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 کیدهچ

هدف پژوهش حاضر، طراحی دوره آموزشی رفتار  هدف:

 مصرف آب مبتنی بر روش یادگیری معکوس بود.

آموزان دختر پایه سوم ابتدایی محیط پژوهش، دانش روش:

 گروه 5 هاآن از میان شهر اصفهان، که 3ولتی ناحیه مدارس د

 نظری انتخاب اشباع به رسیدن هدفمند تا گیرینمونه راه از

شدند. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش 

پدیدارنگاری به عنوان محتوای دوره آموزشی و روش تحلیل 

ه دهندمضمون سازمان 1 ،مضمون فراگیر 3مضمون که شامل 

به عنوان اهداف کلی و جزئی دوره آموزشی  مضمون پایه  28و

ها به کمک کدگذاری موضوعی استخراج گردید. تحلیل داده

صورت گرفت. برای تعیین اعتبار تحلیل مضمون و پدیدارنگاری 

به ترتیب براساس ضریب هولستی و بازسازی واقعیت و پایایی 

در مرحله  اییبه ترتیب براساس حسابرسی کنترل بیشینه

یادداشت برداری از متون و رعایت قوانین یک مصاحبه 

 .استاندارد انجام یافت
 

صورت طرح درس، به 1دست آمده در قالب نتایج به ها:یافته

افزار)لوح فشرده( تصاویر متحرک موزیکال یا نمایش در یک نرم

 های شناساییآنند با استفاده از مؤلفه بیانگر پیشنهاد شد. نتایج

 توانمی و با استفاده از روش نوین معکوس در آموزش، دهش

 کرد. آموزان را به سمت الگوی صحیح مصرف آب هدایتدانش

 

 : دوره آموزشی، مصرف آب، یادگیری معکوسهاکلید واژه

Abstract  

 

Purpose: The purpose of this study was to 

design a water consumption behavior education 

course based on flipped learning method. 

 

Method: The statistical population include the 

female students of the third grade elementary 

school of district 3 in Isfahan. Among them, five 

groups were selected through targeted sampling 

to achieve theoretical saturation. This research 

was conducted using the qualitative approach, 

the phenomenological method as content of the 

education course and thematic analysis method 

including 3 inclusive theme, 6 organizing 

themes and 21 basic themes were extracted as 

general and minor goals of the training 

course.Data analysis was done using subject 

coding. To determine the validity of thematic 

analysis and phenomenology,respectively,a 

standardized interview was conducted on the 

basis of the maximum control audit at the stage 

of taking notes of texts and observing the rules. 

 

Findings: The results were presented in the 

form of six lesson plans, as musical animations 

or displays in a software (compact disc). The 

results show that, using the identified 

components and using the new flipped method 

in education, students can be guided towards the 

correct pattern of water use. 

 

 

Keywords: Design Course, water consumption, 

water, Flipped learning  
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 و بیان مسئله مقدمه

کند و باعث حفظ زندگی آب یکی از منابع اساسی کشورها است که از رشد اقتصادی حمایت می

 .(Mosadegh, 2011) خانگی استساسی مصرف آب، مصرف آب های اهشود. یکی از حوزروزمره می

یک معضل جدی درآمده است  صورتبهمحدودیت منابع آب شیرین در بسیاری از کشورها 

امروزه بسیاری که این محدودیت توانسته رشد این کشورها را تحت و شعاع خود قرار دهد. طوریبه

بسیاری دیگر از  2225تا سال  شودمیازکشورها با مشکل کمبود آب رو به رو هستند و پیش بینی 

منطقه کشورها نیز با مسئله کمبود آب مواجه شوند، مگر اینکه تقاضای کل راکاهش دهند. 

شدت با مشکل محدودیت منابع آب شیرین مواجه باشد که بهخاورمیانه از جمله مناطقی می

بر سر  مورد خشونت بین کشورها 33سال گذشته  52در  (.Alavi and Mokallaf, 2015) باشدمی

مورد مربوط به منطقه خاورمیانه می باشد. چنان که  3به جز  هاآنآب گزارش شده است که همه 

ایران . باشدطبق اعالم مطالعات سازمان ملل متحد کمبود آب، بحرانی حاد در سراسر خاورمیانه می

نابع آبی و ویژه با خشکسالی های پیاپی، محدودیت های منیز از این قاعده مستثنی نبوده و به

افزایش روزافزون جمعیت از یک سو و مصرف نادرست آب ازسوی دیگر مواجه شوند و لذا نیازمند 

 ,karimiریزی علمی وکاربردی است تا بتواند میزان بهره وری آب را به حداکثر برساند )برنامه

2010.) 

 ید آبی قرار دارد.المللی مدیریت آب، ایران در وضعیت بحران شدبین مؤسسهبراساس شاخص     

گرفته، یک  اینکه میانگین بارش باران در ایران، که در پهنه جغرافیایی گرم و خشک قرار رغمعلی

های خانگی، کلیه بخش اما سرانه مصرف در ،(Razaghi, 2009) سوم میانگین جهانی است

وی مصرف آب بر گرچه الگ .(Zahedi, 2013) کشاورزی، صنعتی، باالتر از استاندارهای جهانی است

های سفانه دادهأحسب شرایط اقلیمی، سبک زندگی، فرهنگ، فناوری و اقتصاد متفاوت است ولی مت

برای زندگی وجود  موردنیازمین الگوی حداقل أبرای ت موردنیازالزم برای برآورد میزان واقعی آب 

های مهم کی از چالشو مطمئن ی دسترسقابلآب  تأمین، روازاین(. Maleki et al., 2014) ندارد

شود. اهمیت و ضرورت مصرف برای بقای حیات یک نظام، چرخش فرهنگی برای کشور محسوب می

از  که مصرف را به یکی ی عواملی هستندو رواج عالقه به فرآیندهای نمادین در جریان کنش اجتماع

نیز از زمره  8مصرفاند. مفهوم رفتار ترین موضوعات مطالعاتی در جامعه معاصر تبدیل کردهاصلی

های فرهنگی، آن را ای واقعیتمفاهیمی است که پژوهشگران و مطالعات فرهنگی برای بیان پاره

الگوی  .کارگیری آن در ادبیات علوم تربیتی رواج زیادی یافته استهبرند و دامنه بکار میمطرح و به

انطباق الگوی رفتار مصرف  دیگرعبارتترین روش مصرف در جامعه؛ بهمصرف یعنی ایجاد مطلوب

                                                           
1. Consumption Behavior 
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در آن حد کمی و کیفی مصرف، بهینه و مبتنی  کهطوریبهجامعه با موازین دینی، عقلی و منطقی 

 .(Shahhoseyni & Rezaei, 2009) بر منافع فردی و جمعی باشد

و یا آنکه  رویه ریشه در فرهنگ دارداجتماعی است. مصرف بی یامسئلهمیزان مصرف آب در ایران،  

 رفتارهای و است جامعه یک افراد رفتارهای یکنندهتعیین عامل فرهنگ. توجهی استناشی از بی

 مفهوم دارای عمیقاً امروزه مسائل محیط زیستی امر مستثنی نیستند. از این نیز محیط زیستی

ات رفتارها و نی .(Kamali Mohajer & Frahani, 2012)دارند فرهنگی یهریش کُل در و انداجتماعی

مربوط به  مسائلجویی در مصرف آب به نگرش و میزان آگاهی آنان نسبت به مردم نسبت به صرفه

ها و آمیز بودن مدیریت مصرف آب، الزم است تا آگاهی، برای موفقیتروازاینآب بستگی دارد. 

تواند میاصالح رفتار مصرف آب خانگی  .(Tajrishi et al., 2008)های مردم اصالح و ارتقا یابدنگرش

عوامل  آب و کنندهمصرفموجب کاهش فشار بر عرضه آب شود، اما این امر نیازمند شناخت رفتار 

و بر رفتار مصرف آب خانگی برای مدیریت مطلوب مصرف  مؤثربر آن است. شناخت عوامل  مؤثر

تغییر  تغییر این رفتارها بدون .(Asadolahzadeh mosavi, 2009)ذخیره آب بسیار حائز اهمیت است

بنابراین اگر به دنبال تغییر رفتار مصرفی جامعه هستیم باید برای عامل  فرهنگ ممکن نیست.

درباره مصرف انجام گرفته به  حالتابهمتأسفانه در مطالعاتی که  باشیم. قائلفرهنگ اعتبار خاصی 

تمام  کهالیدرح بسیار مختصری صورت گرفته است. هایاشارهمستقیم  طوربهفرهنگی آن  هایجنبه

به  طور کاملبهو چسبندگی و عدم آن،  گیردمیرفتارهای اجتماعی انسان در درون فرهنگ شکل 

 (. Farahani, 2009فرهنگ و الگوی فرهنگی جامعه وابسته است )

آموزان دانش و رفتارهای مصرف آب دانش نگرش، بررسی رسدمی نظر به فوق، مطالب به توجه با

آنچه که مسلم است،  .(Hemati & SHabiri, 2013)باشد علمی پژوهش یک برای گزینه بهترین

 حساببهاصالح الگوی مصرف در یک جامعه، امری حیاتی و ضروری  سازیفرهنگ سازی ونهادینه

ه الزام رفتارهای سازی پایدار است. تا همه افراد جامعآید. اصالح الگوی مصرف نیازمند فرهنگمی

این اصالح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتاً به  جیتدربهد و احساس کنناصالح مصرف را 

در واقع در پرتو شناخت  .(Hajiyani, 2010)های مصرف تبدیل شودیک فرهنگ در تمامی عرصه

تقاضای مصرف آب را مدیریت نمود. با کاهش مصرف، راندمان مصرف بهبود یافته و  توانمیعلمی 

ایجاد (. Asadolahzadeh mosavi, 2009)شودمیشدن منابع جلوگیری  از آلوده شدن یا نابود

تحقق یابد، نیازمند  آن ضرورت پایبندی به الگوهای مصرف بهینه آب درک شود و ای که درجامعه

یک جامعه مترقی است که  زیرساختیای درباره الگوهای رفتاری )رفتار مصرف( و های پایهآموزش

های کالن و زیرساختی در ی آغاز شود. بر این اساس مخاطبان آموزشالجرم باید از سنین کودک

های سرمایه عنوانبهجوامع پیشرفته، همواره کودکان هستند. کودکان  ارتباط با الگوهای مصرف در

های آنی و تری به پیامتر و کاملرو، اگر با رفتار مصرف بهینه آب آشنا شوند، پاسخ دقیقانسانی پیش

در این راستا سنین ابتدایی از بهترین سنین برای آموزش و  ،(SHafia et al., 2009)هنددزودگذر می
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و امکان  رندییتغقابلکودکان در این سنین  رفتاری هنوز الگوهای چراکه استتغییر و اصالح عادات 

دبستان اولین محیط  .(Yarparvar, 2011) شده وجود دارد دهیسازمانهای آموزشی ارائه برنامه

سمی اجتماعی است که کودکان در آن حضور دارند. با ورود به دبستان و محیط فیزیکی، محیط ر

 ایاندازه. کودک در این سن، دنیای خیال را تا یابدمیاجتماعی و رابطه متقابل در کودکان توسعه 

این سن . در پردازدمیاجتماعی و تحصیلی  هایمهارتواقعی و به توسعه  یوظیفهو به  زندمیکنار 

هستند. در نتیجه تالش پیگیری برای  نیبخوشکودکان نسبت به توانایی خود و عملی ساختن آن 

 (.karimi, 2010)کنندمیبه انجام رساندن اهداف خود 

خود را از این گروه سنی  سؤاالتآموزان ابتدایی رفته و لذا در این پژوهش، پژوهشگر به سراغ دانش 

 هم با را خود پرسشی اقدامات و ادراکی توانند دانش، عقایدکودکان می دوره این پرسیده چرا که در

 ستیزطیمح در تجربه و بر عمل ابتدایی مبتنی یدوره سنین در کودکان یادگیری و کنند تلفیق

 های محیطنگرش و رفتارها شکل دادن در سالگی 88 از قبل با طبیعت مشارکت .است طبیعی

ریزی و آشنا نمودن کودکان برنامه بدین ترتیب (.Wilson, 2011) است مؤثر بسیار بزرگسالی زیستی

های آموزشی جویی در مصرف آب را برای آیندگان رقم بزند، بنابراین تدوین برنامهتواند صرفهمی

های مصرف بهینه آب و محدودیت منابع ها را نیز با راه، خانوادههاآنتواند عالوه بر ویژه کودکان می

، یافتهتوسعهدرکشورهای الگوهای رفتاری مناسب برای استفاده از آب، آشنا سازد.  ایتاًآبی و نه

 هایبرنامه هاآنی آموزشی زیادی در زمینه برنامه درسی منابع زمینی وجود دارد که همه هایبسته

اهم معلم ساخته فر هایبرنامهآموزشی خوبی را برای  هایفرصتو  سازندمیرا مهیا  ایرشتهبین

 (.Dibayi and Lahijanian, 2009) آورندمی

 حالت سنتی و منفعل، به یادگیری فعال و یادگیری را از-های یاددهیپیشرفت فناوری، فعالیت    

 بر مبتنی هایتکنولوژی از استفاده به عالقه .(Dehkordi et al., 2016)تلفیقی تغییر داده است

 که شوندمی ساخته آنالینی هایدوره و الکترونیکی زشهای آمومحیط. است یافته افزایش اینترنت

 کار به آموزشی هایسسهؤم توسط کامپیوتری ارتباطات و هاسایتوب اینترنت، هایشبکه هاآن در

به وجود آمده است.  ایچندرسانهیادگیری ترکیبی رویکردی است که با کمک فناوری  .شوند گرفته

 ایچندرسانه متعارف با تعامل مستقیم در کالس و استفاده از ابزارآموز به شیوه در این رویکرد دانش

اگرچه این رویکرد یادگیری  .(Abdolahzadeh, 2013)گیردو فناوری مبتنی بر وب، درس را فرا می

گیرد. کند، اما یادگیری سنتی و نقش مهمش را نادیده نمیسنتی را به یادگیری مدرن تبدیل می

آن آموزش سخنرانی محور به  ای طراحی دوباره مدل تدریس است که دریادگیری ترکیبی به معن

 .(Ataran, 2015) آموزان فعالیت و تکامل بیشتری دارندآموز محور تغییر کرده و دانشآموزش دانش

 کالس .این پژوهش نیز بررسی شده است یکی از انواع آموزش ترکیبی است که در 8آموزش معکوس
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 داخل در سنتی طوربه که هاییفعالیت آن در که است آموزشی یشیوه یک معکوس آموزش

 معکوس، آموزش کالس روش در. برعکس و شوند منتقل کالس از خارج به شدند،می انجام هاکالس

 سنتی هایکالس با مقایسه در آموزاندانش مشارکت و هافعالیت که شودمی حاصل اطمینان این

توسط  شده تحقیقات انجام به توجه با .(Uzunboylu, 2015 Karagozlu and) باشد بیشتر بسیار

 با مستقیم هایآموزش نمودن جایگزین حال در معکوس کالس ،2285در سال  اورمیرو  برگمن

 در خود معلم با همراه یادگیری مهم هایفعالیت روی بر تمرکز به آموزاندانش تشویق و هاویدیو

کالس و  آموزان درکالس معکوس یادگیری دانش در توان گفتنهایت می در .است درس کالس

 های همساالن و درگروه کالس با قرار گرفتن در آموزان درگیرد. دانشکالس صورت می خارج از

در این  .(Bergmann & Overmyer, 2015)بیننددیدن ویدئوهای مربوط به درس آموزش می خانه با

های نوین هترین شیویکی از مناسبکه  ن روش،ای کارگیریبهبا  سعی دارد پژوهش، پژوهشگر

آموز همواره به مواد درسی دسترسی داشته باشد و هم در آموزشی است، کمک کند؛ هم دانش

-آموزان نسبت به بقیه همبا طراحی کالس معکوس دانش .حضور معلم تکالیف خود را انجام دهد

له خواهند داشت. هدف از این روش های حل مسئهای خود تسلط بیشتری بر درس و مهارتکالسی

 صورتبه)لوح فشرده،  دست آوردن آموزش و اطالعات جدید در زمینه رفتار مصرف آب از طریقهب

آن انجام تکالیف درسی در  جایبهو  ،در منزل نمایش یا انیمیشن( و تصاویر متحرک موزیکال،

یت و ضرورت این پژوهش استفاده است. اهم گیرد،هایی که توسط معلم صورت میو ارزیابی مدرسه

سازی و استفاده بهینه آب یکی از ابزار آموزشی جهت فرهنگ عنوانبهاز روش یادگیری معکوس 

امید است با  .حفظ کرد توان پویایی و تکامل را در فراگیران ایجاد واست چون از این روش می

 گام مؤثری در آب توفیق یافته و سازی استفاده بهینه ازاین روش آموزشی جهت فرهنگ کارگیریبه

جویی در آن آموزان بر مفاهیم درسی و مهارت حل مسئله در بحران آب و صرفهدانش تسلط بیشتر

 عملکرد باالتری نشان دهند.

اجمالی برخی مطالعات قبلی که در داخل و خارج از کشور در  مروربهدر این بخش از پژوهش     

 اند، پرداخته شده است.وهش حاضر انجام شدهپژ موردبررسیارتباط با موضوع 

   (Afkhami, 2008). نتیجه گرفت: « های درسیجویی آب در کتابصرفه»تحت عنوان:  پژوهشیدر

-ها منابع الهامعنوان کتاب درسی بررسی شده است کتاب 12توجه به اینکه این تحقیق بر روی  با

انان کشور است دانش جوانان نسبت به ارزش جو آینده کودکان و بخش اندیشه، نگرش، رفتار حال و

شان در و حامالن پیام در تعامل با اعضای خانواده کنندهمصرف عنوانبهرفتارشان  تواند برآب می

پذیری و های درسی منابع خوبی در فرآیند جامعهکتاب ها مؤثر واقع شودحفظ منابع آب خانواده

از  درصد 2ی در بررسی مطالب کتاب درسی فقط در یک جامعه است ول مسئولتربیت شهروندان 

 ,EbrahimZadeh).راهکار مناسب بود و ارائهکیفی  و کمی صورتبهسهم مطالب مربوط به آب 

کت بر افزایش به مشار یطیمحستیزهای بررسی تأثیر آگاهی از بحران" در تحقیقی با عنوان.(2011
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آموزان دختر سال دوم راهنمایی شهر تهران انجام داد به شدانکه در میان  "ستیزطیمحدر حفظ 

مقایسه با در  ستیزطیمحاین نتیجه رسید که میزان اطالعات گروه آزمایش و عدم تفاوت حفظ 

بررسی نحوه »تحت عنوان:  پژوهشی در .(Dupont and Renzetti, 2013) .گروه گواه افزایش یافت

عادت، هنجارها، و "مطرح نمود: که « در مورد رفتار مصرف آب یطیمحستیزهای نگرانی ها ونگرش

شخص  ، نتایج مربوط به خودکهنیادر رفتار مصرف آب هستند و  مؤثرعوامل "محدودیت موقعیتی 

های کنند وابسته است. افزایش نگرانیمکانی که در آن زندگی می های خود وو بیشتر به ارزش

 افزایش دهد را ستیزطیمح طرفدار رفتار باید احتمال یطیمحستیز

 (Wolters, 2014.) :مطرح « انطباق رفتار و نگرش در مصرف آب خانگی»در تحقیقی تحت عنوان

. این تئوری برای کندمیریزی شده ارتباط برقرار ها و عمل، تئوری رفتار برنامه: بین نگرشنمود

حفاظت از آب مورد  ازجملهای از رفتارها تعامل در طیف گسترده منظوربهگیری درک تصمیم

هایی هستند برای تعامل در مداوم نیت طوربهها نگرش TPBاستفاده قرار گرفته است. براساس 

-بینی میخود توسط سه عامل اصلی پیش نوبهبهوری حفاظت از آب. نیت رفتارهای فروکاهی و بهره

وری به ها، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده رفتارهای بهرهنگرش گردد که عبارتند از:

-جویی در آب و یا مخازن آب باران اشاره دارد که صرفهرفتارهای حذفی مانند نصب سر دوش صرفه

کنند. در مقابل، رفتارهای فروکاهی به اقدامات افراد در حفظ آب، جریان آب را تسهیل می جویی در

تر و بستن شیر در حال مسواک زدن دندان هتشو سبدهای پر از لباس، استحمام کوتامانند فقط شس

تری برای تری به این اقدامات دارند، نیات قویاشاره دارد. عالوه بر این یافته افرادی که نگرش مثبت

 تحت عنوان: در پژوهشی (Sammel and McMartin, 2014).باشندرا دارا می هاآنتعامل در 

مطرح  "به چه معنی است؟ "آب در خصوصبا سوادی "تدریس کردن و فهمیدن ورای چرخه آبی:"

و تولید  تأمین)نحوه  تحصیلی یبرنامه شامل اصلی هایفعالیت علوم به مربوط تحصیالت نمودند: در

 هایی بایدرشنگ و هاعلوم، مهارت چه که کندمی تعیین استاد و معلم عقاید و درک، نگرش و آب(

 موردی مطالعات این از حاصل نتایج برسند فروش به آبی رفتار سواد عنوانبه و شدهیبندبستهتولید، 

 این بر عالوه کندمی رفتار مصرف آب کمک  دانش از خود درک افزایش برای دانشجویان کوچک، به

دارد.  وجود دانشجویان یهروزمر زندگی در آب از صحیح ةاستفاد ةنحو  درک بهبود برای هاییفرصت

 وجود به آب باسوادی از سطحی درک یک توانندمی این موضوعات ستیزطیمح مهندسی و علوم در

رابطه بین میزان آگاهی و نگرش " به نقل از بدیع در یک تحقیق پیمایشی، (maleki, 2014).آورد

قرار داده است. نتایج  موردبررسیرا  "ی و مصرف آبجویکمبود، صرفه دربارهشهروندان تهرانی 

 (.Maleki et al., 2014) هاستها و آگاهیتحقیق مذکور نشان داد که مصرف آب تابعی از این نگرش

(Alavi and Mokallaf, 2015)  :مصرف الگوی اصالح آموزشی هایسرفصل»در تحقیقی تحت عنوان 

عامل ترویج  عنوانبهآموزان نقش دانش با توجه به شمول آموزشی اصالح الگوی مصرف و« آب

و  وپرورشآموزش)بخش شرب( و رسالت آموزشی وزارت  راهکارهای اصالح الگوی مصرف آب
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ب اصالح الگوی مصرف آ های آموزشیهای آموزشی آن، در این پژوهش به سرفصلمدارس و ظرفیت

ی آموزشی اصالح هاپرداخته شده است. سرفصل )خانگی( در بخش شرب و بهداشت خصوصبه

الگوی مصرف آب شامل: تبیین اهمیت آب، شاخص بحران آب، تشریح وضعیت بحران آب در ایران 

  و انتقال و تصفیه آب تأمینسیسات الزم برای أو جهان، بیان فرایندها و ت

(Golzari & Ataran,2016) وس در آموزش عالی:تدریس به روش معک" در پژوهشی تحت عنوان 

های یک مدرس دانشگاه و اجرای آموزش به شیوه به بررسی روایت "های یک مدرس دانشگاهروایت

ها نشان داد در تحلیل کیفی و تفسیرگرایانه انجام شد، صورتبهاین پژوهش که  معکوس پرداختند.

که از آن  یاجهینت کار داریم اما چیدمان وسرواین شیوه آموزشی با همان اجزای کالس سنتی، 

روی  بحث بر پاسخ و پرسش وتمرین،  تواند متفاوت باشد. انجام تکالیف، تکرار ومیشود، حاصل می

 .شودمباحث آموزشی، بخشی از فعالیت کالسی است که جایگزین تدریس در کالس درس می

(Butt, 2014.)السی و برون کالسی، آموزش معکوس را در یک های درون کجا کردن فعالیتبا جابه

کورس سال آخر آمار بررسی نمود. نظرات دانشجویان در مورد کالس معکوس هم در ابتدا و هم در 

انتهای دوره پرسیده شد. در پایان دوره مشاهده گردید که تغییر بسیار زیادی در نظرات دانشجویان 

  تر شده استنسبت به این سبک آموزش مثبت هاآننسبت به آموزش معکوس به وجود آمده و نظر 

با عطف توجه به اهمیت بحران آب و  بررسی آثار محققان مختلف، پژوهشگر را بر آن داشت تا    

آموزان به تعریف دقیق مسئله با تبیین دانش ازجملهنقش مصرف آن در بین اقشار مختلف جامعه 

 اساسی زیر  بپردازد: سؤال

 ؟استمصرف آب دارای چگونه طرحی  یی پیشنهادی دوره آموزشالگو

 

 پژوهش یشناسروش

ناپذیر و همزمان انجام گرفت در سطح اول از روش تحلیل مضمون این پژوهش در دو سطح جدایی

استفاده شد. در این بخش کلیه منابع مکتوب و دیجیتال در دسترس مرتبط با رفتار مصرف آب 

کدگذاری به  نهایتاًسازی متون و مقاالت و ی رفتار مصرف آب از طریق پیادههامؤلفهمطالعه شده و 

 که هم است روشی مضمون، تحلیلیدن به شبکه مضامین، استخراج شد. روش استرلینگ برای رس

 ،8مضمون یاتم (. Clarke,2014 andBraun)رودمی کار به آن تبیین برای هم و واقعیت بیان برای

 به حداکثر و مشاهدات دهیسازمان توصیف و به حداقل و شودمی یافت هادهدا در که است الگویی

 که است مضمون تحلیل در مناسبی روش 2مضامین پردازد. شبکهمی پدیده از هاییجنبه تفسیر

 روندی مشخص، براساس مضامین، شبکه. داده است توسعه را آن 2228 سال آتراید استیرلینگ در

 و ترکیب از آمدهدستبهمضامین ) سازمان دهنده مضامین ،(متن کلیدی تنکا و کدها) پایه مضامین

                                                           
1. Theme 

2. Thematic Network 
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( کل مثابهبه متن بر حاکم اصول رندهیدربرگعالی  مضامین) فراگیر مضامین و( پایه مضامین تلخیص

 هر برجسته مضامین و رسم تارنما، شبکه هاینقشه صورتبه مضامین این سپس کند؛می مندنظام را

در  (.Attride Stirling,2001)شودمی داده نشان هاآن میان روابط همراه با طحس سه این از یک

حوزه پژوهش در این بخش  استفاده شد. پدیدارنگاریسطح دوم همزمان با سطح اول از روش 

در این  استناد مورد هایبود. داده اصفهان شهر ابتدایی هایدبستان پایه سومآموزان دختر دانش

 نحوه تعامالت و ،با احساسات رابطه در ابتدایی پایه سوم آموزاندانش تجارب شامل سطح،

 مورد به مورد ،آموزاندانش لذا .شد آوریجمع مصاحبه جلسات خالل در که است آب با ارتباطشان

 تجربه هاآن عمده ویژگی که به گونه ایی بود آموزاندانش )انتخاب رسیده اشباع به تا شده، انتخاب

 طریق از آب آموزش عدم و عادی دولتی هایدبستان در بودن تحصیل به مشغول در گونیهم

و از  هدفمند گیرینمونه بنابراین روش .(است هاآن روی بر وپرورشآموزش سازمان و آب سازمان

و  وگونفر به گفت 5های کانونی متشکل از هابتدا محقق با تشکیل گرومتجانس بود.  نوع

با انتخاب مورد به مورد، و  گونه کهبدین پرداخت. هاآنساختاریافته با عمیق نیمه  یهامصاحبه

دست آمد ولی انتخاب نمونه و کسب اطالعات برای ه اطالعات جدیدی ب پنجمها تا گروه کسب داده

 موردنیازهای به بعد داده پنجمگروه ادامه پیدا کرده که از گروه  9های قبلی تا افزایش اعتبار یافته

اطالعات این پژوهش  لیوتحلهیتجزروش . یی که نیاز به ادامه مصاحبه نبودااع رسید به گونهبه اشب

مختصر در جدول  طوربهاست؛ که طی سه مرحله انجام گرفت. این مراحل  کدگذاری موضوعی بوده

 زیر توضیح داده شده است:

 
 نام و شرح انواع کدگذاری مورد استفاده در پژوهش (:1)جدول 

 شرح اجرا  مرحله نام

 کدگذاری باز

پس از مصاحبه و مکتوب کردن، جمالت و عبارات مهم مرتبط با سؤاالت تحقیق استخراج  

به جمله و خط به خط مطالب  ازجمله( قرار گرفت. سپس 3و2گردید و در جدول)نمونه جدول 

-ساس پدیدهو مفاهیمی جزیی بیرون کشیده شد و کدگذاری گردید در قدم بعدی این کدها برا

-بندی میشوند، دستههای تحقیق مربوط میها که مستقیماً به پژوهشدر داده شدهکشفهای 

تر از کدهای مجدداً به کدهایی مرتبط شدند که اکنون انتزاعی آمدهدستبههای شد. مقوله

از همه  مرحله اول بودند اکنون کدها باید به شکل بارزی نمایانگر محتوای مقوله باشند و باالتر

باید به یادآوری مرجع مقوله کمک کنند. برای تهیه عنوان و نام برای کدها هم از آثار و ادبیات 

)کدهای  شوندگانمصاحبهی و آب )کدهای برساخته( و هم از اصطالحات طیمحستیزحوزه 

 درونی( استفاده گردید.

کدگذاری 

 محوری

های به وجود و تفکیک شدند؛ از میان مقولهاز کدگذاری باز، پاالیش  آمدهدستبههای مقوله 

آید بیش از سایر مقوالت در مراحل بعدی یی که به نظر میهاآنآمده در مرحله کدگذاری باز، 

 آیند انتخاب شدند و مفاهیم مشترک در یک دسته قرار گرفتندبکار می

 ه هر دسته یک برچسب زده شد.تر ادامه پیدا کرد و بکدگذاری محوری در سطحی انتزاعی کدگذاری 
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 گزینشی

 

از روش روایی در سطح پدیدارنگاری ها، همچنین در این پژوهش برای تعیین اعتبار یافته    

و از نظر  ارائهکنندگان در پژوهش ها به شرکتبازسازی واقعیت استفاده شد که در این روش یافته

یک  صورتبهش پایایی این پژوهش ابتدا قرار گرفت. برای افزای هاآنصحت و کامل بودن مورد تأیید 

-آموزانی که عالقهمراجعه نموده و سپس از دانش موردنظربه مدارس  یاشدهیطراحبرنامه از پیش 

سوگیری و  دورازبههای الزم و مند به شرکت در پژوهش بودند در یک فضای مناسب با راهنمایی

شد تا آموز خواسته مییق مطرح و از دانشخاصی و یا هدایت به تفکر خاصی پرسش تحق نظراعمال

در سطح  هااعتبار یافته دییتأبرای همچنین  در این رابطه هر آنچه که در تصور دارد بیان نماید.

نظریات و رهنمودهایی گروهی از خبرگان در این خصوص لحاظ شده و قبل از تحلیل مضمون از 

ین صورت که مضامین در مرحله اول توسط خود است، به ا آمدهعملبهنهایی  لیوتعدجرحکدگذاری 

از تفاسیر استخراج گردید و در مرحله دوم با مراجعه به خبرگان، مضامین با نظارت آنان  پژوهشگر

شناسایی و استخراج شد. با مقایسه این دو مرحله و بر مبنای میزان توافق دو مرحله  مجدداً

که فرمول  شد نظور از روش هولستی استفادهکدگذاری، ضریب پایایی محاسبه شده است. بدین م

 آن چنین است: 
553) = 0. 45+67)/ (31): 2 (2+n1Pao=2M/ (n 

تعداد توافق در دو مرحله  Mبه معنی درصد توافق مشاهده شده )ضریب پایایی(،  Paoکه در آن     

ذاری شده در تعداد واحدهای کدگ 2nتعداد واحدهای کدگذاری شده در مرحله اول.  1nکدگذاری و 

یجه و لذا پاسخ نت ق( تا یک )توافق کامل( متغیر استمرحله دوم است. این رقم میان صفر )هیچ تواف

 تأمینو برای  استدهد که نتایج تحقیق از قابلیت اعتماد باالیی برخوردار محاسبه نشان می

-یادداشت ها،حبهسازی مصاایی در مرحله پیادهکنترل بیشینه -پذیری از روش حسابرسیاطمینان

کدها و...  یبنددستهها، استخراج مفاهیم، کنترل بازسازی در ها، استنباطبرداری از متون و مقاله

 استفاده شد.

گانه رایگلوث از مضامین حاصل از طراحی آموزشی مبتنی بر مراحل هفت منظوربهدر نهایت     

ر اهداف کلی و جزیی و محتوای دوره ها به ترتیب دهای حاصل از مصاحبهتحلیل مضمون و صحبت

 به دستیابی چگونگی مورد در مشخص هاینقشه تهیه توانمی را آموزشی طراحیاستفاده شد. 

 هایروش بینیپیش یا تجویز توانمی را آموزشی طراحی بنابراین .کرد تعریف آموزشی هایهدف

شاگردان  عواطف و هاتمهار ها،دانش در موردنظر تغییرات به نیل برای آموزشی مطلوب

رایگلوث، لشین وپوالک، الگوی معرفی شده طراحی آموزشی  (.Yarmohammadiyan, 2015)دانست

 -4و 3ها حیطه لیوتحلهیتجز -2 مشکل لیوتحلهیتجز -8د: نکنرا به هفت مرحله تقسیم می

 -1 هاه درستهی -5 هر کار و مرتب کردن عناصر اصلی و محتوای تقویتی آن است لیوتحلهیتجز
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در ، 4مختصر در جدول شماره  صورتبهاد شده، مراحل ی  .ارزشیابی آموزش-3  طراحی تعاملی پیام

 مطرح شده است.پژوهش،  یهاافتهیقسمت 

 

 ی پژوهشهایافته

کد مضمون، سپس  13استخراج  های مقاالت وسازی یافتهاز پیاده بعددر سطح تحلیل مضمون، 

مضامین  بندی این کدجدولی دیگر، به دسته پژوهش در سؤالبه پاسخ  یابیدست منظوربهمحقق 

توجه به نتایج  ده. بادا دهنده و پایه قرارهای فراگیر، سازمانبندیدسته در مضامین را پرداخته و

 معرفی شده است. 8در شکل  مصرف آب، ، شبکه مضامین رفتارآمدهدستبه

 

 

 
 (آمدهدستبهمضامین  یبنددستهمبتنی بر ) ف آبشبکه مضامین رفتار مصر (:1)شکل 

 

 )اصلی( است، رفتار مصرف آب مبتنی بر سه مضمون فراگیر شدهمشخصگونه که در شکل همان    

دهنده تقسیم شده حیطه شناختی خود به دو سازمان .استشناختی  شامل: حیطه عاطفی، رفتاری و
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ه هر کدام به ترتیب شامل مضامین پایه: آب ماده ک استآبی  )رفتار( که شامل: درک آبی و سواد

خصوصیات فیزیکی آب و توانایی حل شدن مواد در آب،  ،آب، چرخه تولید آب تأمین حیاتی،

دهنده: تعامل با دو مضمون سازمان در بخش حیطه عاطفی، های منحصر به فرد آب هستند.ویژگی

به ترتیب شامل مضامین پایه: وابستگی  کدام دست آمد که هره ب یطیمحستیزهای آب و نگرانی

از کمبود آب، نگرانی از اتالف آب، و بحران آب، کمبود آب، ترس  مؤثرعاطفی، عالقه، ارتباط 

الگوی مصرف و  دهنده:در بخش حیطه رفتاری، دو مضمون سازمان باشند.محدودیت منابع آبی می

مصرف آب  روش صحیح ضامین پایه:دست آمد که هر کدام به ترتیب شامل مه رفتار درک شده ب

موقع مسواک زدن، روش صحیح مصرف آب موقع حمام کردن، روش صحیح مصرف آب موقع 

حفظ آب، جلوگیری از آلودگی  اقدامات آبیاری گیاهان، روش صحیح مصرف آب موقع شستشوی و

 آمد. به دستحفاظت از محیط زندگی ها، آب

دست آمد که به ه مضمون پایه ب 28 دهنده ومانمضمون ساز 1 مضمون فراگیر، 3 در مجموع:

مورد استفاده بکار  هایاهداف جزئی مرتبط با طرح درس سرفصل و ترتیب در بخش اهداف کلی،

کد مفهوم از جمالت  14ها و استخراج سازی مصاحبهبعد از پیاده در سطح پدیدارنگاری، گرفته شد.

پژوهش  سؤالیابی به پاسخ دست منظوربهسپس محقق  آموزان،های دانشاز مصاحبه شدهاستخراج

دست آورد. ه ب یاشدهبندی این کد مفاهیم پرداخته و مفاهیم جایگزین در جدولی دیگر، به دسته

 ها اشاره شده است.از این مصاحبه یانمونهبه  8در جدول 

 
 آموزانهای دانشاز مصاحبه یانمونه (:2) جدول

زدم و به همه حیوانات و همه رفتم، باهاشون حرف مین اگه آب دریا بودم پیش دلفینا و ماهیا میم" :8شماره  آموزدانش

 "دممردم آب می

ها از اون پایین تکون بخورند، بارون ها و رودها داخل دریا بریزم، جلبکدوست داشتم از باالی چشمه" :2شماره  آموزدانش

 "ک بدهزیبا قطره قطره روی من بباره و منو قلقل

شه بعد مجبورید از این کشور برید و باز هم آب اون کشور تموم گفتم: آب سد داره تموم میبه مردم می :3شماره  آموزدانش

 "شه.می

 "خودم مردم ناراحت میشن و آروم آروم آدما هم مثل من از بین میرن جایبهروزی که تموم بشم " :4شماره  آموزدانش

ها را مردم موقع ظرف شستن اول کمی منو باز کنند تا ظرف ها خیس بخوره بعد منو ببندد، بعد ظرف" :5شماره  آموزدانش

 "کف بزنن و منو باز کنن

رید برای اینکه آب گرم بشه یه تشت زیر آب بذارید و وقتی خواد بگم، وقتی حموم میبه آدما دلم می" :1شماره  آموزدانش

 "زنید یه لیوان بگیریدمسواک می

 "اگه یه روز از لوله بیرون بیام به همه میگم لطفاً فاضالبای شهری را کنار من نسازید" :3شماره  آموزدانش

 "کنم تا قدرمو بدوننریزن، حتما به من نیازی ندارن! منم قهر میمردمی که توی من آشغال می" :1شماره  آموزدانش

های زرد گل آفتابگران افتادم ی آبی هستم، روی یکی از گلبرگکه قطره من صبح که بیدار شدم دیدم " :9شماره  آموزدانش

ی دیگه تا آسمان باال برد، تا ما  به شکل یه تیکه ابر ی بعد خورشید من را با چند قطرهو چند دقیقه

کوچیک و پشمالو در اومدیم، چند روز بعد باد تندی وزید و ما با ابرای دیگه به هم خوردیم بعد رعد و 

 "رق بزرگی شد، ما باران شدیمب
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 "خواد به تصفیه خونه برممزه. دلم میمن آب هستم صاف و زاالل، بی رنگ و بی بو، بی شکلم و بی" :82شماره  آموزدانش

 
 محوری و گزینشی( )کدهای باز، 1کدهای استخراج شده از جدول  (:3) جدول

 کد گزینشی  کد محوری  کد باز
 هااهیان و دلفیندوستی آب با م

 هادوستی آب با جلبک
  دوستی آب با همه موجودات 

 آموزانتصورات دانش
 نگرانی از خالی شدن آب سدها

 تمام شدن آب مساوی مرگ انسانها
  نگرانی از اتمام آب 

 استفاده از تشت در حمام

 استفاده از لیوان موقع مسواک زدن

 بستن شیر آب
  استفاده صحیح از آب 

 آموزانمصرف )آب( دانش تجربه
 ترکیب نکردن آب شهری با فاضالب

 نریختن زباله در آب
  مراقبت از آب 

 تبخیر آب به کمک خورشید

 تبدیل شدن بخار به ابر و باران
  )چرخه( گردش آب در طبیعت 

آموزان دانش و اطالعات دانش
 آب بی شکل و بی مزه در رابطه با آب

 بوآب زالل و بی
  اشکال مختلف آب 

 

تصورات، تجربه مصرف و ) ها سه تم اصلیو کدگذاری مصاحبهسازی های حاصل از پیادهیافته    

های )مصاحبه هادر طراحی دوره آموزشی صحبت دهد.نشان می را آموزان(اطالعات دانشدانش و

ری کلی دوره در نظر گیمحتوای اصلی و جهت عنوانبهآموزان( و کدهای گزینشی به ترتیب دانش

 گرفته شده است.

لشین و پوالک  گانه رایگلوث،مراحل هفت گونه که قبالًهماندر بخش طراحی دوره آموزشی     

 مختصر، مراحل شرح داده شده است: صورتبهپیشنهاد شد، در جدول زیر 

 
 شرح مراحل رایگلوث در پژوهش حاضر (:4)جدول 

تا آخر مراحل اول 

 :مرحله چهارم

مرتب و نیز  هاتجزیه و تحلیل مشکل و حیطههای انجام شده، در طول مسیر پژوهش به کمک بررسی 

انجام شد. همچنین براساس اطالعات بدست آمده از تحلیل مضمون )اهداف کلی و  کردن عناصر اصلی

جزئی  دهنده برآمده از شبکه مضامین رفتار مصرف آب( و )اهدافها: مضامین فراگیر و سازمانسرفصل

های: هدف کلی، سرفصل و اهداف جزئی و ها، ستوندوره: مضامین پایه( مشخص شدند. )در طرح درس

 باشد(.اهداف رفتاری مطابق با مراحل اول تا پنجم می

 مرحله پنجم:
عنوان محتوای دوره در نظر گرفته شد. )در طرح های حاصل از آن، بهآموزان و تمهای دانشمصاحبه 

 باشد(ها، مطابق با مرحله پنجم میهای حاصل از مصاحبهن: محتوا یا تمها ستودرس

 مرحله ششم:

و کامپیوتر استفاده  شنیداری-وسایل دیداری کارگیری روش معکوس، از نظام متکی بربا توجه به، به 

دوره و باشد، لذا پژوهشگر صرفاً به معرفی شود )الزم به ذکر است که این پژوهش در سطح اجرا نمیمی

های آتی در صورت اجرایی شدن باید بکار گرفته شود، افزار آموزشی که در پژوهشهای موجود در نرمتم

 باشدها، ستون: رسانه مورد استفاده، مطابق با مرحله ششم مینماید(. )در طرح درساشاره می

 مرحله هفتم:
)در طرح  شود.و به آن اشاره می های هر طرح درس، تنظیمارزشیابی که مبتنی بر اهداف و سرفصل 

 باشد(.ها، ستون: ارزشیابی، مطابق با مرحله هفتم میدرس
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های حاصل از بخش تحلیل مضمون، پدیدارنگاری در محقق به طراحی این دوره مبتنی بر یافته    

این شود. طرح درس می 1گیری منجر به شکل که نهایتاً پردازد.قالب چیدمان این هفت مرحله می

)لوح فشرده( به کودک  افزارتصاویر متحرک موزیکال یا نمایش در یک نرم صورتبهها طرح درس

 گردد.ارائه می

 شود:ها اشاره میهایی از این طرح درسدر زیر به نمونه

 
  1 طرح درس

 رفتار مصرف آب )حیطه عاطفی(  هدف کلی

 تعامل با آب  سرفصل

 اهداف جزئی

  آموز رابطه دوستانه با آب را بشناسد()دانش عالقه داشتن به آب 

 ( از طریق جاندارپنداری یا همزاد پنداری ارتباط دوستانه با آب را آموز دانشارتباط مؤثر
 درک کند(

 ( آموز دانشوابستگی عاطفی به آب )رابطه عاطفی و دوستانه با آب را بفهمد 

 اهداف رفتاری

  های دوستانه با آب، و ک، بدون اشتباه صحبتآموز بتواند براساس تصاویر متحردانش
 موجودات دریایی را تعریف کند.

 گویی جاندارپنداری یا همزاد پنداری با آب را توضیح دهدآموز بتواند از طریق داستاندانش 

 آموز بتواند با نشان دادن تصاویر، رابطه عاطفی و دوستانه با آب را تعریف کنددانش 

رسانه مورد 

 استفاده

صورت تصاویر متحرک موزیکال( براساس سرفصل و اهداف ارائه در قالب نرم افزار آموزشی )به 

 پیشنهاد شده

محتوای دوره 

)استفاده از 

کدهای باز به 

دست آمده، که 

ایی از آن نمونه

 3در جدول 

مشخص شده 

است( و 

هماهنگی با کد 

گزینشی: 

-تصورات دانش

 آموزان

 فتابگردانآ آب با ینینشو هم یدوست - 

 ی  سن یآب با تمام گروها یدوست  -

 (ی)داشتن دوستان واقع گرانیدار ارتباط با دآب دوست -

 هانیها و دلفیو دل آب با ماه درد -

 (ها)همزبان شدن آب و انسان با آب یهمزبان -

 ایو دل با ماه درد قیحل شدن مشکالت آب از طر -

 هاآب با جلبک یدوست -

 ا آسماندرد و دل آب ب -

 هابا ماهیا و صدف آب آشنایی -

 هاها و قورباغهصدف ان،یآب با ماه یدوست -

 درختان و پرندگان ،واناتیها، حگل آب: یدوستان واقع -

 ارتباط آب و انسان یاستفاده از زبان خوش برا -

 هاقهر نکردن آب با انسان -

  ها در قبال آبیآزار بودن ماهیب -

 گریاز موجودات د یو دور یینهاآب از ت یزاریب -

 هاآب در برابر انسان ییحساس تنهاا -
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  خوب و دوستدار آب یهاانسان یآب برا یدلتنگ -

 ارزیابی

 نمایش کودکان: 

جان( مانند: گل آفتابگردان، شود )جاندار و بیهای متفاوت واگذار میآموز نقشبه هر دانش

 ، سنگ، شن، قطعه آهن و....شبنم، قورباغه، دلفین، ماهی، صدف، درخت

آموز با نقش خود )در صورت امکان لباس یا پالکارد مربوطه( دور در حیاط مدرسه هر دانش

ایستند و شبنم آب در وسط حلقه قرار دارد و هر نقش را که به آب نیاز دارد یک ایی میحلقه

 دهدلیوان آب هدیه می

 
 2 طرح درس

 طفی(رفتار مصرف آب )حیطه عا  هدف کلی

 نگرانی زیست محیطی  سرفصل

 اهداف جزئی

 آموز باید کمبود آب را در شهر خود بداند(کمبود آب در کشور )دانش 

 آموز باید خشک شدن رودخانه در شهر خود را درک کند(بحران آب در دنیا )دانش

 آبی را تشخیص دهد(آموز ترس از بینگرانی/ترس از کمبود آب در آینده )دانش

 آموز مفهوم منابع آبی را بداند( ت منابع آبی )دانشمحدودی

 اهداف رفتاری

 آموز بتواند به کمک تصاویر مشاهده شده، کمبود آب در خانه را نام ببرد.دانش 

 ، خشک شدن رودخانه را در کالس نقاشی کندمشاهده شده تصاویرآموز بتواند به کمک دانش

 منبع آبی را نام ببرد 3، در کالس شدهمشاهده  تصاویر آموز بتواند به کمکدانش

آب را ، در کالس، وحشت حاصل از یک روز بیمشاهده شده تصاویرآموز بتواند به کمک دانش

 توضیح دهد

رسانه مورد 

 استفاده

صورت تصاویر متحرک موزیکال( براساس سرفصل و اهداف افزار آموزشی )بهارائه در قالب نرم 

 پیشنهاد شده

محتوای دوره 

)استفاده از 

کدهای باز به 

دست آمده، که 

ایی از آن نمونه

 3در جدول 

مشخص شده 

است( و 

هماهنگی با کد 

گزینشی: 

-تصورات دانش

 آموزان

 کمبود آب در کشور -  

  شده هیبه کمبود آب تصف هاانسان بیشتر توجه -

 عدم وجود آب به اندازه الزم  -

 بحران آب در تمام کشورها - 

 خالی شدن آب سدهانگرانی از  -

 مشکل بی آب در بعضی روستاهای کشور -

 آب سالم ازمندیو ن رانیآب در ایخشک و ب یوجود روستاها -

 آبی مشکل تمام کشورهابی -

    بدون آب یروزها یها براهشدار به انسان -

 کمبود آب یک مسئله فراگیر در تمام کشورها - 

 گیتمام شدن آب و اجبار به ترک محیط زند -

 نیدر کره زم شتریب یهاآب وجود یآرزو -
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 نگرانی تمام شدن آب در آینده -

 تمام شدن آب مساوی با پایان زندگی انسان -

 موجودات گریخودش و د یآب بقا یآرزو -

 عدم ماندگاری آب -

 کمبود آب بعضی نقاط ایران -

 کشور ایران ، مواجهه با کم آبی -

 ارزیابی

 هرتان برای یک روز بدون آبنقاشی از خانه یا ش -8 

آموز در طول روز در مدرسه برای آشامیدن یا آبی در مدرسه )هر دانشاجرای مانور بی -2

دستشویی و هر مصرف دیگر، فقط حق استفاده از یک بطری آب را دارد( سپس احساس خود را 

 در کالس برای دوستان و معلم بیان نماید.

 آموز بر روی نقشه ایرانشنشان دادن موقعیت آبی شهر دان -3

 
 3 طرح درس

 (شناختی رفتار مصرف آب )حیطه  هدف کلی

 سواد آبی )دانش و اطالعات درخصوص چگونگی رفتار یا عملکرد آب(  سرفصل

 اهداف جزئی

 را تشخیص دهد( خصوصیات فیزیکی آب آموزعلوم )خصوصیات فیزیکی آب( )دانش 

 اند(آموز اشکال آب را بداشکال آب )دانش

 توانایی حل شدن مواد در آب را درک کند( آموز)دانشتوانایی حل شدن مواد در آب 

  آموز بتواند خصوصیات خاص آب را تشخیص دهد(های منحصر به فرد آب )دانشویژگی

 اهداف رفتاری

 را در کالس نام ببرد خصوصیات فیزیکی آب آموز بتواند براساس تصاویر مشاهده شده،دانش 

 در طبیعت، اشکال آب را فهرست کند موز بتواند براساس تصاویر مشاهده شده،آدانش

 شدنی و نشدنی در آب را توضیح دهدآموز بتواند براساس فیلم مشاهده شده، تفاوت مواد حلدانش

 رسانه مورد استفاده
سرفصل و اهداف صورت نمایش یا انیمیشن( براساس افزار آموزشی )لوح فشرده( و )بهارائه در قالب نرم 

 پیشنهاد شده

محتوای دوره 

)استفاده از کدهای 

باز به دست آمده، 

ایی از آن که نمونه

 3در جدول 

مشخص شده است( 

و هماهنگی با کد 

گزینشی: اطالعات 

 آموزاندانش

 یعیصورت طبشور بودن آبها به - 

 مزه      شکل و بیآب بی -

 بو      رنگ و بیآب بی -

 زاللآب صاف و  -

 ناراحتی آب از شور بودن -

 هازالل بودن آب یک فرصت الهی به آب و انسان -

 گرم یخنک شدن در هوا لهیآب وس -

 زدن آب در زمستان  خی -

 هاآب عامل رفع تشنگی انسان -

 ارزیابی

 آزمایش 

معلم توصیف خواهد که با چشیدن آب و نگاه دقیق، آب را از نظر ظاهری برای آموزان میمعلم از دانش

آموزان نشان نمایند سپس با استفاده از قالب یخ و به جوش آوردن آب، اشکال مختلف آب را به دانش

 می دهد.
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 4 طرح درس

 رفتار مصرف آب )حیطه شناختی(  هدف کلی

 درک آبی )اهمیت درک تولید و حفظ تولید آن در طبیعت(  سرفصل

 موز چگونگی تولید آب در طبیعت را بداند(آ)دانشدر طبیعت  تأمین آب  اهداف جزئی

 آموز تغییرات آب در چرخه تولید را بفهمد( چرخه تولید آب در طبیعت )دانش

 .آموز بتواند براساس فیلم دیده شده، چرخه تولید آب را نقاشی بکشددانش  اهداف رفتاری

رسانه مورد 

 استفاده

صورت نمایش یا انیمیشن( براساس سرفصل و اهداف و )بهافزار آموزشی )لوح فشرده( ارائه در قالب نرم 

 پیشنهاد شده

محتوای دوره 

)استفاده از 

کدهای باز 

آمده، دستبه

ای از که نمونه

 3آن در جدول 

مشخص شده 

است( و 

هماهنگی با کد 

گزینشی: 

اطالعات 

 آموزاندانش

 سرچشمه فرود آب از آسمان-   

 ایآب از در دیتول -

      ها از بارش بارانخانهرود یپر آب  -

 ایدن یسر زدن آب به همه جا  -

 اهایوارد شدن آب رودها به در  -

 تبخیر آب دریا توسط خورشید      -

 ابرها از بخار آب لیتشک -

 شدن آب به ابر و باران لیتبد -

 دینور خورش لهیآب به وس ریتبخ  -

   شدن بخار به ابر لیتبد - 

  باران جادیتوسط باد و ا گریکدی برخورد ابرها با-  

 بازی کالسی  ارزیابی

شکند. بدین گونه که با آموزان، چرخه آب را به تصویر میمعلم با خواندن شعر و هماهنگی دستان دانش -8

دهند، سپس با بازی با آموزان با پریدن روی نیمکت، از حالت مایع به گاز را نشان  میشروع شعر، دانش

 شدند.ان و برگشت آب از حالت بخار به مایع را یادآور میانگشتان بارش بار

 آموزانانگیز آب از طرف دانشبیان داستان سفر شگفت -2

 
 5 طرح درس

 رفتار مصرف آب )حیطه رفتاری(  هدف کلی

 الگوی صحیح مصرف  سرفصل

 اهداف جزئی

  بداند( آموز روش صحیح مسواک زدن راروش صحیح مصرف آب موقع مسواک زدن )دانش 

 آموز روش صحیح استحمام کردن را بداند(دانشروش صحیح مصرف آب موقع حمام رفتن )

 آموز روش صحیح آبیاری گیاهان را بداند(دانشروش صحیح مصرف آب حین آبیاری گیاهان )

آموز روش صحیح شستشوی )دانش روش صحیح مصرف آب حین شستشوی وسایل )لباس، ظروف و..(
 و... را بداند( دست، لباس، ظروف 

 اهداف رفتاری

  آموز بتواند براساس فیلم مشاهده شده، در خانه رفتار صحیح مسواک زدن را نشان دهددانش 

 ، در خانه رفتار صحیح استحمام را نشان دهدآموز بتواند براساس فیلم مشاهده شدهدانش

 اری گیاهان را نشان دهدصحیح آبی آموز بتواند براساس فیلم مشاهده شده، در خانه رفتاردانش

 شستشوی دست را نشان دهد آموز بتواند براساس فیلم مشاهده شده، در خانه رفتار صحیحدانش

رسانه مورد 
 استفاده

صورت نمایش یا انیمیشن(براساس سرفصل و اهداف افزار آموزشی )لوح فشرده( و )بهارائه در قالب نرم 
 پیشنهاد شده
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محتوای دوره 
)استفاده از 

کدهای باز به 
دست آمده، که 

ای از آن نمونه
 3در جدول 

مشخص شده 
است( و 

هماهنگی با کد 
گزینشی: تجربه 

مصرف 
 آموزاندانش

 از آب آشامیدنی باقی مانده )ته لیوان(استفاده صحیح  -  
 و لباس شستن نیماش مسواک، نیاز آب در ح حیاستفاده صح  -
 استفاده از لیوان در حین مسواک زدن -
 استفاده از سطل آب برای شستن ماشین و دوچرخه   -
 استفاده نکردن از شلنگ آب در شستن ماشین، موتور و دوچرخه -
 صرفه جویی آب در هنگام استحمام      -

  گرم کردن آن یاستفاده از تشت در حمام برا -
 از اسراف( یری)جلوگ درختان یاریآب یاستفاده از آب کمتر برا -
 آب( ریجای باز گذاشتن ش)به دنیآشام یبرا خچالیآب سرد استفاده از  -

 ها و تمام کارهادر آب دادن به گل یروادهیاز ز زیپره - 

  نیماش یشستشو یشده برا هیعدم استفاده از آب تصف- 
 شستن ظروف حیداشتن به روش صح یآگاه -
 تمایل آب به استفاده صحیح از او -
 شستن و مسواکپرهیز از اسراف آب در حین ظرف -

 ارزیابی

 هانمایش یا پانتومیم از آموخته 
دهد که چگونه در مصرف آب حین مسواک، آموز با اجرای نمایش به معلم نشان میمسواک زدن: دانش-8

 کندحمام و ظرف شستن صرفه جویی می
 چک لیست-2

 ، حمام و...آموز به هنگام مسواک زدندریافت چک لیست از اولیا جهت ارزیابی رفتار دانش

 
 6طرح درس 

 رفتار مصرف آب )حیطه رفتاری(  هدف کلی

 (کنترل و مدیریت رفتار خودرفتار درک شده )  سرفصل

 اهداف جزئی

 آموز اقدامات حفظ آب را بداند(اقدامات حفظ آب )دانش 

 آموز موارد آلوده کننده آب و موجودات آبی را بشناسد(جلوگیری از آلودگی آب )دانش

 آموز از اقدامات محافظتی آب آگاه باشد( ت از محیط زندگی )دانشحفاظ

 اهداف رفتاری

 آموز بتواند براساس لوح فشرده مشاهده شده، در طبیعت زباله را در آب نریزددانش 

 مورد از عوامل آلوده کننده آب را نام ببرد 3آموز بتواند براساس لوح فشرده مشاهده شده، در مدرسه دانش

اش را مورد از اقدامات حفاظت محیط زندگی 4موز بتواند براساس لوح فشرده مشاهده شده، در کالس آدانش

 بندی کندنام ببرد و طبقه

رسانه مورد 

 استفاده

صورت نمایش یا انیمیشن( براساس سرفصل و اهداف افزار آموزشی )لوح فشرده( و )بهارائه در قالب نرم 

 پیشنهاد شده
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محتوای دوره 

تفاده از )اس

کدهای باز به 

دست آمده، که 

ایی از آن نمونه

 3در جدول 

مشخص شده 

است( و 

هماهنگی با کد 

گزینشی: تجربه 

-مصرف دانش

 آموزان

 فاضالب شده در هیمانده آب تصف یباق ختنینر - 

 ترکیب نکردن آب شهری با فاضالب -

 نریختن زباله در آب -

 هاسانقابل استفاده توسط ان یهاشدن آب یسم -

 ایآب در یها باعث آلودگ یوجود کشت -

  آب معادل کمبود آب یآلودگ -

 شان در آبزباله توسط فرزندان ختنیها به رخانواده یتوجهیب -

      شدن با فاضالب بیآب از ترک یناراحت -

 هاانسان و انیماه یبرا یماریمنبع ب فیآب کث -

 هایبه ماه بیشدن آب با زباله باعث آس یطقا -

 ها بر اثر آبیها و مرگ ماهانسان یفاسد شدن غذا - 

  مرگ هزاران موجود زنده براثر آب آلوده -

 طونیشدن زباله در آب توسط کودک ش ختهیر -

 هادر آب هامارستانیها و بشدن آشغال مغازه ختهیر -

 یجدا شدن خط لوله فاضالب از آب شهر -

 ارزیابی
دهد. در یکی آب ریخته شده و دیگری خالی است. سپس از س قرار میمعلم دو سطل در ابتدای کال 

 های زیر میز، داخل کیف و...را در سطل مربوطه بریزند.خواهد زبالهآموزان میدانش

 

 گیرینتیجه بحث و

بینی کننده حتمی و با توجه به تحقیقات انجام شده، در دیگر نقاط جهان و ایران، هیچ متغییر پیش

یم در مطالعات محیط زیستی مربوط به مصرف آب وجود ندارد. به عبارت دیگر، محققان در تعمقابل

دهی رفتارهای محیط ای از متغیرها در شکلمطالعات خود به این نتیجه رسیدند که همواره مجموعه

 اند و نقش یک عامل در رفتارهای محیط زیستی ملموس نیست.زیستی دخیل

ا عنایت به این که تاکنون پژوهشی با این عنوان در حوزه نظام آموزشی و های این پژوهش بیافته    

در چارچوب مطالعات کیفی تطابق نتایج، با نتایج مطالعات  .جدید است مدارس انجام نشده، کامالً

دلیل اینکه بخشی از باشد. در این پژوهش نیز بهپذیر نمیها امکاندلیل اکتشافی بودن یافتهدیگر به

تطبیق نیست، قابلباشد، طبیعتاً با هیچ نوع پژوهش دیگری برگرفته از تجارب زیسته افراد می نتایج،

آمده دستبههای مؤلفهتوان گفت که برخی از های انجام یافته میدر بررسی و تطبیق با پژوهشاما 

رتیب در سه حیطه عاطفی، شناختی و رفتاری که به ت های اصلی که شامل:از این پژوهش در مقوله

های نوعی در پژوهش، بهبود اطالعات و تجربه مصرف دانش و ،تصورات بخش پدیدارنگاری شامل:

آینده  بخش اندیشه، نگرش، رفتار حال ومنابع الهام را هاکتاب که (Afkhami, 2008)دیگر مانند 

 افزایش رمحیطی را بزیست هایبحران از آگاهی که تأثیر(EbrahimZadeh, 2011) داند،میکودکان 

مصرف آب که (maleki, 2014)همچنین  داند،زیست مؤثر و معنادار می محیط حفظ در مشارکت به

های فرعی در بخش مقوله در  تواند هم راستا باشد.ها می دانند، میها و آگاهیرا تابعی از نگرش

-سرفصل (Alavi and Mokallaf, 2015)الگوی مصرف و رفتار درک شده که  تحلیل مضمون مانند:
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-نگرش :سه عاملکه  (Wolters, 2014) ند،نمایرا مطرح میهای آموزشی اصالح الگوی مصرف آب 

-خانگی میحفاظت از آب  یرفتارهاجمله از را  ها، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده

درک،  به نقشکه (Sammel and McMartin, 2014)همچنین در بخش سواد و درک آبی،  داند،

 عنوانبه و دنشو تولید هایی بایدنگرش و هاعلوم، مهارت چه که اشاره نمودند معلم یدعقا و نگرش

 Dupont and)محیطی، های زیستدر بخش نگرانی و نهایتاً ،برسند فروش به آبی رفتار سواد

Renzetti, 2013)طرفدار رفتار منجر به افزایش های زیست محیطیافزایش نگرانی احتمال دادند که 

های مؤلفهاما این امر جزئی بوده و  ؛توان هم راستا با این مطالعات دانستشود را میمی زیستمحیط

، مراقبت و ، استفاده صحیحآب اشکال مختلف مانند: در بخش پدیدارنگاری محوری استخراج شده

مضامین پایه در بخش تحلیل مضمون  و گردش آن در طبیعت ، همچنین نگرانی از اتمام ودوستی

 ،های منحصر به فردش و نگرانی از کمبود این ماده ارزشمندحیاتی بودن آب با ویژگیمانند: 

توجه به با رعایت الگوی صحیح مصرف،  صورتبهو تالش برای حفظ آن جلوگیری از آلودگی آن 

 کلی طوربه های دیگر مشاهده نشده است.نوین است و در نمونه کامالً ،کار رفتههرویکرد کیفی ب

 ابتدایی یمؤلفه شد. دو گرفته نظر در مؤلفه سه معادل آموزاندانشبه دست آمده از  ستهزی تجارب

گیری رفتار انسان تواند منجر به شکلمی خود ةبه نوب) آگاهی) اطالعات و )نگرش( تصورات یعنی

شود که در این پژوهش منظور همان رفتار مصرف آب بود که تا حد زیادی تایید کننده مضامین 

آگاهی درباره  . بنابراین،است در بخش تحلیل مضمون ل از بررسی متون و مقاالت مرتبطحاص

گذارد و اولین حلقه از مستقیم، غیرمستقیم و کلی بر رفتار مصرف آب تأثیر می صورتبهمصرف آب 

 زنجیره عوامل مؤثر بر عملکرد مصرف آب است.

 مفید آموزش به توجه بدون .است الزم آن از حراست و حفظ مصرف و فرهنگ ارتقای نیز در نگرش 

-بی افرادی آینده در آموزاندانش و شد نخواهد ایجاد آموزاندانش در نیز مثبتی نگرش کارآمد، و

بود. برای حل این مشکل ارائه دوره آموزشی که بتواند  خواهند زیستمحیط قبال در منفعل و تفاوت

همچنین مبانی نظری مرتبط را  رف آب باشد وآموزان از مصهای دانشبراساس روحیات و آگاهی

آموزان کاربردی، جذاب و به دور از ارائه اطالعات ها برای دانشکه آموزش ایپوشش دهد، به گونه

روح باشد، پیشنهاد شد. در این دوره پیشنهادی که مبتنی بر روش مطالبی خشک و بی صورتبه

 عنوانبهکه معلم  ودکان در نظر گرفته شدمصرف آب ک معکوس بود، فضایی منعطف برای آموزش

چون در حوزه اجرای برنامه  نهایی است. ولی معلم و ارزشیابی مؤثرگر در تمامی مراحل یک تسهیل

گفتگو محور یا از طریق  صورتبهد توانمیاین دوره  باشد، در این دوره به آن اشاره نشده است.می

کارگیری فیلم یا هنی بر شرایط این گروه سنی، بنگارش داستان، تصاویر متحرک موزیکال مبت

 طوربههایی که )آب( آن فعالیت معکوس برای آموزش این مبحث در کالس انیمیشن استفاده شود.

شدند، به خارج از کالس منتقل می شوند و برعکس؛ بنابراین این ها انجام میسنتی در داخل کالس

های سنتی بسیار آموزان در مقایسه با کالسارکت دانشها و مششود که فعالیتاطمینان حاصل می
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بیشتر باشد و لذا نقش بسزایی در فراگیری بحث مصرف آب و تغییر در رفتارهای مرتبط با آن 

طور ویژه در این پژوهش از آموزش معکوس یاد هاز طریق آموزش، که ب توانمیداشته باشد. بنابراین 

بی به الگوهای صحیح مصرف و حیطی و بحران آب، و دستیامشد، برای مقابله با مشکالت زیست

رو طراحان آموزشی در این از این های آتی پرداخت.تربیت نسلای بدون نگرانی در حوزه آب بهآینده

( در هاآنحوزه و مربیان باید برای درک و فهم بیشتر ماهیت تجارب کودک )درک دنیای کودکانه 

های غیر رسمی در ه به اینکه زمان محدودی برای آموزشزمینه مصرف آب بکوشند. با توج

لذا بکارگیری این نوع از آموزش  شودمیدر نظر گرفته  آموزاندانشپرورش ایران برای وآموزش

د توانمی آموزاندانش)آموزش مصرف آب مبتنی بر روش یادگیری معکوس( برای مصرف آب به 

 ثر، علمی و کاربردی باشد.ؤبسیار م

سازی اصالح الگوی مصرف در کشور ایران، امری حیاتی و ضروری فرهنگ سازی ودینهنها    

تدریج این آید. تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصالح مصرف را احساس کنند و بهمی حساببه

های مصرف تبدیل اصالح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتاً به یک فرهنگ در تمامی عرصه

و سازمان آب در زمینه  وپرورشآموزشاز طرف  یاپراکندهو  یررسمیغهای آموزش تاکنون. دشو

برای دوره تحصیلی ابتدایی وجود داشته اما برای  آموزاندانشارتقاء فرهنگ و رفتار مصرف آب 

ایی دختر سال سوم ابتد آموزاندانشویژه در این پژوهش،  طوربه)که  دوره اول ابتدایی آموزاندانش

خاصی بوده است. لذا لزوم طراحی  یگذارهدفها بسیار اندک، بدون برنامه و این آموزش (باشندیم

ها مبتنی بر مباحث علمی و یک دوره آموزشی که بتواند در بردارنده اهداف کلی این آموزش

ن نظری این حوزه باشد و نیز هماهنگ و همسو با سبک زندگی و روحیات کودکانه ای یهاپژوهش

ای که نگرش و رفتار مصرف کودکان را به سمت الگوی صحیح و مطلوب هدایت گروه سنی، به گونه

 .شدیمنماید، احساس 

 به این صورت مطرح نمود: توانمی، چند پیشنهاد پژوهشی را براساس نتایج این پژوهش

، Courseطرح درس یا  صورتبه)غیررسمی(  تمرکز اصلی این مطالعه، طراحی دوره آموزشی. 8

مستقل  یمطالعهد مبنای توانمیجهت آموزش مصرف آب بود، و طراحی یک برنامه درسی)رسمی( 

 قرار گیرد.

اطالعات از طریق پرسشنامه و استفاده از  یآورجمع یهاروشانجام مطالعه ایی با رویکرد کمی و . 2

احتمالی آموزش  یهاجنبهاز  د برخیتوانمیو...(  spssمنطبق با متدهای کمی)مانند:  یافزارهانرم

فعلی قابل ارزیابی نبوده است، آشکار  یهاروشیا معلمان که با  آموزاندانشمصرف آب را از دیدگاه 

 سازد.

ابتدایی متمرکز بوده است. اجرای آن در سایر  دختر سال سوم آموزاندانش یبر رواین مطالعه . 3

کیفی(  یهاپژوهش یهاکیتکنستفاده از سایر با رویکرد کیفی و ا) تحصیلی یهاهیپامقاطع و 

 .شودمیپیشنهاد 
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 زیر مطرح شود: صورتبه تواندیم، هادرسهمچنین پیشنهادات کاربردی، مبتنی بر طرح 

ند نکات رعایت بهداشت آب را در منزل، توانمی آموزاندانش ،1در رابطه با طرح درس شماره . 8

دی در کالس به معلم تحویل دهند و در کالس به روش  یک سی صورتبهعکس یا فیلم بگیرند و 

 تابلوهای از ندتوانمی طبیعی منابع اداره و هایشهردارتیمی نکات کلیدی به بحث گذاشته شود. و یا 

 .نمایند استفاده طبیعت از حفاظت و آب در زباله نریختن جهت هشدار

 افزارنرمد از طریق توزیع توانیم وپرورشآموزش ، سازمان5در رابطه با طرح درس شماره . 2

یادگیری معکوس از  یریکارگبهآموزشی بین معلمین مدارس، مبنی بر الگوی صحیح مصرف و با 

 طریق فلش کارت و بازخورد در کالس، اصول صحیح مصرف در امور روزمره را ارزیابی نماید.

 کتاب در ابتدایی، اول رهدو درسی یهاکتاب فیتأل ، دفتر4و 2در رابطه با طرح درس شماره. 3

 یافتن پایان از نگرانی و آب فناپذیری با رابطه در ،یسازجمله و تکمیلی جمالت قسمت بنویسیم،

 .نماید استفاده جدول این مفاهیم  از آب،

عملکرد و رفتارهای بهینه مصرف آب، الزم است منابع  شود برای بهبودپیشنهاد می یطورکلبه    

ها و نهادهای سازی مصرف آب به کمک همه سازمانوند و فرآیند فرهنگتقویت ش بخشیآگاه

های جمعی، سینما، مساجد( و دولتی )نظیر مدارس، دانشگاه، رسانه ملی( و غیردولتی )نظیر رسانه

 )مانند به کاری شیوه نوین آموزش معکوس(. ا یابندها ارتقها انجام شود و کیفیت آموزشخانواده

جهت اطمینان از جریان مصاحبه  شوندگانمصاحبهدر این پژوهش، الزم بود ش: محدودیت پژوه    

زیادتری را به گفتگو  نسبتاًقبل از مصاحبه اطالعات کافی از پژوهش و هدف آن پیدا کنند و زمان 

بپردازند که گاه امکان چنین گذراندن زمانی نبود. همچنین پژوهشگر تنها مجاز به  کنندهمصاحبهبا 

بود و گاهی امکان موشکافی دقیق  آموزاندانشدقیقه( از وقت تحصیل  42مان یک زنگ )گرفتن ز

با توجه به کیفی بودن پژوهش، امکان تعمیم نتایج همچنین، . شدینمبرای پژوهشگر فراهم  مسئله

برای پژوهشگر وجود نداشت. لذا  ها و مقاطع دیگر(آموزان پایه)مانند دانش های دیگربه گروه

های آتی به بررسی این موضوع، با رویکرد کیفی در مقاطع و رسد که پژوهشبه نظر می ضروری

 های دیگر تحصیلی بپردازند. پایه
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