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  كيفي مصرف آب در نگاه زنان شهر اصفهان ةمطالع
  3، مريم بهارلوئي2، حسين افراسيابي*1زاده ميمندي مسعود حاجي

 چكيده
آبي به ابرچالش تبديل شده  ند و در شرايطي كه كما كارگزاران مهم مصرف آب در سطح مصرف خانگيزنان يكي از 

هدف اين پژوهش كشف تجربه و تفسير زنـان شـهر   . است، اطالع از ديدگاه زنان به اين وضعيت حائز اهميت است
بنياد بـراي اجـراي    داده ةنظرياين تحقيق با روش كيفي انجام شده و از روش . آبي است اصفهان از مصرف آب و كم

 ،همچنـين . گيري هدفمند بوده اسـت  گيري مبتني بر نمونه نمونهة نحو. ها استفاده شده است پژوهش و تحليل داده
تحليلـي و بازرسـي    ةاعضـا، روش مقايسـ   از سـوي پذيري پژوهش، از سه تكنيك اعتمادپذيري دبراي حصول اعتما

زن سـاكن در شـهر    30ها، با  به منظور گردآوري داده. استفاده شده است راهنما و مشاور استادان از سويخارجي 
ـ  10بعد از كدگذاري باز، محوري و گزينشي، . گرفت انجاميافته  ساختار نيمه ةاصفهان مصاحب اصـلي و مـدل   ة مقول

ـ   منزلـة  به شدن مخاطرات محيطي و طبيعي و مدرن. پارادايمي ارائه شد اس و آبـي، بيمـاري وسـو    ي كـم شـرايط علّ
شـرايط   منزلـة  بـه  هـاي مصـرف آب   اي، حكمراني آب و فنـاوري  شرايط زمينه منزلة هاي اجتماعي و رواني به دغدغه
پذيري و احسـاس   ها و در آخر درك خطر و مسئوليت استراتژي منزلة جويي و آگاهي و آموزش به گر و صرفه مداخله

جوهري در اين پژوهش، فرهنگ و زيرساخت در قالـب  ة نظري .پيامدها به دست آمد منزلة رويه به گناه از مصرف بي
  .يك مدل پارادايمي ارائه شد
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  مقدمه و بيان مسئله
شواهد بسياري در دست است كه بشر در قرن بيست و يك با چالش مهم و جهاني كمبـود آب  

. هـا كاسـته شـده اسـت      يافتـه و از وسـعت درياچـه   هـا كـاهش    حجم آب رودخانه. مواجه است
سرعت در حال  بهها  شدت پايين آمده و در برخي مناطق جهان بيابان هاي آب زيرزميني به سفره

: گويـد  المللـي آب در واشـنگتن، مـي    مديريت بـين  ةسسؤ، رئيس م1ديويد سكلر. پيشرفت است
 ].27[ »جهاني غـذاي بشـر اسـت    ةترين تهديد براي سالمت، محيط و عرض كمبود آب، بزرگ«

متر مكعب براي هر فرد در  1400آب به كمتر از  ةسران 1400سال ، هاي جهان بيني طبق پيش
كمبـود و آلـودگي    ،امروزه ].31[ آبي است كمي ورود به بحران اسال خواهد رسيد و اين به معن

شدت با خطر مواجـه   را به ،خصوص كشورهاي فقير به ،ها نفر از ساكنان زمين آب زندگي ميليون
ميرها در كشـورهاي فقيـر    و هاي ناشي از آب آلوده نيز عامل بسياري از مرگ بيماري. ه استكرد

مدرن محسوب ة ناپذير در ساخت جامع مصرف، امروزه بخش اساسي و جدايي ].12[ جهان است
 رسـد  ن به نظر ميغيرممك داري تقريباً كردن از آن در اشكال اجتماعي سرمايه شود كه دوري مي

از آغاز تاريخ بشر، زنان به صورت جدي در حفاظت، اسـتفاده و مـديريت منـابع طبيعـي      ].32[
پايدار اجتماعات و كشورهايشان و نيز در  ةها نقش اساسي در سالمت و توسع آن. اند نقش داشته

  ].16[ كنند هاي زمين، تنوع زيستي و منابع طبيعي ايفا مي حفظ اكوسيستم
هايي كه بسياري از جوامع و از جمله ايـران بـدان گرفتـار     عمده و بحراني ها دغدغه يكي از

ة ست كه تقاضا براي مصـرف آب در همـ  ااين در حالي . است بحران آب و كمبود ذاتي آن است
رشد تقاضاي جهاني براي آب شرب تا سـال   ].20[ شدت افزايش يافته است هاي اصلي به عرصه
شدن زمـين حتـي كشـورهاي     ش خواهد يافت و تغييرات جوي و گرمدرصد افزاي 80به  2020

زمـين  ة كشور ايران در كمربند خشك كر ].13[ داراي منابع آب فراوان را نيز نگران كرده است
شـهر   ].23[ سـوم متوسـط بـارش جهـان اسـت      آن كمتر از يك ةقرار دارد و ميزان بارش ساالن

هـاي   در زمـان  ].7[ كوير قـرار گرفتـه اسـت    ةصراصفهان از لحاظ جغرافيايي از سه سو در محا
ولـي در شـرايط حاضـر     ،شـد  طـرف مـي   منابع جديـد بـر   ةگذشته، افزايش تقاضاي آب با توسع

منـابع آب وجـود دارد ايـن مقولـه را      ةداري كه براي توسـع  اهاي اقتصادي و محيطي معن هزينه
بهـا و   ، درآمـد آب 1395سـال   شـهر اصـفهان در  ة با توجه به آمارنامـ  ].29[ ناپايدار كرده است

  ].11[ بوده است ريال 193هزار و  463ميليون و  764آبونمان 
محيطـي و تعهـد    اند تا مشاركت زنان در مسائل زيست هاي متعددي توسعه پيدا كرده نظريه

ة بـر پايـ  . اسـت  2مفمنيساكو ةنظري هاي مهم هاين نظرييكي از  .به محيط زيست را تبيين كنند
محيطي است، تأكيـد عمـده بـر     هاي زيست م و جنبشفمنيسكه تركيبي از  ،ميسفمناكو ةنظري

                                                            
1. David Sackler 
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بر اين باورند  ها تفمنيس اكو ].16[ ندا محيطي هاي زيست سياست ةحامي بالقو اين است كه زنان
هايي كه در حفاظت از محيط زيست انجام گرفته است پيوسـتگي وجـود    كه بين زنان و جنبش

در دنيـاي  . كنند نيمي از جمعيت، نقش مهمي در مصرف آب ايفا مي عنوان به ،زنان ].15[ دارد
عنـوان   اند و ديگر به زنان آگاهي بيشتري يافته ،خالف گذشته بر ،هاي امروزي جديد و در زندگي
كنند  تري ايفا مي رنگ شوند، بلكه با حضور در اجتماع نقش پر دار شناخته نمي فقط يك زن خانه

ديگـر   ،امـروزه . توجـه بـه زنـان اهميـت فراوانـي دارد      ،رو ايـن  از. دارنـد گذاري بيشـتري   و تأثير
كارهـاي اقتصـادي و اجتمـاعي و بـه      و و ساز يستطبيعي و اقليمي ن اي صرفاً سالي پديده خشك

اي  كنندگي بسيار گسترده عبارتي عوامل انساني در وقوع، گسترش و اثرگذاري آن نقش و تعيين
جـويي هنگـام    نند با مديريت مصرف آب در خانه و بـا كمـي صـرفه   توا زنان مي ].1[ يافته است

و همچنين با الگوي نمونه قـرار دادن خـود    ...شويي و تكاني، آشپزي، ظرف خانه برايمصرف آب 
در مصرف آب، فرزندان خود را آموزش دهند كه آب نيز مانند هر منبـع ديگـري بـه مراقبـت و     

بلكـه تلفـات    شـود،  ميتنها باعث نابودي شهر  ين منبع نهاز ا نكردن نگهداري نياز دارد و مراقبت
مـديريت در منـابع آبـي     .دشو توجهي مي درخورهاي  و سبب بيماري رداي را به همراه دا جدي

تـك   ، بلكه به مديريت تـك يستاندركاران و متخصصان اين حوزه ن مختص به دست فقطامروزه 
جويي در مصرف آب  و با صرفه دهندست هم شهروندان بايد دست به د همة. افراد نيازمند است

كننـده   با توجـه بـه تعيـين   ، بنابراين. ندكنآبي همياري  بهينه در حل بحران آب و كم ةو استفاد
محيطـي، هـدف اصـلي پـژوهش حاضـر       هاي زيست بودن نقش زنان و پيوستگي آنان با جنبش

در اين . از روش كيفي است آبي با استفاده تجربه و تفسير زنان شهر اصفهان از مصرف آب و كم
به بررسي اين پرسش پرداختيم كه زنان شهر اصفهان چه تلقي و تفسيري از مصرف آب  زمينه،

  خود دارند؟ ةخانواد ةدر زندگي روزمر

  تحقيقات پيشين
برساخت معنايي پيامـدهاي اجتمـاعي و فرهنگـي    « تحقيقي با عنوان) 1396(فائقي و نوابخش 

ها بيانگر آن است كه شهروندان  يافته ،مجموع در. اند انجام داده »رود زايندهسالي  آبي و خشك كم
آبي را دليل اصلي تخريب تمـدن و فرهنـگ شـهر تـاريخي اصـفهان قلمـداد        سالي و كم خشك

ارزيـابي تـابع تقاضـاي كلـي آب     « تحقيقي با عنـوان ) 1391(اخالق و همكاران  خوش. اند دهكر
ن يـه بــ كـ ن مقاله آن اســت  يج اياز جمله نتا. اند انجام داده »)موردي استان اصفهان ةمطالع(

تحقيقي ) 1385(رضايي . مثبت وجود دارد ةآب رابط يلك يننده و مقدار تقاضاك مصرف درآمـد
نتايج حاصـل  . انجام داده است »رهاي مقابله با آن بحران آب در استان گيالن و راهكا« با عنوان

برابر نياز فعلي است و بنابراين مشكل چهار ل آبي موجود استان دهد پتانسي از تحقيق نشان مي
بـه  و  ردبه عوامل طبيعي ارتباطي نـدا  ،خالف ساير نقاط كشور بر ،آبي و بحران آب در كشور كم
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  .گردد مي برداري از آن بر هاي بهره مديريت منابع آبي و شيوه
كمبـود آب، رفتارهـاي    درك عمـومي از « تحقيقـي بـا عنـوان   ) 2016(و همكاران  1گارسيا

دهد  نتايج نشان مي. انجام دادند »مجدد از آب در اياالت متحده ةحفاظت و پشتيباني از استفاد
 مــردم از قــرار گــرفتن در معــرض آبِ. نــدا درصــد كمــي از مــردم در مــورد كمبــود آب نگــران

، وهـوا  آبتهديـد  « تحقيقـي بـا عنـوان   ) 2016(و همكـاران   2سيسـتو . شده ترس دارند بازيافت
 »شهري مونتري در شمال شرقي مكزيكة پذيري آب و خطر ابتال به بحران آب در منطق آسيب

يي در وهـوا  آبانجام دادند و نتايج نشان دادند كه خطر بحران آب با توجه به تغييـرات شـرايط   
بحـران آب نيـاز اسـت     براي كـاهش عواقـب ناشـي از    ،درنتيجه. اين منطقه رو به افزايش است

بيني مصـرف آب   پيش« تحقيقي با عنوان) 2014(و همكاران  3بردلي. مات الزم انجام گيرداقدا
نتايج نشان داد كـه برخـي از متغيرهـاي سـطح     . انجام دادند »خانگي با متغيرهاي سطح فردي

مصرف و تغيير آن در طول زمان ة توجهي تنوع در سطح اولي درخوردار نبود و مقدار  افردي معن
هاي حفاظت از محـيط   تأثير نگرش« تحقيقي با عنوان) 2011( و همكاران 4يليسو. وجود دارد

ــد انجــام داده» زيســت و آب در مصــرف آب خــانگي ــايج نشــان داد كــه ســاكنان داراي  . ان نت
تـوجهي مصـرف آب را    درخورحفاظت از آب به ميزان  هاي نگرش. اند زيست بسيار مثبت محيط

شوي لباس، آبياري  و ن به نحو مثبتي در حمام، شستاساكنرفتارهاي  همةكلي كم كرد و  طور به
بحـران  «تحقيقي بـر  ) 2007(و همكاران  5جيگينز. و استفاده از شير آب تحت تأثير قرار گرفت

گسترده در بخش بحران آب در هلنـد داشـت    ياين مطالعه برداشت. اند انجام داده »آب در هلند
) 2003( 6گرگوري و دي لئو. دكنبحران آب را حل تواند مشكالت معاصر  كه مديريت سابق نمي

انجـام   »گيـري عـادت در مصـرف آب    نقش مشاركت شخصي و توضيح شكل« تحقيقي با عنوان
هايي كه آگاهي بيشتري به مسائل  اين نتيجه به دست آمد كه خانواده ،ها اساس يافته بر. اند داده

گيـري در مـورد    تصـميم  بـارة د و درمربوط به حفاظت از آب دارند، مصرف آب كمتري هم دارن
هايي اسـتفاده كننـد كـه مصـرف      استفاده از آب مشاركت بيشتري دارند و تمايل دارند از عادت

در مصـرف آب   هـا  گيري عـادت  ها اثبات كردند كه مشاركت شخصي و شكل يافته. كمتري دارد
محيطي مردم  در تحقيقي نگرش و رفتار زيست) 1994( 7ويليتس و اسكوت. نقش مؤثري دارند

و دريافتند كه زنان بيشتر از مـردان در رفتارهـاي مصـرفي    كردند مريكا را مطالعه اپنسيلوانياي 
  .كنند محيطي شركت مي حفاظت زيست
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  مباني نظري
دازان پـر  نظريه بيشتر. پردازان در مورد مصرف ارائه شده است نظريه از سويهاي مختلفي  نظريه

وبلـن مبنـاي   . اند نظرياتي را ارائه كرده كيشناسي به مفهوم مصرف پرداخته و هر مطرح جامعه
البته ثروتي كـه حاصـل كـار مسـتقيم فـرد       ؛داند افتخار، منزلت و جايگاه اجتماعي را ثروت مي

ايـد  گونه ثروتي براي آنكه بيشترين شأن و منزلت را براي صاحبانش به ارمغان آورد ب هر. نباشد
كه » خودنمايانه«فراغت  ،به نظر وي. به صورتي خودنمايانه يا متظاهرانه به نمايش گذارده شود

. ثـروت فـرد بـود    ةدهنـد  شد، نشان از طريق اشتغال فرد به كارهاي غيرتوليدي نمايش داده مي
مصـرف  «ايـن   ،شهرنشـيني ة در مرحلـ . فراغت خودنمايانه در اجتماعات كوچك كاربرد داشـت 

 هـاي  زهيانگ ،وي نظر در ].17[ گيرد است كه در خدمت نشان دادن ثروت قرار مي 1»انهخودنماي
 ةزيـ انگ دليلبه  ،جهينت در ].30[ شود مي آغاز »نفس حرمت« از مصرفي در رفتار افراد نينخست

مصـرف  ة نظريـ . 2]24[ زنـد  مـي  سر ها انسان از زيآم رقابت رفتارهاي كه است حرمت نيكسب ا
فرد  ،مليدر نظر ز. مدهاي مترتب بر شهرنشيني سامان يافته استاشهر و پي زيمل حول مفهوم

فـرد   يبـر آزاد  يگروهـ يها يه در قالب همبستگك ،يسنت ةجامع يبندها و ديق همةشده از  آزاد
تعـرض   يو يهــا  يخودمختــار  ةه دائماً به عرصـ كند يب يم يا خود را در حصار جامعه، نهد يم
گــران و  يدر رابطـه بـا د   خـود  يبرا يردن راهك خاص مصرف ةويش ،يتين وضعيدر چن. ندك يم

كـردن   كردن بـا هـدف دنبـال    خاص مصرفة شيو ].17[ شهر است النكت حاضر در يانبوه جمع
توانند فشـارهاي زنـدگي مـدرن را تحمـل      افراد مي راهي است كه از طريق آن نمادهاي منزلت

بخش  هاي زندگي از سويي براي فرد هويت بكبه نظر وي، مصرف كاالها و ايجاد س ].26[ كنند
بـه   ينونك ةه مصرف در جامعكده دارد يار عقيبودر ].9[ كننده است بوده و از سوي ديگر متمايز

و  زدپردا ميجاد ارتباط يق آن به ايل جامعه از طركه كل شده است يتبد ينشانگان/ يزبان ينظام
ح ياجتماعي طبقه را تشـر  اقتصادي، فرهنگي وهاي  هيمبناي سرما و بريبورد ].2[ ديگو يسخن م

درون هر طبقـه   دهد و منش افراد مي طبقه را شكل ها هيبه نظر وي، حجم و انواع سرما. كند مي
رد؛ البته يگ هاي زندگي شكل مي مشترك سبك ن منشيمبناي ا كند و بر گر وصل مييكديرا به 

هـاي   هـاي زنـدگي مختلـف و ذائقـه     ي سـبك يبازنمـا  ةاجاز د گفت مصرفيتر با قيبه معناي دق
هاي بـاال   هيمبناي سرما ي كه بريها هاي زندگي و ذائقه سبك نكهيت اينهادردهد و  مختلف را مي

 هـاي  هنظري ].4[ دكن جاد مييز اجتماعي ايانجامد كه تما ي مييكاالها رد، به مصرفيگ شكل مي
عتقد است زنان بايد متوجه باشند م 3رزمري رويتر. م در اين بين اهميت بسزايي دارندفمنيساكو

، اي اسـت  اي كه الگوي بنيادين مناسباتش همچنان يـك الگـوي سـلطه    كه در چارچوب جامعه

                                                            
1. self-serving 
2. Cozier 
3. Reuter  



  1397 تابستان، 2، شمارة 16، دورة توسعه و سياستزن در   276

آنـان بايـد   . محيطي وجود داشته باشـد  حلي براي بحران زيست ها و راه تواند آزادي براي آن نمي
سـاندرا   ].15[ محيطي را وحـدت ببخشـند   هاي جنبش زنان و تقاضاهاي جنبش زيست خواسته

بـر افـراد    »سـركوب روانـي  « فرهنـگ را مجـراي اعمـال    زنانگي و اسـتيال در كتاب  1لي بارتكي
ارزش شـدن در ذهـن خـود، يعنـي اجـراي       سركوب روانـي يعنـي بـي    .داند خصوص زنان مي به

كردن درك بر فرودستي  دروني«منزلة  واقع به حاكميت بسيار خشن بر اعتماد به نفس خود و در
. مهم انسـانيت اسـت   هاي اين فرايند جداكردن انسان از برخي از ويژگي. شود شناخته مي» خود

بيگـانگي   خود انگاري و ازءزنان، شي ةفرهنگ از دو فرايند توليد عقايد قالبي دربار، از ديد بارتكي
الشـعاع   تصاوير قالبي نگرش فرد تا آنجـا تحـت  . شود جنسي به سركوب رواني در زنان منجر مي

در . كند ها تمايل پيدا مي خود فرد هم به همسو شدن با آن  گيرد كه همراه با اين نگرش مي قرار
مـانع   منزلة فرد همچنان بهة يافت تغيير با از بين رفتن موانع اقتصادي و سياسي، خود ،اين حالت

ماند و در بسياري از اوقات بدون آنكه خـود متوجـه باشـد همچنـان بـه زنـدگي در        بر جاي مي
گريـزد و   هاي خود از حضور و ابراز وجود مـي  يتلدهد و بدون باور قاب ايگاه فرودست ادامه ميج

هاي مختلف هماننـد زنـان و تخريـب محـيط      مردان در زمينه يمقابل سلطه و استبداد ناروادر 
اسـت كـه زنـان امـروز ناآگاهانـه بـا آن        ييكـي از مشـكالت مهمـ    زيست ساكت بمانند و ايـن 

هـاي   معتقدنـد تحـوالت اجتمـاعي دهـه     2سـاليوان و كـاتزجرو   ].22[ كنند مي پنجه نرم و دست
طور مستقيم بر ذوق  ه است و اين تحول بهشدبه تحول در معناي جنسيت منجر  1990ـ1960
. ه اسـت شدو به دنبال آن گذران فراغت نيز متأثر و متحول  شتهافراد انساني تأثير گذاة و قريح

اي چون  تأكيد بر درآمد، شغل يا تحصيالت بايد بر معيارهاي فرهنگياند كه به جاي  ها بر آن آن
ة هاي زندگي هسـت  ترجيحات فرهنگي و سبك. رفتار مصرف و الگوي قريحه و ذوق تأكيد ورزيد

خبگـان  ن ةامروز زنان بيشترى در زمر ،به هر روى ].8[ ندا  هاي گروهي ها و مرزبندي اصلي هويت
فرهنگـى آنـان از   ة مستقيم افزايش سرماية كه اين نتيج ر دارندفكران جامعه قرا فكرى و روشن

هـاي متفـاوت    شده و ديـدگاه  هاي ياد از مجموع نظريه ].5[ طريق مصرف متعالى فرهنگى است
بعدي نيست و تحت تـأثير عوامـل    شود كه مصرف يك متغير تك نظران اين برداشت مي صاحب

ديگر متفـاوت  ة خاص خود را دارد كه با طبقاي سبك زندگي  هر طبقه. گيرد متفاوتي شكل مي
انسان چون موجـودي اجتمـاعي اسـت و در    . كند است و الگوي مصرف خاص خود را ايجاب مي

به ارتباط با ديگران نيازمند است تا نيازهاي زيستي و اجتمـاعي خـود را    ،كند جامعه زندگي مي
گـرا   مصرف ،ه طبقات برتر استكه نزديك ب، افراد براي ساختن هويت دلخواه خود. دكنبرطرف 

. كننـد كـه متناسـب بـا زنـدگي مـدرن اسـت        شوند و شروع به ساختن هويت جديدي مـي  مي
زيست پيوستگي وجود دارد و زنان  م، بين زنان و محيطفمنيساكو ايه هاساس نظري بر، همچنين

                                                            
1. Bartley  
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هـا   نگرش. داردزيست اهميت بسزايي  و الگوهاي مصرفي آنان و نوع نگرش و نگاه آنان به محيط
ها افزايش  ها و نگرش كنند و تغيير در ارزش ها را تعيين مي هاي زنان الگوهاي مصرف آن و ارزش

  .يا كاهش مصرف را به دنبال دارد

  روش تحقيق
ة جامعـ . بنياد اجـرا شـده اسـت    داده ةاين پژوهش در رويكرد كيفي و با استفاده از راهبرد نظري

 30بـا  ، در اين پژوهش. ساكن در شهر اصفهان استة سال 65ـ25اين پژوهش زنان  شدة مطالعه
گيـري مبتنـي بـر     نمونـه . يافتـه انجـام شـد    سـاختار  نيمـه  ةزن ساكن در شهر اصفهان مصـاحب 

هاي كيفي عمدتاً هدفمند و نظري است؛ يعنـي   گيري در روش نمونه. گيري هدفمند است نمونه
. موضوع ما آگاهي داشـته باشـند  ة يطكنيم كه در ح موردهايي را به صورت هدفمند انتخاب مي

دهيم كه اشباع نظري حاصل شود و با ادامه دادن مصاحبه ديگر  گيري را تا جايي ادامه مي نمونه
بـا گـردآوري، كدبنـدي و تحليـل هـر مصـاحبه، بـراي        . هاي جديدي نرسيم به مفاهيم و مقوله

يـان تنـوعي از ظـاهر،    گان از مشـوند  مصـاحبه . شـد  گردآوري اطالعات بعدي تصميم گرفته مي
 ةاز روش مصـاحب . ها، تحصيالت و سن انتخاب شدند تا حداكثر تنـوع رعايـت شـود    عقايد، تيپ

ننـدگان،  ك تكسـب اجـازه از مشـار   كه با كها استفاده شد  داده يگردآور يافته برايساختار مهين
گان ننـد ك تكمشـار  يهـا  ت پاسـخ يـ فكيها بسته بـه عالقـه و    مصاحبه. شد يها ضبط م مصاحبه

ها از  تحليل داده و براي تجزيه. ديقه به طول انجاميدق 30ساعت و يك قه تا يدق 30ن يدام بكهر
اري محوري و كدگذاري ذكدگذاري باز، كدگ: ةكدگذاري نظري استفاده شد كه شامل سه مرحل

  .شود گزينشي مي
گذاري نظري استفاده شده است كه شامل سه  از روش رمز ،ها در روش كيفي در تحليل داده

جملـه و   بـه  بدين صورت كه ابتدا هـر مصـاحبه را جملـه   . شود باز، محوري و گزينشي مية مرحل
هـاي مجزايـي    هـا را بـه بخـش    طور چندين مرتبه و با دقت كافي مطالعـه و داده  سطر به به سطر

هـا را   بنـدي كـرديم و گـزاره    احدهاي معنايي طبقهاساس و ها را بر عبارت ،واقع در .تقسيم كرديم
برگيـرد انتخـاب    سپس براي هر گزاره يك مفهوم كه معناي كلـي گـزاره را در   .استخراج كرديم

 ،بعـد ة در مرحل .دادن مفاهيم انجام داديم بندي عبارات را براي اختصاص طبقه ،در اصل. كرديم
و حتـي   ترادف بودند، رخدادها، وقـايع، اشـيا  و مند خواني داشت براي مفاهيمي كه با يكديگر هم

معناي ة گيرند بر تعامالتي كه به لحاظ مفهومي مشابهت داشتند يك مقوله انتخاب كرديم كه در
دقـت بررسـي شـد و     هاي فرعي به روابط ميان مقوله سپس،. كلي مفاهيم مشابه و مترادف باشد

مقولـة اصـلي بـراي هـر مصـاحبه       زلةمن هاي فرعي را پوشش دهد، به مقوله، كه همة مقولهيك 
هايي كه به مفاهيم مشترك داده شده بود، مانند  يك مقوله را كه شامل همة مقوله. انتخاب شد

بـه ترتيـب ابتـدا     ،بنـابراين  .عنوان مقولة اصلي براي هر مصاحبه انتخاب كـرديم  جويي، به صرفه
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بعـد  ة ب مفـاهيم، در مرحلـ  انتخـا  و هر مصاحبه، سـپس اسـتخراج گـزاره   ة جمل به جمله ةمطالع
اصلي هـر مصـاحبه را   ة مقول ،در انتها. گرفت انجاماصلي ة انتخاب مقوله و در انتها انتخاب مقول

ها  هاي اصلي مصاحبه مقوله همةكه  ،)پديده(مركزي  ةو يك هست يمدر جدولي زير هم قرار داد
هاي فرعي  با ساير مقولهشده  مركزي انتخاب ةهست. انتخاب كرديم ،را پوشش دهد و شامل شود
  .در ارتباط و پيوند قرار دارد

  اعتمادپذيري
كردن مفهوم قابليت اعتماد براي ارزيابي پژوهش كيفـي چهـار    با مطرح) 1985( 1لينكلن و گوبا

هايي بـراي   جايگزين منزلة پذيري را به پذيري، قابليت اطمينان و تأييد معيار اعتبارپذيري، انتقال
 بـراي دسـتيابي بـه    ،در اين پـژوهش نيـز   ].6[ اند اعتبار و پايايي ارائه كرده هاي كالسيك معيار

اعضـا از   از سـوي اعتباريـابي   ، درنخست. شده استفاده شده است هاي مطرح اعتباريابي از مالك
و در صـورت صـحت آن    ننـد هاي كلي مطالعه را ارزيـابي ك  كنندگان خواسته شد يافته مشاركت
هـاي خـام رجـوع شـد تـا       بـه داده  ،در ايـن روش  .اسـت تحليلي  ةيسروش دوم، مقا. نظر دهند

از بازرسـي خـارجي    ،در روش سـوم . دشوهاي خام مقايسه و ارزيابي  بندي نظريه با داده ساخت
بـراي معيـار   . مراحـل پـژوهش اسـتفاده شـد     همةنظارت بر  ةراهنما و مشاور به وسيل تاداناس

 معيار قابليـت اطمينـان،  براي . طور كامل توصيف شود پژوهش به ةسعي شد زمين پذيري انتقال
هـا   فرايند تحليـل داده ة شوندگان تهيه شد و كلي فهرست مصاحبه .شدها ضبط و تايپ  مصاحبه

آمـده از   دست به ةها و نظري پذيري، نتايج تحليل براي دستيابي به معيار تأييد. تايپ و ذخيره شد
  .دشوها تأييد  د تا همخواني نتايج با دادهشهاي خام مقايسه  ها با داده تحليل داده

  ها يافته
ـ  ده. اصلي و مدل پارادايمي ارائـه شـد  ة مقول ده ،باز، محوري و گزينشي كدگذاريبعد از  ة مقول

پـذيري، آمـوزش و آگـاهي،     جويي، درك خطر و مسئوليت صرفه: ند ازا آمده عبارت دست اصلي به
شـدن، حكمرانـي    و رواني، بيماري وسواس، مدرنهاي اجتماعي  هاي مصرف آب، دغدغه فناوري

شـده در ايـن    مركـزي كشـف  ة هسـت . آب، اعتقاد به مصرف بهينه، مخاطرات محيطي و طبيعي
شـوندگان در   هاي جمعيتـي مصـاحبه   ابتدا ويژگي ،در ادامه .پژوهش، فرهنگ و زيرساخت است

  .شده استپرداخته ها  ارائه و بعد از آن به تشريح مقوله 1جدول 
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  كنندگان مشخصات مشاركت .1جدول 
  وضعيت اشتغال تحصيالت وضعيت تأهل  سن

 25ـ35
  سال

3نفر متأهل و8
 نفر مجرد

فر ن 1نفر كارشناسي، 6نفر كارشناسي ارشد،4
 كارداني

 نفر 7شاغل،  نفر 4
  دار خانه

 35ـ45
  سال

2نفر متأهل و7
 نفر مجرد

نفر  2نفر كارشناسي، 2نفر كارشناسي ارشد،2
 نفر ديپلم3كارداني و

 نفر 6 شاغل، نفر 3
  دار خانه

 45ـ55
  سال

نفر1نفر متأهل و6
 مجرد

 2نفر ديپلم و 2نفر كارداني و2نفر كارشناسي،1
 زير ديپلم

 نفر 6 شاغل، نفر 1
  دار خانه

 55ـ65
  دار نفرخانه 3  ير ديپلمزنفر  2نفر ديپلم و  1  نفر متأهل 3  سال
  30 30 30  جمع

  
  هسته ةهاي عمده و مقول مفاهيم اوليه، مقوله. 2جدول

  مقولة نهايي  مقوالت محوري مفاهيم
شوو، شست)نفر8(آبمشترك، مصرف)نفر28(شووشست در روي زياده

 از ، استفاده)نفر 27( آب مصرف شدن كمتر ،)نفر 24( عمومي فضاي در
 )نفر19(آببرايشدنقائل، ارزش)نفر22(نيازة انداز به آب

  جويي صرفه

فرهنگ و 
  ساخت زير

،)نفر23(آببرايشدنقائل، اهميت)نفر27(آبمعضلنگرفتن جدي
، )نفر 25( زن پررنگ ، نقش)نفر 17( شهروندان پذيري مسئوليت اهميت
 )نفر19(آبيكم خطر درك

درك خطر و 
  پذيري مسئوليت

مادراز، الگوپذيري)نفر16(بخشي، آگاهي)نفر28(هارسانه تأثير و نقش
  آموزش و آگاهي )نفر10(، هشداردادن)نفر 14(

12(آشاميدنيآب، تفكيك)نفر11(يافتهتوسعهالگوبرداري از كشورهاي
 در مديريتي ، ضعف)نفر 17( آب جويي صرفه هاي فناوري از ، استفاده)نفر

 )نفر15(بهينه مصرف

هاي مصرف  فناوري
  آب

هاي  دغدغه  )نفر 9( ذهنية دغدغ
  اجتماعي و رواني

  بيماري وسواس )نفر27(اطرافيان، وسواس)نفر21(شووشست در وسواس
نقليهوسايل، نقش)نفر18(شهرنشينية، توسع)نفر8(كشاورزي نقش

  مدرن شدن  )نفر 8(

،)نفر28(مديريتي، ضعف)نفر20(آبهدررفتدرنمسئوال توجهي بي
 كشاورزي در آب ، مديريت)نفر 26( عمومي فضاهاي در آب به توجهي بي

 ،)نفر 23( شهرداري ، مسئوليت)نفر 18(
 )نفر29(دولت اهميت

  حكمراني آب

كردنگناه، احساس)نفر16(ناراحتي، احساس)نفر14(وجدان عذاب
  )نفر 13(

احساس گناه از 
  رويه مصرف بي

آبمنابعتعادل، عدم)نفر30(سالي، خشك)نفر30(آبي منابع ضعف
  )نفر 30(

مخاطرات محيطي و 
  طبيعي
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  جويي صرفه
بـه ايـن معنـا كـه افـراد       .اسـت جـويي   ها استخراج شـده صـرفه   يكي از مقوالتي كه از مصاحبه

شسـتن،   جويي در ظـرف  اغلب به صرفه. كردند جويي را مطرح مي كننده اغلب بحث صرفه شركت
جـويي در مـوارد    كردنـد و صـرفه   ماشين و حيـاط اشـاره مـي    شوي و زدن، شست حمام، مسواك

دانسـتند و معتقـد بودنـد افـراد بـا       آبي مي شده را عامل مهمي در كمك به بحران آب و كم ذكر
ذاشتن آب در حمام، موقع مسواك و هنگام ظرف شستن و با استفاده نكردن از آب شهري گن باز

از نظـر   .كننـد  ك به معضل آب ايفـا مـي  شوي ماشين و حياط نقش مهمي در كم و جهت شست
شو يكي از عوامـل   و روي در شست نكردن مردم و زياده رعايت ،كنندگان در مصاحبه اغلب شركت

از كردن مصرف  جويي عموم مردم و كم آبي است و صرفه شدن شهر اصفهان با كم مهم در مواجه
 6 ةشـمار  ةكننـد  شـركت . دآبـي دار  زنان در مصارف خانگي تأثير بسزايي در كمك به كـم  سوي

  :گويد مي) دار و متأهل ساله، خانه36(
 ؛كـنن  مـي  استفاده شهري آب همين از ها خيلي ديدم من شستن ماشين براي مثالً

بايـد   .كـنن بو ر نبايـد ايـن كـار    .شورن مي ماشين راحت شده تصفيه آب همين با يعني
  .جويي كنن با دستمال ماشين پاك كنن صرفه

  پذيري مسئوليتدرك خطر و 
به اين معنـا كـه   . ها استخراج شد پذيري مقولة ديگري است كه از مصاحبه درك خطر و مسئوليت

هاي زيرزمينـي و پيامـدهاي منفـي     شوندگان در زمينة كمبود آب، كاهش سطح آب اغلب مصاحبه
رو،  ايـن  زا. آن در آيندة زندگي در شهر اصفهان و بقية نقاط كشور احساس نگراني و مخاطره دارنـد 

آبي را درك كردند و در جهت ايفاي نقش خود در كنتـرل   خطر كم شده توان گفت زنان مطالعه مي
پـذيري   كنندگان به نقـش مسـئوليت   ها، شركت در بيشتر مصاحبه. كنند آن احساس مسئوليت مي

ي ا آبي عواقب ناخوشـايند و جـدي   آبي و بحران آب، درك اين موضوع كه بي افراد و درك خطر كم
ها به آب وابسته است و اهميت آب و نقـش آن در زنـدگي بـراي     در پي دارد و زندگي همة انسان

كنندگان اين موضوع را ذكر كردند كـه   بسياري از شركت. ها چقدر حياتي است اشاره كردند انسان
آمـده و تعهـد بـه آن بسـيار      وجـود  آبي و بحران آبي به تك افراد در قبال كم احساس مسئوليت تك

آمده توجه كنند و تحولي در خـود و نـوع مصـرف     وجود اينكه افراد به معضل آبي به. اهميت است با
آبـي احسـاس نگرانـي     خود با پذيرش تعهد و مسئوليت به آن ايجاد كنند و براي عواقب آيندة كـم 

پـذيري نبايـد فقـط مخـتص بـه زنـان در        مسـئوليت . تواند بسيار مهم و مورد توجه باشد كنند مي
آبـي   ها باشد، بلكه همة افراد خانواده بايد خود را مسئول بدانند تا در جهت كمـك بـه كـم    وادهخان

  :گويد مي) دار ساله، متأهل و خانه44( 9كنندة شمارة  شركت. قدم بردارند
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ا هم دارن توي اون خونه ه باالخره اون .همه بايد توي خونه احساس مسئوليت بكنن
اعضـاي   ةبه نظر مـن نقـش همـ    .جويي كنن بايد صرفه ا همه اون .كنن ديگه زندگي مي

  .خانواده مساوي و برابره

  آموزش و آگاهي
ـ  بـدين معنـا كـه اغلــب    . هـا آمـوزش و آگـاهي اســت    شـده از مصــاحبه  بعـدي اسـتخراج  ة مقول

دادن به اطرافيان، خـانواده، فرزنـدان و همسـر بسـيار      كنندگان به تأثير و اهميت آموزش شركت
جويي بيشـتري در مصـرف آب انجـام     توان صرفه دادن مي و معتقد بودند با آموزش نداشاره كرد

با فشار كـم مصـرف كننـد و در     را خانواده كه آب يبا آموزش به فرزندان و اعضاهمچنين . داد
و در زمان نياز بـاز كننـد، مصـرف افـراد را تحـت      بندند را ب آنزمان مسواك، حمام، دستشويي 

كردنـد كـه    اشاره و بازگو مـي  ها و تبليغات كنندگان به نقش رسانه شركت همة. تأثير قرار دهند
هـاي   ها خيلي بيشـتر باشـد و از طريـق برنامـه     رسانه از سويآبي بايد  تبليغات بحران آب و كم

كـه   دبـاور داشـتن   اًاكثـر . جويي از آب به شهروندان آموزش داده شـود  هاي صرفه آموزشي روش
ها بايد مردم را  رسانه. كند جويي ايفا مي كردن مصرف و صرفه در كم اهميتي آگاهي نقش بسيار با

بخشـي بـه    آگـاهي . آبي افزايش دهند آبي آگاه كنند و اطالعات عموم مردم را از عواقب كم از كم
جويي كمك شاياني در جهـت حـل    هاي صرفه آبي و راه شدن از بحران آبي و كم اطرافيان و آگاه

دادن پدر يا مادر يا حتي اطرافيان به شخصي كه در حال مصرف زيـاد   تذكر. آبي دارد مشكل كم
جـويي   رفـتن صـرفه   و موجب باال بگذاردكردن مصرف افراد تأثير مثبتي  تواند بر كم آب است مي

  :گويد مي) متأهل و شاغل ساله،35( 17 ةشمار ةكنند شركت. افراد شود
 جـايگزين  و آب كـردن  مصـرف  درسـت  نحوة عملي و كالمي صورت به تونن ها مي زن
  .بدن آموزش ها مهمون به اوقات گاهي حتي و خونه افراد به رو جويي صرفه هاي راه كردن

  هاي مصرف آب فناوري
از مـوارد مهمـي بـود كـه اغلـب       ،هـا اسـتخراج شـد    كـه از مصـاحبه   ،هـاي مصـرف آب   فناوري
اوري نقـش بسـيار مهمـي در    اغلب اظهار كردند كه تغيير فنـ . ها آن را بيان كردند كننده شركت

كـه مـانع از اسـراف آب     ،آب دارد و جايگزين كردن شـيرآالت پيشـرفته   هدررفتنجلوگيري از 
. دكنـ آبـي كمـك    توانـد بـه مشـكل كـم     نشده مي شده و تصفيه و جداسازي آب تصفيه ،شود مي
هـاي عمـومي، آبيـاري     استفاده از شير آب چشمي در مكـان  ،كنندگان اساس اظهارات شركت بر

آوري آب  فضاهاي سبز با استفاده از آب چاه و ساختن سدهاي بيشتر و نصب مخزن براي جمـع 
بحـران  ة توجهي در زمينـ  درخورن و استفاده از آن براي آبياري، دستشويي و سيفون كمك ابار

ند و شـو بايـد حـذف    ،نـد ا  فمصـر  كه بسيار پر، يها، توليد شيرآالت قديم از نظر آن. كند آبي مي
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متأهـل و   سـاله، 40( 4ة شـمار  ةكننـد  شـركت . شيرآالت پيشرفته با مصرف كم وارد بازار شوند
  :گويد مي) شاغل

 كشـورهاي  مثـل  كنـيم  جمـع  ور بـارون  آب باشـيم  داشته مخزني يه بتونيم ما اگه
 سيفون، براي شه مي جمع بارون آب دارن مخزن هاشون خونه توي خودشون كه اروپايي
  .كنيم مي استفاده ازش اهچيز اين و باغچه

  هاي اجتماعي و رواني دغدغه
بدين . هاي اجتماعي و رواني است دغدغه ،ها استخراج شد يكي از مقوالت ديگري كه از مصاحبه

معنا كه بسـياري از زنـان بـه ايـن موضـوع اشـاره كردنـد كـه فراوانـي مشـكالت در زنـدگي و            
. شـود  آبـي مـي   مـانع از توجـه بـه كـم     هايي كـه در زنـدگي دارنـد    هاي ذهني و استرس دغدغه
ت زندگي و مشغول كنندگان در مصاحبه بيان داشتند كه به دليل درگير بودن در مشكال شركت

برخي از آنان داشـتن  . كنند فراموش مي را آبي ها به اين مشكالت بحران آب و كم بودن ذهن آن
فرزندان كوچك، برخي درس خواندن، برخي به مسئوليت زياد در خانه را از مواردي ذكر كردند 

 سـاله، 29( 1 ةشـمار  ةكننـد  شـركت . آبي شده اسـت  به كم يتوجه بيها و  كه باعث درگيري آن
  :گويد مي) دار متأهل و خانه

هـام، شـوهرم،    قدر دغدغـه دارم كـه بچـه    ولي اين ،دونم مشكل هست من خودم مي
ره موقـع كـار كـردن كـه      يادم مي واقعاً .كنم به آب فكر كنم وقت نمي درسم ديگه اصالً

  .آبي هست و آب نيست كم

  وسواس
كنندگان به  اكثريت شركت. وسواس استها بيماري  اساس مصاحبه شده بر بعدي استخراجة مقول

اشـاره   دارنـد افرادي كه بيماري وسواس  از سويرفتن آب و اسراف زياد  وسواس اشخاص و هدر
هـر روز در حـال    دارنـد كنندگان بيان داشتند كه بسياري از افرادي كه وسـواس   شركت. كردند

ة اسـتفاد  و دسـت  ظـرف،  ،لبـاس  گونـة  و وسواسشوي زياد  و شستن حياط با آب شهري، شست
و بـا وجـود بحـران آب و اطـالع از      هسـتند مـدت آب   گذاشتن تمامو باز  مدت از حمام طوالني

 5 ةشـمار  ةكننـد  شـركت . كننـد  رويه از آب استفاده مـي  اندازه و بي صورت بيه باز هم ب ،آبي كم
  :گويد مي) مجرد، شاغل ساله،27(

 .شـوره  مـي  حيـاط  روز هـر  .آب يتـو  كنـه  مـي  اسـراف  خيلـي  داريم همسايه يه ما
 كشـي  لوله آب همين با روز هر .هست متر دويست يه حياطشون .مترهپونصد شون هخون

  .داره وسواس خيلي .شوره مي ور حياط
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  مدرن شدن
بدين معنـا كـه افـراد اغلـب     . شدن است مدرن ها شده از مصاحبه يكي ديگر از مقوالت استخراج

رفتن تعداد وسـايل نقليـه، رشـد     مردم، رشد جمعيت، باالسبك زندگي ة معتقد بودند تغيير روي
ـ  اسـاس اظهـارات    بـر . نـد ا آبـي  و كشـاورزي از داليـل بـه وجـود آمـدن كـم       هـا  هصنايع، كارخان

جمعيت اصفهان نسبت به گذشته بسيار افزايش پيدا كرده است و همين رشد  ،كنندگان شركت
كـاهش منـابع آب شـده اسـت و     شدن تقاضـا بـراي آب و از طـرف ديگـر      جمعيت باعث بيشتر

روند،  طور مكرر به حمام مي افراد به همچنين در تغيير سبك زندگي و توسعه و رشد شهرنشيني
تجمالت زندگي تغيير يافته است و افراد براي رسـيدگي بـه وسـايل تجمالتـي بـه مصـرف آب       

ة شـمار  ةكنند شركت. نتيجه مشكل آب و بحران آبي به وجود آمده است بيشتري نياز دارند و در
  :گويد مي) متأهل، شاغل ساله،47( 18

 هـر  مـدرن  زندگي توي گرفتن ياد مردم .شدنه مدرن آبي هاي كم از علت ديگه يكي
 اه اينة هم .كنن استفاده بذارن جكوزي خونه توي يا استخر برن ،بگيرن دوش بايد روز

  .كنه مي زياد ور آب مصرف

  حكمراني آب
اي از اقدامات مديريتي و قانوني است كـه بـه تنظـيم و بهبـود      مجموعهحكمراني آب به معناي 

هاي مديريتي، محيطـي،   ساخت زيرة اين مؤلفه دربرگيرند. شود وضعيت استفاده از آب منجر مي
ايـن مفهـوم از درون   . آب مـؤثر باشـد  ة توانـد در كنتـرل و مصـرف بهينـ     وني است كه مينو قا

ــا زنــان مشــا هــاي انجــام مصــاحبه بســياري از . كننــده در تحقيــق اســتخراج شــد ركتشــده ب
آبي شـهر اصـفهان را ضـعف مـديريتي و ضـعف در احسـاس        كنندگان يكي از عوامل كم شركت

دولـت   از سويراهكار مناسب  نكردن آب و فاضالب و همچنين ارائه ةمسئوليت شهرداري و ادار
هـا يـا چكيـدن     خرابي لولهكنندگان، هنگام شكستگي و  هاي شركت اساس گفته بر. بيان داشتند

ن بسـيار  مردم رسيدگي از سوي مسئوال هاي هاي عمومي و گزارش آب از شيرهاي آب در مكان
اظهـار داشـتند كـه هنگـام      ،همچنين. رود هدر مي ها آنديرهنگام است و آب زيادي تا رسيدن 

منابع آب ضعف مديريتي بر  ها آن. رود آبياري فضاهاي سبز توسط شهرداري آب زيادي هدر مي
رود كـه   در بخـش كشـاورزي هـدر مـي     زيادي در كشاورزي را مطرح كردند و معتقد بودند آب

بودن معضـل آب و   اي جدي ن است و اگر دولت به گونهنيازمند رسيدگي جدي از سوي مسئوال
 4 ةشـمار  ةكننـد  شـركت . مـردم نيـز اهميـت بيشـتري خواهنـد داد      ،بحران آب را نشان دهـد 

  :گويد مي) دار خانهمتأهل،  ساله،39(
آب تركيده بـود زنـگ زدم كـه بيـان     ة مون لول هچند وقت پيش توي كوچ من مثالً
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 8:30زنگ زدم سـاعت   4ساعت  .مييآ درست كنن گفت خانم االن تغيير شيفتمونه مي
ساعت و نيم بعد، كل كوچه غرق آب شده بود كوچه دريـاي آب شـده    4حدود . اومدن

  .نآ نمي بود، اصالً

  رويه گناه از مصرف بياحساس 
به ايـن معنـا   . رويه است د احساس گناه از مصرف بيشها استخراج  ديگري كه از مصاحبهة مقول

شود  ها مي باعث ناراحتي آن روي در استفاده از آب واقعاً كردند اسراف و زياده كه اغلب مطرح مي
توجهي افراد به بحران  بيمردم در استفاده از آب و همچنين  نكردن ريزي و رعايت آب ةو مشاهد
كننـد   آب احساس گناه و عذاب وجدان مي هدررفتنكننده است و با  آبي امري ناراحت آبي و كم
رويـه هميشـه    كـردن از مصـرف بـي    دانند با اعتقـادات خـود و احسـاس گنـاه     خود مية و وظيف
 أهـل، مت سـاله، 43( 4ة شـمار  ةكننـد  شـركت . جويي كنند و در حد نياز آب مصرف كننـد  صرفه
  :گويد مي) دار خانه

بگـو بـا تلفـن دو     .كنم آب باز باشـه  طور من احساس گناه مي شورم همين ظرف مي
  .گم آب نيست گناه داره مي .ولي روي آب خيلي حساسم ،زنم ساعت حرف مي

  مخاطرات محيطي و طبيعي
كـه   ابـدين معنـ  . ها مخاطرات محيطـي و طبيعـي اسـت    شده از مصاحبه استخراجة آخرين مقول

سـالي،   هـوايي، خشـك   و آبي و بحران آبي را تغييـرات آب  كنندگان علت اصلي كم اكثريت شركت
منابع آبـي   ،كنندگان از نظر شركت. فرستادن آب به اطراف بيان كردندو  كاهش برف و بارندگي

شـدن منـابع و    شدت كاهش يافته است و به دليل كم وضعيت مساعدي ندارد و به اصفهان اصالً
انـد كـه آب    حتي اظهار داشـته . ها خشك شده است هاي پارك آبي درختان و چمن كم مشكالت

طـور مكـرر    آبي سبب مشكل در فشار آب نيز شده است و بـه  ها نيز خشك شده است و كم چاه
تـر شـدن هـوا و     گـرم . شدن فشار آب در مناطق مختلف اصفهان هسـتند  شدن يا كم شاهد قطع

 ةكننـد  شركت. شدن منابع آبي شده است نتيجه كم آب و دركاهش بارندگي باعث مصرف بيشتر 
  :گويد مي) دار ساله، متأهل، خانه52( 6 ةشمار

 برن شن مي مجبور مردم كه قرمزه قدر اين اصفهان شهر توي آبي كم وضعيت گن مي
  .ديگه شهرهاي به

  فرهنگ و زيرساخت
ايـن  . اسـت » ساخت فرهنگ و زير«ها  و تحليل دادهها  مركزي مستخرج از مصاحبه ةهست ةمقول
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تـأثير   شـده تحـت   آبي و بحران آبي ايجاد شده بيانگر اين مطلب است كه كم مركزي كشفة هست
اي كه بـين شـهروندان مرسـوم     الگوي فرهنگي. فرهنگ و زيرساخت ناكارآمد شكل گرفته است

شـش خـود   ابعاد زندگي را تا حدودي تحت پو همةكه  استشده است، الگوي فرهنگي مصرفي 
آبي و حل اين مشكل، فرهنگ شهروندان نيازمند تغيير است و  براي كمك به كم. قرار داده است
 از سـوي هـا نيـز    و زيرسـاخت  يابدروي بايد گسترش  جويي و عدم اسراف و زياده فرهنگ صرفه

. آبـي انديشـيده شـود    ها تدابيري براي كمك به كـم  آن از سويو  بدمتخصصان و دولت تغيير يا
در  نكـردن  ذهن شدن الگوي مصرف بهينـه و اسـراف  ة جويي در آب و ملك فرهنگ صرفهة عتوس

فرهنـگ و  . سـت ها ي كارآمـد و تغييـرات اساسـي در آن    ها زيرساختة نيازمند توسع مصرف آب
نقـش  . گـر اسـت   اي و شرايط مداخلـه  ي، شرايط زمينهاي از شرايط علّ ساخت متأثر از دسته زير

كيـد  أهاي مختلفي از جمله بورديو، وبلن و زيمل مورد ت گي در نظريهفرهنگ و هنجارهاي فرهن
كردن نمادهاي منزلـت،   با هدف دنبال ،كردن خاص مصرفة از نظر زيمل، شيو. قرار گرفته است

بنـابراين،  . توانند فشارهاي زنـدگي مـدرن را تحمـل كننـد     افراد مي راهي است كه از طريق آن
ي بـه بخشـي   يـ گرا مدرن عجين شده و فرهنـگ مصـرف   ةمعكردن با فرهنگ افراد در جا مصرف
 همچنـين نتـايج پژوهشـي كـه رضـايي      ].26[ ناپذير از زندگي افراد تبديل شـده اسـت   جدايي

هـاي   است، بيانگر اين امر است كه بحران آب در مديريت منابع آبي و شيوه دادهانجام ) 1385(
  .برداري از آن ريشه دارد بهره

گان پرداختـه  شـوند  مصـاحبه هـاي   شده از روايـت  دل پارادايمي حاصلبه ترسيم م ،در ادامه
هـا   ، استراتژي)اي گر و زمينه ي، مداخلهعلّ(مدل پارادايمي اين پژوهش در قالب شرايط . شود مي

مخـاطرات محيطـي و   : آبـي عبـارت بودنـد از    ي اثرگذار بـر كـم  شرايط علّ. و پيامدها ترسيم شد
هـاي   حكمرانـي آب و فنـاوري   :آبي عبـارت بودنـد از   اي كم مداخلهشرايط ، بودن طبيعي و مدرن

هاي اجتمـاعي و   بيماري وسواس و دغدغه :آبي عبارت بودند از اي كم مصرف آب و شرايط زمينه
آبـي   جـويي و آمـوزش و آگـاهي بـود و پيامـدهاي كـم       آمـده صـرفه   دسـت  استراتژي بـه . رواني

پذيري و احساس گناه از  درك خطر و مسئوليت :از ندا اي عبارت آمده براي چنين مسئله دست به
روشني  ها را به بر گرفته و آن اجزاي اين مدل پارادايمي را در همةمركزي ة هست. رويه مصرف بي

  .به تصوير كشيده است
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  پارادايميمدل . 1شكل 

  گيري بحث و نتيجه
آبي و مصرف آب در  كشف فهم و تفسير زنان شهر اصفهان از كم اين تحقيق دادن هدف از انجام
آبي و بيماري  شدن شرايط علي كم مخاطرات محيطي و طبيعي و مدرن. آنان استة زندگي روزان

 :گرشرايط مداخله
  حكمراني آب

 هاي مصرف آب فناوري
 :شرايط علي

 :گرداخلهشرايط م
  حكمراني آب

هاي مصرف  فناوري
 آب

 :شرايط علي

  :اي شرايط زمينه
  بيماري وسواس

هاي اجتماعي و  دغدغه
 رواني

  :پديده
فرهنگ و 
 زيرساخت

 

  :پيامد
  پذيري درك خطر و مسئوليت

 رويه احساس گناه از مصرف بي
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هـاي   اني آب و فنـاوري اي و حكمر شرايط زمينه منزلة هاي اجتماعي و رواني به وسواس و دغدغه
ها و در  استراتژي منزلة جويي و آگاهي و آموزش به گر و صرفه شرايط مداخله منزلة مصرف آب به

پيامدها بـه دسـت    منزلة رويه به پذيري و احساس گناه از مصرف بي آخر درك خطر و مسئوليت
و  هـا  هنظريـ  با توجه بـه مجمـوع  . مركزي كشف شدة هست منزلة ساخت به آمده و فرهنگ و زير

در برخـي  . تلقي و رفتار زنان نقش مهمـي در مـديريت مصـرف آب دارد    ،شده هاي ارائه پيشينه
با كاهش منـابع طبيعـي آب،   . عهده دارند آب را بر ةتهي ةبيشتر زنان و كودكان وظيف ها، فرهنگ

 شـود كـه حـداقل    بـرآورد مـي  . آن طـي كننـد   ةتري را بـراي تهيـ   زنان ناچارند مسافت طوالني
نيـز   درصـد 80كنند و گاهي اين مقـدار بـه    از غذاي جهان را كشاورزان زن توليد مي درصد59
دهند و  سوم تا نيمي از كارگران بخش كشاورزي را در جهان سوم زنان تشكيل مي يك. رسد مي

گيـرد كـه مـردان بـه محصـوالت قابـل        حسب جنس به نوعي صورت مي همچنان تقسيم كار بر
  ].21[ پردازند كه زنان به امور محصوالت مصرفي و غذايي مي كنند؛ درحالي ميفروش رسيدگي 

علتـي   آبـي تـك   شود كـه كـم   كنندگان پژوهش استنباط مي هاي شركت از گفته ،كلي طور به
شـده   هاي استخراج مقوله همةاز مجموع . آبي شده است نيست و عوامل بسياري باعث ايجاد كم

آبي و كمك به  براي حل اين كم. كشف شد» ساخت فرهنگ و زير«مركزي ة ها، هست از مصاحبه
فرهنگ مصرف صـحيح  . ندا اهميت شده و پيش رو، فرهنگ و زيرساخت بسيار با بحران آبي ايجاد

آبـي دارد و   كننـده در كـم   نقشـي تعيـين   جويي و درك بحران آبي واقعاً داشتن و فرهنگ صرفه
ها نيازمند تغييرنـد،   تن اين موضوع كه زيرساختهاي موجود و پذيرف همچنين تغيير زيرساخت

برخي از زنان به اين موضوع اشاره كردنـد كـه در   . آبي بسيار مؤثر باشد تواند در كمك به كم مي
روي وجود دارد و ايـن فرهنـگ    رنگ است و عادت به زياده جويي بسيار كم فرهنگ مردم، صرفه

هـا بايـد    زيرسـاخت  ،همچنـين . شده كمك كرد دنيازمند تغيير است تا بتوان به بحران آبي ايجا
بـا توجـه بـه نتـايج     . دولـت رسـيدگي شـود    از سـوي اي به اين امـر   طور ريشه تغيير يابند و به

هـا و عمـوم مـردم     كنندگان اعتقاد داشتند كه خانواده شركت بيشترها،  آمده از مصاحبه دست به
ب استفاده كنند و زنـان نبايـد در امـور    نياز از آ ةجويي و فقط به انداز بايد در مصرف آب صرفه

كننـدگان اعتقـاد    شـركت . رويه و زياد از آب استفاده كننـد  طور بي به... شو و و خانه مانند شست
آبي به دليل اسراف مردم در مصرف آب ايجـاد شـده اسـت و     داشتند كه بخشي از مشكالت كم

وبلن  ةاين مقوله با نظري. است آبي هاي مهم در كمك به مشكل كم كردن يكي از راه جويي صرفه
  .سوست چشمي وبلن هم چشم و همة در مورد مصرف تظاهري و ايد

و معتقـد بودنـد    نـد پذيري اشـاره كرد  كنندگان به درك خطر و مسئوليت شركت ،همچنين
آبي احساس مسئوليت كنند و بـا درك   شده و كم شهروندان بايد در مقابل اين بحران آبي ايجاد

هايشـان در قبـال    پـذيري بيشـتر خـود و خـانواده     آبي و با مسئوليت هاي اين كمعواقب و پيامد
انـد بـه    در تحقيقي كه انجام داده) 2016( گارسيا و همكاران. آبي به بحران آبي كمك كنند كم



  1397 تابستان، 2، شمارة 16، دورة توسعه و سياستزن در   288

عـالوه بـر ايـن،    . ندا اند كه درصد كمي از مردم در مورد كمبود آب نگران اين نتيجه دست يافته
آبي، آگـاهي   اهميت در كم ها، يكي از عوامل تأثيرگذار و با آمده از مصاحبه دست اساس نتايج به بر

آبـي دارد و عـالوه بـر     ها نقش بسيار پررنگي در كم رسانه از سويبخشي  آگاهي. و آموزش است
تواننـد كمـك    آبـي مـي   كردن فرزندان خود از مشكالت كم دادن و آگاه ها، زنان نيز با تذكر رسانه

جويي در  هاي صرفه دادن راه ها بايد با آموزش رسانه. جهت مصرف كمتر داشته باشندشاياني در 
از بخشـي و آمـوزش    آگـاهي  ،بنـابراين . مصرف آب، مردم را به سمت مصرف بهينه هدايت كنند

در ) 2003(همچنـين گرگـوري و دي لئـو    . وسايل ارتباط جمعي بايد افزايش پيـدا كنـد   سوي
اند كه آگاهي به حفاظت از آب باعث مصرف كمتـر آب و   ست يافتهتحقيق خود به اين نتيجه د

هـاي مصـرف    ها، فنـاوري  شده از مصاحبه يكي از مقوالت بااهميت استخراج. شود جويي مي صرفه
 كننـد  شيرآالتي كه عموم مـردم اسـتفاده مـي    كنندگان اعتقاد داشتند اكثريت شركت. آب است

. مصـرف شـوند   مصرف جايگزين شيرآالت قـديمي و پـر   ند و بايد شيرآالت جديد و كما مصرف پر
نشـده جـدا شـود و در     شده از آب تصـفيه  به اين موضوع اشاره داشتند كه آب تصفيه ،همچنين
 كنندگان هم بـه  اي از شركت عده. نشده استفاده شود ضروري از آب تصفيه و موارد غير ها آبياري

افرادي كه دچار بيماري  راتوجهي از آب  درخورو اظهار داشتند كه بخش  ندوسواس اشاره كرد
 ،معمـولي  به طور غير ،آبي اين افراد بدون توجه به عواقب كم زيرا، دهند وسواس هستند هدر مي

و معتقـد   ندهاي اجتماعي و رواني را مطرح كرد اي ديگر نيز دغدغه عده. كنند از آب استفاده مي
هـا درگيرنـد از    ي كه زنان در زندگي بـا آن هاي فراوان بودند فشارهاي زندگي، مشكالت و مشغله

آبي و دقت در هنگام مصـرف   جمله داشتن فرزندان كوچك، مانعي بزرگ بر سر راه توجه به كم
زيمل است كه معتقـد اسـت در دوران مـدرن افـراد بـراي      ة سو با نظري اين مقوله هم. آب است

هـاي   كنندگان يكي از علت شركت. كنند كردن مي كردن فشارهاي زندگي شروع به مصرف تحمل
ها، صنايع، وسايل نقليه  افزايش جمعيت، كارخانه ،ها از نظر آن. دانستند شدن مي آبي را مدرن كم

هايي است كه منـابع آبـي را كـاهش داده و     نشيني يكي از عامل شهرة و به عبارتي رشد و توسع
آبي  ان عامل بزرگي در كمبودن شهر اصفه صنعتي. تقاضا و مصرف براي آب را افزايش داده است

  .است آمده وجود به
آبي داشـته   كنندگان معتقد بودند حكمراني آب تأثير بسزايي در كم شركت بيشتر ،همچنين

و  ندشـهرداري اشـاره داشـت    از سـوي آب هنگام آبياري فضاي سـبز   هدررفتناكثريت به . است
آب و فاضالب را در رسـيدگي   ةهاي عمومي و ادار آب در مكان هدررفتنشهرداري را در هنگام 

كنندگان اعتقـاد داشـتند    شركت. دانستند توجه مي هاي آب بي هاي لوله ها و خرابي به شكستگي
و بـراي   انـد  نگرفتـه جـدي   راآبـي   ن و دولـت بحـران آب و كـم   ان و متخصصـ كه خود مسـئوال 

ـ     پذيري شهروندان در قبال كم جويي و مسئوليت صرفه ا بحـران آب  آبي ابتدا خـود دولـت بايـد ب
اي از زنان به   عده. آبي بينديشد تري برخورد كند و تدابيري را در جهت كمك به كم طور جدي به
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تفـاوتي مـردم در    ندادن و بي و معتقد بودند اهميت ندرويه اشاره كرد احساس گناه از مصرف بي
هـا   ر آنكردن در آب باعث احساس گناه و عذاب وجـدان د  و اسراف مصرف آب بيش از حد نياز

آب احساس گناه و عذاب وجدان داشته باشـند و   هدررفتنشود و معتقد بودند مردم بايد به  مي
كنندگان مخاطرات محيطي و طبيعي را عاملي بسيار  شركت ،همچنين. آب شوند هدررفتنمانع 
سالي، كـاهش   كنندگان، خشك از نظر شركت. دانستند آبي مي وجود آمدن كم كننده در به تعيين

آبـي   ند كه باعث ايجاد كما هوا و فرستادن آب به اطراف عواملي و شدن آب تر رندگي و برف، گرمبا
و در مقابل مصرف آب افزايش پيدا  بداند منابع آب كاهش يا اين عوامل سبب شدهة هم. اند شده

نيـز در  ) 2016( نـيكالس و همكـاران   . آبي و بحران آب منجر شده است نهايت به كم كند و در
 وهـوا  آبتـر شـدن    يي و گـرم وهوا آباند كه تغيير شرايط  قيق خود به اين نتيجه دست يافتهتح

  .شود و به تدابير جدي نياز دارد باعث به وجود آمدن بحران آب مي
شـهروندان در   همـة شده،  مركزي كشفة آمده و هست دست با توجه به مقوالت به ،مجموع در

اي از عوامـل باعـث    نقش پررنگـي دارنـد و مجموعـه   آبي  ندادن و كمك به كم مصرف آب و هدر
مردم را  همةشود، بلكه  ن يا شهروندان نميشامل مسئوال فقطآبي شده است كه  گيري كم شكل

و در اين بين، زنان بـا مصـرف    استشهروندان ة گيرد و نيازمند همكاري و همياري هم بر مي در
جـويي در آب   خور توجهي بـه صـرفه   خانواده و اطرافيان كمك در يدادن به اعضا بهينه و آگاهي

محيطـي اهميـت    تنهـا بـه مشـكالت زيسـت     ها نشان دادند كه زنان نـه  نتايج مصاحبه. كنند مي
طور كه پيش از اين گفتـه شـد،    همان. حل كنندمشكالت را نيز اين  دارند دهند، بلكه سعي مي

ها به نقش زنان در ارتبـاط بـا آب و محـيط زيسـت     م بيش از ساير رويكردفمنيسهاي اكو نظريه
 شـده ي گـذار  پايه اجتماعي و تيفمنيس شناسي، بوم هاي بينش مبناي بر مفمنيساكو. اند  پرداخته

 و سـركوب  ايدئولوژيا ب طبقاتي و نژادي جنسي، سركوب ايدئولوژي كه است باور اين بر و است
 در سـركوب  پايـان  خواهـان د خو عام معناي در مفمنيساكو .است جنس يك از طبيعت تخريب

) ديگـر  ةسلط تحت گروه هر يا( زنان آزاديي برا تالش كه است باور اين بر و هاست عرصه همة
بيـان   1به نقل از ايريس ماريون يانگ. ت گره خورده استطبيع آزادسازي و حفظ براي تالش با

شود از محـيط پيرامـون خـود بيشـتر بترسـند و       شود كه از كودكي به زنان آموزش داده مي مي
شـده و   اساس مطالـب بيـان   بر ].21[ هاي بيروني حركت و فعاليت داشته باشند كمتر در محيط

ة مصرف آنـان و همچنـين نحـو   ة شده، توجه به نقش و جايگاه زنان و چگونگي نحو نتايج حاصل
هاي آنان سزاوار اهميت  انديشي محيطي و توجه به تدابير و چاره ان با مشكالت زيستبرخورد زن

آمده از اين پژوهش، الزم است تحقيقات بيشتري بـر   دست با توجه به نتايج به. استو رسيدگي 
هـاي   و مشـاركت  آبي انجام گيـرد و توجـه بيشـتري بـه نقـش و نـوع نگـاه زنـان         هاي كم علت

  .محيطي آنان شود زيست

                                                            
1. Marion Yang 
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  اهپيشنهاد
هاي اخير اهميت شاياني پيـدا كـرده اسـت كـه نيازمنـد آگـاهي و آمـوزش         مصرف آب در سال

رسـاني و آگـاهي    تري در مورد اطـالع  شود تبليغات وسيع پيشنهاد مي، رو اين از .استشهروندان 
فهان ها انجام گيرد و اين تبليغات سراسر مناطق شهر اصـ  رسانه از سويها از بحران آبي  خانواده

. جو و مصرف بهينه هدايت شود ها به سمت سبك زندگي صرفه را پوشش دهد و تبليغات رسانه
جويي در آب و كمك بـه حـل بحـران آبـي در      هاي صرفه گسترش برگزاري سمينارها و همايش

نيروهـاي متخصـص،    از سـوي آمـوزان بـه مـدارس     از بدو ورود دانـش . سطح استان انجام گيرد
هـاي مجـازي در    رساني گسترده در شبكه اطالع. در آب آموزش داده شودجويي  هاي صرفه روش

شـده و   جداسـازي آب تصـفيه  . جـويي در آب انجـام شـود    هـاي صـرفه   مورد بحران آبي و روش
شـوي   و شسـت  براينشده  از آب تصفيه. رفت آب انجام گيرد نشده جهت جلوگيري از هدر تصفيه

: انـد از  پيشـنهادهاي كـاربردي تحقيـق عبـارت     ديگـر . و كوچه اسـتفاده شـود   گحياط، پاركين
ة ن اداررسيدگي و توجه بيشـتر مسـئوال   ،مديريت بيشتر شهرداري در هنگام آبياري فضاي سبز

كـردن شـيرآالت پيشـرفته و بـا      جـايگزين  ،هـا  آب و فاضالب در هنگام شكستگي و خرابي لوله
ايجاد مخزن جهـت   ،فاضالبآب و ة شهرداري و ادار از سويهاي عمومي  مصرف كمتر در مكان

ــاران  جمــع ــازل مســكوني  از ســويآوري آب ب اســتفاده از آب ، شــهرداري هنگــام ســاخت من
 از سـوي مصـرف   منـع توليـد شـيرآالت پـر     ،سازان انبوه از سويساز  و نشده هنگام ساخت تصفيه
 ،رفمصـ  هاي كـم  آب و فاضالب براي خانواده ةادار از سويهاي تشويقي  استفاده از بسته ،دولت

توجه بيشـتر بـه نقـش زنـان در مـديريت مصـارف آب       ، هاي كشاورزي كنترل آبياري در بخش
هدايت و  ،ريزي منابع آبي استفاده از زنان در مديريت و برنامه ،آبي خانگي در جهت كمك به كم

  .محيطيـ   هاي زيست تبليغات گسترده به سمت مشاركت
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