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 ده:یچک
آمـوزان ابتـدایی در   هدف از انجام این پژوهش، بررسی تجارب زیسته دانـش 

 راهبـرد  از استفاده با و کیفی رویکرد با رابطه با مصرف آب بود. این پژوهش
آموزان دختر پایه سوم ابتدایی شد. محیط پژوهش، دانش انجام نگاري پدیدار

 عنوان به نفر 22 هاآن از میان بود کهشهر اصفهان  3مدارس دولتی ناحیه 
 نظـري انتخـاب   اشـباع  به رسیدن هدفمند تا گیرينمونه راه از رساناطالع

گـردآوري و   ساختاریافته عمیق نیمه هايمصاحبه از استفاده با هاشدند. داده
ی نشـ یو گز محوري باز، سطح سه در سازي به کمک کدگذاريپس از پیاده

سـه بخـش نگـرش، آگـاهی و عملکـرد      ها در مورد تحلیل قرار گرفت. یافته
آمـوزان آب را  بندي شد. نتایج نشان داد کـه در بخـش نگـرش، دانـش    طبقه

کننـد. در بخـش   قابل ارزش و احترام تلقـی مـی   و نعمتمثابه مایه حیات به
هاي استفاده بهینه و مضـرات آلـوده   آگاهی، نحوه تولید آب در طبیعت، روش

ــرده  ــا را درك ک ــازي آنه ــد. س ــان ــرد، شدر بخ ــد  روش عملک ــایی مانن ه
پذیري، ترویج فرهنـگ مصـرف صـحیح، تـذکر تربیتـی، آمـوزش       مسئولیت

 و آلـوده جویی، رعایت بهداشت آب و اجتناب از اسـراف  مصرف بهینه، صرفه
تواند در تغییر عادات رفتاري نامطلوب موثر باشد. در مجمـوع،  سازي آب، می

سـمت الگـوي صـحیح     را بـه  آمـوزان تواند دانشتوجه به سه جنبه فوق می
 مصرف آب سوق دهد.

 

مصرف آب، تجربه زیسته، دوره تحصیلی ابتدایی،  :يدیکل يهاواژه
 .روش پژوهش کیفی، پدیدارنگاري

 

Abstract: 
The present study was an attempt to investigate the 
elementary school students’ lived experiences with 
water use. This study was qualitative research conducted 
through the phenomenological approach. The study 
population covered third-grade female students in public 
schools of District 3 in the city of Isfahan. 22 students 
were selected as informants through purposive sampling 
until the point of theoretical saturation. Data were 
collected using semi-structured in-depth interviews and 
analyzed at open, axial and selective levels after being 
codified. The findings were classified into three sections 
of attitude, awareness, and performance. The results 
indicated that in the attitude section, students considered 
water as a valuable and respectful blessing in life. In the 
awareness section, the methods of water production in 
the nature, optimal use methods, and the disadvantages 
of water pollution were discussed. In the performance 
section, the means such as responsibility, promotion of 
correct consumption culture, education of optimized 
consumption, saving, water sanitation, and elimination 
of waste and water pollution can be useful in modifying 
undesirable behavior patterns. In general, considering 
the aspects mentioned above can lead students toward 
the correct model of water consumption. 
 
Keywords: Water Consumption, Lived Experience, 
Primary School, Qualitative Research, Phenomenological 
Approach. 
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 مقدمه
بشر است و بشر بـدون   اجیمورداحتترین مواد آب یکی از حیاتی

تواند به زندگی ادامه دهد. تمام موجودات زنـده بـه آب   آب نمی
برکـت   عنـوان  بـه  ). آبMosadegh, 2011وابسته هستند (

و  و بشـر  کندمی حفظ را حیات بخشد،می حیات تنهانهخداوند، 
اسـت   آب از اصـلش  حیاتی ره گرداند، بلکهمی پاکیزه را زمین

)Ranjbarha & Ranjbarha, 2016( بـراي  آب . نقـش 
 در نفت امروزه که شد خواهد نقشی به همان بدل بشري جامعه
 در و بهاگران کمیاب، عنصري یعنی؛ کندمی ایفا آدمیان حیات

 اتمام به که مهم تفاوت این با اما رسیدن، اتمام به معرض خطر
 درروي انسان حیات رشته شدن پاره وممفه به آب منابع رسیدن

ـ . )Bazi et al., 2010( اسـت  زمین کره اهمیـت و   شـک یب
ــدگی بشــري  ــد  نقــش آب در زن ــف مانن ــراي مصــارف مختل ب

کـس پوشـیده   آشامیدن، نظافت، کشاورزي و صـنعت بـر هـیچ   
توان روزي را تصور کرد که در آن انسان بدون آب نیست و نمی

وند باري تعالی در آیات مختلفـی، از  زندگی خود را بگذراند. خدا
سوره انعام نقش و اهمیت آب را در زنـدگی بشـر    99جمله آیه 

متذکر شـده اسـت، در رابطـه بـا نقـش احیـا و بقـاي زنـدگی         
و «) 45(نـور،   »آیـد اي از آب پدیـد مـی  هر جنبنده«فرماید: می

از طرفی به نقـش   .)3(انبیاء،  »زنده شدن موجودات از آب است
کنـد و آب را مایـه طهـارت    نظافت و بهداشت اشاره می آب در

شـمارد.  ) مـی 11) و طهارت معنوي (انفال، 48ظاهري (فرقان، 
 که شودمی مالحظه طبیعت در آب گردش به توجه باهمچنین 

 طبیعـت  در آب همـراه  گـردد،  اضافه آب به موادي یا ماده اگر
 هاانسان سالمت و جانداران براي ماده این اگر و کندمی گردش

 هـاي زیـان  بزنـد  هـم  بـر  را هااکوسیستم تعادل یا باشد، مضر
). عـالوه  Jonobi, 2014( آورد خواهـد  بار به جبرانی ابلقغیر

البالغـه  توان به نهجبر این در روایات اسالمی که از اهم آن می
قناعت باعث عـزت و  «فرماید: ع) می( یعلاشاره نمود حضرت 

تـر  کنندهنیازهیچ گنجی بی«رماید: فو یا می »شودسربلندي می
 ).Nahjolbalaghe, Hekmat 363( »از قناعــت نیســت

 کنـد مـی  غسـل  آشـامیدنی  آب در دارد کسی دید امامهمچنین 
 ایـن  در داري حقی چه تو »ماءهم و لَا تُفْسدعلَی الْقَومِ« :فرمود

که اشـاره بـه دوري از اسـراف آب     )3کافی،(کنی؟می غسل آب
 مذاهب نماید درجعفري به نقل از آرجیل بیان می شاه ریمد. دار

شود که می دیده و آتش نور گرما، آب، مثل 1مختلف ایماژهایی
 شادمانی افزایش این مذاهب به این ایماژها موجب پیروان توجه

                                                      
1. Images 

 کشـور  .)MirShah Jafari et al., 2002(گـردد  آنان مـی 
کـه متوسـط    رگرفتهقراایران، در پهنه جغرافیایی گرم و خشک 

متوسط بارندگی جهانی است. این در حالی  سومکبارندگی آن ی
است که متوسط مصرف آب یـک ایرانـی چنـد برابـر متوسـط      

باشـد.  در سازمان بهداشت جهانی می شدهفیتعرالگوي صحیح 
-رویه ریشه در فرهنگ دارد و یا آنکـه ناشـی از بـی   مصرف بی

دقتـی  رویه حاصل بیف بیاي موارد، مصرتوجهی است. در پاره
 مثابـه بـه  را فرهنـگ  پارسونز و کروبر،. باشدانگاري میو سهل

 توان که سیستمی اند؛معرفی کرده معنایی سمبلیک سیستم یک
فعالیـت   از حـوزه  هر در را فرهنگی تحلیل اعمال و کارگیريبه

 هـا، دانش کل جمع« را فرهنگ) 2013( 2دارد. کراوو اجتماعی
 توسـط  شدهمنتقل و مشترك عادي رفتار گوهايو ال هانگرش
 پتانسـیل  فرهنـگ  .»کندمی توصیف خاص جامعۀ یک اعضاي
 اسـت  بـدیهی  بنابراین، ؛دارد زیستمحیط بر تأثیر براي زیادي

 نگـاه  چگونگی به دهیشکل در مهمی نقش بسیار فرهنگ که
 بـر  معـامالتی کـه   با شدنمواجه آن دنبال به و دهیارزش ما،

 را فرهنگ از خاص نوع دارد. این گذارند،می تأثیر ستزیمحیط
 است، فرهنـگ  مرتبط زمین ارهیس با رفتار بشر چگونگی با که

 ). فرهنـگ Schumacher, 2013نامنـد ( زیستی مـی محیط
 رفتارهـاي  و است جامعه یک افراد رفتارهاي کنندةتعیین عامل
سـائل  امـروزه م  امـر مسـتثنا نیسـتند.    از ایـن  نیز زیستیمحیط
ریشـۀ   کـل  در و انـد اجتماعی مفهوم داراي عمیقاً زیستیمحیط

). Kamali Mohajer & Frahani, 2012دارند ( فرهنگی
ذهنی  ییهافرضشیپ را زیستیمحیط فرهنگ )2012متکالف (

 دربـارة  رفتار و اهمیت تفاسیر، توانندمی است که گرفته نظر در
مـارکوئز و   كکننـد. ایـزا   هـدایت  را زیسـتی محـیط  موضوعات
 از ايمجموعـه  را زیسـتی محـیط  فرهنـگ  ،)2011( 3همکاران
-گرفتـه  نظر در زیستیدانش محیط و رفتاري هاينیت نگرش،

 دربـارة  افـراد  اطالعـات  شـامل  زیسـتی، محـیط  انـد. دانـش  
 آن گسـترش  در مؤثر عوامل محیطی، و معضالت زیستمحیط

 این بهبود ايتواند برمی فرد آنچه مورد در اطالعات همچنین و
 ). بـا Shobeiri et al., 2013شود (می دهد، انجام وضعیت

دانـش و   نگـرش،  بررسی رسدمی نظر به فوق، مطالب به توجه
 یـک  بـراي  گزینـه  آموزان بهترینرفتارهاي مصرف آب دانش

). Hemati & Shobeiri, 2013باشـد (  علمـی  پـژوهش 
 فرهنگی، نگوناگو زوایاي از مصرف الگوي اصالح سازيبهینه

 تحلیـل  و یبررسـ قابل و آموزشی سیاسی اجتماعی، اقتصادي،

                                                      
2. Crowe 
3. Marques et al 
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 نهادینـه  معنـاي  به که مصرف الگوي اصالح است. این مفهوم
 نهایـت  در است منابع انواع از استفاده هاي صحیحروش کردن
 و افتـه یشیافزازندگی  مثبت هايشاخص تا شد خواهد موجب
 از آهسته طریق این از و یابد کاهش مرور به بیهوده هايهزینه

 بـراي  زمینه و جلوگیري کشور ملی امکانات و منابع هدر رفتن
 آنچه). Ahmadi, 2010شود ( فراهم جامعه در عدالت تحقق

سـازي اصـالح الگـوي    فرهنـگ  سـازي و مسلم است، نهادینـه 
آید. می حساببهمصرف در یک جامعه، امري حیاتی و ضروري 

ي پایدار است. تا همه سازهنگفراصالح الگوي مصرف نیازمند 
احساس کنند و به  افراد جامعه الزام رفتارهاي اصالح مصرف را

تدریج این اصالح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتاً بـه  
هــاي مصــرف تبــدیل شــود یــک فرهنــگ در تمــامی عرصــه

)Hajiyani, 2010(در مصـرف  وضـعیت  اینکـه  بـه  توجه . با 
 و نیسـت  بهنجـار  اجتمـاعی  و فـردي  رفمصـ  اعم از ما جامعه

 به کاهش رو به توجه با و هستیم مصرف الگوي نیازمند اصالح
 لـزوم  طرفی و از هاانسان نیاز جمعیت، رشد طبیعی، منابع بودن

 بایسـتی  لذا مصرف، از جمله زندگی ابعاد تمام در الگو برگزیدن
 گرفـت  نظـر  در زنـدگی  در مصـرف صـحیح   بـراي  را مالکـی 

)Nobakht & Taghdimi, 2013(. 
آمـوزان  در این پژوهش، پژوهشگر به سراغ دانش از این رو

خود را از این گروه سنی پرسـیده، زیـرا    سؤاالتابتدایی رفته و 
 اهمیـت  بـا  را سـالگی)  12-6دوران ( ایـن  از محققـان  بسیاري

 طبیعـی  دنیـاي  بـا  کـودك  ارتبـاط  کـه  این جهـت  از دانند،می
 یـادگیري  ایـن  و اسـت  تغییر حال ریادگیري د و کرده پیشرفت

 صـورت  مدرسـه  در و خانواده حضور افراد بدون و خانه از خارج
 و ادراکـی  توانند دانش، عقایدکودکان می دوره این گیرد. درمی

 کودکـان  یـادگیري  و کنند تلفیق هم با را خود پرسشی اقدامات
 زیسـت محیط در تجربه و بر عمل ابتدایی مبتنی دوره سنین در
شکل  در سالگی 11 از قبل با طبیعت مشارکت باشد.می بیعیط

 مؤثر بسیار سالیبزرگ زیستیهاي محیطنگرش و رفتارها دادن
 تبدیل اکتشاف حس به خود پرسیدن از حس سن این در .است
 و اسـت  روزافـزون  رشـد  در حال فهم و درك قدرت و شودمی

 تمرکزشان و توجه اما ظرفیت دارند فهمیدن براي زیادي تالش
 در کـه  دارنـد  سـن اشـتیاق   ایـن  در اغلـب  .است هنوز محدود

 امـا  کننـد  ایفـا  خـود نقـش   محلی و بومی زیستیمحیط مسائل
 کـه  در صـورتی  شـوند مـی  انگاشـته  ساالن نادیدهبزرگ توسط
شـرکت داد   مسـائل  ایـن  در جـدي  طـور بـه  را آنهـا  تـوان مـی 

)Wilson, 2011.( بـه   پرورش بدین ترتیب وزارت آموزش و
 توانـد بـا  عنوان متولی آموزش و پرورش رسمی در کشـور، مـی  

 ریزي و اقدام در این جهت، به آموزش و القـاي فرهنـگ  برنامه
 .صحیح مصرف در بین اقشار مختلف مردم نائل آید

در این بخش از پژوهش به مرور اجمـالی برخـی مطالعـات    
قبلــی کــه در داخــل و خــارج از کشــور در ارتبــاط بــا موضــوع 

 است. شدهپرداخته، اندشدهانجامی پژوهش حاضر دبررسمور
بحران «در پژوهشی تحت عنوان:  )2010( بزي و همکاران

مطالعـات   از استفاده با »)ها و راهکارهاآب در خاورمیانه (چالش
 در آب بحـران  و ابعاد وضعیت مطالعه به و اسنادي ايکتابخانه

 یک ان داد، ایجادخاورمیانه پرداختند، نتایج پژوهش نش منطقه
 سـالم  آب به تضمین دسترسی منظور به جهانی اقدام و برنامه
-سیاست تدوین همچنین .نمایدجهانیان ضروري می همه براي
 المللـی بـه  بـین  هـاي کمـک  افـزایش  و ايو منطقه ملی هاي

 در منطقـه  ویـژه  بـه  افتـه ینتوسـعه  و توسـعه درحال کشورهاي
 معضل بسیار این حل جهت انیجه برنامه این کنار در خاورمیانه

 .بود خواهد موثر
ــ ــاه نوش ــداللهی (ش ــگ  )2007ی و عب ــی فرهن در پژوهش

زیسـتی، نگـرش   زیستی را با سه شاخص آگـاهی محـیط  محیط
زیسـتی در شـهر اصـفهان بررسـی     زیستی و رفتار محیطمحیط
نتایج این پژوهش سـن، سـطح تحصـیالت،     بر اساساند. کرده

اجتماعی و دانـش   -پایگاه اقتصادي نوع تحصیالت، محل تولد،
زیستی ارتبـاط معنـاداري دارنـد.    زیستی با فرهنگ محیطمحیط

در پژوهشی رابطه مسئولیت اجتماعی، پایگاه  )2016(میرفردي 
زیست را با رفتـار  اجتماعی و نگرش نسبت به محیط -اقتصادي

زیستی بررسی کرده و نتایج نشان داد با توجه بـه اینکـه   محیط
تواند تا حد زیادي زمینه رفتار هـر فـردي را تعیـین    می نگرش،

زیست، زمینـه رفتـار   کند، نگرش مسئوالنه و عقالنی به محیط
سـازد.  زیست را فراهم مـی مطلوب و مسئوالنه نسبت به محیط

 بـین  رابطه در پژوهشی به بررسی )2016( و همکاران ياسبزه
 دختـر  دانشـجویان  زیسـت محیط حامی رفتار و نگرش آگاهی،
ي آگـاهی،  رهـا یمتغقم پرداختند. نتایج نشـان داد بـین    دانشگاه

زیست رابطه معنادار وجـود دارد  نگرش و رفتارهاي حامی محیط
زیست به صورت مستقیم، غیرمستقیم و کلی بر و آگاهی محیط

زیسـت تـأثیر قابـل قبـولی دارد. مردانـی و      رفتار حامی محـیط 
دینــی حفاظــت از  در پژوهشــی بــه تحلیــل )2016(همکــاران 

به عنوان یک هدف تربیتی پرداختند نتـایج نشـان    ستیزمحیط
اي در کننـده زیسـتی نقـش تعیـین   داد دانش و اطالعات محیط

زیسـتی دارنـد و   ایجاد نگرش و بروز رفتارهاي مناسـب محـیط  
هـا در قالـب هـدف تربیتـی از وظـایف نظـام       تولید این دانـش 

عنـوان یـک هـدف     زیست بـه آموزشی است. حفاظت از محیط
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تربیتی باید مبتنی بر مبانی دینی باشـد؛ زیـرا طبیعـت از منظـر     
 بـر هدفمند است کـه   و مندنظام، مخلوق مستمر خداوند، قرآن
 شود.تدبیر الهی اداره می اساس
در پژوهشــی تحــت عنــوان  )2013(فرخیــان و همکــاران  

 راهنمـایی  مقطـع  دبیـران  نگرش بر تحصیالت نقش تحلیل«
اظهـار   »سـت یزمحـیط  آمـوزش  بـا  معیارهاي مرتبط به نسبت

زیسـتی در  داشتند که تأکید بر آموزش و افزایش مباحث محـیط 
 توانـد هاي کشور با باال رفتن سطح مقاطع تحصیلی میدانشگاه

 )2013(ي اساسی و راهگشا باشد. زمانی مقدم و سـعیدي  انکته
زان زیست بر میبا هدف بررسی تأثیر آموزش محیط راپژوهشی 

تهـران و بـه    12دانش، نگرش و مهارت معلمان ابتدایی منطقه 
دو گروه شاهد  گیري تصادفی ساده بینروش تجربی و با نمونه

، نتایج آزمون تی مستقل نشان داد کـه بـین   و گواه انجام دادند
زیسـتی معلمـان در پـیش    میزان دانش، نگرش و مهارت محیط

دارد و آمــوزش آزمــون و پــس آزمــون تفــاوت معنــادار وجــود 
زیسـتی  زیست بر ارتقاء دانش، نگـرش و مهـارت محـیط   محیط

در تحقیقـی بـا    )2011(زاده معلمان تـاثیر مثبـت دارد. ابـراهیم   
زیسـتی بـر   هـاي محـیط  بررسی تأثیر آگاهی از بحـران «عنوان 

کـه در میـان    »زیسـت افزایش بـه مشـارکت در حفـظ محـیط    
تهران انجام داد بـه  آموزان دختر سال دوم راهنمایی شهر دانش

این نتیجه رسید کـه میـزان اطالعـات گـروه آزمـایش و عـدم       
 زیست در مقایسه با گروه گواه افزایش یافت.تفاوت حفظ محیط

 عنـوان ) در مقالـه خـود تحـت    2016کشوري و همکاران (
به نقش مخرب  »زیستیتعلیم و تربیت و سبک زندگی محیط«

 هايزباله ز نظر آنها عمدهزیست اشاره نمودند، ازباله در محیط
 در و ها، خیابانهاشخصی، پارك منازل در مردم توسط شهري

 بـه  توجـه  عـدم  ایـن  .شـوند مـی  تولیـد  شهري بین هايجاده
 هـا جـاده  و شـهري  بـین  فواصـل  در را آلـودگی  زیست،محیط

 در فرد هر .است ساخته مخدوش را زیبایی طبیعت و گسترش
 هـاي محـیط  در چـه  و شـینی شهرن در زنـدگی  چه خود جامعه

 گـامی  بتـوان  تا نگه دارد سالم را زندگی محیط باید روستایی،
 هـاي آلـودگی  از ناشـی  انسـانی  ومیـر مـرگ  کـاهش  در مـؤثر 
 عرصـه  در روانی و جسمی اختالالت از و برداشته زیستمحیط
 .نمود جلوگیري اجتماع

آیـا  «) در مقاله خود تحت عنوان 2013( 1بیسواس و کیرچر
بـر اسـتفاده از ابـزار     »تواند حل شـود؟ ن آب در جهان میبحرا

از نظر آنها در حال حاضـر متخصصـان و    ،اندآگاهی تأکید کرده

                                                      
1. Biswas & Kirchherr (2013) 

ــدگاه  هــاي خــود را در دانشــمندان امــور آب، در درجــه اول دی
نماینـد،  ی مثل خود آنها دارد درج مـی که مخاطبانمجالت فنی 

ها به عنـوان  وبالگ ها وکه آنها باید به مجالت، روزنامهدرحالی
هاي خـود پیرامـون بحـران    حلابزاري براي انتشار نظرات و راه

قـرار   آب بپردازند. در واقع کمبود آب باید از مدارس مورد بحث
هـاي  هاي مدیریت آب نیاز به ترکیـب بـا برنامـه   گیرد و برنامه

درسی دارد. این آگاهی رسانی در طوالنی مدت منجر به ایجـاد  
کنندگان و کاهش سرانه مصرف آب ري در مصرفتغییرات رفتا

) به نقـل از بـدیع در یـک    2014( و همکاران خواهد شد. ملکی
تحقیق پیمایشی، رابطه بین میزان آگاهی و نگرش شـهروندان  

را مورد بررسـی   جویی و مصرف آبتهرانی درباره کمبود، صرفه
. نتایج تحقیـق مـذکور نشـان داد کـه مصـرف آب      اندقرار داده 

 هاست.ها و آگاهیبعی از این نگرشتا
 بررسی آثار محققان مختلف، پژوهشگر را بر آن داشـت تـا  

با عطف توجه به اهمیت بحران آب و نقش مصرف آن در بـین  
آمـوزان بـه تعریـف دقیـق     اقشار مختلف جامعه از جمله دانـش 

 بپردازد: اساسی زیر سؤالمسئله با تبیین 
 بی را در ارتباط با مصرف آبابتدایی چه تجار آموزان سومدانش
 دارند؟

 
 ی پژوهششناسروش

 راهبـرد  از اسـتفاده  با و کیفی رویکرد چارچوب در پژوهش این
پژوهش کیفی، اغلـب در یـک   . است یافته انجام 2پدیدارنگاري

و شـهودي   شـده تجربـه و اساساً به صورت  محسوس ریغحوزه 
هـا و  هبه دیدگا یک جریان پویاست که به سوي رسیدن و است

دارد. هاي نهایی در یک مسیر متکامل شونده گـام برمـی  ویژگی
این پژوهش تالش و کوششی اندیشمندانه براي معنادار کـردن  
واقعیات است. ابعاد پژوهش کیفی یک عملکـرد تلفیقـی بـراي    

 صـورتی  در کیفی پژوهش ).Flick, 2006پژوهشگران دارد (
 گوناگون، هايجهت از را پدیده یک بخواهیم که رودمی کاره ب

 هـایی داده بـا  پـژوهش  ایـن  دهـیم.  قرار بررسی و موردمطالعه
 کالمـی،  صورت را به موردمطالعه يهاتیواقع که دارد سروکار

 دهدیم قرار تحلیل مورد و کرده نمایان آن مانند یا و تصویري
 ینـد افر کننـدگان در شرکت و ربطذي که افراد معنایی به نیز و

تأکیـد دارد   دارنـد  ذهن در موردمطالعه پدیده از پژوهش اجراي
)Bazargan,1997.( 

 بـه  کـه  اسـت  تجربـی  پـژوهش  سنت یک نگاري پدیدار

                                                      
2. Phenomenological approach 
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ایـن   .پـردازد مـی  اطرافشـان  دنیاي از افراد فهم و درك مطالعه
شیوه ریشه در نهضتی فلسفی دارد که هوسرل آن را آغاز کـرد.  

رونـی فـرد از   او بر این باور بود که نقطه شروع دانش، تجربه د
ها و تصـورهایی  ، ادراكهااحساساز:  اندعبارتهاست که پدیده

که به هنگام متمرکز کردن توجه بر یک شی در آگاهی آشـکار  
 ) پدیدار1981( 1به باور مارتون ).Gal et al., 2003شود (می

 هـایی پدیده از افراد فهم و توصیفی براي تحلیل روشی نگاري
 تجربه شخصی خود یا و ايحرفه دگیزن طول در آنها که است
 از پژوهشـی  مشکل یا مسئله پژوهشی، راهبرد این اند. درکرده
 قرار موردمطالعه اند،کرده تجربه را آن افرادي که توسط و درون

 .اسـت  متفـاوت  شناسـی  پدیـدار  بـا  نگـاري  پدیـدار  .گیـرد می
 در که است فلسفی روش یک عمدتاً شناسی پدیدار کهدرحالی

 و مسلم پدیده یک درباره خود را درك و نظر فیلسوف یک آن
 در کـه  است پژوهشی روش یک نگاري پدیدار داند،می قطعی

 پدیـده  یـک  دربـاره  را دیگـر  افـراد  فهم و درك آن، پژوهشگر
 Marton,1981; cited inکنـد ( مـی  توصـیف  شـده تجربه

Gholami & Asady,2014.( 
پژوهشگر ابتدا با آوري اطالعات، در این پژوهش براي جمع

مجوزي که از طرف اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، 
آموزان مدارس دولتی، (فقط بـراي پایـه سـوم    براي دانش صرفاً

شهر اصفهان) صادر شد اقدام  3ابتدایی و مدارس دخترانه ناحیه 
کننـدگان در ایـن پـژوهش روش    نمود. روش انتخـاب شـرکت  

 آنهـا  عمـده  که ویژگی تجانس بودگیري هدفمند از نوع منمونه
 هـاي دبسـتان  در بـودن  تحصیل به مشغول در همگونی تجربه
 روي بـر  آب سـازمان  طریق از آب آموزش عدم و عادي دولتی

اطالعات آنهـا صـرفاً از طریـق کتـب درسـی در      ( باشدآنها می
مدرسه کسب شده بود). پاتون معتقد اسـت کـه انتخـاب گـروه     

پایاپاي بین گستردگی تحقیق و عمـق  اي هدف، مستلزم معامله
گیري این است کـه تـا   آل نمونهآن است. از نظر وي شیوه ایده

رسیدن به مورد زائد (موردي که پس از آن اطالعـات جدیـدي   
باید به انتخاب مـوارد ادامـه داد کـه در ایـن      آید)،به دست نمی

هـا تـا نفـر دهـم     و کسب داده پژوهش با انتخاب مورد به مورد
آمـد ولـی انتخـاب نمونـه و کسـب       به دستعات جدیدي اطال

نفـر ادامـه    22هاي قبلی تـا  اطالعات براي افزایش اعتبار یافته
به اشباع رسید به  ازیموردنهاي پیدا کرده از نفر دهم به بعد داده

اي که نیاز به ادامه مصاحبه نبود. محقق به صورت میدانی گونه
انجام  هایی از آنها،با گروه افتهیساختارهاي عمیق نیمه مصاحبه

                                                      
1. Marton (1981) 

یی قرار دارند که هاسؤال، افتهیساختاري نیمه هامصاحبهداد. در 
شـود (مـثالً یـک صـحنه     در آنها مسئله مشخصی تعریـف مـی  

 ,Flickاست (مشخص در فیلم) و پاسخگو در پاسخ به آن آزاد 
 از اغلـب  کیفـی  پژوهش در«)، 2010( گفته هومن . به)2006

 اسـتفاده  افتهیسـاختار  نیمـه  یـا  اسـتاندارد ه نیمـ  هـاي مصاحبه
 بـر  تمرکـز  بـا  مصـاحبه  یک راهنمـاي  در هاپرسش». شودمی
 بایـد  کـه  مسیرهایی و پوشش باید که ايحوزه یااست  لئمسا

هـاي  پرسـش  طراحـی  در شـود. مـی  گنجانیـده  شـود،  پیگیري
 است. نشده استفاده پیشین ساختهشیپ الگوي هیچ از مصاحبه

 تـا  بـود  متمرکـز  آن بر هر مصاحبه اجراي در پژوهشگر تالش
 و آیـد  بـه دسـت   اکتشافی و مستقل صورت به کیفی هايداده

 مـورد  خاصـی  الگـوي  ارائه و ذهنی يکاردست آن بدون نتایج
 و عمیـق  صـورت  بـه  هـا مصـاحبه  تمـامی  .گیـرد  قرار تحلیل
 در تا بود آن پژوهشگر بر تالش تمام و گرفت انجام شدهضبط

 و باشد مصاحبه روند گر اصلیهدایت کننده،مشارکت زمان اجرا،
 اشـاره  مـورد  هـاي نکتـه  یـادآوري  و برداريیادداشت کمک به

 در تـا  گیـرد  قـرار  کاوش مورد ترتیب به شونده توسط مصاحبه
 انجام از باقی نماند. پس ابهامی نوشته به صدا برگرداندن فرایند

 بـراي  و گردید پیاده ضبط دستگاه روي از هامصاحبه مصاحبه،
روش . ها قرار گرفتو در جدول کدگذاري داده شد آماده تحلیل

تجزیه و تحلیل اطالعات این پژوهش کدگذاري موضوعی بوده 
اولین مرحلـه کدگـذاري    .است؛ که طی سه مرحله انجام گرفت
ها و پدیده ها را در قالـب  باز بود؛ کدگذاري باز قصد دارد تا داده

 »عیتقط«ها از هم مجزا ین منظور ابتدا دادهمفاهیم در آورد. به ا
اي کوچک از چند ها (کلمات منفرد یا مجموعهشوند. عبارتمی

بنـدي مـی شـوند تـا     دسـته  جمله) براساس واحـدهاي معنـایی  
 ,Flick(کـدها) بـه آنهـا ضـمیمه شـوند (      میمفـاه تعلیقات و 

). به عبارتی پس از مصاحبه و مکتوب کردن جمـالت و  2006
مهم مرتبط با سـواالت تحقیـق اسـتخراج گردیـد و در     عبارات 

جدول قرار گرفت. سپس از جمله به جمله و خط به خط مطالب 
در قـدم   .ی بیرون کشیده شد و کدگـذاري گردیـد  ئمفاهیمی جز

هـا کـه   هاي کشف شده در دادهبعدي این کدها بر اساس پدیده
 بنـدي شوند، دسـته مستقیماً به پژوهش هاي تحقیق مربوط می

آمده مجدداً به کدهایی مرتبط شدند  دست بههاي شد. مقولهمی
اکنـون کـدها    .تر از کدهاي مرحله اول بودندکه اکنون انتزاعی

باید به شکل بارزي نمایانگر محتواي مقولـه باشـند و بـاالتر از    
همه باید به یادآوري مرجع مقوله کمک کنند. براي تهیه عنوان 

کـدهاي  ( یاجتمـاع ر و ادبیات علـوم  و نام براي کدها هم از آثا
برسـاخته) و هــم از اصــطالحات مصـاحبه شــوندگان (کــدهاي   
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تجارب زیسته دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی از مصرف 
 آب

 عملکرد آگاهی)( دانش نگرش

بـوده   2استفاده گردید. دومین مرحله کدگذاري محوري 1درونی)
آمده از کدگـذاري بـاز، پـاالیش و     دست بههاي است که مقوله
هـاي بـه وجـود آمـده در مرحلـه      از میان مقولـه  .تفکیک شدند

آید بیش از سایر مقوالت در هایی که به نظر میکدگذاري باز، آن
آیند انتخاب شدند و مفاهیم مشترك در کار میبه مراحل بعدي 

). مرحله سوم کدگذاري Flick, 2006یک دسته قرار گرفتند (
یعنـی کدگـذاري محـوري در سـطحی     ؛ بـوده اسـت   3گزینشی
 تر ادامه پیدا کرد و به هر دسته یک برچسب زده شد.انتزاعی
هـا، از  چنین در این پژوهش بـراي تعیـین اعتبـار یافتـه    هم

روش روایی بازسازي واقعیـت اسـتفاده شـد کـه در ایـن روش      
و از نظـر صـحت و    ارائهکنندگان در پژوهش شرکت ها بهیافته

 معیـار  کامل بودن مـورد تأییـد آنهـا قـرار گرفـت. همچنـین از      
س از تجزیه پ راستا این شد. در استفاده گوبا و لینکن باورپذیري

و تحلیل مبانی نظري به روش کدگذاري، نتایج به دست آمـده  
زیسـت،  در اختیار افرادي که در حـوزه علـوم رفتـاري و محـیط    

صاحب نظر بودنـد قـرار داده شـد و پـس از اخـذ نظـرات آنهـا        
اقدامات اصالحی انجام و تجدید نظرهایی به عمل آمـد. بـراي   

کیفیت تحقیـق کیفـی از    پایایی به عنوان معیاري جهت ارزیابی
پیش زمینه یک نظریه خاص درخصوص مطالعه موضوع مـورد  

شـود  هـاي مختلـف کسـب مـی    نظر و نحـوه اسـتفاده از روش  
)Flick, 2006     براي افزایش پایایی ایـن پـژوهش ابتـدا بـه .(

از پیش طراحی شده به مدارس مـورد نظـر    4صورت یک برنامه
مند به شـرکت  ه عالقهآموزانی کمراجعه نموده و سپس از دانش

 5هـاي الزم در پژوهش بودند در یک فضاي مناسب با راهنمایی
دور از سوگیري و اعمال نظر خاص یـا هـدایت بـه تفکـر     ه و ب

شـد تـا   آموز خواسته میخاصی پرسش تحقیق مطرح و از دانش
 در این رابطه هر آنچه که در تصور دارد بیان نماید.

 
 هاي پژوهشیافته

-پراکنده هايتالش خالف بر متأسفانه که داده نشان تحقیقات
 گرفتـه،  زیست صـورت محیط آموزش چگونگی مورد در که اي
 آموزش آموزان،دانش هايهدیدگا دقیق بررسی عدم دلیل به اما

 بنـابراین ؛ اسـت  نبوده برخوردار چندانی موفقیت از زیستمحیط
 بایـد  ابتـدا  راسـتا،  ایـن  در مؤثر و مناسب آموزش طراحی براي
 و نگـرش  هـا هـا، دیـدگاه  آگـاهی  شـناخت  جهت در مهم گامی

                                                      
1. In Vivo 
2. Axial Coding 
3. Selective Coding 
4. Plan 
5. Pilot 

بنـابراین از ایـن پـس    ؛ شود برداشته زمینه این در آموزاندانش
سـوال اصـلی پـژوهش یعنـی:      آمـده،  دسـت  بهبراساس نتایج 

آموزان سوم ابتدایی چه تجاربی را در ارتباط بـا مصـرف   دانش«
 گیرد.مورد بررسی قرار می »آب دارند؟

کـد مفهـوم از    95هـا و اسـتخراج   سـازي مصـاحبه  از پیـاده بعد 
آمـوزان، سـپس   هـاي دانـش  جمالت استخراج شده از مصـاحبه 

محقق به منظور دست یابی به پاسخ سوال پژوهش در جـدولی  
بندي این کد مفاهیم پرداخته و مفاهیم جایگزین دیگر، به دسته

بـا ایـن    آمـده در ارتبـاط   دست بهآورد. نتایج  دست بهشده اي 
سـه تـم اصـلی نگـرش      سوال، بعد از حذف کدهاي اضـافی در 

آمـوزان از آب و رفتـار   دانش آموزان از آب دانش و آگاهیدانش
 بندي شدند.آموزان در رابطه با آب دسته(عملکرد) دانش

 

سازي از پیاده ) حاصلمفاهیم اصلی (کدهاي گزینشی. 1شکل 
 هامصاحبه

اي اخیر، تحقیقات متعـددي  هدر سال آموزان:نگرش دانش
زیســت، در زمینــه عوامــل مــؤثر بــر فرهنــگ در حــوزه محــیط

زیستی به ویژه فرهنگ مصرف آب، صورت گرفته است و محیط
در این میان، نقش عوامل نگرشی بسیار مورد توجه بوده اسـت.  

ها در زندگی افراد اهمیت بسزایی دارند و با آگاهی از این نگرش
 & Rezaeiکـرد ( بینـی  تار آنها را پـیش توان رفها مینگرش

Salimi, 2004) نگرش یک پیش 2008). از دیدگاه اسمیت ،(
آمادگی براي تجربه کردن و برانگیخته شدن براي عمل در یک 

بینی است. از دیدگاه کرچ، کراچفیلد اي قابل پیشجهت به شیوه
) Krech, Crutchfield & Ballachey, 2016باالکی ( و

ها و آمادگی براي عمـل نسـبت بـه    ها، احساسختترکیب شنا
گوینـد.  یک چیز معین را نگرش شخصی نسبت به آن چیز مـی 

همچنین آنهـا در تعریفـی دیگـر، نگـرش را نظـام بـادوامی از       
و تمایـل بـه    6ارزشیابی هاي مثبت یا منفی، احساسات عـاطفی 

عمل، مخالفت یا موافقت نسبت به یک موضوع اجتماعی (مثال 

                                                      
6. Emotional Feelings 
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 نگرش کلی طوربه دانند.ي این پژوهش: مصرف آب) میکاربرد
 شـکل  مسـائل  آن بـا  فرد ارتباط اثر در مختلف مسائل مورد در

 فـرد  نگـرش  بنـابراین  ،)آب پـژوهش، مسـئله   این در( ردیگمی
 ایـن  در لـذا  .دارد خـود  با فرد ارتباطات در خود، ریشه به نسبت

 ، کـودك سواالتی نمودن مطرح با پژوهش، پژوهشگر از قسمت
 داشت وا آن مصرف و آب مسئله با رابطه در خود با ارتباط به را
 خـود  بـا  گونـه اي  به کودکانه دنیاي به رفتن با بتواند کودك تا

هـایی کـه صـورت    بنابراین طبـق مصـاحبه  ؛ نماید برقرار ارتباط
آمـوزان بـه قطـره آب ماننـد یـک      گرفت خواسته شد تا دانـش 

به بیـان احساسـات و تصـورات     دوست نگاه کنند یا از زبان آب
 و بـاز  کدگذاري از اينمونه 1 خود بپردازند. براي نمونه جدول

 منتخب کد و محوري گیري کدگذاريشکل چگونگی 2جدول 
 .دهدمی نشان را نهایی مقوله یا

 

 مصاحبه از بخشی براساس باز کدگذاري از نمونه یک .1 جدول

 

و کد منتخب  گیري کدگذاري محوريچگونگی شکل. 2جدول 
 (مقوله اصلی)

 کدمحوري کد باز
کد اصلی 
 (منتخب)

 ها و حیواناتدوستی آب با انسان -
کمک و 

دوستی آب با 
 تمام موجودات

 نگرش
 آموزاندانش

هـا و  کمک آب براي حیات انسـان  -
 حیوانات

 ها و درختانکمک آب به گل -
 

زان در آمـو هـاي دانـش  سازي مصاحبهنتایج حاصل از پیاده
آب بـه عنـوان    دهد کـه رابطه با مقوله اصلی نگرش، نشان می

یک هدیه الهی که پایان پذیر بوده، مورد تأکیـد کودکـان قـرار    
دارد و خصوصاالزمه حیات همه موجودات است، لذا پایان یافتن 

هـا و اتمـام حیـات تمـام     آن نقطه آغازي براي بحـران انسـان  
با آن است کـه عامـل    موجودات است. پس بهترین کار دوستی

شادي و نشاط بوده و به زنده بودن آن، یعنی ادامه حیات آب و 
. در یک کالم آب به عنوان نمایدکمک می ادامه زندگی انسانها

یک هدیه الهی که حیات همه موجودات بـه آن وابسـته اسـت،    
تمـام   2در شـکل  نیازمند مراقبت، دوستی و قدر شناسی است. 

آمـوزان) بـه   با کد اصلی نگرش دانـش کدهاي محوري (مرتبط 
 صورت خالصه دسته بندي شده است.

 

 
 نگرش مفهوم با مرتبط) محوري کدهاي( یا مفاهیم .2شکل 

 

زیستی عبـارت  دانش محیط آموزان:دانش (آگاهی) دانش
زیستی و در واقـع  از مجموع دانش فرد درباره موضوعات محیط

 Leonidouزیست است (ی بردن به اهمیت محیطبه معناي پ

نگرش 
دانش 
آموزان 

نسبت به 
 آب

 فناپذیر بودن آب

 قدرشناسی از آب

 کمک و دوستی آب به همه موجودات

 جاندارپنداري)( آب موجودي زنده

 آب هدیه الهی

 آب عامل شادي و نشاط

 بحران پایان آب، شروع

 را خورشید شممی بیدار خواب از وقتی صبحهرروز  که هستم آبی من«
 خـوبی  دوسـتاي  خورشـید  و مـن . کنممی احوالپرسی باهاش و بینممی

 ».تابهمی من به بیشتري گرماي با خورشید تابستون توي. هستیم
 بـرم  داشتم دوست کنم،می بازي دارم که امآبی قطره یه کنممی حس«
 مـن  بشه غرق یکی مثالً یدبیا پیش کسی براي بدي اتفاق دریا. اگه به

 .»بدم نجاتش
اگه من آب بودم می خواستم برم ببینم از کجا آب تموم می شه، دلـم  «

می خواد با همه چیز آشنا بشم. آدما را از نزدیک ببینم و هر کاري دارن 
 »کمکشون کنم.

دلم می خواست به مردم کمک کنم که زنده بمونن، همـین طـور بـه    «
رگ و کوچیـک. اگـه بـه جـاي آب بـودم بـه       گال، درخت و جنگالي بز

 »کردم تا از تشنگی نمیرن.حیووانا آب می دادم و کمکشون می

کدهاي باز 
استخراج شده در 

 این مصاحبه

 دوستی آب با خورشید -1
 دوستی قطره آب با دریا -2
 انسان در حال غرق شدنبه  کمک آب -3
 آشنایی آب با دنیاي اطرافش -4
 هابه انساندوستی و کمک آب  -5
 کمک آب براي زنده ماندن انسان و حیوانات -6
 ها و درختانکمک آب به گل -7
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et al., 2010زیستی بـه عنـوان دانـش    ). امروزه دانش محیط
عمومی در مورد حقـایق، مفـاهیم و روابطـه محـیط طبیعـی و      

). اگرچـه  Nakhaei, 2013شود (هایش تعریف میاکوسیستم
زیسـتی مشـکل اسـت امـا     هاي محـیط سنجش دانش و آگاهی

 Barberباشد (زیستی میاعتقادات محیط دانش، پایه اي براي
et al.,2009; seif et al., 2016 از آگـاهی  و ). آمـوزش 

 کنـونی  هـاي نقـش  تـرین مهم از یکی توانمی را زیستمحیط
رســمی دانســت   در آمــوزش ســطوح، تمــامی در مــدارس

)Karamipoor & Shamsabadi, 2008 .(  معموالً ایجـاد
ی، یکـی از راهکارهـاي   زیسـت و گسترش دانش و آگاهی محیط

زیستی و دستیابی هاي محیطمطلوب براي فائق آمدن بر چالش
 مصـرف  دانش .شودزیستی محسوب میبه توسعه پایدار محیط

 نگـرش  در خـاص  صورت به هم و عام صورت به هم البته آب،
 بـین  ).Salehi & Pazoki, 2014دارد ( تأثیر مصرف به فرد

دارد  وجـود  مثبت رابطه آنها شنگر تغییر و آموزاندانش آگاهی
 هـاي آمـوزش  و زنـدگی  تجـارب  از شخصـی  و از طرفی عقاید

. در )Newhavos, 1991(شـود  مـی  حاصـل  شـده،  فراگرفته
 در نیز مثبتی نگرش کارآمد، و مفید آموزش به توجه بدونواقع 
 افـرادي  آینده در آموزاندانش و شد نخواهد ایجاد آموزاندانش
ــی ــاوت ب ــل و تف ــال رد منفع ــد زیســتمحــیط قب ــود خواهن  ب

)Mazlumiyan & Najafzadeh, 2015( . در این قسمت
آموزان، هایی از دانشمطرح نمودن پرسش محقق با از پژوهش،

در زمینه تجارب استفاده آنها از آب در کلیه امور روزانه، احتمال 
ها و حیوانات بروز اتفاقاتی که در این نحوه استفاده توسط انسان

آب می افتد، همچنین آگاهی آنها از چرخـه آب و تجربـه   براي 
را مورد بررسـی قـرار داده.    کارگیري این اطالعات در طبیعتهب

 این بخش از پژوهش به بررسی میزان آگاهی و دانش مصـرف 
 از اينمونـه  3 آموزان در رابطه با آب می پـردازد. جـدول  دانش

 يگیـري کدگـذار  شـکل  چگـونگی  4جـدول   و بـاز  کدگـذاري 
 .دهدمی نشان را نهایی مقوله یا منتخب کد و محوري

آمـوزان در  هـاي دانـش  سازي مصاحبهنتایج حاصل از پیاده
بـا توجـه بـه اینکـه      دهدرابطه با مقوله اصلی دانش، نشان می

آموز سوم ابتدایی آگاه به چرخه تولید آب در طبیعت است دانش
یـات و  کـه عامـل ح   شـده هیتصـف داند کـه آب شـیرین و   و می

ها از این باشد و انساندر جهان کم می متأسفانهسالمتی است، 
آب براي تمام امور روزانه خود اسـتفاده کـرده و در مصـرف آن    

کنند و یا با آلوده کردن آب سالم به وسیله زباله، بـه  اسراف می
تمام کـدهاي   3در شکل رسانند. زیست آسیب میخود و محیط

آمـوزان) بـه   آگاهی) دانـش انش (دمحوري (مرتبط با کد اصلی 

 صورت خالصه دسته بندي شده است.
 

 مصاحبه از بخشی براساس باز کدگذاري از نمونه یک .3 جدول

 
 

گیري کدگذاري محوري و کد منتخب چگونگی شکل. 4جدول 
 (مقوله اصلی)

 کد اصلی کد محوري کد باز

در  ها و موجوداتمریضی انسان -
زباله مخرب  اثر ترکیب آب با زباله

زیست، عامل محیط
ها و آلودگی آب

 هاانتقال بیماري

دانش و 
آگاهی 

 آموزدانش

زباله عامل آسیب به  -
 زیستمحیط

 ها به آب سالم و تمیزنیاز انسان -

 

 ايوسـیله  بایـد  را آمـوزش  آموزان:عملکرد (رفتار) دانش
 علمـی  سـواد  تمـام  بتوانیم اگر و تدانس هاارزش به نیل براي

 و شخصـیت  بگـذاریم امـا   او اختیـار  در را فـرد  هـر  موردنیـاز 
 از مشـکلی  ندهیم، هـیچ  قرار درست مسیر در را هایشنگرش

 و نظام تعلیم شد، بنابراین نخواهد حل زیستیمشکالت محیط
 سمت از را افراد جامعه، در هاآموخته گسترش ضمن باید تربیت
 & Ebrahimi( دهـد  حرکـت  عمل سوي به شدان و آگاهی

Abedini, 2008(بخــش پایـانی، پژوهشــگر بــا مطــرح   . در
هاي مصـرف  آموزان در خصوص روشنمودن سواالتی از دانش

هاي حفظ و نگهداري این ماده ارزشـمند، درصـدد یـافتن    و راه
عوامل و راهکارهایی در جهت تغییر عادات رفتاري نامطلوب به 

باشد. ري مطلوب در رابطه با استفاده از آب میسمت عادات رفتا

دونید آب آلوده میشه و ها قاطی بشیم میاي مردم ایران، اگه ما با زباله«
 ».زنیدشید و ضرر به خودتون میشما مریض می

 زباله و آشغال من توي آدما که نداشتم دوست بودم دریا آب مثل اگه«
 ».کنیم استفاده ازش تونیمنمی ما و شهمی آلوده آب وگرنه بریزن

 دوست را بعضیا ندارم، دوست را اینکار من ریزنمی بالهز آدما بعضی«
 من روي زباله که بگم آدما به خوادمی دلم. ریزننمی زباله اونا چون دارم

 .»امپاکیزه و تمیز شکلی این من نرسه آسیب زیستمحیط به تا نریزین

کدهاي باز استخراج 
 شده در این مصاحبه

 آب با زباله شدهآلوده -1
 ها در اثر ترکیب آب با زبالهی انسانمریض -2
 هاغیرقابل استفاده بودن آب کثیف براي انسان -3
 در اثر ترکیب شدن آب با زباله ستیزطیمحآسیب به  -4
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 چگـونگی  6جـدول   و بـاز  کدگـذاري  از اينمونـه  5 جـدول 
 را نهـایی  مقوله یا منتخب کد و محوري گیري کدگذاريشکل
 .دهدمی نشان

 پـس  ابتدایی سوم آموزدانش است، مشخص که طورهمان
 قسمت این هاي قبل، درقسمت در خود آگاهی و نگرش بیان از

 اصـول  رعایـت  جـویی، صرفه پذیري،مسئولیت: همچون اموري

 بـه  هشدار دادن و تذکر از استفاده ویژه به و بهداشتی و مصرف
 در و آب بـا  رابطـه  در صـحیح  عملکـرد  عنـوان  بـه  یکدیگر را

 از استفاده با رابطه در نامطلوب رفتاري هايعادت تغییر حقیقت
 کـدهاي  تمـام  4شـکل   در. دانـد مـی  سـاز چـاره  و راهگشا آب

 بـه ) آمـوزان دانـش ) عملکرد(رفتار  اصلی کد با مرتبط( محوري
 است. شدهبنديدسته خالصه صورت

 

 

 کدهاي محوري) مرتبط با مفهوم دانش (آگاهی)( مفاهیم یا. 3 شکل
 

 
 مصاحبه از بخشیبر اساس  باز کدگذاري از نمونه یک .5 جدول

 
 

 
مفاهیم یا (کدهاي محوري) مرتبط با مفهوم رفتار . 4شکل 

 (عملکرد)
 

دانش و آگاهی 
دانش آموزان 
 در رابطه با آب

 استفاده از آب در انجام کلیه امور روزانه زندگی

 و دیگر موجودات هاانسانو انتقال بیماري به  هابآ، عامل آلودگی ستیزطیمحزباله مخرب 

 بودن آب تصفیه نشده) شربرقابلیغ( هاانسانبراي  شدههیتصفقابل شرب بودن آب 

 آگاهی به چرخه آب در طبیعت و حیاتی بودن تداوم این چرخه

 آب مایه حیات همه جانداران

 آب عامل پاکی و تمیزي

 به پس. کنمنمی اسراف را آب و دم می آب به زیادي اهمیت من«
 .»ندید هدر را آب: گم می هاانسان

تا بیشتر  زنید، شیر آب را باز نزارینرید یا مسواك میوقتی حموم می«
 .»مردم بتونن از آب استفاده کنن

 نابود را ما و کنن استفاده آب از کمتر گفتممی آدما به بودم آب اگه«
 بطري توي من نکنن. اون وقت که کنزدی کثیف هايآب به را ما نکنن،
 .»نندازن زباله سطل تو منو مونده ته هستم

کدهاي باز 
در این  شدهاستخراج

 مصاحبه

 توجه داشتن به آب با اسراف نکردن -1
 ها براي پرهیز از اسرافتذکر آب به انسان -2
 بستن شیر آب موقع مسواك و حمام -3
 استفاده کمتر از آب -4
 مانده لیوانن آب باقیدور نریخت -5

رفتار 
(عملکرد) 
صحیح در 
رابطه با 

 مصرف آب

 در قبال آب يریپذتیمسئول

نیاز ( استفاده از تذکر به یکدیگر
 به آموزش)

 هدر دادن آب)( پرهیز از اسراف

 رعایت اصول صحیح مصرف

 رعایت پاکی و بهداشت

 مداوم و همیشگی ییجوصرفه
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گیري کدگذاري محوري و کد منتخب چگونگی شکل .6جدول 
 (مقوله اصلی)

 کد اصلی (منتخب) کد محوري کد باز
 استفاده کمتر از آب -

پرهیز از 
 اسراف

عملکرد (رفتار) 
 آموزدانش

 مانده لیواندور نریختن آب باقی -
 توجه داشتن به آب با اسراف نکردن -
 بستن شیر آب -

ها و درختان با مقدار کـم  آبیاري گل - جوییصرفه
 آب

 

 يریگجهینتبحث و 
تطابق نتایج با نتایج مطالعات دیگر  ،در چارچوب مطالعات کیفی

باشـد. در ایـن   پـذیر نمـی  ا امکانهبه دلیل اکتشافی بودن یافته
پژوهش نیز به دلیل اینکه نتایج، برگرفته از تجارب زیسته افراد 

باشد، طبیعتاً با هیچ نوع پژوهش دیگري قابل تطبیق نیست، می
هـاي غیرکیفـی   یی که در این چـارچوب بـا روش  هاپژوهشاما 

 و یشـاه نوشـ  هـاي  هاي کمی) انجام شده مانند پژوهش(روش
 شـاخص  سـه  بـا  را زیستیمحیط ) که فرهنگ2007ی (عبدالله
 زیستیمحیط رفتار و زیستیمحیط زیستی، نگرشمحیط آگاهی

و  اي نیـز پـژوهش سـبزه    انـد و کـرده  بررسی اصفهان شهر در
 يرهـا یمتغ بـین که به وجـود رابطـه معنـادار     )2016( همکاران

اشـاره نمودنـد،    زیسـت محیط حامی رفتارهاي و آگاهی، نگرش
 کــه اظهــار داشــتند آمــوزش )1392(ســعیدي  و مقــدم یزمــان

 زیسـتی محـیط  مهـارت  و ارتقاء دانش، نگـرش  بر زیستمحیط
) که در 1392دارد یا صالحی و قائمی اصل ( مثبت تأثیر معلمان

زیسـتی و  بررسی رابطه آموزش محـیط «پژوهشی تحت عنوان 
دریافتنـد کـه بـین میـزان      »سـت یزرفتارهاي حفاظت از محیط

زیسـتی  ي محـیط و رفتارهـا زیستی، نگـرش  هاي محیطآگاهی
رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنین، به نقل از ایـن دو  

نزدیــک بــه موضــوع  در قلمــروپژوهشــگر، مطالعــات خــارجی 
 ,Grafton et al (2003)همچــون:  محققـانی  پـژوهش 

Dunlap et al(2000), Ayodeji (2010), 
Parizanganeh & Lakhan (2005),Tsai (2012). 

) نشـان  1هـاي حاصـل از (شـکل    یی مناسبی با یافتـه راستاهم
 دهد.می

 تـرین مهـم آب بعد از هوا که  آن استمؤید  2تفسیر شکل 
ــاده ــموردن م ــت  ازی ــده اس ــودات زن ــم   .موج ــابع مه آب از من
موجودات زنده اعم  زندگی و سالمت همه که بودهزیست محیط

ـ به وجود آن بسـتگی دارد  ها، گیاهان و جانوراناز انسان راي . ب
کشورهایی مانند ایران که به لحاظ اقلیمی و موقعیت جغرافیایی 

 زمین قرار دارند طی دو دهه کره خشکمهیخشک و ن در منطقه

هـاي  در راسـتاي یافتـه   .آب عامل بروز بحران خواهد بود آینده
) عالوه بر 2010این پژوهش، مشاهده شد که بزي و همکاران (

اهمیت دانستن نقش آب نسبت به نقش نفت در زندگی بشر، پر
 دجایگـاه آب نـز  داننـد.  را عنصر در معرض خطر نابودي می آن

سراسر حکایت  قرآنو آیات الهی  زمینایرانتمدن در  ایرانیان
آب در نـزد سـاکنان ایـن سـرزمین      بدیلبیاز جایگاه مقدس و 

همچنـین در بـاب    .انـد دارد و براي آب احترام زیادي قائل بوده
آب سرچشـمه حیـات   قدرشناسی و جایگاه آب از منظـر اسـالم   

رین هدیه تاي از جریان رحمت الهی و گرامیجلوه و )30(انبیاء، 
 متعـدد  آیـات  در خداونـد  .اسـت  خدا بر زمین در بین مسلمانان

 یـادآور  بزرگ نعمت این و شکرگزاري آب در تفکر به را انسان
 شـاه  ریـ مدر باب شـادي و نشـاط،    ). همچنین9است (ق،  شده

ـ یآفريشـاد ) نیز به نقـش  2002جعفري و همکاران ( ی آب در ن
) بـا  2 نتـایج حاصـل از (شـکل    .اندداشتهمذاهب مختلف اشاره 

اینکه  )، مبنی بر2016میرفردي ( و )2014هاي ملکی (پژوهش
-زیسـت مـی  اصالح نگرش مسئوالنه و عقالنی راجع به محیط

تـا   تبط با این نگرش را اصالح و ایجـاد کنـد  تواند رفتارهاي مر
 حدودي همخوان است.

ادامه حیات انسان توان اذعان کرد که می 3در تفسیر شکل 
و حرکت او به سوي کمال و نیـز همـه موجـودات زنـده دیگـر      

زیست است. در غیر وابسته به تأمین نیازهاي آنان توسط محیط
ــان امکــان  ــات آن ــه حی ــن صــورت ادام ــذیر نخوای ــودپ  اهــد ب

)Mardani et al., 2016.( شک اهمیـت و نقـش آب در   بی
کـریم در   قرآندر  زندگی بشري به حدي است که خداوند نیز

) و (انفال، 48)، (فرقان، 3)، (انبیاء، 45)، (نور،99هاي (انعام،سوره
) به نقش حیاتی، بهداشـتی، نظافـت و طهـارت، سـالمت و     11

است. همچنین کشـوري و  تعادل اکوسیستم بشري اشاره نموده 
کننــده زبالــه در و آلــوده ) بــه نقــش مخــرب2016همکــاران (

راسـتا بـا نتـایج ایـن     ها اشاره نمودند که همزیست و آبمحیط
 کـه  )2016(همکاران  و هاي مردانیباشد. پژوهشپژوهش می

نمایند کـه  اذعان میدانند و ها میآگاهی از تابعی را آب مصرف
 ایجـاد  در ايکننـده تعیین نقش زیستیمحیط اطالعات و دانش

زاده دارند، ابراهیم زیستیمحیط مناسب رفتارهاي بروز و نگرش
 را بـر  زیسـتی محـیط  هـاي بحـران  از آگـاهی  ) که تأثیر2011(

زیسـت مـؤثر و معنـادار    محـیط  حفـظ  در مشـارکت  به افزایش
 راستا باشند.) هم3شکل (توانند با نتایج حاصل از داند، میمی

نماید که در فرهنگ ایرانی، قناعت بیان می 4شکل سیر تف
قناعت هر که کرد، آخر «هاي متعددي مانند: در شعرها و تمثیل

و نیز در  »قناعتخواري ز طمع خیزد و عزت ز «و یا  »شدغنی 
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جویی مـوارد متعـددي   و صرفه موردحفاظتفرهنگ اسالمی در 
الغـه بـه آن   الببیان شده است که حضرت علی (ع) نیز در نهج

)، 34و احادیـث همچـون (ابـراهیم،    قرآناند. آیات اشاره نموده
ـ ز) با تعبیرهاي گوناگون، اسراف و 3ج (کافی،  ي در هـر  روادهی

طور خاص، مورد نکـوهش  طور عام و در مورد آب بهکاري را به
بـا نتـایج ایـن پـژوهش      همخـوان و مذمت قرار داده است کـه  

) نیـز در پـژوهش   2009نی فـرد ( که فراها گونههمانباشد. می
خود اذعان نمود که ارائه بازخوردهاي تربیتی معطوف به اصالح 
الگوي مصرف به کسـانی کـه مضـرات یـک عمـل ناپسـند را       

تواند به بازگشت رفتار کنند میبه آن اقدام می سهواًاما  دانندیم
هاي ایـن پـژوهش نیـز نشـان     صحیح در آنها کمک کند، یافته

اهی الزم است به محض مشاهده رفتـار نادرسـت   دهد که گمی
) 4افراد، بالفاصله به آنها تذکر داده شود. نتایج حاصل از (شکل 

در آن همبستگی مستقیم  ) که2016( يرفردیمبا نتایج پژوهش 
زیسـتی  و معنادار بین احساس مسئولیت اجتماعی و رفتار محیط

بخـت و  همچنـین بـا نتـایج پـژوهش نو    (مسئوالنه) وجود دارد، 
به لـزوم برگزیـدن مالکـی بـراي مصـرف      ) که 2013( یمیتقد

 و فرخیـان نتـایج تحقیـق   صحیح در زندگی اشاره داشتند و نیز 
 مباحــث افــزایش و آمــوزش بــر تأکیــد کــه) 2013(همکــاران 

 راسـتا هـم تواند کشور داشتند، می هايدانشگاه در زیستیمحیط
 باشد.

سـی تجـارب   ی هدف از انجـام ایـن پـژوهش برر   طورکلبه
آموزان ابتدایی از مصرف آب بود که در آن تجارب زیسته دانش

رفتـار   و نگـرش  آگـاهی،  مؤلفـۀ  سـه  معادل زیسته مصرف آب
 به و آگاه) نگرش(مؤلفۀ ابتدایی  شد. دو گرفته نظر در عملکرد)(

گیري رفتار انسان شود کـه در  تواند منجر به شکلمی خود نوبۀ
هـاي  باشد. یافتهر مصرف آب میاین پژوهش منظور همان رفتا
که تاکنون پژوهشی با این عنـوان  این پژوهش با عنایت به این

، نشـده انجـام در داخل کشور در حوزه نظام آموزشی و مـدارس  
ــژوهش  کــامالً ــا پ ــد اســت. در بررســی و تطبیــق ب هــاي جدی
از  آمـده دستبهي هامؤلفهتوان گفت که برخی از می افتهیانجام

نگـرش، دانـش و عملکـرد)،    ( یاصلي هامقولهر این پژوهش د
، اما این امـر جزئـی   شدهانیبدیگر نیز  هايپژوهشی در نوعبه

در این پژوهش با توجه  شدهاستخراجي محوري هامؤلفهبوده و 
ي هـا نمونـه نوین است و در  کامالًکار رفته هبه رویکرد کیفی ب

پـژوهش   هـاي ایـن  بنـابراین، یافتـه  ؛ دیگر مشاهده نشده است
دهد آگاهی درباره مصـرف آب بـه صـورت مسـتقیم،     نشان می

و آگـاهی   گذاردیمغیرمستقیم و کلی بر رفتار مصرف آب تأثیر 
 اولین حلقه از زنجیره عوامل مؤثر بر عملکرد مصرف آب اسـت. 

 آن از حراسـت  و حفـظ  مصرف و فرهنگ ارتقاي نیز در نگرش
ع، بـا نگـاه عمیـق    رسد اگر به این موضوبه نظر می .است الزم

هـا نشـان   توان بیان نمود که تحلیـل پاسـخ  تربیتی بنگریم، می
در  مدنظردهد، این گروه سنی موفق به درك اصول و مبانی می

آموزان جهت حفظ و بقاي این نعمت الهی بوده است، زیرا دانش
جویی، رعایت اصـول  پذیري، صرفهسوم ابتدایی گرچه مسئولیت

ویژه استفاده از تذکر و دادن هشدار بـه  مصرف و بهداشتی و به 
ي رفتـاري نـامطلوب در رابطـه بـا     هاعادتدر تغییر  را گریکدی

یا فرهنگ دت عای از امور ناشـ دانند لکن این استفاده از آب می
، نانـه یبواقـع سی ربردر  بسـا چـه نیسـت   گراسرافو  گرامصرف

به دت عااف و سراتمایل به دار آمـــوزش صـــحیح و هـــدف  
زیسـت و... را در بسـتر زمـان بـه     ، آلودگی محـیط پاشوختیر

آموزان ایجاد نموده است کـه ایـن   صورت دیدگاه مهم در دانش
ه در یژوبه و آتـی دارد  فعلی ف مصرر مهمی در بسیانگاه نقش 

ي اهیسـرما زیستی در سطح ملـی کـه   ي محیطهانیامینه نگرز
ین را تضـم  شیو آسـا تـوان رفـاه   ملی است و از این طریق می

کرد. ارائه بهترین راهکارهاي ارتقاي فرهنگ صـحیح مصـرف   
سـازي در بـین   ي فرهنگی صحیح و فرهنـگ ربنایزآب، نیاز به 

نتـایج ایـن پـژوهش     بر اساسکودکان دارد که در این راستا و 
 توان توصیه نمود:پیشنهادهاي زیر را می

تواند به عنوان راهکار مناسبی بـراي مقابلـه بـا    آموزش می .1
تـر و  زیسـتی سـالم  زیستی و دستیابی به محیطت محیطمشکال

هاي آینده، ایجاد موازنه زیسـتی و کمـک بـه    تر براي نسلپاك
ــیط  ــالت مح ــاهش معض ــتیزک ــرف آب)  ( یس ــالت مص معض

 .قرار گیرد موردتوجه
اقـدامات، آمـوزش مصـرف آب از طریـق      ترینمهمیکی از  .2

اسـت. در  نگرش به مصرف آن  رییو تغصحیح از منابع  استفاده
به عنوان یک متـولی اثرگـذار    و پرورشاین میان نظام آموزش 

در راستاي ایجاد و تثبیت فرهنـگ مصـرف از طریـق مـدارس     
 دارد. بر عهدهنقش بسیار مهمی 

عملکرد و  شود براي بهبودی پیشنهاد میطورکلبهدر نهایت  .3
 بخـش یآگـاه ي بهینه مصـرف آب، الزم اسـت منـابع    رفتارها

سازي مصرف آب به کمک همـه  فرآیند فرهنگتقویت شوند و 
ها و نهادهاي دولتـی (نظیـر مـدارس، دانشـگاه، رسـانه      سازمان

هـاي جمعـی، سـینما، مسـاجد) و     ملی) و غیردولتی (نظیر رسانه
 ها ارتقا یابند.ها انجام شود و کیفیت آموزشخانواده

با توجه به کیفی بودن پژوهش، امکان  محدودیت پژوهش:
هـا و  آمـوزان پایـه  مانند دانـش ( گریدهاي به گروه تعمیم نتایج
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ي پژوهشگر وجود نداشت. لذا ضروري به نظـر  برا) مقاطع دیگر
هاي آتی به بررسی این موضوع، با رویکـرد  رسد که پژوهشمی

 .هاي دیگر تحصیلی بپردازندکیفی در مقاطع و پایه
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