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 آب بهینه مصرففرهنگ  و ارتباطات بر اطالعات فناوری بررسی تأثیر رسانه،
 

 2*، علی ماروسی8امیر ساالری

 

 مقاله پژوهشی

 50/50/8930تاریخ ارسال:

 29/53/8930تاریخ پذیرش: 

 چکیده

 مطلوب و مناسب آب بودن دسترس جانبه، به درتداوم حیات و توسعه همه آب نقشی اساسی در حیات بشری دارد،

است که در حال حاضر تقریباً همه  کمیو  ستیقرن ب یاز مشکالت اصل یکی باکیفیت کمبود آب بستگی دارد.

جویی  . صرفهتأثیر قرار داده استرا تحت  رانیمثل ا نیزم یکمربند خشکواقع در  یجهان ازجمله کشورها یکشورها

 جویی، جلبهای صرفه ترین روشمهم از مقابله با این چالش جهانی است و یکی های روش از در مصرف آب، یکی

فناوری اطالعات ابزار مهمی در آگاهی و آموزش مردم در است. رسانه و  نهایی کننده مصرف عنوان به مردم مشارکت

لذا در این مقاله به بررسی تأثیر رسانه، فناوری اطالعات و ارتباطات بر مصرف بهینه آب  مختلف می باشد. زمینه های

 تصادفی گیری حیدریه و روش نمونه تربت آماری تحقیق، شهرستان جامعه. های نهایی پرداخته شدکنندهتوسط مصرف

 های شبکه اینترنت، طریق از آب بهینه مصرف در آگاهی داد نشان نتایج. باشدمی نمونه عنوان به نفر 363ساده شامل 

تلویزیون بیشترین  دارد. تأثیر زیستی( محیط نگرانینگرش فرد نسبت به حفظ محیط زیست ) در تلویزیون و اجتماعی

یر سال و افراد با تحصیالت ز 01 از تر بزرگ های سن برای زیستی محیط نگرانی و آب بهینه مصرف از تأثیر را در آگاهی

سال و افراد با  31از  کمتر افراد روی تأثیر را بر بیشترین اجتماعی های شبکه و که اینترنتدارد، درحالی دیپلم

های اجتماعی، نقش قابل های جمعی و شبکهتحصیالت باالتر از دیپلم دارد. نتیجه کلی این تحقیق این است که رسانه

  ای در مصرف و حفظ منابع آبی دارند.مالحظه

 زیست محیط های اجتماعی،جویی آب، شبکهتلویزیون، صرفهاینترنت، : کلیدی های اژهو
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 مقدمه
 آب کمبود شرایط در جهان جمعیت پنجم یک

 بر اساس (2102، 1کنند )هرینگ و اینگولد می زندگی

 جهان، جمعیت از درصد 55 متحد، ملل سازمان برآورد

 حدود اکنند، لذ می زندگی زمین مناطق ترین خشک در

 مناسب آشامیدنی آب به دسترسی نفر، میلیون 353

شدن در کمربند خشکی، به عالوه بر واقع ندارند. ایران،

 پراکنش جمعیت، سریع دالیل مختلفی ازجمله رشد

ناکارآمد،  نامناسب آمایش سرزمینی جمعیت، کشاورزی

 ازحد بیش همچنین عطش کشاورزی و مدیریتسوء

در موضوع آب مواجه است.  تریتوسعه با بحران جدی

 نزدیک، آینده در فوری اقدامات در این راستا، عدم

 (.2100، 2بارتر نیز خواهد کرد )مدنیوضعیت را فاجعه

 اقدامات کشورهای مختلف، در متصدیان و ریزانبرنامه

مرحله آزمون و  به بحران این با مقابله متعددی را جهت

 مردم مشارکت بها، جل این روش از درآورند، یکی اجرا

توکل،  و منصوریشاه) است نهایی کننده مصرف عنوان به

 بودن پایین دالیل عمده چرا که ازجمله (0313

مهارت  و دانش نگرش، نداشتن آبیاری، آب وری بهره

-)کشاورزی است  آب متعاقباً سوءمدیریت و کشاورزان

 اساس بر این، بر . عالوه(0311همکاران،  و جایدری

 و آب تغییرات که رود می انتظار ها، ینیب پیش اکثر

آبی  منابع بر بیشتری به دلیل افزایش دما، تأثیر هوایی

-داشته باشد )عباس مناطق خشک جهان ازجمله ایران

و  5؛ جمالی2111، 4؛ اوانس2111و همکاران،  3پور

(.  از 2100و همکاران،  6؛ ضرغامی2102همکاران، 

 های دستگاه اجرای که داد گذشته نشان طرفی مطالعات

 موجب مختلف، های سازمان در ارتباطی و اطالعاتی

های ماموریت از بسیاری در هاسازمان کارایی بهبود

 (، امروزه0115و همکاران،  7شود )سیلوراصلی آنها می

                                                           
1 - Hering and Ingold 

2 - Madani 
3 - Abbaspour 

4 - Evans 

5 - Jamali 
6 - Zarghami 

7 - Silver 

 ارتباطات و اطالعات فناوری کاربردی های برنامه

(8ICT)  های بخش و مناسبی در ضروری بسیارابزار 

 اند، مانند شده  مدیریتی از جمله مبحث آبمختلف 

تشخیص نشت آب، خواندن خودکار کنتور از طریق 

های ارتباطاتی و استفاده از ابزارهای هوشمند  شبکه

، 9برای تشخیص مقدار مصرف آب )مینا و سینگ

کارآمدی جهت  ابزار ICT(. در این زمینه، 2103

  آید.حساب میبه دور راه از اطالعات آوری جمع

 درک شامل آب از حفاظت مأموریت و آگاهی

 جویی صرفه در خاص فعالیت تأثیر و ها فرصت وری، بهره

 کاهش مداوم طور به مصرف، به تمایل آب، باعث شده

، 11؛ گیلگ و بار0151، 10یابد )نانکارو و سیمه

 -0 اصلی نگرش عامل (. دو2113، 12؛ هینریچ2116

 و اهیآگ -2 و ؛(03CE) زیست محیط برای نگرانی

 فکر ارزیابی برای تواند می (00WC) آب از حفاظت

شود )نانکارو و همکاران،  استفاده آب مورد در مردم

 مصرف که است نشان داده گذشته (.  تحقیقات0116

از  متعددی عوامل به وابسته ها، خانواده داخل در آب

 سطح ساکنان، سن خانه، در افراد جمله تعداد

 از وری بهره کنان،سا درآمد ساکنان، التیتحص

 شویی، لباس ماشین) مانند آب مصرف های دستگاه

 و شویی ظرف ماشین شیر، اتصاالت حمام، دوش

 رفتار و باورها نگرش، و( بهداشتی های سرویس

، 05باشد )نیسوایدومی و مولیناکنندگان می مصرف

-؛ مایر و دی0115، 06؛ رنویک و آرچیبالد0151

؛ اینمان و 2111 ،05؛ رنویک و گرین0111، 03اورئو

 ای تحتمطالعه در (0351) (. عزیزی2116، 01جفری

 پایداری آب کشاورزی، عواملی همانند سن، عنوان
                                                           
8 - Information and Communication Technology 
9 - Meena and Singh 
10 - Nancarrow and Syme 

11 - Gilg and Barr 
12 - Heinrich 

13 - Concern for Environment 

14 - Water Conservation Awareness and Practice 
15 - Nieswaidomy and Molina 

16 - Renwick and Archibald 

17- Mayer and DeOreo 
18 - Renwick and Green 

19 - Inman and Jeffrey 
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 در شرکت دفعات تعداد تحصیالت و میزان سابقه،

 ترویجی را در استفاده پایدار از منابع آب های کالس

 مهارت و آگاهی افزایش گیرد می نتیجه موثر دانسته و

 آموزشی مختلف های برنامه طریق از که کشاورزان

 مهم در جهت اقدامات از گیرد، یکی می صورت ترویجی

(. 0351 عزیزی،) باشدمی آب مصرف کارایی ارتقاء

برنامه  یتأثیر اجرا( 2110و همکاران ) 0میدلستاد

وپرورش جهت حفاظت  پروژه آموزش قیاز طر یدرس

 را بررسی کرده و بیان داشتند آب در اردن

از حفاظت  الزم در مورد های آموزشکه  آموزانی دانش

تری در  کارانه محافظه هایرفتار ،فراگرفته بودندرا آب 

 مداومطور  و این رفتارها را به هآب داشت زمینه مصرف

 2(. ویلیس2110دادند )میدلستاد و همکاران،  میانجام 

از تأثیر نگرش حفاظت ( 2100و همکاران )

را مورد  یمصرف آب خانگبه  نسبت زیست و آب محیط

قرار داده و به این نتیجه رسیدند که بین نگرانی  یبررس

داری زیست و آگاهی از حفاظت آب رابطه معنی محیط

زیست و حفاظت  وجود دارد و نگرش مثبت به محیط

شود، مصرف آب خانگی نیز به میزان  باعث می آب

(. 2100توجهی کاهش یابد )ویلیس و همکاران،  قابل

و همکاران  3سیتیکورفظرسنجی که توسط ن طی

( انجام شد مشخص شد که نوع نگرش نسبت به 2110)

اعتماد از  قابلگویی شیواقع پ درمحیطی،  مسائل زیست

است )کورفیتیس و همکاران، محیطی  زیست یرفتارها

2110.) 

که آگاهی از طبق تحقیقات انجام شده، از آنجایی

زیستی، دو  حیطجویی در مصرف آب و نگرانی م صرفه

جویی آب در افراد  عامل مهم در تغییر نگرش در صرفه

شود، در این تحقیق به بررسی اثر اینترنت، محسوب می

 نگرانی کسب بر میزان های اجتماعی تلویزیون و شبکه

 زیستی پرداخته شد. محیط

                                                           
1 - Middlestadt 
2 - Willis 

3 - Korfiatis 

 هامواد و روش
استان  حیدریه تربت شهرستان در مطالعه این

 اطالعات آوری جمع برای. دش رضوی انجام خراسان

 تایی 5 لیکرت طیف اساس بر سؤال 35 ای، پرسشنامه

 شد. توزیع تصادفی طور به نفر 363شد و بین  طراحی

 شامل اول بخش شد: تقسیم قسمت دو به پرسشنامه

 سوال 26 شامل دوم بخش و شناختیجمعیت سؤاالت

آب،  بهینه مصرف بر اطالعات فناوری تأثیر مربوط به

زیستی و آگاهی از حفاظت آب منطبق بر  نی محیطنگرا

-به  .( می باشد2100و همکاران ) 4تحقیق ویلیس

 دوم قسمت سازگاری و اطمینان قابلیت از یقین منظور

 کرونباخ آلفای واقعی، مطالعه انجام از قبل پرسشنامه،

 شد. گیری اندازه

   ضرایب  از ساختاری الگوی برازش بررسی برای

 از نشان که است معیاری   شود،  می استفاده    و

 بر اساس دارد، زا درون متغیر بر زا برون یک متغیر تأثیر

 63/1و  33/1، 01/1مقدار  سه ،(0115) 5نظر چاین

بودن  قوی و ضعیف، متوسط شاخص عنوان به ترتیببه

 است معیاری    است. ضریب  شده گرفته نظر در

 6بررسی هنسلر بر اساس و لگوا قدرت بینی جهت پیش

-به 35/1و  05/1، 12/1مقدار  سه (،2111و همکاران )

بودن  قوی و ضعیف، متوسط شاخص عنوان به ترتیب

 زا درون های سازه در مورد مدل بینی پیش قدرت

 (.0310گردد )بخشانی، محسوب می

برای بررسی رابطه بین متغیرهای وابسته و 

 یمربعات جزئ نیکمترمتغیرهای مستقل از روش 

(PLS7 )ًیاز معادالت ساختار یدیجد روش نسبتا 

استفاده شده است. در تحلیل مسیر با  است یونیرگرس

PLS  برای معنی دار بودن ضریب مسیر باید مقدار آماره

t به مربوط پنهان متغیرهای و هاگویه یا سؤاالت بین 

                                                           
4 - Willis 
5 - Chin 

6 - Henseler 
7
 - Partial Least Square 
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باشد )اکبری و همکاران،  16/0 از باید بیش خودشان

0315.) 

 از معیار نیکویی برازش کلی مدل جهت برازش

GoF1 استفاده گردید، معیار GoF  اولین بار توسط

گردید، در این  ( ابداع2110و همکاران ) 2هاوستنن

 عنوان ترتیب بهبه 36/1 و 25/1 ،10/1 مقدار سه روش،

 گردیده  بودن معرفی قوی و متوسط ضعیف، مقادیر

 (. 0315همکاران، ؛ اکبری و 0310است )بخشانی، 

شناختی  جمعیت متغیرهای جهت بررسی تأثیر

از  مورد مطالعه متغیرهای )سن، تحصیالت، درآمد( بر

 مان U استفاده گردید. آزمون 3ویتنی مان Uآزمون 

 دو بین تفاوت که است ناپارامتری آزمون یک ویتنی

 های داده متغیر دارای یک خصوص در مستقل گروه

 .نمایدرا بررسی می ترتیبی یا ای رتبه

 :گیرد می قرار مورد بررسی زیر فرضیه آزمون این در

{
                                                   
                                                    

  

والیس معادل آزمون ناپارامتری  -آزمون کروسکال

طرفه است. این آزمون، موقعی به  واریانس یک تحلیل

باشد. در واقع  2ها بیش از  رود که تعداد گروه کار می

این آزمون برای مقایسه میانگین یک متغیر وابسته در 

شود. در  گروه آماری استفاده می 2یا بیشتر از  2بین 

 گیرد: این آزمون فرضیه زیر موردبررسی قرار می

{
                                      

           حداقل برای یک                 

 های داده وتحلیل تجزیه برای تحقیق این در

 و توصیفی آمار های روش از ها، نمونه از آمده دست به

 از توصیفی آمار بخش در. شد  استفاده استنباطی آمار

 یابیمدل از استنباطی آمار بخش رد ،SPSS افزار نرم

 تأییدی و عاملی تحلیل آزمون و ساختاری معادالت

                                                           
1 - Goodness Of Fit 
2 - Tenenhaus 
3
 - Mann-Whitney U Test 

 استفاده SmartPLS 3 افزار مسیر از نرم جهت تحلیل

 .گردید

 نتایج

دهندگان جوان بوده  نتایج نشان داد که بیشتر پاسخ

مساحت   و از درآمد زیر دو میلیون تومان برخوردارند.

 تا 61 بین دهنده پاسخ فرادا خانه محل سکونت بیشتر

(. قبض آب دوماهانه 0باشد )جدول مترمربع می 15

هزار تومان بوده و  05دهندگان، کمتر از  دوسوم از پاسخ

-صورت بهینه از آب استفاده می زمان دوش گرفتن  به

 (.0کردند )جدول 

 در گیری اندازه مدل برازش بررسی از حاصل نتایج

 است. شده داده نشان 3 و 2جداول 

 همبستگی مقدار محاسبه طریق از عاملی بارهای

 که شوند محاسبه می سازه آن با سازه یک های شاخص

 از نشان شود، 0/1از  بیشتر یا و برابر مقدار این اگر

، 4گیری دارد )هولند اندازه مدل قبول قابل پایایی

 برخی برای بار عاملی که ضرایباز آنجایی ،(0111

می باشد که در تحلیل  بیشتر 0/1از  سؤاالت کمتر

 یا سؤاالت بین tحذف می شوند. در مورد مقدار آماره 

 باید بیش خودشان به مربوط پنهان متغیرهای و هاگویه

باشد که مشخص گردید که مدل، پایایی  16/0 از

 .(2قبولی دارد )جدول  قابل

 میانگین و ترکیبی پایایی کرونباخ، آلفای مقدار

 نشان داده شده است. 3 جدول رد استخراج واریانس

 واریانس میانگین برای مطلوب مقدار ترین پایین

 و پایایی کرونباخ آلفای و برای 5/1 شده استخراج

و همکاران،  5)نیستور باشدمی 3/1مقدار  ترکیبی

 515/1 کرونباخ، که مقدار آلفایاز آنجایی .(2102

ر قرا قبول محاسبه گردید و این مقدار در بازه قابل

 مقدار کهداشت، ادامه تحقیق پیگیری گردید. از آنجایی

 متغیرها تمامی ترکیبی پایایی ضریب و کرونباخ آلفای

 AVE مقدار و همچنین 3/1باالی  و قبول قابل حد در

 حد از باالتر همگی نیز 3 جدول در موجود متغیرهای

                                                           
4 - Hulland 

5 - Nistor 
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 پژوهش همگرای روایی و پایایی باشد، وضعیت می 5/1

 .(3گردد )جدول یم حاضر، تأیید

 آمده 0 جدول در    و    آمده دست به مقادیر

(    های ضریب تعیین  است، حد قابل قبول شاخص

دهنده تناسب ( در مجموع نشان  بین ) و ارتباط پیش

 (.0باشد )جدول های ساختاری می خوب مدل

 555/1، 555/1، 052/1دست آمده )به Gofمقادیر 

 کلی مدل مناسب بسیار برازش دهنده(، نشان013/1و 

 (.5باشد )جدول می
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 : جمعیت شناختی8جدول

 سن تعداد درصد درآمد تعداد درصد

 21-03 02 6/00 میلیون  یک از کمتر 10 1/25

 21-31 063 06 میلیون دو تا یک 055 5/50

 31-01 31 3/01 میلیون سه تا دو 31 3/01

 01از  تر بزرگ 50 0/23 میلیون 3 از بیشتر 00 3

 شده گم های داده 1  شده گم یها داده 1 

 تحصیالت تعداد درصد شغل تعداد درصد

 زیر سیکل 31 3/5 آزاد 15 23

 سیکل 60 6/03 کارمند 31 5/20

 دیپلم 53 20 محصل 020 3/33

 یپلمد فوق 31 5/20 دار بیکار و خانه 60 5/06

 لیسانس 51 5/20 شده گم یها داده 0 

 یسانس به باالل فوق 00 1/3   

 شده گم یها داده 1    

 جنسیت تعداد درصد وضعیت تأهل تعداد درصد

 زن 053 3/03 مجرد 13 6/25

 مرد 216 3/56 متأهل 03 0/30

 شده های گم داده 1  شده های گم داده 1 

 ماه( دو هر)آب قبض دارمق تعداد درصد مساحت خانه محل سکونت تعداد درصد

 تومان هزار 5 از کمتر 00 3 متر 61 زیر 5 2/2

 تومان هزار01تا  5 010 3/25 متر  35 تا 61 016 2/21

 تومان هزار 05 تا01 030 0/36 متر 15تا  35 062 6/00

 هزار تومان 21تا  05 61 01 متر 021تا  15 63 0/03

 ر تومانهزا 31تا  21 00 3 متر 021باالی  20 6/6

 هزار 31باالی  5 2/2 شده گم یها داده 1 

 دانم نمی 21 5   

 شده گم یها داده 1    
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 : جمعیت شناختی8ادامه جدول

 

 

 

 

 

 

 

 آب مصرف در جویی صرفه تعداد درصد شستن ظرف هنگام آب جویی صرفه تعداد درصد

 دوش زمان

 هرگز 1 5/2 هرگز 03 6/3

 ها توق بعضی 013 0/25 ها وقت بعضی 20 5/5

 ها بیشتر وقت 020 2/30 ها بیشتر وقت 31 3/01

 همیشه 023 35 همیشه 025 3/35

 شده گم های داده 1  شویم نمی ظرف وقت هیچ من 062 6/00

 برای آشامیدنی استفاده از آب تعداد درصد زدن مسواک هنگام آب جویی صرفه تعداد درصد

 ماشین یا و حیاط شستن

 گزهر 002 1/31 هرگز 00 1/3

 ها وقت بعضی 006 2/01 ها وقت بعضی 11 3/23

 ها بیشتر وقت 61 01 ها بیشتر وقت 003 2/32

 همیشه 35 6/1 همیشه 033 6/36

 شده گم های داده 1  شده گم های داده 1 

 مالکیت تعداد درصد   

 شخصی 233 2/60   

 استیجاری 031 5/35   

 شده گمداده  1    
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 Tو مقدار ضریب  عاملی معیار، بارهای میانگین، انحراف همحاسب :2جدول

 Tمقدار آماره  بارهای عاملی انحراف معیار میانگین  هانماد سؤاالت / گویه متغیرهای تحقیق

 

 

 آب مصرف از آگاهی

 

 

WC1 16/2 10/0 350/1 351/30 

WC2 53/2 11/0 510/1 335/35 

WC3 05/2 15/0 331/1 506/21 

WC4 01/2 00/0 516/1 031/36 

WC5 035/1 155/1 002/1 56/2 

WC6 051/1 150/1 050/1 11/2 

WC7 10/3 12/0 663/1 051/05 

 

 

 زیست محیط حفاظت نگرانی

 

CE1 031/1 200/1 233/1 021/0 

CE2 53/3 61/1 552/1 050/53 

CE3 105/1 030/1 000/1 525/1 

CE4 130/1 113/1 106/1 035/1 

CE5 36/3 10/1 535/1 521/50 

CE6 110/1 226/1 226/1 111/1 

 از  آب مصرف بهینه آگاهی افزایش

 اینترنت طریق

WC1_INT 10/3 15/1 0 611/00 

 طریق از زیستی محیط نگرانی افزایش

 اینترنت استفاده

CE1_INT 12/2 0 500/1 303/03 

CE2_INT 10/2 12/0 530/1 531/61 

CE3_INT 15/2 15/1 556/1 636/06 

 طریق از آب بهینه مصرف آگاهی افزایش

 اجتماعی های شبکه

WC1_SocNet 16/2 10/0 553/1 103/35 

WC2_SocNet 3 10/1 531/1 130/03 

 طریق از زیستی محیط نگرانی افزایش

 اجتماعی های شبکه

CE1_SocNet 55/2 10/0 561/1 365/50 

CE2_SocNet 51/2 12/0 551/1 510/05 

CE3_SocNet 55/2 12/0 532/1 506/53 

 طریق از آب بهینه مصرف آگاهی افزایش

 تلویزیون

WC1_TV 01/3 51/1 110/1 022/33 

WC2_TV 56/3 36/1 530/1 205/03 

 طریق از زیستی محیط نگرانی افزایش

 تلویزیون

CE1_TV 51/3 35/1 362/1 233/22 

CE2_TV 02/3 50/1 501/1 363/30 

CE3_TV 00/3 55/1 505/1 365/30 
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 شده استخراج واریانس ترکیبی و میانگین پایایی کرونباخ، ضریب آلفای ضریب نتایج :9جدول

 کرونباخ آلفای پژوهش های سازه

α >0.7 

 ترکیبی پایایی

CR>0.7 

 شده میانگین واریانس استخراج

(AVE)>0.5 
 553/1 536/1 523/1 آگاهی از مصرف آب

 330/1 533/1 311/1 زیست نگرانی حفاظت محیط

 0 0 0 اینترنت طریق از  آب مصرف بهینه آگاهی افزایش

 330/1 512/1 501/1 اینترنت استفاده طریق از زیستی محیط نگرانی افزایش

 332/1 530/1 315/1 اجتماعی های شبکه طریق از آب بهینه مصرف آگاهی افزایش

 306/1 515/1 531/1 اجتماعی های شبکه طریق از زیستی محیط نگرانی افزایش

 355/1 551/1 325/1 تلویزیون طریق از آب بهینه مصرف آگاهی افزایش

 633/1 535/1 300/1 تلویزیون طریق از زیستی محیط نگرانی افزایش

 

    و   محاسبه مقادیر  :4جدول

       متغیرها

 236/1 030/1 زیست از محیط حفاظت نگرانی

 311/1 233/1 زیست از طریق اینترنت از محیط حفاظت نگرانی

 050/1 305/1 های اجتماعی زیست از طریق شبکه از محیط حفاظت نگرانی

 325/1 010/1 زیست از طریق تلویزیون از محیط حفاظت نگرانی

 

 GOF معیار  با ها مدل کلی برازش : محاسبه مقدار نتایج0جدول شماره 

̅̅̅̅   الگو               ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     √             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅̅̅  

015/1 616/1 236/1 زیست از محیط حفاظت نگرانی و آگاهی  

002/1 563/1 311/1 زیست از طریق اینترنت از محیط و آگاهی حفاظت نگرانی  

555/1 355/1 050/1 ماعیهای اجت زیست از طریق شبکه از محیط و آگاهی حفاظت نگرانی  

050/1 315/1 325/1 زیست از طریق تلویزیون از محیط و آگاهی حفاظت نگرانی  

 باشددهنده برازش ضعیف، متوسط و قوی میترتیب نشانبه 93/5و  20/5،  58/5سه مقدار 
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 ،PLSدر روش  ها داده تحلیل الگوریتم با مطابق

 ساختاری دلگیری، م اندازه مدل برازش بررسی از پس

بر  را متغیرها این میان روابط توان می کلی، مدل و

 و بررسی نتیجه کرد، بررسی پژوهش های فرضیه اساس

  افزار نرم از استفاده با تحقیق فرضیات تحلیل

SmartPLS3 شده  ارائه 0و  3، 2، 0های شکل در 

  .است

 

   

زیست( ر نگرانی محیط: نتایج آزمون فرضیات )آگاهی از مصرف بهینه آب ب8شکل   

 

: نتایج آزمون فرضیات )استفاده از اینترنت در مصرف بهینه آب(2شکل   

 

(آب بهینه مصرف در های اجتماعی شبکه از استفاده)فرضیات  آزمون : نتایج9شکل   

 

 

(آب بهینه مصرف در از تلویزیون استفاده)فرضیات  آزمون نتایج :4 شکل
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با  آب بهینه مصرف از یآگاه ها نشان داد کهبررسی

 نگرانی ( برB (0.01>P)=056/1ضریب همبستگی 

 آگاهی کسب میزان(، 0دارد )شکل  زیستی تأثیر محیط

 نیز بر میزان اینترنت طریق از آب بهینه مصرف از

 632/1اینترنت  طریق از زیستی محیط نگرانی کسب

(0.01 >P تأثیر ) (.2 دارد )شکل  

 از آب بهینه مصرف از آگاهی کسب میزان تأثیر

همبستگی  ضریب با اجتماعی های شبکه طریق

632/10.01) >P )نگرانی  کسب بر میزان

اجتماعی موثر بود  های شبکه  طریق از زیستی محیط

 .(3)شکل 

 آب بهینه مصرف از آگاهی میزان همبستگی کسب

زیستی برابر با  نگرانی محیط کسب و تلویزیون طریق از

533/1 (0.01 >P )دست آمدبه. 

زیستی، آگاهی از  نگرانی محیط که داد ها نشان یافته

زیستی از طریق  مصرف بهینه آب، نگرانی محیط

های اجتماعی، تلویزیون و آگاهی از  اینترنت، شبکه

های اجتماعی و  مصرف آب از طریق اینترنت، شبکه

افراد با تحصیالت زیر دیپلم با افراد با  تلویزیون از نظر

  .(6باشد )جدول می به باال متفاوتمدرک دیپلم 
 

بین افراد با تحصیالت زیر دیپلم و  در تحقیق در موجود متغیرهای تفاوت سنجش برای ویتنی مانU آزمون نتایج. 3جدول

 دیپلم به باال

 ای )تحصیالت(میانگین رتبه
 آماره ویلکاکسون

سطح 

 معناداری

مقدار آماره 

Z 

مقدار آماره من 

 ویتنی
 قیقمتغیرهای تح

 زیر دیپلم دیپلم به باال

 زیست نگرانی محیط 01110 -012/3 112/1 00061 13/053 51/010

 آگاهی از مصرف بهینه آب 1506 -235/3 110/1 00250 13/050 50/012

35/010 53/006 511/03333 111/1 505/3- 511/1302 
زیستی )از طریق  نگرانی محیط

 اینترنت( 

25/013 30/001 511/00132 111/1 655/3- 511/1613 
 طریق آب )از بهینه مصرف از آگاهی

 اینترنت(

30/013 51/005 511/03153 111/1 626/3- 511/1012 
زیستی )از طریق  نگرانی محیط

 های اجتماعی(  شبکه

00/012 22/052 00311 110/1 
 

251/3- 
1500 

طریق  آب )از بهینه مصرف از آگاهی

 های اجتماعی( شبکه

03/032 25/211 06310 113/1 130/2- 01131 
زیستی )از طریق  نگرانی محیط

 تلویزیون( 

50/033 03/215 06356 111/1 511/2- 01000 
طریق  آب )از بهینه مصرف از آگاهی

 تلویزیون(
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از  کمتر متغیرها، این داریمعنی سطح کهاز آنجایی

تحصیالت  که بیان نمود توان می محاسبه گردید، 15/1

زیستی و آگاهی از مصرف بهینه آب و  نگرانی محیط رب

های  زیستی از طریق اینترنت، شبکه نگرانی محیط

اجتماعی، تلویزیون و آگاهی از مصرف بهینه آب از 

 های اجتماعی و تلویزیون طریق اینترنت، شبکه

 های میانگین به توجه با همچنین .است تأثیرگذار

زیست  رانی از محیطنتیجه گرفت که نگ توان می ای رتبه

های اجتماعی و آگاهی از  از طریق اینترنت و شبکه

 با اجتماعی های شبکه و اینترنت طریق مصرف بهینه از

 زیر تحصیالت با افراد از بیشتر باال به دیپلم مدرک

زیستی از طریق  ولی نگرانی محیط .باشد می دیپلم

پلم تلویزیون و آگاهی از طریق تلویزیون در افراد زیر دی

 (.6بیشتر از افراد باالتر از دیپلم است )جدول 

 زیستی، محیط نگرانی نتایج بیانگر آن است که

 از زیستی محیط آب، نگرانی بهینه مصرف از آگاهی

 آگاهی و تلویزیون اجتماعی، های شبکه اینترنت، طریق

 اجتماعی، های شبکه اینترنت، طریق از آب مصرف از

درآمد  با افراد کم با درآمد  با افراد ازنظر تلویزیون

 (.3داری ندارد )جدول تفاوت معنی متوسط و بیشتر

درآمد و افراد با درآمد  کم افراد بین در تحقیق در موجود متغیرهای تفاوت سنجش برای ویتنی مان U آزمون نتایج. 0جدول

 متوسط باال

 ای )درآمد(میانگین رتبه

 آماره ویلکاکسون
سطح 

 معناداری

اره مقدار آم

Z 

مقدار آماره من 

 ویتنی
درآمد متوسط   متغیرهای تحقیق

 به باال
 درآمد کم

 زیست نگرانی محیط 511/02005 -555/1 551/1 511/06601 53/006 55/053

 آگاهی از مصرف بهینه آب 02550 -012/1 101/1 05561 15/052 63/050

15/031 05/011 511/05063 351/1 105/1- 511/00505 
زیستی )از طریق  رانی محیطنگ

 اینترنت( 

36/050 31/052 511/05512 133/1 151/1- 511/0533 
 طریق آب )از بهینه مصرف از آگاهی

 اینترنت(

51/051 25/056 511/05555 603/1 063/1- 511/02201 
زیستی )از طریق  نگرانی محیط

 های اجتماعی(  شبکه

13/052 35/031 06551 332/1 251/1- 02310 
طریق  آب )از بهینه مصرف از آگاهی

 های اجتماعی( شبکه

56/050 31/052 511/05120 166/1 102/1- 511/02616 
زیستی )از طریق  نگرانی محیط

 تلویزیون( 

53/051 20/055 511/05653 301/1 351/1- 511/02335 
طریق  آب )از بهینه مصرف از آگاهی

 تلویزیون(
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، 15/1ام متغیرها از تم داریمعنی کمتر بودن سطح

است  تأثیرگذار سن بر تمام متغیرها دهد کهمی نشان

 ای رتبه های میانگین به توجه با (. همچنین5)جدول 

زیستی، آگاهی از  اظهار داشت که نگرانی محیط توان می

زیستی از طریق  مصرف بهینه آب و نگرانی از محیط

ترنت اینترنت و آگاهی از مصرف بهینه آب از طریق این

بیشتر از سایر سنین است، همچنین  03-21در سنین 

های اجتماعی و  زیست از طریق شبکه نگرانی از محیط

 های شبکه طریق آگاهی از مصرف بهینه آب از

سال  بیشتر از  21-31بین افراد با سن  اجتماعی،

زیستی و آگاهی از  سنین دیگر است و نگرانی محیط

های  ن برای سنمصرف بهینه آب از طریق تلویزیو

 سال نیز بیشتر از سایر سنین تأثیر دارد. 01تر از  بزرگ

مختلف های سن با افراد بین در تحقیق در موجود متغیرهای تفاوت سنجش برای والیس کروسکال آزمون . نتایج1جدول   

 متغیرهای تحقیق سن ای میانگین رتبه سطح معناداری 2 کای آماره مقدار

210/01 111/1 

32/200 03-21  

 زیست نگرانی محیط

 

03/011 21-31 

01/052 31-01 

 01تر از بزرگ 61/053

123/21 111/1 

03/203 03-21  

 31-21 35/015 آگاهی از مصرف بهینه آب

21/055 31-01 

 01تر از بزرگ 15/051

035/35 111/1 

65/200 03-21  

 31-21 25/216 نترنت( زیستی )از طریق ای نگرانی محیط

21/030 31-01 

 01تر از بزرگ 00/026

233/35 111/1 

55/231 03-21  

 31-21 66/211 اینترنت( طریق آب )از بهینه مصرف از آگاهی

55/066 31-01 

 01تر از بزرگ 05/033

130/30 111/1 

32/056 03-21  

 31-21 36/215 اجتماعی(  های زیستی )از طریق شبکه نگرانی محیط

63/010 31-01 

 01تر از بزرگ 53/020

336/23 111/1 61/012 03-21  
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 های اجتماعی( طریق شبکه آب )از بهینه مصرف از آگاهی 21-31 33/210

01/032 31-01 

 01تر از بزرگ 60/031

360/00 112/1 

25/213 03-21  

 31-21 10/061 ریق تلویزیون( زیستی )از ط نگرانی محیط

15/062 31-01 

 01تر از بزرگ 10/203

003/02 116/1 

12/055 03- 21  

 31-21 03/060 طریق تلویزیون( آب )از بهینه مصرف از آگاهی

51/055 31-01 

 01تر از بزرگ 35/200

 

 گیرینتیجه

از  نتایج نشان داد که آگاهی در مصرف بهینه آب

های اجتماعی و تلویزیون در  طریق اینترنت، شبکه

زیستی تأثیر دارد، همچنین تلویزیون در  نگرانی محیط

بخشی از مصرف بهینه آب و نگرانی آگاهی

سال، بیشترین  01تر از  زیستی برای سنین بزرگ محیط

، اینترنت و 31تأثیر را دارد و بر روی افراد کمتر از 

ین تأثیر را دارند. در افرادی های اجتماعی بیشتر شبکه

که تحصیالت باالتر از دیپلم دارند، آگاهی از مصرف 

زیستی از طریق اینترنت و  بهینه آب و نگرانی محیط

های اجتماعی بیشتر از افراد با تحصیالت زیر  شبکه

دیپلم است فقط آگاهی از مصرف بهینه آب و نگرانی 

د با زیستی از طریق تلویزیون بر روی افرا محیط

 تحصیالت زیر دیپلم بیشترین تأثیر را داشت.

تبلیغات تلویزیونی،  طریق گردد ازپیشنهاد می

و اینترنت به عموم افراد جامعه  اجتماعی های شبکه

 الگوی مصرف و به های الزم در راستای تغییرآموزش

کشاورزان در راستای تولید محصوالتی با مصرف بهینه 

های آینده نیز هم برای نسلآب داده شود تا این ماده م

ها نیز بایستی از توسعه  این، دولت برفراهم باشد. عالوه 

هایی که به مدیریت تقاضا، کاهش  آوری و گسترش فن

گذاری در  آلودگی، تسهیل تخصیص و تحریک سرمایه

کند، حمایت نمایند. های آب کمک می زیرساخت

رچه منابع های مدیریت یکپا بنابراین، ایران باید برنامه

آب و یک نقشه راه و استراتژی تأمین مالی برای اجرای 

 های خود را توسعه دهد. طرح

 تقدیر و تشکر

-ط-این تحقیق در قالب طرح پژوهشی با کد پ

با استفاده از حمایت مالی و معنوی معاونت   0165

حیدریه انجام آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربت

ت انجام شده تقدیر و گردیده است، بدینوسیله از حمای

 گردد.تشکر می
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Effects of Media and Information and Communication Technology 

on Water Consumption Optimization Culture 

Amir Salari1, Ali Maroosi2* 

 

Abstract  

Water is critical to human survival. The availability of proper and desirable water for human 

life and all-round development is essential. Water scarcity is one of the main problems of the 

21st century, which has already affected nearly all countries of the world, including the 

countries of the dry belt, such as Iran. One way to deal with water scarcity is to save water. 

Media and information technology are important tools for education and awareness of people. 

This article examines the impact of media and information and communication technology on 

the optimal use of water. The statistical population is Torbat Heydariyeh city. Using random 

sampling method, 363 of them were selected as samples. The results showed that awareness of 

the optimal use of water through the internet, social media and television has impacts on 

environmental concerns. The television has the highest effect on the knowledge of the optimal 

use of water and environmental concerns for people older than 40 and those with the poor 

education. The Internet and social networks affect the people under 30 and people with higher 

education. The overall result of this research is that internet, media and social networks play a 

significant role in the consumption and conservation of water resources. 

Keywords: Internet, Television, Saving water, Social networks, Environmental concern. 
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