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چکیده
در این مقاله دیدگاهی مبتنی بر توجه به راهکارها متکی بر ارزشها و تعالیم
 هدف پژوهش حاضر مطالعه سبک نگرش دینی.  مطرح شده است،دینی
روستاییان نسبت به چگونگی رفتار با آب و مصرف آن بود که با روش
 از، نفر از روستاییان مناطق رامشه270  بدین منظور.پیمایشی انجام گرفت
 (منطقه پرآب) از توابع، و ایزدخواست،)توابع استان اصفهان (منطقه کم آب
 پس از تعیین. به روش نمونهگیر خوشها مصاحبه شدند،استان فارس
 پایایی آن به وسیله آزمون «کرونباخ آلفا» تعیین گردید،روایی ابزار پژوهش
 برا سنجش نگرش روستاییان نیز از. بود0/93 که میزان استاندارد شده آن
مقیاس «لیکرت» استفاده شد که برا تحلیل آنها از آزمونها غیرپارامتریک
 نتایج. (آزمون من ویتنی وکروسکال – والیس ) استفاده شدSPSS نرم افزار
ً شناخت و احساس دینی روستاییان از آب تقریبا،نشان داد که در دو منطقه
 از لحاظ.قو بوده و رفتار آنها نسبت به آب متناسب با تعالیم دینی است
 احساس زنان خانهدار روستایی درباره آب قو تر از مردان،نگرش احساسی
 در مقابل تمایل به رفتار مطابق تعالیم دینی در میان مردان روستایی.بود
 سال51  روستاییان بیسواد و روستاییان مسن باالتر از.بیشتر از زنان بود
 در.نسبت به باسوادها و جوانترها احساس قو تر نسبت به آب داشتند
 احساس قو تر نسبت به،مناطقی هم که روستاییان از آب مازاد بهره مندند
آب در میان روستاییان وجود داشت و روستاییانی که دارا باغ ثمردار هستند
، قنات،و روستاییانی که از دیگر انواع منابع آب آشامیدنی نظیر آب چاه
رودخانه و باران استفاده میکنند نسبت به روستاییانی که از دیگر انواع منابع
. رفتار مناسبتر با آب دارند،آبی – نظیر آب لولهکشی – استفاده میکنند

Abstract
In this paper, an approach has been proposed
considering strategies based on values and religious
teachings. The aim of this paper is the study of
villagers’ religious attitude style towards the water and
its consumption which carried out by means of a
survey. To this end, 270 people from rural areas
Ramsheh, the province of Isfahan (low- water area),
and Izadkhast (high-water area) from Fars province
were interviewed by the cluster sampling method.
After determining the validity of the study, its
reliability was determined by Cronbach Alpha Test
whose standardized rate was 0.93. Likert scale was
used to measure the attitude of villagers and nonparametric tests of SPSS software (Mann-Whitney U
& Kruskal-Wallis -test) were used to analyze them.The
results showed that, recognition and religious feeling
of villagers about water is almost strong in both
regions and their behavior towards water is
proportional to the religious teachings. In terms of
emotional attitudes, the rural housewives feeling about
water was stronger than men. In contrast, the tendency
to behave according to the religious teachings among
rural men was more than women. Illiterate peasants
and rural people older than 51 years had stronger
feeling about water than literate and younger people.
In the areas which villagers take the advantage of
water surplus, there were stronger feelings towards
water among the villagers. The Villagers who have
fruit garden and villagers that use other types of
drinking water sources such as wells, canals, rivers and
rain have more appropriate behavior towards water
than the villagers use the other types of water
resources - such as water plumbing.
Keywords: Religious Attitude Style, Villagers,
Management of Water, Izadkhast and Ramshe.
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آب به عنوان یک کاال اقتصاد معرفی و دریافهت بهها کامهل
آب تأمین شده ،به عنوان یک راهکار فنی تخصیص و توزیهع آب و
چاره تمامی مسائل مربوط به بحران کمبود آب تلقّی گردد ،نظریه-
ا سهلانگارانه است .ازاینرو الزم است تا در جامعه تفاهم وسیع-
تر درباره پیامدها مصرف بیرویۀ آب به وجود آید .با وجود این
مدیریت اعمال شده برا رفع این بحران اغلب به راهکارها فنی
بحران آب محدود میشود و پر واضح است که این مهدیریت بهرا
مقابله با بحران ،کافی نخواهد بهود .در عهین حهال مهیدانهیم کهه
استفادۀ ناصهحیح و نگههدار نامناسهب از ایهن نعمهت خهداداد ،
موجب از دسترس خارج شدن مقادیر زیاد از آن میشود و این در
حالی است که در تعالیم ادیان الهی لزوم توجه بهه ایهن امهر مهورد
تأکیههد اسههت ) .)Mohseni Saravi,1994بههرا نشههان دادن
گرایشها بینالمللی در کمک گهرفتن از دیهن در جههت حفاظهت از
منابع طبیعی به طور اعم و منابع آبی به طور اخص ،همین بس که یک
هزار دانشمند در مرکز مطالعات ادیهان جههان در دانشهگاه ههاروارد بهه
پژوهش درباره ارتباط دین و زیست بوم پرداختههانهد و دریافتههانهد کهه:
ادیان باید از نیرو خود برا پایان دادن به بهرهبردار لجام گسهیخته
انسان از منابع طبیعی و ایجاد روحیه مسئولیت پهذیر مشهترک بهرا
حفظ محیط زیست استفاده کنند .بدین منظهور بایهد رهبهران ادیهان بها
دانشمندان ،اقتصاددانان ،کارشناسان آموزش و سیاست گذاران همکار
کنند ) .(Shahvali & kazemi,1998از این رو در ایهن عصهر
برا رهایی از بروز بحرانهایی نظیر کمبود آب ،رویکهرد کمهک از
دین مطرح شده است زیرا متوسل شدن به راهکارها صرفاً فنهی،
ناشی از عدم درک عمیق و همه جانبهه انسهانهها در برنامهههها
زیست محیطی است و اگر هم به انسان توجه شده ،تنها به عنهوان
یک تولیهد کننهده و در راسهتا همهان مسهائل فنهی بهوده اسهت
) .)Nooripour & Shahvali 2002این در حالی اسهت کهه
میزان تأثیر که ایمان به خدا و پایبند به اصول دینی در هدایت
انسان به وجود میآورد ،بیشتر از میزان تأثیر قهوانین و مقهررات در
ریشه کن ساختن عوامل مخهرب زیسهت محیطهی اسهت .در واقهع
انتظار که از دین در این رابطه وجود دارد به حهد اسهت کهه از
مقررات و توجیهات فنی ساخته نیست زیرا اعتقهادات نهزد مهردم از
قوانین حکومتی نیرومندترند و پایبند افراد به اعتقهادات بیشهتر از
پایبند آنها به قوانین است که نشأت گرفته از توجه دین بهه خهود
انسان ،ارزشها و عقاید او و همچنین ایجاد مسئولیت در او نسهبت
به اعتقادات و ارزشهاست .همچنین در گزارش اجالس جهانی آب
که در سال  2003در کیوتو ژاپن برگزار شد آمده است که مسائل
مرتبط با بینش و نگرش و رفتار ،سهه منشهأ بحهران آب هسهتند و
صرفاً  20درصد بحران کمبود آب ،مربوط به تغییرات آب و ههوایی
است (.)Environment Protection Organization ،1999

مقدمه
بررسیها نشان میدهد که بسیار از افراد کشهورها مختلهف از مقهدار
آب موجود به طور غیر اصولی استفاده میکنند .بهر همهین اسهاس انتظهار
میرود در آیندها نزدیک عمدهترین مشهکل جههان بحهران کمبهود آب
باشد .در همین زمینه مدیرکل یونسهکو اعهالم کهرده اسهت کهه از تمهام
بحرانها اجتماعی و طبیعی که ما انسانها با آن روبهرو هستیم بحهران
کمبود آب مهمترین آنهاست زیرا با وجود اینکه منابع در ایهن زیسهتکره در
حال کاهش است ،تقاضا برا آن به شدت و با آهنگهی ناپایهدار در حهال
رشد است بهطور که تا  20سهال آینهده میهانگین عرضهه آب در جههان
برا هر فرد تا یک سوم میزان فعلی آن کاهش خواههد یافهت .در داخهل
کشور ،عواملی نظیر افزایش جمعیت ،تغییرات اقلیمی ،نبود بهارش کهافی و
پراکنش نامناسب آن و وارد ساختن پسابها آلوده صنعتی به دریاچهههها
و رودخانهها از جمله دالیل بحران کمبود آب در کشور گزارش شهدهانهد و
پیشبینی میشود که همواره با کاهش مهداوم منهابع تجدیهد شهونده آب،
روبهرو خواهیم بود ( .)Alavi Naini ,2002در ایران نیز با احتسهاب
نسبت حجم آب مورد استفاده و نهرخ پهایین بههرهور آن و رونهد
فزاینده فعلی جمعیت ،پیشبینی شده است کهه همهواره بها کمبهود
مستمر آب رو بهرو خواهیم شد .طبهق آمارهها موجهود ،میهانگین
ریزشها جو در ایران ساالنه از  250میلی متر تجاوز نکهرده ،و
این مقدار تقریباً یهک سهوم حهد متوسهط بارنهدگی کهره زمهین اسهت
(  .) keshavarz & Sadeghzadeh,1999عهالوه بهر آن ،آلهودگی
آبها ،کاهش میزان سرانه زمینها کشهاورز  ،افهزایش کهاربران
زمینها آبی و سطح اراضی فاریاب ،محدود و نامنظم بودن بارش
نزوالت جو  ،گسترش شهرنشینی و صهنعتی شهدن ،کهه همگهی
رابطه تنگاتنگی بها مصهرف آب سهالم و بهداشهتی دارنهد و نهایتهاً
استفاده ناصحیح از آب ،تقاضا برا مصرف آب را به منظور شهرب،
کشاورز و صنعت افهزایش دادهانهد ) .)Dostani،1999در یهک
نگاه کلی ،مدیریت منابع آب کشور شامل کلیه فعالیتهایی میشود
که به منظور تهیه ،توزیع ،مصرف ،تنظیم ،تصفیه و تعیین وضهعیت
آب انجام میشود .به عبارت دیگر ،راهکارهایی کهه تهاکنون بهرا
مقابله با بحران کمبود آب به اجهرا درآمهدهانهد ،شهامل سهه دسهته
فعالیت تخصهیص و توزیهع آب موجهود میهان مصهرفکننهدههها
مختلف ،مصرف آب موجود با راندمان بیشتر و تغییر الگو کمهی و
کیفی تولیدات آبی است .در واقع روشهها مهدیریت آب در یهک
کشور ،که متکی بر اطالعات و توام با احساس مسئولیت باشهد ،در
دراز مدت برا بهداشهت ،بقها اجتمهاعی ،اقتصهاد و همچنهین
اعتبار ملی آن اهمیت دارد .با وجهود ایهن سهاده انگهار و نظهرات
بسیار ساده شده در مدیریت آب میتواند گمراهکننده و سد بر سر
راه تفهیم و تفاهم و متعاقب آن پیشرفت باشد .برا مثهال ،اینکهه
18

فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ،سال چهارم ،شماره چهارم ،تابستان 1395
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 4, NO. 4, Summer 2016

دریافت نظریهها ارائه شده در باب آن و استخراج
دستورالعملهایی که در سبک نگرش اسالمی مورد نیاز است،
دقیقتر انجام شود ( .) Fatemi، 1994
کشف رابطهها بین موضوعات دینی :تالش شده است تا
رابطه بین موضوعات مختلف با یکدیگر ،عام و خاص بودن یا اصل
و فرع بودن هر کدام در مقایسه با دیگر شناخته و استخراج شود،
به گونها که در نهایت پس از مشورتها مختلف با متخصصان
دینی ،مؤلفهها شکل گرفته است.
تبدیل یافتههای دینی به جملههای دستورالعملی :یافتهها
در موضوعات مختلف ،به صورت جملهها دستور تحت عنوان
«بایدها و نبایدها سبک نگرش اسالمی» شکل جدید یافته است.
برا مثال ،از آیات و روایات استفاده شده است که« :باید درمصرف
آب صرفه جویی کرد » و ...
غربال کردن جملهها به صورت نظری :بعضی موضوعات در
ظاهر و لفظ متفاوتاند اما از نظر محتوا ،یکسان هستند .در این
مرحله ،تکرارها محتوایی حذف شده ،امور جزئی ذیل کلیات جا
گرفته و امور نه چندان مهم نیز حذف گردیده است .برا ساختن
آزمون و رعایت اختصار از یکسو و حفظ جامعیت الزم از سو
دیگر ،همه اینها تحت عنوان دو یا سه گزاره از مقیاس جا داده
شدهاند .علم داشتن به این امور در یک سؤال مربوط به مؤلفه
شناخت و احساس مندرج است ،اهمیت دادن و عمل کردن به آنها
در سؤال دیگر که به مؤلفه رفتار ،مربوط میشود ،درج شده است.
این غربال نظر در تمام مؤلفهها و سؤالها ،با دقت زیاد انجام
شده است(.(Farzad ،2005
ارائه به اسالمشناسان برای به دست آوردن اعتبار

بر همین مبنا ،توجه بهه ارزشهها و تعهالیم دینهی و درک عمیهق و
همهجانبه مخاطبان ،از ضهروریات رفهع بحهران کمبهود آب اسهت.
پژوهش حاضر با هدف مطالعه نگرش دینی روسهتاییان نسهبت بهه
مدیریت رفتار با آب صورت گرفته است تا به نحهوه نگهرش دینهی
مردم (شناخت ،احساس و رفتهار) نسهبت بهه آب پهی بهرده شهود و
متعاقباً نگرش آنان را بین دو منطقه پر آب و کم آب مورد مقایسهه
قرار دهد.
روش تحقیق
این پژوهش مبتنی بر پژوهش پیمایشی از انواع پژوهشها
توصیفی است که برا بررسی توزیع ویژگیها یک جامعه آمار
به کار میرود .این تحقیق برا پاسخ به سؤالها پژوهشی زیر
مورد استفاده قرار گرفته است:
 .1وضعیت نگرش شناختی ،احساسی و رفتار دینی روستاییان به
آب در دو منطقه مورد تحقیق از لحاظ شرایط اقلیمی (بارندگی)
چگونه است؟
 .2ماهیت نگرش شناختی ،احساسی و رفتار دینی روستاییان
نسبت به آب در دو منطقه مذکور از لحاظ ویژگیها فرد چگونه
است؟
 .3ماهیت نگرش شناختی ،احساسی و رفتار دینی روستاییان
نسبت به آب در این مناطق از لحاظ ویژگیها اقتصاد به چه
صورت است؟
روش و مراحل ساخت آزمون نگرش دینی
پس از بررسی و تحلیل منابع مرتبط با ارزشها دینی و تعالیم
مذهبی موجود در دین اسالم نسبت به آب ،شاخصهایی برا
سنجش نگرش دینی براساس این ارزشها و تعالیم برا مصرف
شرب و مصارف کشاورز به دست آمده که در ادامه آورده شدهاند.
الگو مورد استفاده در تفسیر نمونهها مکتوب و شفاهی شامل
مراحل زیر است :دارا بودن پیش فهم یا پیش دانسته درباره متن
مورد نظر؛ طراحی پرسشهایی بر مبنا پیش دانستهها و انتظاراتی
که از متن میرود؛ یافتن هدف متن و انگیزه مؤلف از پدید آوردن
آن؛ یافتن معنا کلی مورد نظر متن و بازگردانی آن به زبان
خواننده و با توجه به شرایط زمانی حاکم ).) Kaviany ،2011
مراحل ساخت آزمون نگرش دینی به شرح ذیل صورت گرفته است:
مطالعه متون علمی و دینی  :به منظور آشنایی با ادبیات این
موضوع و دریافت نظریهها ارائه شده در باب این نگرش و نگرش
دینی ،به طور گسترده ،علومی همانند روانشناسی ،جامعه شناسی
و ...مطالعه شده است تا موضوع شناسی در خصوص نگرش دینی و

محتوا :شکل عبارتها ،از دستورالعملی به گزارهها خبر  ،تغییر
یافته و مقیاس اولیه همراه با یک پرسشنامه و سؤاالت در خصوص
موضوع تحقیق به منظور سنجش اعتبار محتوایی به متخصصان
دینشناس ارائه شده است .سپس با هر کدام از آنان مصاحبه نیمه-
سازمان یافتها انجام گرفته و دیدگاهها آنان اعمال شده است.
این متخصصان دینی در علوم اسالمی و قرآنی ،قوه استنباط داشته،
اسالم را به صورت جامع میشناخته و از ابعاد مختلف آن غافل
نبودهاند و ضمناً هرکدام در یکی از رشتهها علوم انسانی نیز
تخصص داشتهاند.
ساختن گزارههای خبری شخصی و تهیه دستورالعمل:
جملهها به صورت گزارهها خبر شخصی درآمده و افعال مناسب ،به
گونها انتخاب شده است که رفتار و نگرش دینی جار فرد را
بسنجد نه نگرشها و اعتقادات یا ایدهآلها او را .برا اینکه
آزمودنی با موضوع مقیاس ،آشنایی خوبی پیدا کند و انگیزه پاسخ
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نمرهها گروهها با یکدیگر و با بیشترین نمره ممکن ،انجهام شهده
است.
.2در سطح آمار استنباطی :بهرا تعیهین روایهی از روش روایهی
محتوایی و صور استفاده شده اسهت .بهدین ترتیهب کهه بهیش از
بیست نفر از صاحبنظران ،ایهن حهوزه روایهی ه محتهوایی را تأییهد
کرده اند .برا تعیین پایاییِ کهل آزمهون و مؤلفهههها آن از روش
«آلفا کرونباخ» استفاده شده است.

دادن به آن را داشته باشد ،متنی تهیه و در ابتدا مقیاس درج شده
و همچنین اطالعات جمعیتشناختی مورد نیاز در مورد آزمودنی نیز
تهیه و در ابتدا پاسخنامه آمده است.
خارج کردن سؤالها از حالت جهتدار :در ابتدا همه
سؤالها به صورت مثبت بود به گونها که خود سؤال ،پاسخ را نیز
القا میکرد از اینرو ،سؤالها اصالح و سؤالها مثبت و منفی در
آن مندرج شده است به گونها که سؤالها از حالت یکنواختی
خارج شده تا آزمودنی مجبور باشد برا پاسخ دادن ،رو تکتک
سؤالها تمرکز داشته باشد .برا مثال عبارت «درمصرف آب
صرفهجویی مینمایم» به عبارت «برا صرفه جویی درمصرف آب
موفق نمیشوم تبدیل شد».
ویرایش ادبی و ارائه مجدد به متخصصین اسالمی :برا
آخرین بار ،ویرایش ادبی ،حذف و اضافات و تغییر بعضهی سهؤالهها
انجام شده و در نهایت ،سؤاالت انتخاب شده است و برا بهار دوم
در اختیار اسالمشناسان قرار گرفت و در خصهوص اعتبهار محتهوایی
آن ،تأمل شد و اصالحات مختصر در آن ،به ویهژه در جههت وزن
نمرها سؤالها صورت گرفته است.
ساختن پاسخنامه بر اساس مقیااس لیکارت :بهر اسهاس
نظرات اسالمشناسان ،ضریبها  4 3 ،2 ،1و  5به سهؤالهها داده
شد و بر اساس ضریبها و مستقیم یا معکوس بودن سؤالها ،کلیهد
برا آزمون تهیه شده است.
اجرای آزمایشی و اصلی :به منظور ویرایش ادبی و محتوایی و
قابل فههم بهودن آزمهون ،ابتهدا رو 35نفهر در دسهترس ،اجهرا و
اصالحات مختصر از حیث عبارتپرداز انجام شده است .پس از
اجرا اصلی ،پاسخ نامه ها نهاقص از رده خهارج و براسهاس کلیهد
آزمون ،ضریبها در SPSSتعریف شده ،مستقیم و معکهوس بهودن
سؤالها و چگونگی محاسبه آنها تعریف و دادهها حاصل از اجرا
آزمون ،وارد شده است.
تعیین عوامل با استفاده از روش تحلیل عوامل :مؤلفهها
پیشنهاد اولیه در تحلیل عوامل تأیید  ،با اندکی تغییر و جابجایی
و تقلیل سؤالها به سواالت اصلی تأیید شده است.
به دست آوردن روایی آزمون :آزمون نگرش دینی اجرا شده و
از طریق ضریب همبستگی نمره کل آزمون و روایی همزمان آنهها
به دست آمده است.
روش تجزیه و تحلیل دادهها :در مباحث آمهار در دو سهطح
تجزیه و تحلیل صورت گرفته است:
 .1در ساااطح آماااار توصااایفی :از جهههدولهههها اطالعهههات
جمعیتشناختی ،توزیع فراوانی و شکلها توزیع فراوانی ،میانگین،
انحراف معیار و شکل نهیمرخ روانهی ،نمهایش داده شهده و مقایسهه

اهداف
هدف کلی این پژوهش بررسی سبک نگرش دینی موجود
روستاییان نسبت به آب در دو منطقه کم آب رامشه در استان
اصفهان و پر آب ایزدخواست در استان فارس است که بر همین
مبنا اهداف اختصاصی زیر برا پیشبرد آن در نظر گرفته شده است:
 تعیین شاخصها دینی مدیریت بهینه آب به کمک روشتفسیر بر مبنا مالحظات دینی.
 سنجش شاخصها فوق بین روستاییان مناطق رامشه (کمآب) و ایزدخواست (پرآب).
 بررسی وضعیت موجود شاخصها دینی. مقایسه شاخصها فوق بین دو منطقه از لحاظ ویژگیهافرد  ،اقتصاد و اجتماعی.
نگرش و شاخصهای آن :ترکیب شناختها ،احساسها و آمادگی
برا عمل نسبت به یک چیز معین را نگرش شخص نسبت به آن چیز
گویند .به عالوه نگرش به مجموعه ا از باورها اشاره دارد که به یک
موضوع یا موضع خاص وابسته است )« .(karimi,1999بارنارد» نیز
عقیده دارد که نگرش پیش شرطی برا عمل و در واقع بیانی از
آمادگی است که بر فرد تأثیر میگذارد و موجب میشود تا فرد رفتار
معین و معلومی انجام دهد ( .)Rahman et al., 1999نگرشها،
با توجه به تعاریف مزبور ،در زمینهسازى و شکلدهى به رفتارها ،ایجاد
انگیزشها ،ارضاى نیازها و جهتدهى به گرایشها تأثیرى جدّى دارند؛ به
همین دلیل ،مطالعه آنها بخش عمدهاى از روانشناسى اجتماعى را به
خود اختصاص داده است ) .)Azerbaijany et al., 2003معدود
از متخصصان نیز ،روانشناسی اجتماعی را در حکم "مطالعه علمی
نگرشها" میدانند اما تعریفی که اکثر روانشناسان اجتماعی از واژه
نگرش دارند عبارت است از :نظامی بادوام که شامل یک عنصرشناختی،
یک عنصر احساسی و تمایل به عمل (رفتار ) در انجام پژوهشهاست.
اندازهگیر نگرشها نیز دارا اصولی است که هرچه بیشتر این اصول
رعایت شود ،اندازهگیر دقیقتر انجام میشود ،این اصول را میتوان به
پنج قسمت تقسیم کرد .1 :تجانس یا یک بعد بودن؛  .2حالت خطی یا
فواصل برابر .3 ،پایانی .4 ،روایی .5 ،تکثیر مرحلها یا انباشتها .
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) .(Carmad, etal,1996تعریف ابعاد نگرشها نیز بدین شرح
میباشند:
 .1بخش شناختی آن عبارت از باورها و ارزشها و اطالعات
درباره هدف شناخته شده به وسیله فرد است و یا به عبارتی آگاهی،
فهم و دانش نسبت به وجود محصول.
 .2بخش عاطفی آن شامل احساسها و عواطف درباره هدف،
فرد ،فکر ،رخداد یا شیء و یا به عبارتی ،ارزیابی ،دوست داشتن و
ترجیح دادن یک محصول بر محصول دیگر.
 .3بخش رفتار آن از نگرش سرچشمه میگیرد و به نیت
«رفتار به صورت معین» بر میگردد و یا به عبارتی گرایش ،میل،
قصد خرید و آزمایشکردن یک محصول است .برا برخی
موضوعات  ،عامل نگرش شناختی مهمتر است و برا برخی دیگر
عامل احساسی و برا برخی نیز عامل رفتار اهمیت بیشتر دارد.
البته مهمترین شناختها آنهایی هستند که با نوعی ارزیابی همراه
باشند .بخش احساسی نگرش شامل احساساتی است که موضوع
نگرش در شخص برمیانگیزد یعنی موضوع ممکن است خوشایند یا
ناخوشایند باشد .همین جنبه است که نقش انگیزشی بر رفتار دارد و
اهمیت بعد احساسی را در نگرش مورد تأکید قرار میدهد .در واقع
این جزء هیجانی است که به اندیشه نیرو میدهد .جزء دیگر
نگرش ،نگرش رفتار یا جزء آمادگی برا عمل است که موجب
میشود شخص در برخورد با موضوع ،رفتار خاصی از خود نشان
دهد .این سه جزء نگرش تأثیر متقابل دارند و از یکدیگر جدا نیستند
( .)Wanek etal ،1959با وجود این بسیار از نگرشها
انسانها ناشی از ارزشها دینی مورد قبول آنهاست تا بررسی و
آزمایش دقیق موضوعها مورد نظر ) . (Karimi,1993به همین
دلیل بررسی تأثیر دین بر نگرش روستاییان نسبت به آب اهمیت
دارد .در این تحقیق برا سنجش نگرش دینی روستاییان نسبت به
رفتار بهینه با آب از شاخصها ارزشی دینی و تعالیم مذهبی
استفاده گردیده است .منظور از ارزشها دینی در این پژوهش،
همان اصولی است که در نتیجه اعتقاد به خدا یکتا در فرد شکل
میگیرد و با طبیعت اخالقی فرد متناسب است و با استناد به آیات
قران استخراج میشود .منظور از تعالیم مذهبی نیز تعالیمی است که
برگرفته از روایات درباره مصرف آب است زیرا دین اسالم به نیایش
و ستایش خدا محدود نیست و برا کلیه شئون فرد و اجتماعی
انسانها دستورها جامع و مقررات مخصوص وضع کرده است .از
این رو ،به واسطه پیوند که دین میان زندگی اجتماعی انسان و
پرستش خدا ایجاد میکند ،در همه اعمال فرد و اجتماعی ،انسان
را در مقابل خدا متعال مسئول میداند (.) Ranjbar , 2016

شاخصهای نگرش دینی استفاده شده در رابطه با آب
شرب و کشاورزی در تحقیق حاضر
الف ) شناختی

بارش به اندازه باران نشانه حکمت و تدبیر الهی است.
خداوند از طریق باران ،آب را برا پاکیزگی انسانها نازل میکند.
ماده اولیه آفرینش و حیات ،آب است.
خداوند آب را در زمین ذخیره میکند تا به وسیله چاه از آن بهره-
بردار شود.
آب به قدر و اندازه مناسب رو کره زمین وجود دارد.
یکی از روشها شکرگذار در مقابل خداوند  ،اسراف نکردن در
مصرف آب است.
ادامه زندگی به آب بستگی دارد.
ب) احساسی

آب پدیده خیر و مبارکی است که باعث بقا زندگی میشود.
آب برا انسان رزق و روز میآورد.
آب ،پاک و مایه پاکیزگی میباشد.
آب را نباید آلوده کرد.
آب دادن به مزرعه خدمت به خداوند است و موجب خوشنود او
میگردد.
در مصرف آب نباید اسراف کرد.
ذخیره کردن آب از کارها نیک شمرده می شود.
موقع وضو گرفتن و یا غسل کردن ،باید مراقب بود که آب بیش از
اندازه مصرف نگردد.
ج)رفتاری

موقع وضو گرفتن و یا غسل کردن ،باید مراقب بود که آب بیش از
اندازه مصرف نگردد.
باید برا آب پول پرداخت.
برا جلوگیر از آلوده شدن آبانبارها بر اثر ورود حیوانات به آنها،
باید آنها را حصارکشی کرد.
باید مراقب بود که محل حفر چاه یا قنات را جایی انتخاب کرد که
باعث کم شدن آب چاه یا قنات دیگران نشود.
نباید در مسیر راه آب باغ ها و مزارع ،خانه ساخت.
نباید اجازه داد که سموم و کودها شیمیایی به درون آبها و به
چاهها وارد شوند و باعث آلوده شدن آنها گردند.
21

رنجبر و همکاران ،سبک نگرش دینی روستاییان نسبت به مدیریت رفتار با آب در دو منطقه استان فارس و اصفهان (ایزدخواست و رامشه)

مجموع  120نفر از روستاییان رامشه و 150نفر از اهالی ایزدخواست
به عنوان جمعیت نمونه (مجموعاً  270نفر) ،در پژوهش حضور
داشتند .پرسش ها این تحقیق شامل چهار بخش اطالعات
بیوگرافی و شغلی ،نگرش شناختی ،نگرش احساسی و نگرش
رفتار بود .الزم به ذکر است که شاخصها مذکور در قالب طیف
لیکرت برا سنجش نگرش در این پژوهش به کار گرفته شدند.

مناطق مورد مطالعه
الف) ایزدخواست

ایزدخواست از توابع شهرستان آباده استان فارس میباشد که در
شمال غربی این استان واقع شده است .رودخانه ایزدخواست پس از
گذر از منطقه و آبیار زمینها و باغها ایزدخواست به رودخانه
چشمه ریزه میپیوندد و وارد استان اصفهان میشود .در آنجا پس از
سیراب کردن آبخوانها و آبیار کردن روستاها رامشه و اسفنداران
به تاالب گاوخونی میریزد ).)Ranjbar, 1999

ابزار تحقیق و آزمون آن
همانگونه که پیش ازاین ذکرشد  ،جمعآور اطالعات در این پژوهش با
استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است .به عالوه در این پژوهش با
بررسی پرسشنامه توسط صاحبنظران و اساتید ،روایی صور آن تعیین
گردید .برا تعیین پایایی آن نیز از یک طرح راهنما استفاده شد و
پرسشنامه به شکل مقدماتی مورد آزمون قرار گرفت تا در حین اینکه
پایایی آن مشخص میگردد ،اصالحات الزم نیز در عبارات و سؤاالت
پرسشنامه انجام گیرد .بدین منظور پرسشنامه مقدماتی بین 35نفر
پاسخگو که به طور تصادفی از دو جامعه آمار تعریف شده فوق ،انتخاب
شدهاند ،توزیع شد تا به چهار گویه پاسخ دهند .سپس دادهها به دست
آمده به رایانه انتقال داده شد و ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از
ضریب آلفا کرونباخ استاندارد 0/93 ،به دست آمد .باید توجه داشت آلفا
کرونباخ فقط در مورد مقیاسهایی مانند لیکرت که در آنها هر یک از
سؤالها به یک اندازه معرف نگرش مورد نظر باشند شاخص معنادار پایایی
محسوب میشوند .همچنین آلفا کرونباخ را میتوان میانگین همه
ضریبهایی محسوب کرد که ممکن است از روش دونیمه کردن (پایایی
دونیمه کردن) به دست میآیند .همچنین طبق نظر بوهنر و وانک،
رویکرد میانگینگیر به عنوان یک تابع جبر برا توصیف نگرش،
کاربرد گستردهتر دارد ).)Wanek etal،1959

ب) رامشه

رامشه روستایی از توابع بخش جرقویه علیا در استان اصفهان
میباشد .رودخانه ایزدخواست تأمینکننده آب مزارع و زمینها
کشاورز آن منطقه است .این بخش فاقد رودخانه دایمی است و
تنها رواناب حاصل از نزوالت جو در ارتفاعات ،منبع تغذیه سفره-
ها زیرزمینی آن میباشد .با توجه به قرار داشتن رامشه در منطقه-
ا بیابانی و کویر  ،دارا آب و هوا خشک نیمه بیابانی است.
اهالی منطقه آب شرب مورد نیاز خود را از آب لولهکشی تهیه می-
کنند (.)Ranjbar, 1999
جامعه آماری و نمونهگیری
جامعۀ آمار مورد مطالعه در این پژوهش ،روستاییان بخش رامشه،
بهعنوان منطقۀ کمآب ،و اهالی روستا تازه شهرشده ایزدخواست،
به عنوان منطقۀ پر آب ،میباشد ( .)Ranjbar, 1999روش
نمونهگیر از جمعیت براساس روش نمونهگیر خوشها است.
این روش اغلب در بررسیها وسیع مورد استفاده قرار میگیرد؛
زیرا هزینه کمتر در بردارد .برا نمونهگیر خوشها ابتدا گروه-
ها بزرگی را انتخاب کرده و سپس از این گروهها ،نمونهگیر
میشود .گروهها با نمونهگیر تصادفی ،انتخاب میشوند
( .)Iran nejad parizi, 2014با توجه به اینکه این دو منطقه از
دو استان مجزا هستند ،فاصلۀ فیزیکی بین عناصر نمونهگیر
(روستاییان رامشه و اهالی ایزدخواست) زیاد بوده و افراد این دو
منطقه به عنوان واحدها نمونهگیر انتخاب شدهاند و طبیعتاً آنها
نیز جزو عناصر نمونهگیر محسوب میشوند .حجم نمونه با توجه
به کل جمعیت دو منطقه  47276نفر نفوس ،براساس جدول
«مورگان» 381عدد تعیین شد .همچنین اندازۀ نمونهها نیز براساس
اندازۀ درصد جمعیت به کل جمعیت شهر ایزدخواست و تعداد
پاسخگویان در روستا رامشه نیز براساس نسبت جمعیت آن به
کل جمعیت روستا تعیین شد .بدین منظور از روستا رامشه و
اهالی ایزدخواست نیز افراد به شکل تصادفی انتخاب شدند .در

نحوه تحلیل یافتهها
برا تجزیه و تحلیل دادهها جمعآور شده با استفاده از
پرسشنامه ،از نرم افزار ( )SPSS )version 15و از دو دسته آمار
توصیفی نظیر توزیع فراوانیها ،درصدها ،میانگینها و همچنین
آمارها استنباطی برا تعیین روابط بین متغیرها استفاده شد .لیکن
با توجه به اینکه دادهها در قالب لیکرت مطرح شده و چنین داده-
هایی دارا سطح سنجش رتبها بودهاند ،برا به کارگیر
آزمونها پارامتر مناسب نمیباشند ،از این رو برا تحلیل
استنباطی آنها از آزمونها غیر پارامتر معادل آزمون تی مستقل
(آزمون منویتنی  )13که برا نمونهها مستقل و دادهها رتبه-
ا و همچنین آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (،( ANOVA
آزمون کروسکال والیس 14که به تعیین تفاوت معنیدار بین
22
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که هر چه امتیاز پاسخگویان به  30نزدیکتر باشد تمایل رفتار
بیشتر نسبت به آب دارند و هر چه امتیاز آنها کمتر و به 6
نزدیکتر باشد ،تمایل کمتر نسبت به رفتار مطابق با گزینهها
شاخص دینی داشتهاند .الزم به ذکر است که برا جمالت منفی
نیز ،وزن دادن برعکس انجام گرفت .به همین ترتیب برا پرسش-
ها باز نیز ،پاسخها داده شده به هر پرسش باز ،ابتدا دسته بند
شده و آنگاه به هر دسته یک عدد تعلق گرفت.

گروهها میپردازد (  ( Herad etal ،2012استفاده شده است .به
دلیل اینکه مقیاس لیکرت شامل شمار از گویه  -عبارت مطلوب
یا نامطلوب نسبت به موضوعات معین است ،که پاسخگویان
موافقت یا مخالفت خود را با هر گویه  -عبارت ابزار میکنند ،به هر
پاسخ یک امتیاز عدد تعلق میگیرد که نشاندهندۀ مطلوبیت یا
عدم مطلوبیت گویه  -عبارت است و در پایان امتیازها با هم جمع
میشوند تا نگرش پاسخگویان نسبت به موضوع مورد بررسی،
سنجیده شود .بنابراین الزم است که پاسخ آزمودنی به هر یک از
گویهها از نظر عدد (رتبه) ارزشگذار شود و سپس حاصل جمع
این ارزشها نمرۀ آزمودنی را در این مقیاس به دست دهد .نمره
نگرش در مقیاس لیکرت از طیف جمع بستن نمرات کلیه مادهها یا
میانگین گرفتن از آنها ،البته پس از وارونه کردن نمره مادههایی که
پاسخ مثبت به آنها بر نگرش مخالف فرد داللت میکند محاسبه
میشود ) .)Wanek et al, 1959در این پژوهش طیف لیکرت
برا سنجش نگرش شناختی دارا پنج گزینه است که در جدول 1
نشان داده شده است .

یافتهها
توصیف پاسخ های اجزاء نگرش دینی روستاییان نسبت باه
آب
نتایج بررسی پاسخها کل جمعیت مورد مطالعه به گزینهها
اجزا نگرش شناختی ،احساسی و رفتار نسبت به رفتار با آب به
تفکیک دو منطقه رامشه و ایزدخواست با توجه به آزمون من ویتنی
وکروسکال والیس برا مقایسه رفتارها در جداول ذیل آمده است.

جدول  .1طیف لیکرت برا سنجش نگرش شناختی
() - -

() -

() - +

()+

 .1توصیف پاسخ های جزء نگرش شناختی (آزمون من ویتنی)

نتایج آزمون من ویتنی در جدول  2نشان میدهد که برا جزء
نگرش شناختی ،میانگین رتبها امتیاز نهایی کسب شده توسط کل
جمعیت مورد مطالعه  26/34میباشد .همچنین میانگین رتبها
امتیاز نهایی کسب شده توسط جمعیت مورد مطالعه در منطقه
رامشه  26/10میباشد که به میزان بسیار کمی پایینتر از میانگین
رتبها امتیاز نهایی کسب شده توسط جمعیت مورد مطالعه در
منطقه ایزدخواست ( )26/52است .اما میانگین رتبها امتیاز نهایی
نگرش شناختی کل جمعیت نشان دهنده شناخت دینی متوسط رو
به باال افراد دو جامعه در دو منطقه نسبت به آب است (جدول.) 2

()++

کامالً مخالف 1مخالف  2بینظر  3موافق 4کامال موافق5

نحوه محاسبه امتیازات
محاسبه امتیازات به این شکل است که دامنه امتیاز که
پاسخگویان میتوانند برا  7شاخص نگرش شناختی کسب کنند
بین  7و  35است .بدین معنی که هر چه امتیاز پاسخگویان به 35
نزدیکتر باشد نسبت به آب از گرایش شناختی بیشتر برخوردار
بوده و هر چه امتیاز پاسخگویان کمتر و به عدد  7نزدیکتر باشد،
نگرش شناختی کمتر نسبت به آب داشتهاند .برا  8شاخص
نگرش احساسی نیز به همین ترتیب عمل میشود .بدین معنا که با
توجه به طیف لیکرت پنج گزینها دامنه امتیاز که پاسخگویان
میتوانند کسب کنند بین  8و  40است و هرچه امتیاز پاسخگویان
به  40نزدیکتر باشد از نگرش احساسی بیشتر نسبت به آب
برخوردار بوده و هرچه امتیاز آنها کمتر و به  8نزدیکتر باشد،
گرایش احساسی کمتر نسبت به آب داشتهاند .برا نگرش
رفتار نیز طیف ،برا  6شاخص آن مطرح شده و دامنه امتیاز
که پاسخگویان میتوانند کسب کنند بین  6و  30است .بدین معنی

جدول  .2میانگین رتبه ا و امتیاز نهایی پاسخ روستاییان به شاخص
شناختی(آزمون من ویتنی )
نگرش شناختی  -میانگین رتبه ا
کل جمعیت
ایزدخواست
رامشه
میانگین
امتیاز
میانگین
امتیاز
امتیاز میانگین
کل
نهایی
کل
نهایی
کل
نهایی
26.1

3.73

26.52

3.79

6.34

3.76

 .2توصیف پاسخهای جزء نگرش احساسی (آزمون من ویتنی )

نتایج آزمون منویتنی در جدول  3نشان میدهد که برا

جزء

نگرش احساسی میانگین رتبها امتیاز نهایی کسب شده توسط کل
23

رنجبر و همکاران ،سبک نگرش دینی روستاییان نسبت به مدیریت رفتار با آب در دو منطقه استان فارس و اصفهان (ایزدخواست و رامشه)

آمار  ،از نتایج آزمون کروسکال والیس تفاوت معنی دار در
نگرشها شناختی ،احساسی و رفتار افراد جامعه در دو بخش
ساکن در دو منطقه کم آب و پر آب مشاهده نشد (جدول.)5

جمعیت مورد مطالعه  35/28میباشد که حاکی از احساس تقریباً
قو دینی دو جامعه در دو منطقه نسبت به آب است .در همین
رابطه میانگین رتبها امتیاز نهایی کسب شده توسط جمعیت مورد
مطالعه در منطقه رامشه  35/13میباشد که پایینتر از میانگین
رتبها

جدول  .5میانگین رتبها نگرش دینی روستاییان نسبت به آب از لحاظ
سکونت (آزمون کروسکال والیس)

امتیاز نهایی کسب شده توسط جمعیت مورد مطالعه در

منطقه ایزدخواست ( )35/39است (جدول .)3

سکونت
ایزدخواست
رامشه
سطح معنی دار

جدول  .3میانگین رتبها و امتیاز نهایی پاسخ روستاییان به شاخص
احساسی(آزمون من ویتنی )
نگرش احساسی  -میانگین رتبها
رامشه
میانگین
امتیاز
کل
نهایی

ایزدخواست
میانگین
امتیاز
کل
نهایی

کل جمعیت
میانگین
امتیاز
کل
نهایی

4.39

4.42

4.41

35.13

35.39

35.28

 .2میانگین رتبهای نگرش دینی افراد از نظرکشاورزی (آزمون
کروسکال والیس )

همچنین بررسی نتایج حاصل از مقایسه رتبها اجزا نگرشها
دینی از نتایج آزمون کروسکال والیس ،گروه پاسخگویان کشاورز و
غیرکشاورز تفاوت معنی دار را بین این دو گروه نشان نداد
(جدول.)6
جدول  .6میانگین رتبها نگرش دینی روستاییان نسبت به آب از لحاظ گروه
(آزمون کروسکال والیس )
احساسی
رفتار
شناختی
گروه

 .3توصیف پاسخهای جزء نگرش رفتاری (آزمون من ویتنی )

نتایج آزمون منویتنی در جدول  4نشان میدهد که برا جزء
نگرش رفتار نیز میانگین رتبها امتیاز نهایی کسب شده توسط
کل جمعیت مورد مطالعه ،جمعیت منطقه رامشه و جمعیت منطقه
ایزدخواست به ترتیب  23/27 ،23/23و  23/20میباشد که نشان
دهنده باالتر بودن میانگین رتبها امتیاز نهایی کسب شده توسط
روستاییان منطقه رامشه است .همچنین میانگین رتبها امتیاز
نهایی در کل دو منطقه تقریباً به عدد  30نزدیکتر است که نشان
از رفتار تقریباً متناسب با تعالیم و ارزشها دینی نسبت به آب در
میان افراد جامعه دو منطقه است (جدول .) 4

کشاورز
غیر کشاورز
سطح معنی دار

23.27

3.88

23.2

3.87

136.47
132.03
0.697

134.35
139.63
0.645

137.34
128.92
0.463

 .3میانگین رتبهای نگرش دینی افراد از نظر جنس (آزمون
کروسکال والیس )

مقایسه میانگین رتبها اجزا نگرش دینی بین زنان و مردان
جامعه آمار نسبت به آب ازنتایج آزمون کروسکال والیس برا دو
جز احساسی و رفتار تفاوت معنیدار را به ترتیب در سطح
 P=0.001و  P=0.05نشان داد .نگرش احساسی در بین زنان
نسبت به آب از نگرش احساسی در بین مردان بیشتر است ولی
نگرش رفتار در بین مردان بیش از نگرش مشابه در بین زنان بود.
یعنی تمایل به رفتار مطابق با گزینه ها نگرش رفتار در این
پژوهش در میان مردان جامعه آمار بیشتر از زنان جامعه آمار
بود(جدول.)7

جدول  .4میانگین رتبها و امتیاز نهایی پاسخ روستاییان به شاخص
رفتار (آزمون من ویتنی )
نگرش رفتار  -میانگین رتبها
کل جمعیت
ایزدخواست
رامشه
میانگین
امتیاز
میانگین
امتیاز
میانگین
امتیاز
کل
نهایی
کل
نهایی
کل
نهایی
23.23

شناختی
132.12
138.21
0.522

رفتار
137.88
133.6
0.653

احساسی
141.52
130.68
0.232

جدول  .7میانگین رتبها نگرش دینی روستاییان نسبت به آب از لحاظ
ویژگیها فرد (آزمون کروسکال والیس )
احساسی
رفتار
شناختی
جنس
123.89
156.92 143.35
زنان
145.07
117.84 129.03
مردان
سطح معنی دار 0.131
**0/026
*0.0001

3.87

تحلیل سه جزء نگرش دینی روستاییان نسبت به آب
از لحاظ ویژگیهای فردی
 .1میانگین رتبهای نگرش دینی افراد از نظر آب (آزمون کروسکال
والیس )

** -معنی داردرسطح0/1درصد
*-معنی داردرسطح  0/5درصد

با بررسی مقایسه میانگین رتبها اجزا نگرش دینی افراد جامعه
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میانگین نگرش احساسی گروه سنی  51سال و بیشهتر ،از دو گهروه
دیگر باالتر بود که نشاندهندۀ قو تر بودن نگرش احساسهی آنهها
نسبت به آب است(جدول.)10

 .4میانگین رتبهای نگرش دینی افراد از نظر سواد (آزمون
کروسکال والیس )

مقایسه میانگین رتبها اجزا نگرش دینی جامعه آمار باسواد بها
جامعه آمار بی سواد از نتایج آزمهون کروسهکال والهیس حهاکی از
تفاوت معنیدار درسطح  0/5درصد از نظر نگرش احساسهی بهود.
ولی نگرش شناختی و رفتار آنها تفاوت معنیدار را نشهان نهداد.
یعنی نگرش احساسی جامعه آمار محروم از سواد نسبت بهه آب از
نگرش احساسی جامعه آمار با سواد بیشتر بود (جدول.)8

جدول  .10میانگین رتبها نگرش دینی روستاییان نسبت به آب از لحاظ
ویژگیها فرد (آزمون کروسکال والیس )
گروه سنی
13-25
26 -50
51-84
سطح معنی دار
** -معنی داردرسطح0/1درصد
*-معنی داردرسطح  0/5درصد

جدول  .8میانگین رتبها نگرش دینی روستاییان نسبت به آب از لحاظ سواد
(آزمون کروسکال والیس )
احساسی
رفتار
شناختی
سواد
137.93
125.47 131.18
با سواد
128.54
164.16 147.86
بدون سواد
0.385
0.122
*0.0001
سطح معنی دار

شناختی
134.07
135.3
138.64
0.944

رفتار
112.31
144.86
155.31
*0.001

احساسی
133.32
138.2
132.89
0.868

تحلیل سه جزء نگرش دینی روستاییان نسبت به آب
از لحاظ ویژگیهای اقتصادی

** -معنی داردرسطح0/1درصد
*-معنی داردرسطح  0/5درصد

 .1میانگین رتبهای نگرش دینی افراد از نظر باغ (آزمون کروسکال
والیس)

مقایسه میانگین رتبها اجزا نگرش دینهی جامعهه آمهار دارا
سطوح تحصیالت مختلف از نتایج آزمون کروسکال والهیس تفهاوت
معنیدار را در سه جزء نگرش شناختی ،احساسی و رفتار نشهان
نداد (جدول.)9

مقایسه میانگین رتبها اجزا نگرش دینهی گهروه جامعهه آمهار
دارا باغ ثمردار و گروه بدون باغ ثمردار ازنتایج آزمهون کروسهکال
والیس نشان داد که نگرشها شناختی و احساسهی ایهن دو گهروه
تفاوت معنیدار ندارد .لیکن نگرش رفتار آنها در حد p= 0.05
معنیدار و نگرش رفتار باغداران نسبت به آب از نگهرش رفتهار
جامعه آمار فاقد باغ بیشتر بود(جدول.)11

جدول  .9میانگین رتبه ا نگرش دینی روستاییان نسبت به آب از لحاظ سطح
تحصیالت (آزمون کروسکال والیس )

جدول  .11میانگین رتبها نگرش دینی روستاییان نسبت به آب از لحاظ
مالکیت باغ (آزمون کروسکال والیس)

 .5میانگین رتبهای نگرش دینی افراد از نظر تحصیالت (آزمون
کروسکال والیس)

مالکیت باغ
باغ ثمردار
فاقد باغ ثمردار
سطح معنی دار

شناختی
138.35
135.02
0.804

احساسی
154.54
132.29
0.098

سطح تحصیالت
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
بعد از دیپلم
سطح معنی دار

رفتار
164.1
130.67
*0.013

شناختی
107.1
104.97
85.03
95.27
0.223

رفتار
103.53
108.02
89
84.02
0.268

احساسی
104.31
98.77
94.91
104.83
0.836

** -معنی داردرسطح0/1درصد
*-معنی داردرسطح  0/5درصد

 .6میانگین رتبهای نگرش دینی افراد ازنظر سن (آزمون
کروسکال والیس )

مقایسه میانگین رتبها اجزا نگرش دینی جامعه آمار بها گهروه
سنی مختلف ،از نتایج آزمون کروسکال والهیس تفهاوت معنهیدار
درحد  P=0.001در جزء احساسی آنان را نشهان مهیدههد .لهیکن
نگرش شناختی و رفتهار آنهها تفهاوت معنهیدار را نشهان نهداد.

 .2میانگین رتبهای نگرش دینی افراد ازنطر دام و طیور (آزمون
کروسکال والیس)

مقایسه میانگین رتبها اجزا نگرش دینی جامعه آمار دارا دام
و طیور با افراد فاقد دام و طیور از نتایج آزمون کروسکال والیس
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نشان داد که نگرش احساسی افراد از جامعه آمار که دام و طیور
پرورش میدهند با کسانی که دام و طیور پرورش نمیدهند در حد
 p=0.001تفاوت معنیدار داشت .ولی نگرششناختی و رفتار
آنها تفاوت معنیدار را نشان نداد (جدول.)12

 .4میانگین رتبهای نگرش رفتاری افراد از نظر استفاده ازمنابع آب
(آزمون کروسکال والیس)

توجه به میانگینها به دست آمده از نتایج آزمون کروسکال والیس
این نکته را نشان میدهد که میانگین جزء نگرش رفتار افراد که از
منابع آب آشامیدنی نظیر چاه ،قنات ،رودخانه و باران استفاده میکنند
بیشتر از میانگین نگرش رفتار افراد است که از دیگر انواع منابع آب
شرب استفاده میکنند)( ) p=0.001جدول.)14

جدول  .12میانگین رتبها نگرش دینی روستاییان نسبت به آب از لحاظ
مالکیت دام و طیور (آزمون کروسکال والیس)
مالکیت دام و طیور
 +دام و طیور
 دام و طیورسطح معنی دار

شناختی
138.9
133.37
0.568

احساسی
118.71
162.3
**0.0001

رفتار
135.43
135.54
0.991

جدول  .14میانگین رتبها نگرش دینی روستاییان نسبت به آب از لحاظ منابع
آب شرب (آزمون کروسکال والیس)
رفتار
احساسی
شناختی
منابع آب شرب
127.87
133.27
137.73
لوله کشی
175.96
164.25
138.58
ترکیبی
196.61
127.26
133.11
منابع دیگر
0.389
0.439
**0.001
سطح معنی دار

** -معنی داردرسطح0/1درصد
*-معنی داردرسطح  0/5درصد

 .3میانگین رتبهای نگرش دینی افراد از نظر نوع شغل (آزمون

** -معنی دار در سطح0/1درصد
*-معنی دار در سطح  0/5درصد

کروسکال والیس)

مقایسه میانگین رتبها اجزا نگرش دینی جامعه آمار از نظر
نوع شغل آنها از نتایج آزمون کروسکال والیس حاکی از آن است که
جزء نگرش احساسی آنها در حد  p=0.001با یکدیگر تفاوت
معنیدار دارد ولی نگرش شناختی و رفتار آنها تفاوت معنیدار را
نشان نداد .میانگین رتبها نگرش احساسی زنان خانه دار نسبت به
آب از میانگین رتبها نگرش احساسی کشاورزان ،محصالن،
معلمان و صاحبان دیگر مشاغل طبق نتایج آزمون کروسکال والیس
بیشتر بود .مقایسه میانگین رتبها اجزا نگرش دینی جامعه
آمار از نظر منابع تأمین آب شرب ،حاکی از تفاوت معنی دار درحد
 p=0.001از نظر نگرش رفتار بود .نگرش شناختی و احساسی
آنها تفاوت معنی دار را نشان نداد (جدول.)13

 .6میانگین رتبهای نگرش دینی کشاورزان از نظر میزان
دسترسی به آب (آزمون کروسکال والیس)

مقایسه میانگین رتبها اجهزا نگهرش دینهی کشهاورزان از نظهر
میزان دسترسی بهه آب کشهاورز طبهق نتهایج آزمهون کروسهکال
والیس نشان میدهد که تنها جزء نگرش احساسی آنها درp=0.05
با یکدیگر تفاوت معنیدار داشت ولی نگرش شناختی و رفتار آنها
تفاوت معنیدار نشان نداد .با توجه به نتایج به دست آمده ،مشهاهده
میشود که میانگین نگرش احساسی کشاورزانی که از منهابع کهافی
آب برا کشاورز برخوردارند ،از میانگین نگرش احساسی دو گروه
دیگر ،کمتر است(جدول.)15
جدول  .15میانگین رتبها نگرش دینی روستاییان نسبت به آب از لحاظ
میزان دسترسی به آب کشاورز (آزمون کروسکال والیس)
رفتار
احساسی
شناختی
میزان دسترسی به آب
106.97
93.54
109.56
آب کافی
16.39
112.98
103.32
کمبود آب
124.23
130
144.91
آب مازاد
0.092
0.652
**0.047
سطح معنی دار

جدول  .13میانگین رتبها نگرش دینی روستاییان نسبت به آب از لحاظ نوع
شغل (آزمون کروسکال والیس)
نوع شغل
خانه دار
کشاورز
محصل
معلم
مشاغل دیگر
سطح معنی دار

شناختی
143.02
132.89
126
122.96
138.77
0.817

احساسی
154.07
117.21
113.48
114.08
158.99
**0.001

رفتار
123.23
144.11
147.25
138.8
134.64
0.992

** -معنی داردرسطح0/1درصد
*-معنی داردرسطح  0/5درصد

 -7میانگین رتبهای نگرش دینی افراد از نظر درآمد (آزمون
کروسکال والیس)

** -معنی داردرسطح0/1درصد
*-معنی داردرسطح  0/5درصد

بررسی نتایج حاصل از مقایسه میانگین رتبها اجزا نگرش دینی جامعهه
26

فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ،سال چهارم ،شماره چهارم ،تابستان 1395
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 4, NO. 4, Summer 2016

آمار با سطوح درآمد متفاوت ،طبهق نتهایج آزمهون کروسهکال والهیس
نشان داد که نگرش احساسی جامعه آمار در حد  p=0.001با یکهدیگر
تفاوت معنیدار دارد ولی نگرش شناختی و رفتار آنها تفهاوت معنهیدار
را نشان نداد .میانگین نگرش احساسهی جامعهه آمهار کهه دارا درآمهد
سالیانه  40میلیون تا  60میلیون ریال هستند ،از میانگین نگرش احساسهی
بقیه جامعه آمار بیشتر بود (جدول.)16

جدول  .18میانگین رتبها نگرش دینی روستاییان نسبت به آب از لحاظ نوع
مالکیت زمین (آزمون کروسکال والیس )
نوع مالکیت زمین
اجاره ا
ملکی
سهم بر
ترکیبی
سطح معنی دار

جدول  .16میانگین رتبها نگرش دینی روستاییان نسبت به آب از لحاظ
سطوح درآمد سالیانه (آزمون کروسکال والیس)
رفتار
احساسی
شناختی
درآمد سالیانه(میلیون ریال)
128.2
126.16
140.75
کمتر از 20
137.97
134.06
135.03
 20تا 40
122.52
191.3
160.24
 40تا 60
184.89
125.05
105.55
60تا 80
135.48
138.5
125.08
بیش تراز 80
0.053
0.131
**0.001
سطح معنی دار

 .9میانگین رتبهای نگرش دینی روستاییان نسبت به آب از لحاظ
مالکیت زمین زراعی (آزمون کروسکال والیس )

درجدول زیر میانگین رتبها نگرش دینی روستاییان نسبت به آب
از لحاظ مالکیت زمین زراعی (آزمون کروسکال والیس) آمده است.
همانگونه که مشاهده میشود در این مورد نیز تفاوت معنیدار
دیده نشده است (جدول.)19
جدول  .19میانگین رتبها نگرش دینی روستاییان نسبت به آب از لحاظ
مالکیت زمین زراعی (آزمون کروسکال والیس)
رفتار
احساسی
شناختی
مالکیت زمین زراعی
137.36
134.39
136.36
دارا زمین
128.85
139.48
132.42
فاقد زمین
0.458
0.656
0.73
سطح معنی دار

** -معنی داردرسطح0/1درصد
*-معنی داردرسطح  0/5درصد

-8میانگین رتبهای نگرش دینی روستاییان نسبت به آب از لحاظ
پرداخت حقابه (آزمون کروسکال والیس )

درجدول زیر میانگین رتبها نگرش دینی روستاییان نسبت به آب
از لحاظ پرداخت حقابه (آزمون کروسکال والیس) آمده است.
همانگونه که مشاهده میشود در این مورد نیز تفاوت معنیدار
دیده نشده است (جدول .)17

بحث و نتیجهگیری
سبک نگرش عنوانی است شناخته شده در بیشتر علوم انسانی در
سطح بین الملل که از زاویهها متعدد به آن نگاه میشود .سنجش

جدول  .17میانگین رتبها نگرش دینی روستاییان نسبت به آب از لحاظ
ویژگیها اقتصاد (آزمون کروسکال والیس)
پرداخت حقابه
حقابه پرداز حقابه
نپرداز
سطح معنی دار

شناختی
139.11
132.25
0.468

احساسی
136.95
134.2
0.772

شناختی
102.24
105.37
140.4
98.93
0.574

احساسی
101.24
106.95
107.6
98.79
0.918

رفتار
104.86
102.81
123.4
120.57
0.663

دیندار و سبک نگرش دینی نیز پیشینها دارد .این مقیاسها در
موضوعاتی همانند اعتقادات و اعمال دینی ،نگرشها

رفتار
129.05
141.32
0.196

دینی،

جهتگیر مذهبی ،رشد دینی ،نقش دین در زندگی ،تجربه دینی،
ارزشها دینی -اخالقی ،مقابله دینی و حل مشکل ،معنویات و
عرفان ،مفهوم خدا ،نگرش به مرگ ،عفو و گذشت و ،...شکل
گرفتهاند .در ایران نیز بیش از یک دهه است که به این موضوع

 .9میانگین رتبهای نگرش دینی روستاییان نسبت به آب از لحاظ

توجه شده است .به رغم تمام کارهایی که انجام شده ،پژوهشی که

نوع مالکیت زمین (آزمون کروسکال والیس)

به طور جامع به سبک نگرش اسالمی توجه و برا آن مقیاس ارائه

در جدول زیر میانگین رتبها نگرش دینی روستاییان نسبت به آب
از لحاظ پرداخت حقابه (آزمون کروسکال والیس ) آمده است.
همانگونه که مشاهده میشود در این مورد نیز تفاوت معنیدار
دیده نشده است (جدول .)18

کرده باشد ،انجام نشده است .به طورکلی کمیشدن و قابل سنجش
نمودن آموزهها اسالمی ،موضوعی است که نه تنها به آن توجه
نشده است ،بلکه عرف عام متدینان مسلمان ،با آن مخالف هستند و
گویا آن را باعث پایین آمدن شأن و منزلت دین میدانند .این سخن
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در بعضی مفاهیمِ دینی در بافت معناشناختی خاصی ،مثل عرفان و

نگرش احساسی قو تر نسبت به آب برخوردار بودند ،از این رو،

فلسفه و کالم اسالمی ممکن است به خوبی قابل دفاع باشد اما

به راحتی میتوان دریافت که شکاف قابل مالحظها

میان

همان مفاهیم نیز هرگاه بخواهند تحلیل روانشناختی شوند ،الزم

روستاییان مسن و جوانتر از لحاظ احساسی وجود دارد که مبیّن

است که از تعریفها خاص خود بیرون آمده و به آثار و پیامدها

بحرانی است که میان این دو نسل برا آب بروز کرده و دلیل آن

شوند .هرگاه

میتواند سست شدن فرهنگ اصیل روستایی باشد .وجود احساس

عینی و رفتار

آنها توجه شده و تعریف رفتار

در

قو روستاییان مسن و بی سواد نسبت به ارزشها و تعالیم دینی

شناسایی و معرفی مفاهیم دینی استفاده کرده و به سو اهداف

نسبت به آب ،امکان تغییر نگرش رفتار آنها را نیز مهیا خواهد

دینی پیش بروند ،ناگزیر باید به کمیساز یافتهها دینی اقدام

کرد .در همین زمینه ،تحلیل آمار مشکالت دینی و فرهنگی

کنند .ساختن آزمون سبک نگرش دینی ،تالشی است در این جهت

روستاییان که توسط مرکز مطالعات و تحقیقات حوزه نمایندگی ولی

و به خوبی نشان میدهد که میتوان بر اساس یافتهها دینی،

فقیه در جهاد کشاورز سراسر کشور در سال  2002منتشر شده و

سبک نگرش افراد و گروهها را رو یک پیوستار و به صورت یک

به مسائلی نظیر اختالف در مالکیت زمین ،آب ،مرتع ،حریم چاهها،

نیمرخ مورد اشاره قرار داد .این موضوع یکی از ضرور ترین

قناتها ،خرید و فروش آبها موقوفه و غیره پرداخته ،نیز نتایج

موضوعاتی است که جامعه اسالمی و عالمانش ،از آن غفلت کردهاند

مشابهی را نشان میدهد ). (The Culture of jihad, 2002

( .(Kaviany ،2011در زمینه کمبود آب و بحران ناشی از

به عالوه براساس نتایج حاصل از گزارش اجالس جهانی آب نیز که

مصرف روزافزون آن ،همان گونه که پیش از این آمد ،راه حلها

در سال  2003در کیوتو ژاپن برگزار شد ،سه منشأ بحران آب،

موجود برا رویارویی با این مشکل عمدتاً بر جنبهها فنی برا

مسائل مرتبط با بینش ،نگرش و رفتار انسانهاست (،1999

حل بحران تکیه دارند ،در صورتی که مشکالت نگرشی و به تبع آن

 .)Environment Protection Organizationهمچنین از

مسائل رفتار در مرکز توجه برا حل بحران کمبود آب قرار می-

لحاظ جنبۀ احساسی ،دانش آموزان و معلمان نیز از جمله گروههایی

گیرند .نتایج این تحقیق نشان داد که جامعه آمار منطقه رامشه

هستند که در ردۀ پایین جدول نتایج جا دارند که این نشان از

منطقه ایزدخواست از شناخت و احساس

ضعیف بودن احساس آنها نسبت به آب است و در نتیجه با بقیه

دینی ضعیفتر نسبت به آب برخوردارند اما رفتار دینی آنها نسبت

گروهها

دارند بنابراین ،تا آنجا که به

به آب از افراد منطقه ایزدخواست قو تر است .در کل در دو منطقه،

مدرسه و نظام آموزشی مربوط میشود این نظام نتوانسته است

شناخت و احساس تقریباً قو افراد نسبت به آب از بعد دینی و

وظیفۀ خود را در تغییر مثبت نگرش احساسی دانشآموزان روستایی

همچنین رفتار تقریباً متناسب با تعالیم و ارزشها دینی ،مشهود

نسبت به آب به خوبی انجام دهد زیرا آموزشگران مدارس در

است .یافتهها تحلیلی پژوهش نیز نشان میدهد که در نگرش

روستاها که به عنوان الگو دانش آموزان ایفا نقش میکنند ،از

شناختی افراد مناطق روستایی از لحاظ نوع فعالیت ،جنس،

نگرش احساسی ضعیفی نسبت به آب برخوردارند .این مسئله نشان

روانشناسان اجتماعی بخواهند از یافتهها

نسبت به جامعه آمار

برخوردار

علوم رفتار

شغلی تفاوت معنادار

از بحرانی دارد که از سو نظام آموزشی به مردم مناطق روستایی

از سطح تحصیالت و گروه سنی ،تفاوت معنیدار

وجود ندارد به عبارت دیگر ،شناخت دینی روستاییان نسبت به آب و

نفوذ پیدا میکند و ناخواسته روستاییان را از محیطی که در آن

مصرف آن در دو منطقه کم آب و پر آب ،بین کشاورزان و غیر

زندگی میکنند و از ارزشها ،باورها و آداب و رسوم قومی آن دور

کشاورزان ،زنان و مردان ،روستاییان باسواد و بیسواد ،سطوح

میسازد .نظر به اینکه روستاییانی که دام و طیور پرورش نمیدهند

مختلف سنی تقریباً یکسان

و روستاییانی که درآمد ساالنه آنها در حد متوسط ( 40تا  60میلیون

است .از لحاظ نگرش احساسی ،احساس زنان خانهدار روستایی

ریال) است ،نگرش احساسی باالتر نسبت به آب دارند ،الزم است

نسبت به آب قو تر از احساس مردان روستایی بود .با این وجود

تدابیر

در حد

تمایل به رفتار مطابق با ارزشها و تعالیم دینی در میان مردان

متوسط اندیشیده شود چرا که تأمین متوسط درآمد میتواند بر

روستایی بیشتر از زنان روستایی دیده شد .به عالوه افراد مسن و

نگرشها روستاییان نسبت به آب باعث ایجاد تغییر مثبت شود .از

محروم از سواد نسبت به روستاییان با سواد و جوانتر روستایی از

دیگر نتایج پژوهش حاضر آن است که در مناطقی که روستاییان از

مختلف تحصیلکردگان و گروهها
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نسبت به آب در میان

مطالعات مربوط به هویت دینی بررسی شده ،دیندار است و در

آب مازاد برخوردارند ،احساس قو تر

روستاییان وجود دارد که این خود نقطه قوتی است که در تبدیل

موارد منظور از هدایت دینی در این پژوهشها ،بررسی و سنجش

نگرشها احساسی به رفتارها متناسب با ارزشها و تعالیم دینی

دیندار است .مفهوم هویت دینی ،همپوشانی و نزدیکیهایی با

وجود دارد .نتایج همچنین نشان داده که روستاییانی که دارا باغ

دارد اما باید توجه داشت که دامنه شمول این

ثمردار هستند و به باغدار

مفهوم دیندار

اصطالح فراتر از میزان دیندار است .به بیان دیگر ،هویت دینی

مشغولند ،نگرش رفتار مساعدتر

نسبت به آب دارند زیرا باغ داران برا آبیار باغ خود با آب تماس

مجموعه باورها ،ارزشها ،نگرشها و در نهایت ،رفتارها فرد و

بیشتر دارند و آب را به عنوان لطف و نعمت الهی میشناسند که

اجتماعی افراد است که در زمینه امور دینی از خود بروز میدهند.

میتوانند با آن باغ را به ثمر برسانند .به عالوه روستاییانی که از

این در حالی است که دیندار تنها میزان پایبند نظر و عملی

منابع آب آشامیدنی نظیر آب چاه ،قنات ،رودخانه و باران استفاده

به دستگاهی دینی است و از این نظر ،بخش کوچکی از هویت

میکنند نسبت به افراد که از دیگر انواع منابع آب (عمدتاً آب لوله

دینی را در برمیگیرد .کیفیت متمایز که هویت دینی را از میزان

کشی) استفاده میکنند رفتار متناسبتر و بهتر با ارزشها و تعالیم

دیندار جدا میسازد میزان عالقه ،معناساز و مشارکت اجتماعی

دینی دارند .به عبارت دیگر به دلیل راحتی و آسودگی که آب لوله

افراد است که بر اساس پایبند به دینی خاص نسبت به آن ابراز

کشی برا مردم روستا به ارمغان آورده ،صرفاً آن را به عنوان یک

میدارند  .هویت دینی عبارت است از اتکا فرد به نظام یا پایگاهی

کاال اقتصاد تلقی میکنند که به ازا هر مقدار مصرف آن،

اعتقاد که در جهتگیر فرد در زمینهها مختلف اثر میگذارد.

میزان معینی حقابه (آب بهاء) پرداخت میکنند .بنابراین ،این حق را

به عبارت دیگر ،هویت دینی برداشت و تصویر هر فرد در باره

برا خود قائل میشوند تا هر نوع رفتار با آن داشته باشند ،در

مسائل مذهبی و دینی است .به عالوه هویت دینی ،فرایند است

صورتی که روستاییانی که با کمبود آب آشامیدنی مواجهاند و ناچارند

که افراد یک گروه ،طی آن با برخوردار

از منابع طبیعی نظیر چشمه ،رودخانه ،آب باران و یا سازهها

مشترک ،پایبند و وفادار خود را به آن حفظ میکنند و با تمایل

دیگر چون چاهها ،قناتها و غیره آب الزم را برا شرب خود

به انجام مناسک و آیینها مذهبی فراگیر ،به شکلدهی و تحکیم

تهیه کنند ،ارتباط عمیقتر با آب دارند و در واقع به آب به عنوان

آن میپردازند .این نوع هویت را میتوان در پایبند به جوهر دین

نعمتی الهی که از سو خداوند به طور مستقیم برا آنها نازل شده،

و ارزش نمادین مذهبی و فراگیر بودن ارزشها و دلبستگی جمعی و

مینگرند .از این رو برا آب تقدس قائلاند .همچنین این مسئله

عمومی به شعائر ،مناسک ،نهادها ،نمادها

دینی و مشارکت و

قابل ذکر است که دین مبین اسالم ،همانگونه که در تفاسیر

تمایل عملی به ظواهر و آیینها مذهبی و دینی مشاهده کرد.

اسالمی آمده ،تنها در مسائل مربوط به باور و عقیده حکم نمیدهد

پژوهشها انجام شده در حوزه دیندار نشان میدهد ،به طور

بلکه در خصوص تمامی جنبهها مربوط به زندگی ،تصمیمگیر

کلی این پژوهشها به وضعیت بحرانی دیندار اعتقاد ندارند و در

میکند و به شیوها

مجموع وضع دیندار

منظم آنها را تدبیر مینماید .در واقع همه

از دین و آموزهها

را مثبت ارزیابی میکنند .برآیند کلی

دانشهایی که برا انسان مفید است ،جزئی از دانشی است که

پژوهشها انجام شده در حوزه دیندار  ،حکایت از وضعیت نسبتاً

آنها ترغیب نموده است

مطلوب دیندار در بین پاسخگویان دارد و فرضیه بحرانی خواندن

( .)Ranjbar, 2016همچنین مطالعه دیندار برا جوامعی نظیر

وضعیت دیندار در ایران ،از مؤیدات تجربی الزم بیبهره است،

ما که دین در سطوح مختلف آن از نقش مؤثر برخوردار است،

ولی از یک نکته نباید غفلت کرد که آیا با سنجش دیندار به

ساختن

میتوان به میزان

اسالم ،پیروان خود را به فراگیر

اهمیت وافر دارد .بیشتر تالشهایی که در غرب برا
مقیاسها

دیندار

مسیحی است و بسیار

روشها

انجام شده ،مبتنی بر یک زمینه و سنت
معتقدند این مقیاس مبنا

معمول و استخراج میزان دیندار

دیندار جامعه دست یافت؟ باید توجه داشت که آثار و تجلیات
اجتماعی دیندار

خوبی برا

با دیندار

در سطح جامعه متفاوت است و

سنجش دیندار در سایر ادیان از جمله اسالم نیست .به همین

نمیشود به سادگی از طریق سنجش یکی به دیگر رسید .دین-

منظور ،تالشهایی برا بومیساز سنجهها دیندار در دنیا

دار در این قبیل تحقیقات ،به مثابه صفت فرد است و برخالف

اسالم ،به ویژه ایران صورت گرفته است .یکی از مفاهیمی که در

تصور کالرک از سرجمع آن نمی توان به قضاوت درباره دیندار
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جامعه پرداخت .دیندار جامعه هم پیامد و تجلی دیندار ها

به آنان به عنوان یک الگو معتبر در روستا مراجعه نمایند.

فرد و البته بیارتباط با آن است .بدین معنا که میتواند از طریق

 -ضرور است که در نهادهایی نظیر مدارس و حتی مراکز آموزش

یک نظام کنترلی سخت گیرانه با ریشه دوانیدن دین در ساختار

دینی و تعالیم مذهبی در مورد آب توجه

اجتماعی و فرهنگی ،جامعه دیندار

عالی به ارزشها

بدون هرگونه ژرفنگر

بیشتر

افراد ،پدید آمده باشد .در حالی که تجلیات اجتماعی دیندار

شود تا نسل جوان و تحصیل کرده مناطق روستایی،

احساس قو تر نسبت به آب به دست آورده و به تبع آن رفتار

همچنان به سطح فرد دیندار مربوط است و حداکثر به سطح

آنها نسبت بدان متناسب با ارزشها و تعالیم دینی گردد .در همین

روابط میان فرد و درون گروهی ارتقاء مییابد .در کل دیندار

جهت نظام آموزشی (رسمی) باید نقش دو جانبها در برنامهها

جامعه را باید در سطح ساختارها ،نهادها و مناسبات کالن اجتماعی

آموزشی ایفا نماید .

بررسی کرد که طبعاً به روش و ابزار دیگر برا مطالعه آن نیاز

 -دولت ضمن آموزش و تربیت فراگیران در جهت پیشرفت در

است ). (A group of authors, 2008

فناور و تولیدات ،در بعد تقویت فرهنگها و ارزشها مرتبط به
پیشنهادات

رفتار با منابع خداداد به ویژه آب نیز آموزشها الزم را ارائه

با توجه به نتایج حاصل از تحقیق فوق در ذیل پیشنهاداتی بیان

نمایند.

شده است:

 از وجود افراد مسن در باب تربیت جوانان در بعد تقویت فرهنگهاو ارزشها

 به منظور تغییر نگرش دینی  -ارزشی روستاییان نسبت به آبالزم است که در دو بعد احساسی و رفتار

دینی استفاده نمایند و مراقب باشند تا از ارزشهایی

که زیربنا هویت فرهنگی دانشآموزان است ،غفلت نورزند.

تالشهایی صورت

گیرد ،تا نگرش احساسی مردان و نگرش رفتار زنان نسبت به آب

 -الزم است معلمان نیز طی دورهها آموزش ضمن خدمت و یا

قو تر شود زیرا وجود شناخت و احساس قو و رفتار نسبتاً مناسب،

دورهها بازآموز آماده شوند تا الگو خوبی برا دانش آموزان

بستر را برا بهبود نگرشها فراهم میآورد و باید از این فرصت

تلقی گردند.

بهره گرفت.

 -ضرورت دارد در اینگونه مناطق با برگزار کالسها آموزشی

 -از آنجا که زنان روستایی تربیتکننده نسل آینده هستند ،شایسته

و ترویجی و یا از طریق مدارس به ارزشها و تعالیم دینی در

است که تا حد ممکن در تغییر نگرش آنها برا تربیت نسلی با

خصوص مصرف و رفتار با آب بیشتر پرداخته شود تا احساس مثبت

نگرشی عمیقتر و مناسبتر نسبت به آب با برگزار کالسها

آنها به رفتار مثبت نیز ختم گردد.

آموزشی  -ترویجی اقدام گردد.

 -توصیه میشود که برنامهها آموزشی و ترویجی درباره مصرف صحیح

 -ضرورت دارد که برا حفظ فرهنگ و ارزشها مرتبط با آب

آب و ارزشها ،احکام و تعالیم دینی موجود برا این گروه از روستاییان از

نزد افراد مسن ،در مبادله فرهنگها به ویژه در مقوله دانش محلی و

طریق رسانههایی همچون صدا و سیما تهیه گردد که در نهایت به تداوم

یا انتقال ارزشها موجود به نسل جوان ،تالش گردد.

نگرشها رفتار مثبت نسبت به آب کمک نماید.

 -نظر به اینکه روستاییان مسن که عمدتاً جزو قشر بی سواد روستا

 -الزم است در میان روستاییانی که فقط از آب لولهکشی استفاده

هستند ،در مقایسه با جوانان روستایی از نگرش احساسی عمیقتر

میکنند رفتار مطابق با ارزشها و تعالیم دینی نسبت به آب به

نسبت به آب برخوردارند ،باید به دانش ،باورها و اعتقادات مذهبی

نحو تقویت شود و این گونه نباشد که به دلیل پرداخت آب بهاء

افراد مسن توجه خاصی مبذول شود به جا اینکه به دلیل بی-

مجاز به مصرف آب و یا رفتار با آن به هر نحو ممکن باشند.

سواد و کهولت سن کنار گذاشته شوند.

 -توصیه میشود که در کنار تأمین امکانات عمرانی برا روستاها

 -الزم است که در مدارس و یا در کالسها آموزشی  -ترویجی

نظیر آب لولهکشی ،آموزشها فرهنگی الزم برا بهبود نگرش

به افراد مسن اهمیت بیشتر داده شود تا جوانان روستایی بتوانند

روستاییان نسبت به آب نیز ارائه شود.
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