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Abstract 

Water literacy is a new concept in the studies of water demand management that calculates the water 

knowledge, attitude and behavior of people in a society. This research used surveys and questionnaires 

to account the water literacy of citizens in Isfahan city and examined the roles of different variables, 

such as education, gender, income and employment by statistical analysis. For this purpose, the 

sampling society was selected citizens older than 20 years in which questionnaires were collected from 

398 people. Results showed that the mean score of water literacy among citizens were 43.5 (out of 

100). Here, only 1% of respondents could achieve a score above 66, while 10% were below 33. Water 

knowledge could receive the lowest score (34.1), while attitude had the highest score (47.6). Although 

the regression analysis indicated that the three pillars of water literacy were relatively independent, 

behavior and attitude had the highest correlation with water literacy. Comparative analysis also 

revealed that having college education, stable job, high income or higher age (>40) could significantly 

increase the water literacy. This index was higher for men than women as well. These outcomes show 

that water literacy and its components can be quantified in urban areas. 
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Extended abstract 

Introduction 

In 1958, UNESCO announced the first definition of literacy. This definition evolved in 1978 and 

2005, particularly when the “plurality of literacy” could expand its perspectives. Environmental 

literacy is an example in plural literacy. It is the main objective of environmental education based on 

sustainable development goals (SDGs). The objective of environmental education is to improve the 

awareness, incentives, commitment, and skills of citizens to rationally deal with environmental 

challenges. In a nutshell, environmental literacy is made of three main pillars of knowledge, attitude 

and behavior that should be learnt continuously and in long-term. Knowledge represents basic 

information learnt by education or experience. Attitude points to the sensitive or sensible perspectives 

about a subject. Hopes, frustrations and values can be included as attitude. Behavior is an index for 

rational actions carried out in specific conditions. 

Water literacy can similarly include these three pillars (Figure 1). Water management and saving 

methods in urban societies should be educated for citizens, particularly in arid areas. Isfahan is a city 

with dramatic water scarcity. However, there is a lack of knowledge about the level of water literacy 

in this society. Therefore, this research calculates the water literacy of citizens living in Isfahan, with 

population more than 2 millions, based on field surveys and statistical analysis. 

 

 
Figure 1. The three pillars of water literacy 

 

Material and methods 

This research used questionnaires and field surveys to collect the required data from citizens in Isfahan 

City. The population of the study consisted of all citizens of Isfahan having more than 20 years old. 

Therefore, the sample size based on Kukran formula was 384 citizens. Accordingly, the whole 

questionnaires were totally collected on 2020, in two forms of virtual (37%) and physical (63%). Here, 

a self-made questionnaire with 36 questions was used. These questions enquire about the knowledge, 

attitude, and behavior (each 12 questions) of citizens about water in urban areas. These questions 

consist of different topics in urban water management such as: water supplies, water scarcity, leakage 

and bursts, water cycle, water saving methods, water tariffs, virtual water, the treatment process, water 

quality and sanitation, personal hygiene or obsessions, actions during water switch-offs, dependability 

to tap water, their responses to water misuse, and etc. 

It should be noted that questionnaires were developed by a two-step pre-test. The validity of the 

instrument was controlled by 4 experts of National Water and Wastewater Company (NWWC) and 3 

professors in University of Isfahan. The reliability of questionnaire was measured by Cronbach's alpha 

as 0.73, 0.8 and 0.87 for water knowledge, attitude, and behavior, respectively. 

Data analysis was carried out by the application of descriptive and inferential statistics by SPSS 

(version 23) and Minitab (version 19). Kolmogorov–Smirnov (KS) and Anderson-Darling (AD) were 

used to control the normality of results about water literacy. One-way analysis of variance (ANOVA) 

was used to compare water literacy in different variables. The impacts of gender, age, education, 

employment, living property, and income status of respondents on water literacy were examined. In 

this test, the reliability of 95% confidence interval (P-value < 0.05) was set as the criterion. In 

addition, Pearson test was used for correlation, while path analysis used partial least squares (PLS) 

regression with standardized coefficient. 
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Results and discussion 

The normality tests verified that water literacy follows a normal probability distribution function. The 

skewness and kurtosis of these data were 0.18 and 0.27, respectively and KS and AD were 0.074 

(P<0.05) and 1.5 (P<0.05), respectively. The mean of water literacy was calculated as 43.5 (out of 

100) with standard deviation of 9.5. Here, the first and third quartiles were 37.1 and 50, respectively. It 

verified that the majority of citizens (about 89%) in Isfahan had moderate water literacy having score 

between 33 and 66. 

Among the three pillars of water literacy, surveys revealed that water knowledge could gain the lowest 

score (34.1), while attitude received the highest (47.6). Here the average score of behavior calculated 

as 43.9. It means that the citizens have little information about the basics of water but they have better 

understanding about its value and risks. This conclusion contradicts the results of previous studies in 

which knowledge was claimed as a prerequisite for good attitude or behavior in environmental 

literacy. It can be due to the fact that the life of people living in arid or semi arid area, like Isfahan, is 

very reliant on water. Therefore, the value, risks, and water saving methods may not necessarily 

dependent on the basic water knowledge. Path analysis with regression modeling also revealed that 

water literacy is mostly dependant on water behavior (β= 0.77) and attitude (β= 0.66) than basic 

knowledge (β= 0.57) as illustrated in Figure 2. 

The comparative statistical analysis also demonstrated that variables such as gender, age, education, 

employment and income were effective on water literacy in the study area. Table 1 outlines the mean, 

standard deviation, and P-value of water literacy for each variable based on one-way T-test. It can be 

concluded that having a college education, a stable job, higher income, or age more than 40 may give 

citizens some personality or a character that presents responsibility to the citizens for water and can be 

reflected in attitude or behavior. In a traditional masculine society of Isfahan, being a man may also 

bring this kind of responsibility. Therefore, the intrinsic motivation for life and the responsibility of 

water saving can improve water literacy in a society. However, higher education seems to be the most 

influential variable according to the path analysis. In addition, it is realized that higher water literacy 

may reduce the satisfaction of citizens about the performance of water supply companies. It roots in 

higher education and consequently increases the expectations from water companies. 

 

 
Figure 2: path analysis of water literacy and its variables 

 

Conclusion 

This research accounts the water literacy of citizens in a mega city in Iran based on basic knowledge, 

attitude and behavior. According to the results, it can be concluded that: 

 Water literacy is moderate for the majority of citizens in Isfahan. 

 Basic knowledge, attitude and behavior can independently enhance water literacy in which 

behavior and attitude are mostly influential. 

 Having higher education, a stable job, higher income as well as being in the middle age (> 40 years 

old) can provide an opportunity for citizens to enhance their water literacy. 
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 People with higher water literacy showed less satisfaction about the performance of water 

companies. It implies that water literacy can be introduced as 1) an index for public water 

education programs, and 2) a motivation for upgrading the performance of water companies.  

 
Table 1: comparative statistical analysis of water literacy in different variables 

Variable Group Count Mean 
Std. 

deviation 

P-value 

(T-test) 

Gender 
Man 204 44.72 8.98 

0.004 
Woman 194 41.91 9.45 

Age 
< 40 286 42.82 9.52 

0.042 
> 40 112 45.19 8.30 

Education 
College 222 42.56 9.89 

0.000 
School 176 39.99 7.16 

Employment 
Employed 236 44.62 9.29 

0.000 
Unemployed 162 41.09 8.92 

Income 
High 179 45.15 10.05 

0.002 
Low 219 42.13 8.57 

Living 

property 

Owner 209 43.51 9.69 
0.716 

On rent 189 43.15 8.79 
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 اصفهان( شهر موردی: )مطالعه شهری جامعه در آبی سواد سطح ارزیابی

 
 7دهقانی حمید ،9*جمشیدی شروین

 

 ، اصفهان، ایراندانشگاه اصفهان ،گروه مهندسی عمران 1

 ، اصفهان، ایرانگروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان 2
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 چکیده

 و نگرش دانش، از براوردی که است آب یتقاضا مدیریت با مرتبط ایهپژوهش در جدید مفهومی آبی سواد

 را اصفهان شهروندان آبی سواد سطح پیمایشی روش به حاضر پژوهش .دهدمی ارائه جامعه آبی رفتار

 ،آماری جامعه دهد.می قرار ارزیابی مورد آماری هایتحلیل از استفاده با را مختلف متغیرهای نقش و سنجدمی

 نتایج اند.شده انتخاب نمونه بعنوان دسترس در یا اتفاقی روش به نفر 893 که است سال 02 باالی سن با افراد

 از بیشتر )نمره باال سواد با %0 که است )متوسط( 022 از 5834 برابر اصفهان شهروندان آبی سواد دهدمی نشان

 به نگرش و دانش امتیاز آبی، سواد گانهسه هایمولفه بین در هستند. (88 از کمتر )نمره کم سواد با %02 و (66

 آبی سواد گانهسه یهامولفه دهدمی نشان رگرسیون آزمون است. (5.36) بیشترین و (8530) کمترین ترتیب

 آماری هایتحلیل همچنین دارد. آبی نگرش سپس و رفتار را آبی سواد بر اثرگذاری باالترین و هستند مستقل

 قابل بصورت آبی سواد افزایش بر باال درامد یا ثابت، شغل دانشگاهی، تحصیالت از برخورداری دهدمی نشان

 این برخوردارند. بیشتری آبی سواد از سال 52 از باالتر افراد و مردان مقایسه، در و است اثرگذار ایمالحظه

 .هستند ارزیابی قابل شهری جوامع در آن بر موثر هایمولفه و آبی سواد دهدمی نشان موارد
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 Jones-Jang) شودمی استفاده کنندهگمراه و ناصحیح اخبار

et al., 2021). دوره در بهداشتی سواد شاخص از همچنین 

 سطح ارزیابی برای 0202 سال در 8کرونا ویروس گیریهمه

 شخصی بهداشت رعایت نحوه از عمومی شناخت و آگاهی

 منظر، این از .(Nutbeam and Lloyd, 2021) شد استفاده

 زیستیمحیط اطالعات که یابدمی تحقق زمانی پایدار عهتوس

 و حفظ در مردم مشارکت و یافته گسترش مردم میان در

 و مردمی آموزش دیگر بعبارت یابد. افزایش آن از حراست

 پایدار توسعه اصول و مبانی جزو زیستیمحیط سواد ارتقای

  (.Saberi et al., 2019) است

 و است پایدار توسعه گانه .0 اهداف از یکی آموزش

 برای عمومی مشارکت توسعه برای ابزاری حال عین در

 سال از بنابراین شود.می محسوب نیز اهداف این تحقق

 گذارینام پایدار توسعه برای آموزش دهه ،0205 تا 0224

 Irvine et) یافت رواج زیستیمحیط آموزش مسئله و شد

al., 2016.) برای که است یفرآیند یستزمحیط آموزش 

 ارتقای و ،فاهیمم سازیشفاف ،هاشارز بخشیآگاهی

 تا است نیاز مورد یستیزمحیط رفتارهای و تمهار

 آنها پیرامونی زیستمحیط و جامعه ،افراد بین هایتعامل

 ارتقای یستزمحیط آموزش از هدف شود. درک بهتر

 هایچالش و مشکالت به نسبت تا است شهروند

 از همچنین و باشد منددغدغه و یافته آگاهی یستیزمحیط

 انجام برای الزم تعهد و انگیزه، نگرش، مهارت، دانش،

 و مشکالت حل برای گروهی و فردی بصورت هافعالیت

 Poppe) شود برخوردار جدید هایچالش بروز از پیشگیری

et al., 2018.) مشابه بطور Szczytko (0203) همکاران و 

 سواد ارتقای همان را زیستیمحیط آموزش از هدف

  .دانندمی یستیزمحیط

 ایمجموعه آن کاربردی تعریف در یستیزمحیط سواد

 که است یستیزمحیط 6 رفتار و 4 نگرش ،5 دانش از

 "دانش" شود.می کسب بلندمدت در و مستمر بصورت

 و آموزش طریق از که است هاییمهارت و اطالعات شامل

 دیدگاه و شیوه همان "نگرش" .شودمی حاصل تجربه

 به نسبت است ممکن افراد که است احساسی یا فکری

 هایچالش و مسائل به تا باشند داشته زیستمحیط

 و امیدها روانشناختی، تمایالت .بپردازند یستیزمحیط

 هافعالیت شامل "رفتار" دارد. جا بخش این در نیز هایاس

 باید عمالً رفتار این است. خاص مواقع در اقدامات و

 زیستیمحیط منفی اثرات کاهش به منجر و بوده خردمندانه

 هاینگرش یا فردی هایانگیزه و هادغدغه عالیق، شود.

 ,Smit and Merwe) شوندمی محسوب محرک ملعوا افراد

2018). Haverkos و Boutista (0200) هستند معتقد 

 یستیزمحیط سواد حداقل یک از باید جامعه در آموزگاران

 یستیزمحیط سواد ایشان پژوهش در باشند. برخوردار

 زیستیمحیط مسائل درک برای الزم نگرش و دانش شامل

 مسئوالنه رفتارهای قالب در هاتصمیم اتخاذ منظور هب و

 کشور در کندمی تاکید طرفی از اما ،است شده تعریف

 در خوبی هب زیستیمحیط سواد ارکان متحده ایاالت

 بطور است معتقد (0895) آزاد د.نشونمی پیاده هاآموزش

 از ایپیچیده مجموعه از زیستیمحیط سواد با افراد کلی

 اجازه آنها به که هستند برخوردار هاتمایل و مهارت، دانش،

 بهترین ،کنند حل را زیستیمحیط مشکالت دهدمی

 و هاگیریتصمیم در و نموده انتخاب را اقدامات مجموعه

 هایبررسی براساس .نمایند مشارکت مدنی ایهفعالیت

 سواد کلیدی عنصر چهار (،0895) آزاد توسط شده انجام

 و تجزیه و پرسشگری هایمهارت (0 شامل زیستیمحیط

 زیستی،محیط هایسیستم و یندافر دانش (0 مسائل، تحلیل

 و زیستی،محیط مسائل به پرداختن و درک برای مهارت (8

  .است مدنی و فردی هایمسئولیت (5

 توسعه اهداف و زیستمحیط اساسی ارکان از ییک

 از یکی آبی سواد نظر این از است. آب مسئله پایدار

 دهه در و شودمی محسوب یستیزمحیط سواد هایوجهه

 عدالت توسعه و آب مدیریت در بسزایی جایگاه گذشته

 هایآموزش مشابه بطور همچنین است. کرده پیدا اجتماعی
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 ... ارزیابی سطح سواد آبی در جامعه شهری

 حمید دهقانی،  شروین جمشیدی

 آب و فاضالب و آب هایشرکت توسط کشور در عمومی

 گرفته قرار استفاده مورد آبی سواد ارتقای برای ایمنطقه

 مصرف دالیل از یکی که است داده نشان مطالعات است.

 ضعیف درک ،کشاورزی و شهری بخش در آب نامناسب

 برعکس، است. آب هایسیستم و منابع از جوامع

 آب بخش در مدیریتی تصمیمات از اجتماعی هایحمایت

 از مناسبی شناخت و درک که است بیشتر جوامعی در

 مردم عموم توسط آب بحران و کمبود از ناشی یهاریسک

 ,.Dean et al., 2016; Attari et al) باشد داشته وجود

 یک در آب تامین منابع درک و شناخت بنابراین .(2017

 هب جامعه افراد توسط آن از استفاده صحیح نحوه و منطقه

 McKenzie) است شده معرفی آبی سواد هایویژگی عنوان

et al., 2017; Singh et al., 2017; Ternes, 2018). 

Febriani (020.) باید قاعدتاً آبی سواد است معتقد 

 و آن مدیریت نحوه و آب منابع پایه دانش دربرگیرنده

 در باسواد فرد یک نتیجه در باشد. مربوطه جانبی مسائل

 مدیریت چگونگی از مناسبی درک که است کسی آب بحث

 را حیاتی ماده این ارزش و اهمیت و داشته آب مصرف و

 همکاران و Sherchan نماید. درک زندگی و جامعه در

 و آبی سواد سطح بهبود برای آموزاندانش آموزش (0206)

 منابع آب، هایویژگی به نسبت اجتماعی درک گسترش

 حوزه در مناسب گیریتصمیم نهایتاً و کاربردها ،آن تامین

 آبی سواد Huxhold (0206) داند.می الزامی را آب مدیریت

 انواع شناخت بر متمرکز که داندمی ایپایه دانش را

 موجود، و دسترس در آب میزان آبی، هایزیرساخت

 اثرات ،آب تصفیه هایروش آب، بهداشت و کیفیت

 است. افراد توسط آب از استفاده چگونگی و یستیزمحیط

 ماده یک بعنوان آب واقعی ارزش اگر است معتقد ایشان

 و مدیریت در همه آنگاه ،شود پذیرفته جامعه در حیاتی

 هدف یک بنابراین شد. خواهند سهیم آن معضالت حل

 بعالوه .باشد جامعه در آب آفرینیارزش باید آموزش

Roncoli شناخت و اقلیمی اثرات درک (0209) همکاران و 

 هایویژگی به نیز را جامعه در آن با سازگاری چگونگی

 همکاران و Kitamura نظر بر بنا افزاید.می آبی سواد

 در مناسب و مفید مطالب از ایمجموعه آبی سواد ،(0205)

 تواندمی که است آب مصرف و مدیریت مختلف هایزمینه

 در شود. آب از ایمن استفاده و ریسک کاهش به منجر

 به محدود آبی سواد است شده مشاهده مطالعات برخی

 هایویژگی و آب چرخه ارتباطات آبریز، حوضه شناخت

 and Hamann, 2020) شودمی منطقه هیدرولوژیکی

McCarroll) مناطق به محدود آبی سواد براورد گاهی و 

 سنجش مورد شهروندان بین شاخص این و شده شهری

 .(Dean et al., 2016; Tian et al., 2021) است گرفته قرار

 در آن مفهوم از استفاده و آبی سواد تعریف نحوه بنابراین

 هاییتفاوت دارای بسیار، هایشباهت علیرغم ،هاپژوهش

 نمونه جامعه و شاخص این کارکرد از اساساً که هست نیز

 منظور، بدین .گیردمی تنشا نظر مورد پژوهش در آن

 نگرش دانش، از ایمجموعه را آبی سواد ،محققین از برخی

 را شاخص این بتوانند تا انددانسته آب با مرتبط رفتار و

 کنند گیریاندازه شاخص سه این براساس مجزا بصورت

(McCarroll and Hamann, 2020; Wang et al., 2019.) 

 سواد کاربردی تعریف در مشابه بطور رویکرد این

 و He مطالعات اساس، این بر .شد دیده نیز یستیزمحیط

 سواد شاخص نهایتاً که است داده نشان (0203) همکاران

 تحصیالت، و آموزش مانند متعدد عوامل از تابعی آبی

 افراد، زیست محیط آب، مصرف کاهش تبلیغات سطح

 بصورت اینجا در .است اقتصادی رفتارهای و عادات

 نیاز مورد آبی دانش مجموع بعنوان آبی سواد تر،دقیق

 آبی هنجار و رفتار و آب، به علمی نگرش وجود جامعه،

 رویکرد همین در البته شود.می تعریف استاندارد و عرف

 ،محدود بصورت را آبی سواد محققین گاهی ،کارکردی

 یا ،(Fielding et al., 2015) آبی پایه دانش براساس صرفاً

 زیستمحیط و آب متخصصین آموزیمهارت از مستخرج

 Lewinsohn) یستیزمحیط و فنی مشکالت با مقابله برای
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et al., 2014) براساس توانمی بنابراین .اندکرده گیریاندازه 

 سواد سنجش برای که کرد بندیجمع چنین پیشین مطالعات

 پایه، دانش مولفه سه به توجه شهری، جامعه یک در آبی

 این توانمی نوعی به و است اهمیت حائز رفتار و نگرش

  (.0 )شکل نمود معرفی شاخص این رکن سه را مولفه سه
 

 
 براساس آبی سواد سنجش گانهسه هایمولفه .1 شکل

 نظری مطالعات بندیجمع
 

 توسط آب یمصرف رفتار به مربوط مطالعات کشور در

 صورت موثر هایمولفه اکتشاف هدف با بیشتر شهروندان

 در (0894) همکاران و خلفی مثال، بعنوان است. گرفته

 شهرستان در خانگی آب مصرف الگوی بررسی پژوهش

 برای مصرف الگوی اصالح که اندرسیده نتیجه این به ایالم

 و دیپلم تحصیالت دارای اغلب که ساله 84 تا 04 زنان

 گروه این زیرا است باالتری اهمیت دارای هستند، دارخانه

 در همچنین شدند. معرفی آب اصلی کنندگانمصرف بعنوان

 نتوانستند مشخص بطور خانوار بعد و درآمد پژوهش این

 عامل تحصیالت، اما شوند. مطرح تاثیرگذار ملواع بعنوان

 با افراد .است بوده است آب مصرف الگوی در موثر

 نشان خود از را تریجویانهصرفه الگوی باالتر تحصیالت

 با مقایسه در نیز ویالیی هایخانه ساکن افراد ند.داد

 و زادهحاجی ند.اداشته بیشتری مصرف هانشینآپارتمان

 شهرستان بانوان نگاه در آب مصرف (.089) همکاران

 تجربه تا دادند قرار سنجش مورد کیفی بصورت را اصفهان

 به آنها نمایند. شناسایی آبیکم و مصرف از را آنها تفسیر و

 علل مدرنیته و محیطی مخاطرات که رسیدند نتیجه این

 و وسواس است. مطالعه مورد منطقه در آبیکم شرایط

 حکمرانی ای،زمینه بصورت روانی و اجتماعی هایدغدغه

 منزله به آب مصرف برای دسترس در هایفناوری و آب

 و آگاهی و جوییصرفه هایفعالیت و گرمداخله شرایط

 پذیریمسئولیت و خطر درک و هااستراتژی منزله به آموزش

 معرفی پیامدها منزله به رویهبی مصرف از گناه احساس و

 شهروندان پیمایش با (0894) سراکریم و دهقان است. شده

 مصرف میزان گزارش استخراج طریق از تهران 8 منطقه

 به آنها از پرسشنامه اخذ سپس و مشترکین ماهانه حجمی

 و آب بهینه مصرف به نگرش بین که رسیدند نتیجه این

 ارتباط خانواده آب مصرف سرانه با پذیریمسئولیت

 درحالیکه است. معکوس رابطه این و دارد وجود داریمعنی

 آب هایشرکت به اعتماد مانند دیگر عوامل بین ارتباط این

 بصورت آب مصرف به نسبت دانش و تبلیغات فاضالب، و

 تابع پذیریمسئولیت اینجا در بنابراین ندارد. وجود دارمعنی

 جوییصرفه به نگرش و بهینه مصرف شیوه از آگاهی

 Dean نیز لمللیابین سطح در .است شده تعیین آب مصرف

 چند طرح با صرفاً استرالیا ملبورن در (0206) همکاران و

 یزانم مانند عمومی، اطالعات بصورت و تیمقدما پرسش

 در آب آلودگی تولید امنش جهان، دسترس در شیرین آب

 ،آب آلودگی کاهش در شهروندان نقش و خانگی، بخش

 اما .اندداده قرار سنجش مورد را شهروندان آبی دانش

 شده انجام Wood (0205) توسط مطالعات ترینجامع

 اما محدود سوال چند طرح با پژوهش این در است.

 آبی سواد رفتار، و نگرش دانش، قالب در شده بندیطبقه

 گرفته قرار ارزیابی مورد انگلستان شرق در آموزاندانش

 سرانه هایگویه به پاسخ شامل پایه دانش اینجا، در است.

 شدت و کشور، چند و انگلستان در آب مصرف متوسط

 نگرش است. بوده خانگی لوازم برخی در آب مصرف

 آبیکم زیست،محیط مورد در مندیدغدغه هایگویه شامل

 العملعکس به نیز رفتار و است بوده اقلیمی تغییرات و

 هنگام و آب ناصحیح مصرف رویت زمان در اموزاندانش

 است. پرداخته شخصی مصرف

 رفتار

 دانش نگرش

 سواد آبی
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 ... ارزیابی سطح سواد آبی در جامعه شهری

 حمید دهقانی،  شروین جمشیدی

 ارزیابی و سنجش برای که گوناگونی مطالعات علیرغم

 شده انجام رفتار و نگرش دانش، شامل آبی سواد هایمولفه

 بین در و شهری مقیاس در هامولفه این تاکنون است،

 نگرفته قرار ارزیابی مورد یکجا بصورت ایرانی شهروندان

 با آبی سواد سطح ارزیابی ،پژوهش این از هدف است.

 بین در رفتار( نگرش، )دانش، گانهسه هایمولفه سنجش

 شود داده پاسخ پرسش این به تا است اصفهانی شهروندان

 جامعه یک در مولفه سه این از براوردی توانمی آیا که

 پذیرامکان براورد این صورتیکه در .خیر یا داشت شهری

 برای شرایط د،نشو شناسایی آنها بر موثر عوامل و باشد

 شاخص یک بعنوان ،شهری جامعه در آبی سواد سنجش

 در شهری، آب تقاضای مدیریت در گیریتصمیم جدید

 فراهم پژوهش این در استفاده مورد شناسیروش قالب

 شهر مطالعه مورد نمونه جامعه منظور، بدین شد. خواهد

 لتحلی و پرسشنامه توزیع و تهیه با و شده انتخاب اصفهان

 گانهسه هایمولفه و آبی سواد سطح بر موثر عوامل ،آماری

   شود.می برآورد
 

 بررسی روش و مواد
 بردارینمونه و آماری جامعه

 این است. یکاربرد و پیمایشی تحقیقی ،حاضر پژوهش

 افراد آبی سواد میزان ،پرسشنامه از استفاده با پژوهش نوع

 برای اطالعات این کاربرد هدف با را اصفهان شهر ساکن

 مصرف مدیریت برای مناسب عمومی آموزش برنامه ارائه

 مراجعه آنجاییکه از پژوهش، نوع این در .نمایدمی ارائه آب

 پذیرامکان افراد تک تک مطالعه و جامعه آحاد کلیه به

 02 باالی اصفهانی شهروندان شامل آماری جامعه ت،نیس

 یک اًحدود ،0894 سال سرشماری طبق که است سال

 (n) آماری نمونه حجم باشد.می نفر هزار ششصد و میلیون

 گرفتن نظر در و (0 )رابطه کوکران فرمول از استفاده با

 تعداد ،%94 اطمینان سطح تا قبول قابل گیرینمونه خطای

 جامعه حجم برابر N رابطه، این در شد. برآورد نفر 835

  دارـمق d و 234 رـرابـب q و p ،0396 برابر Z ،ونهـنم اریـآم

 باشد.می (%4) خطا مجاز

𝒏                        (0) رابطه =
𝒛𝟐𝒑𝒒

𝒅𝟐

𝟏+
𝟏

𝑵
(
𝒛𝟐𝒑𝒒

𝒅𝟐
−𝟏)

 
 

 شیوع شرایط در بویژه مطالعات دقت افزایش منظور به

 از بخشی الزاماً آن در که (0899 )سال کرونا بیماری

 مرحله دو ابتدا ،شد تکمیل مجازی بصورت هاپرسشنامه

 جامعه و خبرگان از پرسشنامه 84 با یک هر .آزمونپیش

 و روایی نظر از شده تهیه پرسشنامه تا شد انجام دانشگاهی

 نظر از هاپرسش مرحله، دو این طی .باشد تایید مورد پایایی

 آبی سواد گانهسه هایشاخص ذیل و اصالح نگارشی

 همکاری با پرسشنامه 502 از بیش نهایتاً .ندشد بندیطبقه

 منطقه 5 در میدانی بصورت ایران ناسیشجامعه انجمن

 توزیع شهروندان بین مجازی بصورت و اصفهان شهرداری

  .گردید تکمیل کامل بصورت پرسشنامه 893 که شد

 

 هامولفه و متغیرها

 اکتشافی، و پیمایشی هایپژوهش مشابه پژوهش این در

 تحصیالت، میزان ،یتجنس سن، مانند ایزمینه متغیرهای

 مورد متوسط درآمد سطح و مسکن تملک نوع اشتغال،

 در متغیرها این )%( فراوانی توزیع .است گرفته قرار بررسی

 الزم است. 0 جدول مطابق شده تکمیل پرسشنامه 893 بین

 مانند پرسشنامه، در متغیرها این از برخی است توضیح به

 پرسیده شهروندان از ترجزئی بصورت سن و تحصیالت

 02 از ساله 02 هایبازه در سن ،نمونه عنوان هب .است شده

 پژوهش این در اما است شده پرسیده سال 42 از بیش تا

 اصلی بندیطبقه دو در هاگروه نتایج آماری مقایسه برای

 پژوهش، این در است ذکر شایان است. شده گردآوری

 شاخص براساس افراد متوسط درامد بودن زیاد یا کم مالک

 ماه( در ریال میلیون 84 )معادل 0893 سال در فقر خط

 0894 سال در ریال میلیون 04 از بیشتر که شده تعیین

(Mansouri and Afghe, 2018) ریال میلیون 50 از کمتر و 

 هر برای روز در دالر 434 متوسط براساس 0522 سال در
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 The) باال به رو متوسط درآمد با کشورهای برای نفر

World bank, 2021) .است  
 

 شوندگانپرسش فراوانی توزیع و ایزمینه متغیرهای  .1 جدول

 متغیر هر در

 متغیرهای

 ایزمینه

 فراوانی گروه

)%( 

 جنسیت
 2.15 مرد

 8414 زن

 سن
 17.. سال 82 تا 52 بین

 .551 باالتر و سال 82

 تحصیالت
 5712 کمتر( و دیپلم)فوق غیردانشگاهی

 5212 باالتر( و )لیسانس دانشگاهی

 اشتغال
 2715 )شاغل( ثابت شغل دارای

 فصلی، کارگر )بیکار، ثابت شغل بدون
 دانشجو( دار،خانه

821. 

 تملک
 مسکن

 2.15 مالک

 8514 مستاجر

 درآمد
 متوسط

 82 )زیاد( 574. سال در فقر خط از باالتر

 22 )کم( 574. سال در فقر خط از کمتر

 آبی سواد پژوهش این در ای،زمینه متغیرهای بر عالوه

 ،(0 )شکل زیستمحیط بخش در مشابه مطالعات مطابق

 هرکدام رفتار، و نگرش دانش، گروه سه براساس ابتدا

 گرفته قرار ارزیابی مورد پرسشنامه در گویه 00 توسط

 رابطه مطابق مولفه هر امتیاز محاسبه از پس نهایت در .است

 است. شده گزارش آبی سواد بعنوان نمره میانگین ،0

𝑆𝑖 = (
∑𝑚

𝑓
)𝑖 ×                         (0) رابطه 100

 

 سواد هایمولفه از هرکدام نمره و امتیاز S رابطه، این در

 نمره m است، 022 تا صفر بین عدد یک که است (i) آبی

 3لیکرت پنجگانه طیف براساس سوال هر از شده کسب

 که بخش هر سواالت تعداد مجموع f (،0 تا صفر )بین

 مولفه نیز i است، 00 مولفه هر برای 0 جدول مطابق

 است. رفتار و نگرش دانش، مولفه سه از کدام هر شاخص

 

 

 
  پژوهش این در آبی سواد گانهسه هایمولفه به مربوط یهاگویه .2 جدول

 رفتار نگرش دانش

 شرب آب نیتام منابع شناخت ..

 تبخیر میزان و آب چرخه شناخت .5

 یآبکم بحران ایجاد عوامل شناخت .5

 آب حوادث به رسیدگی نحوه شناخت .8

 شرب آب تامین نهیهز حدود شناخت .2

 کتری و لوله در رسوبات علت شناخت .5

 آب در بهداشتی هایریسک شناخت ..

 خانگی فاضالب آلودگی سطح شناخت .4

 آب هیتصف نحوه شناخت .7

 آب مصرف کاهش یهاروش شناخت.2.

 آب مصرف در کارواش تاثیر شناخت...

 مصرف کاهنده لوازم ریتاث شناخت.5.

 کاالها در آب ارزش و یمجاز آب شناخت ..

 غذایی مواد دورریز آبی ارزش شناخت .5

 شهری یبهاآب تعرفه حدود شناخت .5

 آب کیفیت و فشار از رضایتمندی .8

 آب قطعی و بندیجیره به نسبت حساسیت .2

 آب مصرف به نسبت فکری وسواس .5

 خانگی آب تصفیه دستگاه از استفاده ضرورت ..

 کشیلوله آب در کدورت و امالح از نگرانی .4

 کشیلوله آب در نیترات وجود از نگرانی .7

 خانگی لوازم یانرژ مصرف برچسب به توجه  .2.

 آب مصرف کاهش بهینه روش شناخت  ...

 بآ مصرف کاهش اثرکم راهکارهای شناخت .5.

 آب مصرف الگوی اصالح برای آموزش به تشویق ..

 آب نامناسب مصرف با شهروندان به تذکر .5

 منزل در مخزن و پمپ از شخصی استفاده .5

 کرونا شیوع دوره در بهداشتی مسائل رعایت .8

 شرب برای بندیبسته آب از استفاده میزان .2

 خانگی آب تصفیه دستگاه از استفاده میزان .5

 جکوزی یا حمام وان از استفاده میزان ..

 منزل در مصرف کاهنده لوازم از استفاده میزان .4

 مناسب ساعت در باغچه و سبز فضای آبیاری .7

 لباسشویی ماشین از استفاده میزان .2.

 استحمام متوسط زمان ...

 بآ مصرف کاهش هایتوصیه رعایت .5.

 

 پرسشنامه تهیه

 یـک  در آبـی  سـواد  اصلی متغیرهای ،مطالعات براساس

 قالـب  در و ساختاریافته بصورت پرسشنامه و مشخص شهر

 و زیـاد  متوسـط،  کـم،  کـم،  )بسیار لیکرت ایگزینه 4 طیف

 شد این بر سعی پرسشنامه طراحی در شد. تهیه زیاد( بسیار

 طرفـی بـی  اصل ابهام(، نوع هر از )اجتناب صراحت اصل تا
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 ... ارزیابی سطح سواد آبی در جامعه شهری

 حمید دهقانی،  شروین جمشیدی

 کوتـاه(،  )سواالت اختصار اصل محقق(، سوگیری از )پرهیز

 اصـل  و سـوال(  هـر  دهنده تشکیل عناصر )تمایز تمیز اصل

 معنـی  یـک  مخاطـب  برای کلمات و سواالت )همه همگنی

 تعریــف در شــود. رعایــت مراحــل همــه در باشــد( داشــته

 شـناخت  هـدف  و نـدارد  وجـود  ایاولیـه  فرض پرسشنامه،

 است. جامعه در شهروندان آبی سواد موجود وضعیت

 همـاهنگی  میـزان  سـنجش  بـرای  9کرونبـا   آلفا ضریب

 کـار  به پرسشنامه در معیارها و هاقضاوت ها،نگرش درونی

 پایـایی  محاسـبه  هـای روش از یکـی  روش ایـن  است. رفته

 تایید برای اساسی شرط آزمون این نتیجه و است پرسشنامه

 ضریب یک آن حاصل که آزمون این بود. خواهد پرسشنامه

 بکـار  هپرسشـنام  پایـایی  یا اعتماد قابلیت آزمون برای ،است

 پایایی از آزمون ،باشـد  .23 از بیشتر آلفا ضریب گرا .رودمی

 ضـرایب  مقادیر پژوهش این در .است برخوردار قبولی قابل

 ترتیـب  به رفتار و نگرش دانش، گانهسه متغیرهای برای آلفا

 ایـن  در اسـت  بدیهی است. آمده بدست .233 و 233 ،23.8

 برسـد،  قبول قابل مقدار به پایایی سطح اینکه برای پژوهش

 پـایین  عـاملی  بار از که هاییگویه برخی دوم آزمونپیش در

 عـاملی  بـار  کـه  هـایی گویه و شدند حذف بودند برخوردار

 .ماندند باقی پرسشنامه در داشتند باالیی

 گانهسه هایمولفه ذیل دسته سه در پرسشنامه هایگویه

 Merwe و Smit تعریف براساس رفتار و نگرش دانش،

 محققین سایر بندیطبقه مشابه و مولفه سه این از (0203)

 ;McCarroll and Hamann, 2020) است شده تعریف

Wang et al., 2019.) این مختص هاگویه است ذکر شایان 

 همانگونه زیرا ندارد قبلی مشابه هاینمونه و بوده پژوهش

 و ساختاریافته بصورت هاپرسشنامه شد، داده توضیح که

 در خبرگان نظر براساس و آزمونپیش مرحله دو از پس

 از مستخرج صرفاً و است یافته توسعه دانشگاه و صنعت

 مشاهده 0 جدول در که همانگونه نیست. پیشین مطالعات

 آب با مرتبط مختلف مسائل هاگویه تعریف در ود،شمی

 ،هابحران و حوادث آب، چرخه ایپایه مسائل مانند شهری،

 در اجتماعی معمول هاینگرانی آب، کیفیت مسائل

 شده گرفته درنظر آب بهینه مصرف نحوه و آب خصوص

 ایهجنبه از آبی سواد شود فراهم امکان این تا است

 در است ذکر به الزم .گیرد قرار ارزیابی مورد مختلف

 Wood یا (0894) سراکریم و دهقان مانند مشابه مطالعات

 محدود بسیار سواالت ،شد گفته که همانگونه ،(0205)

 به هاگویه تعداد اینجا در اما است بوده گویه( 02 از )کمتر

  رسد.می مورد 86

 

 هاداده تحلیل و تجزیه ابزار

 مستخرج یهاداده تحلیل و تجزیه ابزار پژوهش این در

 بدین است. آماری هایآزمون و افزارهانرم پرسشنامه از

 پایایی براورد برای 08 نسخه SPSS افزارنرم از منظور

 میزان ارزیابی برای همچنین است. شده استفاده هاپرسشنامه

 کنترل و هاپرسشنامه نتایج با آماری توزیع توابع همبستگی

 09 نسخه Minitab افزارنرم از آنها نرمال توزیع شرایط

 – کولموگروف هایآزمون آن در که است شده استفاده

 بعنوان (AD) 00دارلینگ – آندرسون و (KS) 02اسمیرنوف

 است. بوده مناسب آماری توزیع تابع کننده تعیین شاخص

 استنباطی هایآزمون انجام برای افزارنرم این از همچنین

 تحلیل و مسیره تک (ANOVA) 00واریانس تحلیل مانند

 هایآزمون در است. شده استفاده هامولفه 08رگرسیون

 سطح عنوان هب (P < 0.05) %94 اعتماد میزان ،استنباطی

 و شده تعیین هامولفه مقایسه برای داریمعنی مالحظه قابل

 به 05مربعات نسبی حداقل رگرسیون و همبستگی نآزمو در

 شده استفاده 06استاندارد بتا و 04پیرسون شاخص از ترتیب

 .است

 
 بحث و نتایج

 هایپرسشنامه براساس آبی سواد برآورد از حاصل نتایج

 این که دهدمی نشان مطالعه مورد محدوده در شده تکمیل

 9356 معیار انحراف با 5834 برابر متوسط بطور شاخص
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 42 برابر ترتیب به نیز آن پایین و باال چارک مقدار باشد.می

 آبی سواد نتایج کشیدگی و چولگی مقادیر است. 8.30 و

 و 0 )بین چولگی مقدار است. .230 و 2303 برابر ترتیب به

 مورد جامعه در آبی سواد نتایج توزیع دهدمی نشان (-0

 با منظور، بدین دارد. همخوانی نرمال توزیع با مطالعه

 اسمیرنوف – کولموگروف آزمون هایشاخص از استفاده

 مشاهده توانمی (8 )شکل دارلینگ – آندرسون و (0 )شکل

 است. برخوردار نرمال توزیع یک از آبی سواد نتایج که کرد
 

 
  اسمیرنوف - کولموگروف آزمون براساس آبی سواد تجمعی احتماالتی برازش  .2 شکل

 

 
  دارلینگ - آندرسون آزمون براساس آبی سواد تجمعی احتماالتی برازش  .3 شکل

 

 مطلب این از حاکی آبی سواد نتایج احتماالتی توزیع

 )معادل مطالعه مورد محدوده در جامعه %4. که است

 را آبی سواد امتیاز از نیمی از بیش اندنتوانسته باال( چارک

 اندتوانسته باال( )دهک جامعه %02 تنها البته و کنند کسب

 جامعه افراد %02 برعکس و نمایند کسب 44 از باالتر نمره

 نمره سوم یک )معادل 88 از کمتر اینمره پایین( )دهک

 جامعه اکثریت گفت توانمی بنابراین اند.کرده کسب کل(

 (66 تا 88 )بین متوسط آبی سواد از اصفهان شهر در

  سواد کمبود با %02 و (66 از )بیش سواد با %0 برخوردارند.

 هستند. مواجه (88 از )کمتر آبی

 آبی، سواد هایمولفه بین در دهدمی نشان 8 جدول

 و باالتر گانهسه هایمولفه بین جامعه در نگرش سطح نسبتاً

 بین شهری آب مختلف مسائل خصوص در پایه دانش

 میزان ارزیابی منظور به است. ترپایین گانهسه یهامولفه

 رگرسیون آزمون از آبی، سواد با گانهسه هایمولفه وابستگی

 آبی سواد که دهدمی نشان 5 شکل مطابق نتایج شد. استفاده

 و Wong مطالعات مشابه گانه،سه هایمولفه بین در

  دارد همبستگی آبی ارـرفت با همه از بیش (،0203) همکاران
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 حمید دهقانی،  شروین جمشیدی

 

 

 

 

 آبی سواد هایمولفه شده محاسبه مقادیر  .3 جدول

 باال چارک پایین چارک معیار انحراف میانگین مولفه
 .8.1 52 518. .581 دانش

 2415 8.14 515. 8.15 نگرش

 22 5515 212. 8517 رفتار

 22 .5.1 712 8512 آبی سواد

 

 نگرش برای همبستگی این درحالیکه (..23 بتا )ضریب

 کاهش (.234 بتا )ضریب پایه دانش و (2366 بتا )ضریب

 و Sabzehei مطالعات نتایج برخالف همچنین یابد.می

 بین که قم، دانشگاه دانشجویان بین در (0206) همکاران

 و یستیزمحیط نگرش ،یستیزمحیط آگاهی متغیرهای

 داشته وجود دارمعنی رابطه یستیزمحیط رفتار به تمایل

 هددمی نشان پژوهش این در رگرسیون آنالیز نتایج است،

 نسبتاً رفتار( و نگرش )دانش، آبی سواد گانهسه هایمولفه

 ارتباط و هستند موثر آبی سواد شاخص بر مستقل بصورت

 ندارد وجود یکدیگر با مولفه سه این بین ایمالحظه قابل

 و مطالعه، مورد نمونه جامعه تنوع (0 از ناشی تواندمی که

 .باشد پژوهش این در سنجش مورد هایگویه تنوع (0

 دانش ،(0200) همکاران و Teksoz نتایج برخالف همچنین

 مطالعات نظر، این از نیست. آبی سواد بنای سنگ الزاماً پایه

 (0203) همکاران و Liang پژوهش نتایج با شده انجام

 رفتار و نگرش ،دانش بین ایرابطه آن در که دارد تطابق

 است. نبوده استخراج قابل دانشجویان بین یستیزمحیط

 از هرکدام افزایش که گرفت نتیجه توانمی رفاًص بنابراین

 دیگر بهبود موجب رفتار یا نگرش دانش، هایمولفه

 موجب نگرش افزایش ،خاص بصورت و شده هامولفه

 خواهد (2306 بتا )ضریب جامعه در آبی رفتار سطح بهبود

 .شد

 آبی، سواد بر ایزمینه متغیرهای تاثیر اکتشاف منظور به

 فرض )با .t0 مسیرهتک واریانس تحلیل استنباطی آزمون

 براساس ،5 جدول در است. شده انجام ها(داده نرمال توزیع

  اـت اـهداده دسته دو نـمیانگی اختالف دارییـمعن اخصـش

 
 آبی سواد یهامولفه مسیر تحلیل  .4 شکل

 

 متغیرهای که است شده داده نشان (،P < 0.05) %94 سطح

 درآمد سطح و اشتغال تحصیالت، سن، جنسیت، ایزمینه

 آبی سواد سطح بر گرفته صورت هایبندیگروه براساس

 کسب دهدمی نشان جدول این هستند. موثر جامعه

 کسب و جامعه، در ثابت اشتغال دانشگاهی، تحصیالت

 بهبود موجب تواندمی ایمالحظه قابل بطور باالتر درآمد

 مقایسه در مردان همچنین شود. جامعه در آبی سواد سطح

 معموالً که ،سال 52 از بیشتر سن با اقشار البته و زنان، با

 آبی سواد سطح از نسبتاً ،دارند برعهده را خانواده مسئولیت

 مسکن تملک برعکس، .ندابوده برخوردار جامعه در باالتری

 ،شغل گفت توانمی بعبارتی نیست. موثر آبی سواد سطح بر

 یک تواندمی نجاییکهآ از ،دانشگاهی تحصیالت مشابه

 جامعه افراد به یمسئولیت یا نموده ایجاد اجتماعی شخصیت

 نگرش بهبود پایه، دانش کسب برای را زمینه نماید، محول

 باعث موضوع این .کندمی فراهم آبی رفتار اصالح و

 آبی سواد سطح ،اصفهان مانند سنتی جامعه یک در شودمی

 سواد آبی

 دانش

 نگرش

 رفتار

0.75 

0.66 

0.55 

0.31 

0..6 
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 Febriani مطالعات با نتیجه این .دباش بانوان از بیشتر مردان

 مطالعات اما است سازگار اندونزی کشور در (.020)

Liang در بانوان که است داده نشان (0203) همکاران و 

 امتیاز مردان به نسبت تایوان کشور در هازمینه تمامی

 حتی .اندکرده کسب یستیزمحیط سواد حوزه در را باالتری

Figueiredo و Perkins (0208) که هستند عقیده این بر 

 سطح از مستقل ،جامعه در زنان اجتماعی نقش و جایگاه

 حال، عین در و است کلیدی بسیار ،آنها یستیزمحیط سواد

 و آبیکم به مربوط مشکالت از جامعه از بخش این

 برای و بلندمدت در لذا پذیرند.می بسیاری تاثیر خشکسالی

 مصرف، الگوی اصالح و آب منابع پایدار مدیریت

 آب مصارف به نسبت جامعه آگاهان بعنوان زنان مشارکت

  است. اجتناب غیرقابل مختلف هایبخش در

 آبی سواد شاخص که شودمی گرفته نتیجه همچنین

 قابل اما است براورد قابل خاص بصورت جامعه هر برای

 مطالعات اینگونه نتایج نیست. دیگر شهرهای به تعمیم

 مورد شهر هر در مدیریتی هایگیریتصمیم برای تواندمی

 پیشنهاد اصفهان شهر در ،نمونه بعنوان گیرد. قرار استفاده

 آب مصرف مدیریت ایپایه و عمومی هایآموزش شودمی

 و ،اموزاندانش و دانشجویان دار،خانه بانوان بر متمرکز

 درآمد تحصیالت، از معموالً که باشد جامعه ترمحروم اقشار

   هستند. برخوردار کمتری اشتغال و
 

 ایزمینه متغیرهای براساس آبی سواد نتایج ایمقایسه آنالیزهای نتایج  .4 جدول

 معیار انحراف میانگین تعداد گروه ایزمینه متغیر
 پارامتریک P شاخص

 (t )آزمون

 جنسیت
 4174 881.5 528 مرد

21228 
 7182 .8.17 78. زن

 سن
 415 821.7 5.. سال 82 از بیشتر

21285 
 7125 85145 545 سال 82 تا 52

 تحصیالت
 7147 85125 555 دانشگاهی

21222 
 1.5. 57177 5.. غیردانشگاهی

 اشتغال
 7157 88155 555 شاغل

21222 
 4175 8.127 55. غیرشاغل

 درآمد سطح
 2122. 821.2 7.. زیاد

21225 
 .412 851.5 5.7 کم

 مسکن تملک
 7157 .8512 527 مالک

21..5 
 41.7 851.2 47. مستاجر

 

 طاارتب میزان دهدمی نشان همچنین همبستگی آزمون

 از شهروندان رضایت میزان و جامعه آبی سواد سطح بین

 ضریب و است منفی فاضالب و آب هایشرکت عملکرد

 دیگر بعبارت است. (P = 0.000) -2380 معادل پیرسون

 در آبی سواد سطح فزایشا دهدمی نشان منفی تعالم

 عملکرد از مردم عمومی رضایت کاهش باعث جامعه

 از شود.می مطالعه مورد محدوده در فاضالب و آب شرکت

 ارتباط تحصیالت با آبی سواد سطح شد مشخص آنجاییکه

 افزایش با که گرفت نتیجه چنین توانمی ،دارد داریمعنی

 و آب هایشرکت از انتظارات جامعه، در تحصیالت

 مطلوب کیفیت و کمیت با شرب آب تامین برای فاضالب

 نشان هاگویه به مربوط جزئیات زیرا یابد.می افزایش

 و بندیجیره به نسبت باالتر تحصیالت با افراد دهدمی

 بیشتری حساسیت آب از ناشی هایبیماری یا آب قطعی

 آب به را کشیلوله آب همچنان طرفی از اما ،دارند

 دهند.می ترجیح خانگی آب تصفیه هایدستگاه و بندیبسته
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 رضایتمندی سطح کاهش باعث تواندمی انتظارات اینگونه

  شود. جامعه در عمومی

 نیست شعار یک تنها نه آبی سواد سطح افزایش بنابراین

 مصرف مدیریت مناسب درک از شاخصی بعنوان تواندمی و

 نیروی یک بعنوان تواندمی بلکه باشد، جامعه در آب

 نیز فاضالب و آب هایشرکت عملکرد ارتقای برای محرکه

 Hungerford پیشنهاد مطابق منظور بدین شود. محسوب

 مصرف صحیح مدیریت آموزشگران است ضروری (0229)

 برخوردار آبی سواد حداقل یک از خود جامعه در آب

 نگرش ،پایه اطالعات و دانش انتقال ضمن بتوانند تا باشند

 دهند. آموزش جامعه به نیز را مناسب رفتار و صحیح

 همکاران و Karami توسط مدارس در شده انجام پژوهش

 در آموزگاران %02 تنها که است داده نشان (0203)

 مسائل به نسبت خوب نگرش یک از ابتدایی هایدوره

 برای آمادگی و سطح این که برخوردارند زیستیمحیط

 و زیستیمحیط مسائل پیچیدگی از متاثر بیشتر آموزش

 سطح در مستدل و غیرعلمی مطالب و هاتناقض وجود

 حتی است. شده عنوان اجتماعی هایشبکه و هارسانه

Lewinsohn و هاسرفصل معتقدند (0205) همکاران و 

 این به را فراگیران تواندنمی متعارف تحصیلی دروس

 برای الزم ابزارهای زیستی علوم که کند ترغیب موضوع

 پیشنهاد لذا دارد. اختیار در را زیستمحیط مشکالت حل

 حل برای و محلی، و موردی بصورت دروس اندکرده

 شود تعریف محورنیاز بصورت منطقه هر روزمره مشکالت

 را مخاطبین رفتار( و )نگرش شناختی هایمهارت مولفه تا

 نماید. تقویت

 توانمی (0203) همکاران و Poppe گیرینتیجه مطابق

 عملکرد ارتقای موجب عمومی هایآموزش داشت انتظار

 جمله از شهری، هایچالش و مشکالت برابر در شهروندان

 در عمومی هایآموزش شد. خواهد آبی، کم هایبحران

 صورت آبی سواد شاخص افزایش برای آب حوزه

 و آگاهی افزایش ضمن آموزشی محتوای لذا پذیرد.می

 انگیزه ارتقای موجب باید ،)دانش( شهروندان مندیدغدغه

 و فردی پذیریمسئولیت و مهارت ،)نگرش( تعهد و

 شود. آب مصرف مسئله به نسبت )رفتار( اجتماعی

Banerjee و Das (0203) مشارکت بهبود و سازیظرفیت 

 در یستیزمحیط و آبی سواد توسعه به منوط را اجتماعی

 ابزار یک بصورت را عمومی هایآموزش و ندندامی جامعه

 شاخص افزایش الزاماً نه و ،زندگی کیفیت بهبود برای

 است معتقد (0892) بهرامی بعالوه ند.کمی معرفی سواد،

 که است تعاملی ایچرخه فرآیند یک زیستمحیط آموزش

 رفتار(، و )دانش آموزیمهارت و افزاییدانش از بعد ،آن در

 طی و شد خواهد چرخه وارد ترتیب به نیز افزاییمشارکت

 سطح افزایش به مجدد خود افزایی مشارکت ،فرآیند این

 مشارکت است ذکر شایان کرد. خواهد کمک آبی سواد

 مشارکت است. برخوردار مختلف درجات از عمومی

 اختیارگذاشتن در به صرفاً پایین الیه در تواندمی عمومی

 به تواندمی باالتر درجات در اما شود، محدود اطالعات

 (0 مردمی، نظرات و مشاوره اخذ (0 شامل ترتیب

 (8 بازخوردها، گرفتن و اجرایی مسائل در مردم درگیرکردن

 شناسایی و گیریتصمیم برای مردم با مستقیم همکاری

 تصمیمات اخذ برای اجتماعی توانمندسازی (5 و ،راهکارها

 این بر شود. منتهی مردم خود توسط گذاریسیاست و

 در را (0206) همکاران و Irvine نظر توانمی اساس

 نتیجه آنها کرد. تایید یستیزمحیط آموزش خصوص

 جمله )از زیستمحیط حوزه در آموزش که دانگرفته

 که است 03بلندمدت آموزش یک آب( بخش در آموزش

 دوران به محدود یا کرد نگاه آن به مقطعی بصورت نباید

 دوره کل در تواندمی بلکه نیست، خاصی کالس یا کودکی

 آموزش از هدف اما شرایط این در شود. انجام زندگی

 مسئولیت و فعالیت افزایش و نیست بخشیآگاهی صرفاً

 که است هدف مورد نیز اجتماعی مشارکت و شهروندی

 تعریف نیز خدماتی و شغلی نیازهایپیش ءجز تواندمی

 بود خواهد ترپررنگ هادانشگاه نقش ،رویکرد این در شود.
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 با را جامعه در عمومی آموزش توانندمی مراکز این و

 حد بنابراین کنند. تقویت تحصیلی هایسبور تخصیص

 عمومی آگاهی افزایش به آبی سواد شاخص افزایش تعالی

 ارتقای و هانگرش اصالح با بلکه شود،نمی محدود

 به منجر بتواند باید بلندمدت در و تدریج به آبی رفتارهای

 مصرف بهینه مدیریت حوزه در اجتماعی مشارکت افزایش

 سراکریم و دهقان نتیجه مطابق ،دیگر عبارته ب شود. آب

 و آب بهینه مصرف به نگرش چه هر ،(0894)

 انتظار یابد، افزایش )رفتار( اجتماعی پذیریمسئولیت

 وجود این با یابد. کاهش خانواده آب سرانه مصرف رودمی

Febriani (020.) را اقتصادی هایاهرم اثرگذاری نسبت 

 مانند کشوری برای مدتکوتاه در آموزش به نسبت

 موزشآ کنار در بنابراین است. کرده براورد 0 به 4 اندونزی

 توبیخی – تشویقی هایاهرم از استفاده همواره عمومی،

 اصالح جهت شهروندان و مدیران نظر جلب برای اقتصادی

 نظر به ضروری یستیزمحیط اثرات کاهش و مصرف الگوی

 بسیاری در موفق بصورت و مشابه بطور روند این رسد.می

 مجوز بازار ترکیبی ایهسیستم توسعه برای کشورها از

 است شده پیشنهاد پساب از مجدد استفاده و آلودگی انتشار

(Jamshidi et al., 2015.)    

 

 گیرینتیجه 

 استفاده با ،کشور در بار نخستین برای ،پژوهش این در

 سواد سطح ماری،آ هایتحلیل انجام و میدانی هایداده از

 نگرش دانش، مولفه سه براساس شهری جامعه یک در آبی

 ایزمینه متغیرهای و هامولفه ارتباط و شده محاسبه رفتار و

 شد: مشخص پژوهش این در است. شده تعیین آن با

 یستیزمحیط سواد مشابه ،جامعه در آبی سواد شاخص، 

 بصورت رفتار و نگرش دانش، مولفه سه سنجش با

 این ودشمی پیشنهاد همچنین .است برآورد قابل کمی

 مشابه و آتی مطالعات در آن اساسی رکن سه و تعریف

  گیرد. قرار مدنظر

 روش یک توسعه با و کمی بصورت آبی سواد شاخص 

 اصفهان، شهر در .است ارزیابی قابل تحلیلی – میدانی

 ترتیب به آبی رفتار و نگرش دانش، هایمولفه میانگین

 نشان که است شده براورد (022 )از 55 و 53 ،85

 جامعه این در آبی سواد آشیل پاشنه دانش، دهدمی

 بررسی در مشابه روش از صورتیکه در است. شهری

 امکان شود، استفاده شهری جوامع سایر آبی سواد

 یک بعنوان ،حاضر پژوهش نتایج مقایسه و بررسی

 بود. خواهد فراهم ،مبنا مطالعه

 پیروی نرمال توزیع یک از آبی سواد اصفهان، شهر در 

 متوسط حد در جامعه اکثریت آبی سواد سطح کند.می

 مواجه آبی سواد فقر با جامعه %02 حدوداً و است

 آبی سواد از نمونه جامعه از درصد یک برعکس هستند.

 نتایج این رددگمی نشان خاطر هستند. برخوردار باال

 آنجاییکه از نمونه، جامعه در تنوع رعایت علیرغم

 امکان دهد،می قرار مخاطب را اصفهانی شهروندان

 است ممکن و ندارد را کشور شهرهای دیگر به تعمیم

 سایر در اهگویه این برای متفاوتی کامالً هایپاسخ

  آید. بدست شهرها

 نتایج براساس ،رفتار و نگرش دانش، مولفه سه 

 موجب توانندمی مستقل بصورت آماری، هایتحلیل

 بین، این در که شوند جامعه در آبی سواد سطح ارتقای

 سواد بر اثرگذاری بیشترین از آبی نگرش سپس و رفتار

 مطالعات با یافته این مقایسه با هستند. برخوردار آبی

 که شد گرفته نتیجه یستیزمحیط سواد بحث در مشابه

 بعنوان الزاماً نباید آن، اهمیت علیرغم ،آبی دانش مولفه

 با جوامع در شود. دانسته آبی سواد بنای سنگ

 و مدارس در مختلف آموزشی هایپیشینه و هافرهنگ

 متغیر بسیار واندتمی مقدار نظر از مولفه این ،خانواده

   باشد.

 درآمد و ثابت، شغل دانشگاهی، تحصیالت از مندیبهره 

 در آبی سواد شاخص افزایش ساززمینه تواندمی باال
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 در مردان (0 شهر این در همچنین باشد. اصفهان شهر

 از سال 52 از ترباال سن با اقشار (0 و بانوان با مقایسه

 با بنابراین هستند. برخوردار باالتری آبی سواد سطح

 عمومی هایآموزش شودمی پیشنهاد نتایج این به استناد

 بر متمرکز بیشتر اصفهان شهر در آبی سواد توسعه برای

 02) کارشناسی مقطع دانشجویان ،اردخانه زنان و بانوان

 ظرفیت از استفاده با درآمدکم اقشار و سال(، 82 تا

 ،مساجد ،هادانشگاه بهداشت، هایخانه فرهنگسراها،

 باشد. بسیج سازمان و محله شوراهای

 رضایتمندی بهبود باعث الزاماً آبی سواد سطح افزایش 

 فاضالب و آب هایشرکت عملکرد از شهروندان

 بهبود برای محرک یک عنوانه ب تواندمی اما شودنمی

 این گیرد. قرار مدنظر برداریبهره و فنی عملیات

 آب بهداشتی و کیفی مسائل با ارتباط در بویژه موضوع

  .است بارزتر شرب

 

 قدردانی و تشکر

 و آب مهندسی شرکت مالی حمایت با مقاله این

 و بررسی" عنوان با پژوهشی طرح ذیل کشور فاضالب

 صنعت آموزشی - ملی هایپویش ارتقاء راهکارهای ارائه

 انجام 05538/522/93 کد با "کشور فاضالب و آب

 دفتر همکاری از نویسندگان وسیلهبدین است. پذیرفته

 روابط دفتر و صنعت با ارتباط و فناوری توسعه تحقیقات،

 دفتر و کشور فاضالب و آب مهندسی شرکت عمومی

 و تشکر کمال اصفهان شهر در ایران شناسیجامعه انجمن

  نماید.می را قدردانی

 

 هایادداشت
1- Literacy 
2- Plurality of literacy 
3- Coronavirus pandemic 

4- Knowledge 
5- Attitude 

6- Behavior 

7- Pre-test 
8- Likert 
9- Cronbach's alpha 

10- Kolmogorov-Smirnov 

11- Anderson-Darling 

12- Analysis of Variance (One-way) 

13- Regression analysis 

14- Partial Least Squares (PLS) 

15- Pearson 
16- Standardized Beta coefficient 

17- One-Way T-Test 
18- Lifelong Learning Initiative (LLI) 
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