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چکیده:
دسترسي به آب سالم و کافي ،یکي از بزرگترین چالش های ایران و بسياری از کشورهای جهان به خصوص خاورميانه است .در ميان
راهکارهای متعدد ،مدیریت الگوی مصرف یکي از پرطرفدارترین موارد تلقي مي شود .به همين منظور ،این بررسي در شهر فنوج استان
سيستان و بلوچستان به عنواني یکي از بحراني ترین شهرهای ایران به انجام رسيد .مطالعه از نوع توصيفي و تحليلي بود که به شيوه پيمایشي و
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سازی در شبکههای اجتماعي ،نه تنها بزرگترین تغييرات را رقم ميزنند ،بلکه باالترین اثر را بر تغيير نگرش خانوادهها دارند .مطابق نتایج این
بررسي ،فعاليت دانش آموزان در طي یک دوره شش ماهه ميزان مصرف سرانه را از  151ليتر در شبانه روز به حدود  140ليتر تقليل داد.
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مقدمه
بنا بر اعالم سازمان ملل متحد ،هر انسان روزانه به  20تا  50ليتر آب پاک نياز دارد .اما گروهي از مردم به قدری در استفاده از آب
راه اسراف طي ميکنند که آب قابل دسترس کنوني کفاف همه جمعيت را نداده و به همين دليل از هر  7نفر ،یک نفر به آب پاک
و دائمي دسترسي ندارند( .)National Geography, 2020: 20این در حالي است که در تمام کشورهای جهان( )34و از جمله
ایران ،آب به عنوان یک عامل عمده توسعه اقتصادی-اجتماعي محسوب ميگردد( .)United Nation, 1997: 11در نتيجه،
عدم دسترسي کافي و مناسب به آب ،پيامدهای خطرناکي را به دنبال دارد .به طوری که اعالم شدهاست با روند کنوني بهرهمندی
از منابع آبي تا  25سال دیگر باید  50ميليون ایراني از مکان کنوني زندگي خود ،به دیگر نقاط مهاجرت کنند .به خصوص اگر
وضع فعلي مصرف آب در بخش کشاورزی ادامه داشتهباشد ،در این مدت ،شرق و جنوب کشور ،کامال خالي از سکنه خواهد
شد (سازمان محيط زیست .) 1397 ،در واقع ،مصرف غير اصولي آب و نابودی منابع در بخشي از کشور و کوچ و جابهجایي
گروه های بزرگي از جمعيت ،با اصول آمایش سرزمين در تضاد بوده و بایستي هر چه زودتر راهکارهایي اندیشيده شود تا از ادامه
این روند جلوگيری به عمل آید.
به هر حال ،کمبود و یا کيفيت نامناسب آب ،کم و بيش برای کل کشور مطرح است .چرا که رشد روز افزون تقاضای آب در
شرایط خاص اقليمي ،ایران را در آستانه کمبود شدید و به دنبال آن تنشهای اجتماعي و سياسي قرار داده و بهبود این شرایط،
نيازمند رویکردهایي برای تخصيص و استفاده بهينه از منابع آب موجود ميباشد .راهکار مهمي که تاکنون برای این معضل مورد
توجه قرار گرفته ،قيمتگذاری آب و تعيين تعرفههای مناسب بودهاست و بسياری آن را ابزاری قوی برای مدیریت تقاضا و
بهترین رویکرد برای بهبود تخصيص و تشویق به حفاظت از منابع آبي قلمداد کردهاند(صالحنيا و همکاران .)50 :1386 ،اما
واقعيت آن است که قيمت هميشه تنها متغير نيست و با وجود اصالح مکرر قيمت ،کماکان مصرف تغيير چنداني نکرده و دائما
در حال افزایش است.
بر خالف تاکيد برخي از محققان که اعتقاد دارند عاملهای متعددی در شکلگيری الگوی مصرف در هر جامعهای دخالت دارد
که مهمترین آنها فرهنگ است( ،)26تبليغات بيهدف و یا آنچه از آن به عنوان فرهنگسازی یاد ميشود ،نتوانسته است الگوی
مصرف کنوني را به نحوی اصالح نماید که با شرایط آبي کشور هماهنگ باشد .به عنوان مثال 51 ،درصد از مشترکان آب استان
مرکزی ،الگوی مصرف را رعایت نميکنند(شرکت آب و فاضالب استان مرکزی )1399 ،یا در الرستان سرانه مصرف آب 165
ليتر در شبانه روز برای هر نفر و از ميانگين استاندارد باالتر است و تنها  30درصد مشترکان الگوی مصرف را رعایت ميکنند
(آب و فاضالب اردستان .)1399 ،مسئوالن شهر تهران نيز در این زمينه دائما هشدار ميدهند .این گروه ،ضمن اعالم این که 30
درصد آب مصرفي در منازل مربوط به استحمام است و مصرف آب نسبت به سال  4 ،1397درصد افزایش یافتهاست ،از عدم
رعایت الگوی مصرف هم گالیه دارند و منابع آب موجود را هم ناکافي ميدانند .چرا که  67درصد آب مصرفي شهر تهران از
طریق آبهای سطحي و  33درصد از منابع زیرزميني تامين ميشود .در این گزارش ،حجم ذخيره آب سد کرج  183ميليون ،سد
الر  291ميليون ،سد لتيان  70ميليون و سد طالقان  418ميليون متر مکعب اعالم شدهاست(شرکت آب و فاضالب استان تهران،
 .) 1398با این وجود ،اطالع دقيق و مشخصي در زمينه الگوی مصرف شهروندان در این شهر در دست نيست .به عنوان مثال ،در
یکي از گزارش های ارائه شده از سوی شرکت آب و فاضالب شهر تهران ،اعالم شده است که مصرف ماهيانه  20درصد مردم
 15تا  18مترمکعب است که کمي بيش از الگوی مصرف ميباشد 20 .درصد مردم نيز نزدیک به  50مترمکعب آب مصرف
ميکنند (شرکت آب و فاضالب استان تهران .)1397 ،اما همين شرکت در گزارش دیگری اعالم نموده است که بيش از 60
درصد مشترکان الگوی مصرف آب را رعایت ميکنند (شرکت آب و فاضالب استان تهران .)1398 ،گزارشها نشان ميدهد که
حدود  86درصد مشترکين خانگي اصفهان ،الگوی مصرف را رعایت ميکنند(شرکت آب و فاضالب استان اصفهان .)97 ،در
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گزارشي دیگر ،سرانه مصرف آب در بخش خانگي در استان ایالم دو برابر شاخص کشوری اعالم شدهاست .همين گزارش
هشدار ميدهد که افزایش مصرف بيرویه آب و پایين رفتن سطح مخازن ،آب شُرب استان را به وضعيت قرمز رسانده و چنانچه
مصرف شهروندان به همين روال ادامه یابد ،جيرهبندی آب اجتنابناپذیر خواهد بود(شرکت آب و فاضالب ایالم.)1399 ،
این گزارشها نشانگر آن است که اوال آمار و اطالعات دقيقي در زمينه افرادی که الگوی تعيين شده را رعایت ميکنند وجود
ندارد ،ثانيا ،به فرض صحت آمار موجود ،تفاوت در بين شهرهای مختلف بسيار متفاوت بوده و ثالثا ،راهکارهای مورد توجه
تاکنون نتایج مورد انتظار را به دست نداده اند .به همين منظور ،هدف اصلي این مطالعه ،بررسي راهکارهای اساسي کاهش
مصرف آ ب و چگونگي متقاعد ساختن خانوارهای شهری به رعایت الگوی مصرف آب تعيين شده توسط دولت ،در شهر فنوج
در استان سيستان و بلوچستان است .محدودهای که به گواه آمار و اسناد موجود ،بارشي کمتر از  100ميليمتر در سال دارد (عباس
پور )1372 ،و تامين آب شرب در آن در بدترین حالت ممکن و از طریق هوتگ(گودالي که آب باران در آن جمع شده و انسان
و حيوانات بهطور مشترک از آن استفاده ميکنند) ،انجام ميشود.
پیشینه و مباني نظری
امروزه کارشناسان و متخصصان به این نتيجه رسيدهاند که یکي از راهحلهای مشکالت زیست محيطي و حوزه آب ،فعاليتهای
داوطلبانه و سازمانهای مردم نهاد ) (NGOمي باشد که باید به آن در حفظ محيط زیست و مدیریت آب توجه شود (سيدمن،
 .) 198 :1388اما گروه کثيری از کارشناسان و تعدادی از مردم به این باور پایبند نبوده و راهکارهای خاص خود را دارند .واقعيت
آن است که در ارتباط با وضعيت آ ب نظریات گوناگوني وجود دارد .گروهي از بحران آب صبحت ميکنند ،بخشي بحران را
توهم فرض نموده و به «مسئله آب» اعتقاد دارند و بخش سومي هم هستند که هنور به فراواني این ماده حياتي معتقدند و
هرزچندگاهي از پيدا شدن منابع آب عظيم در نقاط مختلف کشور و جهان یاد ميکنند .این تشتت آرا در مورد کساني که
بایستي در زمينه کنترل و مدیریت آب پيشقدم شوند نيز مطرح است .به طوری که سازمانها و نهادهای وابسته به دولت ،نقش
مدیران شهری را اصل قرار داده و به همين دليل ،به آموزش مدیران کشور(سازمان محيط زیست ،)1 :1387 ،تاکيد دارند و
تعدادی نيز مردم عادی را کليد اصلي این گره فروبسته ميدانند(نصيری و رجایي .)118 :1390 ،هر یک از این رویکردها مد نظر
قرارگيرد ،مسائل هستيشناختي ،معرفتشناختي و روششناختي متعددی مطرح ميشود که در این بررسي قصد ورود به این
حوزهها را نداریم .چرا که در این ارتباط هم مهندسان ،هم عارفان و هم علمای علم اخالق مباحث دامنهداری را مطرح نمودهاند
و بررسي همه آنها از حوصله این نوشته خارج است .در نتيجه ،ابتدا به شرح مختصری از مطالعات اساسي این مبحث پرداخته و
در نهایت مولفههای اساسي مورد نياز برای این مطالعه معرفي خواهد شد.
بدون توجه به رویکردهایي که در حوزه مسائل آب مطرح ميباشد ،مطالعات متعددی در ارتباط با وضعيت آب و عوامل موثر
بر رعایت الگوی مصرف به انجام رسيدهاست که در دو بخش خارجي و داخلي معرفي ميگردند
مطالعات خارجي :در اغلب تحقيقات صورت گرفته در این بخش ،مولفههای موثر در پيروی و یا عدم پيروری از الگوی مصرف
آب ،گوناگون و تاثير آنها از جامعهای به جامعه دیگر ،متفاوت ذکر شدهاست .به عنوان مثال ،در دیدگاههای اقتصادی ،نظریه
درآمد جاری کينز معروفيت بيشتری دارد .وی فرض ميکند که مصرف خانوارها تابعي از درآمد جاری آنان است
( .) Dornbusch and Fishers, 1985: 39در مطالعات یونسکو ،اصالح الگوی مصرف به عنوان به اصليترین هدف
اجتماعي و فرهنگي معرفي شد توسعه پایدار و هدفهای زیست محيطي تامين ميسازد( .)Unesco, 2000: 89گارسيا،1
متغيرهای جمعيتشناختي را در مصرف آب موثر دانسته و آنها را شامل بعد خانوار ،ميزان درآمد و تحصيالت ،محل تولد و
محل سکونت ميدانند(.)Garcia et al., 2013: 27
1. Garcia
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اوليور 1از محققان است که اعتقاد دارد که گروه با درآمد و ميزان تحصيالت باالتر ،صرفهجویي کمتری در مصرف آب دارند
( .)De Olever, 1999: 121ویليز 3همکاران( ،)2013اعتقاد دارند برای صرفهجویي در مصرف آب ،بایستي نسبت به شناخت
تفاوت های جمعيت شناختي و درک استفاده از لوازم کارآمد در مصرف آب ،توجه نمود ( .)Willis et al., 2013: 107البته
عده ای هم معتقدند که مصرف آب در بين افراد با مشاغل مشکل بيشتر است ( .)Amir Hosain et al., 2013: 13این در
حالي است که تحقيقاتي هم در دست است که ،نوع خانه ،حضور کودکان زیر  12سال ،حضور کودکان بين  12تا  18سال ،نوع
خانه به این معني که آیا خانه ویالیي ،آپارتماني و یا اجارهای است ،همچنين نوع کولر مورد استفاده در خانه در الگوی مصرف
موثر است ( .)Rathnayaka et al., 2014: 49در تحقيقات سالهای اخير ابعاد انساني و فرهنگي بيشتر مورد تاکيد گرفته است
(.)Bohner and Vank, 2020: 65
تحقيقات داخلي :شاید بتوان گفت که اولين مطالعه ایراني همراستا با این بررسي ،کار مکنون ( )37 :1382باشد .وی در تحقيق
خود ،عنوان نمود که بهرهبرداری بهينه از منابع آب و جلوگيری از آلودگي منابع آب و منابع تجدید شونده ،یکي از ارکان اصلي
توسعه ميباشد .در همين سال ،محمودی( )21 :1382در تحقيق خود تاکيد کرد که پاالیش و استفاده مجدد از پسابهای شهری،
صنعتي و کشاورزی جهت مصارف مناسب و شيرین کردن آبهای شور به عنوان یکي از جهتگيریهای مهم دهه آینده مورد
توجه است.
صالح نيا و همکارن( ،) 1386تحقيق مفصلي را در ارتباط با شهر نيشابور به انجام رساندند .نتایج این تحقيق نشان داد که متوسط
سرانه مصرف آب در این شهر  145ليتر در شبانه روز بوده و این سرانه از دوره اول تا سوم سير صعودی و از دوره چهارم تا ششم
سير نزولي داشته است .همچنين بيشترین درصد مشترکان( 70/35درصد با  50درصد کل مصرف) مصرفي بين  5تا 22/5
مترمکعب در ماه و کمترین درصد مشترکان( 0/51درصد با مصرف  6/85درصد کل مصرف) مصرفي بيش از  65متر مکعب را
به خود اختصاص دادهاند .نتایج ترکيبي تعرفه ها و مقادیر مصرف آب شرب نشان دهنده عدم تطابق بين الگوی مصرف جامعه
آماری با الگوی مصرف پيشنهادی و تعرفههای وضع شده از طرف دولت است .این عدم تطابق باعث شده نه تنها تعرفههای
موجود ابزاری برای کنترل مصرف آب شر ب نباشد ،بلکه تعرفه بسيار پایين در نظر گرفته شده برای بلوکهای ابتدایي ،اوال
خسارت بسيار باالیي را به شرکت های آب و فاضالب کشور تحميل کند و ثانيا مشترکان را به مصرف بيشتر آب ترغيب نماید
که با اهداف و سياستهای قيمتگذاری سازگاری ندارد(صالحنيا و همکاران.)50 :1386 ،
سازمان محيط زیست در سال  1387ضمن اشاره به این مطلب که متوسط بارش ساليانه ایران حدود  400ميليارد متر مکعب است
و  130ميليارد متر مکعب آن در سال به عنوان آبهای تجدیدپذیر از طریق آبهای سطحي ( 92ميليارد مترمکعب) و آبهای
زیرزميني ( 38ميليارد مترمکعب) ميتواند مورد بهره برداری قرار گيرد ،ضرورت برنامهریزی و کنترل مصرف را مورد تاکيد قرار
داد(سازمان محيط زیست.)5 :1387 ،
مطالعه بعدی کار عليقارداشي( ،)1388است .وی در این بررسي عنوان نمود که آب حياتيترین ماده زندگي است که نبود آن
را با هيچ تمهيدی نميتوان جبر ان کرد .از این رو ،هر تهدیدی برای آب ،تهدیدی برای حيات بشر است .ترکيب هوشمندانه
فرهنگ و آب در هر کجای دنيا ،به تمدنهای درخشاني منتهي شده و بيتوجهي به این عامل ،تمدنهای متعددی را نابودساخته
است .ایرانيان یکي از بزرگترین تمدنها را عليرغم منابع آبي اندک و با استفاده از خالقيت فنآورانه به وجود آوردهاند.
1. Olever
2. Willis
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با دسترسي آسان تر به منابع آب در ساليان اخير ،متاسفانه شهروندان به جای استفاده بهينه ،عمال به مصرف غير مسئوالنه این ماده
حياتي ميپردازند .این پژوهش با ترکيب روشهای مردم شناسانه و جامعهشناسانه با تکيه بر اطالعات ميداني مشاهده مشارکتي و
مصاحبه با اطالع رسانان کليدی ،پيمایش ،تحليل داده های ثانویه ،ارتباط فرهنگ مردم و الگوی مصرف آب در شهر تویسرکان
را مطالعه کرد و نشان داد که با افزایش تجربه کمآبي ،ميزان مصرف به مقدار قابل توجهي کاهش ميیابد .الگوی معماری خانهها
و در نهایت آگاهي از چگونگي تامين آب ،ميزان آگاهي از وضعيت آبرساني به مقدار وسيعي بر مصرف آب در خانوار تحت
سرپرستي آنان تاثير مي گذارد که همگي بيانگر تاثير مهم متغيرهای اجتماعي و فرهنگي در مقایسه با متغيرهای اقتصادی و
تکنولوژیک بر الگوی مصرف در این شهر است(عليقارداشي .)65 :1388 ،در ادامه ،محمدی ریشهری( ،)1388بيان داشت که
اصالح الگوی مصرف ،فقط یک مسئله اقتصادی نيست؛ بلکه ابعاد فرهنگي و اجتماعي نيز دارد (محمدی ریشهری.)9 :1388 ،
در همين سال ،فراهانيفرد عنوان نمود ،زماني که اقتصاد غرب در صدد ساختن زیرساختهای اقتصادی خود و افزایش سطح
توليد بود و پلههای توسعه را طي مي کرد ،اندیشه برگرفته از اخالق پروتستاني ،آنان را به کوشش فراوان و مصرف کم تشویق
ميکرد .در سده بيستم ،اقتصاد غرب به مرحله شکوفایي و توليد انبوه رسيد و در همين دوران برای یافتن بازار جهت محصوالت،
اخالق اقتصادی به سمت مصرفگرایي تغيير جهت داد .پيامد مصرفگرایي ،تخریب محيط زیست و از بين رفتن منابع زیست
محيطي بود(فراهانيفرد .)97 :1388 ،در ادامه همين روند ،نویسندگاني نتيجهگيری کردند که الگوهای مصرف جامعه ما با
الگوی تو ليد داخلي و الگوی مطلوب مصرف از دیدگاه دیني فاصله دارد و به علت این که شکاف وضع موجود با وضع مطلوب
ریشهی فرهنگي دارد ،با ابزارهای اقتصادی صرف نميتوان تحول اساسي پدید آورد و تغييرهای بلندمدت آن به طور اساسي
تحت تاثير تغيير در مولفههای فرهنگي مرتبط با آن است(موسایي.)125 :1388 ،
کار دیگر صورت گرفته در همين حوزه ،مطالعه عسگریان و شيخاسالمي( )1389است .این گروه در این مطالعه ،به بررسي
ارتباط بين دو متغير «رسانه» و «الگوی رفتار مصرفي کنشگران» پرداخته و ضمن نقد و بررسي رویکردهای نظری موجود در این
باب ،مدل تحليل ي متفاوتي بر مبنای نظریه سازه انگاری ارایه نمودند .بر اساس این مدل ،آنها رفتار مصرفي کنشگران را مبتني بر
برداشتي دانستند که از «هویت» خود دارند .به عبارت دیگر ،افراد با توجه به تعریفي که از موقعيت و هویت اجتماعي خود دارند،
سبک مصرفي خاصي را متناسب با آن بر ميگزینند و در این ميان« ،رسانه» در تعریف این موقعيت و صورتبندی آن هویت،
نقشي اساسي ایفا ميکند .بنابراین ،در مدل ارایه شده برای تبيين رابطه «هویت»« ،رسانه» و «الگوی مصرف» این سه عامل در
مثلثي تعاملي قرار گرفتند که هر یک از اضالع آن ،همزمان ،مقوم دو ضلع دیگر و متاثر از آنهاست .حاتمينژاد و همکاران ،در
بررسي خود بازاریابي اجتماعي در کانون توجه قرار داده و اهداف چهارگانه این نوع بازاریابي را مورد بحث و بررسي قرار
دادند(حاتمينژاد و همکاران .)88 :1393 ،در ادامه همين روند ،در تحقيق خلفي و همکاران( ،)1397مشخص گردید که در مورد
الگوی مصرف آب و ویژگيهای جمعيتشناختي در بين مصرف کنندگان آب خانگي 5 ،خوشه قابل تشخيص است .عالوه بر
آن مشخص شد مصرف کنندگاني که در خوشههای پرمصرف قرار دارند ،دارای تحصيالت پایينتری هستند و افراد بيکار
عموما در خوشههای پرمصرف قرار ميگيرند .در حقيقت ،رفتار مردم در باره صرفهجویي در مصرف آب ،به نگرش و ميزان
آگاهي آنان نسبت به مسائل مربوط به آب بستگي دارد .از این رو ،برای این که فعاليتهای مدیریت تقاضای آب به طور
موفقيت آميز اجرا شوند ،الزم است آگاهيها و رفتار مردم نسبت به صرفهجویي در مصرف آب و الگوی مصرف اصالح
شود(خلفي و همکاران.)60 :1397 ،
همانطور که از این مختصر بر مي آید ،در کمتر تحقيقي به نقش اطالع و عملکرد و به خصوص نگرش اعضای خانوار در کنترل
مصرف آب توجه شده است .این در حالي است که در طول تاریخ بزرگترین تحوالت در سایه تغييرات نگرشي صورت پذیرفته
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است .نگرش بخش مرکزی از فردیت انسان است .بسياری از مردم به خاطر نگرشها و باورهای خود ،حتي جان خویش را از
دست مي دهند .بر این اساس ،بایستي بازیابي اجتماعي با تاکيد بر نگرش فردی را در دستور قرار داد .چرا که این روند قلب
تمامي شيوههای تغيير رفتار محسوب ميشود .در حقيقت ،پذیرش رفتار جدید ،رد کردن رفتار بالقوه نامطلوب ،تعدیل رفتار فعلي
یا ترک رفتار نامطلوب مهمترین اهدافي است که اکنون ميتواند بحران کنوني را اگر نه کنترل ،حداقل تعدیل نماید .به همين
دليل ،این تحقيق تمرکز خود را بر این مقوله قرار داده و مدل نظری تحقيق را به شکل شماره  1صورتبندی نمودهاست.
روش تحقیق
مطالعه حاضر یک مطالعه توصيفي و تحليلي است که به شيوه پيمایشي و از نوع همبستگي به انجام رسيد .از نظر مقطع زماني این
بررسي از ابتدای سال  1397تا آخر اسفند  1398در شهر فنوج ،اجرا شد .نمونه مورد نياز با استفاده از فرمول کوکران و بر اساس
جمعيت  4هزار خانواری شهر در حد  350نفر(از سرپرستان خانوار) تعيين شد .از آنجا که بعد از تکميل و ارزیابي پرسشنامهها،
مشخص گردید که برخي از پرسشنامهها کامل نبوده و با ایراداتي همراه است ،دادههای مربوط به  300نمونه در تحليلهای نهایي
وارد شد .با توجه به این حجم نمونه ،سطح اطمينان  95درصد و ميزان خطای معيار  5درصد تعيين شد .برای اخذ نمونه واقعي،
این شهر از نظر درآمدی به  3منطقه پردرآمد ،متوسط و فقيرنشين تقسيم شد و از هر منطقه با توجه به جمعيت ساکن ،نمونه مورد
نياز گزینش شدند.
محدوده مورد مطالعه در این بررسي شهر فنوج در استان سيستان و بلوچستان بود .فنوج در جنوب غربي سيستان و بلوچستان و
 162کيلومتری جنوب شهرستان ایرانشهر و  550کيلومتری مرکز استان (زاهدان) و  1775کيلومتری مرکز کشور (تهران) قرار
دارد و از غرب به استان کرمان منتهي ميشود ،در طول  95درجه و  38دقيقه طول شرقي و  26درجه و  35دقيقه عرض شمالي
واقع گردیده(شکل  )2و ارتفاع آن از سطح دریا  185متر ميباشد(اربابي.)51 :1398 ،

سواد و تحصیالت
بعد شناختی

افزایش آگاهی

بعد عاطفی

تغییر نگرش

بعد رفتاری

تحول عملکرد

تبلیغات
حساسیت اجتماعی
تجربه شخصی

تحول الگوی مصرف

همساالن و اطرافیان
استنتاج فردی
صرفه جویی
اسراف خودخواهانه
بی تفاوتی

شکل ( :)1مدل نظری تحقيق
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شکل ( :)2موقعيت شهر مورد مطالعه

ابزار گردآوری اطالعات در این بررسي پرسشنامه محقق ساخته بود .روایي و پایایي این پرسشنامه با استفاده از نقطه نظرات
اندیشمندان حوزه جغرافيا و علوم اجتماعي و آلفای کرونباخ مورد ارزیابي قرارگرفته و با توجه به تایيد صاحب نظران مورد اشاره
و کسب نمره  0/85در محاسبات آلفای کرونباخ ،صحت و دقت پرسشنامه مورد تایيد قرارگرفت .در نهایت دادههای گردآوری
شده با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحليل قرارگرفت .در این بررسي ،با توجه به کمي و یا کيفي بودن متغيرها،
همچنين دو حالته یا چند حالته بودن آنها ،از آزمونهای  ،tتحليل واریانس یک طرفه و آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد .در
این مطالعه ،ميزان مصرف آب به عنوان متغير وابسته مد نظر بوده و رابطه دیگر متغيرها با آن مورد آزمون قرار گرفت.
یافتهها
اطالعات دموگرافيکي شرکت کنندگان در این بررسي در جدول شماره  1ارائه شده است.
این بررسي در دو مرحله کامال مشخص به انجام رسيد .به طوری که در ابتدا بدون هر اقدامي ،مصرف خانوارهای مورد اشاره با
توجه به داده ها و اسناد موجود ،ثبت و ضبط شده و مشخص گردید که سرانه آب مصرفي حدود  151ليتر در شبانه روز است که
از متوسط  145ليتر تعيين شده توسط دولت بيشتر است(شکل  .)2بر این اساس ،قریب به  51درصد خانوارها الگوی تعيين شده
توسط دولت (در منطقه خشک و نيمه خشک حدود  145ليتر برای هر نفر) را رعایت نميکنند .این در حالي است که مطالعات
سازمان ملل متحد نشان ميدهد حداقل آب مصرفي هر شهروند  99ليتر در روز است .اما در ایران و طبق برنامه سوم توسعه،
مصرف هر خانوار  22/5متر مکعب در ماه یا برای هر نفر در شبانه روز  150ليتر تعيين شده است .این مصرف در شهرهای مناطق
خشک و نيمه خشک برای هر خانوار  20مترمکعب و هر نفر  145ليتر در شبانه روز معين شده است .با این وجود ،آمارهای دیگر
نشان از آن دارد که متوسط آب مصرفي هر نفر در شبانه روز بين  250تا  300ليتر متفاوت بوده است .به عنوان مثال ،در سال
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 1373متوسط تقاضای سرانه آب شهری در کشور برابر  242ليتر برای هر نفر بوده است .در سال  ،1379فقط  47درصد مشترکان
کشور کمتر از الگو ،آب مصرف کرده و در مجموع  24درصد آب شرب توليدی در کشور را به کار ميبردند .این در حالي
است که  11درصد مشترکان که مصرف باالیي داشتند ،همان مقدار یعني  24درصد آب شرب توليدی را مصرف ميکردند
(صالحنيا و همکاران.)52 :1386 ،
جدول ( :)1اطالعات دموگرافيک نمونه مورد بررسي

تعداد درصد

شرح
مرد

201

67

زن

99

33

فراواني

232

77/3

کميابي

68

22/7

ویالیي ملکي

181

60/3

ویالیي استيجاری

67

22/3

غير ویالیي

52

17/3

اداری

50

17/7

غير اداری

189

63

فصلي

61

20/3

بلوچ

212

70/7

فارس

40

13/3

سایر

48

16

ندارد

240

80

در حد سرگرمي

33

11

به عنوان حرفه و تامين معاش

27

9

تا  30سال

57

19

40-31

54

18

60-41

102

34

+60

87

29

غير بومي

89

29/7

بومي

100

33/3

جنسيت
نگرش به آب

وضعيت سکونت

وضعيت اشتغال

قوميت

مالکيت اراضي زراعي و باغي

سن

محل تولد
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شکل ( :)3وضعيت مصرف آب در سال  1397در شهر فنوج

با توجه به مصرف غير متعارف در این منطقه ،تالش شد مشخص گردد که چه روشهایي ميتوانند این روند را تغيير دهند.
مطالعات قبلي نشان ميداد که ثابت بودن حجم منابع آبي و رشد تقاضای آن ،کميابي آب را مسلم ساخته و این امر زمينه را برای
توسعه نظریههای علم اقتصاد(با موضوع تخصيص منابع کمياب) فراهم آورده است .لذا ،مدیریت تقاضا که به مصرف آب به
عنوان یک تقاضا مينگرد ،ميتواند توسط روشهای فني و اقتصادی-اجتماعي اصالح شود و به رویکردهایي برای تخصيص و
استفاده بهينه از منابع آبي موجود منجر شود (صالحنيا و همکاران .)52 :1386 ،اما برای به دست آوردن شرایط واقعي ،با استفاده
از مصاحبه های اکتشافي صورت گرفته با صاحب نظران حوزه علوم اجتماعي ،جغرافيا و اقتصاد ،مشخص گردید که بایستي بر
روی سه محور اساسي ،یعني ابعاد اقتصادی ،اجتماع ي و فرهنگي همزمان تاکيد شود .به همين منظور ،در ابتدا تغييرات قيمتي در
طي یک دهه اخير مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد که عليرغم تاثير این بعد بر کاهش مصرف آب خانوارها ،این
تغييرات ماندگار نبوده و بعد از مدتي مجددا به حالت اول بازگشته است .در حقيقت و مطابق نظر دوزنبری ،مصرف تابع درآمد
مطلق نبوده ،بلکه تابع درآمد یا مصرف افراد ،نسبت به متوسط جامعه است و زماني که فرد به سطح معيني از مصرف عادت کرد،
هر چند درآمدش کاهش یابد ،مصرفش را کاهش نميدهد .بر اساس نظریه آندو –مودیگلياني ،1افراد مصرف خود را بر اساس
دوران زندگي تنظيم ميکنند (جواني ،ميان سالي و کهنسالي) (موسایي .)131 :1388 ،در بعد اجتماعي نيز با توجه به وضعيت
خانوارها سعي شد از طریق منابع موجود در ارتباط با آموزش خانوارها ،استفاده از ابزار آالت کاهنده مصرف و  ...بهره برداری به
عمل آید .اما این تغييرات نيز فراگير نبوده و تغييرات ایجاد شده ،اهداف تحقيق را برآورده نميساخت .چرا که اصوال ،اصالح
الگوی مصرف یک رفتار اجتماعي است و تغيير آن به مدت زمان زیادی نياز داشته و کاری دشوار است (قاضيزاده فرد:1389 ،
 .)25حتي تبليغات رسانهها نيز تاثير چنداني نداشت .البته مطالعات دیگری نيز این روند را تایيد نموده بودند .به طوری که
گرانمایهپور و بيگدلينژاد( ،)1392نتيجهگيری کردند که شهروندان معتقدند که برنامههای آموزشي رسانه ملي در زمينه مصرف
آب که در حال حاضر پخش ميشوند ،چندان با واقعيتهای موجود در جامعه هماهنگي نداشتهاند و در اصالح الگوی مصرف
آب در بين شهروندان چندان موثر و موفق نبودهاند (گرانمایهپور و بيگدلينژاد .)195 :1392 ،در نهایت ،یکي از مولفههای ابعاد
فرهنگي یعني استفاده از اصالح نگرش و عملکرد اعضای خانوار بر تغيير شيوه مصرف آب در خانوارها ،در کانون توجه
قرارگرفت .چرا که منبع مصرف مدرن از دیدگاه داگالس 2و ایشروود ،ثبات بخشيدن به مقولههای فرهنگي است.
1. Ando-Modigliani
2. Douglas
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اگرچه وبلن ،چشم و هم چشمي و زیمل متمایز ساختن از دیگران(به واسطه مد) را در این روند اثرگذار ميداند (موسایي:1388 ،
 .) 129به این معنا که در یک اقدام هماهنگ ،مقرر شد که خانوارهای نمونه ،بعد از دریافت آموزشهای الزم در زمينه وضعيت
منابع آب منطقه و پيامدهای انساني ،اجتماعي ،اقتصادی و زیست محيطي کاهش منابع آبي ،در ارتباط با وضعيت مصرف آب
خود با یکدیگر به بحث و مذاکره بپردازند .در این روند ،ميزان تاثيرگذاری در سه سطح متفاوت مورد ارزیابي قرارگرفت .در
اولين سطح ،اثر تغيير نگرش مردان خانوار (از طریق تجزیه و تحليل تغييرات مصرف آب خانوار در مذاکرات مربوط به نشست
های مرسوم مردانه به خصوص گفتگو در محل و حضور در مساجد و  )...مورد بررسي قرارگرفت .در مرحله بعد ،جایگاه زنان و
افرادی در کانون توجه قرارگرفت که در سطح اجتماع حضور فعاالنهای نداشتند .بدین معنا که مقرر شد افت و خيزهای تغييرات
مصرف آب ماهيانه در محافل خانوادگي و در نشست های فاميلي تحليل گردد .در آخرین مرحله نيز جوانان و کساني مد نظر
بودند که در مدرسه حضور پيدا ميکردند و اساسا به حوادث و رویدادهای خانوادگي مطابق با نظر همساالن واکنش نشان مي
دادند .از آنجا که همه خانوادههای نمونه ،عضوی نداشتند که در سطوح باالتر از تحصيالت عمومي فعال باشند ،در این بررسي از
دانشآموزان خانواده بهرهبرداری به عمل آمد.
به این نحو که از دانشآموز و یا دانشآموزان خانواده درخواست ميشد تا وضعيت مصرف آب خود را با سایر همساالن مقایسه
نموده و در ارتباط با راهکارهای کاهش مصرف آب تبادل نظر نمایند .این فعاليتها نشان داد که مصرف خانوارها نسبت به دوره
مشابه سال قبل از کاهش قابل مالحظهای برخوردار شده است (شکل  .)4از آنجا که در بين مراحل مورد اشاره ،آخرین
مرحله(تغيير نگرش اعضای خانوار) تغييرات چشمگيری در روند کاهش الگوی مصرف آب خانوار داشت و البته ميزان کاهش
در هر خانوار متفاوت بود ،نتایج این بخش با تفصيل مورد اشاره قرار ميگيرد.
از مجموعه افراد شرکتکننده در آخرین مرحله این بررسي(تحليل وضعيت مصرف در بين مردان؛ زنان و سایر اعضای خانوار و
گروههای فاميلي و فرزندان شاغل به تحصيل در مدارس شهر) 73/6 ،درصد آنها الگوی مصرف را رعایت کرده و  26/4درصد
مصرفي فراتر از الگوی تعيين شده داشتند .ميزان مصرف به تفکيک متغيرهای مستقل(سرانه هر نفر بر حسب مترمکعب در ماه) در
جدول شماره  ،2ارائه شده است.
همانطور که در جدول شماره  2مشخص شده است ،در متغير سکونت و وضعيت ویالیي ،غير ویالیي و  ،...بين ميزان مصرف
آب و وضعيت مسکن به خصوص مساکن ویالیي ملکي رابطه مشاهده شد .با استفاده از آزمون تعقيبي توکي مشخص گردید که
این اختالف بين افراد ساکن در مساکن ویالیي ملکي و غير ویالیي دیده ميشود .بدین صورت که افرادی که در مساکن ویالیي
ملکي سکونت دارند ،وضعيت مصرف باالتری نسبت به ساکنين مساکن غير ویالیي دارند .اما بين افراد ساکن در واحدهای غير
ویالیي و آناني که در منازل ویالیي استيجاری سکونت دارند ،تفاوتي مشاهده نشد .این در حالي است که برخي نتيجهگيری
نمودند که افراد ساکن خانههای کاشانهای(غير ویالیي) الگوی اسراف گرایانهتری نسبت به افراد ساکن در منازل ویالیي
دارند(خلفي و همکاران .)66 :1397 ،همانطور که در این جدول مشخص شده است ،افرادی که معتقد هستند آب از فراواني
برخوردار است و بحران آب نوعي توهم تلقي ميشود ،از مصرف آب باالتری نسبت به سایرین برخوردار ميباشند .عالوه بر
آن ،بين وضعيت اشتغال و مصرف آب رابطه مشاهده شد .به طوری که افراد دارای مشاغل غير اداری و کساني که اشتغال فصلي
داشتند ،مصرف آب کمتر از شاغلين اداری داشتند .در این بررسي ،بين متغير جنسيت ،نوع شغل و قوميت با ميزان مصرف آب
رابطه مشاهده نگردید .رابطه بين متغيرهای کمي مطالعه و ميزان مصرف با آزمون ضریب همبستگي پيرسون مورد بررسي
قرارگرفت که اطالعات آن در جدول شماره  ،3ارائه شده است.

50

فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي  /سال دهم  /شماره چهل  /زمستان  /1400ص56-41 .

شکل ( :)4وضعيت مصرف آب در سال  1398در شهر فنوج
جدول ( :)2ميانگين ميزان سرانه آب برای هر نفر در خانوار بر اساس متر مکعب و متغيرهای زمينهای

شرح
جنسيت

وضعيت سکونت

نگرش به وجود آب

وضعيت اشتغال

مالکيت اراضي کشاورزی و باغي
محل تولد

قوميت

ميانگين

فاصله اطمينان

مرد

5/4

4/9

زن

3/4

4/1

ویالیي ملکي

4/5

3/2

ویالیي استيجاری

4/4

3/4

غير ویالیي

4/4

4/2

اعتقاد به کميابي

4/8

3/2

اعتقاد به وفور

6/3

3/9

مشاغل آزاد

4/8

3/1

اداری

5/6

3/4

شاغل فصلي

5/6

4/0

دارد

4/0

4/0

ندارد

5/6

5/5

بومي

5/6

3/9

غير بومي

6/3

4/2

بلوچ

4/3

4/3

فارس

5/6

4/0

سایر

5/1

4/1

*وضعيت مصرف آب با سکونت در منازل ویالیي ملکي رابطه معناداری دارد.
** بين نگرش نسبت به کمبود آب و وضعيت مصرف آب ارتباط معناداری وجود دارد.
*** بين سن و سال فرد با مصرف آب ارتباط معنادار است.
**** بين در اختيار داشتن اراضي کشاورزی و مصرف آب ارتباط معناداری وجود دارد.
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سطح معني داری
6/3

*0.021

**0.003

***0.012

****0.012
0.879

0.511
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همانطور که بيان شد ،در این مطالعه ابتدا نيروهای اثرگذار بر تحول رفتاری جمعيت مشخص شده و معلوم گردید که سه منبع
اصلي در تغيير رفتار در این حوزه شامل نشستهای محلي و مسجد ،مدرسه و محافل خانوادگي ميباشد .بنابراین ،از نمونه
انتخاب شده درخواست گردید که بعد از دریافت هر قبض آب ،نسبت به مقایسه قبوض جدید در سه مکان مورد اشاره اقدام
نموده و پيامد این مقایسهها را در دورههای بعدی گزارش نماید .با وجود آن که مقایسهها در مسجد و محافل خانوادگي توسط
سرپرست و یا یکي از اعضای بزرگتر خانواده صورت ميگرفت ،اما مقایسههای مربوط به مدرسه ،توسط دانش آموزان خانواده
و در بين هم کالسيها انجام ميشد.
جدول ( :)3ضریب همبستگي بين سرانه آب هر نفر در خانوار(متر مکعب) و سایر متغيرهای مستقل

نوع متغير

ميانگين انحراف معيار ضریب همبستگي سطح معني داری

نگرش جوانان(تاثير مدرسه)

4.03

0.77

0.179

0.001

نگرش بزرگساالن(تاثير جامعه محلي)

4.99

0.57

0.121

0.051

نگرش زنان(تاثير خانواده)

4.06

0.81

0.201

0.001

سن و سال

42.1

8.92

0.188

0.011

ميزان درآمد

712.15

112.3

0.112

0.498

بعد خانوار

4.11

2.23

0.38

0.565

آزمونها نشان داد که بين مصرف آب با ارزیابيهای محافل خانوادگي و ارزیابيهای صورت گرفته در مدارس رابطه وجود
دارد .به عبارت دیگر ،هر چه مقایسههای انجام شده در محافل خانوادگي و مدارس جدیتر بودهاست ،مصرف آب کاهش
بيشتری داشتهاست .این در حالي است که بين مقایسههای صورت گرفته در بين مردان و در محافل عمومي و مساجد با کاهش
مصرف آب رابطهای مشاهده نشد .بين سن شرکتکنندگان در بررسي و وضعيت مصرف آب آنها نيز رابطه وجود داشت.
مطالعه نشان داد که با باال رفتن سن ،ميزان مصرف آب افزایش ميیابد .یکي از دالیل این امر ميتواند افزایش تعداد اعضای
خانواده و همچنين مراسمي باشد که تجمع و گردهمایي در منازل افراد کهنسال را بيشتر ميسازد .این در حالي است که انتظار
مي رود این افراد دقت بيشتری در رابطه با مصرف آب داشته باشند .چرا که اعالم شدهاست که دین اسالم با جهت دادن الگوی
مصرفي مسلمانان و تشریح مقرراتي در این جهت ،زمينه مصرف بهينه را در بين مسلمانان موجب شده که از آثار مثبت آن ،حفظ
منابع زیست محيطي است .خداباوری رفتارهای مصرفي انسان را در جایگاه خليفه و امانتدار وی به گونهای جهت ميدهد که در
کنار تحقق رفاه خود ،آسيبي به حقوق دیگران و از جمله محيط زیست وارد نسازد(فراهانيفرد .)97 :1388 ،با این وجود ،بين
متغير درآمد و بعد خانوار با ميزان مصرف آب رابطهای مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری
همانطور که بيان شد ،برای غلبه بر پدیده مصرفگرایي ،دو رویکرد پيش روست ،رویکرد اول یافتن منابع جدیدی است که مي-
تواند جایگزین منابع تمام شدني شود؛ رویکرد دوم ،استفاده بهينه و اصالح نحوه مصرف کردن منابع و برگرداندن آن به منظور
استفاده مجدد است(قاضيزاده فرد .)24 :1389 ،از آنجا که در منطقه مورد مطالعه یافتن منابع جدید در شرایط فعلي ممکن به نظر
نمي رسد ،تاکيد اصلي این مطالعه بر مورد دوم یعني کنترل مصرف بود .بر همين اساس ،نتایج این بررسي نشان داد که بين
تاثيرات محافل خانوادگي و آگاهي و نگرش دانشآموزان و متغير سکونت در منازل مختلف ،نوع نگرش در رابطه با وضعيت
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منابع آبي منطقه ،اشتغال ،سن و در اختيار داشتن اراضي کشاورزی و باغي با ميزان مصرف آب رابطه وجود دارد .بين ميزان
مصرف آب و پایبندی به الگوی تعریف شده و مولفههای تاثيرات محافل خانوادگي و اطالع و نگرش دانشآموزان در این
بررسي ،رابطه مثبت معني داری مشاهده شد .اما بين مولفه نگرش و اطالع بزرگساالن با ميزان مصرف آب با اختالفي جزئي
( )0/051رابطهای مشاهده نشد .شاید یکي از دالیل این امر آن باشد که اصوال این گروه به سبک زندگي این افراد مربوط است.
به طوری که طبق نظر بوردیو( ،)1984در دنيای جدید مردم همان اندازه که بر مبنای ظرفيت توليدشان ارزیابي ميشوند ،بر حسب
ظرفيت مصرفشان نيز ارزیابي ميگردند و مصرف چيزی فراتر از خواستههای آنان است .در نتيجه ،الگوی صرف ،اصليترین
بروز سبک زندگي تلقي ميشود(باکاک )99 :1381 ،که این امر دالیل متعددی دارد که باید بررسيهای دقيقتری در این ارتباط
به انجام برسد.
مطابق بررسي حاضر ،نگرش و اطالع دانش آموزان و جوانان یکي از مولفههای سرمایه اجتماعي است که بر ميزان مصرف آب
تاثيرگذار بود .این یافته در کار خلفي و همکاران( ،)1397تایيد شده است .به عقيده این گروه ،رفتار مردم در باره صرفهجویي در
مصرف آب به نگرش و ميزان آگاهي آنان نسبت به مسائل مربوط به آب بستگي دارد .از این رو برای این که فعاليتهای
مدیریت تقاضای آب به طور موفقيتآ ميزی اجرا شوند ،الزم است آگاهيها و رفتار مردم نسبت به صرفهجویي در مصرف آب و
الگوی مصرف اصالح شود .برخي نيز اعتقاد دارند ،اصالح الگوی مصرف کار هوشمندانهای است که همواره از سوی
خردمندان دنبال شدهاست .بر این مبنا ،هر اندازه سهم تعقل ،اندیشه و تدبير در فعاليت انسانها افزایش یابد ،ميتوان به استفاده از
الگوهای بهتر مصرف اميدوار بود(خلفي و همکاران.)60 :1397 ،
در این مطالعه بين سن و ميزان مصرف آب رابطه مشاهده گردید که این یافته در مطالعات متعددی به اثبات رسيدهاست .عالوه بر
آن ،در بررسي حاضر بين سکونت در منازل ویالیي ملکي و ميزان مصرف آب رابطه مشاهده شد که این یافته با نتایج دیگر
محققان هماهنگ ميباشد .به عنوان مثال ،خلفي و همکاران( )1397نتيجهگيری نمودند که مصرفکنندگاني که در خوشههای
پرمصرف قرار دارند ،دارای تحصيالت پایينتری هستند و افراد بيکار عموما در خوشههای پرمصرف قرار ميگيرند (خلفي و
همکاران .) 59 :1397 ،اما در نظریه فریدمن ،مصرف تابع درآمد دائمي است و منظور از درآمد دائمي ،درآمدی است که فرد به
طور متوسط انتظار دارد کسب کند(.)Dombusch and Fishers, 1985: 12
در این مطالعه شيوههای مرسوم تبليغ موجود در ارتباط با شرایط سخت منطقه(شکل  )3مورد ارزیابي قرارگرفته و مشخص شد
که مردم تا حد زیادی با این وضعيت آشنایي دارند .به همين دليل معلوم شد که نوع نگرش نسبت به وفور و یا کمبود آب ،ميزان
مصرف آب در افراد را تحت تاثير قرار ميدهد .این شرایط در مطالعات دیگر نيز مورد تاکيد قرارگرفته است و بسياری با تاکيد
بر این نکته که آب کاالیي اقتصادی-اجتماعي است و به عنوان نياز اوليه انسان محسوب ميشود ،حفظ آن را ضروری تلقي
نمودهاند .به عنوان نمونه ،صالحنيا و همکاران( ،)1386عنوان داشتند که محدودیت منابع آب در مناطق خشک و نيمهخشک و
رشد روز افزون تقاضای آب موجب کمبود آب و کاهش قابليت اعتماد به سيستمهای تامين آب ،تشدید رقابت و تضاد بين
بخشهای مختلف مصرفکننده و بروز خسارات اقتصادی ،زیست محيطي ،تنشهای اجتماعي و سياسي ميشود (صالحنيا و
همکاران.)51 :1386 ،
در بررسي حاضر ،در اختيار د اشتن و یا نداشتن اراضي کشاورزی و باغي در کنترل مصرف آب ،اثرگذار بودهاست .به عبارت
دیگر ،افرادی که فاقد اراضي کشاورزی و باغي بودهاند ،مصرف آب بيشتری داشتهاند که دليل این امر را ميتوان به عدم
دریافت اهميت وجود آب در تامين درآمد و معاش توسط گروه اخير دانست.
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با توجه به آن چه بيان شد ،مي توان عنوان نمود که نتایج کلي این بررسي در جهت تایيد نتایج تحقيقات قبلي بوده و این یافته
مورد تاکيد قرارگرفت که نوع نگرش گروههای مختلف در خانواده با متغيرهای اصلي چون اعتماد اجتماعي ،مشارکت اجتماعي
و هنجارهای اجتماعي تاثيرات متفاوتي در کنش کلي خانواده داشته و این امر در کنترل و مدیریت مصرف خانواده خود را نشان
مي دهد .تاثير قابل توجه تغيير نگرش جوانان در این بررسي نشان ميدهد که اوال فرزندان در عصر کنوني جایگاه ویژهای پيدا
نمودهاند و بسياری از رفتارهای خانوار به شکلي جهتدهي ميشود که نظر این گروه تامين شود .از طرف دیگر ،جوانان و
دانشآموزان به دليل آمادگي برای پذیرش نوآوریها ،زودتر خود را با تحول جدید اجتماعي و اقتصادی هماهنگ ميکنند.
عالوه بر آن ،جوانان در براه انداختن مين استریمها و یا جریانهای اصلي در جامعه ،جایگاه و نقش وافری را به خود اختصاص
ميدهند .این گروه با تشکيل کمپينهای مختلف در فضاهای اجتماعي به راحتي ميتوانند بسياری از عادات زشت را محکوم
کرده و جلوی آن را بگيرند .در واقع ،این روند همان چيزی است که در قدیم ،از آن با عنوان چواندازی یاد ميشد و بسياری از
تحوالت اجتماعي و اقتصادی در طول تاریخ کشور ما نيز از این روند چواندازی آغاز شده است.
در واقع ،با تقویت این سرمایه مهم و اساسي ،نه تنها مصرف بسياری از منابع هوشمندانهتر صورت خواهد گرفت ،بلکه به صرفه-
جویي بيشتر در هزینههای خانوار و ارتقای سطح رفاه خانواده نيز منجر ميشود .چرا که الگوی مصرف اشاره به رویه ،عادت،
کيفيت و کميت مصرف کاالها در جامعه دارد .رفاه و توسعه اقتصادی پایدار جامعه ،راهي جز اصالح الگوی مصرف ندارد؛ زیرا
اگر الگوی مصرف اصالح نشود ،مصرف بيرویه ،موجب تباهي منابع سرمایهگذاری و مانع مشارکت همگان در هزینههای عمومي
و بهبود توزیع درآمد ميشود و بدون منابع سرمایهگذاری و مشارکت همگاني ،توسعه پایدار امکانپذیر نيست (محمدی ری
شهری .)9 :1388 ،البته الگوی مصرف ،متاثر از عاملهای گوناگوني است که با توجه به نگاه به زندگي و حيات مادی ،خواستهها
و سليقهها ،محيط زیست ،سطح فناوری و بسياری از عوامل دیگر ،رفتار مصرفي مصرفکنندگان متفاوت خواهد بود(منذر،
 .)6 :1385همچنين عنوان شدهاست که از پایههای اصلي توسعه اقتصادی ،اصالح الگوی مصرف است(محمدی ریشهری،
 .)9 :1388بنابراین ،پيشنهاد ميگردد ضمن تقویت مطالعات مربوط به تغيير وضعيت اطالع و نگرش خانوارها ،شرایطي به وجود
آید که هریک از نهادهای مختلف یعني خانواده ،مدرسه و اجتماع محلي وظایف و مسئوليتهای خود را به درستي انجام دهند.
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