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  مصرف آبجويي  به منظور صرفهرساني  اثربخشي آموزش و اطالع ارزيابي

  در مدارس استان خراسان رضوي 

  

  *استاد دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست، دانشگاه فردوسي مشهدابوالفضل مساعدي، 

منابع آموخته كارشناسي ارشد گروه مهندسي آب، دانشگاه علوم كشاورزي و  دانشزاده،  نفيسه حسنعلي

   طبيعي گرگان

  دانشجوي دكتري آبياري و زهكشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان محمد قبائي سوق، 

   mosaedi@um.ac.ir  :پست الكترونيكي ، 05138788805 :نمابر *

  چكيده
امروزه بسياري از نقاط جهان از جمله ايران با مشكل  ، سبب شده است كهو افزايش تقاضا محدوديت منابع آب

، آبي را كاهش دهد ات مشكالت ناشي از كماثرتواند  كه مي ييكي از اين اقدامات. دونآب مواجه ش تنش و يا بحران

اي خراسان رضوي  بر اين اساس شركت آب منطقه. سازي در رابطه با نجات آب و اصالح الگوي مصرف است فرهنگ

الي  1388هاي  آموزان در طي سال ه اجراي طرحي با عنوان نجات آب كشاورزي با مشاركت معلمين و دانشاقدام ب

رساني و  اطالعتحقيق حاضر در راستاي ارزيابي اثربخشي . نمودخراسان رضوي  در سطح مدارس استان 1392

در اختيار مجريان اين طرح قرار  كهبه اين منظور ابتدا تمامي موارد آموزشي  .استنجات آب  رابطه با آموزش در

ها و نقطه نظرات معلميني  اي به منظور اطالع از ديدگاه پرسشنامه سپس .واقع شدندمورد بررسي دقيق گرفته بودند، 

جويي  هاي آماري روي موضوعات مختلف از جمله صرفه تحليل. اند، تدوين شد كه در اجراي طرح مشاركت داشته

در . اند موافق بودهاجراي اين نتيجه حاصل گرديد كه اكثريت معلمين با طرح و در مصرف آب صورت گرفت 

كنندگان در زمينه بحران آب در استان خراسان رضوي  بندي كلي، اين طرح باعث افزايش آگاهي شركت جمع

بت به را در نگرش معلمين نس) درصد معلمين 91بيش از (به طوري كه اجراي اين طرح بيشترين اثربخشي . است شده

هاي به صورت مستمر و  ضمنا پيشنهاد مي شود چنين طرح .است سازي آن داشته جويي در مصرف آب و فرهنگ صرفه

  .جويي در مصرف آب به يك مطالبه همگاني تبديل شود تري ادامه يابد تا صرفه در سطح وسيع

ضريب همبستگي اسپيرمن، استان خراسان  نجات آب، كاهش مصرف آب، رساني، اطالع  :هاي كليدي واژه

  رضوي



  مقدمه -1

 مناطق بارش ميزان در زياد نوسانات سبب اي، حاره جنب پرفشار ي ناحيه و زمين ي كره خشك كمربند در ايران كشور گرفتن قرار

هاي محيطي است كه به ميزان قابل توجهي  پديدهبارش يكي از . است شده كشور متعدد در ارتباط با منابع آب در سطح هاي و چالش مختلف

هايي هستند كه با مكان و زمان  هاي زيرزميني مشخصه ميزان بارندگي در مناطق مختلف و يا سطح آب. كند در بستر زمان و مكان تغيير مي

، مظفري و همكاران )2010(كاران ، چو و هم)2005(، ويساكول و لووانيچچاي )2005(بسياري از محققين از جمله احمدي  .كنند تغيير مي

بيني بارش انجام  برآورد و پيش و مكاني بارش -مطالعاتي در زمينه توزيع زماني) 2012(، ماتيو و كوريا )2013(، صفرراد و همكاران )2012(

 حاضر، قرن ابتداي در مترمكعب 14000 از كشور منابع آب سرانهكه سبب شده است  همعالوه بر عوامل محيطي، افزايش جمعيت  .اند داده

 1360اين مقدار به كمتر از  شمسي، 1410 سال رود در انتظار مي وضعيت، اين ادامه با و رسيده يكنون شرايط در متر مكعب 1800 حدود به

تنش كه در شرايط فعلي كشور با مشكل  ضمن آن .بود خواهد با بحران آب درگير شدن كشور معناي به كه برسد نفر هر براي مترمكعب

  .باشد آبي مواجه مي

متر مكعب در حال حاضر  2000مترمكعب در سال، به كمتر از  7000از  تر سال اخير سرانه آب از بيش 40در استان خراسان رضوي، طي 

قرار ). 1382اي خراسان،  شركت آب منطقه(متر مكعب در سال برسد  1000به كمتر از  1400شود در سال  بيني مي كاهش يافته و پيش

ي همراه با پراكنش زماني نامناسب، هاي جو خشك و كمبود ريزش گرفتن قسمت عمده استان خراسان رضوي در كمربند خشك و نيمه

هاي صنعتي و كشاورزي در استان  عالوه بر اين، رشد جمعيت، گسترش شهرنشيني و توسعه بخش. گردد سبب افزايش نگراني در اين باره مي

رداري بيش از حد ب به بهرهاين مسأله با توجه به محدود بودن منابع آب سطحي، منجر . است خراسان رضوي سبب افزايش تقاضاي آب شده

بررسي وضعيت كمي و كيفي منابع آب زيرزميني دشت جوين در استان . است هاي اخير شده منابع آب زيرزميني طي دههظرفيت طبيعي 

به طور متوسط افتي معادل  1385-1386تا سال آبي  1374-1375هاي  دهد سطح آب زيرزميني اين دشت از سال خراسان رضوي نشان مي

 است يافته و به حد بحراني رسيدهكاهش از مناطق اين دشت، كيفيت به شدت در برخي كه از نظر كيفيت آب  ضمن آن. ه استمتر داشت 10

  ).1391رهنما و همكاران، (

از طرفي حفظ و . بنابر آنچه كه گفته شد تداوم رشد فزاينده تقاضا باعث شكاف بيشتر ميان عرضه و تقاضاي آب در آينده خواهد شد

ي پايدار  مد براي توسعهآريزي علمي و كار از منابع با ارزش و استراتژيك آب زيرزميني با هدف حفظ منابع ملي لزوم يك برنامهحراست 

الگوي مصرف از اصالح سازي در  در شرايط كنوني توجه به فرهنگ. طلبد وري از منابع آب به حداكثر برسد را مي كه در آن ميزان بهره

  .باشد هاي نيل به اين هدف مي ترين مؤلفه از مهم ها گونه طرح ايني سوئي ارزيابي اثر بخش

مردم، منابع و مشاركت سه ركن توسعه . مشاركت مردمي وجه اساسي و در عين حال حلقه گمشده توسعه پايدار در بخش آب است

. است اي شده توجه ويژهازي الگوهاي مصرف س هاي اخير به فرهنگ طي سال). 1390بهرامي و همكاران، (دهند  پايدار انساني را تشكيل مي

هنگامي كه زنان يك  به اين نتيجه رسيدنقش زنان در حفظ منابع آب با توجه به مسئوليت آنان در امور خانه،  با بررسي) 1379(محمديان 

هاي چشمگيري دست  به موفقيتها از جمله در زمينه مديريت و حفاظت منابع آب  توان در تمام زمينه جامعه مورد توجه قرار گيرند، مي

آموزان دبيرستاني در شش منطقه از مناطق آب و فاضالب تهران به منظور سنجش و شناخت  اي روي دانش در مطالعه) 1385(افخمي  .يافت

كالت آب آموزان نسبت به مسائل و مش ها نسبت به ابعاد فرهنگي مصرف آب به اين نتيجه رسيد كه نگرش دانش آگاهي، نگرش و رفتار آن

هاي مروجان را در  ها و فعاليت اند، برنامه آموزاني كه با مروجان برنامه آموزشي داشته آن دسته از دانش. است تهران مثبت ارزيابي شده

  .اند ها را در حد زياد مؤثر ذكر كرده اند و آن اي بعد از تلويزيون قرار داده بندي رسانه اولويت



تر آن ارائه  اي راهكارهاي مختلف كاهش مصرف آب را به صورت كلي براي بكارگيري مناسب عهدر مطال) 1387(ميسمي و همكاران 

، مطالعات )فاضالب توليدي آشپزخانه، حمام و ماشين لباسشويي(محورهاي اساسي شامل استفاده مجدد از آب خاكستري . اند كرده

ها با بررسي مزاياي  آن. باشد تجهيزات كاهنده مصرف آب ميو بكارگيري ) جويي در مصرف آب سازي صرفه فرهنگ(اجتماعي، فرهنگي 

توان از تكنولوژي جديد استفاده و با اندكي تغيير گامي در جهت استفاده  گيري نمودند كه با تغيير الگوي مصرف مي آب خاكستري نتيجه

سازي و آموزش همگاني  نتيجه رسيد كه آگاهبا استفاده از روش تحقيق اسنادي به اين ) 1387(جبارلوي شبستري  .بهينه از آب برداشت

هاي مناسب  هاي ارتباطي به همراه ساير اقدامات از جمله روش جويي در مصارف آب شهري با استفاده از انواع شيوه هاي صرفه مستمر شيوه

گيرترين رسانه مورد استفاده از چنين تأكيد دارد كه به اين دليل كه تلويزيون فرا وي هم. رود براي كاهش تقاضا و مصرف آب به شمار مي

سوي كودكان و نوجوانان است، ضرورت دارد كه نهادهاي متولي تأمين و عرضه آب، به منظور مخاطب قرار دادن تمامي اقشار جامعه به 

زمينه ترويج آموزشي انجام دهند تا  -هاي تبليغاتي هاي الزم را در خصوص توليد و پخش پيام گذاري ويژه كودكان و نوجوانان سرمايه

  .الگوهاي مصرف بهينه آب بيش از پيش فراهم شود

ها از ميان عوامل  ي آن ي يافته بر پايه. عوامل مؤثر بر الگوي مصرف آب در شهر مشهد را بررسي نمودند) 1388(داد و مظلوم  يزدان

بر طبق . دار دارد مصرف آب تأثير معنيها، قيمت آب و تغييرات فصلي بر ميزان  مختلف، سطح تحصيالت خانوارها، جايگاه شغلي آن

رساني،  سازي، تبليغات و اطالع هاي فرهنگ سازي مصرف خانگي آب را به ترتيب مربوط به بخش نظرسنجي انجام شده راهكارهاي بهينه

نقش نيز با بررسي ) 1390(مريدسادات و همكاران  .اند بهبود و اصالح وسايل انتقال آب، تشويق و تنبيه مشتركين و افزايش قيمت دانسته

به اين نتيجه ارائه راهكارها  و شناخت موانع موجود در مسير مصرف بهينه ضمنآموزش بر كاهش مصرف آب با محوريت زن روستايي 

هاي انجام شده در افزايش مشاركت زنان روستايي نقش مهمي ايفا  رسيدند كه آموزش و طرح الگو و ايده گرفتن از تجارب و برنامه

  .كند مي

دو روش نسبتاً ساده و آسان براي ارزيابي اثر آموزش در جهت كاهش مصرف انرژي در محيط كار را در طول ) 2011(و ريمر  وكاريك

. دادند اين موضوع را يادآوري و آموزش مياز طريق ايميل به طور ماهانه به كاركنان خود اولين روش ايشان در . بررسي نمودند 2008پائيز 

نتايج . نمودنددهندگاني جهت انتشار اطالعات و تشويق همكاران به كاهش مصرف انرژي استفاده  از آموزش روش دوم كه در حالي در

اي اثرات  در مطالعهنيز ) 2012(كنگ و همكاران  .است ها نشان داد كه بازخورد و آموزش هر دو منجر به كاهش در مصرف انرژي شده آن

ايشان به اين نتيجه . هاي آپارتماني مورد بررسي قرار دادند رساني به ساكنين مجتمع يج آگاهي و اطالعجويي در انرژي را از طريق ترو صرفه

كه آگاهي و رفتار  ، ضمن آناست هاي ارتقا يافته آگاهي، دانش و رفتار ساكنين قبل و بعد از ارائه اطالعات و انجام فعاليترسيدند كه 

ها با بررسي اين مطالعه و بحث در مورد اثرات  آن. است ها قرار داده شد بهبود يافته ختيار آنكنندگان پس از اينكه اطالعات در ا مصرف

جويي در انرژي به عنوان يك چهارچوب و  هاي راهنمايي صرفه هاي آپارتماني به اين نتيجه رسيدند كه كتابچه جويي انرژي در مجتمع صرفه

ها را با توجه  جويي آب در خانواده صرفههم ) 2013(ويليس و همكاران  .شود هيه و تدوينبايست ت ميها  دستورالعمل براي ساكنين آپارتمان

هاي اجتماعي و  ها حاكي از اين است كه بين گروه نتايج تحقيق آن. شناسي و وسايل كارآمد ارزيابي نمودند به فاكتورهاي جمعيت

چنين لوازم كارآمد و مناسب در  هم. ر مصرف آب، تفاوت وجود داردجويي د شناسي مختلف در جامعه از نظر اهميت دادن به صرفه جمعيت

  . باشد ميزان مصرف آب مؤثر مي

از سوي ديگر سرانه منابع آب در حال افزايش و ) بخصوص در بخش خانگي(مقدار نياز آبي هر فرد نسبت به گذشته با توجه به اينكه، 

سازي  رو، آگاه از اين .اساسي جهت كاهش مشكالت ناشي از اين پديده به عمل آوردبايست اقدامات  باشد، در نتيجه، مي در حال كاهش مي

 سازي فرهنگ براي كشور فرهنگيان جامعه مشاركت. رسد امر ضروري به نظر مي آموزان و زنان يك مردم، بخصوص دانش و آموزش



 ساير و مصارف در ارتباط با منابع، آموزان دانش ازيس آگاه ،بنا بر اين. باشد مي مصرف سازي بهينه الزامات از يكي آب بهينه مصرف

 آب نجات آموزي دانش ملي طرح اهداف جمله از آب مصرف صحيح فرهنگ ترويج و بهينه مصرف راهكارهاي آموزش آب، هاي چالش

بايست مورد  ها مي آموزشاز طرفي اثربخشي اين . است كه از چند سال قبل در استان خراسان رضوي به اجرا در آمده  است بودهكشاورزي 

بر اين . است جويي مصرف آب رساني در صرفه اين تحقيق ارزيابي اثربخشي آموزش و اطالعانجام بنابراين، هدف از  .ارزيابي قرار گيرد

ر سازي بر نگرش و رفتا و تأثير آموزش و آگاهرا شناسايي نموده نقاط قوت و ضعف طرح فرهنگي نجات آب كشاورزي  اساس مي توان

 .جويي در مصرف آن را ارزيابي نمود افراد درگير با طرح در رابطه با بحران آب و صرفه

 

  
  

  ها مواد و روش -2

در سطح مدارس استان خراسان  1392الي  1388هاي  آموزان طي سال طرح فرهنگي نجات آب كشاورزي با مشاركت معلمين و دانش

 هاي كارگاه طريق از طرح مخاطبان آموزش با شد ا تغييراتي در هر سال اجرامتوالي و بهاي  سال در كه طرح اين. رضوي اجرا شده است

  . يافت ادامه آنان با مستمر و پويا ارتباط حفظ و ايجاد و طرح مخاطبان در رغبت و انگيزش ايجاد با و شده آغاز آموزشي

اثربخشي ( ذكر شدهجويي آب كه يكي از اهداف اجراي طرح  رساني در صرفه در اين تحقيق به منظور ارزيابي اثربخشي آموزش و اطالع

الي  1388هاي  است، ابتدا تمامي گزارشات اجراي طرح طي سال) سازي طرح فرهنگي نجات آب كشاورزي رساني و آگاه حاصل از اطالع

ها، اطالعات موجود در  هاي فشرده آموزشي، كارگاه تمامي موارد آموزشي شامل جزوات، لوح. ي قرار گرفتمورد بررسي و ارزياب 1392

. قرار گرفتند... پذيري و شكل ظاهري، مخاطب -مورد بررسي دقيق از نظر محتوي علمي... سايت طرح فرهنگي نجات آب كشاورزي، و

 مسئولين ادارات آموزش و پرورش و معلمين رابط(جامعه مشاركت كننده  ،)آموزان مدارس استان خراسان رضوي دانش(جامعه هدف 

  . هايي با تعدادي از افراد جامعه به صورت مصاحبه صورت گرفت در اين راستا نشست. بودند) خراسان رضوي

ها اثربخشي اجراي طرح  ريزي شد كه با استفاده از آن پي) اي گزينه 5(سؤال بر اساس مقياس ليكرت  42اي با تعداد  بدين منظور پرسشنامه

در اين تحقيق معلميني كه در . نجات آب كشاورزي در ميزان آگاهي معلمين و ساير افراد مرتبط با طرح مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفت

نفر به  107از ميان جامعه آماري مورد مطالعه، تعداد . اند، به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند برگزاري طرح مشاركت داشتههاي  دوره

  . ها با اين تعداد انجام شده است كه تحليل  سؤاالت پاسخ داده

بندي، كيفيت امكانات آموزشي،  زمان: موضوعات كلي كه در ارزيابي طرح فرهنگي نجات آب مورد بررسي قرار گرفت شامل

در  مجدد طرحاجراي جويي،  رساني، افزايش سطح آگاهي و درك بحران آب، كيفيت سيستم آموزشي، نگرش نسبت به صرفه اطالع

در  در اين مقاله با توجه به سؤاالتي كه. باشند مي ،هاي صورت گرفته ها، مسابقات و تشويق ، نگرش نسبت به برگزاري آزمونهاي آتي سال

پذيري معلمين و ساير افراد  سازي بر نگرش و مسئوليت بود، تأثير آگاه مطرح شدهجويي در مصرف آب در پرسشنامه  زمينه صرفه

  . است كننده در طرح نسبت به اين موضوع، مورد ارزيابي قرار گرفته شركت

با . ها با مجموع نمرات آزمون محاسبه شد  سؤال جهت بررسي ميزان هماهنگي و پايداري دروني سؤاالت، ضريب همبستگي اسپيرمن بين

ويتني و -، منuهاي  فرضيات تحقيق به كمك آزمون. استفاده از روش آلفاي كرونباخ، نيز پايايي آزمون مورد بررسي قرار گرفت

  . واليس مورد ارزيابي قرار گرفت -كروسكال

  



  ويتني- آزمون من -1-2

  .باشند داراي توزيع احتمال يكسان مي y و  xدر اين آزمون فرض بر اين است كه دو متغير 

�  ):u(ويتني -آماره آزمون من � ∑ ∑ ���� , 	
�,�
����                                                                                                          (1) 

���� , 	
� � � �� اگر 1 � 	
صورتاين  0 در غير  �  
  .باشد مي uنقطه درصد بااليي از توزيع صفر  uαباشد كه در آن  u>uαشود اگر  فرض صفر رد مي

u'=u-mn                                                                                                                                    )2(  

  . mn........و  1، 0عبارتند از  'uو  uمقادير ممكن . حجم نمونه استn و  mكه 

����  :با مقادير زير شوند به ترتيب برابر 'uو  uميانگين و واريانس صحيح است كه ) H0( بنابراين وقتي فرض صفر �  ���′� � �� 2�                                                                                                             )3(  

������ �   ���u"� � ���� # � # 1� 12�                                                                              (4) 

در مورد تمامي سئواالت انجام ) R، )R Core Team, 2014افزار  در نرم Wilcox_test اين آزمون آماري با كمك توابع

   ).(Hollander and et all, 2013 است شده

  

  واليس -آزمون كروسكال -2-2

نمونه از يك  kدر اين آزمون اين است كه  )H0( فرض صفر . رود بكار مي)  k≥3(نمونه مستقل  kهمگني  به منظور بررسياين آزمون 

  ).1380پژند،  رضايي(قبول است  H0 ، فرض'&,�%$w< χاست و در صورتي كه  wآماره اين آزمون . اند جامعه استخراج شده

  

( � �'���)�� *+,-�, # +--�- #. .# +0-�01 2 3�� # 1�                                                                                    (5) 

  ام در مجموعه ادغام شده iهاي نمونه  مجموع رتبه: Riكل مشاهدات ادغام شده است،  n= n1+n2+…+nk: در اين رابطه

)i= 1,…,k(  وK باشد ها مي برابر تعداد نمونه.  

مرتب ) plyr )Wickham, 2011هاي  با استفاده از بستهبه اين منظور . است انجام شده Rافزار  اين تحقيق در نرمانجام تمامي مراحل 

و  جهت انجام آزمون پايايي psyبسته  از. است به انجام رسيده ،رسم نمودارها ها و ها از جمله تركيب و تجزيه آن نمودن ساختار داده

  .هاي آماري استفاده گرديد آزمونساير جهت انجام ) coin )Hothorn and et all, 2008 چنين از بسته هم

  

  گيري بندي و نتيجه جمع -3

نتايج، اين بر اساس . ارائه شده است 1جويي آب در جدول  هاي مرتبط با موضوع صرفه  همبستگي اسپيرمن بين سؤال آزمون نتايج

نتايج پايايي آزمون نشان داد كه مقدار ضريب آلفاي كرونباخ . باشد دار مي درصد معني 5ها و نمره كل در سطح  ضريب همبستگي بين سؤال

كننده در طرح مرد بوده  معلمين شركت بيش از نيمي ازشود،  مشاهده مي 2كه در جدول  گونه همان. باشد است كه قابل قبول مي 838/0برابر 

  . داري ندارد اختالف معنينسبت به طرح  معلمين زن و مردويتني، ديدگاه -كه با توجه به آزمون من) درصد 57(



  
  )P<0.05(ها با مجموع نمرات آزمون  همبستگي اسپيرمن بين سؤال: 1جدول

 ضريب همبستگي  ها سؤال محتواي موضوع

جويي نگرش نسبت به صرفه  

معلمان رابط، در زمينه صرفه جويي در مصرف آبمؤثر بودن اجراي طرح در نگرش   818/0  

ها آموزان و خانواده آن جويي مصرف آب توسط دانش طرح در صرفهاثربخشي   778/0  

برگزاري طرح نجات آب كشاورزي در احساس مسئوليت معلمان رابط به منظور آموزش 

هاي كاهش و صرفه جويي در مصرف آب به سايرين روش  
754/0  

هاي مرتبط با طرح به معلمان رابط جهت ترقيب جمعيت بيشتري از مردم  ارسال پيامك اثربخشي

جويي آب و حفاظت از منابع آب در طول اجراي طرح در صرفه  
713/0  

  وجود برگه جريمه در كتابچهبا افزايش انگيزش ناجي آب به صرفه جويي در مصرف آب 

 ناجيان آب
631/0  

هاي مختلف با محتواي  آموزان به مناسبت فرهنگيان و خانواده دانشارسال پيامك به 

سازي مصرف آب پس از اجراي طرح فرهنگ  
741/0  

هاي درسي  سازي در كتاب ارائه مطالب آموزشي در رابطه با حفاظت از منابع آب و فرهنگ

 تمام مقاطع تحصيلي
631/0  

  

  

  طرح بررسي ديدگاه معلمين زن و مرد درباره كل: 2 جدول
 Zآماره  Pمقدار  تعداد  جنسيت

 61 مرد
823/0 -

 225/0  
 46 زن

  دار عدم وجود اختالف معني - 

  

بر به اينكه و با توجه  3جدول به با توجه . اند ي مدرك تحصيلي كارشناسي بودهكننده در طرح دارا معلمين شركتدرصد  81حدود 

χواليس مقدار آماره -آزمون كروسكال اساس
ديدگاه معلمين  مي توان به اين نتيجه رسيد كه ،دو است كمتر از مقادير حدي توزيع كي 2

  . باشد مستقل از مقطع تحصيلي آنان مينسبت به طرح 
  

 طرح كل مدرك تحصيلي متفاوت درباره بررسي ديدگاه معلمين با: 3 جدول

  

  

  

  

  
  دار عدم وجود اختالف معني - 

P تعداد  مدرك تحصيلي مقدار   χ
2 آماره   

ارشدكارشناسي   8 

245/0 -
 813/2  86  كارشناسي 

 10 كارداني



  

علوم انساني تحصيل  ها يمرتبط با گروه در رشتهدرصد آنان  40باشد و حدود  متفاوت ميكننده در طرح  معلمين شركترشته تحصيلي 

χواليس مقدار آماره -اينكه در آزمون كروسكالو با توجه به  4جدول به با توجه . اند نموده
درصد بيشتر از مقادير حدي  99در سطح  2

نسبت به طرح  )بر اساس رشته تحصيلي(معلمين داري در ديدگاه  تفاوت معني توان به اين نتيجه رسيد كه مي ،دو است جدول توزيع كي

  .وجود دارد
  

  وت درباره كل طرحبررسي ديدگاه معلمين با رشته تحصيلي متفا: 4 جدول

  
  

  

  

  

  

  %99دار در سطح  تفاوت معني*        

  

ويتني -با توجه به اينكه در آزمون من). درصد 63(اند  در حال تدريس بوده) دوره اول(كننده در طرح در دبيرستان  بيشتر معلمين شركت

نسبت در مقاطع مختلف تدريس ديدگاه معلمين  مي توان به اين نتيجه رسيد كه، )5جدول ( است 05/0درصد بيشتر از  95در سطح  Pمقدار 

  . به طرح يكسان بوده است

  
  طرح مقاطع تدريس متفاوت درباره كل ن بابررسي ديدگاه معلمي: 5جدول

  

  
  
  

  دار عدم وجود اختالف معني - 

  

اند  سال به اجرا در آمده است كه تعدادي از معلمين هرساله در اين طرح مشاركت داشته 4طرح فرهنگي نجات آب كشاورزي به مدت 

واليس، ديدگاه  -آزمون كروسكالنتايج با توجه به . اند و تعدادي ديگر از معلمين فقط در بعضي از سالها در اجراي اين طرح همكاري داشته

  . است داشته% 99در سطح داري  ، تفاوت معني)مشاركت آنا در اجراي طرحهاي  سالبر اساس تعداد (ده كنن معلمين شركت

چنين معلمين با  دهد كه معلمين زن و مرد، معلمين با مدارك تحصيلي متفاوت و هم نشان مي 5و  3،  2 هاي طور كلي نتايج جدول به

شود كه ديدگاه معلمين بر  مشاهده مي 6، 4 هاي اما با توجه به جدول. اند ح بودهمقطع تدريس متفاوت داراي ديدگاه يكسان نسبت به طر

  .باشد مياند، متفاوت  ركت داشتهاشمطرح كه در اجراي ي يها سالتعداد چنين  و همآنان رشته تحصيلي اساس 

  

  χ2 آماره  P مقدار  تعداد   رشته تحصيلي

  11  رياضيعلوم 

01/0<  63/45 * 

  15  تجربيعلوم 
  44  انسانيعلوم 

  21  ابتدائي
  11  ساير

  Z آماره  P مقدار  تعداد   مقطع تدريس

  67  اولدبيرستان دوره 
 -159/0 997/0 -  

  37  ابتدائي



 طرحمشاركت در هاي  الس بر اساس تعداد بررسي ديدگاه معلمين: 6جدول 

  

  

  

  

  

  

  %99دار در سطح  تفاوت معني*        

  

  

ي  بر پايه. ارائه شده است 7آب در جدول  جويي صرفه به نسبت نگرش در آموزش تأثيرگذاري درباره مرد و زن معلمين نتايج ديدگاه

جويي آب يكسان بوده  رساني در نگرش نسبت به صرفه ويتني، ديدگاه معلمين مرد و زن در مورد تأثير آموزش و اطالع-نتايج آزمون من

  . است داشتهنها نسبت به اين موضوع تأثيري  است و نوع جنسيت در ديدگاه آن

  

  جويي آب در نگرش نسبت به صرفه آموزش گذاريتأثيردرباره رد ديدگاه معلمين زن و م: 7 جدول
 Z آماره P مقدار  دهنده تعداد پاسخ  جنسيت

  61  مرد
 -339/0  955/0 -  

  46  زن
  دار عدم وجود اختالف معني - 

  

آموزش و واليس ديدگاه هر يك از معلمين با مدرك تحصيلي متفاوت، در ارزيابي تأثيرگذاري -با توجه به آزمون كروسكال

ها نسبت  درصد يكسان نبوده است و نوع مدرك تحصيلي در ديدگاه آن 99جويي آب در سطح  ها نسبت به صرفه رساني در نگرش آن اطالع

  .) 8در جدول ( به اين موضوع تأثير بسيار زيادي داشته است

  

  جويي آب صرفه نسبت به در نگرش آموزشتأثيرگذاري  درباره مدرك تحصيلي متفاوت باديدگاه معلمين : 8 جدول
  

  

  

  

  

  %99دار در سطح  تفاوت معني*      

  χ2 آماره  P مقدار  تعداد   مشاركتهاي  تعداد سال

1  22  

01/0<  *259/18 
2  34  

3  16  

4  34  

  χ2 آماره  P مقدار  دهنده تعداد پاسخ  مدرك تحصيلي

  8  ارشدكارشناسي 
  86  كارشناسي  95/19*  >01/0

  10  كارداني



رساني  واليس ديدگاه هر يك از معلمين با رشته تحصيلي متفاوت، در ارزيابي تأثيرگذاري آموزش و اطالع-بر اساس آزمون كروسكال

ها نسبت به اين موضوع تأثيري  جويي آب در طرح يكسان بوده است و نوع رشته تحصيلي در ديدگاه آن ها نسبت به صرفه در نگرش آن

  .ارائه شده است 9جدول  ين آزمون درانتايج . است همسان داشته
  

  جويي آب در نگرش نسبت به صرفه آموزشتأثيرگذاري  درباره با رشته تحصيلي متفاوتديدگاه معلمين : 9 جدول
  

  

  

  

  

  

  

  
  دار عدم وجود اختالف معني- 

  

ها  رساني در نگرش آن ويتني ديدگاه معلمين با مقاطع تدريس متفاوت در ارزيابي تأثيرگذاري آموزش و اطالع-با توجه به آزمون من

جدول ( است داشتهنها نسبت به اين موضوع تأثير  در ديدگاه آنايشان جويي آب، در طرح يكسان بوده است و مقطع تدريس  نسبت به صرفه

10(.  

  

  جويي آب نسبت به صرفهدر نگرش  آموزشبررسي ديدگاه معلمين با مقاطع تدريس متفاوت درباره تأثيرگذاري : 10جدول 
  

  

  

  
  دار عدم وجود اختالف معني- 

  

رساني، معلمين زن و مرد، معلمين با رشته تحصيلي متفاوت  ها و اطالع با ارائه آموزش 10و  9،  7 هاي جدولدربا توجه به نتايج ارائه شده 

با توجه به اين نتايج نوع جنسيت، . اند جويي در مصرف آب داشته چنين معلمين با مقطع تدريس متفاوت نگرش يكساني نسبت به صرفه و هم

جويي  سازي براي صرفه ها به اين موضوع كه آموزش و آگاه كنند در نوع نگرش آن يرشته تحصيلي و مقطعي كه معلمين در آن تدريس م

آموختگي  مقطع دانشتنها معلمين با . اند و اكثر آنها با اين ديدگاه موافق بوده در مصرف آب راهكاري مناسب ارزيابي شده، تأثيري ندارد

است كه با  ها مؤثر بوده ه آندر ديدگاآموختگي  مقطع دانشعبارتي  به .جويي در مصرف آب دارند متفاوت نگرش متفاوتي نسبت به صرفه

  .مطابقت دارد) 2013(يج واليس و همكاران نتا

جويي  اند، به طوري كه اين طرح بيشترين اثربخشي را در نگرش معلمين نسبت به صرفه طور كلي اكثريت معلمين با طرح موافق بوده به

بندي  در جمع). اند موافق بوده جويي آب با موضوعات مرتبط با صرفهمعلمين درصد  12/91(ته است سازي آن داش در مصرف آب و فرهنگ

  χ2 آماره  P مقدار  دهنده تعداد پاسخ  رشته تحصيلي

  11  رياضيعلوم 

49/0   -44/3  

  15  تجربيعلوم 

  44  انسانيعلوم 

  22  ابتدائي

  11  ساير

 Z آماره  P مقدار  دهنده تعداد پاسخ  مقطع تدريس

  67  اولدبيرستان دوره 
 -226/0  212/1  

  37  ابتدائي



نتايج اين تحقيق با مطالعات . كنندگان در زمينه بحران آب در استان خراسان رضوي شده است كلي، اين طرح باعث افزايش آگاهي شركت

ادن افراد در رابطه با بحران آب و  در زمينه اثربخشي آموزش و آگاهي د) 1387(و جبارلوي ) 1385(، افخمي )1388(داد و مظلوم  يزدان

  .خواني دارد مصرف بهينه آن هم

 اصالحتا زمان و سال تمام فصول شود اين طرح در  ، پيشنهاد ميفرهنگي نجات آب كشاورزيبا توجه به مثبت بودن نتايج ارزيابي طرح 

گ و با توجه به نتايج كن. به اجرا در آيد، و فرهنگ صحيح مصرف آب جويي هنگ صرفهفرشدن نهادينه  آب وفرهنگ مصرف كامل 

به منظور اثر بخشي بيشتر و حتي به صورت پاكت و به نام به مدارس  ي به طور منظماي آموزش اهنامهم دشو پيشنهاد مي) 2012(همكاران 

هاي ارتقاء و بهبود راندمان توليد، انتقال،  وه صحيح مصرف آب و روشچنين مطالب آموزشي در ارتباط با نح هم. آموزان ارسال گردد دانش

هاي  از طرفي با توجه به قدرت تأثيرگذاري رسانه. شود آموزان آموزش داده هاي درسي به دانش توزيع و بخصوص مصرف از طريق كتاب

شود مسابقات  ضمن آنكه پيشنهاد مي .ها قرار گيرد دهآموزان و خانوا شنيداري و ديداري مطالب آموزشي در اختيار مخاطبان به ويژه دانش

افزاري و  هاي سخت شامل ايده(يابي  شود مسابقات ايده عالوه بر اين پيشنهاد مي. فرهنگ مصرف آب گسترش يابد نمرتبط با نهادينه نمود

راستاي هاي مطرح شده در  به اجرا در آمده و از ايده) بخصوص اصالح الگوي مصرف آب(با هدف اصالح الگوي مصرف ) افزاري نرم

  .هاي مرتبط با نجات آب استفاده شود اهداف آتي طرح

  

 سپاسگزاري

 KOH-91076با كد  "سازي طرح فرهنگي نجات آب كشاورزي رساني و آگاه بخشي حاصل از اطالع اثر"اين تحقيق در راستاي انجام طرح 

طرح مطالعات و محترم  هاي معاونت خصوص بهاي خراسان رضوي  منطقه يكايك همكاران محترم در شركت آببدين وسيله از . است صورت پذيرفته

چنين از معلمين محترم، مسئولين ادارات آموزش و  هم. شود تشكر و قدرداني ميمحترم ن و ساير كارشناسا ، كميته تحقيقاتو توسعه، روابط عمومي

صميمانه تشكر و نموده و با ارائه نظرات خود زمينه ارزيابي طرح را فراهم نمودند، كه در طرح مشاركت خراسان رضوي ستان اهاي  شهرستانپرورش 

  .شود قدرداني مي
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