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در سالهاي اخير شاهد حساسيت موضوع آب به همراه تغيير رويکرد به آب ،از مقولهاي صرفاً
طبيعي به مقولهاي محيط -زيستي و اجتماعي هستيم .نحوه مصرف آب آشاميدني بيش از هر چيز
ديگر به نگرشها و به طور کل به فرهنگ وابسته است .از اينرو ،هدف اصلي مقاله حاضر بررسي
نقش عوامل فرهنگي و اجتماعي در هدر رفت آب آشاميدني است .جامعه آماري متشکل از
شهروندان شهرستان دهلران با حجم نمونه  918نفر است .همچنين روش نمونهگيري ،خوشهاي
چندمرحلهاي است و از پرسشنامه محقق ساخته جهت جمعآوري دادهها استفاده و ميزان کل آلفاي
کرونباخ پرسشنامه نيز حدود  18درصد حاصل شده است .براي بررسي فرضيات از آزمونهاي آماري
تي مستقل ،تحليل واريانس يک طرفه و معادالت ساختاري (نرم افزار ليزرل) استفاده شده است.
نتايج حاکي از اين است که در رابطه با هدر رفت مصرف آب آشاميدني ،به ترتيب عوامل فرهنگي،
اجتماعي و اقتصادي بيشترين سهم دارند .همچنين متغيرهاي زمينهاي جنسيت ،وضع تأهل،
تحصيالت و نوع شغل با متغير وابسته داراي رابطهي معناداري هستند.
مصرف آب ،نگرشها ،شهروندان ،عوامل اجتماعي /فرهنگي ،عوامل زمينهاي.
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بدون شک مهمترين عنصر حيات براي زنده ماندن موجودات «آب» است .بدون آن ،زندگي
دوام و قوام خود را ظرف اندک زماني از دست خواهد داد .بدون آب تصور حيات ناممکن است.
امروزه موضوع آب تنها يک موضوع جغرافيايي و محيطي صرف نيست؛ بلکه داراي ابعاد
اقتصادي ،فرهنگي و حتي سياسي است .آب موضوعي اقتصادي است چرا که بنيان توسعه
کشاورزي از رهگذر آب ميگذرد؛ آب موضوعي فرهنگي است چرا که آب در برخي اقوام و
ملتها مقدس است و بعدي سياسي دارد؛ زيرا از گذشته تا حال بسياري از کشمکشها و
درگيريها بين کشورها بر سر تعريف مرز آب و به طور کلي موضوع آب بوده است .لذا درهم
تنيدگي و اهميت آب را ميتوان چنين بيان کرد که آب فراتر از يک مقوله اکولوژيکي است.
پراکندگي جغرافيايي آب در سطح کره زمين حاکي از عدم توازن بارشها است .ازاينرو،
ميتوان نتيجه گرفت عليرغم اينکه آب سطح زمين کموزياد نميشود؛ شواهد نشان
ميدهند که کمبود آب در بسياري از مناطق جهان در حال حاضر و در آينده نزديک يک
چالش اساسي خواهد بود .بر اساس برآوردهاي مختلف ،حداقل  08کشور جهان تا سال
 8808با کمبود شديد آب شيرين مواجه ميشوند که ايران نيز در رديف همين کشورها قرار
ميگيرد (احمدي .)11-19 :9911 ،بنابراين براي کشورهايي که الگوي بارش ساالنه مناسبي
ندارند کمآبي يک مسئله جدي بشمار ميرود.
ايران نيز در زمره کشورهايي با الگوي بارش نامناسب است .از طرف ديگر بايد دانست
بيشترين ميزان مصرف آب در بخشهاي گوناگون به ترتيب کشاورزي ،صنعتي و خانگي
است .اگرچه بخش خانگي کمترين ميزان مصرف آب آشاميدني را داراست ،اما در اين بخش
ميتوان به الگوي صحيح مصرف آب آشاميدني اقدام کرد .به عبارتي چنانچه ميزان آب
آشاميدني در سطح خانوارها به شکل صحيح و مسئوالنه استفاده شود ،ميتوان شاهد عدم
اتالف سرمايه ملي و کاهش قطعي آب آشاميدني بود .براي نمونه برآورد شده است تنها در
شهر تهران چنانچه  90درصد صرفهجويي صورت گيرد مشکل آب تهران حل ميشود
(لهساييزاده و همکاران .)9908 ،همچنين ميزان هدررفت آب آشاميدني در کشور حدود
 99/1درصد عنوان شده است (سيدزاده .)9911 ،شستشوي ماشين آالت با آب آشاميدني ،باز

گذاشتن لوله آب بدون زمان استفاده و حتي باز گذاشتن لوله آب در طي فرايند وضو همگي
ميتوانند مصاديقي از اتالف و هدر رفت آب آشاميدني باشند.
بر اساس اعالم بانک جهاني الگوي استاندارد مصرف آب آشاميدني براي يک نفر در
سال يک متر مکعب و براي بهداشت در زندگي  988متر مکعب در سال اعالم شده است،
اين در حالي است که در ايران اين رقم به دليل استفاده نادرست از آب آشاميدني براي
شستشوي اتومبيل ،استحمام ،آبياري باغچهها ،لباسشويي و ظرفشويي حدود  18تا 08
درصد بيشتر از الگوي جهاني آب است .در مجموع ،ميانگين آب مصرفي سرانه جهان حدود
 008مترمکعب در سال است که اين رقم در ايران حدود  9988مترمکعب است که بيانگر
اتالف منابع آب و اسراف بيشازحد منابع حياتي است .مقدار مصرف سرانه آبلولهکشي
آشاميدني در شهرهاي ايران در حدود  918مترمکعب در سال است که از مصرف سرانه
برخي کشورهاي اروپايي پرآب مانند اتريش  980مترمکعب ،بلژيک  980مترمکعب در سال
بيشتر است( .حسيني و همکاران .)911 :9919 ،استفاده صحيح از آب آشاميدني متأثر از
تصميمات مصرفکننده و به عوامل زيادي بستگي دارد (کوربال و پوجول.)989 : 8881 ،9
براي مثال قيمت آب (گارسيا و رينود)8881 ،8؛ عوامل جمعيتي -اجتماعي (روسنبرگ،9
)8881؛ نگرشها ،باورها و عادات (الينزاندو و الفهوس )8898 ،1و . ...در اين بين ،ميتوان
عوامل فرهنگي و اجتماعي را عاملي مهم در هدر رفت آب آشاميدني تلقي کرد .همچنين
نقش مهم فرهنگ و عوامل مرتبط در اثرگذاري بر استفاده از آب ،در بين برنامهريزان آب و
دانشگاهيان مورد توجه قرار گرفته است (کالکر و هيد98 :8899 ،0؛ مد و شاو8880،1؛ مد و
همکاران .)8881 ،آلن و سافوليس 1معتقدند که فرهنگ به عنوان مجموعهاي از ارزشها،
فرايندها و تعامالت در درک و فهم چگونگي استفاده از آب در زندگي روزانه همچون
استفاده در حمام ،ماشين شويي و آبدهي به باغ بسيار مهم و حائز اهميت است (آلن و
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سوفوليس .)989 :8881 ،9به زعم شربين 8خانوارها و اعضايشان سهم مهمي در استفاده از
آب و فرصتهاي بالقوه ارتقا به منظور تغيير رفتارها دارند (شربين 9و همکاران:8881 ،
 .)908براي مثال با فرهنگسازي و آموزش در استراليا ،ميزان مصرف آب آشاميدني شهر
ملبورن تا  01درصد کاهش پيدا کرد(بريکس 1و همکاران )1 :8891 ،در شهر ساراگوساي
اسپانيا نيز با افزايش آگاهيهاي عمومي و رفتارهاي حفاظتي در قبال آب ،روزانه  91ليتر آب
براي هر فرد( ،معادل  90درصد) کاسته شد .در کاليفرنياي آمريکا نيز  88درصد از کاهش
مصرف آب ،به افزايش کمپينهاي عمومي مصرف آب و فرهنگسازي نسبت داده شده
است (زوچوويتسکي و کازينسکي.)181 :8880 ،0
1

بنابراين نگرشها و آموزش نقش مهمي در اثرگذاري استفاده از آب و «رفتار حفاظتي»
از آب دارند (ميلوک و نوگيس .)1 :8898 ،1تصور اينکه شخص در زمان استحمام درحاليکه
مشغول شامپو زدن است؛ اما شير آب از اول تا پايان حمام باز بوده يا هنگام وضو گرفتن،
شير آب لولهکشي باز بوده و آب هدر ميرود و نظاير آن و  ...را بهعنوان مصاديق هدر رفت
آب آشاميدني در منزل دانست .گفته شد که نگرشها و فرايندهاي استفاده از آب ارتباط
نزديکي با فرهنگ دارند لذا بررسي و پرداختن به چنين ابعاد فرهنگي -اجتماعي در بخش
خانگي و رفتار شهروندان در مصرف آب آشاميدني در خور توجه است .با شرح مطالبي که
گذشت ،هدف اصلي مقاله حاضر بررسي عوامل مؤثر بر هدر رفت آب آشاميدني در بخش
خانگي با تأکيد بر عوامل فرهنگي -اجتماعي است.
سوالهاي مهم پيش رو عبارتنـد از اينکه آيا عوامل اجتماعي ميتوانند بر هدر رفتن آب
آشاميدني وصل باشند؟ و آيا عوامل فرهنگي ميتوانند در هدر رفتن آب آشاميدني تأثيرگذار
باشند؟
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احمدي و زارعي ( )9910در بررسي تأثير دينداري و گرايش به صرفهجويي در مصرف آب
بدين نتيجه رسيدند که دينداري به طور معناداري ميتواند تغييرات گرايش به صرفهجويي
در مصرف آب را پيشبيني کند .همچنين بين متغيرهاي جمعيتي با صرفهجويي رابطهاي
وجود ندارد .احمدي و همکاران ( )9911در تحقيق خود نتيجه گرفتند که بين دو گروه
صرفهجو و غير صرفهجو در مصرف آب ،به لحاظ آگاهي از پيامدهاي کمبود انرژي ،تعهد و
سرمايه فرهنگي ،تفاوت معناداري وجود دارد .خلفي و همکاران ( )9911در تحقيقي اشاره
کردهاند که هرگاه مردم از وضعيت اقتصادي خود اطمينان داشته باشند حساسيت کمتري
براي صرفهجويي آب دارند .همچنين افرادي که در منازل حياط دار سکونت دارند ،معموالً
الگوي پرمصرفتري نسبت به کساني که در آپارتمان ساکن هستند ،دارند .خداداد و نخعي
( )9911در تحقيقي به اين نتيجه رسيدهاند که دانش زيست محيطي بيشترين تأثير را بر
روي متغير رفتار مصرف آب شهروندان دارد .در تحقيقي ،گران مايهپور و بيگدلينژاد ()9918
نتيجه گرفتند که اکثريت پاسخگويان در طول روز چندان تلويزيون و پيامهاي آموزشي و
تبليغي در زمينه بهينه مصرف کردن آب را تماشا نميکنند و معتقدند که برنامههاي
آموزشي رسانه ملي در زمينه مصرف آب که در حال حاضر پخش ميشوند چندان با
واقعيتهاي موجود در جامعه هماهنگي ندارند و در اصالح الگوي مصرف آب در بين
شهروندان چندان مؤثر و موفق نبوده است .احمدي و همکاران ( )9918در تحقيق خود با
موضوع رابطه مسئوليتپذيري و مصرف آب در دانشجويان ،به اين نتيجه اشاره ميکنند که
مسئوليتپذيري بر گرايش به صرفهجويي در مصرف آب تأثير معناداري داشته و ميتواند
90درصد واريانس آن را تبيين نمايد .زارع شاهآبادي و همکاران ( )9918در تحقيق خود با
عنوان بررسي تأثير عوامل اجتماعي -فرهنگي بر الگوي مصرف انرژي نشان دادهاند که
تحصيالت ،رسانههاي بينالمللي ،محل تولد ،عاطفه ديني ،بعد خانوار ،سبک زندگي ،آگاهي
و ميزان سکونت از جمله متغيرهايي هستند که  98درصد از تغييرات الگوي مصرف را
تبيين ميکنند .محققين در پايان چنين نتيجه ميگيرند که الگوي نامناسب مصرف انرژي
بيشتر از سبک زندگي بر آگاهي شهروندان تأثير ميگيرد .ملکي و همکاران ( )9919در

تحقيق با عنوان بررسي رابطه پارادايم اکولوژيکي و مصرف آب ،اشاره ميکنند بين مصرف
آب و نگرش زيست محيطي رابطه وجود دارد .همچنين متغيرهاي درآمد و سن رابطهاي با
مصرف آب نداشتند .يزدان داد و مظلوم ( )9900به اين نتيجه رسيدهاند که سطح تحصيالت
و جايگاه شغلي سرپرست خانوارها همچنين قيمت آب و تغييرات فصلي در ميزان مصرف
آب تأثير دارد .و در نهايت قاسمي و همکاران ( )9901در تحقيقي به بررسي سرانه مصرف
آب ،ميزان هدر رفت آب خانگي در مقايسه با استانداردهاي جهاني و ملي پرداختهاند .به اين
نتيجه رسيدهاند که در استحمام ،باالترين مصرف با حدود  91/0بوده است.
ليانژين 9و همکاران ( )8891با عنوان درک عامه از مصرف آب و اثرات آن در رفتارهاي
حفاظتي از آب ،بيان کردهاند که زنان و افراد مسن در قياس با افراد تحصيلکرده و با درآمد
باال ،ميزان مصرف واقعي آب خود را دقيقتر ذکر کردهاند .همچنين زنان و افراد مسن که در
گزارش مصرف واقعي آب خود صداقت بيشتري دارند ،نسبت به افراد تحصيلکرده داراي
رفتارهاي محافظتي بيشتري در قبال آب هستند .ليانژين و همکاران در مطالعه ديگري
( )8899در تحقيق خود عنوان ميکنند که مواردي نظير الگوهاي عرضه آب و ميزان مصرف
در سبزيجات با مصرف آب رابطه قويتري داشته؛ اما متغيرهاي بعد خانوار و سن سرپرست
خانوار رابطه معناداري با مصرف آب آشاميدني نداشته است .شارما )8881( 8در بررسي
الگوهاي مصرف آب در هند به اين نتيجه رسيده است که مصرف آب آشاميدني در طبقات
باال و پايين در هند ،چندان باال نيست؛ طبقه باال بهطور متوسط تنها  88ليتر نسبت به طبقه
پايين ،مصرف آب بيشتري دارد .کشاورزي و همکاران ( )8881در تحقيق خود به اين نکته
اشاره ميکنند که بعد خانوار و سن سرپرست خانوار با مصرف آب آشاميدني داراي رابطه
معناداري است .اسميت 9و علي ( )8881در تحقيقي با عنوان درک تأثير فرهنگ و مذهب بر
استفاده از آب بيان نمودند که زمينههاي مذهبي و فرهنگي بر الگوهاي مصرف آب تأثير
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دارند .مطالعات کنزو و جانسون 9نشان داده است که بين صرفهجويي ،تعهد و مسئوليت
اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد (به نقل از صفارينيا .)9901 ،لينکوال 8و همکاران ()8899
نيز در تحقيقي با عنوان مدل عامل محور مصرف آب خانوارها ،در پايان نتيجه گرفتهاند که
کمپينهاي آموزشي ذخيره و مراقبت از آب در بخشي از مردم ،راهکار مفيدي است.
مرور تحقيقات قبلي نشان ميدهد که نه تنها به مقوله آب به اندازه کافي پرداخته نشده
است ،بلکه و اندک مطالعات انجام شده ،نيز بيشتر معطوف به ابعاد زيستي و جغرافيايي آب
بودهاند و به قدر کافي به سهم عوامل فرهنگي و اجتماعي در مقوله صرفهجويي يا هدر رفت
آب آشاميدني نپرداخته شده است .در اين مطالعه به صورت روشنتر به بررسي عوامل
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي بر هدررفت آب آشاميدني پرداخته شده و در پايان سهم آنها
مشخص گرديده است.
به نظر بورديو 9آدمها از طريق مصرف نوع خاصي از کاالها که همان کارکرد عملي ذائقه و
سليقه است ،چيزها را طبقهبندي ميکنند و در اين فراگرد خودشان را نيز طبقهبندي
ميکنند .بورديو ذائقه و سليقه را با ساختمان ذهني مرتبط ميداند .ترجيحهاي مردم در مورد
ماديترين جنبههاي فرهنگ مانند پوشاک ،خوراک يا وسايل منزل ،بر مبناي ساختمان
ذهنيشان انجام ميگيرد .همين تمايالت است که وحدت ناآگاهانه يک طبقه را قوام
ميبخشد .او معتقد است که جداي از برخي حس پذيريهاي دروني منحصربهفرد و
شخصي ،سليقه و ذائقه يک توانايي اجتماعي است که از تربيت و پرورش طبقاتي ناشي
ميشود .او معتقد است که سليقه ،پيوند ميان بعضي محصوالت و مصرفکنندگان آنها در
يک فضاي اجتماعي طبقهبندي شده را نشان ميدهد و واسطهاي است که ساختمان ذهني
بهوسيله آن ،قرابت خود را با ساختمان ذهني ديگران تصديق ميکند .به بيان ديگر ،افراد با
مصرف نوع خاصي از کاالها قرابت خود را با افرادي که آن نوع کاالها را مصرف ميکنند،
1- Kenzo & Johnson
2- Linkola
3- Bourdieu

تصديق ميکنند (ريتزر .)181-181 :9908 ،ميتوان گفت بورديو با طرح نظريه سرمايه
اصرار دارد که هر ميداني به نوع خاصي از سرمايه يا منابع اهميت ميدهد .مثالً در حوزه
سرمايه فرهنگي يا دانش و صالحيت در حوزه آکادميک بيش از اقتصاد ارزشمند است
(سيدمن .)888 :9900 ،بورديو در کتاب تمايز بيشترين بحثهاي خود را به سبک زندگي
اختصاص داده و کوشيده که بنيان نظري محکمي براي تحليل مصرف پديد آورد .طبق نظر
وي در دنياي جديد مردم همان اندازه که بر مبناي ظرفيت توليدشان ارزيابي ميشوند،
برحسب ظرفيت مصرف خود ارزيابي ميشوند .وي مصرف را چيزي فراتر از خواستههاي
زيستي انسان ميداند و الگوهاي مصرف را اصليترين تبلور سبکهاي زندگي تلقي ميکند
(باکاک ،9909 ،به نقل از موسايي .)1 :9900 ،از مجموع آراي بورديو ميتوان گفت حوزه
مصرف فرهنگي روشي است که افراد منزلتهاي مختلف خود را نمايش و متمايز ميکنند.
افراد با سبکهاي مختلف مصرف يک کاال به مانند آب ،در واقع منزلتهاي خود را به
نمايش ميگذارند .از طرفي در آراي بورديو در مورد نظريه سرمايه ،اين فرض را ميتوان
مطرح کرد که افراد برخوردار از سرمايه فرهنگي (تحصيالت و دانش) روش مؤثرتر و
کارآمدتري براي مصرف داشته باشند .به عبارتي ميتوان بين سرمايه فرهنگي و مصرف
رابطه وجود داشته باشد .وبلن 9نيز مصرف را ابزاري براي کسب وجهه و نمايش ثروت
ميداند او در نظريه طبقه مرفه ،دو نوع از مصرف را تشخيص ميدهد« :مصرف ضروري»
که در آن به حداقل کاالها و خدماتي که براي بقاء انسان ضروري است ،بسنده ميشود و
«مصرف تظاهري» که مصرفي حداکثري و اسرافکارانه است و در طبقات باالي جامعه به
شکل فراغت کاذب بروز پيدا ميکند (وبلن ،9011 ،به نقل از ذکايي .)99 :9919 ،مفهوم
ديگري که ميتوان مصرف را با آن تبيين کرد نظريه «مسئوليت اجتماعي» است .مسئوليت
اجتماعي عبارت است از الزام و تعهد دروني فرد براي انجام مطلوب همه فعاليتهايي که
برعهده گرفته است يا انتظاراتي که جامعه از او دارد .مسئوليتپذيري داراي شاخصهايي از
قبيل اهميت دادن به وظايف ،بر عهده گرفتن عواقب رفتار ،پاسخگويي و قابلاعتماد بودن
است (به نقل از احمدي .)900-01 :9918 ،بنابراين اين مفهوم در بردارنده حداقل سطح و
1- Veblen

انتظارات از شهروندان براي درست مصرف کردن است .ميتوان اين فرض را مطرح نمود
که بين مسئوليت اجتماعي و نحوه مصرف رابطه وجود دارد .در مجموع هرچند تأثيرات
سرمايه فرهنگي بر مصرف و نحوه مصرف به قدر کافي مورد عنايت قرار نگرفته است؛ اما
ميتوان انتظار داشت که داشتن سرمايه فرهنگي باعث ميشود افراد نگرش بهتري داشته
باشند و در مواجهه با منابع طبيعي مانند آب منطقيتر استفاده نمايند و با نمايش سبک
مصرف خاص بدين گونه خود را از ديگراني که چنين سرمايهاي ندارند متمايز کنند.
عوامل اقتصادي
عوامل فرهنگي
عوامل اجتماعي
شغل ،تحصيالت،
جنسيت ،سن و وضع
تأهل

 -9بين عوامل اقتصادي (نگرش اقتصادي) و هدر رفت آب آشاميدني رابطه معناداري
وجود دارد.
 -8بين عوامل فرهنگي و هدر رفت آب آشاميدني رابطه معناداري وجود دارد.
 -9بين عوامل اجتماعي و هدر رفت آب آشاميدني رابطه معناداري وجود دارد.
 -1بين جنسيت و هدر رفت آب آشاميدني تفاوت معناداري وجود دارد.
 -0بين سن و هدر رفت آب آشاميدني رابطه معناداري وجود دارد.
 -1بين تحصيالت و هدر رفت آب آشاميدني تفاوت معناداري وجود دارد.
 -1بين وضع تأهل و هدر رفت آب آشاميدني تفاوت معناداري وجود دارد.
 -0بين نوع شغل و هدر رفت آب آشاميدني تفاوت معناداري وجود دارد.

که مراد از آن نگرش
متغيرهاي مستقل در اين تحقيق عبارتنداز:
فرهنگ به مجموعه ارزشها ،نگرشها،
اقتصادي فرد و خانواده است.
باورها و رفتارها ،که يک گروه و جامعه در آن مشترک است اما هر فرد به واسطه آن
ميتواند متفاوت باشد گفته مي شود(اسپنسر و فرانکلين .)8898 ،9در اين تحقيق مؤلفههاي
فرهنگي شامل «عادتواره صرفهجويي»« ،عادتواره مطالعه»« ،عادتواره مذهبي»،
«عادتواره تربيتي» و شيوه آموزش شامل «آموزش در مدرسه» و «آموزش از طريق
مسئوليت اجتماعي
رسانهها» مد نظر است.
عبارت است از تعهدات فرد در قبال وظايف حرفهايش فراتر از هنجارهاي قانوني يا حتي
فراتر از محدوديتهاي اقتصادي است که فرد در دراز مدت در جهت منافع جامعه آنها را پي
ميگيرد (تناس و نيکوليتا .)8899 ،8همچنين الزام و تعهد دروني فرد براي انجام مطلوب
همه فعاليتهايي که بر عهده گرفته است يا انتظاراتي که جامعه از او دارد (احمدي:9918 ،
هويت ملي به معناي احساس تعلق و وفاداري به عناصر و
.)900-01
نمادهاي مشترک در اجتماع ملي در ميان مرزهاي تعريف شده سياسي است (زاهد:9901 ،
سبک زندگي ،عينيت بخشي به ذهنيات در قالب اشکال شناخته
.)999
شده اجتماعي است .به عبارت بهتر سبک زندگي ،ارزشها و رسوم مشترکي است که به
گروه احساس هويت جمعي ميبخشد (جباران.)9919 ،

اگرچه تعريف دقيقي از اين مفهوم وجود ندارد اما بورديو معتقد است که مصرف کاالها
عالوه بر ايجاد ارزش کارکردي ،نشان دهنده طبع و سليقه مصرف نيز هستند (بورديو،
1- Spencer & Franklin
2- Tănase & Nicoleta

 .)9919از منظر بورديو ،ميتوان طبع و سليقه مصرفکنندگان را در هدر رفت آب را تابع
ميزان احوال شناختي ،عاطفي و رفتاري فرد دانست .همچنين احمدي و همکاران ()9918
نيز در تحقيق خود مصرف را يک کنش تعريف کردهاند که با ابعاد سه گانه شناختي،
احساسي و رفتاري قابل سنجش است .در جدول ( )9نحوه تعريف عملياتي هر کدام از
متغيرها آمده است.

عادتواره صرفه-
جويي

عادتواره مطالعه

عادتواره مذهبي

عادتواره تربيتي

اعتقادي ندارم صرفهجويي کردن با پول ارتباط داشته باشد.
اعتقادي ندارم صرفهجويي فقط مال فقرا باشه.
اعتقاد دارم افراد پولدار بايد بيشتر از آب آشاميدني استفاده درست بکنند.
اعتقاد دارم هدر دادن آب آشاميدني به اين خاطر هست طرف فکر ميکند مهم نيست
پولش ميدم.
من آدم صرفهجويي هستم.
صرفهجويي يعني درست مصرف کردن.
صرفهجويي يک عادت است.
صرفهجويي عامل پيشرفت است.
صرفهجويي معادل کمخواهي نيست.
صرفه جويي در بين آدمهاي تحصيل کرده بيشتر است.
با مطالعه کردن کتاب پي به صرفهجويي بردهام.
مطالعه به انسان مي اموزد که چگونه مصرف بکند.
به دليل وظيفه شرعي به صرفهجويي" عمل ميکنم.
اگر گناه نبود هميشه مصرفگرايي ميکردم.
به خاطر دينم مجبورم صرفهجويي را رعايت کنم.
اينکه بيشتر اوقات نميتوانم درست از آب آشاميدني استفاده کنم به خاطر اين است
درست تربيت نشدهام.
صرفه جويي را از خانوادهام ياد گرفتم.
آموزش صرفهجويي را بايد از کودکي شروع کرد.
شيوه مصرف مربوط به شخصيت و تربيت افراد است.
اينکه هنگام مسواک زدن آب شير را باز ميذارم به اين خاطر است کسي بم ياد نداده

شيوه آموزش در
مدرسه
رسانهها

مسوليت اجتماعي

هويت ملي

فردگرايي

هدر رفت آب
آشاميدني
بعد شناختي

چگونه مسواک بزنم.
کتابهاي مدرسه بايد نسبت به صرفهجويي جديتر باشند.
کتابهاي درسي عمالً در مورد صرفهجويي چيزي آموزش نميدهند.
برنامههاي تلويزيون چيزي به من در مورد صرفهجويي آموزش نميدهد.
در کنار تلويزيون ،برنامههاي مجازي در مورد صرفهجويي چيزي آموزش نميدهند.
به عنوان يک شهروند چقدر صرفهجويي در آب را رعايت ميکنيد.
به عنوان يک شهروند مسئوليت من رعايت درست آب آشاميدني است.
به عنوان يک شهروند اعتقادي به صرفهجويي ندارم.
به نظرم وظيفه افراد فقير هست صرفه جويي در آب آشاميدني را رعايت کنند.
هر کس هر جور دوست دارد آب آشاميدني را مصرف کند.
به عنوان يک ايراني برايم مهم است کشور دچار بحران آب نشود.
در شرايط فعلي کم آبي ،وظيفه خودم را به عنوان يک ايراني دقت زياد در مصرف آب
آشاميدني ميدانم.
از اينکه بهعنوان يک ايراني در مصرف آب آشاميـدني صرفهجويي ميکنم افتخار
ميکنم.
بحران کم آبي ،اتحاد کشور را به هم ميريزد.
به خاطر حفظ انسجام کشورم حاضرم کمتر از نيازم آب آشاميدني مصرف کنم.
مصرف آب آشاميدني موضوعي شخصي ميدانم که فقط ضرر فردي دارد.
مهم اين هست جايي که من زندگي ميکنم من آب آشاميدني داشته باشم.
سرنوشت هدر دادن آب آشاميدني بحراني براي همه ميدانم.
چقدر تا حاال به زماني که شير آب را باز کردي و نبستهاي فکر کردهايد؟
چقدر تا حاال به زماني که شير آب را باز کردي و نبستهاي فکر کردهايد؟
چقدر حساس هستيد وقتي مشغول فعاليتي مثل (شستن دستها ،وضو گرفتن،
مسواک زدن و  )...هستي و نياز به آب نيست شير آب را ببندي؟
چقدر به اين موضوع فکر کرديد مقدار آبي که براي فعاليتي الزم بوده ،خيلي بيش تر
از آن ريختهاي؟
چقدر ميدانيد که ميزان آب آشاميدني کشور محدود است؟

بعد عاطفي

رفتاري

چقدر ميدانيد هزينه آب آشاميدني که تا منزل رسيده چندين برابر هزينهاي است که
پرداخت ميکنيد؟
تا حاال به اينکه دارم حمام ميکنم و مشغول شامپو زدن هستم اما دوش آب باز
گذاشتم و آب ميريزد فکر نکردهام.
برام اصالً مهم نيست آب آشاميدني هدر برود.
اينکه کشور دچار کمآبي است نگران هستم.
اينکه ببينم کسي شير آب را باز گذاشته و براش مهم نيست حرص ميخورم.
باز و بسته کردن به موقع شير آب را نشانه يک انسان فهيم ميدانم.
بالفاصله ببينم شير آب چکه ميکند يا باز است آن را ميبندم.
اگر اعضاي خانوادهام زياد آب مصرف کنند ،تذکر ميدهم.
چقدر سعي ميکني در جهت صرفهجويي بيشتر اقدامات جديدي انجام دهي.
چقدر دقت ميکنيد ليوان آبي را پر کنيد که واقعاً همه آن را مصرف خواهيد کرد و
نصف آن را دور نريزي؟

جامعه آماري تحقيق شامل شهروندان شهرستان دهلران است که با توجه به فرمول کوکران
حجم نمونه  918نفر تعيين شد .تحقيق حاضر را ميتوان از نظر روش ،کمي -پيمايشي ،از
نظر زمان ،مقطعي ،از نظر نوع ،کاربردي و با استفاده از پرسشنامهاي محقق ساخته که
ميزان اعتبار آن توسط چند نفر متخصص در حوزه علوم اجتماعي مورد تأئيد قرار گرفته،
انجام شده است .روش نمونهگيري تحقيق حاضر خوشهاي چندمرحلهاي است .به عالوه،
روايي پرسشنامهها از طريق روش اعتبار محتوا و پايايي و همبستگي دروني دادههاي آن با
استفاده از نرمافزار  SPSSو روش آلفاي کرونباخ تائيد گرديده است .جدول ( )8نشاندهنده
پايايي مؤلفههاي پرسشنامه پژوهش است .نتايج در دو بخش مورد تحليل قرار گرفتهاند؛ از
يافتههاي توصيفي و براي بررسي فرضيات با توجه به آزمونهاي آماري از قبيل آزمون تي
مستقل ،تحليل واريانس يک طرفه و معادله ساختاري (ليزرل) استفاده شده است.

عوامل اقتصادي
عوامل فرهنگي
عوامل اجتماعي
هدر رفت آب

8/11
8/01
8/18
8/00

در بين نمونه انتخابي  911نفر مرد ( 01درصد نمونه انتخابي) و  901نفر زن ( 11درصد
نمونه انتخابي) هستند .همچنين در بين نمونه انتخابي  11نفر بين زير  88سال ،معادل 91
درصد حجم نمونه انتخابي هستند 10 ،نفر بين  88تا  98سال ،معادل  80درصد حجم نمونه
انتخابي 999 ،نفر بين  98تا  18سال ،معادل  90درصد حجم نمونه انتخابي هستند 18 ،نفر
بين  18تا  08سال ،معادل  98درصد حجم نمونه انتخابي هستند و  80نفر بين  08سال به
باال ،معادل  0درصد حجم نمونه انتخابي هستند .در بين نمونه انتخابي  980نفر متأهل
معادل  98درصد و  810نفر مجرد معادل  18درصد هستند .در بين نمونه انتخابي  80نفر
کمتر از ديپلم ،معادل  0درصد حجم نمونه انتخابي هستند 998 ،نفر ديپلم ،معادل  98درصد
حجم نمونه انتخابي 11 ،نفر کارداني ،معادل  91درصد حجم نمونه انتخابي 999 ،نفر
ليسانس ،معادل  90درصد حجم نمونه انتخابي و  80نفر فوق ليسانس و باالتر ،معادل 0
درصد حجم نمونه انتخابي هستند .همچنين در بين نمونه انتخابي  911نفر بيکار ،معادل 18
درصد حجم نمونه انتخابي هستند 19 ،نفر کارمند دولت ،معادل  81درصد حجم نمونه
انتخابي 01 ،نفر شغل آزاد ،معادل  81درصد حجم نمونه انتخابي 80 ،نفر ساير مشاغل،
معادل  0درصد حجم نمونه انتخابي هستند .در بين نمونه انتخابي  918نفر سرپرست خانواده
( 18درصد نمونه انتخابي) و  898نفر عضو خانواده ( 18درصد نمونه انتخابي) هستند .حدود
 81درصد نمونه معادل  991نفر نقش عوامل اقتصادي ،حدود  98درصد معادل  981نفر
نقش عوامل اجتماعي و  91درصد ديگر معادل  908نفر ،نقش عوامل فرهنگي را در ميزان

هدر رفت آب آشاميدني مهم دانستهاند .همچنين ميانگين هدر رفت آب آشاميدني نمونه ،از
ديدگاه پرسش شوندگان بر اساس نمره  9تا  0با سه سطح کم ( ،)9 – 8/99متوسط
( )8/91 -9/11و زياد ( )9/11 -0حدود  8/09يعني سطح متوسط حاصل شد.

پس از جمعآوري اطالعات ،جهت مشخص کردن اينکه شاخصهاي اندازهگيري (متغيرهاي
مشاهده) تا چه اندازهاي براي سنجش متغيرهاي پنهان قابل قبول هستند ،الزم است ابتدا
کليه متغيرهاي مشاهده که مربوط به متغيرهاي پنهان است بهطور مجزا مورد آزمون قرار
گيرند .شاخصهاي کلي برازش براي الگوهاي اندازهگيري (تحليل عاملي تأييدي) با استفاده
از نرمافزار  Lisrelمورد ارزيابي قرار گرفت که شاخصهاي برازش براي مدلهاي تحليل
عاملي تأييدي براي کليه متغيرهاي پنهان تحقيق در سطح مطلوبي قرار داشتند و حاکي از
اين بودند که شاخصهاي اندازهگيري (متغيرهاي آشکار) به خوبي ميتوانند متغيرهاي پنهان
را اندازهگيري کنند .همچنين نتايج تحليل عاملي تأييدي (جدول  9و  )1به همراه شاخص p
براي آزمون قابل قبول بودن بار عاملي مربوط به هر سؤال بررسي شد و بارهاي عاملي همه
سؤاالت باالتر از  0درصد و مقدار  pکمتر از  0درصد بودند ،در نتيجه ميتوان نتيجه گرفت
که سؤاالت به خوبي متغيرهاي مشاهده را ميسنجد.

بعد شناختي

Q9
Q8
Q9
Q1
Q0
Q1
Q0
Q1
Q98

بعد رفتاري

هدر رفت آب آشاميدني

بعد عاطفي

Q1

Q99
Q98
Q99
Q91

8/18
8/09
8/01
8/99
8/09
8/10
8/81
8/11
8/00
8/19
8/10
8/11
8/18
8/01

Q90

عادتواره
صرفهجويي

Q91
Q91
Q90
Q91

عادتواره مطالعه

Q88
Q89
Q88

فرهنگي

عادتواره مذهبي

Q89
Q81
Q80
Q81

عادتواره تربيتي

Q81
Q80
Q81
Q98

رسانهها

Q99

اجتماعي

Q91

مسئوليت اجتماعي

Q90
Q91
Q91

هويت ملي

Q90
Q91

Q99
Q98

8/08
8/19
8/98
8/11
8/00
8/11
8/01

8/19
8/01
8/01
8/18
8/19
8/01
8/09
8/98
8/11
8/09
8/10
8/11
8/01
8/18
8/11
8/19
8/19
8/01

Q18
Q19
Q18
Q19

فردگرايي

Q11
Q10
Q11

اقتصادي
نگرش اقتصادي

Q11
Q10
Q11

8/18
8/08
8/81
8/18
8/80
8/91
8/11
8/08
8/10
8/01

پس از بررسي و تأييد الگو ،براي آزمون معناداري فرضيهها از مدل معادالت ساختاري
استفاده ميگردد .بر اساس سطح معناداري  8/80مقدار بحراني بايد بيشتر از  9/11باشد،
مقدار پارامتر کمتر از اين در الگو مهم شمرده نميشود.

براي برازش مدل فوق از نرمافزار  LISRELاستفاده شده است که شاخصهاي کلي
آن نشان از برازش خوب مدل پژوهش است .با در نظر گرفتن نتايج تجزيه و تحليل مدل به
بررسي فرضيهها پرداخته شده است که نتايج آن در جدول  0ارائه شده است.

بين عوامل اقتصادي و هدر رفت آب آشاميدني رابطه وجود دارد.

8/89

1/08

تأييد

بين عوامل فرهنگي و هدر رفت آب آشاميدني رابطه وجود دارد.

8/11

1/18

تأييد

بين عوامل اجتماعي و هدر رفت آب آشاميدني رابطه وجود دارد.

8/81

1/19

تأييد

باتوجه به جدول شماره  0و آزمون فرضيههاي پژوهش ،مشاهده ميشود که فرضيههاي
پژوهش در سطح اطمينان  10درصد تأييد ميگردد .در توضيح آزمون فرضيهها بايد گفت
که با توجه به مقدار بحراني که براي اين فرضيه داراي مقدار بيش از  9/11است در سطح
اطمينان  10درصد فرضيههاي پژوهش تأييد ميگردد و لذا با توجه به جدول شماره 0

ميتوان گفت که در سطح اطمينان  10درصد بين عوامل اقتصادي و هدر رفت آب
آشاميدني ،بين عوامل فرهنگي و هدر رفت آب آشاميدني ،بين عوامل اجتماعي و هدر رفت
آب آشاميدني رابطه وجود دارد و با توجه به ميزان ضرايب رگرسيون ،بيشترين رابطه بين
عوامل فرهنگي و هدر رفت آب آشاميدني ( )8/11است ،پس از آن رابطه بين عوامل
اجتماعي و هدر رفت آب آشاميدني ( )8/81و سپس بين عوامل اقتصادي و هدر رفت آب
آشاميدني مشاهده گرديده است (.)8/89

به منظور بررسي نقش متغيرهاي جمعيتشناختي بر متغير هدر رفت آب آشاميدني (متغير
وابسته تحقيق) از آزمونهاي پارامتري تحليل واريانس يک طرفه در جدول  1و آزمون تي
مستقل در جدول  1استفاده شده است.

Sig.

F

8/881

9/109

Sig.

F

8/888

0/811

Sig.

F

8/888

0/81

9/911
8/819

9/080
8/801

9/10
8/819

1
910
911

1
910
911

9
911
911

1/118
989/901
980/001

1/988
11/100
980/001

81/10
989/1
980/00

بين گروهي
درونگروهي
کل

بين گروهي
درونگروهي
کل

بين گروهي
درون گروهي
کل

نتايج جدول ( )1حاکي از اين هست که بين شغل و ميزان هدر رفت آب آشاميدني رابطه
معناداري وجود دارد .با توجه به سطح معناداري ميتوان نتيجه گرفت بين دو متغير رابطه
معناداري وجود دارد .همچنين قابل ذکر است ميزان اختالف ميانگين گروههاي سني بدين
شکل است که افراد زير  88سال نسبت به گروههاي 98تا  18سال 18 ،تا  08سال و باالي
 08سال هدررفت آب آشاميدني بيشتري داشتهاند تنها با گروه سني  88تا  98سال تفاوت
قابل توجهاي ندارند .از نظر تحصيالت نيز رابطه معناداري بين دو متغير وجود دارد .سطح
تحصيالت شامل ديپلم و کمتر ،فوق ديپلم ،ليسانس و باالتر است .مقايسه اختالف ميانگين
سه گروه چنين بود که افراد با تحصيالت ديپلم و کمتر ،هدر رفت آب آشاميدني بيشتري
نسبت به سطح تحصيالت ليسانس و باالتر داشتند؛ اما تفاوت چنداني با افراد با سطح
تحصيالت فوق ديپلم نداشتند .نوع شغل(آزاد ،دولتي و بيکار) نيز با هدررفت آب آشاميدني
رابطه معناداري دارد .در تفاوت ميانگين سه گروه بايد گفت بين مشاغل دولتي و بيکار رابطه
معنادار است .يعني افراد بيکار که شغلي نداشتند نسبت به مشاغل دولتي هدررفت آب
آشاميدني بيشتري داشتند و ميانگين آن بيشتر بود.

T

جنسيت
وضعيت تأهل

زن
مرد
مجرد
متأهل

9/01
9/90
9/80
9/08

Sig.

9/001

8/888

9/099

8/888

نتايج جدول  1حاکي از اين است که زنان نسبت به مردان هدررفت آب بيشتري دارند،
از نظر تأهل نيز رابطه معناداري وجود دارد بدين معني که متأهلين نسبت به مجردها هدر
رفت آب آشاميدني باالتري دارند.

هدف اصلي مقاله حاضر بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي بر هدر رفت آب آشاميدني بود.

سه فرضي ه مطرح شده مورد آزمون قرار گرفتند و نشان داده شد که به ترتيب عوامل
فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي با هدر رفت آب آشاميدني رابطه معناداري دارند و ميتوانند
هدررفت آب آشاميدني را پيش بيني کنند.
در رابطه با رابطه با تأثير عوامل فرهنگي و اجتماعي با هدر رفت آب آشاميدني بايد
گفت نگرش و نوع نگاه به مقوله آب بسيار مهم است .همانگونه که در اين تحقيق نشان
داده شد عوامل فرهنگي و اجتماعي بيشتر از عوامل اقتصادي بر روي هدررفت آب
آشاميدني موثر بودند .نتيجه اين تحقيق با يافتههاي گيبسون ( ،)8899شاو( )8880و
لوفسوس ( )8898همسو است که فرايندهاي مصرف را با رويکرد فرهنگي تحليل کردهاند.
آنان معتقدند که حتي زماني که تصميمات افراد در جهت اقتصادي و مصرف بهينه مانند
خريد وسايل پيشرفتهتر مصرف آب ،نصب آبپخشکنهاي مجهزتر است؛ باز هم اين
نگرشها و تصميمات در عقبه فرهنگ و وابسته به فرهنگ است .لذا ميتوان نتيجه گرفت
نگرشهاي افراد به عناصر محيط زيست خاصه در مصرف آب امري اساسي است .مطالعات
نشان دادهاند که اغلب مردم نسبت به مصرف صحيح آب درک درستي ندارند (بيل 9و
همکاران8899 ،؛ جاستز 8و همکاران .)8891 ،همانگونه که «انجمن پايداري و
محيطزيست» 9نيز ( )8880خاطر نشان کرده است ،رفتارها و نگرشهاي افراد در قبال
مصرف آب متأثر از منابع آب و نحوه مصرف است(هاسل و کري .)8891 ،1همچنين انجمن
خدمات آب استراليا 0که اظهار ميکند اکثريت مردم بر اين تصور هستند که خيلي کم آب
مصرف کردهاند؛ درحاليکه واقعيت چنين نيست و همين به هدر رفت آب بيشتري منجر
ميشود (پيسينين .)8881 ،1همچنين نحوه نگرش و درک افراد ميتواند با آموزشها دچار
تغيير و تعديل شوند .فهم رفتارهاي مصرفي آب و تصميمگيري افراد ،ميتواند در اتخاذ
رويکرد کارآمدتر و مديريت استفاده از آب بيانجامد (گورگينسن 1و همکاران.)8881 ،
1- Beal
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7- Jorgensen

مساوات و همکاران ( )9911در پژوهشي که بر روي تغيير نگرش و رفتار مصرفي
دانشآموزان انجام دادند ،نشان دادند به واسطه اجراي فعاليتهاي آموزش و آگاهسازي
مديريت مصرف انرژي ،قبوض پرداختي آب و گاز خانوادهها ،به طور ميانگين معادل 9809
ريال کاهش يافته است (مساوات و همکاران ،9911 ،به نقل از احمدي و همکاران:9911 ،
 .)11کشکولي نيز در تحقيق خود اشاره ميکند که مهمترين عامل جامعهشناختي در راستاي
توسعه پايدار ،ظرفيتهاي فرهنگي و سبک زندگي است (کشکولي و همکاران.)9911 ،
ولترز نيز معتقد است با بهبود فرهنگ شهرنشيني و بينش زيستمحيطي افراد ،ميزان
مصرف سرانه آب کاهش مييابد (ولترز.)100-119 :8891 ،
در رابطه با تأثير عوامل اقتصادي با هدررفت آب آشاميدني نيز بايد گفت؛ هنوز نتايج
تحقيقات يکسان نيست .براي مثال بينت )8898( 9و دگنيو ( )8898از مؤثر بودن افزايش
قيمت آب بهاء و کاهش مصرف آب خبر دادهاند؛ در حالي که محققان ديگري مانند دهار
ماراتنا و هريس( ،)8898چنين اعتقادي ندارند .به نظر ميآيد صرف قيمت آب نگرشهاي
افراد بسيار تعيين کنندهتر باشد و به نوع نگاه فرد وابسته باشد .براي مثال ميتوان مطرح
ساخت در کشور موارد متعددي است که افراد از آب شرب و خانگي براي شستشوي ماشين
استفاده ميکنند .اين در حالي است که ميتوان در موارد زيادي بدون شستشو و صرفأ با
استفاده از يک پارچه نيز ماشين را تميز نگه داشت .اما در اين مورد ممکن است فرد حالت
پاشيدن آب را به خاطر راحتي ترجيح دهد لذا ميتوان بسياري از موارد هدررفت آب
آشاميدني را به نحوه درک و نگرش افراد نسبت داد .خلقي و همکاران( )9911نيز در تحقيق
خود به اين مسئله به طور ضمني اشاره کردهاند که وقتي افراد از نظر وضعيت اقتصادي
مشکلي نداشته نباشند ،حساسيت به صرفهجويي کمتري از خود نشان ميدهند.
نتيجه رابطه جنسيت و هدر رفت آب آشاميدني معنيدار بود و نشان داده شد که زنان
نسبت به مردان هدررفت آب آشاميدني بيشتري دارند .يافته اين تحقيق با برخي مطالعات
همسو نبود .نتايج ضمني برخي تحقيقات زلزني ،چائو و آدريچ )8888( 8در رابطه جنسيت و
رفتارهاي محيطزيست مؤيد اين هستند که زنان حساسيت و عمق بيشتري نسبت به محيط
1- Binet
2- Zelezny, Chua & Aldrich

زيست دارند .همچنين جنسيت قويترين پيشبينيکننده رفتارهاي زيست محيطي شمرده
شده است .در اين خصوص بايد گفت زنان به عنوان خانهدار عهدهدار کارهاي مختلف خانه
هستند و بيشترين وقت خود را در خانه سپري ميکنند ،طبعا آنان نسبت به مردان بيشتر با
شستشو و آب سروکار دارند؛ لذا ميتوان نتيجه گرفت کارهاي متعدد خانهداري و سنگيني
وظايف خانه ميتواند به اين منجر شود زنان به علت خستگي فرصت بستن لوله آب را
نداشته باشند و در هنگام شستشو و از اين قبيل کارها مدت زمان زيادي آب هدر برود .نکته
ديگر بايد به هزينه پرداخت آب اشاره کرد .مردان بر حسب ماهيت وظيفه ،پرداخت قبض
آب را جزء وظايف خود ميدانند؛ همين امر ميتواند در کنترل مصرف و حساسيت بيشتر در
هنگام مصرف آب مؤثر باشد.
در خصوص رابطه وضعيت تأهل و ميزان هدررفت آب آشاميدني نيز بايد گفت اگرچه
افراد متأهل هدررفت بيشتري داشتهاند ،اما براي نتيجهگيري بهتر بايد تحقيقات متعدد
ديگري صورت بگيرد .ممکن است نتيجه حاضر ناشي از خطاي نمونهگيري باشد و يا
عواملي خارج از کنترل محقق دخيل باشد .لذا براي درک بهتر چگونگي هدررفت بيشتر آب
آشاميدني توسط افراد متأهل بايد تحقيقات ديگري را مد نظر داشت .اين متغير مطالعه شده
در تحقيقات ديگر مورد مطالعه قرار نگرفته است.
راجع به نقش تحصيالت نيز ميتوان گفت انتظار معقول اين است افراد داراي سرمايه
فرهنگي عيني (مدارک تحصيلي باالتر) نسبت به مقوله مصرف حساستر باشند .اين نتيجه
با برخي تحقيقات از جمله دونلپ ( )8888و آرکوري ( ،)9118که اذعان کردهاند افراد جوان
و تحصيلکرده نگرانيها و حساسيتهاي بيشتري در قبال محيطزيست دارند همخوان
است .همچنين يافتههاي زارع شاهآبادي ( )9918را نيز تصديق ميکند.
در باب نوع شغل و هدررفت آب آشاميدني نيز نتيجه تحقيق حاضر نشان داد که نوع
شغل با هدررفت آب آشاميدني رابطه معناداري دارد .يعني تفاوت سه شغل دولتي ،آزاد و
بيکار بيانگر آن بود که بين دو گروه شغلي دولتي و بيکار رابطه معنادار بود اما با مشاغل آزاد
چنين نبود .در اين مورد ميتوان گفت افراد بيکار عموماً با استرس و چالشهاي زيادي ناشي
از بيکار روبرو هستند .ممکن است حضور حداکثري در خانه داشته باشند و بيش از حد

متعارف استحمام نمايند و يا با آب در منزل بيشتر سروکار داشته باشند و همين موجب
هدررفت آب بيشتري باشد.
رابطه سن و هدررفت آب آشاميدني نيز حاکي از رابطه معنيداري بود .اگرچه اين نتيجه
يافتههاي تحقيقات ملکي و همکاران ( )9919و زارع شاهآبادي ( )9918را تائيد نميکند؛ اما
به طور کلي بايد گفت ممکن است سن به تنهايي عاملي مهم در مقوله مصرف نباشد و تابع
سطح نگرش افراد باشد و در ترکيب با سطح نگرش باال و حساسيت بيشتر به محيط زيست
و مصرف ،با محيط زيست داراي اثرگذاري باشد .در کل در رابطه با ارتباط متغيرهاي
جمعيتشناختي و هدر رفت آب آشاميدني بايد اذعان کرد نتايج تحقيقات يکدست نيست.
نتايج اين بخش با تحقيقات زارع شاهآبادي و همکاران ( ،)9918يزدان داد و مظلوم (،)9900
کشاورزي و همکاران ( )8881و اولي ( )8889همراستا است؛ اما با تحقيقات احمدي و
زارعي ( ،)9910ملکي و همکاران ( )9919و ليانژين ( )8899همسو نيست .با اينوجود،
متغيرهاي جمعيتشناختي ،نقش مهمي در رفتارهاي زيستمحيطي نظير حفاظت و
بهرهگيري صحيح از آب دارند.

مرور نتايج اين تحقيق بر اين امر صحه ميگذارد که در هدر رفت آب آشاميدني در بخش
خانگي ،سهم عوامل فرهنگي حائز اهميت بوده است .از اينرو راهکارهاي اين نيز بايد
فرهنگي و در حوزه آموزش باشند .بدين نظر راهکارهاي زير قابل طرحاند:
 -9نتايج اين تحقيق مطالعهاي پيمايشي اما در سطح محدود بوده است؛ لذا پيشنهاد
ميشود تحقيقات پيمايشي پهنانگرتري صورت بگيرد تا امکان مقايسه نتايج با تحقيقات
متعدد ديگر فراهم شود.
 -8همانگونه که در اين تحقيق نشان داده شد زنان خانهدار بيشتر از مردان هدررفت
آب آشاميدني دارند؛ لذا پيشنهاد ميشود آگاهسازي زنان نسبت به چالشهاي آب در کشور
بيشتر شود .متناسب با اين يافته ميتوان از سياست تشويق نيز بهره برد بدين شکل که
خانوادههايي که ميزان آب مصرفي کمتري دارند زن خانواده مورد تشويق قرار بگيرد اين امر
ميتواند نوعي رقابت و جنبه تشويقي در بين زنان خانهدار ايجاد کند.
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