4 است.

براساس جدول 4، در این پژوهش از میان 212 پاسخگو، 17/1 

خانواده های  در  درصد   ۳0 حدود  دونفره،  خانواده های  در  درصد 
سه نفره، بیش از ۳4 درصد در خانواده های چهارنفره، حدود 15 
خانواده های  در  درصد   4/۳ و  پنج نفره  خانواده های  در  درصد 
یا  خانوار  بعد  همین طور  می کنند.  زندگی  بیشتر  و  شش نفره 

میانگین تعداد افراد خانواده ۳/6 است.

جدول 3. توزیع فراوانی سن پاسخگویان

محل تولد درصد معتبردرصدفراوانی 

13362/762/7تهران

7973/373/3خارج از تهران

212100/0100/0جمع

جدول 4. توزیع فراوانی تعداد افراد خانوادة پاسخگویان

درصد معتبردرصدفراوانیتعداد افراد خانواده

3617/017/1خانوادة دونفره

6329/729/9خانوادة سه نفره

7234/034/1خانوادة چهارنفره

3114/614/7خانوادة پنج نفره

94/24/3خانوادة شش نفره و بیشتر

-10/5بدون پاسخ

212100/0100/0جمع

3/6بعد خانوار

5. سطح تحصیالت پاسخگویان
براساس اطالعات پرسشنامه، فراوانی آزمودنی ها بر مبنای سطح 

تحصیالت مطابق جدول 5 است.
با توجه به جدول 5، در این پژوهش از میان 212 پاسخگو، سطح 
تحصیالت ۸/1 درصد زیردیپلم، حدود 29 درصد دیپلم، بیش از 
44 درصد فوق دیپلم و لیسانس و 19 درصد فوق لیسانس و باالتر 
هستند. همان گونه که مشاهده می شود بیشتر پاسخگویان دارای 

تحصیالت فوق دیپلم و لیسانس بودند.

6. سطح تحصیالت سرپرست خانوار
براساس اطالعات پرسشنامه، فراوانی آزمودنی ها بر مبنای سطح 

تحصیالت سرپرست خانوار مطابق جدول 6 است.
با توجه به جدول 6، در این پژوهش از میان 212 پاسخگو، سطح 
تحصیالت بیش از 14/5 درصد از سرپرستان خانوار زیردیپلم، ۳7 
درصد دیپلم، بیش از ۳5 درصد فوق دیپلم و لیسانس و حدود 1۳/5 
درصد فوق لیسانس و باالتر بود. همان گونه که مشاهده می شود سطح 

تحصیالت بیشتر سرپرستان خانوار فوق دیپلم و لیسانس بوده است.
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7. وضعیت شغلی

براساس اطالعات پرسشنامه، فراوانی آزمودنی ها بر مبنای وضعیت 
شغلی پاسخگویان مطابق جدول 7 است.

یافته های حاصل از پژوهش در زمینة وضعیت شغلی نشان می دهد، 
از 212 نفر در این مطالعه، بیش از 46 درصد شاغل هستند. حدود 
26/5 درصد در مشاغل آزاد فعالیت دارند، بیش از 1۳ درصد خانه دار، 

حدود 10/5 درصد بازنشسته و ۳/۸ درصد نیز بیکار هستند.

جدول 5. توزیع فراوانی سطح تحصیالت پاسخگویان

جدول 6. توزیع فراوانی سطح تحصیالت سرپرست خانوار پاسخگویان

درصد معتبردرصدفراوانیسطح تحصیالت

178/08/1زیردیپلم

6128/828/9دیپلم

9343/944/1فوق دیپلم و لیسانس

4018/919/0فوق لیسانس و باالتر

-10/5بدون پاسخ

212100/0100/0جمع

درصد معتبردرصدفراوانی تحصیالت سرپرست خانوار

3114/614/7زیردیپلم

7836/837/0دیپلم

7434/935/1فوق دیپلم و لیسانس

2813/213/3فوق لیسانس و باالتر

-10/5بدون پاسخ

جدول 7. توزیع فراوانی وضعیت شغلی پاسخگویان

درصد معتبردرصدفراوانیوضعیت شغلی

9846/246/2شاغل

5626/426/4آزاد

2813/213/2خانه دار

2210/410/4بازنشسته
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درصد معتبردرصدفراوانیوضعیت شغلی

83/83/8بیکار

212100/0100/0جمع

8. شغل سرپرست خانوار

براساس اطالعات به دست آمده از پرسشنامه، فراوانی آزمودنی ها بر 
مبنای وضعیت شغلی سرپرست خانوار مطابق جدول ۸ است.

یافته های حاصل از پژوهش دربارۀ وضعیت شغلی سرپرستان خانوار 

نشان می دهد، از 212 نفر فرد حاضر در این مطالعه، بیش از ۳۸ 
درصد کارمند و کارگر بودند. همچنین کمتر از 2 درصد در مشاغل 
نظامی و بیش از 29 درصد در مشاغل آزاد فعالیت داشتند. بیش از 
۳1 درصد نیز بازنشسته بودند. همان گونه که مشاهده می شود بیش 

از 6۸ درصد سرپرستان خانوار دارای شغل بودند.

جدول 8. توزیع فراوانی وضعیت شغلی سرپرست خانوار پاسخگویان

درصد معتبردرصدفراوانیوضعیت شغلی

8138/238/2کارمند یا کارگر

31/41/4نظامی

6229/229/2آزاد

6631/131/1بازنشسته

212100/0100/0جمع

9. درآمد ماهیانة خانوار
براساس اطالعات پرسشنامه، فراوانی آزمودنی ها بر مبنای درآمد 

ماهیانة خانوار مطابق جدول 9 است.
نشان  خانوار  ماهیانة  درآمد  دربارۀ  پژوهش  از  حاصل  یافته های 
می دهد، از 212 نفر خانوار مورد مطالعه، درآمد ماهیانة ۳/1 درصد 
آنان، 1 میلیون تومان و کمتر، درآمد بیش از 1۸ درصد آنان بین 

1,100,000 تا 2,000,000 تومان، درآمد حدود 26 درصد آنها بین 
2,100,000 تا ۳,000,000 تومان، درآمد بیش از 24 درصد آنان 
بین ۳,100,000 تا 4,000,000 تومان، درآمد 12/6 درصد آنان بین 
4,100,000 تا 5,000,000 تومان و درآمد بیش از 16 درصد آنان 
5 میلیون و 100 هزار تومان و بیشتر بوده است؛ درنتیجه درآمد 
ماهیانة بیشتر افراد بین 2,100,000 تا ۳,000,000 تومان است. 

گفتنی است حدود 10 درصد افراد به این سؤال پاسخ ندادند.

جدول 9. توزیع فراوانی درآمد ماهیانة خانوار

درصد معتبردرصدفراوانیدرآمد ماهیانه خانوار

162/83/1 میلیون تومان و کمتر

1,100,0003516/518/3 تا 2,000,000 تومان

2,100,0004923/125/7 تا 3,000,000 تومان

3,100,0004621/724/1 تا 4,000,000 تومان
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بحث و تحلیل یافته ها
ج( آزمون دومتغیره

در بخش مربوط به آمار استنباطی، در ابتدا به منظور بررسی روابط 
متغیر مستقل و متغیر وابسته، از آزمون دومتغیره استفاده شد؛ به 
بیان دیگر، رابطة هریک از متغیرهای مستقل به طور مجزا با متغیر 
این قسمت شامل سه بخش  است.  بررسی شده  وابستة تحقیق 
است. در بخش اول به دلیل اینکه هم متغیر وابسته و هم متغیر 
از ضریب هم بستگی  بودند،  فاصله ای  مستقل در سطح سنجش 
پیرسون استفاده شد. در بخش دوم به این دلیل  که متغیر وابسته 
فاصله ای و متغیر مستقل اسمی دووجهی است، از آزمون t با دو 
نمونة مستقل استفاده شد. در بخش سوم نیز به دلیل اینکه متغیر 
وابسته فاصله ای و متغیر مستقل اسمی چندوجهی است، از آزمون 

F استفاده کردیم.

1. ضریب هم بستگی پیرسون
از آنجا که هم متغیر وابسته و هم متغیر مستقل در سطح سنجش 
فاصله ای بودند، به منظور سنجش آزمون دومتغیره در این بخش 
بررسی  به  ادامه  در  شد.  استفاده  پیرسون  هم بستگی  ضریب  از 
هم بستگی بعد خانوار، سن، تعداد سال های تحصیل فرد پاسخگو، 
تعداد سال های تحصیل سرپرست خانوار، مدت زمان حضور پاسخگو 
و  منزل  وسایل  مسکونی،  بنای  مساحت  خانوار،  درآمد  خانه،  در 

باورهای فرهنگی دربارۀ آب با میزان مصرف آب پرداخته شد.
ضریب هم بستگی بعد خانوار با میزان مصرف آب

ضریب  از  دومتغیره  آزمون  بررسی  به منظور  قسمت،  این  در 
هم بستگی پیرسون استفاده و رابطة متغیر مستقل )بعد خانوار( و 

متغیر وابسته )میزان مصرف آب( آزموده شد )جدول 10(.

درصد معتبردرصدفراوانیدرآمد ماهیانه خانوار

4,100,0002411/312/6 تا 5,000,000 تومان

53114/616/2 میلیون و 100 هزار تومان و بیشتر

-219/9بدون پاسخ

212100/0100/0جمع

3,800,000 تومانمیانگین درآمد ماهانۀ خانوار

جدول 10. ضریب هم بستگی بعد خانوار و میزان مصرف آب

بعد خانوار میزان مصرف آب

بعد خانوار

هم بستگی پیرسون 1 **342.

معنی داری 0/000

تعداد 211 208

میزان مصرف آب

هم بستگی پیرسون **342. 1

معنی داری 000.

تعداد 208 209

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 10 می توان گفت، با اطمینان 
0/99 و سطح خطای کوچک تر از 0/01 میان بعد خانوار و میزان 
مصرف آب رابطه وجود دارد. از سوی دیگر، مقدار این رابطه 0/۳42 

و مستقیم )مثبت( است؛ یعنی با افزایش بعد خانوار، میزان مصرف 
آب نیز بیشتر شده است. در ماتریس هم بستگی فوق، هر متغیر با 
خود هم بستگی کاملی دارد )برابر 1(؛ یعنی هم بستگی بعد خانوار با 
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بعد خانوار یا هم بستگی میزان مصرف آب با میزان مصرف آب 1 
است. همچنین در این ماتریس، عالمت ** نشان  دهندۀ معنی داری 
رابطه در سطح خطای کوچک تر از 0/01 و اطمینان 0/99 است؛ 
بنابراین بررسی رابطة متغیر مستقل )بعد خانوار( و متغیر وابسته 
سطح  با  معنی دار  رابطة  وجود  نشان دهندۀ  آب(،  مصرف  )میزان 
معنی داری 0/000 است؛ درنتیجه میان دو متغیر بعد خانوار و میزان 
خانوار  بعد  یعنی هرچه  دارد؛  معنی داری وجود  رابطة  آب  مصرف 

افزایش یابد، میزان مصرف آب نیز بیشتر می شود.

ضریب هم بستگی سن با میزان مصرف آب

ضریب  از  دومتغیره  آزمون  بررسی  به منظور  قسمت،  این  در 
هم بستگی پیرسون استفاده شد. با استفاده از این ضریب هم بستگی 
آب(  مصرف  )میزان  وابسته  متغیر  و  )سن(  مستقل  متغیر  رابطة 

آزموده شد )جدول 11(.

جدول 11. ضریب هم بستگی سن و میزان مصرف آب

سن میزان مصرف آب

سن

هم بستگی پیرسون 1 *-0/143

معنی داری 0/39

تعداد 212 209

میزان مصرف آب

هم بستگی پیرسون *-0/143 1

معنی داری 0/39

تعداد 209 209

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 11 می توان گفت با اطمینان 
میزان  و  سن  میان   0/05 از  کوچک تر  خطای  سطح  و   0/95
مصرف آب رابطه وجود دارد. همچنین مقدار این رابطه، 0/14۳ 
و غیرمستقیم )منفی( است؛ یعنی با باالرفتن سن، میزان مصرف 
آب کاهش خواهد یافت. در ماتریس همبستگی فوق، هر متغیر 
هم بستگی کامل )برابر با 1( با خود دارد؛ به بیان دیگر هم بستگی 
سن با سن یا هم بستگی میزان مصرف آب با میزان مصرف آب 1 
است. همچنین در این ماتریس، عالمت * نشان دهندۀ معنی داری 
رابطه در سطح خطای کوچک تر از 0/05 و اطمینان 0/95 است؛ 
بنابراین بررسی رابطة متغیر مستقل )سن( و متغیر وابسته )میزان 
مصرف آب( بیانگر وجود رابطة معنی دار با سطح معنی داری 0/0۳9 
رابطة  آب  مصرف  میزان  و  سن  متغیر  دو  میان  درنتیجه  است؛ 
معنی داری وجود دارد؛ بدین معنی که هرچه سن بیشتر می شود، 

میزان مصرف آب کاهش می یابد.
فرد  تحصیل  سال های  تعداد  هم بستگی  ضریب   

پاسخگو با میزان مصرف آب
در این قسمت به منظور بررسی آزمون دومتغیره از ضریب هم بستگی 
پیرسون استفاده کردیم. با استفاده از این ضریب هم بستگی رابطة 

متغیر مستقل )تعداد سال های تحصیل فرد پاسخگو( و متغیر وابسته 
)میزان مصرف آب( آزموده شد )جدول 12(.

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 12 می توان گفت با اطمینان 
سال های  تعداد  بین   0/01 از  کوچک تر  خطای  سطح  و   0/99
دارد.  وجود  رابطه  آب  مصرف  میزان  و  پاسخگو  فرد  تحصیل 
همچنین مقدار این رابطه 0/1۸2 و مستقیم )مثبت( است؛ بدین 
معنی که با افزایش تعداد سال های تحصیل فرد پاسخگو، میزان 
مصرف آب نیز افزایش خواهد یافت. در ماتریس هم بستگی فوق، 
دیگر  بیان  به  1(؛  )برابر  دارد  کامل  هم بستگی  خود  با  متغیر  هر 
هم بستگی تحصیالت فرد پاسخگو با تحصیالت فرد پاسخگو 1 
است. همچنین در این ماتریس، عالمت ** نشان  دهندۀ معنی داری 
رابطه در سطح خطای کوچک تر از 0/01 و اطمینان 0/99 است؛ 
بنابراین بررسی رابطة متغیر مستقل )تعداد سال های تحصیل فرد 
پاسخگو( و متغیر وابسته )میزان مصرف آب(، نشان دهندۀ رابطة 
معنی دار با سطح معنی داری 0/009 است؛ درنتیجه میان دو متغیر 
تعداد سال های تحصیل فرد پاسخگو و میزان مصرف آب رابطة 
معنی دار وجود دارد؛ بدین معنی که هرچه سطح تحصیالت فرد 

پاسخگو افزایش یابد، میزان مصرف آب نیز بیشتر می شود.
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تحصیالت پاسخگو میزان مصرف آب

تحصیالت پاسخگو

هم بستگی پیرسون 1 ** 0/182

معنی داری 0/009

تعداد 211 208

میزان مصرف آب

هم بستگی پیرسون **0/182 1

معنی داری 0/009

تعداد 208 209

جدول 12. ضریب هم بستگی تعداد سال های تحصیل فرد پاسخگو و میزان مصرف آب

ضریب هم بستگی تعداد سال های تحصیل سرپرست 
خانوار با میزان مصرف آب

ضریب  از  دومتغیره  آزمون  بررسی  به منظور  قسمت  این  در 
هم بستگی پیرسون استفاده کردیم. با استفاده از این ضریب، رابطة 
متغیر مستقل )تعداد سال های تحصیل سرپرست خانوار( و متغیر 

وابسته )میزان مصرف آب( آزموده شد )جدول 1۳(.
با توجه به سطح معنی داری جدول و با توجه به اینکه این سطح 

سال های  تعداد  متغیر  میان  گفت  می توان  است،  از 0/05  بیشتر 
تحصیل سرپرست خانوار و میزان مصرف آب رابطه وجود ندارد؛ 
تحصیل  سال های  )تعداد  مستقل  متغیر  رابطة  بررسی  بنابراین 
سرپرست خانوار( و متغیر وابسته )میزان مصرف آب(، نشان دهندۀ 
نبود رابطة معنی دار است؛ درنتیجه میان دو متغیر تعداد سال های 
معنی داری  رابطة  آب  میزان مصرف  و  خانوار  تحصیل سرپرست 

وجود ندارد.

جدول 13. ضریب هم بستگی تعداد سال های تحصیل سرپرست خانوار و میزان مصرف آب

تحصیالت سرپرست میزان مصرف آب

تحصیالت سرپرست

هم بستگی پیرسون 1 0/78

معنی داری 0/4 26

تعداد 207 204

میزان مصرف آب

هم بستگی پیرسون 0/78 1

معنی داری 0/264

تعداد 204 209

ضریب هم بستگی مدت زمان حضور پاسخگو در خانه 
با میزان مصرف آب

ضریب  از  دومتغیره  آزمون  بررسی  به منظور  قسمت  این  در 

هم بستگی پیرسون استفاده کردیم. با استفاده از این ضریب، رابطة 
متغیر مستقل )مدت زمان حضور پاسخگو در خانه( و متغیر وابسته 

)میزان مصرف آب( آزموده شد )جدول 14(.
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اطمینان 0/95 و سطح  با  به جدول فوق می توان گفت  توجه  با 
و  خانه  در  حضور  مدت زمان  میان   0/05 از  کوچک تر  خطای 
این  مقدار  دیگر،  سوی  از  دارد.  وجود  رابطه  آب  مصرف  میزان 
رابطه 0/154 و مستقیم )مثبت( است؛ بدین معنی که با افزایش 
مدت زمان حضور در خانه، میزان مصرف آب نیز بیشتر خواهد شد. 
با خود  کامل  متغیر هم بستگی  هر  فوق،  ماتریس هم بستگی  در 
دارد )برابر 1(؛ به بیان دیگر هم بستگی مدت زمان حضور در خانه 
با  آب  مصرف  میزان  هم بستگی  یا  خانه  در  مدت زمان حضور  با 

میزان مصرف آب 1 هستند. همچنین در ماتریس هم بستگی فوق، 
عالمت * نشان دهندۀ معنی داری رابطه در سطح خطای کوچک تر 
از 0/05 و اطمینان 0/95 است؛ بنابراین بررسی رابطة متغیر مستقل 
)مدت زمان حضور در خانه( و متغیر وابسته )میزان مصرف آب(، 
نشان دهندۀ وجود رابطة معنی دار با سطح معنی داری 0/026 است؛ 
درنتیجه میان دو متغیر مدت زمان حضور در خانه و میزان مصرف 
آب رابطة معنی داری وجود دارد؛ بدین معنی که هرچه مدت زمان 

حضور در خانه بیشتر باشد، میزان مصرف آب افزایش می یابد.

جدول 14. ضریب هم بستگی مدت زمان حضور پاسخگو در خانه و میزان مصرف آب

زمان حضور در خانه میزان مصرف آب

زمان حضور در خانه

همبستگی پیرسون 1 *0/154

معنی داری 0/26

تعداد 211 208

میزان مصرف آب

همبستگی پیرسون *0/154 1

معنی داری 0/26

تعداد 208 209

ضریب هم بستگی درآمد خانوار با میزان مصرف آب
ضریب  از  دومتغیره  آزمون  بررسی  به منظور  قسمت  این  در 
ضریب،  این  از  استفاده  با  کردیم.  استفاده  پیرسون  هم بستگی 

رابطة متغیر مستقل )درآمد خانوار( و متغیر وابسته )میزان مصرف 
آب( آزموده شد )جدول 15(.

جدول 15. ضریب هم بستگی درآمد خانوار و میزان مصرف آب

درآمد خانوار میزان مصرف آب

درآمد خانوار

هم بستگی پیرسون 1 **0/259

معنی داری 0/000

تعداد 191 190

میزان مصرف آب

هم بستگی پیرسون **0/259 1

معنی داری 0/000

تعداد 190 209
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با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 15 می توان گفت با اطمینان 
0/99 و سطح خطای کوچک تر از 0/01 بین درآمد خانوار و میزان 
مصرف آب رابطه وجود دارد. از سوی دیگر، مقدار این رابطه 0/259 
و مستقیم )مثبت( است؛ بدین معنی که با باالرفتن درآمد خانوار، 
ماتریس هم بستگی  در  بیشتر خواهد شد.  نیز  میزان مصرف آب 
فوق، هر متغیر هم بستگی کامل با خود دارد )برابر 1(؛ به بیان دیگر 
هم بستگی درآمد خانوار با درآمد خانوار یا هم بستگی میزان مصرف 
آب با میزان مصرف آب 1 است. همچنین در این ماتریس، عالمت 
از  کوچک تر  خطای  سطح  در  رابطه  معنی داری  نشان  دهندۀ   **
0/01 و اطمینان 0/99 است؛ بنابراین بررسی رابطة متغیر مستقل 
رابطة  بیانگر  )میزان مصرف آب(،  وابسته  متغیر  )درآمد خانوار( و 

معنی دار با سطح معنی داری 0/000 است؛ درنتیجه میان دو متغیر 
درآمد خانوار و میزان مصرف آب رابطة معنی داری وجود دارد؛ بدین 
نیز  باال می رود، میزان مصرف آب  معنی که هرچه درآمد خانوار 

افزایش می یابد.
میزان  با  مسکونی  بنای  مساحت  هم بستگی  ضریب 

مصرف آب
در این قسمت به منظور بررسی آزمون دومتغیره از ضریب هم بستگی 
متغیر  رابطة  ضریب،  این  از  استفاده  با  کردیم.  استفاده  پیرسون 
مستقل )مساحت بنای مسکونی( و متغیر وابسته )میزان مصرف 

آب( آزموده شد )جدول 16(.

جدول 16. ضریب هم بستگی مساحت بنای مسکونی و میزان مصرف آب

مساحت بنای مسکونی میزان مصرف آب

مساحت بنای مسکونی

هم بستگی پیرسون 1 0/76

معنی داری 0/276

تعداد 208 206

میزان مصرف آب

هم بستگی پیرسون 0/76 1

معنی داری 0/276

تعداد 206 209

با توجه به سطح معنی داری جدول فوق و اینکه این سطح بیشتر 
از 0/05 است، میان متغیر مساحت بنای مسکونی و میزان مصرف 
آب رابطه وجود ندارد؛ بنابراین بررسی رابطة متغیر مستقل )مساحت 
بنای مسکونی( و متغیر وابسته )میزان مصرف آب(، نشان دهندۀ 
نبود رابطة معنی دار است؛ درنتیجه میان دو متغیر مساحت بنای 

مسکونی و میزان مصرف آب رابطة معنی دار وجود ندارد.

ضریب هم بستگی وسایل منزل با میزان مصرف آب

ضریب  از  دومتغیره  آزمون  بررسی  به منظور  قسمت  این  در 
هم بستگی پیرسون استفاده کردیم. با استفاده از این ضریب، رابطة 
متغیر مستقل )وسایل منزل( و متغیر وابسته )میزان مصرف آب( 

آزموده شد )جدول 17(.

جدول 17. ضریب هم بستگی وسایل منزل و میزان مصرف آب

وسایل منزل میزان مصرف آب

وسایل منزل

هم بستگی پیرسون 1 *0/168

معنی داری 0/16

تعداد 210 207

میزان مصرف آب

هم بستگی پیرسون *0/168 1
معنی داری 0/16

تعداد 207 209
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با  گفت  می توان  فوق،  جدول  از  به دست آمده  نتایج  به  توجه  با 
اطمینان 0/95 و سطح خطای کوچک تر از 0/05 میان وسایل منزل 
این  از سوی دیگر، مقدار  و میزان مصرف آب رابطه وجود دارد. 
رابطه 0/16۸ و مستقیم )مثبت( است؛ بدین معنی که با باالرفتن 
در  بیشتر خواهد شد.  نیز  آب  میزان مصرف  منزل،  تعداد وسایل 
ماتریس هم بستگی فوق، هر متغیر با خود هم بستگی کامل دارد 
)برابر 1(؛ به بیان دیگر هم بستگی وسایل منزل با وسایل منزل یا 
هم بستگی میزان مصرف آب با میزان مصرف آب 1 است. همچنین 
در این ماتریس، عالمت * نشان  دهندۀ معنی داری رابطه در سطح 
خطای کوچک تر از 0/05 و اطمینان 0/95 است؛ بنابراین بررسی 
رابطة متغیر مستقل )وسایل منزل( و متغیر وابسته )میزان مصرف 

آب(، نشان دهندۀ رابطة معنی دار با سطح معنی داری 0/016 است؛ 
درنتیجه میان دو متغیر وسایل منزل و میزان مصرف آب رابطة 
افزایش  منزل  وسایل  تعداد  هرچه  یعنی  دارد؛  وجود  معنی داری 

می یابد، میزان مصرف آب نیز بیشتر می شود.
ضریب هم بستگی باورهای فرهنگی دربارة آب و میزان 

مصرف آب
در این قسمت برای بررسی آزمون دومتغیره از ضریب هم بستگی 
پیرسون استفاده کردیم. با استفاده از این ضریب، رابطة متغیر مستقل 
)باورهای فرهنگی درباره آب( و متغیر وابسته )میزان مصرف آب( 

آزموده شد )جدول 1۸(.

جدول 18. ضریب هم بستگی باورهای فرهنگی دربارة آب و میزان مصرف آب

باورهای فرهنگی درباره آب میزان مصرف آب

باورهای فرهنگی دربارة آب

هم بستگی پیرسون 1 0/61

معنی داری 0/386

تعداد 205 202

میزان مصرف آب

هم بستگی پیرسون 0/61 1

معنی داری 0/386

تعداد 202 209

با توجه به سطح معنی داری جدول فوق و اینکه این سطح بیشتر 
از 0/05 است، می توان گفت میان متغیر باورهای فرهنگی دربارۀ 
آب و میزان مصرف آن رابطه وجود ندارد؛ بنابراین بررسی رابطة 
متغیر مستقل )باورهای فرهنگی درباره آب( و متغیر وابسته )میزان 
مصرف آب(، نشان دهندۀ نبود رابطه معنی دار است؛ درنتیجه میان 
دو متغیر باورهای فرهنگی دربارۀ آب و میزان مصرف آب رابطة 

معنی دار وجود ندارد.
2. آزمون t با دو نمونة مستقل

در این بخش به دلیل اینکه متغیر وابسته فاصله ای و متغیر مستقل 
اسمی دووجهی است، از آزمون t با دو نمونة مستقل استفاده شده 
است. در تفسیر نتایج این آزمون، بیان برابری یا برابرنبودن واریانس 
نمرات دو گروه بررسی شد. آزمونی که برای این منظور به کار رفت، 
نمرات هر دو گروه  ابتدا روی  آزمون،  این  بود. در   Levene آزمون
تبدیلی انجام شده و به این طریق داده های جدیدی برای هریک 
داده های  این  روی   t آزمون  سپس  می شود.  محاسبه  گروه  دو  از 

جدید صورت می گیرد. درواقع داده های جدید مربوط به هر گروه، 
 t آزمون  اجرای  است.  گروه  آن  در  نمرات  پراکندگی  بیان  کنندۀ 
روی این دو دسته از نمرات جدید نشان می دهد نمرات پراکندگی 
یکسانی در دو گروه دارند یا نه )سرمد، 1۳۸4، ص. 44(. چنانچه 
نتایج  از  باشد،  بیشتر  از 0/05   Levene آزمون  معنی داری  سطح 
ردیف اول استفاده می کنیم که فرض برابری واریانس دو گروه 
 0/05 از  آزمون  این  معنی داری  سطح  چنانچه  اما  می پذیرد،  را 
استفاده می کنیم که فرض  ردیف دوم  نتایج  از  باشد،  کوچک تر 

برابرنبودن واریانس ها برای دو گروه را می پذیرد.
بررسی رابطة جنس و میزان مصرف آب

چون متغیر جنس اسمی و میزان مصرف آب نیز فاصله ای است، برای 
سنجش رابطة آنها از آزمون t با دو نمونة مستقل استفاده شد )جدول 19(. 
درواقع این آزمون میانگین دو گروه از پاسخگویان را با یکدیگر مقایسه 
می کند. در این بخش رابطة متغیر مستقل )جنس( و متغیر وابسته )میزان 

مصرف آب( با استفاده از این آزمون بررسی شد )جدول 20(.
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جدول 19. نتایج آزمون t با دو نمونة مستقل

جدول 20. آمار مربوط به میانگین و انحراف معیار جنس و میزان مصرف آب

Levene آزمون t آزمون

F آزمون معنی داری t آزمون درجۀ آزادی معنی داری تفاوت میانگین

مصرف آب

فرض برابری واریانس 5/948 0/16 2/317 207 0/21 17/33552

فرض نابرابری واریانس 2/382 205/822 0/18 17/33552

جنس تعداد میانگین انحراف معیار

مصرف آب

مرد 115 850/696 59/87600

زن 94 67/7340 45/28053

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 19 و اینکه سطح 
معنی داری آزمون Levene کمتر از 0/05 است، از نتایج ردیف دوم 
استفاده کردیم که فرض برابرنبودن واریانس ها را برای دو گروه 
می پذیرد. مرحلة دوم، تفسیر نتیجة آزمون t با دو نمونة مستقل 
زنان  گروه  دو  بین  در  آب  مصرف  میزان  میانگین  تفاوت  دربارۀ 
و   t=2/۳۸2(  t آزمون  نتایج  تفسیر،  این  برای  است.  مردان  و 
این است که میانگین های دو گروه زنان و  Sig=0/01۸( گویای 
مردان تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند و این دو گروه با سطح 
اطمینان 99 درصد در میانگین میزان مصرف آب با هم متفاوت 
هستند. با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 20، میانگین مصرف 
آب مردان ۸5/0696 و میانگین مصرف آب زنان 67/7۳40 است. 

دو  میان  درنتیجه  است؛  نیز 17/۳۳552  میانگین  این  اختالف 
متغیر جنس و میزان مصرف آب رابطة معنی دار وجود دارد؛ بدین 

معنی که مردان آب بیشتری در مقایسه با زنان استفاده می کنند.
 بررسی رابطة محل تولد و میزان مصرف آب

از آنجا که متغیر محل تولد اسمی و میزان مصرف آب نیز فاصله ای 
مستقل  نمونة  دو  با   t آزمون  از  آنها  رابطة  سنجش  برای  است، 
استفاده کردیم )جدول 21(. درواقع این آزمون میانگین دو گروه از 
پاسخگویان را با یکدیگر مقایسه می کند. در این بخش رابطة متغیر 
مستقل )محل تولد( و متغیر وابسته )میزان مصرف آب( به کمک 

این آزمون بررسی شد )جدول 22(.

جدول 21. نتایج آزمون t با دو نمونه مستقل

آزمون لون t آزمون

F آزمون معنی داری t آزمون درجۀ آزادی معنی داری تفاوت میانگین

مصرف آب

فرض برابری واریانس 0/000 0/998 0/473 207 0/637 3/67420

فرض نابرابری واریانس 0/471 162/263 0/639 3/67420
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جدول 22. آمار مربوط به میانگین و انحراف معیار محل تولد و میزان مصرف آب

محل تولد تعداد میانگین انحراف معیار

مصرف آب
تهران 130 78/6615 54/06534

خارج از تهران 79 74/9873 55/14445

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 21 و اینکه سطح معنی داری 
از نتایج ردیف اول استفاده  آزمون Levene بیشتر از 0/05 است، 
می پذیرد.  گروه  دو  برای  را  واریانس ها  برابری  فرض  که  کردیم 
مرحلة دوم، تفسیر نتیجة آزمون t با دو نمونة مستقل دربارۀ تفاوت 
و  تهران  متولدان  گروه  دو  میان  در  آب  مصرف  میزان  میانگین 
خارج از تهران است. برای این تفسیر، نتایج آزمون t=0/47۳( t و 
Sig=0/6۳7( نشان می دهد میانگین های دو گروه متولدان تهران 
و خارج از تهران تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارد و این دو گروه 
با سطح اطمینان 95 درصد در میانگین میزان مصرف آب با هم 

مشابه هستند.
آب  میانگین مصرف  از جدول22،  به دست آمده  نتایج  به  توجه  با 
خارج  متولدان  آب  مصرف  میانگین  و  تهران 7۸/6615  متولدان 

 ۳/67420 نیز  میانگین  این  اختالف  است.   74/9۸7۳ تهران  از 
است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت میان دو متغیر محل تولد و 
میزان مصرف آب رابطة معنی دار وجود ندارد؛ بدین معنی که میزان 
مصرف آب در میان متولدان تهران و خارج از تهران تفاوت چندانی 

با هم ندارد.
بررسی رابطة داشتن آگاهی و میزان مصرف آب

نیز  آب  مصرف  میزان  و  اسمی  آگاهی  داشتن  متغیر  که  آنجا  از 
با دو نمونة   t از آزمون فاصله ای است؛ برای سنجش رابطة آنها 
میانگین  آزمون  این  درواقع  )جدول 2۳(.  کردیم  استفاده  مستقل 
دو گروه از پاسخگویان را با یکدیگر مقایسه می کند. در این بخش 
رابطة متغیر مستقل )داشتن آگاهی( و متغیر وابسته )میزان مصرف 

آب( توسط این آزمون بررسی شد )جدول 24(.

جدول 23. نتایج آزمون t با دو نمونه مستقل

جدول 24. آمار مربوط به میانگین و انحراف معیار داشتن آگاهی و میزان مصرف آب

آزمون لون t آزمون

F آزمون معنی داری t آزمون درجۀ آزادی معنی داری تفاوت میانگین

مصرف آب
فرض برابری واریانس 0/16 0/900 0/688 206 0/493 6/80243

فرض نابرابری واریانس 0/654 50/189 0/516 6/80243

داشتن آگاهی تعداد میانگین انحراف معیار

مصرف آب بله 37 71/7297 58/15862

خیر 171 78/5322 53/77779

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 2۳ و اینکه سطح معنی داری 
از نتایج ردیف اول استفاده  آزمون Levene بیشتر از 0/05 است، 
می پذیرد.  گروه  دو  برای  را  واریانس ها  برابری  فرض  که  کردیم 

مرحلة دوم، تفسیر نتیجة آزمون t با دو نمونة مستقل دربارۀ تفاوت 
میانگین میزان مصرف آب در میان دو گروه داشتن و نداشتن آگاهی 
 )Sig=0/49۳ و t=0/6۸۸( t است. برای این تفسیر، نتایج آزمون
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گویای این است که میانگین های دو گروه داشتن و نداشتن آگاهی 
تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند و این دو گروه با سطح اطمینان 

95 درصد در میانگین میزان مصرف آب با هم مشابه هستند.
با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 24 میانگین مصرف آب بین 
کسانی که آگاهی دارند 71/7297 و بین کسانی که آگاهی ندارند 
7۸/5۳22 است. اختالف این میانگین نیز 6/۸024۳ است؛ بنابراین 
می توان نتیجه گرفت میان دو متغیر داشتن آگاهی و میزان مصرف 
آب رابطة معنی داری وجود ندارد؛ بدین معنی که میزان مصرف آب 
در میان کسانی که آگاهی دارند و ندارند، تفاوت چندانی با هم ندارد.

ANOVA تحلیل واریانس یک طرفه یا ،F آزمون
آزمون F یا تحلیل واریانس یک طرفه برای آزمون تفاوت میانگین 
یک متغیر در میان بیش از دو گروه )۳ گروه و بیشتر( به کار می رود. 

در این آزمون که تعمیم یافتة آزمون t با دو نمونة مستقل است، 
 t آزمون از  مقایسة میانگین ها و هم قوارگی چند جامعه، راحت تر 
است. در آزمون F، واریانس کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه 
می شود؛ به همین دلیل به آن آزمون آنالیز واریانس )ANOVA( نیز 

گفته می شود )حبیب پور و صفری، 1۳۸۸، ص. 55۸(.
 بررسی رابطة شغل فرد و میزان مصرف آب

چون متغیر شغل پاسخگو اسمی چندوجهی و میزان مصرف آب نیز 
فاصله ای است، برای سنجش رابطة آنها از آزمون F استفاده کردیم. 
درواقع به کمک این آزمون مقایسه های چندگانه میان گروه ها انجام 
رابطة متغیر مستقل )شغل پاسخگو( و متغیر  این بخش  شد. در 
این آزمون بررسی شده است  وابسته )میزان مصرف آب( توسط 

)جدول 25(.

ANOVA یا F جدول 25. آزمون

درجۀ آزادی میانگین مجذورات F آزمون سطح معنی داری

تغییرات بین گروهی 4 3556/400 1/208 0/309

تغییرات درون گروهی 204 2944/627

کل 208

برای تفسیر نتیجة آزمون تحلیل واریانس مبنی بر معنی داربودن 
یا نبودن تفاوت میانگین متغیر بررسی شده در میان گروه ها، باید 
که  زمانی  یعنی  کرد؛  F عمل  آزمون  مقدار  معنی داری  براساس 
تفاوت  فرض  باشد،   0/05 از  کمتر   F آزمون  معنی داری  سطح 
میانگین گروه ها تأیید و در مقابل فرض یکسانی آماری آنها رد 
می شود؛ بدین معنی که دست کم یکی از گروه ها، از نظر میانگین 
نمرۀ مورد نظر با بقیه فرق دارد. با توجه به نتایج به دست آمده از 
جدول 25 و اینکه سطح معنی داری آزمون F بیشتر از 0/05 است، 
وجود  چندانی  تفاوت  آب  مصرف  میزان  مختلف  گروه های  بین 
ندارد. به بیان دیگر اینکه پاسخگو دارای چه شغلی باشد، تفاوتی 
در میزان مصرف آب از سوی او ندارد؛ بنابراین بین دو متغیر شغل 
بدین  ندارد؛  معنی دار وجود  رابطة  میزان مصرف آب  و  پاسخگو 
معنی که میزان مصرف آب در بین کسانی که مشاغل مختلفی 

دارند، تفاوت چندانی با هم ندارد.
بررسی رابطة شغل سرپرست خانوار و میزان مصرف آب

چون متغیر شغل سرپرست خانوار اسمی چندوجهی و میزان مصرف 
آب نیز فاصله ای است، برای سنجش رابطة آنها از آزمون F استفاده 

کردیم. درواقع به کمک این آزمون مقایسه های چندگانه را میان 
)شغل  مستقل  متغیر  رابطة  بخش  این  در  دادیم.  انجام  گروه ها 
سرپرست خانوار( و متغیر وابسته )میزان مصرف آب( به کمک این 

آزمون بررسی شد )جدول 26(.
با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 26 و اینکه سطح معنی داری 
آزمون F بیشتر از 0/05 است، میزان مصرف آب در میان گروه های 
مختلف، تفاوت چندانی با هم ندارد؛ به بیان دیگر اینکه سرپرست 
خانوار چه شغلی دارد، تفاوتی در میزان مصرف آب او ندارد؛ بنابراین 
می توان نتیجه گرفت میان دو متغیر شغل سرپرست خانوار و میزان 
میزان  که  معنی  بدین  ندارد؛  وجود  معنی داری  رابطة  آب  مصرف 
مصرف آب در میان سرپرست خانوارها که مشاغل مختلفی دارند، 

تفاوت چندانی با هم ندارد.
د( آزمون چند متغیره

برای سنجش تأثیر هم زمان متغیرهای مستقلی که تأثیر معنی داری 
بر متغیر وابسته داشته اند، از آزمون چندمتغیره استفاده شد. آزمون 
چندمتغیره مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون چندمتغیره است.
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رگرسیون خطی
برای  آماری  پیچیدۀ  تکنیک های  از  یکی  خطی  رگرسیون 
فاصله ای هستند.  در سطح سنجش  معمواًل  که  است  داده هایی 
به دو صورت رگرسیون خطی ساده و رگرسیون  این رگرسیون 
به  ساده  خطی  رگرسیون  می شود.  مطرح  چندمتغیره  خطی 
متغیر  یک  مقدار  براساس  وابسته  متغیر  یک  مقدار  پیش بینی 
تحلیل  برای  روشی  چندمتغیره  رگرسیون  اما  می پردازد،  مستقل 
مشارکت جمعی و فردی دو یا چند متغیر مستقل )Xi( در تغییرات 
علم،  اساسی  وظیفة  که  آنجا  از  است.   )Y( وابسته  متغیر  یک 
پیش بینی  بر  که  تحقیقاتی  در  پدیده هاست،  تبیین  و  پیش بینی 
یا تبیین ناظرند، تحلیل رگرسیون می تواند نقش بارزی ایفا کند. 
در ادامه و در قسمت ذیل برای سنجش تأثیر متغیرهای مستقل 
تحقیق بر متغیر وابسته میزان مصرف آب از تکنیک رگرسیون 

چندمتغیره استفاده شد است.

رگرسیون چندمتغیره
رگرسیون چندمتغیره بین هفت متغیر مستقل و میزان 

مصرف آب
در این قسمت متغیرهای بعد خانوار، سن، جنس، زمان حضور در 
به عنوان  را  درآمد خانوار و وسایل منزل  فرد،  منزل، تحصیالت 
متغیر  به عنوان  را  آب  میزان مصرف  متغیر  و  متغیرهای مستقل 
را دربارۀ  آمارۀ رگرسیون چندمتغیره  وابسته وارد تحلیل کرده و 
آنان اجرا کرده ایم. نتایج این آزمون حاکی از آن است که مقدار 
ضریب هم بستگی1 متغیرها 0/46 است. همچنین مقدار ضریب 
متغیرهای  می دهد  نشان  است،   0/1۸ که  تعدیل شده2   تبیین 
مصرف  )میزان  وابسته  متغیر  تغییرات  کل  درصد   1۸ تحقیق 
به عبارت دیگر، مجموعه متغیرهای  را پیش بینی کرده اند؛  آب( 
مورد  آب  مصرف  میزان  متغیر  واریانس  از  درصد   1۸ مستقل، 

مطالعه را پیش بینی )برآورد( کرده اند )جدول 27(.

ANOVA یا F جدول 26. آزمون

جدول 27. مدل رگرسیون و معادلة رابطه ای متغیرهای مستقل و میزان مصرف آب

درجۀ آزادی میانگین مجذورات F آزمون سطح معنی داری

تغییرات بین گروهی 3 3091/220 1/046 0/373

تغییرات درون گروهی 205 2954/419

کل 208

2 . Adjusted R-Square

1 . مقدار این ضریب بین صفر تا 1 در نوسان است. هر چه مقدار این ضریب به 1 نزدیك تر باشد، نشان از هم بستگی قوی متغیرهای مستقل و متغیر وابسته دارد و هرچه مقدار آن به صفر نزدیك تر 
باشد، داللت بر هم بستگی ضعیف آنها دارد.

3 . این ضریب، میزان تبیین واریانس و تغییرات متغیر وابسته توسط مجموعه متغیرهای مستقل را نشان می دهد. مقدار این ضریب نیز بین صفر تا 1 در نوسان است. هرچه مقدار این ضریب به 1 
نزدیك تر باشد، نشان می دهد متغیرهای مستقل توانسته اند میزان زیادی از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند و هرچه مقدار ضریب تبیین به صفر نزدیك تر باشد، داللت بر نقش کمتر متغیرهای 

مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته دارد.

مجذورضریب هم بستگی
ضریب تبیین3

مجذور
برآورد خطای معیارضریب تبیین تعدیل شده

0/4620/2130/18250/29633

F جدول 28. معنی داری آزمون

سطح معنی داریآزمون Fمجذور میانگیندرجۀ آزادیمجموع مجذورات

123268/869717609/8386/9610/000رگرسیون

455349/7911802529/721باقی مانده

578618/660187جمع
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در   F آزمون  مقدار  معنی داری  به  توجه  با  در جدول شماره 2۸، 
مدل  گرفت  نتیجه  می توان   0/01 از  کوچک تر  خطای  سطح 
رگرسیونی تحقیق که مرکب از هفت متغیر مستقل و یک متغیر 

وابسته )میزان مصرف آب( است، مدل خوبی محسوب می شود. 
مجموعة متغیرهای مستقل نیز قادرند تغییرات میزان مصرف آب 

را تبیین کنند.

جدول 29. ضرایب استانداردشده و سطح معنی داری متغیرهای مستقل

متغیر مستقل
ضرایب استانداردشدهضرایب استانداردنشده

t سطح
معنی داری Bخطای معیارBeta

26/73028/9200/9240/357-مقدار ثابت

15/6773/2550/3254/8160/000تعداد افراد خانوار )بعد خانوار(

0/0660/947-0/005-0/0220/335-سن

1/2290/221-0/091-10/0718/191-جنس

7/0355/0200/1011/4020/163وسایل منزل

4/3370/0000/1552/0640/40درآمد خانوار

0/0080/0190/360/4300/668زمان حضور در منزل

1/0751/1920/0780/9020/368تحصیالت فرد

همان گونه که در جدول شماره 29 مشاهده می شود، بخش اول، 
ضرایب تأثیر رگرسیونی هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان 
می دهد. در این بخش، تفسیر ضرایب رگرسیونی براساس ضریب 
Beta انجام شده است؛ زیرا این آماره نشان دهندۀ ضریب رگرسیونی 

استانداردشده هریک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابستة تحقیق 
متغیر  هر  نسبی  سهم  آن،  از  استفاده  با  می توان  بنابراین  است؛ 
مستقل در مدل را مشخص کرد. مقایسة متغیرها نشان می دهد 
تأثیر متغیرهای مستقل بعد خانوار و درآمد خانوار بر میزان مصرف 
استانداردشده  رگرسیونی  ضریب  به طوری که  است؛  معنی دار  آب 
برای متغیر بعد خانوار در سطح خطای کوچک تر از 0/01 و درآمد 
خانوار در سطح خطای کوچک تر از 0/05 معنی دار است. همچنین 
متغیرهای بعد خانوار با ضریب رگرسیونی 0/۳25 و درآمد خانوار با 
ضریب 0/155 به ترتیب باالترین تأثیر رگرسیونی را بر متغیر وابسته 
)میزان مصرف آب( داشته اند. با توجه به اینکه سطح معنی داری 
و  منزل  در  حضور  زمان  منزل،  وسایل  جنس،  سن،  متغیرهای 
تحصیالت بیشتر از 0/05 است، نتیجه می گیریم تأثیر متغیرهای 
سن، جنس، وسایل منزل، زمان حضور در منزل و تحصیالت بر 

میزان مصرف آب معنی دار نشده است.

نتیجه گیری
به منظور سنجش آزمون دومتغیرۀ متغیرهای مستقل )بعد خانوار، 
تحصیالت  فرد،  تحصیالت  منزل،  در  حضور  زمان  جنس،  سن، 
تولد،  محل  خانوار،  سرپرست  شغل  فرد،  شغل  خانوار،  سرپرست 
باورهای فرهنگی، داشتن آگاهی، مساحت بنای مسکونی، درآمد 
خانوار و وسایل منزل( با متغیر وابسته )میزان مصرف آب( از سه 
آزمون ضریب هم بستگی پیرسون، آزمون t با دو نمونة مستقل و 
آزمون F استفاده کردیم. درنهایت از چهارده فرضیة تحقیق، هفت 
فرضیه تأیید شد. همچنین برای سنجش تأثیر هم زمان متغیرهایی 
که تأثیر معنی داری بر متغیر وابسته داشتند، از آزمون چندمتغیره 
استفاده شد. آزمون چندمتغیره میان متغیرهای مستقل )بعد خانوار، 
سن، جنس، زمان حضور در منزل، تحصیالت فرد، درآمد خانوار و 
وسایل منزل( و متغیر وابسته )میزان مصرف آب( نشان می دهد 
تأثیر  آب  مصرف  میزان  بر  خانوار  درآمد  و  خانوار  بعد  متغیرهای 
زمان  جنس،  سن،  متغیرهای  تأثیر  درحالی که  داشته اند؛  معنی دار 
حضور در منزل، تحصیالت فرد و وسایل منزل بر میزان مصرف 
آب معنی دار نشده است. در این پژوهش متغیرهای بعد خانوار، سن، 
جنس، زمان حضور در منزل، تحصیالت فرد، درآمد خانوار و وسایل 
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منزل به عنوان متغیرهای مستقل و متغیر میزان مصرف آب به عنوان 
متغیر وابسته تحلیل شدند و آمارۀ رگرسیون چندمتغیره برای آنان 
ضریب  مقدار  که  است  آن  از  حاکی  آزمون  این  نتایج  شد.  اجرا 
هم بستگی متغیرها 0/46 و مقدار ضریب تعیین تعدیل شده 0/1۸ 
بود که نشان می دهد متغیرهای تحقیق 1۸ درصد از کل تغییرات 
متغیر وابسته )میزان مصرف آب( را پیش بینی کرده اند. همچنین با 
توجه به معنی داری مقدار آزمون F در سطح خطای کمتر از 0/01 
می توان نتیجه گرفت مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از هفت متغیر 
مستقل و یک متغیر وابسته )میزان مصرف آب( مدل خوبی بوده 
و مجموعه متغیرهای مستقل قادرند تغییرات میزان مصرف آب را 
تبیین کنند. همچنین در میان متغیرهای مستقل، متغیر بعد خانوار 
با ضریب رگرسیونی 0/۳25 و درآمد خانوار با ضریب رگرسیونی 
0/155 به ترتیب بیش ترین تأثیر را بر متغیر وابسته )میزان مصرف 

آب( داشته اند.

 سپاس نامه
از تمامی همکارانی که در انجام این پژوهش یاری رساندند، 

سپاسگزاریم.

تعارض در منافع
نویسنده هیچ گونه تعارضی در منافع گزارش نکرده است.
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