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  چکیده

سازي در اصالح الگوي مصرف آب از طریـق افـزایش مشـارکت افـراد      آب، تاکید زیادي به فرهنگامروزه با افزایش رشد جمعیت و افزایش مصرف 
آمـوزان   اي خراسان رضوي به اجراي طرحی با عنوان نجات آب کشاورزي با مشارکت معلمین و دانـش  بر این اساس شرکت آب منطقه. جامعه وجود دارد

در تحقیق حاضر با بررسی موارد آموزشی که در اختیار مجریان طـرح  . سان رضوي اقدام نموددر سطح مدارس استان خرا 1392الی  1388هاي  طی سال
رسـانی و   هاي معلمین شرکت کننده در اجراي طرح تدوین و سپس به ارزیـابی اثربخشـی اطـالع    اي به منظور اطالع از دیدگاهقرار گرفته بود، پرسشنامه

جـویی   هاي آماري موضوعات مختلف مرتبط با اجراي طرح از جمله نگرش نسبت به صرفه منظور تحلیل بدین. آموزش در رابطه با نجات آب پرداخته شد
نتـایج  . والیس صـورت گرفـت  -ویتنی و کروسکال -هاي من هاي آتی با استفاده از آزمون در مصرف آب، درك بحران آب و ضرورت اجراي طرح در سال

است و اکثریت معلمین اجراي طرح را  کنندگان در زمینه بحران آب در استان خراسان رضوي شده تدهد که این طرح باعث افزایش آگاهی شرک نشان می
جـویی در مصـرف آب و    را در نگرش معلمین نسبت به صرفه) درصد 91بیش از (اجراي این طرح بیشترین اثربخشی . اند هاي آتی پیشنهاد نموده در سال
کشـاورزي،  (ها  شود اجراي این طرح محدود به نجات آب کشاورزي باقی نماند و نجات آب در همه زمینه یضمناً پیشنهاد م. است سازي آن داشته فرهنگ

هـاي مـردم نهـاد و     گیري تشکل شود با شکلعالوه بر این پیشنهاد می. و از جهات مختلف کمی و کیفی مد نظر قرار گیرد) شرب، صنعت، محیط زیست
  . ح الگوي صحیح مصرف آب به یک فرهنگ و مطالبه همگانی تبدیل شودنجات آب، اصال) کمپین(هاي مردمی  گروه
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   4 3 2 1 مقدمه
هـاي  بارش یکی از متغیرهاي آب و هوایی است که داراي نوسان

ها  از طرفی مقدار آبدهی رودخانه. باشدزمانی و مکانی قابل توجهی می
عنوان متغیر متأثر از بارش با مکان هاي زیرزمینی نیز به یا سطح آبو 

بسیاري از محققین از جمله مظفري و همکاران . کنند و زمان تغییر می
ــفرراد و هم)1391( ــاران ؛ صــ ــنعلی)1392(کــ ؛ )1392(زاده  ؛ حســ

Weesakul and Lowanichchai., 2005; Chu et al., 2010; 
Mutua  and Kuria., 2012     مطالعـاتی در زمینـه توزیـع زمـانی- 

                                                             
مهندسی علوم و استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست و استاد مدعو گروه  -1

  آب دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد 
آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشـگاه علـوم کشـاورزي و     دانش -2

  منابع طبیعی گرگان 
دانشکده کشاورزي، دانشگاه بوعلی سینا، دانشجوي دکتري گروه مهندسی آب،  -3

 همدان
  اي خراسان رضوي کارشناس کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه -4
  ).:mosaedi@um.ac.ir   Email                    :نویسنده مسئول -* (

بینی بـارش در منـاطق مختلـف جهـان      برآورد و پیش و مکانی بارش
ها حـاکی از نوسـانات شـدید بـارش و      اند که نتایج همه آن انجام داده

کشور مـا بـه علـت    . باشد وجود عدم قطعیت زیاد در زمان و مکان می
ارش، بــا موقعیــت جغرافیــایی و توزیــع نامناســب مکــانی و زمــانی بــ

 411 از حدود. هاي گوناگونی در ارتباط با تأمین آب مواجه است چالش
 مترمکعب میلیارد 130سالیانه کشور، حدود  بارندگی مترمکعب میلیارد

 کشـور،  بارنـدگی  میـزان  چنین هم. وجود دارد شونده منابع آب تجدید
و مقـدار تبخیـر و    هاي کـره زمـین   خشکی متوسط سوم یک تر ازکم

از . است هاي کره زمین پتانسیل کشور چند برابر متوسط خشکیتعرق 
هاي گذشته در  طرف دیگر به دلیل نیاز روز افزون به آب، در طی دهه

هــاي  هــاي کشــور، میــزان برداشــت از ذخــایر آب بســیاري از دشــت
ایـن موضـوع   . است ها بوده برابر میزان تغذیه آن 5/1زیرزمینی، حدود 

مواجـه   آینده به طور جـدي بـا بحـران آب   در  کشور دهد که نشان می
خشک کشور از جملـه   این مشکل در مناطق خشک و نیمه. بود خواهد

  .تر خواهد بوداستان خراسان رضوي بیش
ي  مشارکت مردمی وجه اساسـی و در عـین حـال حلقـه گمشـده     

  یاري و زهکشی ایران آب نشریه
  540-549. ص ،1394شهریور  -، مرداد 9جلد، 3شماره
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مردم، منـابع و مشـارکت سـه رکـن     . توسعه پایدار در بخش آب است
). 1390بهرامی و همکـاران،  (دهند  تشکیل میتوسعه پایدار انسانی را 

امـر   آمـوزان یـک   مردم به ویـژه دانـش   سازي و آموزش رو، آگاه از این
اي بـه منظـور    در مطالعـه ) 1385(افخمـی   .رسـد  ضروري به نظر مـی 

آمـوزان دبیرسـتانی    سنجش و شناخت آگاهی، نگـرش و رفتـار دانـش   
ان دریافت کـه  نسبت به ابعاد فرهنگی مصرف آب در شش منطقه تهر

آموزان نسبت به مسـائل و مشـکالت آب تهـران مثبـت      نگرش دانش
آموزانی که بـا مروجـان برنامـه آموزشـی      باشد و آن دسته از دانش می

اي  بنـدي رسـانه   هاي مروجان را در اولویت ها و فعالیت اند، برنامه داشته
  . اند ر کردهها را در حد زیاد ذک اند و تأثیر آن بعد از تلویزیون قرار داده
راهکارهـاي فرهنگـی و مـدیریتی در    ) 1393(رهنما و همکـاران  

ها راهکارهایی،  آن. دانند جهت کاهش اثرات بحران آب را ضروري می
از قبیل آموزش به کودکان، وضع قوانین محدودکننده، متوجه سـاختن  
جامعه به قبح اسـراف و اسـتفاده از باورهـاي دینـی و آمـوزش نحـوه       

ب و با در نظر گرفتن نقـش رسـانه و وسـایل ارتبـاط     صحیح مصرف آ
در تحقیقی با بررسـی  ) 1393(خطیري و همکاران . جمعی ارائه نمودند

آبـی، نقـش مشـارکت مردمـی در     نقش مشارکت مردم در بحران کـم 
آبی را حائز اهمیـت دانسـته و میـزان اسـتفاده از      مواجهه با بحران کم

  .دانند مشارکت مردمی در این امر را ضعیف می
ــتري  ــارلوي شبس ــاه) 1387(جب ــانی   آگ ــوزش همگ ــازي و آم س

جـویی در مصـارف آب شـهري بـا اسـتفاده از انـواع        هاي صرفه شیوه
هاي مناسب بـراي کـاهش تقاضـا و     هاي ارتباطی از جمله روش شیوه

کـه تلویزیــون   بــا توجـه بـه ایــن  . داننـد  مصـرف آب را ضـروري مــی  
وي کودکان و نوجوانان است، وي فراگیرترین رسانه مورد استفاده از س

منظـور  نماید که نهادهاي مسئول تأمین و عرضـه آب، بـه   پیشنهاد می
مخاطب قرار دادن تمامی اقشار جامعه بـه ویـژه کودکـان و نوجوانـان     

هـاي   هـاي الزم را در خصـوص تولیـد و پخـش پیـام      گـذاري  سرمایه
رف بهینـه  آموزشی انجام دهند تا زمینه ترویج الگوهاي مص -تبلیغاتی

  . آب بیش از پیش فراهم شود
از میان عوامل مؤثر بـر  ) 1388(داد و مظلوم  ي نتایج یزدان بر پایه

الگوي مصرف آب در شهر مشهد، سطح تحصیالت خانوارها، جایگـاه  
ها، قیمت آب و تغییرات فصلی بر میـزان مصـرف آب تـأثیر     شغلی آن

رف خانگی آب در شهر سازي مص ها راهکارهاي بهینهآن. دار دارد معنی
سـازي، تبلیغـات و    هـاي فرهنـگ   مشهد را به ترتیب مربوط به بخـش 

رسـانی، بهبـود و اصـالح وسـایل انتقـال آب، تشـویق و تنبیـه         اطالع
مریدسـادات و همکـاران   . انـد  مشترکین و افزایش قیمـت آب دانسـته  

نیز با بررسی نقش آموزش بر کاهش مصرف آب با محوریـت  ) 1390(
ضمن شناخت موانع موجود در مسیر مصرف بهینه و ارائه  زن روستایی

راهکارها به این نتیجه رسیدند که آموزش و طرح الگو و ایـده گـرفتن   
هاي انجام شده در افزایش مشارکت زنان روسـتایی   از تجارب و برنامه

  .کند نقش مهمی ایفا می

ارزیابی اثر آموزش در جهت کاهش مصرف انرژي در محیط کـار  
در روش . دو روش نسـبتاً سـاده و آسـان بررسـی گردیـد     اده از با استف

نخست از طریق ایمیل به طور ماهانه به کارکنان این موضوع یادآوري 
دهندگان جهت انتشـار   شد و در روش دوم از آموزشو آموزش داده می

-اطالعات و تشویق همکاران به کاهش مصرف انـرژي اسـتفاده مـی   
ان داد که بازخورد و آموزش هر دو منجـر  نتایج این ارزیابی نش. گردید

 ,.Carrico and Riemer(اسـت   ي شـده  به کاهش در مصرف انـرژ 
اشت با اسـتفاده از  اثربخشی برنامه آموزش براي کارکنان بهد). 2011

روزه و سپس آزمون مجدد مورد ارزیابی  5آزمون، آموزش  مراحل پیش
 Butle(است  ع شدهواققرار گرفت که بر اساس نتایج آن آموزش مؤثر 

et al., 2012.(  جـویی در انـرژي، از طریـق     در تحقیقی اثرات صـرفه
هاي آپارتمانی بررسـی   رسانی به ساکنین مجتمع ترویج آگاهی و اطالع

و نتایج آن منجر به ارتقا آگاهی، دانش و رفتار ساکنین قبـل و بعـد از   
اسـت، عـالوه بـر ایـن آگـاهی و رفتـار        ارائه اطالعـات انجـام  شـده    

ها قرار داده شـد   اطالعات در اختیار آنکنندگان پس از این که  مصرف
هـاي   بررسـی وضـعیت و چـالش    ).Kang et al., 2012(بهبود یافت 

دخالت دولـت، آمـوزش    آموزش کارکنان و توسعه در تایوان نشان داد
اي، شبکه اجتماعی و ساختار سازمانی از عوامل کلیـدي و   فنی و حرفه
 ,.Chuang(باشـند   هاي آموزش و توسعه در تایوان مـی  مؤثر بر شیوه

2013 .(  
اي و  سه روش برگزاري کارگاه، کمک آمـوزش رایانـه  در تحقیقی 

منظـور بررسـی اثـرات    بـه  درمـانگر  161پشتیبان نظارتی با مشارکت 
هاي آمـوزش درمـانگر و اجـراي مـدیریت احتمـالی آن دربـاره       روش

ج نتـای . مورد بررسی قرار گرفت استفاده سوء از مواد مخدر در نوجوانان
توانـد دانـش    هاي آموزشی با کیفیت بـاال مـی   آن نشان داد که کارگاه

بررسـی و  ). Henggeler et al., 2013(درمانگران را افـزایش دهنـد   
ــا توجــه بــه فاکتورهــاي  جــویی آب در خــانواده ارزیــابی صــرفه هــا ب

هـاي اجتمـاعی و    شناسی و وسایل کارآمد نشان داد بین گـروه  جمعیت
جـویی   ت دادن به صـرفه ر جامعه از نظر اهمیشناسی مختلف د جمعیت

چنین لوازم کارآمـد و مناسـب در    هم. در مصرف آب، تفاوت وجود دارد
معمـوالً  ). Willis et al., 2013(باشـد   مقدار مصـرف آب مـؤثر مـی   

هــاي  رفتــاري نگــرش-اجتمــاعیهــاي  نبــهمحــدودیت توجــه بــه ج
گان، ارائه خدمات آب روستایی را در مقایسه با تکنولوژي  کننده مصرف

هـاي   نتـایج ارزیـابی نگـرش   . سازدهایی مواجه می و سیاست با چالش
کننده و دانش ارائه خدمات آب روسـتایی پـس از یـک برنامـه      مصرف

کننـدگان   شـرکت آموزشی در آفریقاي جنوبی نشان داد بهبـود دانـش   
کند که تفاوت بین درك  دار بوده است و نتایج کیفی نیز تأیید می معنی

چنـین  تر و هـم  رآیند یادگیري گستردهو باور وجود دارد و نیاز به یک ف
  ).Kolanisi et al., 2015(تغییر نگرش و رفتار وجود دارد 

سازي در اصالح الگوي مصرف  در شرایط کنونی توجه به فرهنگ
هـاي نیـل بـه     ترین مؤلفه ها از مهم گونه طرح یابی اثر بخشی اینو ارز
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 هاي مستقیم و غیرمستقیم آموزش امروزه ضرورت .باشد این هدف می
 و هـا  سـازمان  توسـعه  و پیشرفت. بدیهی تبدیل شده است امر یک به

 منـابع  بیـنش  و رفتـار  مهـارت،  دانش، سطح ارتقاي در گرو مؤسسات
بـه برگـزاري مـنظم     هـا  سـازمان  اکثـر  اسـاس،  برهمین. است انسانی

ولی باید اضافه نمود که آمـوزش بـه    .کنند آموزشی اقدام می هاي دوره
باشد و باید افراد دیگري که مرتبط بـا   کارکنان یک سازمان کافی نمی

مـورد آمـوزش   ) از جملـه مصـرف کننـدگان   (باشـند   ارائه خدمات مـی 
سـازي فرهنـگ    ه بـا بهینـه  در رابط. مستقیم و غیرمستقیم قرار گیرند

 جهـت  فرهنگیـان  جامعـه  هـا، مشـارکت   مصرف آب، یکی از راهکـار 
 ســازي آگـاه  بنـابراین، . باشـد  مــی آب بهینـه  مصـرف  سـازي  فرهنـگ 

 آب، هـاي  چـالش  سـایر  و مصـارف  در ارتباط بـا منـابع،   آموزان دانش
 آب مصرف صحیح فرهنگ ترویج و بهینه مصرف راهکارهاي آموزش

  است کشاورزي بوده  آب نجات آموزي دانش ملی طرح اهداف جمله از
از . است که از چند سال قبل در استان خراسان رضوي به اجرا در آمده 

 آموزشـی  هاي دوره اثربخشی میزان از آگاهی طرفی با توجه به اهمیت
بایسـت مـورد    هـا مـی   اثربخشی این آموزش ها، آن از حاصل بازدهی و

 درباره را مفیدي بسیار اطالعات آن صحیح انجام ارزیابی قرار گیرد که
 و گذاشـته  در اختیار آموزشی هاي برنامه اجراي و ریزي طرح چگونگی

 دسـت به آموزشی مراکز آموزشی عملکرد ارزیابی جهت مفیدي مبناي
بنابراین، هدف از انجام این تحقیق شناسـایی نقـاط ضـعف و     .دهد می

نجــات آب  رهنگیف قــوت و تعیــین میــزان اثرگــذاري اجــراي طــرح
 عموضو با طتباار در افراد درگیر بـا طـرح   شنگر و گاهیآبر کشاورزي

  . باشد بحران آب در استان خراسان رضوي می
 

  ها مواد و روش
هاي زیر زمینی و کاهش کمـی و   افت شدید سطح آب با توجه به

اي  شـرکت آب منطقـه   کیفی منـابع آب در اسـتان خراسـان رضـوي،    
 به امقدا آب، بهینه فمصر فرهنگ یجوتر رمنظو به خراســان رضــوي

سـطح اسـتان    در با عنوان نجات آب کشـاورزي فعالیت فرهنگی  یک
با مشارکت معلمـین   1392الی  1388هاي  طرح مذکور طی سال. دنمو

. آموزان در سطح مدارس استان خراسان رضوي اجرا شده است و دانش
 آغـاز  آموزشی هاي هکارگا طریق از طرح مخاطبان آموزش با طرح این
 ارتبـاط  حفـظ  و طـرح  مخاطبـان  در رغبـت  و انگیزش ایجاد با و شده

. شـد  ا تغییراتی در هر سال اجـرا هاي متوالی و ب سال در آنان با مستمر
حاصــل از اجــراي ایــن طــرح، تمــامی  اتثیرتــأ بــه منظــور ارزیــابی

هـاي   هاي اجراي طرح شـامل مـوارد آموزشـی جـزوات، لـوح      گزارش
ها، اطالعات موجود در سـایت طـرح    فشرده، چگونگی برگزاري کارگاه

فرهنگی نجات آب کشاورزي از نظر محتواي علمـی، شـکل ظـاهري    
  . مورد بررسی دقیق قرار گرفتند 1392الی  1388هاي  طی سال... و

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

معلمین رابـط و مسـئولین ادارات آمـوزش و پـرورش     (کننده مشارکت
هـایی   چنین در این راستا نشستهم. باشند می) استان خراسان رضوي

با تعدادي از افراد جامعه به صورت مصاحبه صورت گرفـت کـه در آن   
رهنگـی نجـات آب کشـاورزي و    به بررسـی زوایـاي مختلـف طـرح ف    
ها کنندگان درباره نگرش و دید آن چگونگی دستیابی به نظرات شرکت

نظرسـنجی از  . نسبت به ابعاد مختلف و نحوه اجراي طرح پرداخته شد
اي  کننـده در ایـن طـرح از طریـق سـایت آب منطقـه       معلمین شرکت

ـ   در این راستا پرسشنامه. خراسان رضوي انجام شده است داد اي بـا تع
کـامالً  اي، بـه صـورت    گزینـه  5(سؤال بر اساس مقیاس لیکـرت   42

ریـزي و   پـی  )کـامالً مخـالفم  و مخـالفم  ، نظري ندارم، موافقم، موافقم
موضـوع در   8بـه طـور کلـی    . روي سایت این شرکت بارگـذاري شـد  

ارزیـابی طــرح فرهنگـی نجــات آب مــورد بررسـی قــرار گرفتــه و در    
بنـدي   زمـان : ین موضوعات عبارتند ازا. پرسشنامه گنجانده شده است

اجراي طرح، امکانات آموزشی به کار گرفته شـده در طـرح، کیفیـت و    
رسانی در رابطه با اجراي طرح، سیستم آموزشی اسـتفاده   کمیت اطالع

هاي در نظر  ها، مسابقات و تشویق شده در طرح، نحوه برگزاري آزمون
اي آتی، تـأثیر طـرح   ه گرفته شده در طرح، اجراي مجدد طرح در سال

در افزایش سطح آگاهی و درك بحران آب و تأثیر طـرح در مشـارکت   
  .جویی در مصرف آب کنندگان نسبت به صرفه

 ،1کـامالً مخـالفم نمـره     پاسـخ  بـراي  ها گذاري پاسخ نمرهجهت 
و کـامالً مـوافقم    4موافقم نمـره   ،3نظري ندارم نمره  ،2مخالفم نمره 

و  2تعـداد سـؤاالت هـر موضـوع حـداقل       .در نظر گرفته شـد  5نمره 
بـودن زمـان    بـه منظـور سـنجش مناسـب    . باشـد  سؤال می 7حداکثر 

سؤال، سنجش کیفیت امکانات و اقالم آموزشـی کـه    3برگزاري طرح 
سـؤال، بررسـی    7آموزان و معلمین قـرار گرفتـه بـود     در اختیار دانش
هـاي   امهرسانی و آگاهی معلمین از برگزاري طرح و برن چگونگی اطالع

سـؤال،   5سـؤال، سـنجش کیفیـت سیسـتم آموزشـی       3مرتبط با آن 
هـا، مسـابقات و تشـویقات     ارزیابی کیفیت و چگونگی برگزاري آزمون

سـؤال، ارزیـابی و اطـالع از نظـر مشـارکت       7صورت گرفته در طرح 
سـؤال،   2هـاي آتـی    کنندگان در رابطه با اجراي مجدد طرح در سـال 

کنندگان در طرح از بحران  و درك شرکتبررسی افزایش سطح آگاهی 
سؤال و به منظور ارزیـابی تـأثیر حاصـل از برگـزاري طـرح در       5آب 

سـؤال،   7جویی در مصرف آب  کنندگان نسبت به صرفه نگرش شرکت
هـاي   سئوال هم بـه عنـوان سـئوال    3عالوه بر این . طراحی شده بود

ده از ایـن  بـا اسـتفا  . بودنـد  کنترل کننده در پرسشـنامه منظـور شـده    
پرسشنامه اثربخشی اجراي طرح نجات آب کشاورزي در میزان آگاهی 
معلمین و سایر افراد مرتبط بـا طـرح مـورد ارزیـابی و سـنجش قـرار       

  .گرفت
هــاي برگــزاري طــرح  در تحقیــق حاضــر معلمینــی کــه در دوره

از میان . اند، به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند مشارکت داشته
اند که  نفر به سؤاالت پاسخ داده 110ري مورد مطالعه، تعداد جامعه آما
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درصد سؤاالت و یـا تنـاقض    50تر از نفر به دلیل پاسخگویی به کم 3
پاسـخنامه   107ها با تعـداد   ها، حذف شده و در نهایت تحلیل در پاسخ

  . انجام شده است
ر د، گیـرد  ها مورد استفاده قرار مـی  آوري داده گردابزاري که براي 

برخوردار باشـند و در مرحلـه دوم   ) اعتبار( 1مرحله نخست باید از روایی
جهـت بررسـی میـزان     .داشـته باشـند  ) قابلیـت اعتمـاد  ( 2باید پایـایی 

هماهنگی و پایداري درونی سؤاالت، ضریب همبستگی اسپیرمن بـین  
با استفاده از روش آلفاي . ها با مجموع نمرات آزمون محاسبه شد  سؤال

در بخـش بررسـی   . کرونباخ، پایایی آزمون مورد بررسـی قـرار گرفـت   
هاي معلمین به موضوعات مختلف طرح و بـا تفکیـک    استنباطی پاسخ

جنســیت، ســن، میــزان : بــر اســاس(هــاي مختلــف  ان در گــروهایشــ
هاي مشـارکت   تحصیالت، رشته تحصیلی، مقطع تدریس و تعداد سال

با توجه به فرضیه مـورد بررسـی از   . مورد بررسی قرار گرفت) در طرح
  .والیس استفاده شده است -ویتنی و کروسکال -من uآزمون 
  

  ویتنی-آزمون من
داراي توزیـع  y و  xاست که دو متغیر  در این آزمون فرض بر این

ي مطابق رابطـه ) u(ویتنی -آماره آزمون من. باشند احتمال یکسان می
  :شودزیر محاسبه می

)1(  u = ∑ ∑ ∅ x , y ,                                                                                                         

∅ x , y =
x	اگر	1 < y

0		 صورتاین  در	غیر	

نقطه درصـد   uαباشد که در آن  u>uαشود اگر  فرض صفر رد می
.باشد می uباالیی از توزیع صفر 

   )2(  mnuu   
 'uو  uمقـادیر ممکـن   . حجـم نمونـه اسـت   n و  mدر این رابطه 

صـحیح  ) H0( بنابراین وقتی فـرض صـفر  . mn........و  1، 0عبارتند از 
  :به ترتیب برابر با مقادیر زیر شوند 'uو  uاست که میانگین و واریانس 

)3(  E(u) = 	E(u′) = mn
2    

)4(  Var(u) = 	var(u′) = mn(m + n + 1)
12         

، Rافـزار   در نـرم  Wilcox_test این آزمون آماري با کمک توابـع 
 ,.Hollander et al(اسـت   براي تمامی گـروه سـؤاالت انجـام شـده    

2013.(   
  

  والیس -آزمون کروسکال
نمونـه   kوالـیس بـه منظـور بررسـی همگنـی      -آزمون کروسکال

نمونه  kاین است که  )H0(رود و فرض صفر  کار میبه)  k≥3(مستقل 
است و در صـورتی   wآماره این آزمون . اند ج شدهاز یک جامعه استخرا

                                                             
1- Validity 
2- Reliability 

2که 
,1  kwفرض ، H0  1380پژند،  رضایی(قبول است.(  

)5(  
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knnnn: در این رابطه  21     کـل مشـاهدات ادغـام
  ام در مجموعـه ادغـام شـده    iهاي نمونـه   مجموع رتبه: Riشده است، 

)i= 1,…,k(  وK باشد ها می برابر تعداد نمونه.  
انجام  Rافزار  هاي نرم تمامی مراحل انجام این تحقیق توسط بسته

براي ) plyr )Wickham 2011هاي  به این منظور از بسته. است شده
هـا و رسـم    ها از جمله ترکیـب و تجزیـه آن   مرتب نمودن ساختار داده
 )psy )Falissard 2012ي  هاز بسـت . اسـت  نمودارها، به استفاده شـده 

 ,.coin )Hothorn et al چنین از بسته جهت انجام آزمون پایایی و هم
  .هاي آماري استفاده گردید جهت انجام سایر آزمون )2088
  

  نتایج و بحث 
نفر از معلمین که در ایـن   110طور که بیان شد از تعداد کل همان

هـا واجـد    نفـر از آن  107هـاي   نامـه  تحقیق شرکت نموده بودند، پاسخ
گـویی بـه    نامه به دلیل عدم پاسخ پاسخ 3شرایط ارزیابی قرار گرفت و 

معلمـین  . هـا کنـار گذاشـته شـدند     اکثر سئواالت و یا تناقض در پاسخ
: بر اسـاس ) گروه 6(هاي مختلف  کننده در این تحقیق به گروهشرکت

جنسیت، سن، میزان تحصـیالت، رشـته تحصـیلی، مقطـع تـدریس و      
از طـرف دیگـر   . بندي شـدند  هاي مشارکت در طرح تقسیم اد سالتعد

موضوع تقسیم شـدند و بـر ایـن اسـاس      8موضوعات مورد بررسی به 
دیدگاه هر گروه از معلمان در مورد هر یک از موضوعات، مورد بررسی 

درصـد معلمـین    57از نظر جنسیت، حدود . و آزمون آماري قرار گرفت
هـا بـه خـود     درصد را خـانم  43قایان و شرکت کننده در این طرح را آ

درصـد از معلمــین   15از نظـر ســن، نزدیـک بــه   . انــد اختصـاص داده 
 و سـال  45 تـا  36 بین درصد 65 حدود سال، 35 مساوي یا ترکوچک
نظـر   از. باشند می سال 46 مساوي یا تربزرگ هم درصد 20 به نزدیک

تـر از  کـم  درصد معلمین را کارشناسـان،  80میزان تحصیالت بیش از 
درصد دیگر را کارشناسان ارشد به  10تر از درصد را کاردانان و کم 10

درصـد   40از نظـر رشـته تحصـیلی بـیش از     . انـد  خود اختصاص داده
ــش  ــین را دان ــانی،    معلم ــوم انس ــروه عل ــان گ ــد را  20آموختگ درص

آموختگـان گـروه    درصد را دانـش  14آموختگان آموزش ابتدایی،  دانش
آموختگان گروه علوم ریاضی و بقیه را  درصد را دانش 10علوم تجربی، 

کـه مخـاطبین    با توجه به ایـن . اند ها به خود اختصاص داده سایر گروه
 دوره-دبیرستان(آموزان دوره راهنمایی تحصیلی  اصلی این طرح دانش

درصد معلمـین شـرکت کننـده در ایـن      63اند، حدود  بوده) کنونی اول
اند، درحالی کـه   نموده بت اول، تدریس مینو-طرح، در مقطع دبیرستان

درصـد   2درصد از آنان در مقطع ابتدائی و تنهـا حـدود    35نزدیک به 
کـه   با توجه بـه ایـن  . اند نموده آنان در دبیرستان نوبت دوم تدریس می
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درصـد از معلمـین    32سـال اجـرا شـده اسـت،      4این طرح در طـول  
سال در طرح مشـارکت   4کننده در این تحقیق در تمامی این مشارکت

درصـد   32سال،  3درصد از معلمین در  15اند، در حالی که تنها  داشته
درصد فقط در یـک سـال از اجـراي طـرح مشـارکت       21سال و  2در 

همـان گونـه کـه بیـان شـد، در بخـش بررسـی اسـتنباطی         . اند داشته
هاي معلمین به موضوعات مختلف طرح و با تفکیـک ایشـان در    پاسخ
جنسیت، سن، میزان تحصـیالت، رشـته   : بر اساس(ختلف هاي م گروه

مـورد  ) هـاي مشـارکت در طـرح    تحصیلی، مقطع تدریس و تعداد سال
بررسی قرار گرفت که به این منظور با توجه به فرضیه مورد بررسی از 

در . والـیس اسـتفاده شـده اسـت     -ویتنی و کروسـکال  -من uآزمون 
بـراي   نجـات آب  طـرح  اثربخشـی  ، خالصه نتـایج وضـعیت  1جدول 

بنـدي   گـروه  متفاوت معیارهاي با معلمین دیدگاه از مختلف موضوعات
با توجه به نتـایج  . درصد آورده شده است 95داري  شده در سطح معنی

نتوانسته است در دیدگاه معلمین ) زن یا مرد(این جدول جنسیت افراد 
. داري ایجاد نمایـد  یک از موضوعات مورد بررسی تفاوت معنی در هیچ

به عبارت دیگر دیدگاه معلمین در هر یک از موضوعات مورد بررسـی  
بنـدي،   در مورد سایر معیارهاي گروه. باشد ها می تقل از جنسیت آنمس

دیدگاه معلمین حداقل در یکـی از موضـوعات مـورد بررسـی تفـاوت      
ــی ــدول (دارد ) درصــد 95در ســطح (داري  معن ــایر ). 1ج ــورد س در م

هاي مختلف با  موضوعات حداقل در یک مورد دیدگاه معلمین در گروه
ولی در هیچ موضوعی تفاوت . اشته استداري د یکدیگر اختالف معنی

جـز در موضـوع   ). 1جدول (شود  دیدگاه در بیش از دو گروه دیده نمی
رسانی طرح، در سایر موضـوعات مـورد بررسـی سـن افـراد در       اطالع

دیدگاه ایشان نسبت به موضوعات مورد بررسی در طرح تأثیر نداشـته  
ــا اجــراي طــرح، مســت   قل از ســن اســت و دیــدگاه افــراد در رابطــه ب

ابتدایی و (معلمین با مقطع تدریس متفاوت  .کنندگان بوده است شرکت
بندي طرح دیـدگاه متفـاوتی ارائـه     از نظر زمان) یا دبیرستان نوبت اول

بنـدي طـرح در مـدارس     دهد که زمان این موضوع نشان می. اند نموده
بایـد   تواند یکسان باشد و با توجه به شرایط می ابتدایی و دبیرستان نمی

هاي درسـی و   ها براي اجراي طرح با توجه به برنامه ترین زمان مناسب
هاي فـوق برنامـه در    چنین سایر فعالیتآموزشی مراکز تحصیلی و هم

هاي مشارکت معلمین در طـرح،   تعداد سال. مدارس تعیین و اجرا شود
باعث شده است که دیدگاه معلمین از نظر کیفیـت سیسـتم آموزشـی    

به عبارت دیگر بـا توجـه بـه    ). 1جدول (اري داشته باشد د تفاوت معنی
هـاي معلمـین، تعـداد     سئواالت مطرح شده در ایـن موضـوع و پاسـخ   

در طـرح مشـارکت   ) سـال  4و یـا   3(تـر  هـاي بـیش   معلمین که سال
تـري  اند نسبت به کیفیت سیستم آموزشـی اظهـار رضـایت کـم     داشته
سال در طرح مشـارکت   2 یا 1اند، در حالی که معلمینی که فقط  داشته
. اند تري داشتهاند، از کیفیت سیستم آموزشی اظهار رضایت بیش داشته

هـاي مشـارکت در طـرح     در سایر موضوعات مورد بررسی تعداد سـال 
است در دیدگاه معلمین نسبت بـه اثربخشـی طـرح اخـتالف      نتوانسته 

  . داري ایجاد نماید معنی
وع کلـی مـورد بررسـی،    موضـ  8دست آمـده از  بر اساس نتایج به
 5کننده در طرح بر اساس میزان تحصیالت در دیدگاه معلمین شرکت

: موضـوع شـامل   3است، در حالی که در رابطـه بـا    مورد یکسان بوده 
ــه "، "هــا، مســابقات و تشــویقات کیفیــت آزمــون" نگــرش نســبت ب

تفـاوت   "افزایش سطح آگاهی و درك بحران آب"و  "جویی آب صرفه
در ایـن ارتبـاط   . اسـت  هاي معلمین وجود داشته  ن پاسخداري بی معنی

جزئیات بررسی دیدگاه معلمین با میـزان تحصـیالت مختلـف دربـاره     
جویی آب بـه شـرح    ها نسبت به صرفه تأثیرگذاري طرح در نگرش آن

بر اساس فرضیه اولیـه آزمـون دیـدگاه معلمـین بـا میـزان       . زیر است
ها نسـبت   رح در نگرش آنتحصیالت مختلف در زمینه تأثیرگذاري ط

بـه ایـن منظـور بـراي بررسـی      . جویی آب یکسان بوده است به صرفه
ویتنی براي هر دو گـروه  -درستی این فرضیه از آزمون ناپارامتري من

والیس براي بررسـی بـیش از دو گـروه    -کروسکال معلمین و از آزمون
  .معلمین با میزان تحصیالت متفاوت استفاده شده است

 
  بندي از دیدگاه معلمین با معیارهاي متفاوت گروه) به تفکیک موضوعات مختلف(وضعیت اثربخشی طرح  - 1جدول 

 موضوع مورد بررسی
 بندي معیار گروه

  هاي مشارکت تعداد سال  مقطع تدریس  رشته تحصیلی  میزان تحصیالت  سن  جنسیت
  دیدگاه یکسان  دار تفاوت معنی  دار تفاوت معنی  دیدگاه یکسان  دیدگاه یکسان  یکساندیدگاه   بندي زمان

  دیدگاه یکسان  دیدگاه یکسان دار تفاوت معنی  دیدگاه یکسان  دیدگاه یکسان  دیدگاه یکسان  امکانات آموزشی
  دیدگاه یکسان  دیدگاه یکسان دار تفاوت معنی  دیدگاه یکسان  دار تفاوت معنی  دیدگاه یکسان  رسانی طرح اطالع

  دار تفاوت معنی  دیدگاه یکسان دار تفاوت معنی  دیدگاه یکسان  دیدگاه یکسان  دیدگاه یکسان کیفیت سیستم آموزشی
 دیدگاه یکسان  دیدگاه یکسان دار تفاوت معنی دار تفاوت معنی  دیدگاه یکسان  دیدگاه یکسان  ها، مسابقات و تشویقات کیفیت آزمون

 دیدگاه یکسان  دیدگاه یکسان دیدگاه یکسان دار تفاوت معنی  دیدگاه یکسان  دیدگاه یکسان  آب جویی نگرش نسبت به صرفه
 دیدگاه یکسان  دیدگاه یکسان دار تفاوت معنی دار تفاوت معنی  دیدگاه یکسان  دیدگاه یکسان  افزایش سطح آگاهی و درك بحران آب

  دیدگاه یکسان  دیدگاه یکسان  دیدگاه یکسان  دیدگاه یکسان  دیدگاه یکسان  دیدگاه یکسان  هاي آتی اجراي طرح در سال
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  جویی آب ها نسبت به صرفه بررسی دیدگاه معلمین با میزان تحصیالت متفاوت درباره تأثیرگذاري طرح در نگرش آن - 2جدول 

  Pمقدار   دهنده تعداد پاسخ  میزان تحصیالت
  کاردانی  کارشناسی  ارشد  کارشناسی

  >001/0**  032/0*  -  8  ارشد کارشناسی 
  >001/0**  -  -  86  کارشناسی
 -  -  -  10  کاردانی

 درصد 95دار در سطح  تفاوت معنی*
  درصد 99دار در سطح  تفاوت معنی**

 
نفـر گـزارش    106در میان معلمین مورد مطالعه میزان تحصیالت 

تر سؤاالت مرتبط با موضـوع تأثیرگـذاري   ها به بیش شده که همه آن
افراد با مدرك . اند جویی آب پاسخ داده طرح در نگرش نسبت به صرفه
در آزمـون مـورد بررسـی قـرار     ) نفـر  2(دیپلم نیز به دلیل تعـداد کـم   

بـراي هـر یـک از دو     pویتنی با توجه به مقـدار  -آزمون من. نگرفتند
والیس مقدار -زمون کروسکالدر آ. باشد دار می گروه مورد بررسی معنی

2  درصد با درجه آزادي دو، از  95محاسبه شده در سطح اطمینان2 
بـوده   001/0تر از کوچک pچنین  هم. باشد تر میجدول بحرانی بزرگ

به عبارتی . )2جدول (شود   است که در نتیجه فرض صفر آزمون رد می
مدارك تحصیلی توان نتیجه گرفت که دیدگاه هر یک از معلمین با  می

هـا نسـبت بـه     متفاوت، در ارزیـابی تأثیرگـذاري طـرح در نگـرش آن    
جویی آب یکسان نبوده اسـت و میـزان تحصـیالت در دیـدگاه      صرفه

  .ها نسبت به این موضوع تأثیر داشته است آن
ترین تأثیر را در تفاوت دیدگاه ایشان رشته تحصیلی معلمین بیش

 8اي کـه از   بـه گونـه  . اسـت  نسبت به موضوعات مختلف طرح داشته 
ها متفـاوت و تنهـا در دو    موضوع دیدگاه آن 6موضوع مورد بررسی در 

اجـراي طـرح در   "و  "جـویی آب  نگرش نسـبت بـه صـرفه   "موضوع 
-این دو مورد بیش. اند از دیدگاه یکسان برخوردار بوده "هاي آتی سال

گـر بـه   مـورد دی  6ترین درصد موافقت را در بین معلمان در مقایسه با 
درصد معلمین بـا ایجـاد نگـرش     90است و حدود  خود اختصاص داده 

چنـین اجـراي طـرح در    جـویی در مصـرف آب و هـم    مثبت به صـرفه 
، در حالی که نسبت بـه  )3جدول (هاي آتی تقریباً اتفاق نظر دارند  سال

. سایر موضوعات با توجه به رشته تحصیلی خـود اخـتالف نظـر دارنـد    
اسـت هـیچ تفـاوتی در دیـدگاه      ه جنسیت نتوانسته ک بنابراین در حالی

هاي مختلف طـرح ایجـاد نمایـد ولـی رشـته       معلمین نسبت به بخش
ترین اختالف را در دیدگاه ایشـان ایجـاد نمـوده    تحصیلی ایشان بیش

یدگاه معلمین شرکت کننـده در مقطـع ابتـدایی بـا     د). 1جدول (است  
بندي اجراي طرح متفـاوت   مقطع دبیرستان نوبت اول تنها از نظر زمان

است و در سایر مـوارد مقطـع تـدریس نتوانشـته اسـت باعـث ایجـاد        
ایـن موضـوع نشـان    . کننده شـود اختالف نظر در بین معلمین شرکت

توان از یک بازه زمـانی یکسـان بـراي اجـراي طـرح       دهد که نمی می
فرهنگی نجات آب در مدارس ابتدایی و دبیرستان نوبـت اول اسـتفاده   

باید با توجه به مقتضـیات و بـر اسـاس نظـرات مـدیران ایـن        نمود و
مدارس بهترین زمان اجراي طرح را براي هر یک از مقاطع تحصـیلی  

از میـان  . آموزان انتخاب و طرح را در همان بازه زمانی اجرا نمود دانش
یـک از معیارهـاي    موضوع مورد بررسـی تنهـا در یـک مـورد هـیچ      8

داري  است در دیدگاه ایشان اختالف معنـی  بندي معلمان نتوانسته  گروه
 هـاي آتـی   اجراي طرح در سـال به بیان دیگر در موضوع . ایجاد نماید

میزان جنسیت، سن، (بندي ایشان تمامی معلمین مستقل از روش گروه
) هاي مشارکت تحصیالت، رشته تحصیلی، مقطع تدریس و تعداد سال

کــه در ســایر  حــالیانــد، در  در مجمــوع داراي دیــدگاه یکســان بــوده
موضوعات حداقل در یک موضوع نظرات حداقل یک گروه از معلمین 

در رابطه بـا موضـوعات   . )1جدول (دار بوده است  داراي اختالف معنی
کیفیـت سیسـتم   "، "رسـانی طـرح   اطالع"، "بندي اجراي طرح زمان"

 "ها، مسابقات و تشویقات صـورت گرفتـه   کیفیت آزمون"و  "آموزشی
اند و همانگونه کـه ذکـر    معلمین داراي نظرات متفاوت بودهدو گروه از 

ترین نقـش را داشـته   شده رشته تحصیلی معلمین در این ارتباط بیش
  ).1جدول (است 

هـاي مختلـف در مشـارکت معلمـین در اجـراي طـرح        تعداد سال
است بر دیدگاه ایشان در رابطه با موضوعات این تحقیق تأثیر  نتوانسته

تـوان بیـان نمـود ایـن      ا استثنایی که در این مورد میداشته باشد، تنه
اسـت بـر    هاي مشارکت در اجـراي طـرح توانسـته    است که تعداد سال

دیدگاه ایشان نسبت به کیفیت سیستم آموزشی تأثیر متفـاوت داشـته   
در بخش دیگري از این تحقیق، دیـدگاه تمـامی معلمـین بـدون     .است

میـزان تحصـیالت و   بر حسب جنسیت، سـن،  (ها  تفکیک گروهی آن
اسـت   در مورد هر یک از موضوعات مورد بررسـی قـرا ر گرفتـه   ....) یا
طـور کلـی    شـود بـه   مشاهده می 3همانگونه که در جدول ). 3جدول (

طوري که ایـن   به. اند اکثریت معلمین با ابعاد مختلف طرح موافق بوده
جـویی   ترین اثربخشی را در نگرش معلمین نسبت به صـرفه طرح بیش

 91چنـین بـیش از    هم. سازي آن داشته است مصرف آب و فرهنگ در
کننده در ایـن طـرح خواسـتار اجـراي طـرح در       درصد معلمین شرکت

ایـن طـرح باعـث افـزایش آگـاهی      . )3جـدول  (اند  هاي آتی بوده سال
کنندگان در زمینه بحران آب در استان خراسـان رضـوي شـده     شرکت

رسـانی طـرح    ح از نحوه اطالعترین میزان رضایت از این طر کم. است
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در رابطه بـا  . اند درصد با آن موافق بوده 60باشد که تنها نزدیک به  می
درصد  64بندي اجراي طرح هم درصد موافقت معلمین در حدود  زمان
باشد، در حالی که در رابطه با سایر موضوعات مورد بررسی حـداقل   می

ضـمناً  . اند فقت نمودهکننده اظهار موابیش از دو سوم معلمین مشارکت
باشند که در پاسخ بـه هـر    در این جدول، منظور از موافقین افرادي می

اي کـه در دامنـه کـامالً     گزینـه  5یک از سئواالت مطرح شده از بین 
کـامالً  "هـاي   انـد، یکـی از گزینـه    موافقم تا کامالً مخالفم قرار داشته

  .اند را برگزیده "موافقم"و یا  "موافقم
  

اثربخشی ابعاد مختلف طرح از دیدگاه تمامی معلمین  - 3جدول 
  کننده در طرح شرکت

  موافقین با طرح  موضوع مورد بررسی
  درصد 87/63  بندي زمان

  درصد 83/75  امکانات آموزشی
  درصد 50/59  رسانی طرح اطالع

  درصد 49/71 کیفیت سیستم آموزشی
  درصد 49/70  ها، مسابقات و تشویقات صورت گرفته کیفیت آزمون

  درصد 12/91  جویی آب نگرش نسبت به صرفه
  درصد 44/79  افزایش سطح آگاهی و درك بحران آب

  درصد 12/91  هاي آتی اجراي طرح در سال
  

بـا انجـام طـرح فرهنگـی      1  با توجه به نتایج ارائه شده درجـدول 
نجات آب کشاورزي، معلمین زن و مرد، معلمـین بـا سـنین متفـاوت،     

تحصیلی متفاوت، معلمین با مقطع تدریس متفـاوت و  معلمین با رشته 
هاي متفاوت مشارکت در طـرح نگـرش    چنین معلمین با تعداد سال هم

با توجه به این . اند جویی در مصرف آب داشته یکسانی نسبت به صرفه
نتایج نوع جنسیت، سـن، رشـته تحصـیلی و مقطـع تـدریس و تعـداد       

ین موضوع کـه آمـوزش و   ها به ا هاي مشارکت در نوع نگرش آن سال
جویی در مصرف آب راهکاري مناسـب ارزیـابی    سازي براي صرفه آگاه
بیش (اند  ها با این دیدگاه موافق بودهاست، تأثیري ندارد و اکثر آن شده

تنها معلمـین بـا میـزان تحصـیالت متفـاوت      ). 3جدول -درصد 90از 
بـارتی  ع بـه . جویی در مصرف آب دارند نگرش متفاوتی نسبت به صرفه

میزان تحصیالت در دیدگاه معلمین در رابطه با اثـر بخشـی طـرح در    
 ,.Willis et al(است که بـا نتـایج    جویی مصرف آب مؤثر بوده صرفه
 .مطابقت دارد) 2013

کننـدگان در   آگاهی شـرکت  به طور کلی، این طرح باعث افزایش
نتـایج ایـن   . زمینه بحران آب در استان خراسـان رضـوي شـده اسـت    

و ) 1385(، افخمـی  )1388(داد و مظلـوم   تحقیق بـا مطالعـات یـزدان   
ادن افـراد در   در زمینه اثربخشی آموزش و آگـاهی د ) 1387(جبارلوي 

  .خوانی دارد رابطه با بحران آب و مصرف بهینه آن هم
 

 يگیر نتیجه

بر اساس نتایج این پژوهش، و با توجه به مؤثر بودن این طـرح در  
چنـین نگـرش مثبـت افـراد      افزایش آگاهی و درك بحران آب و هـم 

 90با توجه به موافقـت بـیش از   (جویی در مصرف آب  نسبت به صرفه
شود که اجراي طـرح   پیشنهاد می) کنندگان در این طرحدرصد شرکت

هاي آتـی و   تري، در سالانسجام بیش فرهنگی نجات آب کشاورزي با
فرهنـگ  شـدن  نهادینـه   آب وفرهنگ مصـرف  کامل  اصالحتا زمان 

و فرهنگ صحیح مصرف آب، و با رعایت مقتضیات زمان  جویی صرفه
شـود اجـراي ایـن طـرح     که پیشنهاد مـی ضمن این. و مکان اجرا شود

محدود بـه نجـات آب کشـاورزي بـاقی نمانـد و نجـات آب در همـه        
و از جهات مختلـف  ) کشاورزي، شرب، صنعت، محیط زیست(ها  نهزمی

  .کمی و کیفی مد نظر قرار گیرد
با توجه نتایج حاصل از اجراي این تحقیق جهـت اجـراي مـؤثرتر    
این طرح بایستی بر روي کیفیـت امکانـات و اقـالم آموزشـی کـه در      

در ایـن راسـتا   . گیرد، تجدیـدنظر شـود   کنندگان قرار می اختیار شرکت
تري نسبت به کیفیت شود که مسئولین مربوطه توجه بیش پیشنهاد می

سیستم آموزشی از لحاظ قابل فهم بودن و درك موضـوع بحـران آب   
 .آموزان داشته باشند براي دانش

هـاي کـاهش    شود مطالب آموزشی در ارتباط با روش پیشنهاد می
ن هاي ارتقاء و بهبود راندما مصرف و نحوه صحیح مصرف آب و روش

از (هاي درسی  خصوص مصرف از طریق کتابتولید، انتقال، توزیع و به
جمله ریاضیات، معارف اسالمی، ادبیات فارسی، زبان انگلیسـی، علـوم   

در این ارتبـاط بـه   . شود آموزان آموزش داده  به دانش) تجربی، جغرافیا
بایسـت توجـه    آموزش از طریق انتقال پیام به صورت غیر مستقیم می

 . صورت پذیرد اي ویژه
که نجات آب در گرو کاهش برداشت از منابع آبی و با توجه به این

سازي در  شود فرهنگ ها است، پیشنهاد میحفاظت کمیت و کیفیت آن
ي اي صورت پذیرد که این موضوع به یک خواسـته  گونه این ارتباط به

هـاي   بـرداران آب، دسـتگاه   ملی تبدیل شده تا در نتیجه تمـامی بهـره  
ــاط از راهکارهــایی کــه توســط  ... رایــی و مــدیریتی واج در ایــن ارتب

هـا را  شـود، پیـروي نمـوده و آن    نظران ارائه مـی  کارشناسان و صاحب
 . اجرایی نمایند

) کمپـین (هـاي مردمـی    هاي مردم نهاد و گروه گیري تشکل شکل
تواند الگوي صحیح مصرف آب را در منـاطق خشـک و    نجات آب می

از . ي همگـانی تبـدیل نمایـد    ک فرهنگ و خواستهآبی به ی شرایط کم
هـاي مردمـی، بـا محوریـت قشـر       هـا و گـروه   رو ایجاد این تشکل این

توانـد در   آمـوزان مـی   کـرده و فرهنگیـان و مشـارکت دانـش     تحصیل
  .درازمدت به کاهش اثرات ناشی از بحران آب کمک نماید
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  تشکر و قدردانی
اثــر بخشــی حاصــل از "ایــن تحقیــق در راســتاي انجــام طــرح 

بـا کـد    "سازي طرح فرهنگی نجات آب کشاورزي رسانی و آگاه اطالع
91076-KOH  ــه ــک . اســت صــورت پذیرفت ــیله از یکای ــدین وس ب

خصـوص   اي خراسان رضوي به همکاران محترم در شرکت آب منطقه
محترم مطالعات و طرح و توسعه، روابط عمـومی، کمیتـه    هاي معاونت

. شــود تحقیقـات و ســایر کارشناســان محتــرم تشـکر و قــدردانی مــی  
چنــین از معلمــین محتــرم، مســئولین ادارات آمــوزش و پــرورش  هــم

هاي استان خراسان رضوي که در طرح مشارکت نموده و با  شهرستان
م نمودند، صمیمانه تشـکر  ارائه نظرات خود زمینه ارزیابی طرح را فراه

  .شود و قدردانی می
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Abstract 
Regarding to the increasing population growth and water consumption, there is a highly emphasis on making 

culture in modification of water consumption pattern via individual community participating. According to this, 
the Water Regional Company of Khorasan Razavi organized and performed a cultural project entitled 
agricultural water saving with participation of teachers and students in the schools of Khorasan Razavi province 
between 2009 to 2013 years. For this purpose by examination the learning cases which provided for design 
manager, a questionnaire was designed to determine the views and opinions of teachers who participated in the 
project. The aim of this paper is to investigate the effect of awareness and learning along with this project. The 
statistical analysis of various subjects in relation to performance of this design including attitude to saving of 
water consumption, understanding water crisis and the necessity of project performance in the coming years 
were performed with the Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests. The results show that the project 
implementation leads to increasing the participant knowledge of water crises and majority of them have 
suggested the implementation of project in future years. Furthermore, the highest effect of project (more than 91 
percent) are occurred in teacher attitude to saving of water consumption and development of culture. It is 
recommended that the implementation of this project was not restricted only to agricultural water saving but it 
should be extended to other fields such as industry and environment (even quantity and quality futures of water). 
In addition, the formation of non-governmental organizations (NGOs) and campaign to save water, is 
recommended. It can reform the correct pattern of water consumption to a culture and become a public demand.  

 
Key words: Awareness, Water Saving, Reducing Water consumption, Consumption Pattern Modification, 

Reform Culture of Water Consumption, Khorasan Razavi Province. 
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