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 مصرف آبجویی به منظور صرفهرسانی اثربخشی آموزش و اطالع ارزیابی

 در مدارس استان خراسان رضوی 

 
 *استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهدابوالفضل مساعدی، 

منابع آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و دانشزاده، نفیسه حسنعلی

  طبیعی گرگان

 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان محمد قبائی سوق، 

  mosaedi@um.ac.ir  :پست الکترونیکی ، 50881711150 :نمابر *

 
امروزه بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران با مشکل  ، سبب شده است کهو افزایش تقاضا محدودیت منابع آب

، آبی را کاهش دهدات مشکالت ناشی از کماثرتواند که می ید. یکی از این اقداماتونآب مواجه ش تنش و یا بحران

ای خراسان رضوی سازی در رابطه با نجات آب و اصالح الگوی مصرف است. بر این اساس شرکت آب منطقهفرهنگ

الی  8811های آموزان در طی ساله اجرای طرحی با عنوان نجات آب کشاورزی با مشارکت معلمین و دانشاقدام ب

رسانی و اطالعتحقیق حاضر در راستای ارزیابی اثربخشی نمود. خراسان رضوی  در سطح مدارس استان 8831

در اختیار مجریان این طرح قرار  کهبه این منظور ابتدا تمامی موارد آموزشی  است.نجات آب  رابطه با آموزش در

ها و نقطه نظرات معلمینی ای به منظور اطالع از دیدگاهپرسشنامه سپس .واقع شدندمورد بررسی دقیق گرفته بودند، 

جویی های آماری روی موضوعات مختلف از جمله صرفهاند، تدوین شد. تحلیلکه در اجرای طرح مشارکت داشته

اند. در موافق بودهاجرای این نتیجه حاصل گردید که اکثریت معلمین با طرح و در مصرف آب صورت گرفت 

کنندگان در زمینه بحران آب در استان خراسان رضوی بندی کلی، این طرح باعث افزایش آگاهی شرکتجمع

آب جویی در مصرف است. به طوری که اجرای این طرح بیشترین اثربخشی را در نگرش معلمین نسبت به صرفهشده

تری ادامه های به صورت مستمر و در سطح وسیعضمنا پیشنهاد می شود چنین طرح است.سازی آن داشتهو فرهنگ

 جویی در مصرف آب به یک مطالبه همگانی تبدیل شود.یابد تا صرفه

ضریب همبستگی اسپیرمن، استان خراسان  نجات آب، کاهش مصرف آب، رسانی،اطالع  های کلیدی:واژه

 رضوی
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 مناطق بارش میزان در زياد نوسانات سبب ای،حاره جنب پرفشار یناحیه و زمین یكره خشك كمربند در ايران كشور گرفتن قرار

 های محیطی است كه به میزان قابل توجهیبارش يکی از پديده. استشده كشور متعدد در ارتباط با منابع آب در سطح هایو چالش مختلف

هايی هستند كه با مکان و زمان های زيرزمینی مشخصهكند. میزان بارندگی در مناطق مختلف و يا سطح آبدر بستر زمان و مکان تغییر می

(، مظفری و همکاران 5585(، چو و همکاران )5550(، ويساكول و لووانیچچای )5550بسیاری از محققین از جمله احمدی ) .كنندتغییر می

بینی بارش انجام برآورد و پیش و مکانی بارش -( مطالعاتی در زمینه توزيع زمانی5585(، ماتیو و كوريا )5588اد و همکاران )(، صفرر5585)

 حاضر، قرن ابتدای در مترمکعب 80555 از كشور منابع آب سرانهكه سبب شده است  همعالوه بر عوامل محیطی، افزايش جمعیت  اند.داده

 8835اين مقدار به كمتر از  شمسی، 8085 سال رود درانتظار می وضعیت، اين ادامه با و رسیده یكنون شرايط در متر مکعب 8155 حدود به

كه در شرايط فعلی كشور با مشکل تنش ضمن آن .بود خواهد با بحران آب درگیر شدن كشور معنای به كه برسد نفر هر برای مترمکعب

 باشد.آبی مواجه می

متر مکعب در حال حاضر  5555مترمکعب در سال، به كمتر از  7555از  ترسال اخیر سرانه آب از بیش 05رضوی، طی در استان خراسان 

(. قرار 8815ای خراسان، متر مکعب در سال برسد )شركت آب منطقه 8555به كمتر از  8055شود در سال بینی میكاهش يافته و پیش

های جوی همراه با پراكنش زمانی نامناسب، خشك و كمبود ريزشربند خشك و نیمهگرفتن قسمت عمده استان خراسان رضوی در كم

های صنعتی و كشاورزی در استان گردد. عالوه بر اين، رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و توسعه بخشسبب افزايش نگرانی در اين باره می

برداری بیش از حد به بهرهحدود بودن منابع آب سطحی، منجر است. اين مسأله با توجه به مخراسان رضوی سبب افزايش تقاضای آب شده

است. بررسی وضعیت كمّی و كیفی منابع آب زيرزمینی دشت جوين در استان های اخیر شدهمنابع آب زيرزمینی طی دههظرفیت طبیعی 

به طور متوسط افتی معادل  8810-8813تا سال آبی  8870-8870های دهد سطح آب زيرزمینی اين دشت از سالخراسان رضوی نشان می

 استيافته و به حد بحرانی رسیدهكاهش از مناطق اين دشت، كیفیت به شدت در برخی كه از نظر كیفیت آب ضمن آنمتر داشته است.  85

 (.8838)رهنما و همکاران، 

در آينده خواهد شد. از طرفی حفظ و بنابر آنچه كه گفته شد تداوم رشد فزاينده تقاضا باعث شکاف بیشتر میان عرضه و تقاضای آب 

ی پايدار مد برای توسعهآريزی علمی و كارحراست از منابع با ارزش و استراتژيك آب زيرزمینی با هدف حفظ منابع ملی لزوم يك برنامه

الگوی مصرف از صالح اسازی در طلبد. در شرايط كنونی توجه به فرهنگوری از منابع آب به حداكثر برسد را میكه در آن میزان بهره

 باشد.های نیل به اين هدف میترين مؤلفهاز مهم هاگونه طرحاينسوئی ارزيابی اثر بخشی 

مشاركت مردمی وجه اساسی و در عین حال حلقه گمشده توسعه پايدار در بخش آب است. مردم، منابع و مشاركت سه ركن توسعه 

است. ای شدهتوجه ويژهسازی الگوهای مصرف های اخیر به فرهنگطی سال(. 8835اران، دهند )بهرامی و همکپايدار انسانی را تشکیل می

هنگامی كه زنان يك  به اين نتیجه رسیدنقش زنان در حفظ منابع آب با توجه به مسئولیت آنان در امور خانه،  با بررسی( 8873محمديان )

های چشمگیری دست جمله در زمینه مديريت و حفاظت منابع آب به موفقیت ها ازتوان در تمام زمینهجامعه مورد توجه قرار گیرند، می

آموزان دبیرستانی در شش منطقه از مناطق آب و فاضالب تهران به منظور سنجش و شناخت ای روی دانش( در مطالعه8810افخمی ) يافت.

آموزان نسبت به مسائل و مشکالت آب كه نگرش دانش ها نسبت به ابعاد فرهنگی مصرف آب به اين نتیجه رسیدآگاهی، نگرش و رفتار آن

های مروجان را در ها و فعالیتاند، برنامهآموزانی كه با مروجان برنامه آموزشی داشتهاست. آن دسته از دانشتهران مثبت ارزيابی شده

 اند.ردهها را در حد زياد مؤثر ذكر كاند و آنای بعد از تلويزيون قرار دادهبندی رسانهاولويت
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تر آن ارائه ای راهکارهای مختلف كاهش مصرف آب را به صورت كلی برای بکارگیری مناسب( در مطالعه8817میسمی و همکاران )

اند. محورهای اساسی شامل استفاده مجدد از آب خاكستری )فاضالب تولیدی آشپزخانه، حمام و ماشین لباسشويی(، مطالعات كرده

ها با بررسی مزايای باشد. آنجويی در مصرف آب( و بکارگیری تجهیزات كاهنده مصرف آب میسازی صرفهاجتماعی، فرهنگی )فرهنگ

توان از تکنولوژی جديد استفاده و با اندكی تغییر گامی در جهت استفاده گیری نمودند كه با تغییر الگوی مصرف میآب خاكستری نتیجه

سازی و آموزش همگانی با استفاده از روش تحقیق اسنادی به اين نتیجه رسید كه آگاه (8817جبارلوی شبستری ) بهینه از آب برداشت.

های مناسب های ارتباطی به همراه ساير اقدامات از جمله روشجويی در مصارف آب شهری با استفاده از انواع شیوههای صرفهمستمر شیوه

كید دارد كه به اين دلیل كه تلويزيون فراگیرترين رسانه مورد استفاده از چنین تأرود. وی همبرای كاهش تقاضا و مصرف آب به شمار می

سوی كودكان و نوجوانان است، ضرورت دارد كه نهادهای متولی تأمین و عرضه آب، به منظور مخاطب قرار دادن تمامی اقشار جامعه به 

آموزشی انجام دهند تا زمینه ترويج  -های تبلیغاتییامهای الزم را در خصوص تولید و پخش پگذاریويژه كودكان و نوجوانان سرمايه

 الگوهای مصرف بهینه آب بیش از پیش فراهم شود.

ها از میان عوامل ی آنی يافته( عوامل مؤثر بر الگوی مصرف آب در شهر مشهد را بررسی نمودند. بر پايه8811داد و مظلوم )يزدان

دار دارد. بر طبق ها، قیمت آب و تغییرات فصلی بر میزان مصرف آب تأثیر معنیآنمختلف، سطح تحصیالت خانوارها، جايگاه شغلی 

رسانی، سازی، تبلیغات و اطالعهای فرهنگسازی مصرف خانگی آب را به ترتیب مربوط به بخشنظرسنجی انجام شده راهکارهای بهینه

نقش نیز با بررسی ( 8835مريدسادات و همکاران ) اند.مت دانستهبهبود و اصالح وسايل انتقال آب، تشويق و تنبیه مشتركین و افزايش قی

به اين نتیجه ارائه راهکارها  و شناخت موانع موجود در مسیر مصرف بهینه ضمنآموزش بر كاهش مصرف آب با محوريت زن روستايی 

شاركت زنان روستايی نقش مهمی ايفا های انجام شده در افزايش مرسیدند كه آموزش و طرح الگو و ايده گرفتن از تجارب و برنامه

 كند.می

( دو روش نسبتاً ساده و آسان برای ارزيابی اثر آموزش در جهت كاهش مصرف انرژی در محیط كار را در طول 5588و ريمر ) وكاريک

. دادنديادآوری و آموزش میاين موضوع را از طريق ايمیل به طور ماهانه به كاركنان خود اولین روش ايشان در بررسی نمودند.  5551پائیز 

. نتايج نمودنددهندگانی جهت انتشار اطالعات و تشويق همکاران به كاهش مصرف انرژی استفاده از آموزش روش دوم كه درحالی در

اثرات ای در مطالعهنیز ( 5585كنگ و همکاران ) است.ها نشان داد كه بازخورد و آموزش هر دو منجر به كاهش در مصرف انرژی شدهآن

ايشان به اين نتیجه های آپارتمانی مورد بررسی قرار دادند. رسانی به ساكنین مجتمعجويی در انرژی را از طريق ترويج آگاهی و اطالعصرفه

ر كه آگاهی و رفتا، ضمن آناستهای ارتقا يافتهآگاهی، دانش و رفتار ساكنین قبل و بعد از ارائه اطالعات و انجام فعالیترسیدند كه 

ها با بررسی اين مطالعه و بحث در مورد اثرات است. آنها قرار داده شد بهبود يافتهكنندگان پس از اينکه اطالعات در اختیار آنمصرف

جويی در انرژی به عنوان يك چهارچوب و های راهنمايی صرفههای آپارتمانی به اين نتیجه رسیدند كه كتابچهجويی انرژی در مجتمعصرفه

ها را با توجه جويی آب در خانوادهصرفههم ( 5588ويلیس و همکاران ) شود. بايست تهیه و تدوينمیها لعمل برای ساكنین آپارتماندستورا

های اجتماعی و ها حاكی از اين است كه بین گروهشناسی و وسايل كارآمد ارزيابی نمودند. نتايج تحقیق آنبه فاكتورهای جمعیت

چنین لوازم كارآمد و مناسب در جويی در مصرف آب، تفاوت وجود دارد. همجامعه از نظر اهمیت دادن به صرفه شناسی مختلف درجمعیت

 باشد. میزان مصرف آب مؤثر می

از سوی ديگر سرانه منابع آب مقدار نیاز آبی هر فرد نسبت به گذشته )بخصوص در بخش خانگی( در حال افزايش و با توجه به اينکه، 

سازی رو، آگاهاز اين بايست اقدامات اساسی جهت كاهش مشکالت ناشی از اين پديده به عمل آورد.باشد، در نتیجه، میكاهش میدر حال 

 سازیفرهنگ برای كشور فرهنگیان جامعه مشاركت. رسدامر ضروری به نظر می آموزان و زنان يكمردم، بخصوص دانش و آموزش
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 ساير و مصارف در ارتباط با منابع، آموزاندانش سازیآگاه ،بنا بر اين. باشدمی مصرف سازیبهینه الزامات از يکی آب بهینه مصرف

 آب نجات آموزیدانش ملی طرح اهداف جمله از آب مصرف صحیح فرهنگ ترويج و بهینه مصرف راهکارهای آموزش آب، هایچالش

بايست مورد ها می. از طرفی اثربخشی اين آموزشاستبه اجرا در آمده كه از چند سال قبل در استان خراسان رضوی استبودهكشاورزی 

بر اين است.  جويی مصرف آبرسانی در صرفهاين تحقیق ارزيابی اثربخشی آموزش و اطالعانجام بنابراين، هدف از  ارزيابی قرار گیرد.

سازی بر نگرش و رفتار و تأثیر آموزش و آگاهه را شناسايی نمودنقاط قوت و ضعف طرح فرهنگی نجات آب كشاورزی  اساس می توان

 جويی در مصرف آن را ارزيابی نمود.افراد درگیر با طرح در رابطه با بحران آب و صرفه
 

در سطح مدارس استان خراسان  8835الی  8811های آموزان طی سالطرح فرهنگی نجات آب كشاورزی با مشاركت معلمین و دانش

 هایكارگاه طريق از طرح مخاطبان آموزش با شد ا تغییراتی در هر سال اجراهای متوالی و بسال در كه طرح اجرا شده است. اينرضوی 

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

)اثربخشی  ذكر شدهجويی آب كه يکی از اهداف اجرای طرح رسانی در صرفهدر اين تحقیق به منظور ارزيابی اثربخشی آموزش و اطالع

الی  8811های سازی طرح فرهنگی نجات آب كشاورزی( است، ابتدا تمامی گزارشات اجرای طرح طی سالرسانی و آگاهحاصل از اطالع

ها، اطالعات موجود در های فشرده آموزشی، كارگاهی قرار گرفت. تمامی موارد آموزشی شامل جزوات، لوحمورد بررسی و ارزياب 8835

پذيری و... قرار گرفتند. شکل ظاهری، مخاطب -سايت طرح فرهنگی نجات آب كشاورزی، و... مورد بررسی دقیق از نظر محتوی علمی

 مسئولین ادارات آموزش و پرورش و جامعه مشاركت كننده )معلمین رابط آموزان مدارس استان خراسان رضوی(،جامعه هدف )دانش

 هايی با تعدادی از افراد جامعه به صورت مصاحبه صورت گرفت. ( بودند. در اين راستا نشستخراسان رضوی

ها اثربخشی اجرای طرح از آن ريزی شد كه با استفادهای( پیگزينه 0سؤال بر اساس مقیاس لیکرت ) 05ای با تعداد بدين منظور پرسشنامه

نجات آب كشاورزی در میزان آگاهی معلمین و ساير افراد مرتبط با طرح مورد ارزيابی و سنجش قرار گرفت. در اين تحقیق معلمینی كه در 

نفر به  857العه، تعداد اند، به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. از میان جامعه آماری مورد مطهای برگزاری طرح مشاركت داشتهدوره

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

بندی، كیفیت امکانات آموزشی، موضوعات كلی كه در ارزيابی طرح فرهنگی نجات آب مورد بررسی قرار گرفت شامل: زمان

در  مجدد طرحاجرای جويی، ش نسبت به صرفهرسانی، افزايش سطح آگاهی و درک بحران آب، كیفیت سیستم آموزشی، نگراطالع

. در اين مقاله با توجه به سؤاالتی كه در باشندمی ،های صورت گرفتهها، مسابقات و تشويق، نگرش نسبت به برگزاری آزمونهای آتیسال

معلمین و ساير افراد پذيری سازی بر نگرش و مسئولیتبود، تأثیر آگاهمطرح شدهجويی در مصرف آب در پرسشنامه زمینه صرفه

 است. كننده در طرح نسبت به اين موضوع، مورد ارزيابی قرار گرفتهشركت

ها با مجموع نمرات آزمون محاسبه شد. با جهت بررسی میزان هماهنگی و پايداری درونی سؤاالت، ضريب همبستگی اسپیرمن بین سؤال

ويتنی و -، منuهای بررسی قرار گرفت. فرضیات تحقیق به كمك آزموناستفاده از روش آلفای كرونباخ، نیز پايايی آزمون مورد 

 والیس مورد ارزيابی قرار گرفت.  -كروسکال

 

 ویتنی-آزمون من -8-1

 باشند.دارای توزيع احتمال يکسان می y و  xدر اين آزمون فرض بر اين است كه دو متغیر 
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 (:uويتنی )-آماره آزمون من

𝑢 = ∑ ∑ ∅(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗),𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1                                                                                                          (8) 

∅(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) = {
𝑥𝑖 اگر 1 < 𝑦𝑗

در غیر اينصورت  0
  

 باشد.می uنقطه درصد بااليی از توزيع صفر  αuباشد كه در آن  αu>uشود اگر فرض صفر رد می

u'=u-mn                                                                                                                                    (5)  

 . mnو ........ 1، 0عبارتند از  'uو  uحجم نمونه است. مقادير ممکن n و  mكه 

 :با مقادير زير شوند به ترتیب برابر 'uو  u( صحیح است كه میانگین و واريانس 0Hبنابراين وقتی فرض صفر) 

𝐸(𝑢) =  𝐸(𝑢′) = 𝑚𝑛
2⁄                                                                                                             (8)  

𝑉𝑎𝑟(𝑢) =  𝑣𝑎𝑟(u′) =
𝑚𝑛(𝑚 + 𝑛 + 1)

12⁄                                                                              (0) 

در مورد تمامی سئواالت انجام R، (R Core Team, 2014 )افزار در نرم Wilcox_test اين آزمون آماری با كمك توابع

  (.(Hollander and et all, 2013 استشده

 

 والیس -آزمون کروسکال -1-1

نمونه از يك  kدر اين آزمون اين است كه  (0H) رود. فرض صفر ( بکار می k≥3نمونه مستقل ) kهمگنی  به منظور بررسیاين آزمون 

است و در صورتی كه  wاند. آماره اين آزمون جامعه استخراج شده
𝑘−1,𝛼
2w< 0 ، فرضH (.8815پژند، قبول است )رضايی 

 

𝑤 = 12

𝑛(𝑛+1)
(

𝑅1
2

𝑛1
+

𝑅2
2

𝑛2
+ ⋯ . +

𝑅𝑘
2

𝑛𝑘
) − 3(𝑛 + 1)                                                                                    (0) 

 ام در مجموعه ادغام شده iهای نمونه : مجموع رتبهiRكل مشاهدات ادغام شده است،  k+…+n2+n1n= nدر اين رابطه: 

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

( مرتب Wickham, 2011) plyrهای با استفاده از بستهاست. به اين منظور انجام شده Rافزار اين تحقیق در نرمانجام تمامی مراحل 

و  جهت انجام آزمون پايايی psyبسته  است. ازبه انجام رسیده ،رسم نمودارها ها وها از جمله تركیب و تجزيه آننمودن ساختار داده

 های آماری استفاده گرديد.آزمونساير ( جهت انجام Hothorn and et all, 2008) coin چنین از بستههم

 

8-  

نتايج، اين ارائه شده است. بر اساس  8جويی آب در جدول های مرتبط با موضوع صرفههمبستگی اسپیرمن بین سؤال آزمون نتايج

باشد. نتايج پايايی آزمون نشان داد كه مقدار ضريب آلفای كرونباخ دار میدرصد معنی 0ها و نمره كل در سطح ضريب همبستگی بین سؤال

كننده در طرح مرد بوده معلمین شركت بیش از نیمی ازشود، مشاهده می 5كه در جدول  گونههمانباشد. است كه قابل قبول می 181/5برابر 

 داری ندارد. اختالف معنینسبت به طرح  معلمین زن و مردويتنی، ديدگاه -درصد( كه با توجه به آزمون من 07)
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 (P<0.05ها با مجموع نمرات آزمون ): همبستگی اسپیرمن بین سؤال8جدول

هاسؤال محتوای موضوع یضريب همبستگ   

يیجونگرش نسبت به صرفه  

معلمان رابط، در زمینه صرفه جويی در مصرف آبمؤثر بودن اجرای طرح در نگرش   181/5  

هاآموزان و خانواده آنجويی مصرف آب توسط دانشطرح در صرفهاثربخشی   771/5  

ش برگزاری طرح نجات آب كشاورزی در احساس مسئولیت معلمان رابط به منظور آموز

های كاهش و صرفه جويی در مصرف آب به سايرينروش  
700/5  

یشتری از مردم های مرتبط با طرح به معلمان رابط جهت ترقیب جمعیت بارسال پیامك اثربخشی

جويی آب و حفاظت از منابع آب در طول اجرای طرحدر صرفه  
788/5  

 تابچهوجود برگه جريمه در كبا افزايش انگیزش ناجی آب به صرفه جويی در مصرف آب 

 ناجیان آب
388/5  

ی های مختلف با محتواآموزان به مناسبتفرهنگیان و خانواده دانشارسال پیامك به 

سازی مصرف آب پس از اجرای طرحفرهنگ  
708/5  

سی های درسازی در كتابارائه مطالب آموزشی در رابطه با حفاظت از منابع آب و فرهنگ

 تمام مقاطع تحصیلی
388/5  

 
 

 طرح : بررسی ديدگاه معلمین زن و مرد درباره كل1 جدول
 Zآماره  Pمقدار  تعداد  جنسیت

 38 مرد
5/158- 550/5  

 03 زن
 دارعدم وجود اختالف معنی -

 

بر به اينکه و با توجه  8جدول به . با توجه اندی مدرک تحصیلی كارشناسی بودهكننده در طرح دارامعلمین شركتدرصد  18حدود 

ديدگاه معلمین  می توان به اين نتیجه رسید كه ،دو استكمتر از مقادير حدی توزيع كی 2والیس مقدار آماره -آزمون كروسکال اساس

 باشد. مستقل از مقطع تحصیلی آنان مینسبت به طرح 

 

 طرح كل مدرک تحصیلی متفاوت درباره : بررسی ديدگاه معلمین با8 جدول

 

 

 

 

 
 دارعدم وجود اختالف معنی -

 

P تعداد  مدرک تحصیلی مقدار   2آماره  

ارشدكارشناسی   1 

5/500- 188/5  13  كارشناسی 

 85 كاردانی
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علوم انسانی تحصیل  ها يمرتبط با گروهدر رشتهدرصد آنان  05باشد و حدود متفاوت میكننده در طرح معلمین شركترشته تحصیلی 

درصد بیشتر از مقادير حدی  33در سطح  2والیس مقدار آماره -اينکه در آزمون كروسکالو با توجه به  0جدول به اند. با توجه نموده

نسبت به طرح  معلمین )بر اساس رشته تحصیلی(داری در ديدگاه تفاوت معنی توان به اين نتیجه رسید كهمی ،دو استجدول توزيع كی

 .وجود دارد
 

 تحصیلی متفاوت درباره كل طرح : بررسی ديدگاه معلمین با رشته4 جدول

 
 

 

 

 

 

 %33دار در سطح تفاوت معنی*    

 

ويتنی -درصد(. با توجه به اينکه در آزمون من 38اند )كننده در طرح در دبیرستان )دوره اول( در حال تدريس بودهبیشتر معلمین شركت

نسبت در مقاطع مختلف تدريس ديدگاه معلمین  می توان به اين نتیجه رسید كه، (0)جدول  است 50/5درصد بیشتر از  30در سطح  Pمقدار 

 وده است. به طرح يکسان ب

 
 طرح مقاطع تدريس متفاوت درباره كل ن با: بررسی ديدگاه معلمی5جدول

 

 
 
 

 دارعدم وجود اختالف معنی -

 

اند سال به اجرا در آمده است كه تعدادی از معلمین هرساله در اين طرح مشاركت داشته 0طرح فرهنگی نجات آب كشاورزی به مدت 

والیس، ديدگاه  -آزمون كروسکالنتايج با توجه به اند. و تعدادی ديگر از معلمین فقط در بعضی از سالها در اجرای اين طرح همکاری داشته

 است. داشته %33در سطح داری ، تفاوت معنیمشاركت آنا در اجرای طرح(های سال)بر اساس تعداد ده كننمعلمین شركت

چنین معلمین با دهد كه معلمین زن و مرد، معلمین با مدارک تحصیلی متفاوت و همنشان می 0و  8،  5 هایطور كلی نتايج جدولبه

شود كه ديدگاه معلمین بر مشاهده می 3، 0 هایاند. اما با توجه به جدولح بودهمقطع تدريس متفاوت دارای ديدگاه يکسان نسبت به طر

 .باشدمیاند، متفاوت ركت داشتهاشمطرح كه در اجرای ی يهاسالتعداد چنین و همآنان رشته تحصیلی اساس 

 

 2 آماره P مقدار تعداد  رشته تحصیلی

 88 رياضیعلوم 

58/5> 38/00 * 

 80 تجربیعلوم 
 00 انسانیعلوم 

 58 ابتدائی
 88 ساير

 Z آماره P مقدار تعداد  مقطع تدريس

 37 اولدبیرستان دوره 
-803/5 337/5- 

 87 ابتدائی
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 طرحمشاركت در های الس بر اساس تعداد : بررسی ديدگاه معلمین6جدول 

 

 

 

 

 

 

 %33دار در سطح تفاوت معنی*    

 

 

ی ارائه شده است. بر پايه 7آب در جدول  جويیصرفه به نسبت نگرش در آموزش تأثیرگذاری درباره مرد و زن معلمین نتايج ديدگاه

جويی آب يکسان بوده رسانی در نگرش نسبت به صرفهويتنی، ديدگاه معلمین مرد و زن در مورد تأثیر آموزش و اطالع-نتايج آزمون من

 است. داشتهنها نسبت به اين موضوع تأثیری است و نوع جنسیت در ديدگاه آن

 

 جويی آبدر نگرش نسبت به صرفه آموزش گذاریتأثیردرباره رد ديدگاه معلمین زن و م: 7 جدول
 Z آماره P مقدار دهندهتعداد پاسخ جنسیت

 38 مرد
-883/5 300/5- 

 03 زن
 دارعدم وجود اختالف معنی -

 

آموزش و والیس ديدگاه هر يك از معلمین با مدرک تحصیلی متفاوت، در ارزيابی تأثیرگذاری -با توجه به آزمون كروسکال

ها نسبت درصد يکسان نبوده است و نوع مدرک تحصیلی در ديدگاه آن 33جويی آب در سطح ها نسبت به صرفهرسانی در نگرش آناطالع

 .( 1)در جدول  به اين موضوع تأثیر بسیار زيادی داشته است

 
 جويی آبصرفه نسبت به در نگرش آموزشتأثیرگذاری  درباره مدرک تحصیلی متفاوت باديدگاه معلمین : 1 جدول

 

 

 

 

 

 %33دار در سطح تفاوت معنی*   

 2 آماره P مقدار تعداد  مشاركتهای تعداد سال

8 55 

58/5> *503/81 
5 80 

8 83 

0 80 

 2 آماره P مقدار دهندهتعداد پاسخ مدرک تحصیلی

 1 ارشدكارشناسی 
 13 كارشناسی 30/83* <58/5

 85 كاردانی
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رسانی والیس ديدگاه هر يك از معلمین با رشته تحصیلی متفاوت، در ارزيابی تأثیرگذاری آموزش و اطالع-بر اساس آزمون كروسکال

ها نسبت به اين موضوع تأثیری جويی آب در طرح يکسان بوده است و نوع رشته تحصیلی در ديدگاه آنها نسبت به صرفهدر نگرش آن

 ارائه شده است. 3جدول  ين آزمون درااست. نتايج همسان داشته
 

 جويی آبدر نگرش نسبت به صرفه آموزشتأثیرگذاری  درباره با رشته تحصیلی متفاوتديدگاه معلمین : 3 جدول
 

 

 

 

 

 

 

 
 دارعدم وجود اختالف معنی-

 

ها رسانی در نگرش آنويتنی ديدگاه معلمین با مقاطع تدريس متفاوت در ارزيابی تأثیرگذاری آموزش و اطالع-با توجه به آزمون من

جدول ) استداشتهنها نسبت به اين موضوع تأثیر در ديدگاه آنايشان جويی آب، در طرح يکسان بوده است و مقطع تدريس نسبت به صرفه

85). 

 

 جويی آبنسبت به صرفهدر نگرش  آموزشبررسی ديدگاه معلمین با مقاطع تدريس متفاوت درباره تأثیرگذاری : 81جدول 
 

 

 

 
 دارعدم وجود اختالف معنی-

 

رسانی، معلمین زن و مرد، معلمین با رشته تحصیلی متفاوت ها و اطالعبا ارائه آموزش 85و  3،  7 هایجدولدربا توجه به نتايج ارائه شده 

اند. با توجه به اين نتايج نوع جنسیت، جويی در مصرف آب داشتهچنین معلمین با مقطع تدريس متفاوت نگرش يکسانی نسبت به صرفهو هم

جويی سازی برای صرفهها به اين موضوع كه آموزش و آگاهكنند در نوع نگرش آنیرشته تحصیلی و مقطعی كه معلمین در آن تدريس م

آموختگی مقطع دانش. تنها معلمین با اندو اكثر آنها با اين ديدگاه موافق بوده در مصرف آب راهکاری مناسب ارزيابی شده، تأثیری ندارد

است كه با ها مؤثر بودهه آندر ديدگاآموختگی مقطع دانشعبارتی به .جويی در مصرف آب دارندمتفاوت نگرش متفاوتی نسبت به صرفه

 ( مطابقت دارد.5588يج والیس و همکاران )نتا

جويی اند، به طوری كه اين طرح بیشترين اثربخشی را در نگرش معلمین نسبت به صرفهطور كلی اكثريت معلمین با طرح موافق بودهبه

بندی (. در جمعاندموافق بوده جويی آببا موضوعات مرتبط با صرفهمعلمین درصد  85/38ته است )سازی آن داشدر مصرف آب و فرهنگ

 2 آماره P مقدار دهندهتعداد پاسخ رشته تحصیلی

 88 رياضیعلوم 

03/5 -00/8 

 80 تجربیعلوم 

 00 انسانیعلوم 

 55 ابتدائی

 88 ساير

 Z آماره P مقدار دهندهتعداد پاسخ مقطع تدريس

 37 اولدبیرستان دوره 
-553/5 585/8 

 87 ابتدائی
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كنندگان در زمینه بحران آب در استان خراسان رضوی شده است. نتايج اين تحقیق با مطالعات كلی، اين طرح باعث افزايش آگاهی شركت

ادن افراد در رابطه با بحران آب و ( در زمینه اثربخشی آموزش و آگاهی د8817)( و جبارلوی 8810(، افخمی )8811داد و مظلوم )يزدان

 خوانی دارد.مصرف بهینه آن هم

 اصالحتا زمان و سال تمام فصول شود اين طرح در ، پیشنهاد میفرهنگی نجات آب كشاورزیبا توجه به مثبت بودن نتايج ارزيابی طرح 

. با توجه به نتايج كنگ و به اجرا در آيد، و فرهنگ صحیح مصرف آب جويیهنگ صرفهفرشدن نهادينه  آب وفرهنگ مصرف كامل 

چنین مطالب به منظور اثر بخشی بیشتر ارسال گردد. همبه مدارس  ی به طور منظمای آموزشاهنامهگردد م( پیشنهاد می5585همکاران )

های ان قرار گیرد. از طرفی با توجه به قدرت تأثیرگذاری رسانهآموزهای درسی در اختیار دانشآب از طريق كتاب صحیحآموزشی مصرف 

شود مسابقات ضمن آنکه پیشنهاد می ها قرار گیرد.آموزان و خانوادهشنیداری و ديداری مطالب آموزشی در اختیار مخاطبان به ويژه دانش

افزاری و های سختيابی )شامل ايدهشود مسابقات ايدهفرهنگ مصرف آب گسترش يابد. عالوه بر اين پیشنهاد می نمرتبط با نهادينه نمود

راستای های مطرح شده در افزاری( با هدف اصالح الگوی مصرف )بخصوص اصالح الگوی مصرف آب( به اجرا در آمده و از ايدهنرم

 های مرتبط با نجات آب استفاده شود.اهداف آتی طرح
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