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ارتباطات در مديريت آب
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سازمان ملل متحد

ــي محترم لطفًا عبارت هاي زير را با   مرب
دقت بخوانيد.

ــتاهاي كشور  «هم اكنون برخي از روس
منابع آب شرب ندارند و به شيوة سيار به 

آن ها آب رساني مي شود.»
ــال ديگر ممكن است شاليزاري  «۱۰ س

در شمال كشور نداشته باشيم.»
ــهرهاي اراك،  ــران ش ــر ته ــالوه ب «ع
اصفهان، شيراز، قزوين، قم، كرج، كرمان، 
ــهد، همدان و يزد از جمله شهرهايي  مش
هستندكه هم اكنون در آنچه «تنش آبي» 

ناميده مي شود، قرار گرفته اند.»
ــون نفر، يعني ۵۰  «هم اكنون ۳۷ ميلي
درصد جمعيت كل كشور كه معادل ۵۱۷ 
ــهر ايران مي شود، با بحران و تنش آب  ش

روبه رو هستند.»
ــران در  ــاري، كل اي ــا ادامة روند ج «ب
ــال آينده در خطر تبديل شدن به  ۲۰ س

صحرايي بي آب و علف قرار مي گيرد.»
«اگر با اين روند در مصرف آب زياده روي 
ــايد در آيندة نه  چندان دور آب  كنيم ش

فاضالب تصفيه شده هم گيرمان نيايد.»
آنچه گفته شد، بخشي از اظهار نظرهاي 
ــي و صاحب نظران  ــي مقام هاي دولت برخ
ــا و  ــي روزه ــور ط ــت محيطي كش زيس
ــران بي آبي در  ــر دربارة بح ــاي اخي ماه ه
ــانه اي ايران است كه همچون  فضاي رس
نتايج مدل سازي مركز ملي اقليم شناسي 
ايران حاوي خبرها و نشانه هايي به شدت 
نگران كننده است. اين مركز طي گزارش 
ــال ۱۳۹۲، وضعيت  خود در مرداد ماه س
ــور را  ــزان بارندگي در كش ــوا و مي آب وه

مي تواند منشأ بحران هاي ثانويه شود.
ــات دلهره آور  ــه دامنه و تبع با عنايت ب
ــدت با امنيت ملي  ــئله كه به ش اين مس
ــه حداكثري به  ــت، توج ــره خورده اس گ
ــا جهت گيري به  ــت ب مقولة محيط زيس
ــران آب، در محتواي  ــمت مديريت بح س
مي تواند  ــتاني  پيش دبس دورة  ــي  آموزش
ــت آن در نظام تعليم وتربيت  نقطة عزيم
ــور محسوب شود. در  رسمي عمومي كش
ــاي توليد محتواي  ــال ۱۳۹۰ كميته ه س
ــتان و  ــتان هاي سيس ــتاني اس پيش دبس
گيالن،  هرمزگان،  كردستان،  بلوچستان، 
خراسان جنوبي، همدان و اردبيل با هدف 
آشناسازي كودكان با اهميت محيط زيست 
و نحوة  نگهداري آن در حوزه هاي مربوط 
به زمين، حيوانات، گياهان، منابع طبيعي 
ــترك اقدام  ــط زندگي به طور مش و محي
ــي با عنوان  ــد كتاب كودك ـ مرب به تولي
ــس از توليد اين  ــت كردند.  پ محيط زيس
نمونه كه با نظارت دفتر تأليف كتاب هاي 
ــطة نظري انجام  ــي ابتدايي و متوس درس
ــد، بخشي از توليد محتواي استان هاي  ش
ــت  مختلف به واحد يادگيري محيط زيس
ــا توجه به بحران  اختصاص يافت ليكن ب
موجود، نياز به توجه و پرداختن مضاعف 
و مستمر به مقولة آب از ابعاد مختلف در 
ــوب عزم ملي  ــتان ها در چارچ تمامي اس
ــران آب ضروري به نظر  براي مديريت بح

مي رسد.
ــدن اين امر مهم دورة  براي عملياتي ش
ــازي  روزآمدس ــتاني،  پيش دبس ــمي  رس
محتواي واحدهاي يادگيري حول مباحث 
زيست محيطي با محوريت آب در اولويت 
قرار دارد. در اين ميان، توجه به توصيه هاي 
ــت سازمان  ملل  ده گانة برنامة محيط زيس
ــواد  ــپ)۱ در قالب آموزش س متحد (يون

آموزشي 

ــالدي پيش بيني كرد  ــال ۲۱۰۰ مي تا س
ــواي ايران طي  ــاس آن دماي ه كه براس
ــه افزايش  ــده ۳ تا ۵ درج ــال آين ۹۰ س
ــارش نزوالت جوي به طور قابل  مي يابد، ب
ــد و با كاهش  ــه اي كاهش مي ياب مالحظ
برف، منابع سفره هاي آب زيرزميني بسيار 
محدود مي شوند. تداوم خشك سالي هاي 
ــت كه ايران وارد  ــده اس كنوني باعث ش
ــود كه به  ــالي ش ــوم خشك س مرحلة س
خشك سالي هيدرولوژيكي معروف است و 
ــفره هاي آب زيرزميني از ميان  طي آن س

مي روند.

ــالي ايران ۳۰ ساله است  دورة خشك س
ــاز آن مي  گذرد.  ــت از آغ ــه چندي اس ك
ــازمان  ــته به س به گزارش نهادهاي وابس
ــتناد نتايج دوازده هزار  ملل متحد، به اس
ــش جهاني، ايران در منطقه اي واقع  پژوه
ــال هاي آينده شاهد  شده است كه در س
ــي به منبع  بحران هايي جدي در دسترس
ــود تا  ــود. پيش بيني مي ش ــد ب آب خواه
ــال ۲۰۴۵ ميالدي تقاضاي مصرف آب  س
ــيرين در غرب آسيا ۶۰ درصد افزايش  ش
ــق مطالعات انجام  ــد؛ در حالي كه طب ياب
شده منابع آب شيرين اين منطقه تا سال 
۲۰۵۰ ميالدي حتي به رقمي معادل ۱۰ 
درصد كمتر از ميزان كنوني مي رسد. اين 
ــان مي دهد كه عدم توجه  آمار و ارقام نش
كافي به بحران آب در ايران دشواري هايي 
ــه   ــي ب ــي و بين الملل ــاد داخل را در ابع
ــود اينكه نتايج تمامي  ــال دارد. با وج دنب
ــا و پيش بيني هاي وضعيت آب  پژوهش ه
ــان از وقوع بحران  ــال هاي اخير نش در س
ــالي دارد،  ــدي و قريب الوقوع خشك س ج
ــه با اين  ــدي در مواجه ــوز اراده اي ج هن
ــكل نگرفته است كه اين غفلت  بحران ش
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ــت محيطي به شهروندان جهان در  زيس
ــن بازتوليد توأم  ــراي اي ــال ۲۰۱۵ ب س
ــت بهره مندي  ــازي، جه ــا متناسب س ب
ــه  ب ــور  مزب ــي  دورة  تحصيل ــب  مخاط
ــتان ها  ــاي توليد محتواي اس كارگروه ه
ــنهاد  پيش ــز  مراك ــان  مربي ــن  همچني
ــود. يونپ معتقد است كه هركدام  مي ش
ــاكن زمين  ــهروند س از هفت ميليارد ش
ــواد  ــودكان، با آموختن س ــه ك از جمل
مؤثر  گام هايي  مي توانند  زيست محيطي 
ــت بردارند. فقط  براي حفظ محيط زيس
كافي است بياموزند هر روز براي كاهش 
توليد گازهاي گلخانه اي (ردپاي كربن)، 
ــرژي، مقابله با  ــالف ان ــري از ات جلوگي
ــبز، تالش براي كاهش  كاهش فضاي س
توليد زباله و آگاهي بخشي به دوستان و 

ــد. ــي بردارن ــي عمل همكاران خود گام

ــوب آموزش  ــازمان در چارچ ــن س اي
ــت محيطي به ده گام عملي  ــواد زيس س
ــاده به مثابة اقدامات اثرگذار  و بسيار س
ــاره مي  كند كه به  براي حفظ زمين اش

قرار زيرند.
ــي يافتن، اين  ــس از آگاه  كودك پ
ــد كه براي  ــه والدين خود بده ــام را ب پي
ــت هر نفر مي تواند يك  حفظ محيط زيس

ــي گياهي  ــم غذاي ــه از رژي روز در هفت
استفاده كند و گوشت نخورد. با رعايت 
ــال، ميزان  ــن توصيه و پس از يك س اي
ــط  كاهش توليد گازهاي گلخانه اي توس
هر نفر به طور تقريبي برابر است با عدم 
ــخصي از  ــة خودرو ش ــروج يك ماه خ
ــا رعايت اين  ــزل. حال تصور كنيد ب من
توصية جهاني، توليد گازهاي گلخانه اي 
ــزان كاهش پيدا مي كند. الزم  تا چه مي
ــه دليل رعايت رژيم  ــت كه ب به ذكر اس
ــت در هفته،  غذايي يك روز فاقد گوش
ــالمت هيچ كس در معرض خطر قرار  س
ــزارش روزنامة گاردين،  نمي گيرد. به گ
ــبت به سبزيجات نياز  توليد گوشت نس
ــادي آب دارد. براي  ــيار زي به مقدار بس
ــت ۵ تا ۲۰  ــك كيلوگرم گوش ــد ي تولي
هزار ليتر آب مصرف مي شود؛ در حالي 
ــد يك كيلوگرم  ــه آب الزم براي تولي ك
گندم بين ۵۰۰ تا ۴ هزار ليتر آب است. 
ــه از والدين خود  ــودك بياموزد ك  ك
ــهرهاي متصل به خطوط  ــد در ش بخواه

براي  مترو، 

خود  سفرهاي 
ــه جاي  ــرو ب ــا مت ب
ــت كاغذي از بليت  بلي
ــتفاده  الكترونيكي اس
در  ــدام  اق اين  كند. 
ــزان  مي ــش  كاه
ــذ،  كاغ ــرف  مص
ــع درختان و  قط
ــاير هزينه ها  س
ر  ا ــذ گ ثير تأ
حاال  ــت.  اس
تصور كنيد 
ــر  اگ ــه  ك

ــت  هف

ــاكن كرة زمين اين توصيه  ميليارد نفر س
ــي رعايت كنند، چه ميزان  را به طور عمل
از مصرف كاغذ و در نهايت قطع درختان 

كاسته مي شود؟
ــه والدين خود  ــودك بياموزد كه ب  ك
ــتي را  تأكيد كند لوله هاي آب داراي نش
به منظور جلوگيري از به هدر رفتن آب، 
ــر تنهـا و  ــازي كنند. اگ ــر و بهس تعميــ
ــتي، تعمير و  تنها يك لولة آب داراي نش
بهسازي شود، ساليانه به صورت ميانگين 
ــدر رفتن حدود ۴۰ هزار ليتر آب در  از ه

دسترس جلوگيري مي شود.
ــه والدين خود  ــودك بياموزد كه ب  ك
ــاي كم مصرف را  ــزد كند تا المپ ه گوش
ــي نمايند.  ــاي معمول ــن المپ ه جايگزي
جايگزيني يك المپ معمولي يا رشته اي 
با يك المپ كم مصرف موجب ۷۵ درصد 
صرفه جويي در مصرف انرژي برق مي شود.

ــوزد و براي والدين خود   كودك بيام
ــريح كند كه هيچ كس نبايد وسايل و  تش
ابزارهاي الكترونيكي كهنه را دور بيندازد 
و يا آن ها را زباله تلقي كند، 
ــوان اين  بلكه مي ت
دستگاه ها را بازيافت 
نمود و از قطعات آن ها 
استفاده كرد. رعايت اين 
ــد بازيافت  ــه به فراين توصي
كمك مي كند و مانع هدر رفتن 
ــيار در ميزان  انرژي و صرفه جويي بس

مصرف آب مي شود.
ــوزد كه از والدين خود   كودك بيام
ــاي خانگي را  ــد برخي فعاليت ه بخواه
ــاير وسايل  از طريق اينترنت، تلفن و س
ــي و ارتباطي انجام دهند  الكترونيكــــ
و از تردد غيرضروري (به ويژه با وسيلة 
ــودداري كنند. اين  ــخصي) خ نقلية ش
ــش توليد  ــد زيادي به كاه ــدام تا ح اق
ــه اي و كاهش  ــاي گلخان ــن و گازه كرب
ــا مانند  ــوا و در برخي جاه ــي ه آلودگ
ــكل ترافيك (به ويژه  ــران به حل مش اي

ــهري) كمك مي كند. ترافيك درون ش
ــودك بداند كه براي مصرف آب به   ك
جاي بطري هاي يك بار مصرف پالستيكي 
ــتفاده  ــه  و بطري هاي دائمي اس از قمقم
كند. با اين اقدام، ضمن جلوگيري از هدر 

كك نف ت ــت هر س ز

ييي

ب

ي وو

در جوامعي مانند ايران، در 
زمان هاي اضطرار چون بحران 
بي آبي از طريق به كار گرفتن 
توأمان شيوه هاي القاء حسي 
و آموزش مديريت بحران 
مي توان انتظار واكنش مثبت و 
زودهنگام از كودك داشت
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رفتن آب، زبالة پالستيكي كمتري نيز به 
طبيعت وارد مي شود.

ــه والدين خود  ــوزد و ب ــودك بيام  ك
ــه و آلومينيوم را از  توصيه كند كه شيش
ساير زباله ها جدا كنند و به مراكز بازيافت 
ــد. با رعايت اين توصيه، پس  تحويل دهن
ــكان بازيافت و  ــش هفته ام ــدود ش از ح
ــت مجدد شيشه يا آلومينيوم جدا  بازگش
شده به چرخة توليد وجود دارد و بنابراين، 

مي توان از آن ها بارها استفاده كرد.
ــهروند داراي   كودك بداند كه هر ش
امكان و زمينه مناسب مي تواند با استفاده 
ــود برود. اگر  ــه به محل كار خ از دوچرخ
كسي با دوچرخه به محل كار خود برود، 
ــافت، زمين را از  در ازاي هر كيلومتر مس

شر ۲۵۰ گرم كربن خالص مي كند.
ــر آگاهي كودك و تالش او   با تكيه ب
ــود تا  ــة  پيام به والدين و تالش ش در ارائ
غذا در خانه صرف شود و از كاربرد ظروف 
ــتيكي پرهيز گردد.  ــار مصرف پالس يك ب
ــالوه بر كاهش  ــن توصيه، ع ــا رعايت اي ب
ــتيكي ۲۶۰ گونة  ــد زباله هاي پالس تولي
جانوري نيز از خطر مرگ ناشي از خوردن 
زباله هاي پالستيكي و گيرافتادن در آن ها 

نجات پيدا مي كنند.

نگاهي به روش هاي آگاه سازي 
در مورد مصرف بهينة آب

ــاي موجود، نحوة  ــا توجه به رويكرده ب
ارائة پيام هاي مربوط به بحران بي آبي به 
نوآموز را مي توان در سه بخش شهروند ـ 

مصرف كننده، شهروند ناآگاه، و شهروند ـ 
مسئول تقسيم بندي كرد.

ــهروند ـ مصرف  ــة ش ــيوة ارائ  ـ در ش
كننده نوآموز بايد با دريافت پيام احساس 
ــئله  ــيتش دربارة مس خطر كند و حساس

افزايش يابد.
ــهروند ناآگاه، هدف،  ـ در روش ارائة ش
ــت  ــه اي اس ــوز از فاجع ــازي نوآم آگاه س
ــدارها پديد  ــه در اثر بي توجهي به هش ك
مي آيد. اين آگاه سازي در نوآموز احساس 

مسئوليت بيشتري ايجاد مي كند. 
ـ در شيوة سوم ارائه، هدف مربي ايجاد 
حس مشاركت شهروند ـ مسئول در حل 
ــت. او به اين منظور، اطالعاتي  مسئله اس
ــق و جزئي به كودك ارائه مي دهد تا  دقي
وي در جريان جزئيات بحران و داليل آن 

قرار گيرد.
ــده را در مجموع  ــه شيوة ارائة ياد ش س
ــة روش «پيام هاي  ــوان زير مجموع مي ت
القاي حسي» ناميد؛ زيرا براي برانگيختن 
ــئوليت،  ــر، مس ــه (خط ــس اولي يك ح
مشاركت) در كودك به كار مي روند. اين 
ــعه  ــور معمول در جوامع توس روش به ط
ــرد جمعي بر رفتار  يافتة فرهنگي كه خ
اجتماعي حاكم است، زودبازده تر است و 
در مقابل، براي جوامع در حال توسعه به 
لحاظ فرهنگي، با تكرار زياد و در درازمدت 
ــت. حال پرسش  اثر مطلوب خواهد داش
ــد ايران،  ــت كه در جوامعي مانن اين اس
ــار واكنش مثبت و  ــه مي توان انتظ چگون
ــخ اين  ــت. پاس زودهنگام از كودك داش

است كه در جوامعي اين چنين، با شرايط 
بحراني حاكم بر وضعيت زيست محيطي، 
ــه گونة  ــيوه ها ب ــا بايد تمامي ش ــه تنه ن
فرايندي به شرح زير به كار گرفته شوند 
بلكه الزم است از روش آموزش مديريت 
ــران نيز در فرايند ياددهيـ  يادگيري  بح

بهره گيري گردد.
ــاال بردن  ــه كودك و ب ــدار ب  با هش
حساسيتش نسبت به موضوع، او را براي 

دريافت اطالعات آماده كنيد. 
ــق، به كودك  ــاني دقي ــا اطالع رس  ب
دورنما بدهيد و در او احساس مسئوليت 
ــد تا براي دريافت آموزش هاي  ايجاد كني

الزم آماده شود.
ــده،  ــي دو مرحلة يادش ــس از ط  پ
ــاد و زواياي  ــردن به ابع ــا پي ب كودك ب
مسئله، احساس مشاركت مي كند و براي 

چاره جويي آماده مي شود.
ــت چاره و كمك از نوآموز،   درخواس
ــوق  ــمت مديريت بحران س وي را به س

مي دهد.
اغلب پيام هايي كه از سوي مربيان ارائه 
ــدارمدارند يا بحران مدار  ــوند يا هش مي ش
ــد كه  ــا آموزش مدار. لذا به نظر مي رس و ي
ــرم ارائة  ــش از محتوا، در ف ــراد كار بي اي
پيام باشد كه در خصوص بحران بي آبي ـ 
ــئلة مورد بحث ما در اينجاست ـ  كه مس
شامل به كار بردن جمالتي با ضماير سوم 
شخص (هر ايراني ... آب مصرف مي كند) 
و افعال جمع كه جنبة نصيحت گونه دارند 
ــم، نگذاريم ..) يا  ــئوليم جدي بگيري (مس
ــعاري (آب مايه حيات است،  به شكل ش
ــت) است. نوآموز  بي آبي پايان زندگي اس
ــا، نمي تواند  ــك از اين قالب ه ــچ ي در هي
ــتقيم بيابد. در نتيجه، اگر  خودش را مس
ــيار و آگاه قدرت  مانند يك مخاطب هوش
ــايي خود را در مقام مخاطب اصلي   شناس
نداشته باشد، احساس الزم براي عمل در 
ــود. لذا مناسب تر است از  او ايجاد نمي ش
كودك چاره جويي شود و بدون مشخص 
ــي از ادارة امور به  ــردن وظايفش، بخش ك
خود او سپرده شود. نوآموز در مراحل قبل 
آنچه را بايد، آموخته است و اكنون بايد به 
صراحت از او كمك خواست. براي اين كار 
ــز رابطة  واقعي «يك در برابر يك» بايد  ني

در سال 1390 كميته هاي توليد محتواي پيش دبستاني 
هفت استان كشور با هدف آشنا سازي كودكان با اهميت 
محيط زيست و نحوة نگهداري آن در حوزه هاي مربوط به 
زمين، حيوانات، گياهان، منابع طبيعي، و محيط زندگي 
به طور مشترك اقدام به توليد كتاب كودكـ   مربي با 
عنوان محيط زيست كردند
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حاكم شود؛ يعني مربي، كودك را به طور 
ــد و از افعال  ــب قرار ده ــتقيم مخاط مس
مفرد براي طرح درخواست خود استفاده 
ــود و با او در  كند. از نوآموز چاره جويي ش
ــأن برخورد گردد. در  مقام همكار و هم ش
ــور ما با فرهنگ معمول خانوادگي از  كش
ــراد از كودكي اغلب با  باال به پايين كه اف
ــه اي از تكاليف و تنبيهات مواجه  مجموع
ــويق و القاي حس خودباوري  بوده اند، تش
ــتاني مي تواند نتايجي  در دورة پيش دبس
بسيار مطلوب به همراه داشته باشد. براي 
طراحي فعاليت، موارد زير به عنوان نمونه 

پيشنهاد مي شود.
ــش دهيد  ــي را در كالس نماي ۱. فيلم
ــئول در حوزة  آب در  كه يك شخص مس
ــت صحنه اي  ــاده، با پش ــك اتاق كار س ي
ــتي را القا مي كند،  ــردم دوس كه حس م
ــت از  ــت. او لحظه اي دس در حال كار اس
ــد و در يك پيام چندثانيه اي  كار مي كش
ــهروندان  اعالم مي كند: «طبق آمارها، ش
ــودكان عزيز تا به  ــم ما به خصوص ك فهي
حال مديريتي مناسب را در مصرف آب از 
خود نشان داده اند. بسيار خوشحالم كه به 
ــما خدمت مي كنم. دست هاي كوچك  ش

ــارم و  ــما را صميمانه مي فش ــك ش تك ت
همچنان انتظار ياري دارم.»

ــوان  ــد باعن ــي كني ــي طراح ۲. نمايش
ــامل يك شماره تلفن  «اورژانس آب» ش
ــين با يك  ــاس اضطراري و چند ماش تم
لوگوي مشخص. حادثة شكستگي لوله در 
خيابان را به نحوي صحنه پردازي كنيد كه 
كاركنان اورژانس آب به سرعت سرصحنه 
حاضر مي شوند تا آب را مهار كنند و يكي 
ــن كار، پيامي موجز  ــان در حي از كاركن
مي دهد: «تالش مي كنم جلوي قطعي آب 
منزلت را بگيرم، تو هم با مديريت مصرف 

آب كمكم كن.»
ــخاص در  ــت دارد كه اش ــيار اهمي بس
ــاي گفتاري فعل مفرد  هنگام ارائة پيام ه
ــه كار ببرند (خدمت  ــود ب ــورد خ را در م
مي كنم، اميد دارم، نياز دارم ...)؛ زيرا براي 
ــخص حقيقي را به تصوير  كودك، يك ش
ــك آن ها (براي  ــندكه نياز به كم مي كش
خدمت به خود آن ها) دارد. اگر فعل جمع 
به كار رود، نوآموز خود را يك نفر در درون 
جمع مي بيند و حس خودباوري، چندان 

به او منتقل نمي شود.
ــتفاده از تصوير، ترجيح  ــورد اس ۳. در م

ــس واقعي بودن  ــت؛ زيرا عك با عكس اس
ــيار مهم است كه  را بهتر القا مي كند. بس
عكس هاي انتخاب شده، نوآموز را به طور 
ــتقيم مخاطب قرار دهند. بهتر است  مس
ــب باشد و  عكس گويا، تأثيرگذار و متناس
ــوي دوربين و  ــر تصاويري، رو به س عناص
ــند تا در ذهن كودك  توأم با خواهش باش
ــود كنند؛ مانند  ــد و او را درگير خ بمانن
ــي كه در آن يك دست مشتي آب  عكس
در خود گرفته و به سوي نوآموز دراز كرده 
ــكيده كه به  ــت، كودكي با دهان خش اس
نوآموز نگاه مي كند، نقشة  ايران كه نشان 

از خشكي دارد و ... .
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