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چکیده:
هاي طور بالقوه بر تمامی جنبهبهآب یکی از منابع حیاتی است که

ي مطلوبی از آب در ایران هنوز استفادهگذارد، اما زندگی روزمره تأثیر می
پژوهش حاضر بررسی تأثیر دینداري بر گرایش به شکل نگرفته است. هدف 

جویی در مصرف آب است. روش بکار رفته در این پژوهش، روش صرفه
سال به باالي شهر 18شهروندان يآماري کلیهيپیمایشی است. جامعه

عنوان نمونه، تعیین و با استفاده از روش نفر به400یاسوج بوده که 
اي انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق، گیري تصادفی چند مرحلهنمونه

محقق ساخته بوده است که با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، يپرسشنامه
ن پایایی از ضریب آلفاي کرانباخ تعیین اعتبار سازه گردید و جهت تعیی

ساختاري نشان داد، ياستفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از مدل معادله
جویی در مصرف آب، تأثیر معناداري دارد دینداري بر میزان گرایش به صرفه

جویی در مصرف آب را طور معناداري تغییرات گرایش به صرفهتواند بهو می
دهد که بین متغیرهاي وه نتایج تحقیق نشان میعالبینی کند. بهپیش

جویی در مصرف آب خانگی، ارتباط معناداري وجود ندارد. جمعیتی با صرفه

جویی در آب، صرفهآبباورهاي دینی، مصرف، مصرفکلیدي:مفاهیم
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مسألهیانبومقدمه
عت در حال عنوان یکی از این منابع طبیعی حیاتی، به سرآب شیرین، بهتقاضا براي 

ارزیابی آب جهانی سازمان ملل، ي(برنامهمحسوس استافزایش است و کمبود آن کامالً
درصد، شیرین است که حدود 5/2هاي موجود بر روي سطح زمین، تنها از کل آب). 2015

ها محبوس است و فقط یک سوم، قابل استفاده است درصد) در یخچال9/68دو سوم آن (
دولتشاهی پیروز و (اي پراکنده و ناموزون، توزیع شده استبه گونهکه این مقدار نیز 

کشور جهان تا سال 50حداقل ). بر اساس برآوردهاي موجود، 1389طهماسبی آشتیانی، 
شوند، که ایران نیز در ردیف همین کشورها استبا کمبود آب شیرین مواجه می2050

ش باران در ایران، یک سوم میانگین ). علیرغم این که میانگین بار97: 2005(دیوید، 
هاي خانگی، کشاورزي و بخشيمصرف در کلیهي)، اما سرانه1380(رزاقی، جهانی است

عنوان مثال، ). به2000صنعتی، باالتر از استاندارهاي جهانی است (علیزاده و کشاورز،
ستاندارد آن در لیتر در هر روز است در حالی که ا220مصرف آب خانگی در ایران يسرانه

این امر نشان ).185-200: 1392(احمدي و همکاران،باشدلیتر می75جهان تنها 
جویی در منابع اجتماعی است و صرفهيدهد میزان مصرف آب در ایران، یک مسألهمی

آب، یک ضرورت ملی است. اگر چه در پاسخ به بحران مصرف برق، گاز و سوخت، 
اما راهکار بنیادي در بحران ؛)1380لنسکی،و(نوالناندراهکارهاي متعددي قابل طرح

یک کنش جویی، اساساً). صرفه77- 105: 1386معینی، (امیرجویی استمصرف آب، صرفه
است و به همین دلیل در قالب رویکردهاي نظري متعددي قابل تبیین است. 

ادیان، ،ر گذشتهبر این باورند که در اعصا،)1381(1پردازانی همچون باکاكنظریه
(رشد مذهب و گرایش به الهیات هاییاند و نشانهموجب اقناع امیال ناخودآگاه شده

توانند به فراهم چهل در آمریکا و برخی نقاط اروپا)، هست که ادیان میيپیورتینی از دهه
هاي اخیر با ایران در طی ساليآوردن چنین اقناع ناخودآگاهی، ادامه دهند. جامعه

هاي ارتباطی و موج تبلیغات، با رش شهرنشینی و رشد صنعتی و به مدد رسانهگست
گرایی مواجه شده است، که موجب تخریب محیط زیست و منابع جدید مصرفيپدیده

هاي دینی ما، اسراف و تبذیر را به شدت نهی طبیعی گردیده است. اما از طرف دیگر آموزه
که با بررسی میزان گرایش به ضر این است کرده است. بر این اساس، هدف پژوهش حا

ثیر دینداري را بر آن نشان دهد. ر مصرف آب، تأجویی دصرفه

1 Bocock
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ه پژوهشپیشین
الف) تحقیقات داخلی

جویی تأثیر مذهب بر صرفهيدهد تحقیقات در زمینهمرور مطالعات پیشین نشان می
صورت نگرفته یا بسیار (به ویژه در داخل کشور) یاشناسیدر مصرف آب از منظر جامعه

کم صورت گرفته است. در زیر به برخی از مطالعات انجام شده اشاره خواهد شد. 
کننده در بین زنان )، با بررسی مذهب و رفتار مصرف1391نوري و همکاران (خواجه

متأهل شهر شیراز نشان دادند، ابعاد گوناگون مذهبی بودن (مناسکی، تجربی، پیامدي، 
نوري و همکاران، (خواجهي منفی و معناداري با نگرش به مصرف دارندطهشناختی) راب

1391 :104-79(.
بررسی تأثیر آموزش :تحت عنواندر پژوهشی،)1384(منصوریان و قنبرآبادي

دهند تقید مذهبی، نشان میانرژي (آب و برق) در منازل،يآموزان در مصرف بهینهدانش
همچنین باال بودن سطح ؛سراف در مصرف انرژي استشاخص مهمی براي جلوگیري از ا

اعث کاهش مصرف آب و برق شده است (منصوریان و سواد و شاغل بودن مادران، ب
).199-203: 1384قنبرآبادي، 

ب) تحقیقات خارجی
(اسالم، مسیحیت، در پژوهشی به بررسی همگرایی سنن مذهبی،)2012(چوویکو

طبیعت پرداخت و نشان داد، همگرایی ـ روابط انسانیهودیت، بودیسم و هندوئیسم) در
قابل توجهی بین سنن مذهبی و حفاظت از طبیعت و منابع آب وجود دارد. 

بر الگوهاي هاي فرهنگی و مذهبی ، با بررسی تأثیر زمینه)2006(اسمیت و علی
فرهنگی هاي مذهبی و هاي قومی در بریتانیا نشان دادند، زمینهمصرف آب در بین اقلیت

ثیر آشکاري بر الگوهاي مصرف آب دارند.أت
هایی از دینداري همچون رفتن هد که شاخصنشان می،)2006مطالعات شولتز (

منظم به کلیسا، ارتباط منفی با باورها نسبت به محیط زیست در آمریکا دارد. 
مانند دهد، زمانی که متغیرهایی نشان می،)2002تجزیه و تحلیل استرن و گاردنر (

منفی ضعیفی با رفتار يهاي دینی رابطهرسن، جنس، تحصیالت و درآمد کنترل شود، باو
نسبت به محیط زیست دارد. 

نشان داد که باورها نسبت به تقدیس طبیعت محلی، در ارزیابی نسبت ،)2005اترن (
به قطع درختان جنگلی در سه گروه قومی متفاوت در ایالت پتان گواتماال مهم بود.
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در یک پیمایش پستی در آمریکا به این نتیجه رسید که ،)2005لیسروایتس (
مشخصی يها، مجموعهخواهدارها و ضد مساواتکارها، دینها، مردها، محافظهسفیدپوست

ي اهمیت خطر تغییر آب و هوا دارند. از عقاید منفی درباره
و منابع آن را مورد ها نسبت به محیط طبیعی نگرش آمریکایی،)1995کیمتون (

ها نسبت به تغییرات محیط طبیعی، بر بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که نگرش آمریکایی
شکل گرفته است.  خاصیي باورهاي دینی و اخالقی پایه

دهد در کل، باورهاي دینی ممکن است تا حدودي با نشان می،)1967(وایتبررسی 
الشعاع عوامل اجتماعی اشد، اما این رابطه تحترفتار نسبت به محیط زیست ربط داشته ب

گیرند. گیرد که عملکردهاي دینی را در بر میدیگري قرار می
هاي مربوط به محیط دهند زمانی که تجربهنشان می،)1961کالکهون و استرودبک (

هاي دینی بینیکنیم توجه به حساسیت جهانهاي مختلف، بررسی میطبیعی را در فرهنگ
به محیط طبیعی ضروري است.نسبت 

پژوهشچارچوب نظري
شناسی، به مطالعات ماکس ثیر مذهب بر مصرف از نگاه جامعهأتيمطالعهيپیشینه

دانست که ها و پرهیز از مصرف را آن عاملی میگردد، که پارسایی پروتستانوبر بر می
). 1388، و محمديفردنی(فراهاعالوه بر دانش فنی، موجب انباشت سرمایه در اروپا گردید

شدن به خود گرفت، صنعتیيانسانی در نتیجهيپس از آن در پی تغییراتی که جامعه
گیري پردازان از شکلطوري که در پایان قرن بیستم، نظریهرنگ شد، بهنقش دین کم

شود، بلکه مصرف، حد و مرز نکوهش نمیمصرفی خبر دادند که نه تنها مصرف بیيجامعه
(اسکات،کنندی است که بسیاري از افراد، هویت خود را بر اساس آن مشخص میعامل

گرایی مصرفيهایی که در نتیجههاي اخیر در پی بحران). با این وجود طی دهه2006
گیر انسان و محیط زیست شده است، این ایده مطرح شده است که افسار گسیخته، دامن

هاي برآمده از حفاظت از محیط زیست و شارزایان دادن به چنین وضعی، نقش براي پ
هنوز ،)1970). به اعتقاد وبر (1381(باکاك،باورهاي دینی باید مورد توجه قرار گیرند

توانند بسیاري از مردم را در سراسر جهان با دالیل محکم و الگوهاي مواعظ دینی می
طبیعت، در مذاهب برانگیزاننده، به محدود کردن امیال مصرفی ترغیب کنند، چرا که

بزرگ جهان، به عنوان چیزي که باید از آن مراقبت کرد، دیده شده است نه چیزي که باید 
یکی از اشتباهات واقعی در جنبش حفظ ،)2007(رحمانه استثمار شود. به زعم شولتزبی
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اش هاي اخیر این است که محیط را تنها تحت منابع طبیعیمحیط طبیعی در سال
هاي ستفاده از آن یا از دست دادن آن. در حالی که حفظ آن خارج از ارزشبینند، امی

هاي دینی و اخالقی دوامی ندارد، مگر اینکه ما مردم را به سطحی از وظیفه، اخالق و ارزش
ترین نیاز زمان ما معتقد است، فوري،)1374کین،. شوماخر (به نقل از ریفمعنوي برسانیم

مان را در راه روشن ساختن ترین کوششیعه است و باید عالیلزوم بازساخت ماوراءالطب
انسان چیست؟ از کجا آمده است؟ و هدف زندگی يلهأمسيایمان عمیقمان درباره

کند که یکی از آشکارترین در گزارش سوم خود بیان می1چیست؟ به کار ببریم. یونسکو
هب، ی است. بسیاري از مذاهاي فرهنگی مؤثر در حفظ منابع طبیعی، باورهاي دینارزش

اند. رنگ جلوه دادهناظر و مخرب محیط و منابع آن، پرنقش بشریت را در هر دو زمینه
هاي اکولوژیکی ادیان بزرگ جهان، یک چالش روحی (معنوي) را در بحرانيمشخصاً همه

تأثیر توانددانند تا مخرب آن، میبینند. باورهاي دینی که بشریت را ناظر بر محیط میمی
شان در استفاده و حفظ منابع قابل توجهی بر گسترش آگاهی جوامع و اجتماعات از نقش

). باکاك معتقد است اگر قرار باشد 2009(سازمان ملل، طبیعی (همچون آب) داشته باشند
زمین، بشر را به نحوي حمایت کند که او بتواند به زندگی خود ادامه دهد، پس دوران 

گرا و انواع کمونیسم باید رو به پایان و یا داري مصرفي سرمایهوسیلهاستثمار طبیعت به
ادیان جهان، بیش از آنکه آسیب ).178: 1381(باکاك، به احتمال زیاد باید به پایان برسد

هاي همبسته گرایی و روشتوانند در غلبه بر مرام مصرفزمین، عظیم شود، میيبه سیاره
به نظر،)177: 1381به نقل از باکاك، ؛1959(اکوئیناستقاد با مصرف غلبه کنند. به اع

محیطی را که مصرف مدرن و پسامدرن، اي که مسائل زیسترسد براي مردم فرهیختهمی
يکنندهتر باشد که با عناصر ذاتی حفظکنند، خردمندانهموجب آن شده است، درك می

دیده گرفته و یا مورد حمله قرار دهند. از ادیان جهانی کار کنند تا اینکه مواعظ مذهبی را نا
رود که تر با نهادهاي دینی درآمیزند، احتمال بیشتري میطرف دیگر اگر افراد فرهیخته

ادیان به عامالن مؤثر تغییر و منتقد تأثیرات مخرب مصرف تبدیل شوند. موضوع 
اعتقاد قحفجویی و مصرف در دین اسالم، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بهصرفه

تواند فرهنگی بسیار قوي برخوردار هستند که میيکشورهاي مسلمان از زمینه،)1384(
انداز داشته باشد، چرا تأثیر خوبی بر رفتار مصرفی در جهت کاهش ضایعات و افزایش پس

و اسراف و تقلید از دیگران و و عقالنی بودن در مصرف را ستودهرويکه قرآن، میانه
ده را نکوهش کرده است. در نگاه اسالم، اموال، امانت خداوند در دست مردم مصرف بیهو

1 UNESCO
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است، اسراف و تبذیر جایی نداشته و مصارف بیش از حد، امري مذموم و ناروا به شمار 
آید. می

شامید ولی اسراف ابخورید و بیفرماید: ) می31ي(آیهاعرافيقرآن مجید در سوره
ي(آیهابراهیميدارد. همچنین در سورهدگان را دوست نمیکننمکنید که خداوند اسراف

يدرست نکردند، زمینهيهاي خداوند استفاده) اشاره دارد که کسانی که از نعمت14
(ص) فرمودند: بخورید، بنوشید، هالکت خود و جامعه خود را پدید آوردند. پیامبر اکرم

(ع) امام علی). 461: 1387(پاینده، يروبپوشید و صدقه دهید، اما بدون اسراف و زیاده
که چه قدر از مصلحت خویش و رسیدگی به کار خود دور است ، کارفرمود: واي بر اسراف

امام صادق (ع) فرمود: کسی که آبی را از نهر فرات ).باب اسراف،4جلد،الحکمهمیزان(
اف کرده استرا بیرون بریزد اسربراي خوردن بردارد و بعد از نوشیدن، زیادي آن

الحسین (ع) است که فرمود: خداوندا بر از علی بن).3حدیث : 171باب ، االخبارمجموعه(
، السجادیهصحیفه(محافظت فرما،رويمحمد و آل او درود فرست و مرا از اسراف و زیاده

بین دینداري و رفتار رسد با استناد به مباحث نظري مطرح شده به نظر می).30يدعا
معناداري وجود دارد اما این رابطه به صورت علمی و يجویانه در مصرف آب رابطهصرفه

تجربی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، مدل تحلیلی تحقیق حاضر به 
شرح زیر ترسیم گردیده است.

مدل تحلیلی پژوهش

پژوهشالؤس
ثیر معنادار دارد؟أجویی در مصرف آب تآیا دینداري بر میزان گرایش به صرفه-

دینداري

شناختی

احساسی

رفتاري

جوییصرفه

اعتقادي

پیامدي
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پژوهششناسیروش
افراد يي آماري، کلیهروش به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی است. جامعه

گیري مورگان و ونه با استفاده از جدول نمونهي نمسال شهر یاسوج است. اندازه18باالي 
نفر 400تر، به است اما براي دستیابی به برآوردي دقیق375برابر ،)1970(کریجی

اي استفاده به گیري تصادفی چند مرحلهافزایش یافت و جهت انتخاب آنها از روش نمونه
(گرایش به اسدو مقیيعمل آمد. ابزار تحقیق، پرسشنامه است که در برگیرنده

جویی در مصرف آب و باورهاي دینی) است. جهت سنجش سازه گرایش به صرفه
سه بعد شناختی، ،)2009(کلیتون و مایرزجویی در مصرف آب، با توجه به نظریه صرفه

براي سنجش سازه باورهاي دینی، با توجه به عاطفی و رفتاري، مورد نظر قرار گرفت و
: 1384زند، هاي گالرك و استارك (به نقل از شجاعیدیدگاهمبانی نظري موجود به ویژه

ها از اعتبار ه گردید. جهت تعیین اعتبار مقیاساز دو بعد اعتقادي و پیامدي، استفاد،)43
سازه به روش تحلیل عاملی و جهت تعیین پایایی آنها از هماهنگی درونی به روش آلفاي 

آورده شده است. بر اساس نتایج بدست 1جدول استفاده گردید، که نتایج آن در 1کرونباخ
) و براي باورهاي 859/0(جویی در مصرف آببراي گرایش به صرفهKMO2آمده، آزمون 

عالوه شاخص مجذور کاي ي نمونه است. به) است که بیانگر کفایت اندازه816/0(دینی
ظ آماري ) است که به لحاP>001/0براي آزمون کرویت بارتلت، جهت هر دو سازه (

دهد بین متغیرها همبستگی وجود دارد. تحلیل عاملی مورد نظر دار است و نشان میمعنی
ها ییدي است و با توجه به ابعادي که براي هر سازه تعریف شده بود، تعداد عاملأاز نوع ت

هاي مربوط به هر کدام، مشخص نیز به همان اندازه در نظر گرفته شد که عوامل و مؤلفه
يگر آن هستند که میزان واریانس تبیین شده در سازه. نتایج تحلیل بیانشده است

) است. 8/56(باورهاي دینیي) و در سازه2/51جویی در مصرف آب (گرایش به صرفه
گرایش به يها نیز محاسبه شده است که مقدار آن در سازهپایایی هر یک از سازه

هاي دهد مقیاس) است و نشان می81/0(یباورهاي دیني) و در سازه77/0(جوییصرفه
اند.طراحی شده از سازگاري درونی قابل قبولی برخوردار بوده

1 Cronbach’s Alpha
2 Kaiser-Mayer-Oklin measure of sampling adequacy
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جویی در مصرف آبتعیین اعتبار و پایایی مقیاس گرایش به صرفه:1جدول 
ضریب 
آلفاي 
کرونباخ

واریانس 
یین بت

شده

مقدار 
ویژه

هاعامل

رفتاريهاآیتم عاطفی شناختی

مقیاسکل  وزن 
عاملی

وزن 
عاملی

وزن 
عاملی

77/0

7/31 7/4

783/0 يآب هدر دادن سرمایهيرویهمصرف بی
ملی است

775/0 آب زندگی انسان را با يمصرف بیهوده
کندبحران مواجه می

762/0 در حال حاضر مصرف زیاد آب یکی از 
باشدمشکالت بزرگ جوامع می

639/0 آب، ضرر رساندن به يرویهرف بیمص
افراد جامعه استيهمه

3/10 5/1

721/0 هایی هستیم که قدر آب را ما انسان
دانیمنمی

695/0 هدر دادن آبی که به سختی به دست ما 
رسد قدرنشناسی استمی

558/0 آور بندي آب مصرفی رنجاحساس جیره
است

2/9 3/1

760/0 ریزم که پس اي آب در کتري میزهبه اندا
از درست کردن چاي چیزي باقی نماند

603/0 کنم کولر را در فصول گرم با سعی می
پوششی مناسب بپوشانم

602/0 کنم به جزء در مواقع ضروري سعی می
شیر آب را باز نگذارم

571/0 ام زیاد آب مصرف اگر اعضاي خانواده
دهمکنند، تذکر می

543/0 شیرهاي آبی که خراب هستند را سریع 
کنمتعمیر می
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تعیین اعتبار و پایایی مقیاس دینداري:2جدول 
ضریب آلفاي 

کرونباخ
واریانس 
تبیین شده

مقدار 
ویژه

هاعامل

پیامديهاآیتم اعتقادي

کل مقیاس وزن 
عاملی

وزن 
عاملی

81/0

7/38 8/3

799/0 همواره حاضر و ناظر بر رفتار ماستخداوند 
784/0 ها گناه دارداسراف نعمت
773/0 آخرت حقیقتی انکارناپذیر است
770/0 شوداعمال و رفتار ما ثبت میيهمه
677/0 گیردکفر نعمت، نعمت را از انسان می

1/18 8/1

802/0 قرآن خواندن
746/0 و عزاداريشرکت در مراسم دعا
672/0 روزه گرفتن
657/0 باز کردن قرآن براي انجام کارهاي مهم
647/0 نماز خواندن

هاي توصیفییافته
درصد) مرد و 43(نفر172نفر پاسخگو، 400بر اساس نتایج توصیفی، از مجموع 

میانگین سواد وسال5/28میانگین سنی پاسخگویان اند.درصد) زن بوده57(نفر228
فارس نفر57درصد)، 1/82(لر نفر382سال بوده است. به لحاظ قومیت، 6/12
باشند. هاي دیگر میدرصد) قومیت5/0(نفر2و درصد)2/3(تركنفر13درصد)، 2/14(

درصد) مجردند. اما بر 48(نفر192درصد) متأهل و 52(نفر208هل، أبه لحاظ وضع ت
جویی در مصرف آب، بر هاي تحقیق، میانگین گرایش به صرفهسازهاساس نتایج توصیفی 
بیانگر گرایش کامالً مثبت به 60ي(که طی آن نمره12-60يروي مقیاسی با دامنه

4/50جویی است)، برابر با بیانگر گرایش کامالً منفی به صرفه12يجویی و نمرهصرفه
ي(که طی آن نمره10-50يمقیاسی با دامنهعالوه، میانگین دینداري بر روي باشد، بهمی
بیانگر تمایل کامالً منفی به 10يبیانگر تمایل کامالً مثبت به باورهاي دینی و نمره50

باشد.می34باورهاي دینی است)، برابر با 

هاي تحلیلییافته
جویی در مصرف آب رابطه وجود دارد؟آیا بین دینداري و گرایش به صرفه-
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ابسته پنهان، عنوان متغیر ومصرف آب، بهجویی در صرفهبه گرایشبینی شجهت پی
به کمک 1ساختاريعنوان متغیر مستقل پنهان، از مدل معادالت بر اساس دینداري به

افزار لیزرل استفاده شده است. نرم
جویی در مصرف آب، با استفاده از سه متغیر به صرفهگرایشدر این مدل، 

حساسی، رفتاري و باورهاي دینی بر اساس دو متغیر آشکار اعتقادي و آشکارشناختی، ا
اند که بارهاي عاملی متغیرهاي مشاهده شده با متغیرهاي پنهان و پیامدي، تعریف شده

اند. نیکویی گیري هر یک از متغیرهاي مشاهده شده، در نمودار ارائه شدهخطاي اندازه
) به لحاظ آماري 4(آزاديي) با درجه75/1(دهد مقدار کاي اسکوئربرازش نشان می

هاي عالوه، شاخص) که بیانگر برازش مناسب مدل است. بهSig=78/0(معنادار نیست
کنند که یید میأتنیز AGIFو RMSEA ،(GFI(میانگین مربعات خطاي برآورديریشه

و توافق دارد. هاي تجربی مورد استفاده، سازگاريمدل داراي برازش مناسبی است و با داده
جوییبر اساس نتایج به دست آمده، برآورد خطا براي متغیر آشکار بعد شناختی صرفه

عالوه، مقدار خطا براي متغیر آشکار ) است. به60/0) و رفتاري (85/0()، احساسی65/0(
) است. بار عاملی متغیر پنهان وابسته 80/0() و پیامدي34/0بعد اعتقادي دینداري (

) است. 63/0() و با بعد رفتاري38/0()، با بعد احساسی59/0(ی، با بعد شناختیجویصرفه
) و با بعد 71/0(از سوي دیگر بار عاملی متغیر مستقل پنهان دینداري، با بعد اعتقادي

یک هستند، هیچ96/1تر از که همگی بزرگt) است که با توجه به مقادیر 45/0پیامدي (
تر از بزرگبارهاي عاملی،يعالوه، با توجه به اینکه کلیهشود. بهاز بارهاي عاملی رد نمی

دهد روابط متغیرهاي پنهان با متغیرهاي مشاهده شده، با هستند این امر نشان می30/0
) است که با توجه به مقدار 52/0جویی (اهمیت هستند. ضریب علی دینداري بر روي صرفه

دهد به ازاء هر واحد تغییر در دینداري به نشان میو این ضریب، معنادار است )t=5/6(تی
پنهان يآید. میزان خطاي متغیر وابستهجویی، تغییر به وجود میچه میزان در صرفه

درصد از واریانس 16ادر است دهد دینداري ق) است که نشان می73/0جویی برابر با (صرفه
جویی را تبیین کند. صرفه

1 Structural equation model
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با استفاده از مدل معادله جویی در مصرف آب اري و صرفهدیندنمودار مسیر رابطه 
ساختاري

AGFI 99/0=GFI 1=RMSEA 018/0=P-value 78/0=Df 4=Chi-square 75/1=

(دینداري و گرایش به متغیرهاي اصلی تحقیقيکه رابطهجهت کسب اطمینان از این
اي و جمعیتی (سن، جنس، أثر از متغیرهاي مزاحم زمینهمصرف آب) متجویی در صرفه

هل، تحصیالت و درآمد) نیست، ارتباط این متغیرها با متغیر وابسته تحقیق مورد أوضع ت
انعکاس یافته است. بر اساس نتایج به 5، 4، 3بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جداول 

داري با میزان گرایش به اي ارتباط معناهاي زمینهدست آمده از جداول، هیچ کدام از متغیر
دهند.جویی در مصرف آب، نشان نمیصرفه

شناختی

احساسی

رفتاري

صرفه 
جویی

دینداري

اعتقادي

پیامدي

52/0

65/0

85/0

60/0

59/0

38/0

63/080/0

50/0
71/0

45/0

73/0
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جویی در مصرف آببین جنسیت و وضع تأهل با گرایش به صرفهيبررسی رابطه:3جدول 

میانگین گرایش تعدادهامقولهمتغیر
tdfSigانحراف معیارجوییبه صرفه

1724/505/6232/0398817/0مردجنسیت 2287/507/5زن

398089/0- 1928/4967/1مجردوضع تأهل 2088/501/6متأهل

جویی در مصرف آببین سن، تحصیالت و درآمد با گرایش به صرفهيبررسی رابطه:4جدول 
ضریب 

همبستگی
ضریب 
FSigtSigتعیین

سن
031/0001/037/0539/0616/0539/0جویی در مصرف آبگرایش به صرفه

تحصیالت
039/0002/0603/0438/0776/0438/0جویی در مصرف آبگرایش به صرفه

درآمد
037/0001/0548/0459/0740/0459/0جویی در مصرف آبگرایش به صرفه

جویی در مصرف آببین قومیت با گرایش به صرفهيبررسی رابطه:5جدول 
FdfSigانحراف معیارمیانگینتعدادقومیت

جوییگرایش به صرفه
3284/509/5لر

1399390/0 576/505/6فارس
133/496/7ترك

گیريبحث و نتیجه
بدون تردید مشکل دسترسی به آب سالم و بهداشتی یکی از مشکالت پیش روي 

ایران و همچنین ه وضعیت آب و هوایی بشري و از جمله ایران است. با توجه بيجامعه
جویی ریزي در جهت صرفهرسد برنامههاي دسترسی به آب، به نظر میسنگین بودن هزینه
بسیاري از ترین راه پیش رو است. با این حال ترین و ممکنترین، ارزاندر مصرف آب، آسان

میزان تمایل و نوع نگاه محققان بر این باورند که پیش از هر گونه اقدامی، باید شناختی از
ثر بر آن داشته باشیمؤجویی در مصرف آب و عوامل ممردم نسبت به مصرف و صرفه
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جویی هاي تحقیق حاضر نشان داد میزان گرایش به صرفهیافته.)2003(کورال و وردوگو،
و حداکثر 12يدر مصرف آب در بین شهروندان یاسوجی بر روي مقیاسی با حداقل نمره

دهد گرایش به است که نشان می4/50) برابر با 36و میانگین واقعی (60ينمره
یر دینداري بر روي گرایش ثأجویی در مصرف آب در سطح قابل قبولی است. بررسی تصرفه

عنوان هدف اصلی تحقیق، نشان داد دینداري بر میزان جویی در مصرف آب بهبه صرفه
طح دینداري، معنادار دارد و طی آن با افزایش سجویی در مصرف آب تأثیر گرایش به صرفه

تحقیق با نتایج ياین یافتهشود. جویی در مصرف آب بیشتر میمیزان گرایش به صرفه
دهند تقید مذهبی شاخص مهمی در که نشان می،)1384(پژوهش منصوریان و قنبرآبادي

ن داد، همگرایی قابل که نشا،)2012(چوویکو(آب و برق) است؛جلوگیري از اسراف انرژي
توجهی بین سنن مذهبی و حفاظت از طبیعت و منابع آب وجود دارد، اسمیت و علی

ثیر آشکاري بر الگوهاي مصرف أهاي مذهبی و فرهنگی، ت، که نشان دادند، زمینه)2006(
ها نسبت به محیط ) که نشان داد، باورهاي دینی بر نگرش1995(آب دارند، کمینتون

اساس نتایج تحقیق، کند. برها را تأیید میع آن تأثیر دارد، تطبیق دارد و آنطبیعی و مناب
معناداري با میزان متغیرهاي جمعیتی سن، جنس، تحصیالت، درآمد و قومیت ارتباط 

دهند. این امر از یک طرف بیانگر این است یی در مصرف آب نشان نمیجوگرایش به صرفه
جویی در مصرف آب) متأثر از (دینداري و صرفهمتغیرهاي اصلی تحقیقيکه رابطه

جویی در مصرف آب بیانگر این است که گرایش به صرفهعالوه، متغیرهاي مزاحم نیست. به
را باید بر حسب متغیرهاي ساختاري تبیین نمود. 

جویی سازي صرفهاران است که ضرورت دارد با فرهنگبدون تردید ایران کشوري کم ب
گیري بحران کمبود آب جلوگیري شود. با در روي منابع آب و شکلف آب، از هدر مصر

جویی در مصرف توجه به نتایج این تحقیق که نشان داد دینداري بر میزان گرایش به صرفه
هاي ها و دستگاهآب تأثیر مثبت دارد، پیشنهاد اساسی تحقیق حاضر این است که سازمان

جویی در مصرف آب تعمیق فرهنگ صرفههاي دینی در تقویت ومسئول، به نقش آموزه
بهداشتی ـهاي اجتماعیترین مسئلهتوجه و از این طریق به رفع یا تسکین یکی از مهم

کشور کمک کنند. 
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:منابعفهرست 
ي بررسی رابطه"). 1392(زارعی، قاسمواحمدي، سیروس؛ میرفردي، اصغر
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