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زمین�ه و هدف :آب از جمله با ارزشترین عوامل زیس��ت محیطی اس��ت ک��ه امروزه به يكي از
بزرگترين چالشهاي جامعه بش��ري تبدیل ش��ده اس��ت .هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط
نگرش مذهبی با گرایش به صرفه جویی در مصرف آب در دانش آموزان دبیرستانی شهر یزد است.
روش بررس�ی :این مطالعه به روش مقطعی روی  600نفر از دانش آموزان دبیرس��تانی شهر یزد
( 300نفر دختر و  300نفر پس��ر) بهصورت تصادفی در س��ال  1397انجام ش��د .ابزار گردآوری
اطالعات ،پرسش��نامه 21س��والی گرایش به صرفه جویی در مصرف آب و پرسش��نامه 60سوالی
نگ��رش مذهبي ب��ود .دامنه نمره برای گرای��ش به صرفه جویی در مص��رف آب و نگرش مذهبی
بهترتیب  21-105و  60-300بود .دادهها با اس��تفاده از نرم افزار  SPSS16و با آمار توصیفی و
آمار تحلیلی (آزمونهای مجذور کای ،آنوا ،تی مستقل و ضریب همبستگي پيرسون) مورد تجزیه
و تحليل قرار گرفت.
یافتهه�ا :ميانگين و انحراف معیار نمره نگ��رش مذهبي و گرایش به صرفه جویی در مصرف آب
شرکت کنندگان به ترتيب برابر با  180/11±14/31و  65/27±10/21بود .نگرش مذهبی دانش
آموزان با متغيرهای سن و جنس و گرایش به صرفه جویی در مصرف آب با متغیر جنس و تعداد
اعضای خانواده رابطه معنیداری داش��ت ( .)p>0/05همبستگی بین نگرش مذهبی و گرایش به
صرفه جویی در مصرف آب از نظر آماری معنیدار بود ( r=0/69و .)p=0/01
نتیجهگی�ری :با توجه به همبس��تگی مثبت��ی که نگرش مذهبی بر گرایش ب��ه صرفه جویی در
ت نهادههاي مذهب��ی و اخالقی مرتبط با صرفه جویی در مصرف
مص��رف آب دارد تالش در تقوی 
آب در دانش آموزان ،میتواند منجر به گس��ترش نگرش مصرف بهینه آب در این قش��ر تاثیرگذار
جامعه گردد.

ارتباط نگرش مذهبی با گرایش به ...

مقدمه

ناپذیر کرده است (.)10

موفقیت اس��تراتژیهای مدیریت تقاضای آب در بخش خانگی

آب از جمله با ارزشترین عوامل زیست محیطی است که نقش

ب��ه اینکه مردم در مورد آب و مصرف آن چگونه میاندیش��ند و

به سزایی در حیات و سالمت انسان دارد ( .)2 ،1مسئله بحران

چه باورهایی دارند ،بس��تگی زیادی دارد .شواهد نشان میدهد

آب و کمبود منابع آبی سالهاست در رسانهها و محافل علمی و

هنگامی که افراد اعتقاد داشته باشند که منابع آب محدود است

عمومی بازگو میش��ود كه ميتواند سرمنشأ بسياري از تحوالت

و بای��د صرفه جوی��ی کنند ،در عمل نیز بیش��تر در مصرف آب

مثب��ت و منفي جهان قرار گي��رد و حتی گاهی ادعای محوریت

صرفه جویی میکنند (.)11

آب در جنگهای آینده جهان مکررا مطرح میشود ( .)3فقدان

در طول تاریخ ،برای انس��ان س��نتی چه غربی و چه شرقی و با

آب توس��عه اقتصادی همه کشورها را در مناطق خشک و نیمه

هر دین و آیینی ،طبیعت جنبهای از تقدس داش��ته است .آب،

خشک متوقف میکند و پیش بینی میشود که در آینده نزدیک

درخ��ت و کوه و بس��یاری از مظاهر طبیعت دارای ارزش واالیی

به یک مشکل بزرگتر تبدیل شود (.)5 ،4

ب��وده اس��ت ( .)12در قرآن کریم حدود ش��صت آيه درباره آب

قرار گرفتن کش��ور ایران در کمربند خش��ک کره زمین و ناحیه

وج��ود دارد كه بخش زي��ادي از آنها بين فرود آمدن آب از يك

پرفش��ار جنب حارهای ،س��بب نوس��انات زیاد در میزان بارش

سو و استمرار حيات از سوي ديگر ارتباط برقرار ميكند (نظريه

مناط��ق مختلف و چالشه��ای متعدد در ارتباط ب��ا منابع آب

گردش هيدروليك) و مردم را به تأمل و تدبر در اين باره دعوت

در س��طح کشور شده اس��ت .پیش بینیها نشان میدهد که تا

ميكند (.)8

س��ال  2030بسیاری از استانهای کشور مانند مرکزی ،تهران،

مروري گذرا به منابع اسالمي نشان ميدهد كه استفاده بهينه از

کاش��ان ،س��منان و قزوین تحت تاثیر خشکس��الی شدید قرار

اين موهبت الهي پيوسته مورد تاكيد ائمه معصومین بوده است.

میگیرند (.)6

فقهاي مس��لمان نيز با بر شمردن دوازده نوع آب کوشیدهاند تا

تردیدی نیس��ت که در ایران نیز میبایس��ت یک راهبرد کالن

بسته به شرايط مختلف اقليمي از يك سو با طرح الگوي ديني،

و تخصص��ی در باب مدیری��ت منابع آبی تدوین ش��ده و آینده

شيوه درس��ت مصرف آب را به عموم مسلمانان نشان دهند ،از

پژوهی شرایط آبی کش��ور مدنظر دائمی کارشناسان و خصوصا

سوي ديگر ،با تعيين شاخصهاي ديني ،از هدر رفتن و آلودگي

سیاستگذاران این حوزه قرار گیرد (.)7 ،2

آن جلوگيري كنند (.)13

علیرغم این که میانگین بارش باران در ایران ،یک سوم میانگین

دين مبين اسالم از يك سو ،با پذيرش اينكه طبيعت در تسخير

جهانی اس��ت ،اما س��رانه مصرف در کلیه بخشه��اي خانگی،

انس��ان اس��ت ،بر اين مطلب تأكيد ميكند ك��ه همه چيز براي

کش��اورزي و صنعتی ،باالتر از اس��تانداردهاي جهانی است .به

انس��ان و در خدمت انس��ان قرار دارد؛ اما از سوي ديگر با وضع

عنوان نمونه ،س��رانه مص��رف آب خانگی در ایران 220لیتر در

قوانين بازدارنده ،كوش��يده است تا اين بهره وري از طبيعت ،نه

هر روز اس��ت در حالی که اس��تاندارد آن در جهان تنها 75 L

موجب آس��يب ديدگي خود طبيعت ش��ود و نه با اس��تفاده بي

اس��ت .این امر نش��ان دهنده این است که میزان مصرف آب در

ایران ،یک مس��أله اجتماعی ب��وده و صرفه جویی در منابع آب،

در مع��رض تهديد قرار گيرد .بر اين اس��اس ،آموزههاي ديني،

یک ضرورت ملی است (.)9 ،8

مس��لمانان را به رعايت عدالت زيس��ت محيطي فرا ميخوانند

افزای��ش مص��رف آب در طول زمان متاث��ر از افزایش جمعیت،

تا همگان فرصت اس��تفاده از منابع زيس��ت محيطي را داش��ته

باال رفتن سطح بهداشت عمومی ،رشد فعالیتهاي کشاورزي و

باش��ند و اين نعمتهاي خ��دادادي تنها در اختيار گروه خاصي

توس��عه اقتصادي و اجتماعی ،لزوم نگرش به سوي تقاضا براي

قرار نگيرد (.)8

آب در مقیاسه��اي جهانی ،منطق��هاي و ملی را امري اجتناب
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رويه از آن ،ماندگاري اين نعمتهاي الهي براي س��اير انسانها

آمنه مرزبان و همکاران

 Ahmadiو همکاران در مطالعه افراد  18س��ال به باالی شهر

میکند ،مرور مطالعات پیش��ین نش��ان میده��د تحقیقات در

رابطه معنیداری دارد ( .)8در مطالعه  Chuviecoدر بررس��ی

اس��ت بنابراین این مطالعه با هدف تعیین ارتباط نگرش مذهبی

زمین��ه تاثیر مذهب بر صرفه جوی��ی در مصرف آب اندک بوده

یاس��وج نشان دادند که دینداری با میزان گرایش به مصرف آب

ب��ا گرایش ب��ه صرفه جوی��ی در مصرف آب در دان��ش آموزان

روابط انسان و طبیعت در سال  2012نشان داده شد ،همگرایی

دبیرستانی شهر یزد انجام شد.

قابل توجهی بین س��نن مذهبی و حفاظ��ت از طبیعت و منابع
آب وجود دارد (.)14

فرهنگ س��ازی در مص��رف آب و ضرورت مصرف بهینه موضوع

مواد و روشها

آموزان گروه بزرگی از جامعه هستند ،آنان بیش از  30درصد از

پژوهش کلیه دانش آموزان دبیرس��تانی ش��هر یزد بود .شهر

ای��ن مطالع��ه مقطع��ی در س��ال  1397انجام ش��د .جامعه

بس��یار مهمی اس��ت که باید از مدارس آغاز ش��ود ( .)15دانش

یزد در مرکز ایران ،با طول جغرافیایی  ۱۵درجه و  ۵۳دقیقه

جمعیت کل جهان را تشکیل میدهند .ضمن آن که این نسبت

و ع��رض جفرافیایی  ۴۶درج��ه و  ۳۱دقیقه قرار دارد .ارتفاع

در برخی کش��ورهای در حال توسعه به  50درصد و بیشتر نیز

آن نس��بت به س��طح دریا  1150 mاس��ت .این شهر دارای

میرس��د ( .)16بهطوریکه جمعیت دانش آموزی ایران نزدیک

 35آموزش��گاه در مقطع دبیرستان بود که  3866دانش آموز

به 13میلیون نفر است.

نوجوانان در هر جامعهای پیشگام استقبال از تغییرات فرهنگی

در آنها مش��غول به تحصی��ل بودند .حجم نمونه با اس��تفاده

قب��ال تغییرات اجتماعی و فرهنگی و الگوهای زندگی دارند .در

برابر ( )α=0/05و خطای آزمون  60درصد و همچنین مقدار

از مطالع��ه مش��ابه ( )8و ب��ا در نظر گرفتن خط��ای نوع اول

و الگوه��ای زندگی بوده و قابلیت انعطاف پذیری بیش��تری در

 SD =3با اس��تفاده از معادله  1با احتساب ریزش  620نفر

این میان یکی از اقشار مهم و تأثیرگذار بر جامعه ،دانش آموزان

محاس��به ش��د که در انتها  600پرسشنامه تکمیل شد .جهت

هس��تند .این قش��ر در تغییر یا ثبات سبک زندگی جامعه نقش

باال بردن دقت مقایس��ه در دو جنس  300نفر دختر و 300

فعالی داش��ته و میتوانند الگوی سایر نوجوانان باشند پس الزم

نفر پسر وارد مطالعه شدند.

است توجه ویژهای به سبک و الگوهای رفتاری زندگی این قشر

داش��ته باش��یم تا بتوانیم اهداف جامعه خود را در آینده بهتر و

()1

دقیقتر برنامه ریزی نماییم (.)17

الزمه امر فرهنگ سازی شناخت عوامل مرتبط با مصرف بهینه

� 600

�
�

� ���� �����
��

��

روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪاي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﺑﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮﺷﻪ ،در اﺑﺘﺪا 10

روش نمونه گیری بهصورت خوش��های چند مرحلهای بود بدین

و صرفه جویی اس��ت .یکی از این عوامل اخالق زیست محیطی

گرفتنﺷﺪ
ﻗﺮﻋﻪنظراﻧﺘﺨﺎب
آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﭘﺴﺮاﻧﻪ( ﺑﻪ
دﺧﺘﺮاﻧﻪ و
آﻣﻮزﺷﮕﺎه
ﻣﺪرﺳﻪ )5
ﻣﺪرﺳﻪ از
داﻧﺶ 10
ﺗﻌﺪاددر ابتدا
ﻧﺴﺒﺖخوشه،
ﺳﭙﺲ بهﺑﻪعنوان
هر .مدرسه
ﻗﻴﺪبا در
صورت
است 5و مذهب و
فرهنگ مذهبی
کشوری با
 35ایران
ﺑﻴﻦاست.
اسالمی

دخترانهازو 5ﻣﺪارس
آموزشگاهﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ
( 5آﻣﻮزان
داﻧﺶ
ﭘﺮوﻧﺪه
ﺷﻤﺎره
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ
بخصوص در
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ.
ﻣﺪارس
در بهﺑﻴﻦ
آﻣﻮز ﻫﺮ
آموزشگاه
مدرسه
بین 35
مدرس��ه از
آب دارند.
زیست و
محیط
ﻫﺎهای
ﻧﻤﻮﻧﻪویژ
ﻣﺪرﺳﻪتوجه
دین اسالم

نوجوانان و دانش آموزان نقش موثری در مدیریت مصرف آب در

قرعه کشی شماره پرونده دانش آموزان نمونهها از مدارس جهت

داده و هم مس��ئولیت ارتباط نس��ل حاضر با نسلهای آینده را

ابزار جمع آوری دادهها شامل چک لیست اطالعات دموگرافیک

نهایت با
در بین
نمونهها
آﻣﻮزانهرو مدرسه
دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ داﻧﺶ آموز
اف��راد بخصوص
ﻟﻴﺴﺖزندگی
زیس��ت در
بهین��ه آب
شد.ودرﻧﮕﺮش
تقسیمآب
مدارسﻣﺼﺮف
ﺟﻮﻳﻲ در
ﺻﺮﻓﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اﻃﻼﻋﺎت
محیط ﭼﻚ
حف��ظ ﺷﺎﻣﻞ
آوريو دادهﻫﺎ
اﺑﺰار ﺟﻤﻊ

ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻮد .ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ ،وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺷﻐﻞ
تکمیل پرسشنامهها انتخاب شدند.

آینده جامعه ایفا خواهد کرد زیرا آنان هم نس��ل بعد را تشکیل

ﭘﺪر ،ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر ،وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻮد.

ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف آب )ﺿﻤﺎﺋﻢ( ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ) (18ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .رواﻳﻲ آن ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
دارند (.)16

دانش آموزان و پرسش��نامه صرفه جویی در مصرف آب و نگرش

رﺳﻴﺪ.
زﻳﺴﺖ
اطالعات و ﻣﺤﻴﻂ
لیس��ت ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺷﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ﻧﻔﺮ از
ﺗﺎﻳﻴﺪ باﭘﻨﺞ
س��ن،
ش��امل
دموگرافیک
ﺑﻬﺪاچک
آﻣﻮزش بود.
نهی ﻣﺤﻴﻂ ،مذهبی
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲتبذیر
اﻧﺴﺎﻧﻲ،از اسراف و
اﻛﻮﻟﻮژيبش��دت
مبین اس�لام
اینکه دین
وجود

ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮت در ﺑﻴﻦ  30ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و آﻟﻔﺎي
ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  0/94ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ .اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ  21ﺳﻮال در ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ) 4ﺳﻮال( ،ﻋﺎﻃﻔﻲ ) 3ﺳﻮال( ،رﻓﺘﺎري )5
ﺳﻮال( و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ) 9ﺳﻮال( ﺑﺎ ﻃﻴﻒ  5ﮔﺰﻳﻨﻪاي ﻟﻴﻜﺮت )ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ،ﻣﻮاﻓﻘﻢ ،ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم ،ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ،ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ(
411
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 21ﻧﻤﺮه ﻛﺴﺐ ﻛﺮد .اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از  35ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ،در وﺿﻌﻴﺖ ﺿﻌﻴﻒ و ﺑﻪ ﻧﻤﺮات  35ﺗﺎ  70در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و
ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ از  70در ﻣﺤﺪوده ﺧﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

] [ Downloaded from ijhe.tums.ac.ir on 2023-01-09

دین اسالم در زمینه مصرف
دستورات
ﺗﻜﻤﻴﻞکردن توصی
ﺟﻬﺖنهادینه
ﺷﺪﻧﺪ.
ها واﻧﺘﺨﺎب
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪهﻫﺎ

پس��رانه) به قید قرعه انتخاب شد .سپس به نسبت تعداد دانش

ارتباط نگرش مذهبی با گرایش به ...

جنس ،وضعیت اقتص��ادی -اجتماعی ،تع��داد اعضای خانواده،

خودایفا تکمیل ش��دند .زمان تکمیل پرسشنامه بطور میانگین

پرسش��نامه صرفه جویی در مصرف آب (ضمائم) که در مطالعه

 1397بود .قبل از شروع پژوهش توضیحات کامل به هر فرد در

آن به تایید پنج نفر از متخصصین اکولوژی انس��انی ،مهندس��ی

ش��د و سپس از افرادی که  18س��ال تمام سن داشتند رضایت

 30 minب��ود .فاصله زمانی جمع آوری اطالعات مهر و آبانماه

شغل پدر ،شغل مادر ،وضعیت مالکیت مسکن بود.

م��ورد پژوهش و اهداف و محرمانه بودن اطالعات دریافتی ارائه

مش��ابه ( )18بهکار رفته بود مورد اس��تفاده ق��رار گرفت .روایی

نامه آگاهانه کتبی اخذ ش��د و دانش آموزانی که زیر سن قانونی

بهداش��ت محیط ،آموزش بهداش��ت ،جامعه شناس��ی و محیط

قرار داشتند با اخذ رضایت نامه از والدین آنها پرسشگری انجام

زیست رس��ید .جهت محاس��به پایایی پرسش��نامهها ابتدا یک

شد .شایان ذکر است در این پژوهش کلیه اصول اخالقی بیانیه

مطالعه پایلوت در بین  30نفر از دانش آموزان دبیرستانی انجام

هلسینیکی رعایت شده است.

ش��د و آلفای کرونباخ  0/94بهدست آمد .این پرسشنامه شامل

معی��ار ورود ب��ه مطالعه ش��اغل ب��ه تحصیل ب��ودن در مقطع

 21س��وال در چهار بعد شناختی ( 4سوال) ،عاطفی ( 3سوال)،

دبیرستان در شهر یزد و رضایت جهت شرکت در مطالعه بود و

رفتاری ( 5س��وال) و مس��ئولیت پذیری ( 9س��وال) با طیف 5

گزینهای لیکرت (کامال موافق��م ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم،

معیار خروج از مطالعه عدم تمایل به شرکت در مطالعه یا ناقص

آب از ی��ک تا پنج نمرهدهی ش��دند ،بنابراین هر دانش آموز در

دادهه��ا پس از جم��ع آوری وارد نرم افزار  SPSS,16ش��د و

بودن پرسشنامه دریافتی از فرد بود.

کامال مخالفم) است .سواالت پرسشنامه صرفه جویی در مصرف

ب��ا اس��تفاده از آمارههای توصیفی جهت تعیی��ن نمره میانگین

محدوده  21-105نمره کس��ب کرد .اف��رادی که نمره کمتر از

و وضعی��ت متغیرهای وابس��ته و ابعاد آنه��ا و همچنین فراوانی

 35کس��ب کردند ،در وضعیت ضعیف و به نمرات  35تا  70در

متغیره��ای دموگرافیک ،آن��وا ) (ANOVAجهت س��نجش

وضعیت متوس��ط و نمرات باالت��ر از  70در محدوده خوب قرار

اخت�لاف میانگین میان متغیرهای س��ن ،وضعی��ت اقتصادی،

گرفتهاند.

شغل پدر و مادر ،مس��کن و تعداد اعضاء خانواده با نمره نگرش

جهت س��نجش نگرش مذهبی دانش آموزان از پرسش��نامه 60

س��والی نگرش مذهبی  )19( Khodayarifardاستفاده شد

مذهب��ی و گرای��ش به صرفه جویی در مصرف آب و تی تس��ت

صرفه جویی جایگزین سواالت غیرمرتبط با مطالعه شد ،سپس

میانگین می��ان متغیر جنس با نمره نگ��رش مذهبی و گرایش

مس��تقل ) (Independent t-testجه��ت س��نجش اختالف

که با کس��ب نظر از کارشناسان مذهبی تعدادی سوال مرتبط با

ب��ه صرفه جویی در مصرف آب و ضریب همبس��تگی پیرس��ون

پرسشنامه توسط  3کارشناس مذهبی بررسی و روایی آن مورد

) )Pearson Correlation Coefficientجهت س��نجش

تایی��د قرار گرفت ،جهت محاس��به پایایی اب��زار آلفای کرونباخ

ارتباط بین متغیرهای وابس��ته و ابعاد آنها در سطح معنیداری

 0/91بهدس��ت آمد .این پرسشنامه ش��امل  60سوال در  4بعد

 0/05تجزیه و تحلیل شد.

التزام دینی ( 15س��وال) ،باور دینی ( 15سوال) ،عواطف دینی
( 15س��وال) و شناخت دینی ( 15س��وال) بهصورت طیف پنج

گزینهای لیکرت (کامال موافق��م ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم،

ميانگين سني ش��رکت کنندگان( 16/02±4/24با دامنه -18

کامال مخالفم) بود .نمرهدهی به س��واالت پرسش��نامه از یک تا

 15س��ال) بود .سن  250نفر ( 41/66درصد) از دانش آموزان

پن��ج بود بنابراین دامنه نمره بین  60-300تعیین ش��د .نمرات

 16س��ال بود .از نظر وضعیت اقتصادی  342نفر ( 57درصد)

زیر  100وضعیت ضعیف ،بین  100تا  200وضعیت متوس��ط و

از نظ��ر وضعیت اقتصادی در حد متوس��ط بودند .ش��غل پدر

باالتر از  200وضعیت خوب تلقی شدند.

پرسش��نامهها توس��ط  4نفر پرسش��گر آموزش دیده بهصورت
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 287نف��ر ( 31/16درص��د) از اف��راد آزاد و  369نفر (61/50

412

] [ Downloaded from ijhe.tums.ac.ir on 2023-01-09

یافتهها

آمنه مرزبان و همکاران

درص��د) از مادران آنها خانهدار بودند 372 .نفر ( 62درصد) از

درصد) از دانش آموزان در خانوادههای سه تا پنج نفره زندگی

دان��ش آموزان در خانه ملکی زندگی کرده و  363نفر (60/50

میکردند (جدول .)1

ﺟﺪول  -1ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد در ﺳﺎل 1397
جدول  -1توزیع فراوانی متغیرهای دموگرافیک در دانش آموزان دبیرستانی مورد مطالعه شهر یزد در سال 1397

ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺟﻨﺲ

ﺳﻦ

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي

ﺷﻐﻞ ﭘﺪر

ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر

ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده

زن
ﻣﺮد
15
16
17
18
ﺿﻌﻴﻒ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺧﻮب
ﻛﺎرﻣﻨﺪ
آزاد
ﺑﻴﻜﺎر
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻛﺎرﻣﻨﺪ
آزاد
ﺧﺎﻧﻪ دار
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻣﻠﻜﻲ
اﺳﺘﻴﺠﺎري
زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎن )ﭘﺪرﺑﺰرگ و(....
>3
3-5
5-7
<7

413

300
300
154
250
97
99
136
342
122
151
287
80
82
85
98
369
48
372
123
105
111
363
68
58

درﺻﺪ

50
50
25/66
41/66
16/16
16/50
22/66
57
20/33
25/16
31/16
13/33
13/66
14/16
16/33
61/50
8
62
20/50
17/50
18/50
60/50
11/33
9/66
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ﻣﺴﻜﻦ

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

ﺗﻌﺪاد

ﻓﺮاواﻧﻲ

5-7
<7

68

11/33

58

9/66

ارتباط نگرش مذهبی با گرایش به ...

ﺟﺪول  -2ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب و اﺑﻌﺎد آﻧﻬﺎ در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
ﯾﺰد در ﺳﺎل 1397

جدول  -2میانگین نمره نگرش مذهبی و گرایش به صرفه جویی در مصرف آب و ابعاد آنها در دانش آموزان دبیرستانی یزد در سال 1397

ﻓﺮاواﻧﯽ )ﺗﻌﺪاد(

ﻣﺤﺪوده ﻧﻤﺮه

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

اﻟﺘﺰام دﯾﻨﯽ

600

75-15

35/5±09/24

ﺑﺎور دﯾﻨﯽ

600

75-15

ﻋﻮاﻃﻒ دﯾﻨﯽ

600

75-15

ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﻨﯽ

600

75-15

600

300-60

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

600

20-4

ﻋﺎﻃﻔﯽ

600

15-3

رﻓﺘﺎري

600

25-5

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي

600

45-9

ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب

600

105-21

ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ

47/5±28/75

ﻓﺮاوﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ )درﺻﺪ(
ﺧﻮب

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺿﻌﯿﻒ

28/29

60/18

11/53

30/5±30/17
35/5±21/02

180/14±11/31
13/5±09/31
11/5±33/24

25/11

63/20

11/69

19/5±52/27
24/5±32/23

65/10±27/21

ﺟﺪول  -3راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب در داﻧﺶ آﻣﻮزان

به صرفه جویی در مصرف آب) رابطه معنيدار آماری نداش��تند

میانگین نمره نگرش مذهبی دانش آموزان 180/11±14/31بود

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﯾﺰد در ﺳﺎل 1397

( .)p<0/05س��طح خطای ن��وع اول در این مطالعه  5درصد در

ک��ه کمترین نم��ره  105و باالترین نمره  241بهدس��ت آمد.
میانگی��ن نمره گرایش به صرفه جویی در مصرف آب توس��ط

ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﺣﺎﻟﺖوﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
کمتری��ن و باالترین نمره
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ65/27±10/21
دان��ش آم��وزان

(جدول
نظر گرفته شده است
ﺻﺮﻓﻪ.)3ﺟﻮﯾﯽ در
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ

ﻣﺼﺮف
بين نمره نگرش
مثبت
آماری همبس��تگی
آبو معنیداری p
از نظر p

ب��ه صرفهاﻧﺤﺮاف
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦدرصداﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﻣﻌﯿﺎرمص��رف آب وجود دارد
جویی در
مذهب��ي و گرایش
کسب ش��ده بهترتیب  19و  105بود 60/18 .و 63/20

0/000
9/14
/35
/021و0
نگ��رش مذهبی و203/62
از دان��ش آموزان بهترتیب از نظر زن
رفتاری گرایش
همبس��تگی بین بعد
95این
.)p=0/01
گرایش به r=0/69( 14/12
ﺟﻨﺲ

مصرف آب و 8/99
64/31
قرار159
وضعیت متوس��طی /88
صرفه جویی در مصرف آب در ﻣﺮد
ش��ناخت دینی قویتر از سایر
داشتند  14/05به صرفه جویی در

(جدول .)2

ﺳﻦ

15

209/20

16

198/36

17

185/28

متغي��ر س��ن و نگ��رش مذهب��ی از نظ��ر آم��اری دارای رابطه
معن��یداری ( )p=0/000ام��ا متغیره��ای جنس��يت ،وضعيت

0/142
11
است 62/05
0/000
(9/)p=0/00جدول .)4
( r=0/81و
 14/37مولفهها
14/51

64/98

9/03

14/63

67/11

9/33

در دهههای اخیر ،ظهور علوم اخالق و الهیات زیس��ت محیطی،

ارتباطات قوی و مثبتی بین علوم دینی و علوم زیست محیطی و

با متغير وابسته (نگرش مذهبي) رابطه آماری معنیدار نداشتند

اجتماعی کشف کرده است .مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط

( .)p<0/05رابطه بين متغيره��ای جنس ( )p=0/000و تعداد

اعضای خانواده ( )p=0/041با گرایش به صرفه جویی در مصرف

بي��ن نگرش مذهبي با گرایش به صرفه جویی در مصرف آب در

اقتصادی ،شغل پدر ،شغل مادر ،مسکن با متغير وابسته (گرایش

براس��اس نتایج مطالعه حاضر ،همبستگي میان نمره گرایش به

آب از نظر آماری معنیدار ب��ود .درحالیکه متغیرهای وضعيت
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اقتصادی ،شغل پدر ،شغل مادر ،مسکن و تعداد اعضای خانواده

بحث

600
600
600

رﻓﺘﺎري
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي
ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف آب

19/5±52/27
24/5±32/23
65/10±27/21

25-5
45-9
105-21

آمنه مرزبان و همکاران

ﺟﺪول  -3راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف آب در داﻧﺶ
جدول  -3رابطه بین متغیرهای دموگرافیک با نگرش مذهبی و گرایش به صرفه جویی در مصرف آب در

آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد در ﺳﺎل 1397
دانش آموزان دبیرستانی شهر یزد در سال 1397

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
ﺟﻨﺲ

ﺳﻦ

وﺿﻌﻴﺖ
اﻗﺘﺼﺎدي

ﺷﻐﻞ ﭘﺪر

ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر

ﻣﺴﻜﻦ

زن
ﻣﺮد
15
16
17
18
ﺿﻌﻴﻒ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺧﻮب
ﻛﺎرﻣﻨﺪ
آزاد
ﺑﻴﻜﺎر
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ

ﻛﺎرﻣﻨﺪ
آزاد
ﺧﺎﻧﻪدار
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻣﻠﻜﻲ
اﺳﺘﻴﺠﺎري
زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎن
)ﭘﺪرﺑﺰرگ و(....
>3
3-5
5-7
<7

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

14/12
14/05
14/37
14/51
14/63
14/08
14/91
14/11
14/26
14/35
14/84
14/65
14/55

203/62
159/88
209/20
198/36
185/28
102/12
171/11
169/20
170/33
165/08
161/17
172/98
170/55

14/84
14/28
14/57
14/13
14/65
14/69
14/98

167/22
171/09
168/31
169/22
170/07
172/31
169/06

14/08
14/64
14/07
14/63

171/35
168/28
168/31
170/20

0/021
0/000

0/521

0/211

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

0/701

0/221

62/37
81/12
98/07
101/91

0/190

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

95/35
64/31
62/05
64/98
67/11
65/35
70/34
69/58
68/64
65/33
64/09
67/15
69/67

66/55
65/14
65/36
65/90
63/22
65/23
66/30

p

0/000

9/14
8/99
9/11
9/03
9/33
9/74
9/54
9/67
9/77
9/65
9/15
9/08
9/99

0/142

0/192

0/240

0/112

9/35
9/17
9/24
9/28
9/14
9/36
9/52

0/224

0/041

9/27
9/77
9/54
9/61

ﺟﺪول  -4ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف آب و
اﺑﻌﺎد آﻧﻬﺎ
ﺳﺎزهﻫﺎ و اﺑﻌﺎد آن

ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ
در ﻣﺼﺮف آب )ﻛﻞ(
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻋﺎﻃﻔﻲ

ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲ )ﻛﻞ(
0/69

**
**

0/56
*
0/72

اﻟﺘﺰام دﻳﻨﻲ
0/52

*

*

0/60
*
0/75
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ﺑﺎور دﻳﻨﻲ
0/39

*

**

0/59
*
0/32

ﻋﻮاﻃﻒ دﻳﻨﻲ
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*

0/65
**
0/45

ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻳﻨﻲ
0/57

*

*

0/62
*
0/70
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ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء
ﺧﺎﻧﻮاده

ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲ

p

ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در
ﻣﺼﺮف آب

5-7
<7

ﺧﺎﻧﻮاده

14/07
14/63

168/31
170/20

9/54
9/61

98/07
101/91

ارتباط نگرش مذهبی با گرایش به ...

ﺟﺪول  -4ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف آب و
اﺑﻌﺎد آﻧﻬﺎ

جدول  -4مقدار ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی دانش آموزان و گرایش به صرفه جویی در مصرف آب و ابعاد آنها

ﺳﺎزهﻫﺎ و اﺑﻌﺎد آن

ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ
در ﻣﺼﺮف آب )ﻛﻞ(
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻋﺎﻃﻔﻲ
رﻓﺘﺎري
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي

ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲ )ﻛﻞ(
**

0/69

**

0/56
0/72
*
0/62
*
0/52
*

اﻟﺘﺰام دﻳﻨﻲ
0/52

*

ﺑﺎور دﻳﻨﻲ
0/39

*

*

**

0/59
*
0/32
*
0/48
*
0/63

0/60
*
0/75
*
0/73
*
0/74

ﺑﺤﺚ

ﻋﻮاﻃﻒ دﻳﻨﻲ
0/29

*

*

0/65
**
0/45
*
0/51
*
0/64

ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻳﻨﻲ
0/57

*

*

0/62
*
0/70
*
0/81
*
0/72

p<0/05
* *p<0/05
p<0/01
****p<0/01

در دﻫﻪﻫﺎي اﺧﻴﺮ ،ﻇﻬﻮر ﻋﻠﻮم اﺧﻼق و اﻟﻬﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻲ و ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف آب در
داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻧﮕﺮش
ﻣﺼﺮف آب و
دارند».ﺟﻮﻳﻲ در
ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
نظرﻧﻤﺮه
ﻣﻴﺎن
نگرشﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
آب وﺣﺎﺿﺮ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺮاﺳﺎسدرﻧﺘﺎﻳﺞ
آﻣﺎرياین
ﻧﻈﺮ گرفت
ﻣﺬﻫﺒﻲمیازتوان
حض��رت
فرمایش آن
درس��ی که از
آماری
مذهب��ي از
مص��رف
صرف��ه جویی
) Morrison
آبی)(14
Chuvieco
Leiversنها)(21
،(20) AsrariAsrari
،(8) Ahmadi
مطالع��هﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
نتای��جﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻣﻌﻨﻲ
کنندگان(22آگاه
دیگر ،مصرف
باید ،از نیازهای
است که انسا
،)8( Ahmadi
بوددارکه با
معن��يدار
( ،)20و
پایدارﻣﻬﻤﻲ
توس��عهﻧﻘﺶ
ﻧﺪاﺷﺖ .آب
باور،ﻫﻤ
این(25
) Jenkins
(،)14ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﺳﺖ و
( (23)،)21ﻫﻤﺴﻮ
Koehrsen
اداﻣﻪنیل
است.دربرای
ﺨﻮاﻧﻲمفهوم
همان
 (24) Navahوباش��ند و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ()22
Morrison
Chuvieco
Leivers
زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ .دﻳﻦ اﺳﻼم ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﻳﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ دارد .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آب از ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ
به این هدف بایس��تی پایگاههای ارتقاء آگاهی عمومی تش��کیل
و  )23( Koehrsenهمسو اس��ت و با نتایج مطالعهNavah
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ ﺑﻪﻃﻮريﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ ﻫﻴﭻﻛﺪام ﺑﻪ اﻧﺪازه دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم ﺑﻪوﻳﮋه ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﺑﻪ
ش��ده و مدارس و نوجوانان میتوانند در ارتقای فرهنگ زیست
( )24و  )25( Jenkinsهمخوان��ی نداش��ت .آب نق��ش مهمی
ﻣﻮﺿﻮع »آب« ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ آب اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي داده و ﺑﻴﺶ از ﺻﺪ آﻳﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻣﻮرد آب وﺟﻮد دارد.
محیطی اسالمی نقش موثری ایفا کنند.
در ادامه زندگی انس��ان ایفا میکند .دین اسالم توجه و عنایت
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﺮف ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ آن اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن درآﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ
دیگر نتایج مطالعه حاضر نشان داد میانگین نمره نگرش مذهبی
زی��ادی ب��ه طبیعت و عناصر طبیع��ت دارد .در این میان آب از
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ و در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﻋﻼوه
نوجوانان ش��هر یزد در حد متوس��طی قرار داش��ت و با افزایش
عمدهترین عناصر طبیعت به ش��مار میآید بهطوریکه در میان

ادیان اله��ی هیچکدام به اندازه دین مبین اس�لام بهویژه قرآن

سن نمره نگرش مذهبی دانش آموزان کاهش مییابد این یافته

اهمیت زیادی داده و بیش از صد آیه در قرآن کریم در مورد آب

ولی با نتایج مطالعه  )17( Iesazadeh ،)28( Kashfiهمسو

ب��ا نتایج مطالع��ه  )27( Rejali ،)26( Tavanهمخوانی دارد

کری��م ،به موض��وع «آب» نپرداختهاند .خداون��د متعال به آب

نیس��ت .از نظر روان شناس��ی نوجوانان با رش��د س��نی و عقلی

وجود دارد .صرفهجویی به مفهوم مصرف چیزی به شکل درست

نس��بت به دین و مذهب دچار ش��ک و تردید ش��ده و به دنبال

و مناس��ب آن است ،این مسئله برای ایجاد تعادل میان درآمد و

هزینه بس��یار مهم و اساسی است و در حوزه اقتصاد خانواده نیز

عدم ارائه پاس��خ صحی��ح و متقاعدکننده به س��واالت نوجوانان

میتواند تاثیرگذار و سرنوشتساز باشد .با این همه صرفهجویی

دچار بحران عقیدتی شده و با توجه به اینکه امروزه با پیشرفت

ع�لاوه بر اینکه در حوزه اقتصاد ش��خصی معنا و مفهوم مییابد

دنیای مجازی و وسایل ارتباط جمعی جامعه ما در حال گذار از

در ح��وزه اقتص��اد عمومی نی��ز معنا دارد .پیامبر اس�لام (ص)

جامعه سنتی به جامعهای با فرهنگها و عقاید جدید است بنظر

میفرمایند« :در مص��رف آب باید صرفهجویی کرد حتی اگر به
وفور یافت ش��ود چرا که حیوانات نیز حق استفاده از این آب را
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دالیل منطقی بابت س��واالت مذهبی خود هستند که در صورت

آمنه مرزبان و همکاران

نتایج مطالعه  )18( Ahmadiهمخوانی ندارد .بدیهی است در

دیگ��ر نتایج مطالعه حاضر نش��ان داد متغير جنس��يت با متغير

نگ��رش مذهبي رابطه معنيدار آم��اری دارد که با نتایج مطالعه

خانوادههای پرجمعیت بدلیل محدودیتهای اقتصادی و منابع

 )31( Sahraian ،)28( Kashfiهمخوانی نداش��ت .میانگین

از نق��اط قوت مطالعه حاضر بررس��ی تعداد نمونه نس��بتا باالی

فرهنگ بهینه مصرف کردن جایگاه باالتری دارد.

 )30( Akbarian ،)29( Firuziهمسو بود و با نتایج مطالعه

افراد جامعه هدف اس��ت .از محدودیتهای مطالعه حاضر بحث

نمره نگرش مذهبی در دختران مورد مطالعه بیش��تر از پس��ران

فرهنگ مذهبی موجود ش��هر یزد اس��ت که ممکن است پاسخ

بود .زنان نس��بت به مردان به لحاظ عاطفی و رفتاری تمایل به

مناس��بات اجتماعی بیش��تر و نیز بالتبع آن نیاز به حمایتهای

دانش آموزان در رابطه با سواالت مذهبی را تحت تاتیر گذاشته

در برنامهه��ای دینی و حض��ور در اماکن مذهب��ی در این بین

سنجش علتها وجود ندارد ،همچنین قدرت کنترل متغیرهای

باش��د همچنین بهعلت همبس��تگی بودن ای��ن مطالعه امکان

اجتماع��ی بیش��تری در خ��ود احس��اس میکنن��د و ش��رکت

مخدوش کننده را ندارد.

کمککننده خواهد بود.

همچنی��ن در مطالعه حاض��ر میانگین نم��ره گرایش به صرفه

نتیجهگیری

جویی در مصرف آب در محدوده متوس��طی قرار داش��ت .این

با توجه به ارتباط مثبت و معنیدار نگرش مذهبی و گرایش

نم��ره در دختران م��ورد مطالعه باالتر از پس��ران بود و از نظر

ب��ه صرفه جویی در مصرف آب در بین دانش آموزان ،تالش

آماری اختالف معنیداری داشت که با نتایج مطالعهDalen

( )34( Brenøe ،)33( Mifsud ،)32همخوان��ی دارد و

در تقوی��ت فرهن��گ محی��ط زیس��تی اس�لامی و اخالقی و

نقش زنان در حفاظت از محيط زيس��ت ،نظريههاي گوناگوني

منج��ر به گس��ترش نگرش و رفتار محیط زیس��تی و مصرف

دس��تورات دین در استفاده بهینه از آب در مدارس میتواند

ب��ا نتایج مطالع��ه  )8( Ahmadiهمخوانی ن��دارد .در زمينه

بهینه آب در این قش��ر تاثیرگذار و آینده ساز جامعه گردد.

مطرح ش��ده اس��ت .برخي از نگرش آفرينان كه ميتوان آنان

در ای��ن زمین��ه تلویزیون و رس��انههای جمع��ی ،خانواده و

را پيرو نظريه برتري زنان در حفاظت محيط زيس��ت دانس��ت،

کانو نه��ای فکری و پرورش��ی نیز میتواند ی��اری گر نظام

معتقدن��د كه زنان به دليل زن ب��ودن ،بهتر از مردان از محيط

تعلیم و تربیت باشد.

زيست خود محافظت ميكنند .اما گروه ديگري كه با اين نظر
موافق نيس��تند ،ميگوين��د زنان نه به عن��وان زن بودن ،بلكه

مالحظات اخالقی

ب��ه علت تجربههايي كه در زمينه اس��تفاده از منابع طبيعي و

محققین کلیه اصول اخالقی شامل رضایت آگاهانه ،عدم سرقت

مديري��ت مربوط به آن دارند ،بي��ش از مردان در حفظ محيط

ادب��ی ،انتش��ار دوگانه ،تحری��ف دادهها و دادهس��ازی را در این

زيست نقش داش��تهاند .بههرحال آنچه مسلم است اين كه در

پژوهش رعایت کردهاند.

طول تاريخ و در سراس��ر جهان به نقشه��ا ،نيازها و نيروهاي

زنان چنان كه شايس��ته اس��ت نگريسته نشده است در مطالعه
 )35( Hoshmandanنیز ک��ه در بین دانش آموزان زنجان

بدینوس��يله نویس��ندگان ،مراتب س��پاس و تش��كر خود را به

انجام شد نمره رفتار زیست محیطی افراد در محدوده متوسط

کارکن��ان اداره آم��وزش و پرورش یزد و کلی��ه مدیران مدارس

قرار داشت.

و معلم��ان و دانش آموزانی که در این تحقیق همکاری نمودند،

نم��ره گرای��ش به صرفه جوی��ی در مصرف آب ب��ا متغیر تعداد

تقدیم ميدارند.

اعض��اء خانواده از نظر آماری معنیدار ب��ود .که با نتایج مطالعه
 )37( Stavenhagen ،)36( Knauerهمخوان��ی دارد اما با
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تشکر و قدردانی

ارتباط نگرش مذهبی با گرایش به ...

ﺿﻤﺎﺋﻢ

ضمائم
 .1ﺳﻦ....
ﻣﺮد
 .2ﺟﻨﺲ :زن
 .1سن....
مرد -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﺿﻌﻴﻒ
 .2جنس :زن  .3وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
 .3وضعیت اقتصادی -اجتماعی :ضعیف

ﻣﺘﻮﺳﻂ

متوسط

ﺧﻮب

خوب

 3-5ﻧﻔﺮ
 .4ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  :ﻛﻤﺘﺮ از  3ﻧﻔﺮ
نفر
3-5
ﭘﺪر :کمتر از
خانواده :
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻛﺎرﻣﻨﺪ 3نفرآزاد ﺑﻴﻜﺎر
 .4تعداد اعضای .5ﺷﻐﻞ
کارمندﻣﺎدر :آزاد
بازنشسته ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
بیکار ﺧﺎﻧﻪ دار
ﻛﺎرﻣﻨﺪ آزاد
 .5شغل پدر .6 :ﺷﻐﻞ
بازنشسته
آزادﻣﺴﻜﻦ:خانه دار
 .6شغل مادر .7 :کارمند
اﺳﺘﻴﺠﺎري
ﻣﻠﻜﻲ
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

 .7وضعیت مالکیت مسکن:
ردﻳﻒ
1
2

اﺑﻌﺎد

ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

3
4
5
6
7
8

ﻋﺎﻃﻔﻲ

رﻓﺘﺎري

9
10
11
12
13
14
15

17
18
19
20
21

ﻣﺼﺮف ﺑﻲ روﻳﻪ آب ﻫﺪر دادن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ اﺳﺖ
ﻣﺼﺮف ﺑﻴﻬﻮده آب زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﻲﻛﻨﺪ.
در زﻣﺎن ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺼﺮف زﻳﺎد آب ،ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت
ﺑﺰرگ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ.
ﻣﺼﺮف ﺑﻲ روﻳﻪ آب ،ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﺪر آب را ﻧﻤﻲداﻧﻴﻢ.
ﻫﺪر دادن آﺑﻲ ﻛﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﻲرﺳﺪ
ﻗﺪرﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ.
اﺣﺴﺎس ﺟﻴﺮه ﺑﻨﺪي آب ﻣﺼﺮﻓﻲ رﻧﺞ آور اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﻧﺪازهاي آب در ﻛﺘﺮي ﻣﻲرﻳﺰم ﻛﻪ ﭘﺲ از
درﺳﺖ ﻛﺮدن ﭼﺎي ﭼﻴﺰي ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﻛﻮﻟﺮ ﻣﻨﺰل را در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻲﭘﻮﺷﺎﻧﻢ.
ﺟﺰ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري ﺷﻴﺮ آب را ﺑﺎز ﻧﻤﻲﮔﺬارم.
اﮔﺮ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮادهام زﻳﺎد آب ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺬﻛﺮ
ﻣﻲدﻫﻢ.
از آب ﺷﺮب ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻛﺎري ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ.
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ راز ﻧﮕﻬﺪار ﺑﺎﺷﻢ.
در ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ ،دوﺳﺖ دارم وﻇﻴﻔﻪاي ﺑﻪ ﻣﻦ
واﮔﺬار ﺷﻮد.
ﻛﺎري را ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻢ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲدﻫﻢ.
ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮم ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻢ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ ﺷﻬﺮم ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻢ.
ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻬﺮم را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﺰارش ﻣﻲدﻫﻢ.
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﺴﻞﻫﺎي آﻳﻨﺪه
وﻇﻴﻔﻪاي ﻣﻠﻲ اﺳﺖ.

ijhe.tums.ac.ir
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Relationship between religious attitude to water conservation in adolescents:
a cross-sectional study in Yazd
A Marzban1, V Rahmanian2, F Servat3, M Barzegaran4,*
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A RT I C L E I N F O R M AT I O N :

ABSTRACT

Received:
Revised:
Accepted:
Published:

Background and Objective: Water is one of the most valuable environmental
factors that has become one of the greatest challenges of human society today.
The purpose of this study was to investigate the relationship between religious
attitudes toward water saving in high school students in Yazd.
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted
in 2018. 600 subjects (300 girls and 300 boys) were selected by random sampling
method. The data collection tool was a questionnaire on water saving tendency
including 21 questions and Religious attitude questionnaire including 60
questions. The score range for the religious attitude and the tendency to save
water was 60-300 and 21-105, respectively. Data were entered into SPSS18
software and analyzed using Chi-square, Pearson correlation coefficient and
descriptive statistics.
Results: The mean and standard deviation of the religious attitude score and
the tendency to save water consumption were 180.11 ± 14.31 and 65.27 ±
10.21, respectively. The religious attitude of students with age and gender, and
the tendency toward water saving with gender variables and number of family
members was significant (p<0.05). Correlation between religious attitude and
tendency to water saving was statistically significant (r=0.69, p=0.01)
Conclusion: Considering the positive correlation between religious attitude and
tendency towards water saving, efforts to strengthen religious and moral inputs
related to water consumption in students can lead to the development of an
optimal water consumption attitude in this influential community of a society.
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