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چکیده
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آموزش در استفاده شهروندان ازشبکه آب مشهد موورد بررسوی قورار ررتو ت تحقیوق از نووص تو ویفی -
تحلیلی با استفاده از تکنیک پرسش نامه به ورت میدانی انجام شدت جامعه آماری پژوهش شهروندان منطقه  1مشهد و نمونه آماری483
نفر و روش نمونه ریری ،تصادتی ساده بوده اس ت در این تحقیق 2ترضیه مورد نظر قرار ررت ت برای بررسی اطالعات و نرمال بوودن داده
ها از آزمون کولمورروف -اسمیرنوف و جه آزمون ترضیه ها از آزمون تویتوک نمونوه ای ،آزموون خویدو و آزموون همبتوت ی رتبوهای
اسپیرمن استفاده شدت داده ها در دو سطح تو یفی و استنباطی با استفاده از نرم اتزار  Spss version 18تجزیه و تحلیل شودندت نتوای
تحقیق نشان داد بین میزان آراهی اتراد و سطح تحصیالت و استفاده بهینه آنوان از شوبکه آب رابطوه متوتقیو وجوود دارد و آمووزش بوه
ارتقای سطح آراهی شهروندان کمک نموده اس ت
کلمات کلیدی :آب ،شهروند ،آموزش ،بهره برداری

 -1دانشیار ،دانشکده محیط زیت و انرژی ،دانش اه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران*(متئول مکاتبات)ت
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش محیط زیت  ،دانش اه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهرانت
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الهیجانیان و همکار

مقدمه
امروزه در کنار اهمی روز اتزون آب در سطح جهوانی،

میدهد ،خأل ناشی از دیدراه و ن رش شهروندان به مقوله شبکه

و

آب می باشدت لذا با توجه بوه اهمیو موضووص ،ضومن سونجش

اتراد و حفظ محیط زیت  ،اهمیتوی بتوزا پیودا کورده

سطح ن رش و آراهی شهروندان به عنوان یوک متییور موؤثر در

اسوو ()1ت استحصووال آب و بووه مصوورف رسوواندن آن ،جوودا از

اجرا و بهره برداری مناسب از شبکه آب و تأسیتات مورتبط بوا

کمبودها و محدودیتهای رتترده جهانی ،به هرحال ورت موی

آن ،نقش آموزش به عنوان عامل مؤثر بر ارتقای سطح دانوش و

لزوم توجه به نعتی وابتته و تأثیر رذار در تضمین بهداش
سالم

پذیردت اما موضوعی که همچنان مورد غفل برخی جوامع واقوع

ن رش شهروندان در این خصو

شده ،بیتوجهی به آثار زیانبار کمبود آب حا ل از آن اس ت این

روش پژوهش

بررسی شده اس ت

درحالی اس که در جوامع پیشورتته غربوی بوا درح وحیح از

این بررسوی از نووص تو ویفی -تحلیلوی بوا اسوتفاده از

ضرورت ایجاد شبکه حیاتی آب ،قدمهای جدی در سالیان بتیار

تکنیک پرسش نامه و بازدید میدانی انجام شوده اسو ت ترضویه

ر ذشته برداشته شده اس در حالی که در کشور ایوران در ایون

های مورد نظر شامل« ارتقای سطح آراهی شهروندان در اجرا و

زمینه با تأخیر چند ده ساله رو به رو هتتیو ()2ت یکی از عوامل

بهرهبرداری مناسوب شوبکه آب موؤثر اسو » و « رضوایتمندی

اتراد جامعه ،دستیابی به توسعه پایودار و

مشترکان بر اجرای طرحهای عمرانی شرک آب مؤثر اس » می

مهو در تأمین سالم

تحقق امر ایجاد شهر سوالو ،رعایو

ا وول بهداشو محویط و

کنترل آلودریهای زیت محیطی بوه خصوو

در زمینوه آب و

جلوریری از آلوده سازی منابع آب می باشد()4ت

باشدت جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان منطقوه  1شورک
آب مشهد بوده و روش نمونهریری تصادتی ساده اسو ت حجوو
نمونه به تعداد 483نفر بر اساس ترمول کوکران به شرح ذیل به

شبکه جمع آوری آب شهری عموموا بوه منظوور جموع

دس آمد:

آوری و بهبود نتبی کیفی آبهوای جموع آوری شوده از مراکوز
جمعی شهری و بعضوا برخوی از ونایعی کوه آب آنهوا بوا آب
شهری اختالط پیدا میکند ساخته می شوند()3ت تأسیتات آب
شهرها به لحاظ متوالل تنوی ،اقتصوادی و اهمیو جنبوههوای
زیت محیطی همانند دی ر تأسیتات زیربنایی نظیر شبکههای

 = nحجو نمونه

توزیع راز و غیره نیاز به ن هوداری و حفاتو دارد()5ت اهمیو

 = Nحجو جمعی آماری

بهره برداری مناسب از تأسیتات آب در حد طراحی و اجرای آن

 = zدر د خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول

بوده و موجب اتزایش راندمان بهرهوری ،عمر بیشتر تأسیتات و

 = pنتبتی از جمعی تاقد ف معین

کاهش مشکالت عمومی در طوول سوالهای بهوره بورداری از آن

 = q =1-pنتبتی از جمعی تاقد ف معین

میرردد()6ت همچنین از نظر اجتماعی عدم بهره برداری حیح

 = dدرجه اطمینان یا دق احتمالی مطلوب

شوهری

بوه منظووور اعتبارسوونجی پرسووش نامووه از روش اعتبووار وووری

و دقیق از این تأسیتات موجب آلودری محیط زیتو

شده که خود باعث شیوص انواص بیماریها میشود()7ت شوهروندان

استفاده شده اس ت به این ترتیب کوه پرسوش ناموه در اختیوار

به عنوان یک عامل مهو اجتمواعی و اسوتفاده کننوده خودمات

مدیران و کارشناسان ستاد مرکزی شرک

آب مشوهد رذاشوته

تأمین آب شرب و دتع بهداشتی آب به وسیله شرکتهای آب می

شده و با اسوتفاده از نظورات آنوان اعتبوار پرسوش ناموه موورد

توانند نقش مهمی را در اجورای طرحهوای عمرانوی آب داشوته

سنجش قرار ررت ت داده ها با نورم اتوزار spss version 18

باشند()8ت آنچه کوه ضورورت و اهمیو ایون پوژوهش را نشوان

در دو سطح تو یفی و اسوتنباطی تجزیوه و تحلیول شودندت بوه

تأثیرآموزشهای زیست محیطی شهروندان ...

3

منظور تو یف دادههای مذکور در سطح استنباطی برای بررسی

یافته ها

نرمال بودن داده ها از آزمون کولمورروف -اسومیرنوف و جهو

به منظور بررسی ترضیات تحقیق ،سؤاالت پرسش نامه

آزمون ترضیهها از آزموون تویتوک نمونوهای ،آزموون خویدو و

با استفاده از جداول و نمودارهوای تراوانوی تنظویو شودت نتوای

آزمون همبتت ی رتبهای اسپیرمن استفاده شده اس ت به منظور

تو یف آماری دادههای حا ل از اجرای پرسش نامه بر اسواس

تعیین روایی پرسش نامه ،از نقطه نظرات و پیشنهادهای ده نفر

مشخصات تردی پاسخ دهندران شامل سون ،جنتوی  ،میوزان

آب مشوهد اسوتفاده رردیودت بوه

تحصیالت ،شیل و سایر پارامترهوای موورد نظور در تحقیوق بوه

منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده

شرح ذیل بوده اس  48/5 :در د پاسخ دهنودران بوین  25توا

اس ت میزان ضریب اعتمواد بوا روش آلفوای کرونبواخ بورای 43

 45سال سن داشتند ،جنتوی بیشوتر پاسوخ دهنودران(53/3

پرسش نامه محاسبه شوده و برابور بوا  3/715بووده کوه از 3/7

در د) مرد میباشد ،تحصویالت 44/9در ود پاسوخ دهنودران

(حداقل آلفای کرونباخ) بیشتر بوده و نشان میدهد پرسش نامه

لیتانس می باشد و  43/3در د پاسوخ دهنودران شواغل موی

مورد بررسی از پایایی خوبی برخوردار اس ت

باشندت

از مدیران وکارشناسان شرک
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نمودار -1میزان آشنایی پاسخ دهندگان با شبکه آب و تأسیسات مرتبط با آن
و تأسیتات مرتبط با آن ندارنود ،میوزان آشونایی  47/2در ود

با توجه به نمودار 1میزان آشنایی اکثر پاسخ دهنودران
با شبکه آب و تأسیتات مرتبط با آن ،به ایون ترتیوب مشوخ

پاسخ دهندران کو 47/5 ،در د توا حودی 4/6 ،در ود زیواد و

شدت  18/2در د پاسخ دهندران هیچ رونه آشنایی با شبکه آب

 4/3در د خیلی زیاد میباشدت

جدول -1اهمیت اجرای شبکه جمع آوری آب از نظر پاسخ دهندگان
میزان اهمیت فراوانی درصد فراوانی
خیلی زیاد

215

13/6

زیاد

137

27/9

متوسط

31

56

کو

15

4/9

خیلی کو

6

1/6

مجموص

483

133

4
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با توجه به جدول  ،1میزان اهمی

برای بیشوتر پاسوخ

دهندران( 56در د) در اجرای شبکه جمع آوری آب ،متوسوط

الهیجانیان و همکار

دهندران خیلی زیواد و بورای  27/9در ود در حود زیواد4/9 ،
در د کو و 1/6در د خیلی کو میباشدت

می باشدت همچنوین میوزان اهمیو بورای  13/6در ود پاسوخ
جدول -2آشنایی شهروندان با خدمات روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب از نظر پاسخ دهندگان
میزان آشنایی با خدمات روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب فراوانی درصد فراوانی
خیلی زیاد آشنایی دارم

3

3

زیاد آشنایی دارم

3

1

تاحدی آشنایی دارم

89

24/2

کو آشنایی دارم

137

48/4

هیچ رونه آشنایی ندارم

133

47/5

مجموص

483

133

با توجه به جدول 48/4 ،2در د پاسخ دهنووودران بوه

هم ووانی شوورک آب مشووهد ندارنوودت میووزان آشوووونایی 24/2

میزان کوو بوا خودمات روابوط عموومی و آموووووزش هم وانی

در وووود از پاسووخ دهنودران تووا حوودی و  1دروود هووو ،زیوواد

شوووورک آب آشوونایی دارنوودت همچنووین  47/5در وود پاسووخ

میباشدت الزم به ذکر اس که میووزان آشوونایی هووچ کودام از

دهندران هیچ رونه آشنایی با خدمات روابط عموومی و آموزش

پاسوخ دهندران خیلی زیاد نمی باشد( 3در د)ت

جدول -3آشنایی شهروندان با سامانه اطالع رسانی  122شرکت آب از نظر پاسخ دهندگان
آشنایی با سامانه اطالع رسانی  122شرکت آب

فراوانی

درصد فراوانی

خیلی زیاد آشنایی دارم

5

1/4

زیاد آشنایی دارم

9

2/4

تاحدی آشنایی دارم

91

24/7

کو آشنایی دارم

119

41

هیچ رونه آشنایی ندارم

163

31/7

مجموص

483

133

با توجه به جدول 31/7 ،4در ود پاسوخ دهنودران هویچ رونوه

میزان آشنایی 41در د پاسخ دهنودران کوو 24/7 ،در ود توا

آب مشوهد ندارنودت

حدی 2/4 ،در ود زیواد و  1/4در ود خیلوی زیواد موی باشودت

آشنایی با سامانه اطالص رسانی  122شرک

تأثیرآموزشهای زیست محیطی شهروندان ...
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جدول -4میزان آشنایی شهروندان با مدیریت بهره برداری آب منطقه سکونت خود از نظر پاسخ دهندگان
میزان آشنایی با مدیریت بهرهبرداری منطقه

فراوانی

سکونت خود

درصد
فراوانی

خیلی زیاد آشنایی دارم

1

3/4

زیاد آشنایی دارم

7

1/8

تاحدی آشنایی دارم

75

19/5

کو آشنایی دارم

137

48/4

هیچ رونه آشنایی ندارم

153

33/1

مجموص

483

133

با توجه به جدول 33/1 ،3در د پاسخ دهندران هیچ رونه

میزان آشنایی  48/4در د پاسخ دهندران کو 19/5 ،در د تا

آشنایی با مدیری بهره برداری منطقه سکون خود ندارندت

حدی 1/8 ،در د زیاد و  3/4در د خیلی زیاد می باشدت

جدول  -5میزان مراجعه شهروندان به مدیریت بهره برداری آب منطقه سکونت خود از نظر پاسخ دهندگان
میزان مراجعه به مدیریت بهره برداری منطقه

فراوانی

سکونت خود

درصد
فراوانی

خیلی زیاد مراجعه نموده ام

1

3/4

زیاد مراجعه نموده ام

23

5/2

تاحدی مراجعه نموده ام

83

23/8

کو مراجعه نموده ام

92

23

تا کنون مراجعه ننموده ام

191

39/7

مجموص

483

133

با توجه به جدول 39/7 ،5در د پاسخ دهندران تاکنون به

میزان مراجعه  23در د پاسخ دهندران کو 23/8 ،در د تا

مدیری بهره برداری آب منطقه سکون خود مراجعه نکرده اندت

حدی 5/2 ،در د زیاد و  3/4در د خیلی زیاد می باشدت

جدول  -6میزان تأثیرآموزش بر ارتقای سطح آگاهی شهروندان در اجرا و بهره برداری
مناسب از شبکه آب از نظر پاسخ دهندگان
میزان تأثیر آموزش بر ارتقای سطح آگاهی

فراوانی

درصد فراوانی

شهروندان
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کو
آموزش هیچ رونه تأثیری ندارد
مجموص

193
139
56
26
4
483

39/5
28/3
13/6
6/8
3/8
133
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با توجه به جدول 39/5 ،6در د پاسخ دهنودران میوزان توأثیر

 13/6در وود در حوود متوسووط و  6/8در وود کووو مووی داننوودت

اجورا و

همچنین  3/8در ود پاسخ دهنودران معتوقدند کوه آمووووزش

بهره بورداری مناسوب از شوبکه آب را خیلوی زیواد موی داننودت

بر ارتوقای سطح آرواهی شوهروندان در خصوو

اجورا و بهوره

همچنین  28/3در د پاسخ دهندران این میزان توأثیر را زیواد،

بوورداری مناسووب از شووبکه آب ،هوویچ رونووه تووأثیری نووداردت

آموزش بر ارتقای سطح آراهی شوهروندان در خصوو

جدول -7میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شرکت آب در ارایه خدمات از نظر پاسخ دهندگان
میزان رضایتمندی از عملکرد شرکت آب در ارایه خدمات

فراوانی

درصد فراوانی

خیلی زیاد

3

1

زیاد

24

6

متوسط

167

34/5

کو

126

42/8

هیچ رونه رضایتی ندارم

63

16/7

مجموص

483

133

با توجه به جدول ،7میوزان رضوایتمندی  34/6در ود

دهندران کو 6 ،در د زیاد و  1در ود خیلوی زیواد مویباشودت

پاسخ دهندران از عملکرد شرک آب در ارایه خودمات ،در حود

همچنین 16/7در د پاسوخ دهنودران هویچ رونوه رضوایتی از

متوسووط مووی باشوودت میووزان رضووایتمندی  42/9در وود پاسووخ

عملکرد شرک آب در ارایه خدمات ندارندت

جدول  -8مقایسه نتایج آماره ها بر حسب درجه اهمیت و اولویت از نظر شهروندان
ردیف

موضوع

1

وظایف شرکت آب
هدف استفاده از

2

شبکه جمع آوری و
تصفیه آب

درجه اهمیت و اولویت از نظر شهروندان
1

2

تأمین آب سالو و

جمع آوری آب

بهداشتی

خان ی و عمومی

حفظ محیط
زیت )جلوریری از
آلودری آبهای زیرزمین
و خاح(

3

اختالل در تراتیک

مناطق مسکونی

4

تصفیه آب
ارتقای بهداش

دتع پتآبهای

عمومی و جلوریری

خان ی

از شیوص بیماریها

به خطر اتتادن

مشکالت اجتماعی
احداث شبکه آب در

جمع آوری و

3

آلودری وتی و

سالم جتمی و

سلب آسایش

روانی شهروندان و
کاررران

عمده مشکالت بهره

زیاد شدن سوسک و

تولید بو در

برداری از شبکه آب

حشرات

منازل

4

5

جمع آوری

جمع آوری

روانابهای سطحی

آبهای نعتی

عدم تخلیه آب در

استفاده مجدد

معابر عمومی

از آب

دمه به اموال
عمومی و
خصو ی

کاهش درآمد
کتبه

مشکل بررش
تاضالب به
منازل(پس زنی)

ررتت ی لوله ها

بدون مشکل

تأثیرآموزشهای زیست محیطی شهروندان ...
تأثیرات اجرای
5

شبکه آب در زندگی
شهروندان

6

7

مزایای خرید انشعاب
آب

دالیل عدم تمایل به
خرید انشعاب آب

7
تأمین رتاه

حفظ سالمتی
و بهداش شهروندان

حفظ محیط زیت و
ارتقای سالم

عدم آراهی

تأمین رتاه اجتماعی

اقتصادی

هیچ رونه

حفظ محیط

شهروندان

شهروندان

تأثیری ندارد

کمک به اجرای

رته اقتصادی آن

طرحهای عمرانی و

نتب به چاههای

زیرساختی

جذبی

باال بودن هزینه

ترس از مشکالت

جواب رو بودن

های خرید

بعدی نظیر تولید بو

سیتتو تعلی خود

انشعاب آب

و پس زدری

یعنی چاه جاذب

با استفاده از

عدم تمایل به خرید

تتهیالت بانکی

انشعاب

زیت

حفظ استحکام
بنیان ساختمانها

هیچ رونه
مزیتی ندارد

ضرورت ا الح
سیتتو لوله
کشی منازل
خود
عدم تمایل به

8

اولویت نوع خریدآب

به ورت اقتاطی

خرید انشعاب
به ورت نقدی

حتی در
ورت قطع
آب

9

بیماری های منتقله
از آب به انسان
دلیل مفید نبودن

11

چاه جذبی و
مشکالت ناشی از آن

بیماریهای عفونی

آلودری آبهای
زیرزمینی و خاح

بیماریهای
اسهالی
ترتی محدود
و تخلیه زود
هن ام

وبا

حصبه

مشکالت ایمنی

سنتی و قدیمی

هزینه باالی

مربوط به ریزش چاه

بودن

حفر

بهترین رسانه در

آموزش در

جهت آموزش و
11

افزایش ارتقای سطح

رادیو و تلویزیون

روزنامه و جراید

پوستر ،پمفل و

مدارس،مطرح

نشریه توسط شرک

شدن توسط

آب

آگاهی در طرح

انجام امورات و
12

رتع مشکالت پرداخ

مراجعان مدیریت

ورت حتاب قبوض

بهره برداری منطقه

آب

سکونت

روحانیون در

کتاب ،تیلو
آموزشی

متاجد

احداث شبکه آب

دریافت خدمات به

هپاتی

رتع مشکالت

تفکیک کنتور
آب مشترکان
آپارتمان و
مجتمع متکونی

ثب نام و دریات

ثب نام و دریات

انشعاب آب

انشعاب آب

پس زنی آب
به داخل
ساختمان و
هجوم سوسکها
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پس از تو یف آماری دادههوای پرسوش ناموه ،ترضویه
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تووک نمونووهای ،آزمووون خوی دو و آزمووون همبتووت ی رتبووه ای

های مطرح شده ،مورد آزمون قرار ررتته و داده ها در دو سطح

اسپیرمن به شرح ذیل استفاده شده اس ت

تو یفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدهاندت به منظور تو یف

ترضیه اول :ارتقوای سوطح آرواهی شوهروندان در اجورا و بهوره

داده های مذکور از نمودارهای میله ای ،جداول توزیع تراوانی و

برداری مناسب شبکه آب مؤثر اس ت

شاخصهای آماری مانند تراوانی ،در د ،میان ین و تتت و درسوطح

برای بررسوی ادعووای وجوود رابووطه بیون دو متییور «ارتقوای

اسووتنباطی بوورای بررسووی نرمووال بووودن داده هووا از آزمووون

سطوووووح آرووواهی شهووووروندان» و «اجووورا و به ووره بوورداری

آزمون ترضیه ها از آزمون توی

مناسوب شبکه آب» ،از تحلیل تیتک نمونوهای اسوتفاده شودت

کولمورروف -اسمیرنوف و جه

جدول  -9نتایج آزمون تی تک نمونه ای(فرضیه اول)

تعداد

متغیر

میانگین

انحراف

آماره

استاندارد

t

تفاوت میانگین

سطح

از میانگین

معنی داری

فرضی

()sig

فاصله اطمینان 95
درصد اختالف
کران

کران

پایین

باال

پاسخ شهروندان به میزان تأثیر
ارتقای سطح آراهی شهروندان در
اجرا و بهره برداری مناسب شبکه

483

3/33

2/25

12/55

1/33

3/333

1/21

1/66

آب

با توجه به جدول  ،9مشاهده میشود که میان ین پاسخ

رابطه معنادار بین دو متییر میتووان رفو کوه ارتقوای سوطح

شهروندان به میزان تأثیر ارتقای سطح آراهی شهروندان در اجرا

آراهی شهروندان در اجرا و بهره برداری مناسب شبکه آب مؤثر

و بهره برداری مناسوب شوبکه آب برابور بوا  3/33اسو کوه از

اس و ترضیه اول پژوهش تالید شدت

) بزررتر می باشدت مقدار  sigبرابر بوا

ترضیه دوم :رضایتمندی مشترکان بر اجرای طرح های عمرانوی

 3/333اس که از  3/35کمتر می باشد و همچنین مقدار آماره

شرک آب مؤثر اس ت برای بررسی ادعای وجود رابطوه بوین دو

 tبرابر با  12/55بوده کوه مقوداری مثبو اسو  ،بنوابراین بوا

متییر «رضایتمندی مشترکان» و «اجرای طورح هوای عمرانوی

اطمینان  95در د ترضیه فر رد می شود و با توجه به وجوود

شوورک آب» ،از تحلیوول توویتووک نمونووه ای اسووتفاده شوودت

میان ین ترضی(

جدول  -11نتایج آزمون تی تک نمونه ای(فرضیه دوم)

متغیر

پاسخ شهروندان به میزان تأثیر
رضایتمندی مشترکان بر اجرای
طرحهای عمرانی شرک آب

تعداد

483

میانگین

4/57

انحراف

آماره

استاندارد

t

3/87

12/97

تفاوت میانگین

سطح

از میانگین

معنی داری

فرضی

()sig

3/57

3/333

فاصله اطمینان 95
درصد اختالف
کران

کران

پایین

باال

3/38

3/66

تأثیرآموزشهای زیست محیطی شهروندان ...
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با توجه به جدول ،13مشاهده میشود که میان ین رضوایتمندی

بنابراین با اطمینان  95در د ترضویه وفر رد موی شوود و بوا

مشترکان بر اجرای طرحهای عمرانی شرک آب برابور بوا 4/57

توجه به وجود رابطه معنادار بین دو متییر ،می توان

اس که از میان ین ترضی (

) بزررتر می باشدت مقودار

 sigبرابر با  3/333اس که از  3/35کمتر می باشد و همچنین

رف که رضایتمندی مشوترکان بور اجورای طرحهوای عمرانوی
شرک آب مؤثر اس و ترضیه دوم پژوهش تالید شدت

مقدار آماره  tبرابر با  12/97بووده کوه مقوداری مثبو اسو
جدول  -11نتایج آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن بین میزان آگاهی افراد و سطح تحصیالت
سطح تحصیالت
میزان آگاهی افراد ضریب همبتت ی سطح معنی داری ( )Sigتعداد
3/247

3/333

483

بر اساس جدول ،11مقدار ضریب همبتوت ی رتبوه ای

دارد و با توجه به مثب بوودن مقودار ضوریب همبتوت ی ،نووص

اسپیرمن بین میزان آراهی اتراد و سطح تحصیالت برابر 3/247

رابطه مثب

و متتقیو می باشد به این معنی که هر چه سوطح

می باشد و با توجه به اینکه سطح معنویداری آزموون برابور بوا

تحصیالت اتراد بیشتر باشد میزان آرواهی آنهوا از شوبکه آب و

 3/333بوده و از  3/35کمتر اس بنابراین می توان رفو بوین

تأسیتات مرتبط با آن نیز بیشتر خواهد بودت

میزان آراهی اتراد با میزان تحصیالت آنها رابطه معناداری وجود
جدول  -12نتایج آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن بین میزان آگاهی افراد و سن
سن

میزان آگاهی افراد

ضریب همبتت ی سطح معنی داری ( )Sigتعداد
3/266

3/357

483

بر اساس جدول توق ،مقدار ضریب همبتت ی رتبه ای

بوده و از  3/35بیشتر اسو  ،بنوابراین بوا اطمینوان  95در ود

اسپیرمن بین میزان آراهی اتراد و سن آنهوا برابور  3/357موی

ترضیه فر ( )H0پذیرتته میشود به این معنی که بین میوزان

باشد و با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون برابر با 3/266

آراهی اتراد با میزان سن آنها رابطهای وجود نداردت

جدول  -13نتایج آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن بین میزان آگاهی افراد و شغل
شغل

میزان آگاهی افراد

ضریب همبتت ی سطح معنی داری ( )Sigتعداد
3/122

3/317

483

11
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بر اساس جدول ،14مقدار ضریب همبتوت ی رتبوه ای

توجه به مثب بودن مقدار ضریب همبتت ی ،نوص رابطه مثب و

اسپیرمن بین میووزان آراهی اتووراد و شیل آنهوا برابور 3/122

متتقیو می باشد به این معنی که هر چه سطح شیلی اتوراد در

می باشد و با توجه به اینکه سطح معنوی داری آزموون برابور بوا

جامعه بهتر باشد میزان آرواهی آنهوا از شوبکه آب و تأسیتوات

 3/317بوده و از  3/35کمتر اس بنابراین می توان رفو بوین

مرتبط با آن نیز بیشتر خواهد بودت

میزان آراهی اتراد با شیل آنها رابطه معناداری وجوود دارد و بوا
جدول  -14نتایج آزمون خی دو ()Chi-Square
جنسیت
میزان آگاهی افراد آماره خی دو سطح معنی داری ( )Sigدرجه آزادی
29/414

3

3/333

بر اساس جدول  ،13مقدار آماره خی دو برابر 29/414

خیلی زیاد می باشدت همچنین میزان آراهی نتب به شبکه آب

میباشد و با توجه به اینکه سوطح معنویداری آزموون برابور بوا

و تأسیتات مرتبط با آن در بین پاسخ دهندران مورد ،در 23/1

 3/333بوده و از  3/35کمتر اس  ،بنابراین میتوان رفو بوین

در د آنها خیلی کو 28/2 ،در د کوو 34/1 ،در ود متوسوط،

آنها رابطه وجود داردت با توجه بوه

 6/7در د زیاد و  1/9در د خیلی زیاد می باشدت به طور کلوی

جدول  ،15میزان آراهی نتب به شبکه آب و تأسیتات مرتبط

میتوان رف

به مصرف آب

با آن در بین پاسخ دهندران زن ،در  16در د آنها خیلوی کوو،

بیشتر از متوسط آراهی زنان نتب مصرف آب میباشدت

میزان آراهی اتراد با جنتی

متوسط میزان آراهی مردان نتب

 38در د کو 43/9 ،در د متوسط 3 ،در د زیاد و  5/1در د
جدول  -15فراوانی و درصد میزان آگاهی افراد بر حسب جنسیت
میزان آگاهی افراد

جنسیت

مجموع
خیلی کم

کم

متوسط زیاد خیلی زیاد

فراوانی

28

83

53

3

9

175

درصد

16

38

43/9

3

5/1

133

مرد فراوانی

32

59

93

13

3

239

23/1

28/2

34/1

6/7

1/9

133

زن

درصد
بحث و نتیجه گیری

با توجه به اینکه شهروندان مشهدی اجرای شبکه آب را

ایجاد مراکز تفریحی و رردش ری ضروری می باشودت عوالوه بور

متوسط قرار دادهاند ایون امور بوه

لزوم ارایه برنامههایی برای اتزایش اطالعوات و آراهیهوای عاموه

خوبی میرساند که آموزش بیشتر و اطالص رسوانی بوه موردم در

مردم ،اتزایش اطالعات مدیران شهری منطقه در زمینه متوایل

اجرای شبکه آب و تفهویو برابوری اهمیو خریود

مربوط به آب را خواستار بودهاندت نظرات بر این بووده اسو کوه

انشعاب آب با اهمیو نیازهوای دی ور ماننود توأمین آب شورب

هرچه آشونایی مودیران و متوئوالن مراکوز و ادارات منطقوه بوا

از نظر اهمی

مورد اهمی

اجرا در اولوی

تأثیرآموزشهای زیست محیطی شهروندان ...
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متایل آب بیشتر باشد ،موانع و محدودیتهای کمتری در متویر

منابع

اجرای طرحهای آبی و آبرسانی رخ خواهد دادت بررزاری جلتات،

1ت

جانی تر ،هوشونگ«1482 ،بررسوی برناموه پوایش و

همایشها و سمینارهایی با حضور مدیران شهری با موضووص آب،

اندازه ریری رضای

درخواس دی ر شهروندان بوده اس ت

اهواز» ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیری آموزش و

طرحهای آب با نیازسنجی و مطالعات میدانی می تواند
با هزینههای کمتری اجرا شده و تأسیتات آبی با استفاده بهینه،

مشتریان شرک

آب و تاضوالب

پژوهش ،دانش اه آزاد اسالمی واحد اهواز5 ، ،ت
2ت

متوووتوتی ،سوووعیدت بختیووواری ،حتوووووون1485،

عمر مفیدتری داشته باشندت در برخوی شوهرها بوه دلیول عودم

«،مشووکالت طووورح هوای تاضوووالب در ایوووران»

ن رش هماهنگ ،رشد نامتوازنی در بخشهای مختلف طرحهوای

اولین همایووش ملی بهوووره برداری در بخوووش آب

آب نظیر اجرای شبکه ها و ساخ تصوفیه خانوه هوا بوا تورض

و تاضووالب ،تهران -ایرانت

تحقق جذب مشترکان آب وجود داردت با توجه به نتای تحقیوق،

4ت

لیلی ،مصطفی و همکاران «1489،مودیری تاضوالب

عدم اسوتقبال برخوی از شوهروندان از طرحهوای آب بوه دلیول

شووهری در کشووورهای در حووال توسووعه» مبووانی و

مشکالت مدیریتی ،هزینههای اجتمواعی ،اقتصوادی ،مشوکالت

مهندسی ،انتشارات اندیشه رتیع ،فحه79ت

ترهن ی و عدم اطالص رسانی ،عدم رضای و اعتماد شهروندان از

3ت

عملکرد شرکتهای آب  ،همچنین پایین بوودن میوزان آرواهی و
آشنایی آنها با تأسیتات آب یکی از موارد مهمی بود که تحقق

موسوووی ،غالمرضووا«1493،روشووهای جمووع آوری
تاضالب» انتشارات حفیظ،

5ت

21ت

بوودلیانس قلووی کنوودی ،راریووک و همکوواران،1476

اهداف مورد نظر از اجرای این طرحها را با چالش مواجه ساخته

«مقدمه ای بور راهبوری شوبکه هوای تاضوالب روی

اس اجرای روشهای اتزایش مشارک شهروندان به عنوان یوک

شهری» مرکز تحقیقات و بهبود بهره وری نع آب

عامل مهو اجتماعی و استفاده کننده خدمات تأمین آب شرب و
دتع بهداشتی آب به وسیله شرکتهای آب از طریق ارتقای سطح

و تاضالب ،وزارت نیرو،
6ت

آراهی آنان از تأسیتوات آب و مزایوای اجورای طرحهوای آب و
کاهش پیامدهای زیتو

برداری در بخش آب و تاضالب ،تهران -ایرانت
7ت

ساکنان شهر می تواند در متیر ایجاد ن رشها ،اتکار و رتتارهای
پتندیده تأثیررذار باشدت برنامهریزی جه

آمووزش شوهروندی

از وضع موجود بوه سوم

وضوعیتی مطلووب،

به منظور حرک

محمودی ،سوتار«1485 ،مودیری

بهوره بورداری در

بخش آب و تاضالب کشور» ،اولین همایش ملی بهره

محیطوی نقوش مهموی را در اجورای

طرحهای عمرانی آب دارا بووده اسو آمووزش و آرواه سواختن

78ت

ریاحی خرم ،مهدی«1481،رامهای نوین در بررسوی
های بنیوادین طورح هوای جوامع تاضوالب شوهری»
انتشارات دانشجو،

8ت

36ت

بی ی ،تریودون و همکواران«1477،مشوارک بخوش

متتلزم تدوین برنامههای تدریجی و اجورا و ارزیوابی وحیح و

خصو ی در بهره بورداری تاسیتوات آب و تاضوالب،

علمی اس و آنچنان که هم ی دانتته یا نادانتته به آن اذعوان

چرا و چ ونه؟» ،چهارمین رردهموایی مودیران اموور

می نمایند تیییر و تحول ترهن ی جمل ی نیازمند رف زمان و

آب و تاضالب شهری ،تهران -ایرانت

بر و بردباری اس

که با پشتوانه آموزش وضوعی

مناسوب را

پیدا می نمایدت مزایای خرید انشعاب تاضالب ،حفوظ اسوتحکام
بنیان ساختمانها ،حفظ محیط زیت

و ارتقای سوالم  ،ورته

اقتصوادی آن نتوب بوه چاههوای جوذبی وکموک بوه اجوورای
طرحهای عمرانی و زیرساختی اس ت

9. Ranjit Singh،2012،,Urban
& Infrastructure Development
Financial Allocation for the Various
& Urban Development Programms
Schemes in Haryana, IOSR Journal of

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،شماره  ،1تابستان 93
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Humanities & Social
تScience،JHSS،,Vol4, pp31-35
13ت آیین نامه تشخی

الحی شرکتهای بهره بورداری

و ن هداری از تصفیه خانه تاضالب ،معاون امور آب و
آبفا ،دتتر نظام بهوره بورداری و حفاتو آب و آبفوا،
،1491

56ت

11ت باباخوووانی ،متوووعود و همکووواران« 1487،روشوووهای
محاسبه هزینه هوای اجتمواعی در اجورا و بازسوازی
شبکه های تاضالب شهری» دومین همایش ملی آب
و تاضالب با رویکرد بهره برداری ،تهران -ایرانت
12ت کریمی ،داریوش و همکاران«1487 ،آمووزش محویط
زیت و رتتار شهروندی» انتشارات مودیری محویط
زیت شهرداری تهران ،منطقه ،9

22ت

الهیجانیان و همکار

