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  چكيده

به دليل محدوديت منابع آبي و افزايش تقاضا امروزه بسياري از نقاط جهان از جمله ايران با مشكل . ترين عوامل ايجاد و بقاء زندگي است يكي از مهمآب 

كالت از اين موضوع ترين مش بايست اعمال نمود تا كم ريزي را در رابطه با مديريت منابع آب مي طبيعي است كه بهترين برنامه. اند بحران آب مواجه شده

 شركتبر اين اساس . سازي در رابطه با نجات آب و اصالح الگوي مصرف است تواند در درازمدت به ثمر برسد، فرهنگ اقدامات كه مييكي از اين . ايجاد شود

در  1392الي  1387هاي  در طي سالآموزان  با مشاركت معلمين و دانشبا عنوان نجات آب كشاورزي اي خراسان رضوي اقدام به اجراي طرحي  آب منطقه

به اين . استكشاورزي سازي طرح فرهنگي نجات آب  رساني و آگاه اثربخشي حاصل از اطالعتحقيق حاضر در راستاي ارزيابي  .سطح مدارس در استان نمود

هايي با تعدادي از  نشست. بررسي دقيق قرار گرفتندتمامي موارد آموزشي مورد . منظور ابتدا تمامي گزارشات اجراي طرح مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت

ي كه در اجراي طرح مشاركت ها و نقطه نظرات معلمين اي به منظور اطالع از ديدگاه در نهايت پرسشنامه. افراد جامعه به صورت مصاحبه صورت گرفت

. سه بين ابعاد گوناگون طرح از ديدگاه معلمين مختلف انجام شدهاي آماري بر روي موضوعات مختلف طرح صورت گرفت و مقاي تحليل. تدوين شد اند، داشته

به طوري كه اين طرح بيشترين اثربخشي را در نگرش . اند توان نتيجه گرفت كه اكثريت معلمين با ابعاد مختلف طرح موافق بوده از بررسي انجام شده مي

كننده در اين طرح خواستار تكرار طرح  درصد معلمين شركت 91چنين بيش از  سازي آن داشته و هم جويي در مصرف آب و فرهنگ معلمين نسبت به صرفه

ضمن آنكه . است شدهرضوي  كنندگان در زمينه بحران آب در استان بندي كلي، اين طرح باعث افزايش آگاهي شركت در جمع. اند هاي آتي بوده در سال

  .شود هاي جمعي اكيدا توصيه مي ت آب از طريق همه رسانهسازي به منظور نجا هاي آتي همراه با فرهنگ اجراي طرح در سال

  رساني، نجات آب، استان خراسان رضوي اثربخشي، اطالع: كلمات كليدي

  

  مقدمه - 1

اي نزديك جهان با بحران منابع آب شيرين  آنچه مسلم است در آينده

باشد  اين بحران كه داراي ابعاد گسترده كمي و كيفي مي. مواجه خواهد شد

كشورهايي با . ناشي از رشد جمعيت و توسعه صنعتي و كشاورزي است

مترمكعب  2000ها كمتر از  بحران آب مواجه هستند كه سرانه آب در آن

و توزيع نامناسب مكاني و هاي متفاوت  كشور ما به علت وجود اقليم. باشد

 از حدود. هاي گوناگوني در ارتباط با آب مواجه است با چالش زماني بارش

 ميليارد 130ساليانه كشور، حدود  بارندگي مترمكعب ميليارد 411

 از كشور منابع آب سرانه. وجود دارد شونده منابع آب تجديد مترمكعب

 در مترمكعب 1800 حدود به حاضر، قرن ابتداي در مترمكعب 14000

 سال در شود مي بيني پيش وضعيت، اين ادامه با و رسيده كنوني شرايط

درگير  معناي به كه برسد نفر هر براي مترمكعب 1360 به شمسي، 1410

 بارندگي ميزان كه است حالي در اين. بود خواهد با بحران آب كشور شدن

و مقدار تبخير و  هاي كره زمين خشكي متوسط سوم يك كمتر از كشور،

اين . است هاي كره زمين تعرق پتانسيل كشور چند برابر متوسط خشكي

خشك كشور از جمله استان خراسان  مشكل در مناطق خشك و نيمه

   .رضوي حادتر است

از  تر بيشاز سال اخير سرانه آب  40طي رضوي، در استان خراسان 

متر مكعب در حال حاضر  2000به كمتر از  ،المترمكعب در س 7000

 1000به كمتر از  1400شود در سال  بيني مي كاهش يافته و پيش

شركت ( مترمكعب در سال برسد كه اين موضوع بسيار نگران كننده است

با توجه به قرار گرفتن قسمت عمده استان . )1382اي خراسان،  طقهآب من



  

هاي جوي  كمبود ريزش ،خشك در كمربند خشك و نيمه رضوي خراسان

هاي اقليمي اين  از مشخصههمراه با پراكنش زماني نامساعد و تبخير باال 

رشد جمعيت، گسترش شهرنشيني و توسعه  عالوه بر اين، .است استان

در استان خراسان رضوي مانند ساير مناطق  هاي صنعتي و كشاورزي بخش

اين مسأله با توجه به محدود . است شدهآب  تقاضايكشور سبب افزايش 

بودن منابع آب سطحي، منجر به هجوم گسترده به سمت منابع آب 

اخير گرديده است كه تداوم رشد فزاينده تقاضا  دههزيرزميني طي چند 

. باعث شكاف هر چه بيشتر ميان عرضه و تقاضاي آب در آينده خواهد شد

با ارزش و استراتژيك آب زيرزميني با در اين راستا حفظ و حراست از منابع 

  .كند ع ملي و همگاني تجلي پيدا ميهدف حفظ مناب

، 78- 79اظهار داشتند درسال زراعي ) 1382(آشگر طوسي و همكاران 

برف و نبود  عدم بارشبه علت كاهش بارندگي و در استان خراسان 

هاي سطحي استان خراسان به شدت كاهش  يخبندان كافي، ذخاير آب

شوند، تحت تأثير قرار  فت و توليد مزارع را كه از منابع فوق آبياري مييا

هاي ناشي از عوامل نامساعد جوي در بخش  داد، به طوري كه خسارت

هاي  در بخش قنات. ميليارد دالر برآورد گرديد 4/682زراعت، معادل 

درصدي ميزان بارندگي به منظور  53كشاورزي نيز با توجه به كاهش 

رشته  6792هاي خشكسالي و اثرهاي نامطلوب آن بر تعداد  ارتجبران خس

كيلومتر،  7948به طول خراسان هاي مركزي و جنوبي استان  در بخش

  .ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافت 68حداقل معادل 

ها در  اي وضعيت خشكسالي در مطالعه) 1388(عليزاده و عرفانيان 

با توجه به . ودندبررسي نم 1385استان خراسان رضوي را تا پايان سال 

بندي مجموع درصد خشكسالي بر اساس شاخص درصد  هاي پهنه نقشه

 40تا  32نرمال، نتيجه گرفتند كه بيش از نيمي از مساحت استان در 

بندي  هاي پهنه چنين نقشه هم. اند درصد دوره آماري دچار خشكسالي بوده

ف نشان داد كه هاي بازگشت مختل ميانگين بارش ساالنه در دوره

حيدريه، گناباد، خواف و كاشمر بدترين  هاي تربت هايي از شهرستان قسمت

ها به اين نتيجه رسيدند كه اثرات وقوع يك  آن. وضعيت را خواهند داشت

هاي بعدي جبران نشده و براي جبران خسارات،  دوره خشكسالي با بارندگي

  .اي نياز است به مديريت ويژه

به بررسي وضعيت كمي و كيفي منابع آب ) 1391(رهنما و همكاران 

ها  نتايج آن. زيرزميني دشت جوين در استان خراسان رضوي پرداختند

هاي  نشان داد كه به طور ميانگين سطح آب زيرزميني دشت جوين از سال

. متر داشته است 10افتي معادل  1385-1386تا سال آبي  1375-1374

، پارامترهاي كيفي نيز در برخي مناطق، افت هاي كيفي و هم با ترسيم نقشه

  . بحراني و كاهش شديد كيفيت اين آبخوان را نشان دادند

با توجه به . به نقش زنان در حفظ منابع آب پرداخت) 1379(محمديان 

اينكه زنان در خانواده مسئوليت پخت و پز، شستشو و تغذيه و بهداشت 

دهد كه در خانواده زنان جز  اين مطلب نشان مي. خانواده را بر عهده دارند

در نتيجه هنگامي . باشند بيشترين افرادي هستند كه با آب در ارتباط مي

ها از  توان در تمام زمينه مي ،كه زنان يك جامعه مورد توجه قرار گيرند

هاي چشمگيري  جمله در زمينه مديريت و حفاظت منابع آب به موفقيت

  .دست يافت

اي راهكارهاي مختلف كاهش  در مطالعه) 1387(ميسمي و همكاران 

. اند تر آن ارائه كرده مصرف آب را به صورت كلي براي بكارگيري مناسب

، )سيستم آب خاكستري(محورهاي اساسي شامل استفاده مجدد از آب 

و ) جويي در مصرف آب سازي صرفه فرهنگ(مطالعات اجتماعي، فرهنگي 

ايشان مزاياي آب . باشد كاهنده مصرف آب مي بكارگيري تجهيزات

خاكستري را كه همان فاضالب توليدي آشپزخانه، حمام و ماشين 

به اين نتيجه رسيدند كه با تغيير الگوي  نموده ولباسشويي است، بررسي 

توان از تكنولوژي جديد استفاده نمود و با اندكي تغيير گامي در  مصرف مي

  .رداشتجهت استفاده بهينه از آب ب

اي در شهر مشهد عوامل مؤثر بر  در مطالعه) 1388(داد و مظلوم  يزدان

ايشان براي گردآوري اطالعات از . الگوي مصرف آب را بررسي نمودند

هاي آماري انجام شده  نتايج آزمون. تكنيك پرسشنامه استفاده نمودند

ا، نشان داد كه در بين عوامل مختلف سطح تحصيالت خانواره ها آنتوسط 

ها، قيمت آب و تغييرات فصلي بر ميزان مصرف آب تأثير  جايگاه شغلي آن

سازي مصرف  بر طبق نظرسنجي انجام شده راهكارهاي بهينه. دار دارد معني

سازي، تبليغات و  هاي فرهنگ خانگي آب را به ترتيب مربوط به بخش

كين و رساني، بهبود و اصالح وسايل انتقال آب، تشويق و تنبيه مشتر اطالع

  .اند افزايش قيمت دانسته

آموزان دبيرستاني در شش  اي روي دانش در مطالعه) 1385( افخمي

آب و فاضالب تهران به منظور سنجش و شناخت آگاهي،  از مناطق منطقه

ها نسبت به ابعاد فرهنگي مصرف آب به اين نتيجه رسيد  نگرش و رفتار آن

ت آب تهران مثبت ارزيابي آموزان نسبت به مسائل و مشكال كه نگرش دانش

اند،  آموزاني كه با مروجان برنامه آموزشي داشته آن دسته از دانش. است شده

اي بعد از تلويزيون  بندي رسانه هاي مروجان را در اولويت ها و فعاليت برنامه

  .اند ها را در حد زياد مؤثر ذكر كرده اند و آن قرار داده

از روش تحقيق اسنادي به اين  با استفاده) 1387(شبستري  جبارلوي

جويي  هاي صرفه سازي و آموزش همگاني مستمر شيوه نتيجه رسيد كه آگاه

هاي ارتباطي به همراه ساير  در مصارف آب شهري با استفاده از انواع شيوه

هاي مناسب براي كاهش تقاضا و مصرف آب به شمار  اقدامات از جمله روش

تلويزيون فراگيرترين د كه به اين دليل كه نتأكيد دارها  آنچنين  هم .رود مي

، ضرورت دارد كه است رسانه مورد استفاده از سوي كودكان و نوجوانان

نهادهاي متولي تأمين و عرضه آب، به منظور مخاطب قرار دادن تمامي 

هاي الزم را در  گذاري اقشار جامعه به ويژه كودكان و نوجوانان سرمايه

آموزشي انجام دهند تا زمينه  - تبليغاتي هاي خصوص توليد و پخش پيام

  .اشاعه الگوهاي مصرف بهينه آب بيش از پيش فراهم شود



  

نقش مشاركت مردمي در توسعه پايدار ) 1390(بهرامي و همكاران 

ها مشاركت مردمي  هاي آن با توجه به بررسي. منابع آب را بررسي نمودند

. ر در بخش آب استوجه اساسي و در عين حال حلقه گمشده توسعه پايدا

. دهند مردم، منابع و مشاركت سه ركن توسعه پايدار انساني را تشكيل مي

با اين تفاوت كه مشاركت در مقايسه با دو ركن ديگر نقش ساختاري داشته 

  . آيند و دو عامل مردم و منابع در چهارچوب آن به فعاليت درمي

مصرف آب نقش آموزش را بر كاهش ) 1390(مريدسادات و همكاران 

با محوريت زن روستايي با ارائه راهكارها و شناخت موانع موجود در مسير 

ها به اين نتيجه رسيدند كه آموزش و طرح  آن. مصرف بهينه بررسي نمودند

هاي انجام شده در افزايش مشاركت  الگو و ايده گرفتن از تجارب و برنامه

  .كند زنان روستايي نقش مهمي ايفا مي

منابع آب از سوي سرانه بنا بر اين ميل به توسعه از يك طرف و كاهش 

اي برتر و  كه نيازمند فكري نو، انديشه است ديگر مشكالتي را بوجود آورده

مردم، بخصوص  آموزشسازي و  رو، آگاه از اين. بينانه است راهكارهاي واقع

ري به نظر ضروامر يكآموزان و بانوان به كمك جامعه فرهنگي كشور،  دانش

 بهينه مصرف سازي فرهنگ براي كشور فرهنگيان جامعه مشاركت. رسد مي

 مصرف سازي بهينه الزامات از يكي كشور آموزان دانش آموزش و آب

 و مصارف در ارتباط با منابع، آموزان دانش سازي آگاه از اين رو،. باشد مي

 فرهنگ اشاعه و بهينه مصرف راهكارهاي آموزش آب، هاي چالش ساير

 ملي طرح اهداف جمله از آبي، تخلفات قبح دادن نشان و آب مصرف صحيح

است كه از چند سال قبل در استان خراسان رضوي  آب نجات آموزي دانش

ها مي بايست مورد  از طرف ديگر اثربخشي اين آموزش. است به اجرا در آمده

  .ارزيابي قرار گيرد

رساني و  ارزيابي اثربخشي حاصل از اطالع تحقيقهدف از اين بنا بر اين، 

تا از اين طريق بتوان به . است كشاورزي سازي طرح فرهنگي نجات آب آگاه

ي اجراي آن در  نقاط قوت و ضعف اين طرح پي برده و در رابطه با نحوه

  . ريزي نمود گيري و برنامه هاي آتي تصميم سال

  

  ها روشمواد و  -2

آموزان  با مشاركت معلمين و دانشكشاورزي فرهنگي نجات آب طرح 

در سطح مدارس استان خراسان رضوي  1392الي  1387هاي  در طي سال

ا تغييراتي در هر سال هاي متوالي و ب سال در كه طرح اين. اجرا در آمد به

 و شده آغاز آموزشي هاي كارگاه طريق از طرح مخاطبان آموزش با شد اجرا

 و پويا ارتباط حفظ و ايجاد و طرح مخاطبان در رغبت و انگيزش ايجاد با

 تثبيت در طرح مخاطبان دادن مشاركت. يافت ادامه آنان با مستمر

 از ارزشيابي، و ارزيابي و ناجيان براي ويژه آموزش و انتخاب ها، آموخته

  .است بوده طرح ايناجراي  ديگر مراحل

اثربخشي ( اجراي طرح فوقارزيابي اثربخشي  به منظوردر اين تحقيق 

ابتدا ، )كشاورزي سازي طرح فرهنگي نجات آب رساني و آگاه حاصل از اطالع

مورد بررسي و  1392الي  1388هاي  تمامي گزارشات اجراي طرح طي سال

هاي  دي تمامي موارد آموزشي شامل جزوات، سي. ارزيابي قرار گرفت

آب ها، اطالعات موجود در سايت طرح فرهنگي نجات  آموزشي، كارگاه

شكل ظاهري،  -مورد بررسي دقيق از نظر محتوي علمي... كشاورزي، و

  . قرار گرفتند... پذيري و مخاطب

، جامعه )خراسان رضوي آموزان مدارس استان دانش(جامعه هدف 

. بودند )معلمين رابط، مسئولين ادارات آموزش و پرورش(مشاركت كننده 

در . مصاحبه صورت گرفتهايي با تعدادي از افراد جامعه به صورت  نشست

ها و نقطه نظرات معلمين در  اي به منظور اطالع از ديدگاه نهايت پرسشنامه

  .تهيه گرديد) پس از تاييد مسئولين مربوطه(راستا   اين

اند،  هاي برگزاري طرح مشاركت داشته در اين مطالعه معلميني كه در دوره

ات مربوط به به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند كه اطالع

هاي فردي معلمين در دو بخش توصيفي و استنباطي تنظيم شده  ويژگي

نفر به سؤاالت پاسخ  107از ميان جامعه آماري مورد مطالعه، تعداد . است

  . ها با اين تعداد انجام شده است كه تحليل  داده

ريزي  پي) اي گزينه 5(س ليكرت سؤال بر اساس مقيا 42در پرسشنامه 

طرح نجات آب كشاورزي در  اجرايها اثربخشي  كه با استفاده از آن شد

در . ميزان آگاهي معلمين و ساير افراد مرتبط با طرح سنجيده شده است

بندي، كيفيت امكانات  زمان: موضوع كلي كه عبارتند از 8 مطالعهاين 

رساني، افزايش سطح آگاهي و درك بحران آب، كيفيت  آموزشي، اطالع

جويي، تكرار مجدد طرح، نگرش  وزشي، نگرش نسبت به صرفهسيستم آم

هاي صورت گرفته، مورد  ها، مسابقات و تشويق نسبت به برگزاري آزمون

  . بررسي قرار گرفت

براي بررسي ميزان هماهنگي و پايداري دروني، ضريب همبستگي 

با . هاي هر موضوع با مجموع نمرات آزمون محاسبه شد  اسپيرمن بين سؤال

 .فاده از روش آلفاي كرونباخ، پايايي آزمون مورد بررسي قرار گرفتاست

واليس  -ويتني و كروسكال-من ،uهاي  با استفاده از آزمونفرضيات تحقيق 

  .قرار گرفتمورد بررسي 

  

  و بحث ايجنت - 3

هاي هر موضوع با مجموع نمرات   نتايج همبستگي اسپيرمن بين سؤال

با بررسي همبستگي اسپيرمن بين . شده است ارائه 1 جدولآزمون در 

ها، چند  داري همبستگي بين سؤال هاي هر گروه، با توجه به معني سؤال

ها و نمره كل كه در  سؤال همبستگي بين ساير 1جدول . حذف شد  سؤال

نتايج پايايي آزمون در . دهد است را نشان مي دار درصد معني 5سطح 

طور كه در جدول مشهود است دامنه  همان. ارائه شده است 2جدول 

  . باشد است كه قابل قبول مي 87/0تا  74/0ضرايب آلفا بين 

  

  



  

نمرات هاي هر موضوع با مجموع  همبستگي اسپيرمن بين گويه: 1جدول

  )P<0.05(آزمون 

 موضوع
شماره 

  سؤال
 موضوع همبستگي

شماره 

  سؤال
 همبستگي

امكانات 

 آموزشي

16 729/0  

نگرش 

نسبت به 

جويي صرفه  

7 818/0  
17 771/0  8 778/0  
20 489/0  9 754/0  
25 717/0  13 713/0  
31 678/0  35 631/0  
32 714/0  41 741/0  
33 696/0  42 631/0  

برگزاري 

ها،  آزمون

مسابقات و 

ها تشويق  

18 746/0 افزايش  

سطح آگاهي 

و درك 

 بحران آب

14 664/0  
24 439/0  15 760/0  
27 754/0  26 692/0  
30 725/0  37 698/0  
34 738/0  40 759/0  
36 655/0 تكرار مجدد  

 طرح

10 801/0  
38 687/0  11 881/0  

كيفيت 

سيستم 

 آموزشي

6 599/0  
بندي زمان  

1 799/0  
19 780/0  2 880/0  
22 800/0  3 886/0  

23 741/0  
رساني اطالع  

4 862/0  

29 735/0  5 820/0  
39 814/0  

  

  ضرايب آلفاي كرونباخ: 2جدول

هاي كلي موضوع  ضريب آلفا 

بندي زمان  829/0  

825/0 امكانات آموزشي  

رساني اطالع  814/0  

درك بحران آبافزايش سطح آگاهي و   743/0  

802/0 سيستم آموزشي  

جويي نگرش نسبت به صرفه  838/0  

778/0 تكرار مجدد طرح  

ها ها، مسابقات و تشويق برگزاري آزمون  867/0  

  

، اكثريت معلمين شود مالحظه مي 3جدول طور كه در  همان

ويتني، ديدگاه -كننده در طرح مرد بوده كه با توجه به آزمون من شركت

شده  ارائه 3نتايج آن در جدول . ها نسبت به طرح يكسان بوده است آن

  .است

  

  طرح ديدگاه معلمين زن و مرد دربارهبررسي : 3جدول 

 Zآماره  Pمقدار  تعداد  جنسيت

 61 مرد
823/0  225/0  

 46 زن

  

 سال 45تا  36 بازه سني دركننده در طرح  اكثريت معلمين شركت

داري در ديدگاه  واليس نشان داد تفاوت معني- بوده كه آزمون كروسكال

  .شده است ارائه 4نتايج آن در جدول . ها نسبت به طرح وجود دارد آن

  

  طرح معلمين با سنين متفاوت درباره بررسي ديدگاه: 4جدول 

  

  

  

  

  

  

  

كننده در طرح داراي مدرك تحصيلي  كثريت معلمين شركتا

ها نسبت  واليس نشان داد ديدگاه آن-كارشناسي بوده كه آزمون كروسكال

  .شده است ارائه 5نتايج آن در جدول به طرح يكسان بوده است كه 

  

 طرحبررسي ديدگاه معلمين با مدرك تحصيلي متفاوت درباره : 5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

رشته تحصيلي علوم انساني در كننده در طرح  اكثريت معلمين شركت

واليس  -كه با توجه به آزمون كروسكال )درصد 44( اند نمودهتحصيل 

ها نسبت به طرح وجود دارد كه نتايج آن  داري در ديدگاه آن تفاوت معني

  .شده استارائه  6در جدول 

P تعداد  سن مقدار   χχχχ
2 آماره   

سال 35كوچكتر و مساوي   16 

018/0  993/7 سال 45و  36بين    70 

سال 46بزرگتر و مساوي   21 

P تعداد  مدرك تحصيلي مقدار   χχχχ
2 آماره   

 8 ارشد

245/0  813/2  86 كارشناسي 

 10 كارداني



  

طرحبا رشته تحصيلي متفاوت درباره بررسي ديدگاه معلمين : 6جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دبيرستان در حال اول كننده در طرح در دوره  اكثريت معلمين شركت

ها نسبت به  ويتني، ديدگاه آن- اند كه با توجه به آزمون من تدريس بوده

  .شده است ارائه 7نتايج آن در جدول طرح يكسان بوده است كه 

  

طرح ن با مقاطع تدريس متفاوت دربارهبررسي ديدگاه معلمي: 7جدول  

  

  

  

  

  

كننده در  معلمين شركت، ديدگاه واليس -كروسكالبا توجه به آزمون 

نتايج آن در كه . است داري داشته تفاوت معني هاي مختلف طرح، سال

  .شده است ارائه 8جدول 

  

طرح هاي مختلف الكننده در س بررسي ديدگاه معلمين شركت: 8جدول   

  

  

  

  

  

  

  

دهد كه معلمين زن و مرد،  نشان مي 7و  5،  3طور كلي جدول  به

معلمين با مدارك تحصيلي متفاوت و همچنين افراد با مقطع تدريس 

اما با توجه به جدول . اند متفاوت داراي ديدگاه يكسان نسبت به طرح بوده

معلمين با سنين مختلف، معلمين داراي رشته تحصيلي متفاوت و  8و  6، 4

اند، ديدگاه  لف طرح شركت داشتههاي مخت همچنين افرادي كه در سال

  .متفاوتي نسبت به طرح دارند

  

  

كننده  اثربخشي ابعاد مختلف طرح از ديدگاه كل معلمين شركت: 9جدول

 در طرح

 موافقين با طرح موضوع مورد بررسي

بندي زمان  87/63%  

%83/75 امكانات آموزشي  

رساني طرح اطالع  50/59%  

%49/71 كيفيت سيستم آموزشي  

ها، مسابقات و تشويقات صورت گرفته كيفيت آزمون  49/70%  

جويي آب نگرش نسبت به صرفه  12/91%  

%44/79 افزايش سطح آگاهي و درك بحران آب  

هاي آتي تكرار طرح در سال  12/91%  

  

شود بطور كلي اكثريت معلمين با  مشاهده مي 9جدول همانگونه كه در 

به طوري كه اين طرح بيشترين اثربخشي . اند ابعاد مختلف طرح موافق بوده

سازي  جويي در مصرف آب و فرهنگ را در نگرش معلمين نسبت به صرفه

كننده در اين طرح  درصد معلمين شركت 91چنين بيش از  آن داشته و هم

بندي كلي، اين طرح  در جمع. اند هاي آتي بوده خواستار تكرار طرح در سال

خراسان  در زمينه بحران آب در استان كنندگان باعث افزايش آگاهي شركت

، )1388(و مظلوم  داد نتايج اين تحقيق با مطالعات يزدان .شده است رضوي

در زمينه اثربخشي آموزش و  )1387( و جبارلوي) 1385(افخمي 

  .ادن افراد در رابطه با بحران آب و مصرف بهينه آن سازگاري دارد د آگاهي

  

  پيشنهادها -4

اجرا شده و مطالب مرتبط در تمامي مقاطع تحصيلي  طرح نجات آب -

به طور مستمر آموزان  دانشكتب درسي  دربا نجات آب به صورت آموزشي 

  .گنجانده شودو در همه مقاطع تحصيلي 

تا  استمرار داشته باشداين طرح و تا حد امكان سال تمام فصول در  -

و خانواده آنان را با مسئله بحران آموزان  ذهن دانشبه صورت پيوسته بتواند 

ضمنا  .ي در اين ارتباط صورت گيردسازي كامل فرهنگ وآب درگير نموده 

 آب وفرهنگ مصرف كامل   اصالحشود اين طرح تا زمان  پيشنهاد مي

  .، اجرا شودجويي فرهنگ صرفهشدن نهادينه 

هاي تربيتي با علمي در اين زمينه با محتواي  موزشآهمگامي  -

تواند بر اهميت  موزش خانواده ميآن در مباحث آمطرح نمودن  و ها كتاب

  .اجراي طرح بيافزايد

و ارسال شده اي جهت مستمر بودن آموزش به مدارس  ماهنامه.-

در اين ارتباط به هاي آموزشي  پيامكهاي مختلف  به مناسبتچنين  هم

  . ارسال گردد )آموزان و در صورت امكان به دانش(معلمين 

از جمله صدا و سيما، مجالت، ( وسايل ارتباط جمعيتمامي  در -

مطالب متنوع و گوناگوني بر ...) ها، نشريات عمومي و علمي، سينما و روزنامه

χχχχآماره   Pمقدار   تعداد   رشته تحصيلي
2  

  11  رياضي

01/0<  63/45  

  15  تجربي

  44  انساني

  21  ابتدائي

  11  ساير

  Zآماره   Pمقدار   تعداد   مقطع تدريس

  67  1دبيرستان دوره
159/0  997/0-  

  37  ابتدائي

χχχχ آماره  Pمقدار   تعداد   هاي مشاركت تعداد سال
2  

1  22  

01/0<  259/18  
2  34  

3  16  

4  34  



  

سازي  هاي مخاطبين در رابطه با خطرات بحران آب، فرهنگي اساس ديدگاه

  .صورت پذيرد.... و مصرف آب 

  

  سپاسگزاري -5

رساني و  اثر بخشي حاصل از اطالع"ح اين تحقيق در راستاي انجام طر

صورت  KOH-91076با كد  "سازي طرح فرهنگي نجات آب كشاورزي آگاه

 يكايك همكاران محترم در شركت آببدين وسيله از . است پذيرفته

طرح و  و مطالعاتمحترم  هاي معاونت خصوص هباي خراسان رضوي  منطقه

تشكر و محترم و ساير كارشناسان  ، كميته تحقيقاتتوسعه، روابط عمومي

چنين از معلمين محترم، مسئولين ادارات آموزش و  هم. شود قدرداني مي

نموده و كه در طرح مشاركت خراسان رضوي استان هاي  شهرستانپرورش 

صميمانه تشكر و با ارائه نظرات خود زمينه ارزيابي طرح را فراهم نمودند، 

  .شود قدرداني مي
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