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در این پژوهش، تأثیر آموزش رفتار مرصف آب بر رفتار شهروند 

محیط زیستی و ارتباط با طبیعت سوادآموزان بزرگسال بررسی 

شده است. همچنین به روش شبه آزمایشی و به صورت پیش 

شد.  انجام  گواه  و  آزمایش  گروه  دو  با  آزمون  پس  و  آزمون 

سوادآموزی  نهضت  سوادآموزان  کلیه  مطالعه  مورد  جامعه 

شهرستان بجنورد به تعداد 1978 نفر بود و از کسانی که منره 

پیش آزمون آنها کمرت از حد میانگین در پرسشنامه ها بود، 30 

نفر در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه به شیوه گامرش تصادفی 

جایگزین شدند و دوره آموزش با گروه آزمایش در 15جلسه 1 

ساعته انجام شد. از هر دو گروه کنرتل و آزمایش، قبل و بعد 

آموزش، پیش و پس آزمون گرفته شد. روایی صوری و محتوایی 

پرسشنامه ها توسط اساتید و خربگان تأیید شد و پایایی آن با 

رضیب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/83، 0/87 و 0/72 برآورد شد. 

تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کاملوگروف، لون )همگنی 

نرم افزار  کمک  به  عاملی  تحلیل  و  کوواریانس  ها(،  واریانس 

رفتار  آموزش  داد  نشان  یافته ها  انجام  شد.   24 نسخه   spss

مرصف آب بر رفتار شهروند محیط زیستی و ارتباط با طبیعت 

سوادآموزان تأثیر مستقیم و معنادار داشت. یافته های فرعی 

شهروند  رفتار  بر  آب  رفتار مرصف  آموزش  که  داد  نشان  نیز 

تأثیر مستقیم  با طبیعت سوادآموزان  ارتباط  و  محیط زیستی 

و معنادار دارد.
شهروند  رفتار  آب،  مرصف  رفتار  آموزش  كلیدی:  واژه های 

محیط زیستی، ارتباط با طبیعت، سوادآموزان.

In this study, the effect of water consumption behavior 
training on environmental citizen behavior and relationship 
with nature of adult education has been investigated.  Also, 
quasi-experimental method, pre-test and post-test were 
performed with two experimental and control groups. The 
study population of all literate students of  Bojnourd Literacy 
Movement was 1978 and among those whose pre-test score 
was less than the average in the questionnaires, 30 people were 
placed in the experimental group and 30 people in the group 
by random placement and the training course was conducted 
with the experimental group in 15 1-hour sessions.  Before and 
after training, pre- and post-test were taken from both control 
and experimental groups. The face and content validity of the 
questionnaires were confirmed by professors and experts and 
its reliability was estimated with Cronbach's alpha coefficient of 
0.83, 0.87 and 0.72, respectively. Data analysis was performed 
using Kolmogorov test, Levene’s Test )homogeneity of 
variances(, covariance and factor analysis using SPSS software 
version 24. The findings showed that water consumption 
behavior training had a direct and significant effect on 
environmental citizen behavior and communication with 
adult education nature. Sub-findings also showed that water 
consumption behavior training has a direct and significant 
effect on environmental citizen behavior and communication 
with adult education nature.

Keywords: Water Consumption Behavior Training, 
Environmental  Citizen Behavior, Communication with 

Nature, Literacy Students.
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مقدمه

رابطه انسان و طبیعت در طول تاریخ دستخوش تغییرات بسیاری 
گشته است. انسان خود را مالک زمین می داند و با بهره برداری 
می مناید  تخریب  را  محیط زیست  طبیعی،  منابع  از  بی رویه 
از  بخشی  به عنوان  برش،  نقش  بر  محققان   .)2007  ،sutton(
اکوسیستم زمین و طبیعت، غیر سلسله مراتبی که در آن متام 
 .)2000 ،Schultz( اجزا، یکدیگر را متأثر می سازند، تأکید می کنند
از  ارتقای رفتارهای مراقبت  بر  در رویکرد روانشناسی محیطی 
محیط، بر ارتباط انسان با طبیعت؛ یعنی متایالت عاطفی، عشق 
از  الگوهایی  طبیعت،  با  ارتباط  می شود.  تأکید  درونی  و  ذاتی 
رفتار است که با زیست بوم هامهنگ است و چرخه طبیعیت را 
مختل منی سازد )Capra، 2009(. ارتباط با طبیعت عبارت از این 
است که افراد تا چه اندازه خودشان را جزئی از طبیعت می دانند. 
Schultz جهان طبیعی را به سادگی یک سیستم مکانیکی توصیف 
می کند که انسان ها می توانند از آن بهره برداری یا آن را تخریب 

.)2000 ،Schultz( کنند
نقش  که  است  محیط زیستی  عوامل  باارزش ترین  ازجمله  آب 
انسان دارد )نظری توکلی، 1391(. در سال  به سزایی در حیات 
های اخیر، پدیده خشکسالی به یکی از موضوعات پرچالش مبدل 
شده است )Trenberth و Fasullo، 2013(. همچنین الگوهای 
آب وهوا، دما و بارش در رسارس جهان تغییر کرد و رقابت برای 
آب در بخش های متعدد افزایش یافت )Miranda و همکاران، 
 Evans( هم زمان جمعیت با نرخی فزاینده، افزایش یافت .)2010
و Varma، 2009( که نتیجه آن افزایش نگرانی ها در حوزه منابع 
آبی بود )Arnell و همکاران، 2011( و کم آبی به عنوان تهدید 
جهانی مطرح شد )Foster و Ait-Kadi، 2012(. خاورمیانه جز 
کم آب ترین مناطق جهان می باشد و هم زمان با رشد جمعیت 
افزایش می یابد )رودی فهیمی  برای آب  این مناطق، تقاضا  در 
فائو  آمار  1394(.براساس  شیری،  و  خلفی  همکاران،1385؛  و 
درحالی که این منطقه 14 درصد از مساحت کره  زمین را شامل 
می شود، تنها 2 درصد از منابع آب را در اختیار دارد )مکنزی مور 
و همکاران، 2012(. میزان بارش ساالنه در ایران حدود یک سوم 
میانگین بارش جهاىن گزارش شده است، به گونه ای که سبب شده 
و  نیمه خشک، خشک  از مساحت کشور در منطقه   84 درصد 
در  خانگی  بخش  در  رسانه  مرصف  طرفی  از  قرارگیرد.  بیابانی 
دنیا به طور متوسط 45 مرتمکعب و در ایران نزدیک به دو برابر 
است )آل شفیعی، 1388(. ایران در رعایت شاخص های پایداری 
محیط زیست و توسعه پایدار همواره در رتبه های پایین جداول 
میان 146  در  رتبه 132  در  در سال 2005  و  دارد  قرار  جهانی 
کشور قرار گرفته است )عقیلی و همکاران، 1388(. بنابراین در 
کشور ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، محدودیت منابع 

آبی، عدم توازن بارندگی در مناطق مختلف کشور، کاهش کیفیت 
منابع آب، رشد جمعیت و مرصف نادرست، سازمان های بین املللی 
هشدار دادند، در سال 2025 درگیر بحران جدی آب خواهد شد 
)Willis و همکاران، 2009( و بحران آب، ابعاد سیاسی و امنیتی 
یافته و در آینده باید منتظر مناقشه و تنش  در شهرها و روستاها 
بود )آل شفیعی فومنی، 1388(. ازاین رو، قرن حارض، قرن بحران 

آب خواهد بود )رفیع زاده، 1394(. 
ریشه  انسانی  رفتار  در  محیط زیست  مشکالت  ازآنجایی که 
دارند، بنابراین می تواند با مدیریت رفتارهای مربوطه، فشارهای 
محیط زیستی آن کاهش یابد )steg و vlek، 2009(. اصالح رفتار 
مرصف آب نیازمند شناخت رفتار مرصف کننده آب و عوامل مؤثر 
اقلیمی، سبک  الگوی مرصف آب برحسب رشایط  بر آن است. 
  .)2008 ،Flick( زندگی، فرهنگ، فناوری و اقتصاد متفاوت است
حسنی و همکاران )1396( نشان دادند، عوامل درک آسیب پذیری، 
شدت تخریب، موانع حفاظت از منابع آب و مسئولیت پذیری با 
رفتارهای مدیریت منابع آب همبستگی معناداری داشتند. برک 
پور و جهان سیر خرارودی )1393( پایین بودن سطح رفتار شهروند 
محیط زیستی شهروندان را به دلیل عدم وجود عوامل زیرساختی، 
نهادی و قانونی کافی بیان کردند. آزادخانی و همکاران )1397( 
دریافتند، شناخت دانش آموزان نسبت به مسائل محیط زیستی 

ضعیف است 
برای  خصوصی  بخش  دریافتند   )1395( مؤمنی  و  یوسفی 
رسمایه گذاری در بخش تبلیغات و برنامه های آموزشی در جهت 
رصفه جویی در مرصف آب می تواند نقش داشته باشد. دهقان 
به مرصف  نگرش  بین  دادند  نشان   )1395( کریم رسا  پوررضا  و 
بهینه آب و مسئولیت پذیری با رسانه مرصف آب خانواده رابطه 
معناداری وجود دارد. دهداری و دهداری )1395( نشان دادند، 
متغیرهای قصد رفتاری و کنرتل رفتاری درک شده توانستند 44 
درصد تغییرات رفتار دانشجویان برای رصفه جویی در مرصف آب 
را توضیح دهند. احمدیان و حقیقتیان )1395( دریافتند عوامل 
محیط زیستی  رفتارهای  ترویج  سیاست های  می توانند  فرهنگی 
مسئوالنه را پیش بینی  کند. رحیمی فیض آباد و همکاران )1395( 
افراد  نیت  بر  و هویت خود  اخالقی  نگرش، هنجار  متغیر  سه 
نسبت به حفاظت از آب را تأثیرگذار گزارش کردند. کالنرتی و 
تئوری  بر  مبتنی  آموزش  بین  دادند،  نشان   )1395( سعیدی پور 
یادگیری  بر میزان  به روش مرسوم مدارس،  ارتباط گرایی نسبت 
مفاهیم محیط زیستی و ارتباط با طبیعت، دانش آموزان تفاوت 
معناداری وجود دارد. زاهدی نیا و همکاران )1393(بیان کردند 
مدیریت  و  حفاظت  است  نیاز  آبی،  منابع  از  بهره مندی  برای 
صحیح و کارآمد در زمینه مرصف و توزیع آب انجام شود و تحقق 
افراد یک جامعه و  افزایش سطح سواد آب در  امرمستلزم  این 
بهبود مدیریت بهینه آب است. ملکی و همکاران )1393( نشان 
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رابطه  آب  مرصف  به  نسبت  نگرش  با  آب  مرصف  رفتار  داد، 
بیش  دادند  نشان   )1392( دارد. سلیامن پور عمران و همکاران 
از حیطه نگرشی و مهارتی محیط زیست در تعلیم و تربیت به 
بعد شناختی محیط زیست توجه شده است. رشیدی و رضوانی 
زنان  انرژی  مرصف  رفتار  و  نگرش  دانش  کردند،  بیان   )1392(
قابل  به صورت  با گروه شاهد،  درگروه آموزش دیده در مقایسه 
مالحظه ای بهبودداشته است. گرامنایه پور و بیگدلی نژاد )1392( 
بیان کردند، برنامه های آموزشی رسانه ملی در زمینه  مرصف آب 
که در حال حارض پخش می شوند، چندان با واقعیت های موجود 
الگوی مرصف  نداشته است و در اصالح  در جامعه هامهنگی 
  Silva.آب در بین شهروندان چندان مؤثر و موفق نبوده است
و همکاران )2018( دریافتند، دانشجویان آموزش محیط زیستی 
دیده اند، اما عملکرد محیط زیستی آن ها ضعیف و دور از اهداف 
پایدار است. Halkos و همکاران )2018( دریافتند معلامن دارای 
نگرش های محیط زیست مثبت دارای رفتار حرفه ای محیط زیستی 
 Liu و   Fu باشند.  می  محیط زیست  دانش  متوسط  سطح  و 
رفتار  بر  مهمی  تأثیر  محیط زیست  آموزش  دریافتند   )2017(
بازیافتی دارد. مطالعه Geng و  از آب  استفاده  از لحاظ  افراد 
همکاران )2015( نقش مثبت ارتباطات با طبیعت را در ترویج 
دریافت   )2014(  Adams می کند.  تأیید  محیط زیستی  رفتار 
باکسانی  مقایسه  در  هستند  محیط زیست  طرفدار  که  افرادی 
 Lieflander آب  حفظ  برای  نیستند  محیط زیست  طرفدار  که 
 دارند. Lieflander )2014( نشان داد، باتوجه  به تقویت ارتباط 
دانش آموزان با طبیعت، بهبود نگرش محیط زیست و افزایش دانش 
محیط زیست، آموزش محیط زیست موفق بود. Fan و همکاران 
سطوح  با  مرصف کنندگان،  آب  مرصف  دادند،  نشان   )2014(
 McMartin و  Sammel .است کم  باال،  درآمد  و  باال  تحصیلی 
)2014( نشان دادند، سواد آب بهرت با تصویب رفتارهای کاهش 
آلودگی آب و حامیت از منابع جایگزین آب همراه بوده و نیاز 
به هدف گذاری بیشرتی برای ایجاد دانش و حامیت از ابتکارات 
مدیریت آب می باشد. Boiral و همکاران )2013( نشان دادند، 
مدل رفتار شهروند محیط زیستی بر نقش ارزش های محیطی و 
کنرتل رفتاری درک شده در پذیرش رفتار شهروند محیط زیستی 
تأثیر دارد. Grafton و همکاران )2011( نشان دادند، بین تأثیر 
آب خانگی  برروی مرصف  رفتارها  و  نگرانی های محیط زیست 
کردند،  بیان   )2009( همکاران  و   Willis ندارد.  وجود  ارتباطی 
خانوارهایی که نسبت به نگرانی های محیط زیست و رصفه جویی 
در مرصف آب نگرش مثبتی دارند، آب کمرتی مرصف دارند و این 
نگرش در رسارس رفتار آن ها برروی حامم، لباس شسنت، آبیاری و 

باز گذاشنت شیر آب تأثیر می گذارد.
مدیریت  بحث  در  می تواند  آبی  منابع  بحران های  پیش بینی 
زیست محیطی بسیار مؤثر باشد )اسمعیلی و همکاران، 1388(. 

محیط زیست  از  برای حفاظت  برنامه ای  و  باید طرح  دولت ها 
مخاطرات  و  تهدیدها  کاهش  برای  مختلف  مقیاس های  در 
محیط زیستی تدوین منایند و مردم برای اجرای طرح و برنامه های 
ازآنجایی که  1389الف(.  )صالحی،  کنند  همکاری  تدوین شده 
این امر حیات انسان ها، سالمت محیط زیست و توسعه پایدار 
با  مقابله  برای  راهکارهایی  یافنت  انداخت،  خواهد  به خطر  را 
از  یکی   ،)1389 کریمی،  و  )ملکی  می رسد  به نظر  رضوری  آن 
راهکارهای اجتناب از آسیب رساندن به محیط زیست، تغییر رفتار 
  Quimbita( انسان ها به سمت وسوی ابعاد طبیعت گرایانه است

 .)2005 ،Pavel و
Nisbet و همکاران، )2009( معتقدند ارتباط با طبیعت برخی 
حفاظت  می کنند.  تبیین  را  محیط زیست  مسئوالنه  رفتارهای 
را  خودش  فرد  که  درجه ای  به  مستقیم  به طور  محیط زیست 
رسمنشأ  آگاهی  دارد.  ارتباط  می بیند  طبیعی  جهان  از  جزئی 
رشد و تعالی انسان و به مفهوم افزایش دانش و مهارت وی در 
مواجه با جهان تلقی می شود و تأثیر مستقیمی در بهبود کیفیت 
محیط زیست زندگی انسان دارد. تأمین این نیاز عالی در سیستم 
پیچیده زندگی شهری امروز تا حدود زیادی مستلزم آموزش است. 
قانون  پنجاهم  اصل  ترصیح  و  اسالمی  غنی  فرهنگ  باتوجه به 
اساسی در حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی 
که همگانی بودن آن را در ضمیر خود نهفته است، و باتوجه به 
اینکه آموزش یکی از مؤثرترین مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه 
و  مستمر  همه جانبه،  وسیع،  اقداماتی  انجام  است،  کشور  هر 
فراگیر در جهت افزایش آگاهی های محیط زیستی جامع رضوری 

می باشد )صالحی، 1389ب(.
رفتار شهروند محیط زیستی به معنای داشنت انگیزه، اعتامدبه نفس 
و آگاهی از ارزش های فردی و معرفت کاربردی و توانایی برای 
و  عمل  در  زیستی  محیط  سواد  و  فردی  تعلیامت  دادن  قرار 
اقدام است )Berkowitz و همکاران، 2005(. آموزش بزرگساالن 
به عنوان بخشی از نظام کلی آموزش و پرورش هر جامعه باید 
به  مختلف  های  جنبه  از  را  بزرگساالن  ساخنت  آگاه  مسئولیت 
عهده گیرد؛ سواد آموزان نهضت سواد آموزی به دلیل پایین بودن 
سطح سواد احتیاج به آموزش های بیشرتی در زمینه آشنایی با 
رفتارهای صحیح مرصف آب دارند )کارشکی و محمودی، 1396(. 
رفتارهای نامطلوب و عدم حساسیت نسبت به محیط زیست، در 
جامعه ایران از حالت فردی خارج و تبدیل به مسئله اجتامعی 
شده است. با در نظر گرفنت مسائل ارائه شده یکی از اهداف 
بلندمدت مدیریت راهربدی آب کشور، باید برقراری تعادل بین 
تقاضای آب و منابع موجود آب با کمرتین هزینه و در راستای 
بر  مؤثر  عوامل  دقیق  شناخت  با  امر  این  باشد.  پایدار  توسعه 
مرصف آب، پیش بینی مرصف و مدیریت تقاضا متناسب با عوامل 
تأثیرگذار بر مرصف محقق خواهد شد. ازآنجایی که  فرهنگ سازی 
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و آموزش رفتار مرصف آب افراد بی سواد و کم سواد، در مواجه با 
بحران کم آبی تاثیر باالیی دارد؛ پژوهش حارض قصد دارد به این 
پرسش پاسخ دهد که آیا آموزش رفتار مرصف آب بر رفتار شهروند 

محیط زیستی و ارتباط با طبیعت سوادآموزان تأثیر دارد؟ 
هدف فرعی 1: بررسی تأثیر آموزش رفتار مرصف آب بر رفتار 

شهروند محیط زیستی سوادآموزان
هدف فرعی 2: بررسی تأثیر آموزش رفتار مرصف آب بر ارتباط با 

طبیعت سوادآموزان

روش پژوهش 

روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، 
پس  و  پیش آزمون  به صورت  که  است  آزمایشی  تجربی-شبه 
کابردی  انجام می شود. که در زمره تحقیقات  پیگیری  آزمون و 
محسوب می شود. جامعه آماری شامل کلیه سواد آموزان نهضت 
سوادآموزی شهرستان بجنورد به تعداد 1978 نفر بودند. شهرستان 
بجنورد،مرکز استان خراسان شاملی و یکی از استان های محروم 
و وابسسته به کشاورزی و منابع آبی است و تعداد قابل توجهی 
کشاورز نیازمند آموزش در زمینه توسعه پایدار دارد. از کسانی 
که منره پیش ازمون آنها کمرت از حد میانگین در پرسشنامه ها بود 
تعداد 30 نفر در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه به شیوه گامرش 

تصادفی جایگذاری شدند.

جدول 1- دیاگرام طرح پژوهش

پس آزمونمتغیر مستقلپیش آزمونگروه

EO1XO2 )آزمایش(

CO1-O2 )شاهد(

 O1 ،نشانه گروه شاهد C ،نشانه گروه آزمایش ،E در این طرح
نشانه پیش آزمون، O2 نشانه پس آزمون و X نشانه متغیر مستقل 
است. در این طرح، گروه ها کامال تصادفی انتخاب شده و از هر 
گروه پیش آزمون به عمل می آید و سپس گروه آزمایش را تحت 
از هر دو گروه پس  پایان  تاثیر متغیر مستقل قرار داده و در 
آزمون به عمل آورده و تفاوت میانگین منرات پس آزمون و پیش 
آزمون گروه آزمایشی وگروه شاهد با هم مقایسه می شود. برای 
گردآوری اطالعات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. 
و  دهداری  آب  مرصف  برنامه ریزی شده  رفتار  پرسشنامه   -1
دهداری )1395(: این پرسشنامه استاندارد بر مبنای تئوری رفتار 
برنامه ریزی شده Ajzen )1991( طراحی شده است و  5 مؤلفه 
به رشح زیر دارد: 1- رفتار رصفه جویی در مرصف آب، 2- قصد 
رصفه جویی در مرصف آب، 3- هنجارهای ذهنی برای رصفه جویی 
در مرصف آب، 4- کنرتل رفتاری درک شده و 5- نگرش در مورد 

رصفه جویی در مرصف آب. منره گذاری پرسش نامه بر اساس طیف 
5 درجه ای لیکرت صورت گرفته است. روایی پرسشنامه توسط 
اساتید محرتم مورد تأیید قرارگرفته است و برای به دست آوردن 
پایایی این پرشنامه از رضیب آلفای کرونباخ استفاده شده است 
این رضایب برای مجموعه گویه های رفتار، نگرش، قصد رفتاری، 
هنجارهای ذهنی و کنرتل رفتاری درک شده به ترتیب برابر با 
0/87، 0/92، 0/85، 0/85 و 0/70 بود و رضیب آلفای کرونباخ کل 

پرسشنامه 0/83 بود.
ارجلو  حیدری  زیستی  محیط  شهروند  رفتار  پرسشنامه   -2
)1394(: این پرسشنامه استاندارد است و توسط حیدری ارجلو 
)1394( طراحی شده است و همچنین دارای 21 سؤال است و در 
قالب طیف 5 درجه ای لیکرت که شامل گزینه های کامالً موافقم 
)با امتیاز 1(، موافقم )با امتیاز 2( تا حدودی موافقم )با امتیاز 3(، 
مخالفم )با امتیاز 4( و کامالً مخالفم )با امتیاز 5( است، متغیر 
رفتار شهروند محیط زیستی سنجیده شد. این ابزار تک عاملی 
بوده و برای به دست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، کل گویه های 
پرسشنامه باهم جمع شد. این امتیاز دامنه ای از 21 تا 105 دارد، 
بدیهی است، هر چه این امتیاز باالتر باشد نشان دهنده میزان 
بیشرت رفتار شهروند محیط زیستی خواهد بود و برعکس. برای 
تعیین قابلیت اعتامد پرسشنامه رفتار شهروند محیط زیستی از 
روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که رضیب آلفای کرونباخ 
قابلیت  نشان دهنده  رضیب  این  آمد،  به دست   0/87 با  برابر 

مطلوب این پرسشنامه می باشد. 
3-پرسشنامه ارتباط با طبیعت Nisbet و همکاران )2009(: این 
مقیاس شامل سه خرده مقیاس به رشح ذیل می باشد: 1- احساس 
خود، 2- دورمنا و دیدگاه جهانی نسبت به طبیعت و 3- تجربه ی 
فیزیکی در ارتباط با طبیعت و 17 گویه در طیف لیکرت است 
که شامل گزینه های کامالً مخالفم )با امتیاز 1(، مخالفم )با امتیاز 
2(، نظری ندارم )با امتیاز 3(، موافقم )با امتیاز 4( و کامالً موافقم 
)با امتیاز 5( است، سنجیده می شود. در پژوهش بدری گرگری و 
همكاران )1390( و پایایی این مقیاس آزمایش شد. نتایج تحلیل 
عاملی تأییدی، نشان می دهد،الگوی سه عاملی برازش قابل قبولی 
با داده ها دارد. رضایب آلفای كرونباخ 72% نشان داد، این ابزار 
پایایی نسبتاً مناسبی دارد. برنامه آموزشی مطالعه حارض بر مبنای 
نظریه رفتار برنامه ریزی شده و مؤلفه های آن و با هدف رفتار 
بهینه مرصف آب در قالب 6 جلسه آموزشی 60 دقیقه ای و به 
مدت 1 ماه برای رشکت کنندگان گروه آزمایش انجام شد. جلسات 
آموزشی در قالب جلسات سخرنانی، بحث گروهی، بارش افکار 
و ارائه فیلم و مطالب آموزش بهینه مرصف آب به صورت کتاب، 
بروشور و پاور پوینت برگزار شد. دو گروه آزمایش و شاهد 3 ماه 
بعد از امتام مداخله آموزشی مجدداً پرسشنامه پژوهش حارض را 

تکمیل منودند.
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جدول 3- آمار توصیفی داده ها

آزمایششاهدمؤلفهمتغیر

واریانسمیانگینواریانسمیانگین

رفتار برنامه ریزی شده 
مرصف آب

53.9019.4055.4315.01رفتار رصفه جویی در مرصف آب

8.8001.479.5000.672قصد رصفه جویی در مرصف آب

هنجارهای ذهنی برای رصفه جویی 
در مرصف آب

5.4003.1455.7002.63

8.7000.8338.532.46کنرتل رفتاری درک شده

نگرش در مورد رصفه جویی در 
مرصف آب

9.160.8339.830.282

70.10039.8170.0010.27رفتار شهروندی محیطرفتار شهروند محیط زیستی

ارتباط با طبیعت

33.067.9937.0313.48احساس خود در ارتباط با طبیعت

9.2310.878.764.25دیدگاه جهانی نسبت به طبیعت

15.636.5817.635.62تجربه ی فیزیكی با طبیعت

جدول 4- نرمال بودن داده ها مرصف آب بر رفتار شهروندی محیط  زیست

میانگینتعداد
انحراف 

معیار

چسبندگیکشیدگی

خطاآماریخطاآماری

شاهد
0.4290.4270.9080.833-3082.504.45پیش آزمون

3085.005.910.3840.4270.7560.833پس آزمون

آزمایش
0.4390.833-3090.236.580.4800.427پیش آزمون

0.6140.4271.2750.833-3089.004.87پس آزمون

باتوجه به جدول )4( چون مقدار چولگی و کشیدگی برای متغیرهای 
تحقیق در بازه )2+ و 2-( قرار دارند پس احتامل توزیع نرمال دارند.

جدول )5( به بررسی همگونی واریانس با استفاده از آزمون لون 
پرداخته است.

جدول 5- آزمون لون

سطح معناداریDF1DF2آمار لون

1.0271580.315شاهد

3.0241580.087آزمایش

جدول  در  که  لون  آزمون  در  معناداری  سطح  چنانچه  معموالً 
می توان  باشد،   0.05 از  بیشرت  می شود  داده  منایش   Sig با   )5(

این  گفت واریانس گروه ها تجانس دارد. فرض صفر )پوچ( در 
آزمون واریانس دو گروه دارای تجانس می باشد، باتوجه به سطح 
و  رد  مقابل  فرض  است،  بیشرت   0.05 از  که  جدول  معناداری 
فرض صفر قبول می شود. برای بررسی این فرضیه آزمون تحلیل 

کوواریانس در مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده می شود.
براساس نتایج جدول )6( می توان گفت که مقدار F تأثیر متغیر هم 
پراش را نشان می دهد )1.057(. این مقدار F معنادار است چون 
احتامل آن )0.005( از سطح معنادار 0.05 کوچک تر است. خط 
چهارم خروجی اصلی تحلیل کواریانس است که مقدار F تأثیر متغیر 

مستقل 5.952 معنادار است.
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یافته  ها

متغیر  برای هر  را  داده ها  میانگین  اول  )3(، ستون  در جدول 
نشان داد که در مورد پرسشنامه رفتار برنامه ریزی شده مرصف 
آب با مقدار میانگین 89.00 در محدوده موافقم قرار دارد، در 
مورد پرسشنامه رفتار شهروند محیط زیستی با میانگین 70.10 

با  ارتباط.  در محدوده موافقم می باشد و در مورد پرسشنامه 
با میانگین 57.93 در محدوده موافقم است. آموزش  طبیعت 
بر رفتار شهروند محیط زیستی سوادآموزان  رفتار مرصف آب 
بودن  نرمال  شدن  برای مشخص  دارد.  تأثیر  بجنورد  شهرستان 
داده ها مرصف آب بر رفتار شهروند محیط زیستی جدول )4( 

توجه شود.
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آموزش رفتار مرصف آب بر ارتباط با طبیعت سوادآموزان شهرستان 
بجنورد تأثیر دارد.

جدول 8- آزمون لون

سطح معناداریDF1DF2آمار لون

4.6381580.085شاهد

0.0091580.926آزمایش

جدول 6- نتایج آزمون کوواریانس برای بررسی رفتار شهروند محیط زیستی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون
در دو گروه شاهد و آزمایش با در نظر گرفنت پیش آزمون

سطح معنا داریFمیانگین مربعدرجه آزادیمجموع مربعاتخودپنداره

209.2322104.6163.8190.028مدل اصالح

2187.02812187.02879.8340.000رهگیری

28.965128.9651.0570.008پس آزمون

163.0521163.0525.9520.018گروه

1561.5015727.395خطا

1573813.0060مجموع

14155.44459مجموع اصالح

   
جدول 7- نرمال بودن داده ها

انحراف میانگینتعداد
معیار

چسبندگیکشیدگی

خطاآماریخطاآماری

شاهد
0.2650.833-3054.1664.0000.1460.427پیش آزمون

0.4690.833-0.2850.427-3057.936.06پس آزمون

آزمایش
0.3370.833-3060.765.660.1480.427پیش آزمون

0.1070.833-1.0760.427-3063.435.84پس آزمون

باتوجه به جدول )7( مقدار چولگی و کشیدگی برای متغیرهای 
تحقیق در بازه )2+ و 2-( قرار دارند، بنابراین احتامل توزیع نرمال 
دارند. جدول )8( همگونی واریانس را با استفاده از آزمون لون 

بررسی کرده است.
بین میانگین منرات دو مرحله در پس آزمون پس از آموزش وجود 
دارد؛ و نشانگر این است که آموزش به گروه آزمایش مؤثر در رفتار 

شهروند محیط زیستی است.

جدول 9- نتایج آزمون کوواریانس برای بررسی ارتباط با طبیعت در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون
در دو گروه شاهد و آزمایش با در نظر گرفنت پیش آزمون

سطح معنا داریFمیانگین مربعدرجه آزادیمجموع مربعاتخودپنداره

244.052122.0304.6350.014مدل اصالح

2021.3812021.3876.7720.000رهگیری

31.243131.241.1870.001پس آزمون

239.671239.679.1030.004گروه

1500.795726.33خطا

190241.0060مجموع

1744.8559مجموع اصالح
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شکل 2- مرحله پیش آزمون گروه شاهد

 

شکل 3- مرحله پس آزمون گروه شاهد
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معموالً چنانچه سطح معناداری در آزمون لون که در جدول )8( 
با Sig منایش داده می شود، بیشرت از 0.05 باشد، می توان گفت 
واریانس گروه ها از تجانس برخوردار است. فرض صفر )پوچ( در 
این آزمون این است که واریانس دو گروه تجانس دارد، باتوجه به 
سطح معناداری جدول که از 0.05 بیشرت است، فرض مقابل رد و 
فرض صفر قبول می شود. برای بررسی این فرضیه آزمون تحلیل 
کوواریانس در مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده می شود. 
براساس نتایج جدول می توان گفت، مقدار F تأثیر متغیر همپراش را 
نشان می دهد )1.187(. این مقدار F معنادار است چون احتامل آن 
)0.001( از سطح معنادار 0.05 کوچک تر است. خط چهارم خروجی 
اصلی تحلیل کواریانس است، مقدار F تأثیر متغیر مستقل 9.103 
معنادار است. یعنی پس از خارج کردن تأثیر پیش آزمون، اختالف 
معناداری بین میانگین منرات دو مرحله در پس آزمون پس از آموزش 
وجود دارد. این اختالف پس  از آموزش نشان می دهد، آموزش به 
گروه آزمایش مؤثر در ارتباط با طبیعت است. برای به دست آوردن 

میزان تأثیر هر عامل در آموزش رفتار مرصف آب آمده است.

شهروند  رفتار  برروی  آب  مرصف  رفتار  آموزش  تأثیر  میزان 
درصد   40 طبیعت  با  ارتباط  برروی  و  درصد   13 محیط زیستی 

به دست آمده است.
میزان تأثیر رفتار مرصف آب بر روی رفتار شهروند محیط زیستی 12 

درصد و ارتباط با طبیعت 47 درصد به دست آمده است.
1-مرحله پس آزمون گروه آزمایش 

میزان تأثیر رفتار مرصف آب برروی رفتار شهروند محیط زیستی 12 
درصد و برروی ارتباط با طبیعت 40 درصد به دست آمده است. با 
مقایسه پیش آزمون و پس آزمون در گروه شاهد متوجه می شویم 

تغییر خاصی در داده ها به وجود نیامده است.
میزان تأثیر رفتار مرصف آب برروی رفتار شهروند محیط زیستی 23 
درصد و ارتباط با طبیعت 54 درصد به دست آمده است. با مقایسه 
پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش به تغییر هر بار عاملی پی 
می بریم. متغیر رفتار شهروند محیط زیستی پس از آموزش 11 درصد 
و ارتباط با طبیعت 7 درصد بیشرت شده اند. هر دو متغیر در حالت 

پس آزمون بار عاملی بیشرتی داشته اند.



سال هفتم، شامره 3، 1399 نرشیه آب و توسعه پایدار
32

بحث و نتیجه گیری

مرصف  رفتار  آموزش  داد،  نشان  اصلی  فرضیه  یافته های 
طبیعت  با  ارتباط  و  محیط زیستی  شهروند  رفتار  بر  آب 
بر  آب  مرصف  رفتار  تأثیر  میزان  و  دارد  تأثیر  سوادآموزان 
طبیعت  با  ارتباط  و  درصد   23 محیط زیستی  شهروند  رفتار 
محیط زیستی  شهروند  رفتار  است.  به دست آمده  درصد   54
پس از آموزش 11 درصد و ارتباط با طبیعت 7 درصد افزایش 
بیشرتی  عاملی  بار  پس آزمون  حالت  در  متغیر  دو  هر  یافت. 
تفاوت  محاسبه  از  به دست آمده  نتایج  باتوجه به  داشته اند. 
رفتار  بر  آب  مرصف  رفتار  آموزش  اثربخشی  در  گروه ها  بین 
شهروند محیط زیستی و ارتباط با طبیعت سوادآموزان می توان 
آموزش  بنابراین  می شود.  تأیید  پژوهش  اصلی  فرضیه  گفت، 
با  ارتباط  و  محیط زیستی  شهروند  رفتار  بر  آب  مرصف  رفتار 
به این  این  دارد.  تأثیر مثبت و معناداری  طبیعت سوادآموزان 
معنی است که افرادی که آموزش های محیط زیستی در رابطه 
شهروندی  رفتار  بروز  به  نسبت  می بینند  آب  رفتار مرصف  با 

همچنین  و  طبیعت  با  مطلوب  ارتباط گیری  و  محیط زیستی 
حفاظت از آن تعهد بیشرتی دارند. در تبیین این یافته می توان 
گفت، با اسرتاتژی های آموزشی مناسب در جهت آموزش رفتار 
جامعه  آگاهی  و  دانش  می توان  آب  مرصف  برنامه ریزی شده 
در زمینهی رفتار مرصف آب را افزایش و نگرش جامعه را در 
راستای حفظ آن تغییر داد. با وجود این تغییرات مرصف کننده 
و  کرد  خواهد  درک  آب   مرصف  رفتار  به  مربوط  هنجارهای 
بارصفه  آبی،  ذخایر  از  نگهداری  در  مطلوبی  رفتاری  کنرتل 
افراد  رصفه جویی  رفتار  داشت.  خواهد  آن  مرصف  در  جویی 
بر اساس اندیشه ها، باورها و نگرش های آنان شكل می گیرد و 
هرگونه تغییر در رفتارهای پایدار مستلزم تغییرات در نگرش ها 
است. در این راستا پژوهش های برک پور و جهان سیر خرارودی 
همکاران  و  حسنی   ،)1397( همکاران  و  آزادخانی   ،)1393(
)1396(، یوسفی و مؤمنی )1395(، دهقان و پوررضا کریم رسا 
حقیقتیان  و  احمدیان   ،)1395( دهداری  و  دهداری   ،)1395(
و  کالنرتی   ،)1395( همکاران  و  آباد  فیض  رحیمی   ،)1395(
ملکی   ،)1393( همکاران  و  نیا  زاهدی   ،)1395( پور  سعیدی 

 

 
شکل 4- مرحله پیش آزمون گروه آزمایش

شکل 5- مرحله پس آزمون گروه آزمایش
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 ،)1392( و همکاران  پور عمران  )1393(، سلیامن  و همکاران 
رشیدی و رضوانی )1392(، گرامنایه پور و بیگدلی نژاد )1392(، 
  Fu ،)2018( )Halkos ،)2018 و همکاران  Silva و همکاران 
 ،)2014( Adams ،)2015( و همکاران Geng ،)2017(  Liu و
و    Sammel،)2014( همکاران  و   Fan  ،)2014(  Lieflander
 Willis  ،)2013( همکاران  و   Boiral  ،)2014(  McMartin
آموزش های  بنابراین  می باشد.  همسو   )2009( همکاران  و 
زیست محیطی ازجمله آموزش رفتار مرصف آب برای باال رفنت 
به  نسبت  آنان  وظایف  شناخت  و  افراد  آگاهی های  سطح 
حفظ محیط زیست و طبیعت اطراف خود و همچنین شناخت 

وظایف شهروندی محیط زیستی  الزم است. 
استفاده از آموزش جهت باال بردن آگاهی عمومی مردم نسبت 
به رفتار مرصف آب تأثیر مثبت دارد و به تبع آن بر روی رفتار 
باعث  دارد. همچنین  تأثیر مثبت  افراد  شهروند محیط زیستی 
ترویج فرهنگ درست مرصف کردن و تغییر رفتار مردم نسبت 
به مرصف آب می شود. پس اگر بتوان فرهنگ را با سازوکارهای 
انتظار داشت که  نهادینه کرد، می توان  مناسب در شهروندان 
شهروندان نسبت به محیط زیست حساس باشند. برای ترویج و 
توسعه رفتارهای مطلوب محیط زیستی، در راستای محافظت از 
منابع طبیعی و محیط زیست، باید نحوه رفتارها و روش زندگی 
رفتارهای  تغییر  ازآنجایی که  یابد.  تغییر  طبیعت  در  انسان ها 
محیط زیست در شهروندان مستلزم آموزش های الزم از طریق 
نهادهای متولی جامعه پذیری )آموزش  و پرورش و آموزش عالی، 
رسانه ارتباط جمعی( است، پیشنهاد می شود نهادهای مربوطه 
در این راستا برنامه های عملی بیش تری را در جامعه پیاده سازی 
یک  آموزشی  سیستم  است  الزم  1388(.بنابراین  )رزاقی،  کنند 
برنامه جامع آموزشی محیط زیست را توسعه دهد، به طوری که 
آگاهی  محیط زیستی  مسائل  از  بتوانند  بزرگ ساالن  و  جوانان 
مشکالت  آن  توسط  که  بیاموزند  مهارت هایی  و  بیابند 
محیط زیستی را حل منایند )شبیری و عبداللهی، 1388(. آموزش 
سطح  ارتقا  سبب  می تواند  آب  مرصف  برنامه ریزی شده  رفتار 
آن  دنبال  به  و  آنان  نگرش  افراد،  زیستی  محیط  آگاهی های 
با طبیعت شود. به طوری که  ارتباط آنان  گسرتش و غنی شدن 
باالی  هزینه های  کاهش  موجب  آب  مرصف  در  رصفه جویی 
تصفیه آب و فاضالب و آثار مخرب محیط زیستی دفع فاضالب 
میان روش های  از  و  انرژی می شود  در مرصف  و رصفه جویی 
پذیرش  بیشرتین  عمومی  آموزش  آب،  مرصف  در  رصفه جویی 
وظیفه دارند،  شهروندان   .)2007 همکاران،  و   Kim( رادارند 
شهر  محیط زیستی  مسائل  به  نسبت  را  خود  آگاهی  و  دانش 
و  باشند  نگران  خود  پیرامونی  مسائل  به  نسبت  و  بربند  باال 
آب  کمبود  شهری همچون  محیط زیستی  مشکالت  کاهش  در 
آنان  بیشرت شدن مشکالت کمبود آب  با  زیرا  مشارکت منایند. 

رفتارها  این  تحقق  شد.  خواهند  اساسی  مشکالت  دچار  نیز 
با  که  است  محیط زیستی  شهروند  رفتار  تحقق  معنای  به 
فرهنگ سازی،  و  آب  مرصف  رفتار  محیط زیستی  آموزش های 
به  تبدیل  را  رفتار  آب،  مرصف  رفتار  تثبیت  و  کردن  نهادینه 
دستیابی  و  مرصف  الگوی  اصالح  بر  آنچه  منایند؛  هنجار  یک 
به فرهنگ بهینه مرصف در کشور اهمیت دارد، اصالح الگوی 
خط مشی  تعیین  و  اسرتاتژی  تبیین  نیازمند  که  است  مرصف 
شعار  یک  به  نباید  اصل  این  الگو،  این  اصالح  با  و  می باشد 
تبدیل شود. الزمه دستیابی به این عمل مهم حرکتی عمیق از 
سوی مسئوالن و همه آحاد جامعه می باشد. نوآوری پژوهش 
حارض این است که در میان سوادآموزان و بزرگساالن کم سواد 
این پژوهش، بدیع بودن  انجام شده است. جنبه جدید بودن 
موضوع رفتار مرصف آب در جامعه پژوهش همچنین مختصات 
میانسال  کم سواد  و  فعال  که شهروندان  می باشد،  جامعه  این 

کشورمان را تشکیل می دهند.
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