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ABSTRACT
Introduction and purpose: Water scarcity is a daunting challenge in most 
areas of the world, with at least one in six people in the world does not 
have access to safe drinking water. The present study aimed to investigate 
the relationship between religious attitudes and water saving in students of 
Rafsanjan University of Medical Sciences in 2021.
Methods: This descriptive study was conducted on 299 students who were 
selected by the convenience sampling method. Data collection tools were the 
water conservation tendency and the religious attitude standard questionnaires 
(Marzban et al., 2019). Data were analyzed in SPSS software (version 24) 
using an independent t-test, analysis of variance, and Pearson correlation 
coefficient statistics tests.
Results: The mean scores of religious attitude and tendency towards water 
saving were 4.19±0.5 and 4.25±0.36, respectively. Moreover, 92.3% and 
100% of students were in favarouble conditions in terms of religious attitude 
and water saving, respectively. The tendency to save water consumption 
had a significant relationship with the university of students (P <0.05). The 
correlation between religious attitude and the tendency towards water saving 
was statistically significant (R= 0.483; P ≤0.001).
Conclusion: According to the positive relationship between religious attitude 
and tendency towards water saving consumption, as well as the religious 
context of our society, we can use this potential in the field of environmental 
protection and water saving.
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مقاله پژوهشی  

بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و صرفه جویی در مصرف آب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان

مقدمه و هدف: کمبود آب در بیشتر نقاط جهان چالشی اساسی است و از هر 6 نفر در جهان، حداقل 
یک نفر از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم است. هدف این مطالعه تعیین رابطه بین نگرش مذهبی 

و صرفه جویی در مصرف آب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1400 بود.
روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی و مقطعی بود که در آن 299 نفر از دانشجویان به به صورت 
مصرف  در  به صرفه جویی  گرایش  پرسش نامه های  اطالعات،  گردآوری  ابزار  شدند.  انتخاب  تصادفی 
آب و نگرش مذهبي بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 24 و آزمون های آماری 

تی مستقل، تحلیل واریانس و همبستگي پیرسون استفاده شد. 
یافته ها: میانگین نمره نگرش مذهبي و گرایش به صرفه جویی در مصرف آب در دانشجویان به ترتیب 
و  مذهبی  نگرش  نظر  از  ترتیب  به  دانشجویان  درصد   100 و   92/3 بود.   4/25±0/36 و   4/19±0/50
با  صرفه جویی در مصرف آب در وضعیت مناسب قرار داشتند. گرایش به صرفه جویی در مصرف آب 
متغیر دانشکده محل تحصیل رابطه معناداری داشت )P<0/05(. همبستگی بین نگرش مذهبی و گرایش به 

.)P ≤0/001 و r =0/483( صرفه جویی در مصرف آب از نظر آماری معنی دار بود
نتیجه گیري: با توجه به ارتباط مثبت بین نگرش مذهبی و گرایش به صرفه جویی در مصرف آب و با 
توجه به بافت مذهبی جامعه، می توان از این قابلیت در زمینه حفظ محیط زیست و صرفه جویی در مصرف 

آب بهره گرفت. 

کلمات کلیدی: دانشجویان، رفسنجان، صرفه جویی، مصرف آب، نگرش مذهبی
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مقدمه

نقش  که  است  زیست محیطی  عوامل  باارزش ترین  از  انسان دارد ]1[. شواهد نشان می دهد آب  بسزایی در حیات و سالمت 
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از  از مناطق جهان چالشی اساسی است و  کمبود آب در بسیاری 
هر 6 نفر در جهان، حداقل یک نفر از دسترسی به آب آشامیدنی 
سالم محروم است ]2[ . بر اساس برآوردهای موجود، حداقل 50 
می شوند  مواجه  شیرین  با کمبود آب  سال 2050  تا  کشور جهان 
انتظار می رود   .]3  ،4[ نیز در ردیف همین کشورهاست  ایران  که 
در آینده ای نزدیک، عمده ترین مشکل جهانی بحران کمبود آب 
از  است  اعالم کرده  یونسکو  مدیر کل  زمینه  همین  در   .]5[ باشد 
با آن روبه رو  انسان ها  بین تمام بحران های اجتماعی و طبیعی که 
هستند، بحران کمبود آب مهم ترین آن هاست؛ زیرا با وجود اینکه 
منابع آبی در این زیست کره در حال کاهش است، تقاضا برای آن 
به شدت و با آهنگی ناپایدار در حال رشد است، به طوری که در 20 
سال آینده میانگین عرضه آب در جهان برای هر فرد تا یک سوم 

میزان فعلی کاهش خواهد یافت ]7 ،6[. 
با وجود اینکه میانگین بارش باران در ایران یک سوم میانگین 
جهانی است، سرانه مصرف در تمام بخش های خانگی، کشاورزی 
مثال،  برای   .]3،7[ است  جهانی  استاندارد  از  بیشتر  صنعتی  و 
است،  روز  هر  در  لیتر   220 ایران  در  خانگی  آب  مصرف  سرانه 
درحالی که استاندارد آن در جهان 75 لیتر است ]9، 8[. این موضوع 
و  اجتماعی  مسئله ای  ایران  در  آب  مصرف  میزان  می دهد  نشان 
]10[. صرفه جویی  است  ملی  منابع آب ضرورتی  در  صرفه جویی 
اساساً یک کنش است و به همین علت در قالب رویکردهای نظری 

متعددی قابل تبیین است ]11[. 
قرار  تأثیر  تحت  را  صرفه جویی  رفتار  که  عواملی  از  یکی 
اعتقادات  از  مذهبی  نگرش   .]9[ است  مذهبی  نگرش  می دهد، 
منسجم و یکپارچه توحیدی سرچشمه می گیرد که خداوند محور 
با  را  انسانی  رفتارهای  آداب ورسوم  اخالقیات،  ارزش ها،  و  است 
از  منظور   .]12  ،13[ می کند  تنظیم  خویش  طبیعت  با  و  یکدیگر 
نگرش مذهبی، نگرش نظام مندی از باورها و اعمال نسبت به امور 
مقدس است ]15، 14[. نیاز انسان به دین قدمتی به عمر تاریخ دارد؛ 
زیرا بشر از همان آغاز به حامی مقتدر و تکیه گاه قدرتمند احساس 

و  است  مذهبی  فرهنگ  با  کشوری  ایران   .]16[ است  داشته  نیاز 
به خصوص  و  محیط زیست  به  ویژه ای  توجه  اسالم  دین  و  مذهب 
آب دارد ]9[. دین مبین اسالم از یک سو با پذیرش اینکه طبیعت 
در تسخیر انسان است، بر این مطلب تأکید می کند که همه چیز برای 
انسان و در خدمت انسان است ]9[. از سوی دیگر نیز با وضع قوانین 
به  آسیب  موجب  طبیعت  از  بهره برداری  است  کوشیده  بازدارنده 
طبیعت نشود و با استفاده بی رویه از آن، ماندگاری این نعمت های 

الهی برای سایر انسان ها در معرض تهدید قرار نگیرد ]13[. 
سنت،  قالب  در  خود  آموزه های  با  اسالم  شریعت  حقیقت  در 
انگیزه های  و  هدف ها  و  تبیین  را  مسلمانان  مصرفی  رفتار  بایدهای 
دین را نیز مطابق با این آموزه ها نهادینه کرده است ]7[. در مطالعه 
Hassell و Cary در زمینه توسعه تغییر رفتار در مصرف آب خانگی 

انجام شد، اهمیت و تأثیر نگرش و اعتقادات مصرف کننده در میزان 
مصرف مشخص شد ]17[. مرزبان و همکاران و همچنین احمدی و 
همکاران نیز تأثیر دین داری را بر گرایش به صرفه جویی در مصرف 
آب بررسی کرده اند و نشان دادند دین داری و نگرش مذهبی یکی از 

عوامل تأثیرگذار بر صرفه جویی در مصرف آب است ]3، 9[. 
با توجه به پیوند دین با زندگی و اهمیت بسیار آن، مطالعات در 
زمینه ارتباط مذهب و رفتار مصرف کننده جایگاه خاصی دارد که 
کمبود آن در کارهای پژوهشی موجود در کشور احساس می شود. 
همچنین با توجه به اهمیت صرفه جویی در مصرف آب در کشور 
و تأثیر نگرش مذهبی بر آن و همچنین با توجه به اینکه دانشجویان 
از ارکان اصلی و الگوی جامعه هستند، این مطالعه با هدف تعیین 
ارتباط بین نگرش مذهبی )دین داری( وگرایش به صرفه جویی در 
مصرف آب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 

1400 انجام شد.

روشکار

جامعه  شد.  انجام  مقطعی  و  توصیفی  صورت  به  مطالعه  این 
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رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویان  تمام  شامل  پژوهشی 
در  با   ]3  ،13[ مشابه  مطالعات  از  استفاده  با  بود.  مقاطع  تمامی  از 
نظر گرفتن سطح اطمینان 95 درصد )Z= 1/96( و انحراف معیار 5 
 )SD= 5( )بر اساس نمره گرایش به صرفه جویی در مصرف آب(
زیر  رابطه  از  نمونه  )d= 0/6(، حجم  برآورد 0/6  اندازه خطای  و 

به دست آمد:

حجم نمونه 299 نفر بود. روش نمونه گیری به صورت تصادفی 
ابزار  بود.  دانشکده  هر  در  دانشجو  تعداد  با  متناسب  و  طبقه ای 
جمع آوری داده ها شامل چک لیست اطالعات دموگرافیک )سن، 
جنس، مقطع تحصیلی، وضعیت سکونت، شغل پدر و شغل مادر( 
استاندارد صرفه جویی در مصرف آب و نگرش  و دو پرسش نامه 
از  بود که مرزبان و همکاران در سال های 1398 و 1399  مذهبی 
آن استفاده کردند ]13، 9[ . روایی آن را متخصصان مربوطه تأیید 
کرده اند. پایایی هر دو پرسش نامه با آلفای کرونباخ )هر دو بیشتر 
پرسش نامه صرفه جویی  پایایی  همچنین  است.  شده  تأیید   )0/9 از 
آلفای  اساس  بر  مطالعه  این  در  مذهبی  نگرش  و  در مصرف آب 

کرونباخ به ترتیب 0/821 و 0/963 بود.
در  سؤال   21 شامل  آب  مصرف  در  صرفه جویی  پرسش نامه 
چهار بعد شناختی )4 سؤال(، عاطفی )3 سؤال(، رفتاری )5 سؤال( 
لیکرت  گزینه ای   5 با طیف  که  بود  سؤال(   9( مسئولیت پذیری  و 
موافقم   ،)5 )نمره  موافقم  کاماًل  شامل  گزینه ها  شد.  نمره گذاری 
)نمره 4(، نظری ندارم )نمره 3(، مخالفم )نمره 2( و کاماًل مخالفم 
)نمره 1( بود. در مجموع محدوده نمره کسب شده بین 21 تا 105 
بود که نمره کمتر از 35 در محدوده ضعیف، 35 تا 70 در محدوده 

متوسط و نمره بیشتر از 70 در محدوده خوب قرار داشت. 
در  سؤال   60 شامل  نیز  مذهبی  نگرش  استاندارد  پرسش نامه 
سؤال(   15( دینی  باور  سؤال(،   15( دینی  التزام  زیرمقیاس  چهار 
عواطف دینی )15 سؤال( و شناخت دینی ) 15سؤال( بود و با طیف 
5 گزینه ای لیکرت )کاماًل موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و 

کاماًل مخالفم( نمره گذاری شد. نمره دهی به سؤاالت پرسش نامه 
از 1 تا 5 بود. در مجموع محدوده نمره بین 60 تا 300 بود که نمره 
محدوده  در   200 تا   100 بین  ضعیف،  محدوده  در   100 از  کمتر 

متوسط و بیشتر از 200 در محدوده خوب قرار داشت.
در  را  مذکور  پرسش نامه های  آموزش دیده  پژوهشگر  دو 
ابتدا توضیحات الزم در خصوص  قرار دادند.  اختیار دانشجویان 
مطالعه و اهداف آن به افراد ارائه شد. سپس در خصوص محرمانه 
بودن اطالعات کسب شده از افراد اطمینان داده شد و در آخر در 
صورت پذیرش دانشجویان، از آن ها رضایت نامه کتبی آگاهانه 
دقیقه   30 میانگین  به طور  پرسش نامه ها  به  پاسخ  زمان  شد.  گرفته 

زمان برد.
آماری  نرم افزار  در  داده ها  پرسش نامه ها،  جمع آوری  از  پس 
داده ها،  بودن  نرمال  به  توجه  با  شد.  وارد   24 نسخه   SPSS

برای  پیرسون  همبستگی  و  آنووا  و  تی  آماری  آزمون های  از 
نظر  در  معنی داری 0/05  استفاده شد. سطح  داده ها  تجزیه وتحلیل 
دانشگاه  در  مصوب  تحقیقاتی  طرح  نتیجه  مطالعه  این  شد.  گرفته 
علوم پزشکی رفسنجان است که کمیته اخالق این دانشگاه با کد 

اخالق IR.RUMS.REC.1399.038 آن را تأیید کرده است.

یافتهها

بود. 270  افراد شرکت کننده 2/11±21/42 سال  میانگین سن 
داشتند.  قرار  سال   23 تا   18 سنی  محدوده  در  درصد(   90/3( نفر 
 126 پدر  شغل  بودند.  زن  دانشجویان  از  درصد(   66/6( نفر   199
نفر )42/1 درصد( از دانشجویان آزاد و شغل مادر 195 نفر )65/2 
در  دانشجویان  از  درصد(   63/5( نفر   190 بود.  خانه دار  درصد( 
مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند. 84 نفر )28/1 درصد( 
در دانشکده پیراپزشکی درس می خواندند. 156 نفر )52/2 درصد( 
نبودند  ساکن  خوابگاه  در  و  بودند  شخصی  منزل  ساکن  افراد  از 

)جدول 1(.
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و  مذهبی  نگرش  نمره  میانگین   ،2 جدول  نتایج  مطابق 
ترتیب  به  دانشجویان  بین  در  آب  مصرف  در  صرفه جویی 

0/50±4/19 و 0/36±4/25 بود. 92/3 و 100 درصد از دانشجویان. 
به ترتیب از نظر نگرش مذهبی و صرفه جویی در مصرف آب در 
نگرش مذهبی در  متغیر  میانگین  بین  داشتند.  قرار  وضعیت خوبی 
دانشجویان بررسی شده با متغیرهای دموگرافیک اختالف معناداری 
صرفه جویی  به  گرایش  متغیر  میانگین  بین  همچنین  نشد.  مشاهده 
در مصرف آب فقط با دانشکده محل تحصیل اختالف معناداری 

مشاهده شد ) جدول 3(.
و  متغیرها  بین  می دهد،  نشان   4 جدول  که  همان گونه 
در  صرفه جویی  به  گرایش  و  مذهبی  نگرش  زیرمقیاس های 
  r= 0/483( مصرف آب همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد
و P≤ 0/001(. همچنین میزان همبستگی بین بعد شناخت دینی و 
 )P≤ 0/001 و r= 0/498( گرایش به صرفه جویی در مصرف آب

بیشتر از سایر زیرمقیاس ها بوده است. 

جدول 1: توزیع فراوانی متغیرهای دموگرافیک در دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

درصدتعدادمتغیرها

جنس
19966/6زن

10033/4مرد

سن

18-2327090/3

23-28258/4

28-3331

33-3910/3

شغل پدر

8628/8کارمند

12642/1آزاد

8729/1بازنشسته

شغل مادر

6020/1کارمند

165/4آزاد

19565/2خانه دار

289/4بازنشسته

مقطع تحصیلی

93کاردانی

19063/5کارشناسی

82/7کارشناسی ارشد

9230/8دکترا 

دانشکده

7725/8بهداشت

7826/1پزشکی

8428/1پیراپزشکی

206/7دندان پزشکی

4013/4پرستاری-مامایی

وضعیت سکونت
14347/8خوابگاه

15652/2خانه

جدول 2: وضعیت نمره نگرش مذهبی و صرفه جویی در مصرف آب و 
ابعاد آن ها در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

انحراف معیار± متغییر
میانگین

وضعیت نمره )درصد، تعداد(

ضعیفمتوسطخوب

0/54±4/08التزام دینی

)276( 92/3)23( 7/70

0/52±4/22باور دینی

0/48±4/27عواطف دینی

0/57±4/15شناخت دینی

نمره کل نگرش 
0/50±4/19مذهبی 

0/35±4/23شناختی

)299( 10000

0/31±4/24عاطفی

0/39±4/28رفتاری

0/34±4/30مسئولیت پذیری

نمره کل صرفه جویی 
0/36±4/25در مصرف آب
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هادی اسالمی و همکاران /81

جدول 3: رابطه بین متغیر های دموگرافیک با نگرش مذهبی و گرایش به صرفه جویی در مصرف آب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 

متغیرها
گرایش به صرفه جویی نگرش مذهبی

میانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیار

جنس
4/270/024/200/45زن

4/200/034/180/58مرد
P0/170/70

سن

154/200/494/260/35

164/080/614/190/46

174/150/524/070/26

184/100/573/7600/0
P0/670/33

شغل پدر

4/170/484/280/33کارمند

4/210/494/270/39آزاد

4/200/534/190/33بازنشسته
P0/850/17

شغل مادر

4/020/504/220/34کارمند

4/180/524/250/36آزاد

4/240/484/280/36خانه دار

4/330/464/250/36بازنشسته
P0/100/08

مقطع تحصیلی

4/210/394/180/42کاردانی

4/260/464/260/35کارشناسی

4/100/564/270/26کارشناسی ارشد

4/080/564/230/38دکترا 
P0/090/85

دانشکده

4/290/414/950/37بهداشت

4/100/554/290/38پزشکی

4/220/484/270/35پیراپزشکی

4/970/643/050/30دندان پزشکی

4/220/474/250/36پرستاری-مامایی
P0/090/01

وضعیت سکونت
4/190/484/230/34خوابگاه

4/190/514/260/37خانه
P0/370/19

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
36

77
2.

14
01

.8
.2

.6
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

c.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236772.1401.8.2.6.1
https://jhc.mazums.ac.ir/article-1-730-fa.html


82/ رابطه بین نگرش مذهبی و صرفه جویی در مصرف آب 

مجله تحقيقات سالمت در جامعه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، تابستان 1401، دوره 8، شماره 2، 76-85

نتیجهگیری بحثو

افزایش مصرف آب در طول زمان متأثر از افزایش جمعیت، 
کشاورزی  فعالیت های  رشد  عمومی،  بهداشت  سطح  افزایش 
آب  برای  تقاضا  به  توجه  لزوم  اجتماعی،  و  اقتصادی  توسعه  و 
کرده  اجتناب ناپذیر  ملی  و  منطقه ای  جهانی،  مقیاس های  در  را 
صرفه جویی  و  مذهبی  نگرش  بین  رابطه  مطالعه  این   .]12[ است 
در مصرف آب را در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
در  مذهبی  نگرش  نمره  میانگین  کرد.  بررسی   1400 سال  در 
نظر  از  دانشجویان  از  درصد   92/3 بود.   4/19±0/50 دانشجویان 
نگرش مذهبی در وضعیت خوبی قرار داشتند. در مطالعه مرزبان 
در   .]9[ داشتند  متوسطی  مذهبی  نگرش  افراد  از  درصد   60/18
متوسطی  مذهبی  نگرش  زنان  از  درصد   80 مختاری  مطالعه 
این  در  شرکت کننده  دانشجویان  مذهبی  نگرش   .]18[ داشتند 
مطالعات  نتایج  به  نسبت  که  داشت  قرار  خوبی  سطح  در  مطالعه 
فرهنگی  معاونت  و  مذهبی  نهادهای  است.  امیدوارکننده تر  قبلی 
دانشگاه باید در راستای حفظ و ارتقای این سرمایه در دانشجویان 

تالش کنند.
دانشجویان  در  آب  مصرف  در  صرفه جویی  نمره  میانگین 
به  گرایش  نظر  از  دانشجویان  درصد   100 و  بود   4/25±0/36
داشتند  قرار  خوبی  وضعیت  در  آب  مصرف  در  صرفه جویی 

 63/20 همکاران،  و  مرزبان  مطالعه  در  بود.  ایدئال  یافته  این  که 
درصد از افراد از نظر گرایش به صرفه جویی در مصرف آب در 
رضایی،  و  مختاری  مطالعه  در   .]9[ داشتند  قرار  متوسطی  سطح 
ضعیفی  سطح  در  آب  مصرف  رفتار  نظر  از  زنان  از  درصد   48
بودند ]18[. صرفه جویی به سرمایه گذاری سنگین مالی نیاز ندارد 
یابد، می توان میزان مصرف را  اینکه سطح زندگی تنزل  و بدون 
تا 50 درصد کاهش داد ]9[ . صرفه جویی در مصرف آب موجب 
کاهش هزینه های هنگفت تصفیه آب و فاضالب و آثار مخرب 
زیست محیطی دفع فاضالب و نیز صرفه جویی در مصرف انرژی 

می شود. 
صرفه جویی  به  گرایش  و  مذهبی  نگرش  متغیرهای  بین 
به  گرایش  با  تحصیل  محل  دانشکده  بین  فقط  آب  مصرف  در 
صرفه جویی در مصرف آب اختالف آماری معنادار وجود داشت 
دیگران  از  بهداشت  دانشکده  در  تحصیل  به  شاغل  افراد  نمره  و 
با  مرتبط  درسی  واحدهای  آن  علت  می رسد  نظر  به  بود.  بیشتر 
باشد  آب  کمبود  و  محیط زیستی  مشکالت  و  آب  چالش های 
نتایج  با  یافته  این  بهداشت می گذرانند.  دانشجویان رشته های  که 
زارعی  و  احمدی  مطالعه  در   .]13[ بود  همسو  ابراهیمی  مطالعه 
زنان  در  و رضایی  مختاری  پژوهش  در  یاسوجی،  در شهروندان 
متغیرهاي  بین  تهران  پوررضا در  پژوهش دهقان و  اصفهان و در 
ارتباط معناداري  با صرفه جویی در مصرف آب خانگی  جمعیتی 

جدول 4: ضریب همبستگی بین متغیرهای نگرش مذهبی و گرایش به صرفه جویی در مصرف آب و ابعاد آن ها در دانشجویان دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان

نگرش مذهبیشناخت دینیعواطف دینیباور دینیالتزام دینیصرفه جویی/ نگرش مذهبی

**0/495*0/357**0/469*0/398*0/385شناختی

**0/423*0/391*0/384**0/409**0/457عاطفی

**0/463**0/422**0/411**0/464**0/469رفتاری

**0/477**0/463**0/432**0/475**0/417مسئولیت پذیری

**0/483**0/498**0/481**0/401**0/452صرفه جویی در مصرف آب

P≤ 0/001 :** ؛P≤ 0/05 :*
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هادی اسالمی و همکاران /83

مشاهده نشد ]19، 18، 3[.
نگرش  نمره  بین  معنی داری  و  مثبت  آماری همبستگی  نظر  از 
دارد  وجود  آب  مصرف  در  صرفه جویی  به  گرایش  و  مذهبي 
)R= 0/483 و P= 0/00(. ضریب همبستگی بین بعد شناخت مذهبی 
یافته  این  است.  بیشتر  آب  مصرف  در  صرفه جویی  به  گرایش  و 
علوم  دانشگاه  دانشجویان  در  همکاران  و  مرزبان  مطالعه  نتایج  با 
پزشکی یزد همخوانی داشت. در این مطالعه بین بعد رفتاری گرایش 
دانشجویان  دینی  شناخت  بعد  و  آب  مصرف  در  صرفه جویی  به 
ارتباط قوی تری یافت شد ]9[. در مطالعه ابراهیمی و همکاران در 
نگرش  بین  معنی داری  آماری  ارتباط  نیز  دبیرستانی  دانش آموزان 
مذهبی و گرایش به صرفه جویی در مصرف آب گزارش شد ]13[. 
در مطالعه احمدی و زارعی در یاسوج ارتباط مثبت و معنی داری 
بین دو مؤلفه نگرش مذهبی و گرایش به صرفه جویی در مصرف 

آب گزارش شد ]3[. 
Chuvieco نشان داد همگرایی قابل توجهی بین سنن  مطالعه 
مذهبی و حفاظت از طبیعت و منابع آب وجود دارد ]20[. نتایج 
 Koehrsen و همکاران و Leivers ،و همکاران Morrison مطالعه
با یافته های مطالعه حاضر همخوانی داشت ]23-21[. نتایج مطالعه 
مختاری و رضایی نشان داد  هرچه  افراد دین دارتر باشند،  در رفتار 

Navah مصرف آب آن ها تأثیری  مطالعه  نتایج   .]18[ نمی گذراد 
و همکاران و Jenkins و Chapple با یافته های این مطالعه همسو 
نبود ]25، 24[. برای نشان دادن گرایش های بین المللی در کمک 
و  اعم  به طور  طبیعی  منابع  از  راستای حفاظت  در  دین  از  گرفتن 
مرکز  در  دانشمند  هزار  که  بس  همین  اخص،  به طور  آبی  منابع 
و  دین  ارتباط  درباره  هاروارد  دانشگاه  در  جهان  ادیان  مطالعات 
زیست بوم مطالعه کردند و دریافتند ادیان باید از نیروی خود برای 
و  طبیعی  منابع  از  انسان  لجام گسیخته  بهره برداری  به  دادن  پایان 
محیط زیست  حفظ  برای  مشترک  مسئولیت پذیری  روحیه  ایجاد 

استفاده کنند ]13[.
گرایش  میزان  بودن  زیاد  مطالعه  این  محدودیت های  از  یکی 
به صرفه جویی و همچنین نگرش مذهبی بود. لذا پیشنهاد می شود 
مطالعات آینده در جوامع دیگر انجام شود تا میزان ارتباط این دو 

متغیر به طور کامل تری بررسی شود. 
و  مثبت  مشهود،  ارتباط  مطالعه،  این  نتایج  به  توجه  با 
مصرف  در  صرفه جویی  به  گرایش  در  مذهبی  نگرش  معنادار 
ارتباط  این  بر  بیشتر  افزود که  قبلی  نتایج مطالعات  بر قوت  آب 
می توان  جامعه  مذهبی  بافت  به  توجه  با  بودند.  گذاشته  صحه 
دستورات  و  گرفت  بهره  جامعه  اقشار  تمام  در  قابلیت  این  از 
مصرف  در  و صرفه جویی  محیط زیست  زمینه  در  را  اسالم  دین 
آب در آموزش های زیست محیطی و وظایف شهروندی به کار 
نعمت های  از  بهینه  استفاده  و  شوند  حساس تر  افراد  تا  گرفت 
توجه  مورد  دینی  فریضه  به عنوان  را  آب  به ویژه  و  خدادادی 

قرار دهند.  ویژه ای 

قدردانی

و  است   99055 کد  با  تحقیقاتی  طرح  حاصل  مطالعه  این 
IR.RUMS. اخالق  کد  با  رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  از 

REC.1399.038 تأییدیه دارد. بدین وسیله از حمایت های مادی و 

معنوی این دانشگاه تشکر و قدردانی می کنیم. 

تعارضدرمنافع

این  در  منافعی  تضاد  هیچ گونه  که  می کنند  بیان  نویسندگان 
مطالعه وجود ندارد.
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