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اجتماعي ـ فرهنگي مـؤثر بـر صـرفه جـويي آب در      بررسي عوامل
 بين دانشجويان دانشگاه ياسوج

  
  3پريسا رضايي* 2مريم مختاري* 1سيروس احمدي

   چكيده
جويي مصرف آب در بين دانشـجويان و رابطـه آن بـا آگـاهي از      صرفه بررسيحاضر  مقالههدف 

جامعـه  . اسـت  از روش پيمـايش ، بـا اسـتفاده   پيامدهاي كمبود انرژي، تعهد و سرمايه فرهنگـي 
و با اسـتفاده از   شده عنوان نمونه تعيين نفر به 350كه  هستندآماري، دانشجويان دانشگاه ياسوج 

هـاي   ابـزار تحقيـق، پرسشـنامه   . انـد  دهشـ اي، انتخـاب   مرحلـه  گيـري تصـادفي چنـد    روش نمونه
ر محتـوا تعيـين اعتبـار  و بـا     كه با استفاده از اعتبار سازه و اعتبـا  استساخته يا استاندارد  محقق

يـك  : نشـان داد  هاي توصيفي  يافته. اند شدهاستفاده از ضريب آلفا يا آزمون مجدد، تعيين پايايي 
جـو و   مقايسـه ميـانگين افـراد صـرفه    . كننـد  جـويي نمـي   سوم پاسخگويان در مصرف آب صرفه

آگـاهي از پيامـدهاي   جو در متغيرهاي مستقل، بيانگر اين بود كـه دو گـروه بـه لحـاظ      غيرصرفه
جـويي در مصـرف    تبيين متغير صرفه. كمبود انرژي، تعهد و سرمايه فرهنگي، تفاوت معنادار دارند

متغيرهـاي تعهـد، سـن و     :اساس مجموع متغيرها با روش رگرسيون لجستيك نشـان داد  آب بر
  . جويي در مصرف آب را تبيين كنند درصد واريانس صرفه 26معدل تحصيلي، قادرند 

  .مصرف و آب، آگاهي، تعهد، سرمايه فرهنگي :ژگان كليديوا
  91 -109 صص  94 تابستان  دهمپانز شماره  چهارم سال  فرهنگي اجتماعي راهبرد فصلنامه

 

   25/1/94: تاريخ پذيرش مقاله     1/9/93: تاريخ دريافت مقاله

                                                                                                                                        
  ).sahmadi@yu.ac.ir(شناسي دانشگاه ياسوج، نويسنده مسئول  دانشيار گروه جامعه. 1
 . )mokhtari1380@yahoo.com(شناسي دانشگاه ياسوج  استاديار گروه جامعه. 2
 .)prisarezaiy@yahoo.com(شناسي دانشگاه ياسوج  دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه. 3



 شماره پانزدهم ♦سال چهارم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     92

940611 

  

  مقدمه
درصـد آنهـا آب    3امـا تنهـا    ،ره زمـين را آب فـرا گرفتـه   كدرصد سطح  70اگرچه بيش از 

مانـده، قابـل    سـوم بـاقي   كها محبـوس و تنهـا يـ    ه دو سوم آن نيز در يخچالك استشيرين 
دولتشاهي پيروز و (نده و ناموزون توزيع شده است كاي پرا ه آن نيز به گونهكاستفاده است 

جهـان   مبود آب در بسياري از مناطقكه ك دهد نشان ميشواهد ). 1389طهماسبي آشتياني، 
و از هـر شـش نفـر در جهـان،     ) 1385ل، كفانگين ؛Hamish,1996(چالش اساسي است  كي

بـر اسـاس برآوردهـاي    . نفر از دسترسي به آب آشاميدني سـالم محـروم اسـت    كحداقل ي
شـوند   مبود شديد آب شيرين مواجـه مـي  كبا  2050شور جهان تا سالك 50مختلف، حداقل

ه ميـانگين بـارش   كرغم اين علي). David, 2005(است شورها كه ايران نيز در رديف همين ك
امـا سـرانه مصـرف آب آن     ،)1381رزاقي، (سوم ميانگين جهاني است  كباران در ايران، ي
عنوان  به. شاورزي، صنعت و خانگي، باالتر از استاندارهاي جهاني استكهاي  دركليه بخش

كـه اسـتاندارد    در حالي ،استروز  ليتر در هر 220مثال، سرانه مصرف آب خانگي در ايران
 :دهـد  ايـن امـر نشـان مـي    ). الـف 1392اران، كاحمدي و هم( استليتر  75 آن در جهان تنها

ه بخـش قابـل   كـ با توجه بـه اين . مسئله اجتماعي مهم است كميزان مصرف آب در ايران، ي
 ،)1381احساني و خالدي، (شود  شور در بخش خانگي مصرف ميكتوجهي از آب شيرين 

حسـب برخـي   . جويي است ار اساسي مقابله با بحران مصرف آب در اين بخش، صرفهكراه
جـويي   در مصرف آب خانگي صـرفه درصد  15اگر در شهري مانند تهران، فقط  ،برآوردها

جويي يا  صرفه). 1382اران، كزاده و هم لهسايي(شود  مبود آب اين شهر برطرف ميكشود، 
لي مناسـب و مقـرون بـه    كانات به شكها و ام داشته ه در آن ازكمصرف بهينه، رفتاري است 

گـذاري سـنگين    جويي، نيـاز بـه سـرمايه    صرفه). 9: 1384نيا،  صفاري(شود  صرفه استفاده مي
توانـد ميـزان    ه سطح زندگي تنزل يابـد، مـي  كو بدون اين) 305: 1375مپ، كاز(مالي ندارد 

هـاي   دانشـگاه ). Stobaugh & Yergin, 1979: 136(اهش دهـد  كـ  درصـد  50مصـرف را تـا  
، جمعيت زياد، باز بودن )ميليون متر مربع 10(ي كدليل فضاي گسترده فيزي شور بهك) دولتي(
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در زمينـه  ) دانشـجويان (روز و توجيـه نبـودن بخـش اعظـم مخاطبـان آنهـا        سـاعات  اكثر در 
 15شـود   ه بـرآورد مـي  كـ اي  مديريت مصرف، داراي مصرف زياد انرژي هسـتند، بـه گونـه   

ه از ميزان بودجه بخش پژوهش آنها كشود  ها صرف تأمين انرژي مي بودجه دانشگاهدرصد 
ز آموزش عـالي  كبا توجه به گستردگي مرا). 1393 2مهر، رخشاني ؛1393 1اميد،(بيشتر است 

، مـدارس  )آزاد و پيام نور(دولتي و نيز قابليت تعميم مسائل آنها به ساير مؤسسات آموزشي 
هـاي   نـوني مصـرف انـرژي، هزينـه    كمومي و دولتي، تداوم وضعيت هاي ع و ساير ساختمان

 بررسـي براين اساس، هـدف اساسـي پـژوهش حاضـر     . ردكشور تحميل خواهد كي به گزاف
مبود آب، تعهـد و  كصرفه جويي آب در بين دانشجويان و رابطه آن با آگاهي از پيامدهاي 

  . است سرمايه فرهنگي

  پيشينه تحقيق .1
پذيري و گـرايش   در پژوهشي به بررسي رابطه مسئوليت) الف1392(اران كاحمدي و هم -

نتـايج  . سـال بـه بـاالي شـهر ياسـوج پرداختنـد       18جويي در آب در بين شهروندان  به صرفه
جويي در مصرف آب در بين شهروندان  ه گرايش به صرفهكتوصيفي تحقيق بيانگر اين بود 

پـذيري بـر گـرايش بـه      ه مسـئوليت كـ نشان داد  نتايج تحليلي تحقيق نيز .ننده استكاميدوار
درصد واريانس آن را تبيين  35تواند  جويي در مصرف آب تأثير معناداري دارد و مي صرفه
جـويي در مصـرف آب خـانگي     همچنين بين متغيرهاي جمعيتي با گرايش بـه صـرفه  . نمايد

  .ارتباط معناداري وجود ندارد
جـويي در   به بررسي رابطه تعهد و صرفهدر پژوهشي ) ب1392(اران كاحمدي و هم -

تعهـد رابطـه مثبـت و     :نتايج تحقيق نشـان داد . هل شهر ياسوج پرداختندأبرق در بين زنان مت
جـويي   درصد واريانس صرفه 30جويي در مصرف برق دارد و قادر است  معناداري با صرفه

  . ندكدر مصرف برق را تبيين 
سـازي بـر    به بررسي نقش آموزش و آگاهدر پژوهشي ) 1382(اران كغضنفري و هم -
 سـال و بـر   5 ه در طـول مـدت  كـ نتـايج ايـن پـژوهش    . سازي مصرف انرژي پرداختنـد  بهينه
 :نشـان داد  ،هاي مختلـف صـنعتي انجـام شـد     نفر از كاركنان و كارشناسان بخش 1500روي

  . سازي تأثير قابل توجهي بر كاهش مصرف انرژي دارند آموزش و آگاه
                                                                                                                                        
1. http://www.mehrnews.com/detail/News/2309340  
2. http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=243518  
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روي تغيير نگـرش و رفتـار مصـرفي     ه بركپژوهشي  در) 1379(اران كممساوات و ه -
سـازي   هاي آمـوزش و آگـاه   به واسطه اجراي فعاليت :آموزان انجام دادند، نشان دادند دانش

طـور ميـانگين معـادل     ها بـه  مديريت مصرف انرژي، قبوض پرداختي آب و گاز اين خانواده
  . اهش يافتكريال 1083

هـاي محيطـي و    در پژوهشـي بـه بررسـي تـأثير نگـرش     ) 2011(اران كـ و هم 1ويليس -
خـانوار شـهر    120اربردهـاي مصـرف آب خـانگي    كجويي در مصرف آب بـر روي   صرفه
 بسـيار هـاي   ه نگـرش كـ ناني كسا :نتايج اين پژوهش نشان داد. وست استراليا پرداختندكگلد

ه نگـرش  كـ سـاني  كنسـبت بـه    ،جويي در مصرف آب دارنـد  مثبت نسبت به محيط و صرفه
  . نندك متري مصرف ميكل آب كمتري دارند، در كمثبت 

ايي دوره كـ دانشـجويان آمري  :در پژوهشـي نشـان دادنـد   ) 2005(اران كـ هم و 2براون -
ه علت كها بودند، نسبت به زماني  ه علت آن انسانكهاي محيطي را زماني  ، زيانكارشناسي

  . ردندك تر ارزيابي مي آن عوامل طبيعي بودند، وخيم
ه مردم، نه احساس كدر پژوهشي بر روي بزرگساالن آلماني دريافت ) 2003( 3بوهم -

ننـد و نـه شخصـاً از بابـت تهديـدات      ك مسئوليت شخصي نسبت به تهديـدهاي محيطـي مـي   
  . نندك محيطي احساس خطر مي

ه پـس از انجـام فعاليـت ورزشـي در     كـ زنـاني   )1994(اران كدر مطالعه استون و هم -
از نيمـي از   ،رد خـود كـ عمل آگـاهي از  از پس ،ردندك استفاده از دوش آب گرم اسراف مي

. اي داشـته باشـند   زيست و منابع طبيعـي، مصـاحبه    خواستند درباره حفاظت از محيط آنها مي
گرفتنـد   مدت مـي  وتاهكهاي  گروه اخير پس از انجام مصاحبه در مقايسه با گروه اول، دوش

  . )1384نيا،  صفاري(ردندك جويي مي فهو در مصرف آب گرم صر
ــه بررســي صــرفه  )1984(ارونســون  - ــين   در پژوهشــي ب جــويي درمصــرف آب در ب

ه كـ هنگـامي   :نتايج پژوهش نشـان داد . دانشجويان خوابگاه درهنگام دوش گرفتن پرداخت
ها نصب شد،  جويي در آب به خوابگاه ارسال و بر ديوار حمام هايي با مضمون صرفه تكترا
نماتر شد،  ها خوش تكه اين تراكهنگامي . ردندكجويي  دانشجويان اقدام به صرفه درصد 6

 49د، شـ هـا از افـراد اسـتفاده     تكجويي نمودند و وقتي به جاي ترا اقدام به صرفه درصد 19
                                                                                                                                        
1. Willis 
2. Brown 
3. Böhm 
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  . )همان( دندكرجويي  دانشجويان اقدام به صرفه درصد

  مباني نظري .2
عنوان رويكردي اساسي در مقابله بـا بحـران انـرژي مـورد      بهجويي  صرفه 1970از اوايل دهه

 ,Geller(ثر از عوامل مختلفـي اسـت   أرفتار، مت كعنوان ي جويي به صرفه. توجه قرار گرفت

1981; Shipworth, 2002; De Young, 1993  .(  1از نظـر سـليگمن )آگـاهي افـراد از   ) 1981
عنـوان حالـت يـا     آگاهي به. ه جويي استترين عامل در اقدام به صرف پيامدهاي بحران، قوي

ينـد يـادگيري   ا، احساس، يا مطللع بودن از حوادث و اشيا بخش مهمـي از فر كتوانايي ادرا
. رد داردكـ ي با عملكو به همين دليل ارتباط نزدي) 216: 1385اران، كينسون و همكات(است 

ه بـه دسـت   كه رفتار انسان تابع اطالعاتي است كفرض بر اين است  ،شناسي تجربي در روان
صورت  به). 1261: 1367گنجي، (ند ك رفتار نيز تغيير مي ،ندكاگر اطالعات تغيير . آورد مي

گريگـوري و  . هاسـت  سـب برخـي اطالعـات و آگـاهي    كطبيعي انجام هر فعـاليتي مسـتلزم   
مستقيم به طور ، )ها رصتمثل پيامدها، شناخت و ف(آگاهي  :معتقدند) 1261: 2003( 2لئو  دي

هـا و   عـادت (از نظر آنها، آگـاهي هـم بـر روي رفتارهـاي ناآگاهانـه       .گذارد بر رفتار اثر مي
) يكـ هـا، قصـدها و خـود ادرا    نگـرش (و هم رفتارهاي آگاهانه ) هاي غيرارادي العمل سكع

منــابع انــرژي از جملــه آب  :گويــد مــي) 1981(ه ســليگمن كــهمچنــان . گــذارد تــأثير مــي
رويـه،   ه عرضه آنها در نتيجه مصرف بيكان وجود دارد كناپذير نيستند و هميشه اين ام انپاي

مبـود  ك. شـود  ه در آن صورت زندگي افراد تهديد ميكل مواجه شود كبا محدوديت و مش
ايـن   بـر . هـا خواهـد گذاشـت    عنوان مايع حيات، تأثيرات ناگواري بر زنـدگي انسـان   آب به

توانـد   مبود آب مـي كه آگاهي افراد از پيامدهاي كرسد  ظر مياساس، اين فرض منطقي به ن
  . دكن كهاي صرفه جويي را در آنها تحري زمينه

ــد صــرفه برخــي پژوهشــگران تــالش كــرده  ــين كننــد  3جــويي را براســاس تعهــد ان تبي
)Reynolds et al., 2009 ،1384نيا،  ؛ صفاري1392اران، ك؛ احمدي و هم1375؛ ازكمپ .(

كنـد بـه كسـي يـا      تعهد بيانگر يك حالت رواني در درون فرد است كه طي آن احساس مي

                                                                                                                                        
1. Seligman 
2. Gregory & Di Leo 
3. Commitment 
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تعهد از عناصر محوري هر ) 1960( 1به زعم بكر). Lydon, 1996(چيزي گره خورده است 
سرچشـمه  ) 1387(يم كدور. پذير نيست اجتماع انساني است كه بدون آن نظم و وفاق امكان

ه ايـن امـر   كـ دانـد   خالقي را تبعيت منافع خصوصـي از منـافع عمـومي مـي    هر گونه فعاليت ا
نشـگران  كاز نظـر او  . ويژگـي اخالقـي اسـت    كه يكاري و ايثار بوده كمتضمن روحيه فدا
اي از  هكهاي خانوادگي يـا اجتمـاعي معـين هسـتند، در شـب      ه عامل نقشكاجتماعي از آنجا 

تواننـد   هـا نمـي   انسان. آنها را ناديده بگيرند ه حق ندارندكگيرند  اليف قرار ميكتعهدات و ت
ردن پيونـدهاي پايـدار بـا    كبدون توافق با هم، بدون پذيرش ايثارهاي متقابل و بدون برقرار 

هاي رفتاري افـراد   عنصر اصلي نقش) 1959( 2ميلز. نندكصورت جمعي زندگي  ديگر، بهكي
بـه اعتقـاد او نيازهـاي    . نامد د ميه به وسيله نظم و ترتيب اجتماعي تعيين شده است را تعهك

ه با ديگران روابط اجتمـاعي داشـته باشـد و بـراي برقـراري روابـط       كشود  انسان موجب مي
بـين  ) هنجارهـا (هاي اجتماعي و رعايت قواعد برقراري ارتباط  اجتماعي، عضويت در گروه

اس هاي متقابل اعضاي گروه بـر اسـ   نشكه كاعضاي گروه امري ضروري است و هنگامي 
هاي اجتماعي تنظيم يا اداره شد، تعهد بـه   ستد بين نقش و نظم و ترتيب اجتماعي درباره داد

  . )1388، مرادي ايمان و( وجود آمده است
تـري مـرتبط    افراد به ساختار اجتمـاعي بـزرگ  ) Turner, 2003(بر اساس نظريه نقش 

. نـد ك را اشـغال مـي  هـاي پايگـاهي، مواضـعي     و هر شخص در داخل تعدادي از نظام هستند
فرد بـا  . ندك ديگر مرتبط ميكه فرد و ساختار اجتماعي را به يكليدي است ك ينقش، مفهوم

گيـرد و ايـن ارتبـاط بايـد بـه       ه اجتماعي با ديگران قرار ميكگرفتن نقش و ايفاي آن در شب
ه ايـن مهـم در پرتـو    كه هم رضايت فرد و هم رضايت ديگران حاصل شود كاي باشد  گونه
 & Cohen, 2003; Meyer(تعهـد، انـواع متعـددي دارد    . شـود  ار مسئوالنه حاصـل مـي  رفت

Allen, 1997 .(توان آن را بـه تعهـد فـردي و تعهـد جمعـي       بندي جامع مي اما در يك طبقه
در تعهد فردي، ).  Johnson, 1991; McGunnigle & Jameson, 2000(د كربندي  تقسيم

اي كه عضو آن است، احسـاس   سبت به گروه يا جامعهفرد نسبت به خود و در تعهد جمعي ن
شـود فـرد نسـبت بـه مصـالح خـود و نيـز         اين احساس مسئوليت باعث مي. كند مسئوليت مي

و همچنين وان ) 1384نيا،  صفاري(نزو و جانسون كمطالعه . مصالح جامعه، التزام داشته باشد

                                                                                                                                        
1. Becker 
2. Mills 
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جويي انـرژي   ثرات مثبتي بر صرفهبيانگر اين بود كه تعهد، ا) 1384كريمي، (ريتز و ورهالن 
با توجه به نتايج تحقيقات مختلف كه طي آن تعهد بيشتر باعث التزام و وفاداري بيشتر . دارد
ايـن رابطـه منطقـي بـه نظـر       ،) Cohen, 2006; Tuomela & Tuomela, 2003(د شـو  مـي 
ناشـي از  رسد كه با توجه به وضعيت بحراني مصرف آب در كشور و پيامدهاي زيان بار  مي

پـذيري بيشـتر نسـبت بـه سرنوشـت       دليل التزام و مسئوليت آن بر فرد و جامعه، افراد متعهد به
عنوان يـك راهكـار اساسـي     جويي در مصرف آب به خود و جامعه، تمايل بيشتري به صرفه

  . داشته باشند
. دكـر جـويي را بـر اسـاس سـرمايه فرهنگـي تبيـين        تـوان صـرفه   اما از منظري ديگر مي

در بررسـي موفقيـت تحصـيلي     1960شناس فرانسـوي در اوايـل دهـه    جامعه) 1977( 1بورديو
هـاي   هاي فرهنگي و خصلت بيش از عوامل اقتصادي، عادت واره كه دشدانشجويان متوجه 

پول (عالوه بر سرمايه اقتصادي  :او نشان داد. به ارث برده شده از خانواده، تأثيرگذار هستند
منابع ناشي از عضـويت در شـبكه   (ري از سرمايه مانند سرمايه اجتماعي انواع ديگ) و دارايي

) هاي فردي منابع ناشي از حيثيت، احترام و قابليت(، سرمايه نمادين )روابط فردي و گروهي
نيز وجـود دارنـد   ) قدرت شناخت و قابليت استفاده از كاالهاي فرهنگي(و سرمايه فرهنگي 

  . شوند كه بين افراد رد و بدل مي
سـرمايه   .1 :سـرمايه فرهنگـي بـه سـه شـكل وجـود دارد      ) 47: 1986(به زعـم بورديـو   

مانند مهارت زباني، دانش فرهنگـي،   ،هاي بالقوه است يافته كه بيانگر توانايي فرهنگي تجسم
سرمايه فرهنگـي عينـي كـه در تملـك      .2 ،قابل انتقال نيستند قدرت حافظه و غيره كه اساساً

مانند كتب، تابلوهاي نقاشـي، آالت موسـيقي و غيـره كـه قابـل       ،ارداختصاصي افراد قرار د
سرمايه فرهنگي نهادينه شده مانند مدارك و مدارج تحصـيلي و   .3انتقال به ديگران است و 

از نظـر  . يافتـه، قابـل انتقـال بـه ديگـران نيسـت       اي كه همچون سرمايه فرهنگـي تجسـم   حرفه
رمايه فرهنگي برخوردارند، توان شناختي باالتري دانشجوياني كه از سطوح باالتر س ،بورديو
عنـوان   و قادرند ارتباطات مـؤثرتري بـا معلمـان بـه    ) Thornton,1996;Ritzer,2011(دارند 
در نتيجـه، موفقيـت تحصـيلي بيشـتري بـه       و نـد كنهاي آموزشي برقـرار   اصلي نظام بانارزيا

اجتمـاعي در تحقيقـات    هـاي مختلـف زنـدگي    تأثير سرمايه فرهنگي بر جنبـه . دست آورند
اگرچه تأثير سـرمايه فرهنگـي   ). Jeannotte, 2003(متعددي مورد بررسي قرار گرفته است 

                                                                                                                                        
1. Bourdieu 
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امـا بـا توجـه بـه نظريـه       ،جويي در مصرف آب به ندرت مـورد توجـه قـرار گرفتـه     بر صرفه
شود و افرادي كـه از   بورديو، سرمايه فرهنگي باعث افزايش اطالعات و توانايي شناختي مي

و  بـوده تر  منطقي ،العات و توانايي شناختي باالتري برخوردار باشند، در مواجهه با مسائلاط
براين اساس، . گيري صحيح برخوردار هستند از توانايي بيشتري در تجزيه و تحليل و تصميم

هر چه سرمايه فرهنگي بيشتر شود، تمايل بـه   :دكرتوان فرض  با استناد به مباحث بورديو مي
رويـه   ار منطقي مواجهه با بحران مصرف بـي كراه كعنوان ي در مصرف آب به جويي صرفه

توان از خالل مباحث نظري مطرح شده، سه سـؤال   با اين تفاصيل، مي. يابد آب، افزايش مي
  :كردزير استخراج 

جويي آب رابطه معناداري وجـود   مبود انرژي و صرفهكآيا بين آگاهي از پيامدهاي  .1
  دارد؟

  جويي آب رابطه معناداري وجود دارد؟ صرفه آيا بين تعهد و .2
  آيا بين سرمايه فرهنگي و صرفه جويي آب رابطه معناداري وجود دارد؟  .3

  شناسي روش .3
ليـه دانشـجويان   كجامعه آماري، . روش مورد استفاده در اين پژوهش، روش پيمايشي است

 با اسـتفاده از . ستانفر  5800ه تعداد آنهاك بوده 1392-93دانشگاه ياسوج در سال تحصيلي
عنـوان انـدازه نمونـه تعيـين و بـا       نفر به 350، )1970(رجسي و مورگان كگيري  جدول نمونه

نفـر، فنـي    85علوم پايـه  (ده كدانش 4اي از  گيري تصادفي چند مرحله استفاده از روش نمونه
 ،ابـزار تحقيـق  . انتخـاب شـدند  ) نفـر  99علـوم انسـاني    و نفر 68شاورزي كنفر،  98مهندسي

. اسـت ) 2012(جهت سنجش سرمايه فرهنگي، مقياس سرمايه فرهنگي خدادادي و نطنـزي  
سـؤال و   29پـردازد، داراي   ه به بررسي سرمايه فرهنگي دانشجويان ايراني مـي كاين مقياس 

گـذاري   آيـتم، سـرمايه   6آيتم، تعهد فرهنگـي بـا    5خانواده فرهيخته با (هشت خرده مقياس 
آيـتم، مطالعـات ادبـي و     2آيتم، بازديدهاي فرهنگي با  4ذهبي با آيتم، تعهد م 4فرهنگي با 

ه بـه روش پـنج   كـ اسـت  ) آيـتم 2آيتم و خانواده باسـواد بـا    3آيتم، درك هنر با  3هنري با 
ور برروي دانشجويان پنج دانشگاه شـهر مشـهد   كمقياس مذ. اند اي ليكرت تنظيم شده درجه

رانبـاخ،  ك يتحليل عـاملي و محاسـبه ضـرايب آلفـا    مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از 
در تحقيـق حاضـر محاسـبه پايـايي بـا اسـتفاده از       . ده اسـت شـ اعتبار و پايايي آن، استاندارد 

ــا ــانواده فرهيختـــه   رانبـــاخ بـــرايك يضـــريب آلفـ ، )82/0(، تعهـــد فرهنگـــي )49/0(خـ
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ــرمايه ــذاري فرهنگــي   س ــذهبي  )77/0(گ ــد م ــدهاي)82/0(، تعه ، )81/0( فرهنگــي  ، بازدي
مقيـاس   لكـ و ) 64/0(، خـانواده باسـواد   )51/0(هنـر    ك، در)75/0(هنري   و ادبي  مطالعات 

مبـود انـرژي،   كابزار تحقيق جهت سنجش تعهد و نيـز آگـاهي از پيامـدهاي    . است) 86/0(
رويـه   ه براساس مقياس آگاهي از پيامـدهاي مصـرف بـي   كهاي محقق ساخته هستند  مقياس

دند شتهيه و تنظيم ) ب1392(اران كو نيز مقياس تعهد احمدي و هم) 1392(انرژي صالحي 
هاي مرجع صورت گرفت، جهـت تعيـين اعتبـار آنهـا از      ه در مقياسكو با توجه به تغييراتي 

 ياعتبار سازه به روش تحليل عاملي و جهت تعيين پايايي از همساني درونـي بـه روش آلفـا   
  . اند س شدهكمنع 2و  1ه نتايج در جداول كد شرانباخ استفاده ك

  مبود انرژيكهاي  تعيين اعتبار و پايايي مقياس آگاهي از پيامد. 1جدول 

ضريب 
آلفاي 

 رونباخك

ضريب آلفاي
 رونباخك

واريانس 
تبيين شده

مقدار 
 ويژه

هاعامل
 اجتماعي اقتصادي ها آيتم

ل مقياسك مقياس خرده وزن عاملي   عامليوزن

69/0 

67/0 2/27 2/3  

617/0 هدر دادن سرمايه ملي 
758/0 اهش رفاه مردمكبندي و جيره
556/0 شوركتوقف رشد و توسعه
659/0 شوركخارج شدن ارز از
708/0 افزايش صادرات نفت
728/0 ه توزيع آبكبهبود شب

63/0 1/11 3/1 

535/0

 

هاي شغلياهش فرصتك
612/0 

مخاطره افتادن زندگي مردم دربه 
 نقاط دوردست

585/0 نهدر رفتن زحمات مسئوال
700/0 شوركپذير شدن آسيب
513/0 آسيب زدن به محيط زيست
516/0 به مخاطره افتادن عدالت
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 تعيين اعتبار و پايايي مقياس تعهد  .2جدول 

ضريب 
آلفاي 

 رونباخك

ضريب آلفاي 
 رونباخك

واريانس 
تبيين شده

مقدار 
 ويژه

هاعامل

 ها آيتم
اقتصادي اجتماعي

ل ك
 مقياس

   مقياس خرده
وزن
 عاملي

وزن
 عاملي

83/0 

68/0 1/37 4/4  

543/0 
ام گذاشته شود به خوبي ايفااري به عهدهكاگر 

 .نمكمي
706/0 .نمكريزي ميبراي زندگيم برنامه
660/0 

وليتئنم مسكوتاهيكاريكاگر در انجام 
 .پذيرماشتباهم را مي

777/0 
اري به نتايج و پيامدهاي آنكقبل از انجام هر

 .انديشممي
707/0 .نمكبراي دستيابي به اهدافم سخت تالش مي
563/0 .اندازمهيچ وقت گناه خود را گردن ديگران نمي

76/0 8/11 4/1 

624/0 

 

هاي آتي نيزبه نسل.منابع طبيعي مثل آب
 .تعلق دارند

707/0 
شورم،كدر صورت هرگونه تهديد خارجي عليه

 .نمكاز آن دفاع مي
741/0 .نمكشورم تالش ميكبراي پيشرفت
732/0 .نمكنسبت به حفظ سرمايه ملي تالش مي
814/0 

گذرد،ميشورمكه دركسبت به مسائلين
 .تفاوت هستمبي

569/0 .اعتقاد دارمكامالً»شهر ما خانه ما« به جمله

و در مقيـاس تعهـد    84/0مبـود انـرژي برابـر    كدر مقياس آگاهي از پيامدهاي  KMOمقدار
به عالوه، معناداري . گيري در هر دو مقياس است فايت نمونهكه بيانگر كاست  86/0برابر با 

بـين متغيرهـا همبسـتگي وجـود      :دهـد  در هر دو مقياس نشان مي) >000/0P(آزمون بارتلت 
آيـتم   كجـويي در مصـرف آب در محـيط دانشـگاه، از يـ      اما جهـت سـنجش صـرفه   . دارد

هنگام مراجعه به سرويس بهداشتي در دانشگاه، در تمام طول مدت دستشويي، شير آب را (
آيـتم   دليـل انتخـاب  . دشـ اسـتفاده  ) 1= بلـي  ،0=خير(با سطح سنجش اسمي ) گذارم باز مي
مراجعـه بـه سـرويس بهداشـتي     (همـه دانشـجويان در شـمول آن     ه تقريباًك اين بود مذكور،

قرار دارند و براساس برآوردها، در هر دقيقه باز بـودن شـير آب   ) شوي دستو جهت شست
اين مقياس با استفاده . شود ليتر آب مصرف مي 20تا 10طور متوسط به) در هنگام دستشويي(

روي  بـر (د و با استفاده از آزمون مجدد شاز نظرات داوران و متخصصان تعيين اعتبار محتوا 
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آوري اوليـه   روز پس از جمع 10تا 7آنها در دوره زماني درصد 10ها معادل  نفر از نمونه 35
درصد موارد در دو مرحلـه،   93هاي افراد در  پاسخ :نتايج نشان داد .دشتعيين پايايي ) ها داده
جو  عمل در دو گروه صرفهدرهاي مورد بررسي  براين اساس، نمونه. ديگر منطبق بودندكبا ي

  . شوند بندي مي دسته) 1= سخ بليپا(جو  و غيرصرفه) 0= پاسخ خير(

  ها يافته .4
  هاي توصيفي يافته .1-4

نفـر پاسـخگو،    350بر اساس نتايج توصيفي متغيرهاي جمعيتي، به لحاظ جنسيت، از مجموع
نفـر   310هـل،  أبـه لحـاظ وضـعيت ت   . اند مرد بوده%) 4/47(نفر  166زن و %) 6/52(نفر  184

لـر،  %) 66(نفـر   231به لحاظ تعلق قـومي،  . اند بودههل أمت%) 4/11(نفر  40مجرد و%) 6/88(
به لحـاظ مقطـع   . اند رد بودهك%) 9/2(نفر  10فارس و%) 4/25(نفر  89، كتر%) 7/5(نفر  20

ــر  271تحصــيلي،  ــر  78ارشناســي و كدانشــجوي دوره %) 7/76(نف دانشــجوي %) 3/23(نف
 138ن خوابگـاه و  كسا) %6/60(نفر  212ونت، كبه لحاظ محل س. اند ارشناسي ارشد بودهك

سـال بـا    5/22به لحاظ سني، ميانگين سني پاسـخگويان  . اند غيرخوابگاهي بوده%) 4/39(نفر 
بـا انحـراف    15و باالخره به لحاظ معدل تحصيلي، ميانگين معـدل   است  4/3انحراف معيار 

نفـر   115گويان، خل پاسـ كـ هـاي تحقيـق، از مجمـوع     براسـاس يافتـه  . بوده اسـت  6/1معيار 
طور مـداوم   در هنگام مراجعه به سرويس بهداشتي جهت دستشويي، شير آب را به%) 9/32(

بـه  . بندنـد  ينـد دستشـويي، مـي   اشـير آب را در طـول فر  %) 1/67(نفـر   235گذارند و  باز مي
بـا   6/8مبـود انـرژي،   كهاي تحقيق، ميانگين نمره آگاهي از پيامـدهاي   عالوه، براساس يافته

و باالخره، ميانگين   1/6با انحراف معيار  1/48ميانگين نمره تعهد، . تاس 2/2انحراف معيار 
  . است 4/16با انحراف معيار  3/60نمره سرمايه فرهنگي پاسخگويان، 

  هاي استنباطي  يافته .2-4

جـو در مصـرف    جو و غيـر صـرفه   ها، ابتدا ميانگين نمرات افراد صرفه با توجه به ساختار داده
مبود انرژي، تعهد و سرمايه فرهنگي كآب، بر حسب متغيرهاي مستقل آگاهي از پيامدهاي 

، 3 هاي ه نتايج آن به شرح جدولكبا استفاده از آزمون تي مستقل مورد مقايسه قرار گرفتند 
مبـود  كجو در آگاهي از پيامـدهاي   جو و غيرصرفه افراد صرفه ،ها براساس داده. است 5 و 4
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و در سـرمايه فرهنگـي   %) 99در فاصـله اطمينـان   (، در تعهـد  %)99در فاصله اطمينان (رژي ان
ــان  ( ــله اطمين ــد %) 95در فاص ــادار دارن ــاوت معن ــرفه  . تف ــراد ص ــرات اف ــانگين نم ــو و  مي ج

  . اند ه در جداول مربوط قابل مشاهدهكها نيز محاسبه شده  مقياس ليه خردهكجو در  غيرصرفه

  مبود انرژي و ابعاد آنكهاي صرفه جو و غير صرفه جو در آگاهي از پيامدهاي  ين گروهمقايسه ميانگ .3جدول 

 t df Sig ميانگينتعدادگروهمتغير

 مبود انرژيكمقياس آگاهي از پيامدهاي 
002/0 348 - 2/3 2358/8جوصرفه  1158جوغيرصرفه

 مقياس اجتماعي خرده
000/0 348 - 6/3 2358/4جوصرفه  1152/4جوغيرصرفه

 مقياس اقتصادي خرده
188/0 348 - 3/1 2354جوصرفه  1158/3جوغيرصرفه

 هاي صرفه جو و غيرصرفه جو در تعهد و ابعاد آن مقايسه ميانگين گروه .4جدول 

 t df Sig ميانگينتعدادگروهمتغير 

 مقياس تعهد
000/0 348 - 4/6 2354/49جوصرفه  1152/45جوغيرصرفه

 مقياس فردي خرده
000/0 348 - 3/5 2352/25جوصرفه  11523جوغيرصرفه

 مقياس اجتماعي خرده
000/0 348 - 6/5 2351/24جوصرفه  1151/22جوغيرصرفه

  جو در سرمايه فرهنگي و ابعاد آن جو و غيرصرفه هاي صرفه مقايسه ميانگين گروه .5جدول 

 t df Sig ميانگينتعدادگروهمتغير

 مقياس سرمايه فرهنگي
 1153/57جوغيرصرفه 025/0 348 - 2/2 2355/61جوصرفه

 هنر كمقياس در خرده
 1154/7جوغيرصرفه 481/0 348 71/0 2351/7جوصرفه

 مقياس بازديد فرهنگي خرده
 1158/3جوغيرصرفه 510/0 348 66/0 2354جوصرفه

 گذاري فرهنگي مقياس سرمايه خرده
 1151/7جوغيرصرفه 119/0 348 - 6/1 2359/7جوصرفه

 مقياس تعهد فرهنگي خرده
 1158/11جوغيرصرفه 476/0 348 71/0 2351/12جوصرفه

 خرده مقياس تعهد مذهبي
 1154/5جوغيرصرفه 000/0 348 5 2356/7جوصرفه
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 جو در سرمايه فرهنگي و ابعاد آن جو و غيرصرفه هاي صرفه مقايسه ميانگين گروه. 5جدولادامه 

 t df Sig ميانگينتعدادگروهمتغير

 خرده مقياس خانواده فرهيخته
 1155/13جوغيرصرفه 015/0 348 - 5/2 2354/14جوصرفه

 خرده مقياس خانواده باسواد
 1151/2جوغيرصرفه 883/0 348 15/0 2352/2جوصرفه

 خرده مقياس مطالعه ادبي هنري
 1156جوغيرصرفه 996/0 348 005/0 2356جوصرفه

جويي در مصرف آب بر اساس متغيرهاي مسـتقل آگـاهي از    جهت تبيين متغير وابسته صرفه
سـن،  (اي  زمينـه نترل اثـر متغيرهـاي   كو نيز  بود انرژي، تعهد و سرمايه فرهنگيمكپيامدهاي 

ده محل تحصـيل، مقطـع تحصـيلي، معـدل تحصـيلي و      كهل، قوميت، دانشأجنسيت، وضع ت
ه نتـايج  كبه روش همزمان استفاده شده است  كاز آزمون رگرسيون لجستي) ونتكمحل س
 P>01/0(هـاي جـدول، متغيرهـاي تعهـد      براساس داده. س شده استكمنع 6جدول  آن در

2/23=Wald 11/0=B( سن ،)05/0<P 5/7=Wald 24/0=B (  و معدل تحصـيلي)05/0<P 
4/14=Wald 42/0=B ( بـه   ،جـويي مصـرف آب دارنـد    بينـي صـرفه   رابطه معناداري با پـيش

جويي در مصرف آب  صرفه 1واحد افزايش در تعهد، نسبت شانس كه به ازاي يكاي  گونه
جـويي   واحد افزايش در سن، نسبت شانس صرفه كبه ازاي ي ،يابد برابر افزايش مي 24/1تا 
واحـد افـزايش در معـدل تحصـيلي، نسـبت شـانس        كشـود و بـه ازاي يـ    برابر مـي  28/1تا 

 P 4/1=Wald<05/0(در اين مدل، متغير جنسـيت  . يابد برابر افزايش مي 52/1جويي،  صرفه
36/0=B (هل أو وضع ت)05/0>P 24/0=Wald 26/0=B (جويي در  فهرابطه معناداري با صر

مشـابه متغيرهـاي معنـادار     جـويي تقريبـاً   اما نسبت شانس صرفه ،دهند مصرف آب نشان نمي
برابـر و بـا تغييـر وضـع      43/1جويي  با تغيير جنسيت از مرد به زن، نسبت شانس صرفه. است

بنـابراين، انـدازه اثـر    . شـود  برابر مي 30/1جويي  هل، نسبت شانس صرفهأهل از مجرد به متأت
تر خطاي استانداردشان  نسبت بزرگبه قابل مقايسه است و معنادار نبودن آنها از اندازه  آنها

رد، مبنـاي  كـ يفـي قوميـت، مقولـه قوميـت     كدر متغيـر  ). Field, 2009:310(شـود   ناشي مي
شـاورزي،  كده كده، مقولـه دانشـ  كو فارس بوده و در متغير دانشـ  كمقايسه سه مقوله لر، تر
  . ده علوم پايه، علوم انساني و فني قرار گرفته استكمبناي مقايسه سه دانش

                                                                                                                                        
1. Exp (B) 



 شماره پانزدهم ♦سال چهارم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     104

940611 

  جويي در مصرف آب بر اساس مجموع متغيرهاي مستقل صرفه كتحليل رگرسيون لجستي. 6جدول 

 BS. E.Wald df Sig )B (Exp 
 1 44/0 1 01/0008/060/0سرمايه فرهنگي

 01/1 26/0 1 07/0066/03/1آگاهي
 24/1 000/0 1 11/0023/02/23تعهد
 28/1 006/0 1 24/009/05/7سن

 43/1 24/0 1 36/030/04/1جنسيت
 30/1 63/0 1 26/053/024/0هلأوضع ت

 03/1 98/0 1 03/02/1001/0قوميت لر
 36/0 43/0 1 3/161/0-1/1كقوميت تر

 25/0 26/0 1 2/13/1-4/1قوميت فارس
 92/0 85/0 1 45/003/0-08/0ده علوم پايهكدانش
 81/0 63/0 1 42/025/0-21/0ده علوم انسانيكدانش

 82/0 64/0 1 42/022/0-20/0ده فنيكدانش
 10/1 86/0 1 10/057/003/0مقطع تحصيلي

 52/1 000/0 1 42/011/04/14معدل
 79/0 42/0 1 24/030/065/0ونتكمحل س

 000/0 000/0 1 1/179/24/33مقدار ثابت

، متغيرهـاي تعهـد، سـن و معـدل تحصـيلي،      1س و اسـنل كاكـ در مجموع، براساس شاخص 
براسـاس  . ننـد كبينـي   جويي در مصـرف آب را پـيش   درصد تغييرات متغير صرفه 26قادرند 
درصـد، در تشـخيص    8/86جـو   حساسيت مدل در تشخيص افـراد صـرفه   7هاي جدول  داده

  . استدرصد  1/75ل كدرصد و حساسيت آن در  1/49جو  افراد غيرصرفه

  جو در مصرف آب جو از افراد غيرصرفه در در تشخيص افراد صرفه كمدل رگرسيون لجستي. 7جدول 

 مورد انتظار
جوصرفه جو غير صرفه بيني صحيح درصد پيش 

8/86 31 204 جوصرفه 54 52 1/49 مشاهده شده جوغير صرفه
لكبينيدرصد پيش 1/75

  گيري بندي و نتيجه جمع .5
ميـزان مصـرف آب    ،جهان قرار دارد كخش شورهاي نيمهكه ايران در رديف كرغم اين علي

                                                                                                                                        
1. Cox & Snell 
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شور با بحران كبه زودي  ،آن فراتر از استانداردهاي جهاني است و اگر اين مسئله تداوم يابد
خـانگي مصـرف    بخـش زيـادي از آب مصـرفي ايـران در بخـش     . آب مواجه خواهـد شـد  

دليـل   هـا و مـدارس بـه    شور همچون دانشـگاه كه مؤسسات آموزشي كبا توجه به اين. شود مي
جمعيت زياد مخاطبان و باز بودن طـوالني مـدت در طـي روز بخـش قابـل تـوجهي از آب       

سـازي فرهنـگ صـرفه جـويي در بـين       ننـد، نهادينـه  ك مصرفي بخش خانگي را مصرف مـي 
شـاياني   كمـ كرويـه آب،   ين مسئله مصرف بيكتواند به تس آموزان و دانشجويان مي دانش
جـويي را در بـين دانشـجويان     رده رفتار صرفهكبا اين تفاصيل، پژوهش حاضر تالش . نمايد

هـاي تحقيـق،    براسـاس يافتـه  . بررسي و برخي عوامل مرتبط با آن را مورد تحليل قرار دهـد 
جـويي   صـرفه  درصد 9/32د و ننك جويي مي دانشجويان در مصرف آب، صرفه درصد 1/67

جـويي در بـين دو سـوم دانشـجويان مـورد بررسـي، بـراي         اگرچه، فرهنگ صرفه. نندك نمي
امـا عـدم وجـود رفتـار      ،شـود  فرصـت محسـوب مـي    كرويـه آب، يـ   مقابله با مصـرف بـي  

ه ضـرورت دارد مـورد   كـ جـدي اسـت    يسوم دانشجويان، تهديد كجويانه در بين ي صرفه
  . تبيين قرار گيرد

و به لحـاظ ميـزان آگـاهي از    ج جو و غيرصرفه راساس نتايج تحقيق، دانشجويان صرفهب
ديگر متفاوتند و طي آن ميـانگين نمـرات آگـاهي از    كرويه انرژي با ي پيامدهاي مصرف بي
طـور معنـاداري بـيش از     جـو بـه   رويه انرژي در بـين دانشـجويان صـرفه    پيامدهاي مصرف بي
) 1994(اران كـ يافته تحقيق، با نتايج پژوهش استون و هم اين. جو است دانشجويان غيرصرفه

رد، ميزان مصرف آب گرم در دوش گرفتن در كه نشان دادند پس از ارائه آگاهي از عملك
و نيـز بـا نتـايج پـژوهش صـالحي       يابد مياهش كاران پس از اتمام فعاليت ورزشي، كورزش

اهش كـ رق، باعـث تمايـل بـه    رويـه بـ   ه نشان داد آگاهي از پيامدهاي مصرف بـي ك) 1392(
براسـاس نتـايج   . نـد ك شود، همخواني دارد و آنهـا را تأييـد مـي    مصرف برق در بين زنان مي
تفـاوت  ) فـردي و جمعـي  (جو به لحاظ ميزان تعهد  جو و غيرصرفه تحقيق، دانشجويان صرفه

نسـبت  جو، به مراتب از تعهد باالتري  ديگر دارند و طي آن دانشجويان صرفهكمعناداري با ي
ايـن يافتـه تحقيـق بـا نتـايج پـژوهش احمـدي و        . جـو برخوردارنـد   به دانشجويان غيرصـرفه 

جويي در مصرف برق  ه نشان دادند با افزايش تعهد، گرايش به صرفهك) ب1392(اران كهم
ه نشـان  كـ ) الـف 1392(اران كيابد و نيز نتايج پژوهش احمدي و هم در بين زنان افزايش مي

جويي در مصرف آب رابطه معنـاداري وجـود    يري و گرايش به صرفهپذ دادند بين مسئوليت



 شماره پانزدهم ♦سال چهارم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     106

940611 

براسـاس نتـايج تحقيـق، دانشـجويان صـرفه جـو       . نـد ك دارد، منطبق است و آنها را تأييد مـي 
ديگر تفـاوت  كوغيرصرفه جو در مصرف آب، به لحاظ برخورداري از سرمايه فرهنگي با ي

سـه بـا دانشـجويان غيرصـرفه جـو، از      معنادار دارند و طي آن دانشجويان صرفه جـو در مقاي 
ننـده ديـدگاه   كاين يافته تحقيق، به لحاظ نظري تأييد . سرمايه فرهنگي باالتري برخوردارند

ه سرمايه فرهنگي از طريـق افـزايش اطالعـات و توانـايي شـناختي،      كاست ) 1986(بورديو 
تر و  منطقي )جويي در مصرف آب است ه در اينجا صرفهك(شود مواجهه با مسائل  باعث مي
جـويي در مصـرف آب براسـاس مجمـوع متغيرهـاي       اما تبيين متغيـر صـرفه   ،تر باشد صحيح

بينـي معنـادار    تنها سـه متغيـر تعهـد، سـن و معـدل تحصـيلي قـادر بـه پـيش          :مستقل نشان داد
ــد    صــرفه ــين دانشــجويان هســتند و قادرن ــرات 26جــويي در مصــرف آب در ب درصــد تغيي
  . نندكبيين جويي در مصرف آب را ت صرفه

 .1 :عبارتنـد از براساس نتـايج حاصـل از تحقيـق، چهـار يافتـه اصـلي پـژوهش حاضـر         
جو بيش از دانشجويان  رويه انرژي، در بين دانشجويان صرفه آگاهي از پيامدهاي مصرف بي

جـو بـيش از دانشـجويان     دانشـجويان صـرفه  ) فـردي و جمعـي  (تعهد  .2، جو است غيرصرفه
جو  جو بيش از دانشجويان غيرصرفه مايه فرهنگي دانشجويان صرفهسر .3، جو است غيرصرفه

جويي در مصـرف آب در بـين دانشـجويان     با افزايش معدل تحصيلي، ميزان صرفه .5و است
سـو بـا بـازنگري محتـواي برخـي       كتواننـد از يـ   ها مي براين اساس، دانشگاه. شود بيشتر مي

و قــرار دادن مبــاحثي ) يهــاي زنــدگ صــورت مشــخص، درس مهــارت بــه(دروس عمــومي 
بـه   شـده و بـه نحـوي    تعهـد در آنهـا   سبب ارتقاي... جويي انرژي و هاربردي همچون صرفك

گـذاري بـر روي مقولـه     ها با سرمايه از سوي ديگر دانشگاه. نندك كمكجويي انرژي  صرفه
ارتقاي ، با ان آن بيشتر شدهكاندازي معاونت فرهنگي و اجتماعي، ام با راه ه اخيراًكفرهنگ 

. نندك كمكجويي انرژي در بين دانشجويان  توانند به صرفه سرمايه فرهنگي دانشجويان، مي
يفيـت  كل شـدن بـراي آمـوزش و تـالش در جهـت ارتقـاي       ئـ ها با اهميت بيشـتر قا  دانشگاه

توانند ضمن دستيابي به اهـداف علمـي    رد تحصيلي دانشجويان ميكافزايش عمل آموزشي و
جويانـه انـرژي در بـين دانشـجويان نيـز       ت آموزش، به رفتارهاي صـرفه يفيكناشي از ارتقاي 

   . نندك كمك



  107    دانشجويان دانشگاه ياسوجبررسي عوامل اجتماعي ـ فرهنگي مؤثر بر صرفه جويي آب در بين 

940611  

  فهرست منابع
  منابع فارسي ) الف

). 1385. (اي. ، اسـميت، ادوارد .ب. ، درايـل، ج .سـي . ، اتكينسـون، ريچـارد  .ال. اتكينسون، ريتـا . 1
  . انتشارات رشد :ترجمه محمدنقي براهني و همكاران، تهران ،شناسي هيلگارد زمينه روان

منظـور   شـاورزي بـه  كوري آب  شناخت و ارتقاي بهره«). 1381(خالدي  و هومن احساني، مرزاد . 2
  . شيكميته ملي آبياري و زهكيازدهمين سمينار  :تهران ،»شوركتأمين امنيت آبي و غذايي 

پـذيري و   مسئوليتبررسي رابطه «). الف1392(زارعي  و قاسم ميرفردي ، اصغراحمدي، سيروس .3
  . 185-200 :50اربردي، شماره كشناسي  جامعه ،»جويي در مصرف آب گرايش به صرفه

جـويي در   رابطه تعهد و صـرفه «). ب1392(صالحي  و فريدخت دلكني ، فريبرزاحمدي، سيروس .4
  . 71-80 :11شناسي اجتماعي، شماره  هاي روان پژوهش ،»مصرف برق در زنان شهر ياسوج

انتشارات  :مشهد ،ترجمه فرهاد ماهر،اربرديكشناسي اجتماعي  روان). 1375(استوارت  مپ،كاز .5
  . آستان قدس رضوي

  :»ها مصرف باالي انرژي در دانشگاه«). 1393(اميد، محمدحسين  .6
 http: //www. mehrnews. com/detail/News/2309340 -  

بررسي رابطه بين رضايت اجتماعي و هويت ملي بـا  «). 1388(ايمان، محمدتقي و گلمراد مرادي  .7
م، كـ اربردي، سال بيست و يكشناسي  ، جامعه»مورد مطالعه شهر شيراز: تعهد اجتماعي جوانان

  . 174-155 :34شماره 
انـرژي، محـيط زيسـت و    انسـان،  «). 1389(آشـتياني   و هـادي  دولتشاهي پيروز، محرم طهماسبي .8

  . 313-343 :56فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره  ،»اندازي به آينده چشم
  :»ها هاي انرژي در دانشگاه مصرف باالي حامل«). 1393(مهر، مهراهللا  رخشاني .9

 http: //dolat. ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=243518 -  
  . نشر ني: تهران ،آشنايي با اقتصاد ايران). 1381(رزاقي، ابراهيم  .10
بررسي عوامل اجتماعي رواني مؤثر بـر صـرفه جـويي در مصـرف     ). 1392(صالحي، فريدخت . 11

  . ارشناسي ارشد، دانشگاه ياسوجكپايان نامه  ،هل شهر ياسوجأبرق در بين زنان مت
 :تهـران  ،ننـدگان انـرژي  ك شناسي تغيير نگرش و رفتار مصـرف  روان). 1384(نيا، مجيد  صفاري . 12

  . وري انرژي ايران سازمان بهره
نقـش آمـوزش و آگاهسـازي بـر     «). 1382(خواجوي مهرداد نيا،  صفاريمجيد غضنفري، سلمان،  -

مجموعـه مقـاالت    ،»سازي مصرف انرژي دانش آموزان آموزش و پرورش استان تهـران  بهينه
  . ميته ملي انرژيكچهارمين همايش ملي انرژي، وزارت نيرو، 

، ترجمـه احمدرضـا   »نگاه تحليلي به امنيت انساني و محـيط زيسـت  «). 1385(ل، هانس كفانگين .13
  . 23 -40: 1ارتقا، پژوهشنامه توسعه پايدار، شماره 

اجتمــاعي و تغييــر نگــرش   شناســي  روان«). 1384(نيــا  صــفاريمجيــد  و ريمــي، يوســف ك .14
  . 69 -82 :22، نشريه انرژي ايران، سال نهم، شماره »نندگان انرژيك مصرف

و  13مجله تعلـيم و تربيـت، شـماره     ،»تأثير آگاهي از نتايج بر عملكرد«). 1367(گنجي، حمزه  .15



 شماره پانزدهم ♦سال چهارم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     108

940611 

14: 128-123 .  
بررسـي عوامـل   ). 1381(منصـوريان   و محمدكريم جهانگيري ، جهانگيرزاده، عبدالعلي لهسايي .16

 ،اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر مصرف آب در ميان شهروندان شيرازي، وزارت نيرو
  . ت آب و فاضالب شيرازكشر

هـاي   بررسي اثربخشي فعاليـت ). 1379(رضاپور  و كامبيز نيا صفاري ، مجيدمساوات، حميدرضا .17
آموزان مدارس ابتـدايي شـهر    دانشجويي انرژي در  سازي در خصوص صرفه آموزش و آگاه
  . وزارت نيرو :تهران، تهران

  منابع التين) ب
1. Böhm, G. (2003). "Emotional Reactions To Environmental Risks”, Journal of 

Environmental Psychology 23 (2): 199–212 . 
2. Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In Richardson, J. (ed.) , Handbook of 

Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood, New York .  
3. Bourdieu, P. (1977). "Cultural Reproduction and Social Reproduction," Karabel, 

J. , Halsey, A. H. (Eds.) Power and Ideology in Education. New York: Oxford 
University Pres: 487 -511 . 

4. Brown, T. C. , Peterson, G. L., Marc Brodersen, R., Ford, V. & Bell, P. A. (2005). 
"The Judged Seriousness of An Environmental Loss Is A Matter of What 
Caused It", Journal of Environmental Psychology 25 (1): 13–21. 

5. Cohen, A. (2003). Multiple Commitments in the Workplace: An Integrative 
Approach, Mahwah ،NJ: Lawrence Erlbaum Associates . 

6. Cohen,A. (2006). "The Relationship Between Multiple Commitments and 
Organizational Citizenship Behavior in Arab and Jewish Culture', Journal of 
Vocational Behavior, 69: 105-118 . 

7. David, E. (2005). The Question Environment, London and New York: Routledge . 
8. De Young, R (1993). Changing Behavior and Making It Stick: the 

Conceptualization and Management of Conservation Behavior", Environment 
and Behavior, 25 (3): 485- 505 . 

9. Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS, London: Sage Publication . 
10. Geller,E,S. (1981). Preserving the Environment, New Strategies For Behavior 

Change, NewYork: Pergamon Press . 
11. Gregory,G. D., Di Leo, M. (2003). Repeated Behavior and Environmental 

Psychology: The Role of Personal Involvement and Habit Formation In 
Explaining Water Consumption", Journal of Applied Social Psychology, 33: 
1261–1296 . 

12. Hamish, M. (1990). The World in 2020: Power, Culture, and Prosperity, Harvard 
Business School Press . 

13. Jeannotte, M. S. (2003). "Singing Alone? The Contribution of Cultural Capital to 



  109    دانشجويان دانشگاه ياسوجبررسي عوامل اجتماعي ـ فرهنگي مؤثر بر صرفه جويي آب در بين 

940611  

Social Cohesion and Sustainable Communities", The International Journal of 
Cultural Policy, 9 (1): 35–49 . 

14. Johnson, M. P. (1991). "Commitment to Personal Relationships", Advances in 
Personal Relationships, 3: 117-143  

15. Khodadady, E. , Natanzi, M. (2012). Designing and Validating A Scale 
Measuring Cultural Capitals of Iranian University Students Majoring In 
English", Theory and Practice in Language Studies,2 (8): 1627-1634 . 

16. Krejcie,R. V. & Morgan,D. W. (1970). "Determining Sample Size For Research 
Activities", Educational and Psychological Measurement,30: 607-610 . 

17. Lydon, J. (1996). Toward a Theory of Commitment. In C. Seligman, J. Olson, & 
M. Zanna (Eds.) , Values: The eighth Ontario Symposium (pp. 191-213). 
Hillsdale, NewJersey: Erlbaum . 

18. McGunnigle,P. J.  & Jameson, S. M. (2000). "A Focus on Commitment", 
Employee Relations, 22 (4): 403-422 . 

19. Meyer, J. P.  & Allen,N. J. (1997). Commitment in the Workplace, Thousand 
Oaks, CA: Sage Publication . 

20. Reynolds, M. Blackmore, C. Smith, M. J. (2009). The Environmental 
Responsibility Reader, London: Zed Books . 

21. Ritzer,G., Ryan, M. (2011). The Concise Encyclopedia of Sociology, West 
Sussex: Wiley Publishing . 

22. Seligman, C. &Becker, L. (1981). "Energy Conservation", Journal of Social 
Issues 37 (2) . 

23. Shipworth, M. (2002). "Motivating Home Energy Action: A Handbook of What 
Works", Australian Greenhouse Office. Retrieved May 21,2008: http: //www. 
environment. gov. au/settlements/local/publications/pubs/motivating. Pdf .  

24. Stobaugh, R.&Yergin, D. (1979). "Energy Future", New York: Random House. 
U. S. Senate, Committee on Energy and Natural Resources (1980) The 
geopolitics of oil. Science, 210: 1324–1327 . 

25. Thornton, S. (1996). Club Cultures: Music,Media, and Subcultural Capital, 
London: Wesleyan Press . 

26. Tuomela, R. ,Tuomela. M. (2003). "Acting As A Group Member and Collective 
Commitment", Proto Sociology: An International Journal of Interdisiplinary 
Research, 18 . 

27. Turner, H. J. (2003). The Structure of Sociological Theory, California: 
University of California Riverside, Tomson Wadsworth, Seventh Edition . 

28. Willis, R. M., Stewart, R. A., Williams, P., Hacker, C., Emmonds, S., Capati, G. 
(2011). "Residential Potable and Recycled Water End Uses In A Dual 
Reticulated Supply System", Desalination 272: 201-211 . 


