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اتجاهات المرأة نحو إدارة الطلب على  الماىاو وعتهت ىا ضىضلم المتتاىرات      
 .لدى عانة من النساء في المحافظات الجنوضاة الترضاة من سوراة

 *رميون املعلويل. د
 

 الملخص
 
اتجاهيا  الرير ا السية ية  حية إ ا ا ال  ي   ميا: ييينتاإلجابة عن السؤالين اآلإلى هدف البحث ي

 ع ى الرياه؟ وما عالقتها ببعض الرتغيرا ؟
ا  وفق س م ليكر  الثالثي ضم اتبع الباحث الرنهج الةصفي التح ي ي، وصرم مقياساً لالتجاه

التحقق  جرىوقد . مةزعة في ثالثة  بعا  متكام ة تعبر عن مفهةم إ ا ا ال    ع ى الرياه( بنداً 81)
وشرل الرجترع األص ي النساء الرقيرا  في الرحافظا  الجنةبية الغربية . من صدق األ اا وثباتها

 (.امر ا 771)ُسحبت منه عينة عرضية طبقية  سبية مقدا ها . من سة ية
يجابية  حة السياسا  الرائية الرقترحة إتترتع باتجاها  ( العينة)الرر ا  فا    تائج البحث بأن 

وا حييراف معيييا   ( 1829.18)بعييا  الثالثيية لييث اا حيييث ب ييل الرتةسيي  الك ييي ع ييى مسييتةى األ
تحسيين : يجابية ع يى مسيتةى كيل بُعيد مين  بعيا  الرقييا إوكذلك كا ت اتجاهاتها (. 8.22221)

تنرية واستخدام مةا   مائية إضافية من مصا   غير و . (19..812) :إ ا ا مصا   الرياه وإمدا ها
 ترشيد استخدام الرةا   الرائية في الرناطق الصناعية والحضرية والسياحيةو  .(81..822) تق يدية

 .وجريعها ذا  تقدير جيد .(8821.81)
من جهة  خرى  فا  اختبا  الفرضيا  الرقترحة بةجية  فيروق  الية بيين اتجاهيا  النسياء  حية  -

ق  الة بين اتجاها  النساء السياسا  الرائية الرقترحة وفقاً إلى متغير الرحافظة، فيرا لم تظهر فرو 
 . مستةياتهن التع يريةى لإوفقاً 

 : خ ص البحث إلى مقترحا ، منها
، وإييييالء تيييد ي  الرع ريييين (قبيييل الجيييامعي)إ ميييال البعيييد الريييائي فيييي منييياهج التع ييييم النظيييامي  -

 . وتأهي هم لإلسهام في  شر ثقافة الحةكرة الرشيدا لرةا   الرياه ع ى جريع الرستةيا 
تأكييد ع ييى  هرييية البعييد الريائي و و  الريير ا فييي إ ا ا مصييا   الريياه وترشيييد اسييتهالكها فييي ال -

 . برامج الرنظرا  غير الحكةمية ووسائل اإلعالم
 عيم اتجاهيا  الرير ا  حية إ ا ا الريياه وتحسيين كفياءا اسيتخدامها وتع ي هيا مين خيال   صييد  -

 .التجا ب الناجحة و شرها عبر وسائل اإلعالم
 .سورية –جامعة دمشق  –لية الرتبية ك* 
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 :املقدمة -1

 وعنصرا   املستدامة، صلب التنمية اإلنسان، وحتتلحلياة  األساسية االحتياجات أهم املياه تشكل 
 .البيولوجي والتنوع والطاقة والزراعة وثيقا  بالصحة ارتباطا   فاملياه ترتبط. الفقر على للقضاء أساسيا  

فاملناخ اجلاف السائد يف املنطقة يعين أن . املياه من القضايا ذات األولويةسيا، باتت آويف منطقة غرب 
موووارد امليوواه العابووة املتملووددة املتاحووة جوودودة، وتتملوواوم نسووبة املسووحوب موون امليوواه معوودالت  عووادة الشووحن 

يسووتدعي  الطبيعيووة بك،ووا، ثووا مي،وول طديوودا  مطوواا  علووى موووراد امليوواه اجلوفيووة، موون حيوو  الكووم والكيوو ، ثووا
العموول علووى مواجلووة  لووة موون التحووديات لتزويوود السووكان بامليوواه موون مووال توووفا  موودادات امليوواه الكافيووة 

 .واالستخدام الرشيد لتلك املوارد
ويف هوواا السووياز توورم توورورة تبووين سياسووات مائيووة تعتموود لووا  دارة الطلووب علووى امليوواه  ووا تتضوومن  موون 

دوير، و عووادة االسووتخدام، وحتسووك كفوواءة  موودادات امليوواه ك حوود أبعوواد حتسووك كفوواءة اسووتخدام امليوواه، والتوو
 .اإلدارة املتكاملة للمياه

وهنا يرم دور املرأة يف اإلسلام بتحقيق  دارة الطلب على موارد املياه ورفو  كفواءة اسوتخداملا باعتبارهوا 
والسيما املوارد املائية، باعتبارهوا ربوة املستخدم الرئيس هلا، فلي األقدر على احلد من استنزاف املوارد البيئية 

 .بيت ومديرة شؤون األسرة من جلة، واملوجلة ألبنائلا  ىل االستخدام الرشيد للموارد املائية
وبدأت احلركات النسوية منا تسعينات القرن املنصرم تطرح مس لة البعد االجتماعي يف قضية املياه، فقد 

ونوو  . لعن بوودور مركووزت يف توووفا و دارة وحفوو  املوووارد املائيووةبوو ن النسوواء يضووط( 2991)أكوود بيووان دبلوون 
للنسووووواء دورا  حيويوووووا  يف  دارة البيئوووووة والتنميوووووة، وبالتوووووايل فووووو ن "علوووووى أن ( 2991) عوووووان رت ودت جووووواناو

( 1001) وتضمنت مطة جوهانسبورغ. مسامهتلن الكاملة شرط أساسي من أجل حتقيق التنمية املستدامة
دعوووم بنووواء :"..... لقموووة العامليوووة حوووول التنميوووة املسوووتدمية اتفاقوووا  بوووك احلكوموووات علوووىحوووول تنفيوووا مقوووررات ا

القدرات مون أجول تطووير البنيوة األساسوية ومودمات امليواه والصورف الصوحي  وا يضومن أن تلوة  تلوك البنيوة 
 ".األساسية وتلك اخلدمات احتياجات الفقراء وأن تكون مستمليبة ملتطلبات النوع االجتماعي

حوول مسواواة  1022أهوداف " املواء مون أجول احليواة"منت أهداف التنمية لأللفية اإلجراء العملوي وتض
 .(UNDP 2006.p7)النوع االجتماعي ومتكك النساء وكالك حول املاء امل مون والصرف الصحي

ديوواد اجملووال الزراعووي، وهووو يف توسوو  مسووتمر، فضووا  عوون ام ويف سووورية يتم،وول الطلووب الوورئيس علووى امليوواه يف 
وكوالك يرتفو  بصوورة  .الوات تشولدهنتيملة للتوسو  ...( الصناعة، واخلدمات)متطلبات القطاعات األمرى 

، وتتعموق الفملووة مضطردة الطلب املنزيل علوى امليواه بسوبب تزايود السوكان وحتسون ثقوافتلم ومسوتوى حيواطم
وهووواا موووا . املتكاملوووة للميووواهألمووور الوووات يتطلوووب وتووو  سياسوووات واسووورتاتيمليات تتبووو  لوووا اإلدارة ا .املائيوووة

: عنودما ركوزت علوى حتقيوق ثاثوة أهوداف تتصول بامليواه( 1022-1002) الحظت  اخلطة اخلمسوية العاشورة
أفضوول اسووتخدام  وحتقيووق. وحتقيووق اإلكتفوواء الوواال موون ال ووااء. موود السووكان بامليوواه النقيووة الصوواحلة للشوورب

 (.1022- 1002اخلطة اخلمسية العاشرة ) ثكن لكل قطرة ماء
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ولتحقيووق هوواه األهووداف اقرتحووت السياسووة املائيووة تموعووة  جووراءات منلووا تنميووة موووارد امليوواه السووطحية 
واجلوفيوووة لتلبيوووة احتياجوووات املسووواحات املتزايووودة مووون األراتوووي املزروعوووة وبنووواء مزانوووات للسووويطرة علوووى ميووواه 

تعمال ميوواه الصوورف الصووحي الفيضووانات وتلبيووة احتياجووات الوورت وحتسووك نوعيووة امليوواه وتشووملي   عووادة اسوو
 .املعاجلة

وهووي  –يسوعى هواا البحو   ىل تعورف اتاهوات النسواء املقيموات يف املنطقوة اجلنوبيوة ال ربيوة مون سوورية 
حنووو مقرتحووات تتصول بوو دارة الطلوب علووى امليواه وحتسووك كفوواءة  -مون املنوواطق الوا تعوواً عملوزا  مائيووا  حقيقيوا  

 .استخداملا
 :مشكلة البحث ومسوغاته -2

تُعوودس سووورية موون بووك البلوودان الووا تعوواً فملوووة مائيووة، وذلووك لزيووادة الطلووب علووى امليوواه، مقابوول نقوو  يف 
وعلووى الوورغم موون اجللووود املباولووة موون قبوول احلكومووة ل يفوواء  (.1002اإلسوورتاتيملية الوطنيووة للبيئيووة، )مصووادره

للشووورب فموووا مالوووت نسوووبة السوووكان املوووزودين بالتزاماطوووا وتعلوووداطا لتلبيوووة الطلوووب املتزايووود علوووى امليووواه الصووواحلة 
يف ( ٪9382)و( ٪3282)الري تتفاوت بك ( ٪82..) 1002 صادر مستدامة ملياه الشرب النقية لعام 

 (.9.-2.ص  ،ص1002هيئة ختطيط الدولة، ) احلضر
ويبوووودو التفوووواوت أكوووور يف نسووووب اإلمووووداد موووون ميوووواه الشوووورب عنوووودما ننظوووور فيلووووا علووووى مسووووتوى املنوووواطق 

أن  موووووداد املنوووووامل بامليووووواه يف احملافظوووووات اجلنوبيوووووة ( 1002)ظوووووات فقووووود كشووووو  مسووووو  ومارة الزراعوووووة واحملاف
، (٪2182)موووووونخفف، وتتفوووووواوت نسووووووب  بووووووك احملافظووووووات، فوووووو ك،ر موووووون نصوووووو  األسوووووور يف ريوووووو  دمشووووووق 

يف القنيطرة تعواً مون شودة ( ٪.138)يف درعا و( ٪2182)من أسر جافظة السويداء و( ٪2282)وحوايل
 . هنق  امليا

 ن قسما  كباا  من مشكلة املياه يف سورية يعود  ىل غياب اإلدارة الرشيدة للموارد املائيوة، فو دارة مصوادر 
: املياه تفتقر  ىل الكفاءة، وتعواً مون غيواب النظورة الكليوة الوا تتعامول مو  املسو لة املائيوة مون  يو  جوانبلوا

ل للتخطويط املسوتقبلي الوات يعود أمورا  ال غو  عنو  يف االقتصادية والسياسية والبيئية، ناهيك عن غياب كام
 .أت سياسة رشيدة إلدارة املوارد املائية

ويف  طووار اإلدارة الرشوويدة للموووارد املائيووة املتاحووة، توورم توورورة بنوواء القوودرات  ووا تتضوومن  موون معلومووات 
يس يف  دارة امليووووواه وملوووووارات، و دمووووواال الن ووووووع االجتمووووواعي وتصوووووعيد الووووووعي العوووووام بووووودور املووووورأة كفاعووووول رئووووو

(UNDP،1002 223، ص .) 
ويف األسووورة يووورم دور املووورأة كفاعووول رئووويس بوووك أعضوووائلا مووون موووال أدوارهوووا كمربيوووة وموجلوووة ألبنائلوووا، 

 . وثارسة لقيادة العمل املنزيل، والتعامل م  مصادر املياه و مداد املساكن هبا
مليوواه ومشوواركتلا فيلووا، وموون أمهيووة بنوواء قوودراطا موون وانطاقووا  موون أمهيووة دور املوورأة يف  دارة الطلووب علووى ا

مال تعزيز وعيلا واتاهاطا وسلوكياطا لت مك أفضل املمارسات يف التعامول مو  امليواه وتنويرهوا  شوكاطا، 
الطلوب علوى  واستنادا   ىل ماحظات الباح  للممارسات الوا تبودعلا املورأة السوورية يف البيئوة احملليوة إلدارة
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ه الواصلة  ىل املنامل، وتكيفلا م  حتديات احلصول عليلا، ترم احلاجة ملعرفة مواق  املرأة السوورية تواه امليا
عندئٍا ميكن طورح  شوكالية البحو  مون موال .عدد من األفكار املتصلة بسياسات  دارة الطلب على املياه

 :السؤال الرئيس
احملافظة، : )عاقة هاه االتاهات ببعف اللمت اات وماما اتاهات املرأة حنو  دارة الطلب على املياه؟ 

 (. واملستوى التعليمي، والعمر
 :أهمية البحث -3

ي ل البح  استملابة لنداءات مؤمترات وندوات عامليوة و قليميوة تودعو لاهتموام بقضوية امليواه،  -8-.
 بوود منوو  لتحقيووق تنميووة بيئيووة وتوورورة  دموواال املوورأة يف سياسووات قطوواع امليوواه، و دارة موووارد البيئووة، كموودمل ال

مسووتدامة اسووتملابة للتعلوودات الدوليووة موون قبوول احلكومووات بوودعم املسوواواة بووك الرجووال والنسوواء  ووا يف ذلووك 
 . تلك املتصلة باملياه والبيئة

الوووا تتنووواول قضوووية النووووع  - وفوووق علوووم الباحووو  - األول م العلموووياسووولاإليُعووود  هووواا البحووو   -.-.
ملائيوووة يف سوووورية، وبالتوووايل ميكووون أن تكوووون لنتائملووو  قيموووة يُؤسوووس عليلوووا مووون قبووول االجتمووواعي والسياسوووات ا

 .باح،ك آمرين
موون جلووة أموورى، ي موول الباحوو  أن تقوودم هوواه الدراسووة  جابووات تلقووي الضوووء علووى اتاهووات  -.-.

وأمهيوة مشواركتلا  الطلب للمياه املنزلية، ما يفيود يف حتفيوز اإلدراو والووعي لودور املورأة املرأة السورية حنو  دارة
يف صن  القرار و دارة العمليات املتصلة بالبيئة ومواردها والسيما مورد املاء، والقيام  سوح ودراسات تشمل 

 .السكان  ن فيلم املرأة لتعرف آرائلم واتاهاطم حنو املس لة املائية
 وتوو  املنواها الرتبويووة وكوالك ميكوون لنتوائا البحوو  أن تكوون  ،ابووة دعووة للرتبووويك املعنيوك يف -1-.

واإلرشادية البيئية لتضمك مفاهيم الرتبية املائية ودور الُبعد االجتماعي فيلا ملا للمرأة من دور ملم يف  دارة 
 ...مستدامة للمياه على مستوى البلديات واملناطق واحملافظات

 :أهداف البحث -4

 :تتم،ل أهداف البح  يف
 .ية حنو  دارة الطلب على املياهتعر ف اتاهات املرأة السور  -1-8
احملافظووة، واملسووتوى ) وبعووف املت ووااتالعاقووة بووك اتاهووات املوورأة حنووو  دارة الطلووب علووى امليوواه  -.-1

 (.التعليمي، والعمر
 :أسئلة البحث وفرضياته -5

 .إدارة الطلب على املياه؟ما اجتاهات املرأة السورية حنو : السؤال الرئيس -5-1

 :ئلة ثاثةيتفرع عن  أس
 .ما اتاهات املرأة حنو مقرتحات لتحسك  دارة مصادر املياه و مدادها؟ -
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 .ما اتاهات املرأة حنو مقرتحات لتنمية موارد مائية من مصادر مائية غا تقليدية واستخداملا؟ -
حلضوووورية مووووا اتاهووووات املوووورأة حنووووو مقرتحووووات لرتشوووويد اسووووتخدام املوووووارد املائيووووة يف املنوووواطق الصووووناعية وا -

 .والسياحية؟
 :فرضيات البحث -5-2

بووك متوسووطات اسووتملابات النسوواء علووى بنووود ( 0802)ال توجوود فووروز دالووة  حصووائيا  عنوود مسووتوى  -
 .استبان  االتاهات الكلية وفقا   ىل مت ا احملافظة

بووك متوسووطات اسووتملابات النسوواء علووى بنووود ( 0802)ال توجوود فووروز دالووة  حصووائيا  عنوود مسووتوى  -
 . ستبان  االتاهات الكلية وفقا   ىل مت ا مستوى تعليم املرأةا

 . ال توجد عاقة دالة  حصائيا  بك استملابات املرأة حنو السياسات املائية وعمرها -
 . ال توجد عاقة دالة  حصائيا  بك استملابات املرأة حنو السياسات املائية ومستوى تعليملا -
 :جرائيةاملصطلحات والتعريفات اإل -6

موقوو  اإلنسووان حنووو شووخ  مووا أو موقوو  مووا أو مؤسسووة مووا أو عمليووة اجتماعيووة والووات : االتجيياه -
 .(Marshall,1994)ميكن اعتباره مؤشرا  أو جددا  للمعتقدات والقيم غا الظاهرة

املوقووو  الوووات يتخووواه الفووورد  ماء بيئتووو  "ب نووو   (29.2) بوووراهيم و دسووووقي عرفووو  : "االتجييياه البي يييي -
واسوتعداده للمسوامهة يف حول هواه املشوكات ، بيعية مون حيو  استشوعاره ملشوكاطا أو عودم استشوعارهالط

وكوالك موقفوو  موون اسوت ال املوووارد الطبيعيووة يف . وتطووير رووروف البيئوة علووى حنووو أفضول، أو عوودم اسووتعداده
 . رفضا  أو قبوال  سلبا  أو  جيابا  وموقف  من املعتقدات السائدة فيلا ، هاه البيئة است اال  راشدا  كان أم جائرا  

حنوووو بنوووود ( اسوووتملاباطن)اتاهوووات النسووواء : يقصووود باالتووواه حنوووو  دارة الطلوووب علوووى امليووواهيف البحووو   -
 .  استبانة االتاهات حنو  دارة الطلب ب بعادها ال،اثة املاكورة أعاه

سووتخدام، وتووودوير امليوواه و عوووادة حتسووك كفووواءة االمفلوووم  دارت يركوووز علووى :  دارة الطلووب علووى امليووواه -
 (.1002اللملنة االقتصادية واالجتماعية لبلدان غريب آسيا،) .استخداملا، وحتسك كفاءة  مدادات املياه

اسوووتملابات املووورأة علوووى بنوووود أداة البحووو  : يف البحووو  يقصووود بووو دارة الطلوووب علوووى امليووواهيف البحووو   -
دادها، وتنميووة واسووتخدام موووارد مائيووة  تووافية موون مصووادر حتسووك  دارة مصووادر امليوواه و موو: ب بعادهووا ال،اثووة

 .مائية غا تقليدية، وترشيد استخدام املوارد املائية يف املناطق الصناعية واحلضرية والسياحية
 :حدود البحث -7

اتاهووات النسوواء املسووتلدفات بالدراسووة حنووو  دارة الطلووب للميوواه املنزليووة  :حدددود املوددمو   -7-1
وتنميووة واسووتخدام موووارد مائيووة  تووافية موون مصووادر . حتسووك  دارة مصووادر امليوواه و موودادها: ثووة ب بعادهووا ال،ا

 .وترشيد استخدام املوارد املائية يف املناطق الصناعية واحلضرية والسياحية. مائية غا تقليدية
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دمشووق، وريوو  دمشووق، والقنيطوورة، : )احملافظووات اجلنوبيووة موون سووورية: احلدددود ارارافيددة –7-2
 (.السويداء، ودرعاو 

موال شولرت  1009البيانوات موال النصو  األول مون العوام  تعو ُ : احلدود الزمانيدة  –7-3
 (.حزيران ومتوم)

 :الدراسات السابقة وموقع البحث منها -8

ألن موتوع البح  يرتكز أساسا  يف  دارة املياه، م  الرتكيز على النوع االجتماعي يف  دارة الطلب على 
 .لك سوف يتم عرض بعف الدراسات الا تتصل هباا البعداملياه، لا

دور املووورأة يف  دارة امليووواه يف املنطقوووة اجلنوبيوووة مووون  :(1002) ومارة الزراعوووة واإلصووواح الزراعووويدراسوووة  -
 .دراسة ميدانية -سورية

املائيوة  يف اإلدارة املتكاملوة للمووارد( اجلنودر)يندرال البح  تمن مشروع  دماال أبعاد النوع االجتمواعي 
اهلدف من  احلصول على البيانات الاممة لتحديد املؤشرات احملددة و . GEWAMEDيف منطقة املتوسط 

 . للمشروع، نظرا  لقلة املعلومات والبيانات املتعلقة بقضايا أدوار اجلندر باعتباره موتوعا  جديدا  
مومعة بك ( ويداء، القنيطرةري  دمشق، ودرعا، والس)قرية يف جافظات  21أسرة يف  229مشل املس  

وكانوت أداة املسو  اسوتبانة باملقابلوة الشخصوية (. فقراء، ومتوسطك وأغنياء)ثاث شرائ  من األسر الريفية 
 . واملنلا وصفي مسحي

األول تنوووواول واقوووو  املوووورأة الريفيووووة وحتصوووويللا التعليمووووي، وامووووتاو و دارة املوووووارد : ركووووز املسوووو  علووووى تووووالك
 (. ، والقدرة على احلصول على العمل امل جور أو منصب وريفي  دارت(واملياهاألرض )الطبيعية

وال،اً تناول العاقة بك أوتاع األسرة الريفية وبك تومع أدوار اجلندر يف استخدام املوارد املائية يف الرت 
 .وسوف نكتفي بعرض النتائا املرتبطة بالبح . وتاالت احلياة األمرى

٪ موون املنووامل موصووولة بالشووبكة العامووة مليوواه الشوورب واالسووتعمال املنووزيل، 39أن كشووفت نتووائا البحوو  
٪ 2282وتتوووافر ميوواه الشوورب بشووكل دائووم عنوود . ٪ منلووا موصووول بالشووبكة العامووة للصوورف الصووحي23و

٪ مون 22وأن نسبة األسر الا تعاً بشودة مون مشوكلة نقو  امليواه تبلو  حنوو . ٪21وبشكل متقط  عند 
وفقا  لبيانات احملافظة فقد تبك أن أك،ور مون ... ٪ منلم يعانون من املشكلة نوعا  ما.1وايل أسر العينة وح

٪ يف درعوا 2182٪ مون أسور جافظوة السوويداء و2282، وحووايل (٪2182)نص  األسور يف ريو  دمشوق 
اه يف ٪ يف القنيطرة تعاً من شدة نق  امليواه األمور الوات يؤكود وجوود مشوكلة نقو  اإلموداد بامليو.138و

 .املنطقة اجلنوبية ثا يتطلب التوعية ب دارة املوارد املائية بفاعلية وكفاءة
وعووون سووووؤال هوووول توصووووي أوالدو ب مهيووووة اسووووتخدام امليووواه يف أك،وووور موووون تووووال؟ تبووووك أن معظووووم النسووووووووووواء 

 ة، ومعظم النساء يف كل جافظة على حدة ومن خمتل  وموووووون   ايل العين( 9289٪)
 .ومن كافة املستويات التعليمية أجنب بنعم( أغنياء ومتوسطك وفقراء)الفئات 
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تنووواقش مشوووكات البيئوووة احملليوووة والعامليوووة مووو  عوووائاطن، ويوصوووك ( ٪33)وعموموووا  فووو ن غالبيوووة النسووواء 
٪ يشوواركن دائمووا  يف 23باحملافظووة علووى امليوواه وعوودم هوودرها ، ويف الوقووت ذاتوو  فوو ن ( ٪ موونلن92)أوالدهوون 

والطريوو  هنووا أن . ٪ ال يشوواركن.2٪ أحيانووا  والبوواقي حوووايل .228ي أو الشووارع أمووام املنووزل و تنظيوو  احلوو
النسووبة تناقصووت وفووق تزايوود املسووتوى التعليمووي واملسووتوى املعيشووي حيوو  تبووك أن نسووبة اللوووال يشوواركن يف 

 .تنظي  احلي أعلى بك األميات ومحلة االبتدائية
ترشوويد  دارة امليوواه يف بلوودان االسووكوا، (:"1002)اعيووة ل ووريب آسوويااللملنووة االقتصووادية واالجتم دراسووة -

 ".وعرض للتدابا الا اختاطا بلدان املنطقة مال عقد التسعينات لرتشيد  دارة املياه وبناء قدرات القطاع
 :طدف الدراسة  ىل

واسووتخاص  تسووليط الضوووء علووى خمتلوو  التوودابا املتخوواة يف بلوودان االسووكوا لتحسووك  دارة مياهلووا -
 .الدروس واخلرات الا ميكن أن تفيد بقية البلدان

اإلسلام يف تقوية القدرات الااتية للدول األعضاء  لتحليل وتقومي كفاءة  دارة مواردها املائيوة وحتديود  -
 .نقاط تعفلا واإلجراءات املناسبة إلصاحلا

املقدمووة موون بلوودان االسووكوا وتقووارير  اعتموودت الدراسووة منلمليووة حتليوول الوثووائق والدراسووات وأوراز العموول
 .اخلراء وورشات العمل الا عقدت ملناقشة وتقومي الوت  املائي

مون موال : عرتت الدراسة التقدم احملقق يف طيئة البيئة املواتية لتعزيز اإلدارة املتكاملة يف بلدان املنطقة
 .تناول السياسات املائية والتشري  وهياكل التمويل والتحفيز

ويضوووم تكووووين  طوووار تنظيموووي، وبنووواء القووودرة  : عرتوووت هووواا التقووودم علوووى صوووعيد األدوار املؤسسووواتية مث
 .يةاتاملؤسس

. تقووومي املوووارد املائيووة: ويقصوود هبوا: مث  عرتوت هوواا التقوودم علوى صووعيد تطوووير أدوات  دارة املووارد املائيووة
وأدوات (. اسووتخدام امليوواه بكفوواءة أعلووى)ه و دارة الطلووب علووى امليووا. ومطوط اإلدارة املتكاملووة للموووارد املائيووة

. منوواها التعلوويم يف تووال  دارة امليوواه:  نشوور الوووعي املووائي يف اجملتموو  املوودً موون مووال)الت يووا االجتموواعي 
ومحووات امليوواه . والتواصوول موو  أصووحاب املصوولحة. وتوودريب املوودربك. وتوودريب امللنيووك واملختصووك يف امليوواه

أدوات الضبط الكمية والنوعية . وحل النزاعات(. دة املشاركة يف  دارة املوارد املائيةوتوسي  قاع. ورف  الوعي
 .و دارة املعلومات وتبادهلا(. التسعا والرسوم واحلوافز: )واألدوات االقتصادية. للمياه

 .وأماا  تقومي هاا التقدم يف تال اإلدارة املتكاملة للموارد املائية يف بلدان االسكوا
". اخلصخصوة يف أوروغووات ت،وا موجوة مون االحتملاجوات(."1002)باهاو، كارلوس سانتوس موان -

 . دراسة حالة
مل يكن املاء يف مقاطعة مالدونادو مي، ل مشكلة  ىل أن مت ت مصخصت  يف عملية لقيوت مقاوموة شوعبية 

شووورة موون مؤس سووات شووديدة فيمووا دعمتلووا الصووناعة الفندقيووة وكبووار مووالكي األراتووي واحلكومووة املركزيووة، و 
 (.IMF)مالية دولية م،ل صندوز النقد الدويل 
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غالبية سكان مالدونادو من العم ال، بينما يسكن املنطقة الساحلية يف ال الب األثرياء والسي اح ومالكو 
ونتيملة لامتافوات بوك هواتك الفئتوك مون السوكان كانوت ردود الفعول حوول عمليوة اخلصخصوة . األراتي

أموا يف املنطقوة . فقد ترك زت تظل مات السوكان يف املنطقوة السواحلية علوى نوعيوة املواء وسوعره. ما خمتلفة نوعا  
األك،ر فقرا  يف مالدونادو فقد ترك ز عمل منظمات األحيواء علوى املقاوموة مون أجول الودفاع عون قنووات امليواه 

ه الشووورب يف املنووواطق الوووا تفتقووور العام ووة الوووا أنشووو طا ومارة امليووواه والصووورف الصوووحي العوووام لضووومان تووووفا ميوووا
 .يات تكلفة قنوات املياه العموميةوتتحم ل البلد. لتوصيات املياه بالقنوات  ىل البيوت

اعتموووودت احللووووول املت خوووواة موووون قبوووول السووووكان يف املنطقتووووك  ىل حوووود مووووا علووووى أوتوووواعلم االجتماعيووووة  
آبوار ارتواميوة ماص وة هبوم، بينموا امتووار  حيو  قوام بعوف السوكان يف املنواطق األك،ور ثووراء  فور. واالقتصوادية

 . آمرون تطوير منظومة لتملمي  مياه األمطار كمصدر رئيسي للتزو د باملاء
وقود ححوت جلنوة . ويف املناطق األك،ر فقرا  أبودت الن سواء مقاوموة توارية  ماء  مالوة قنووات امليواه العموميوة

قي مووة للمملتموو  احملل ووي طوووال سوونوات يف التوو ثا علووى احلووي  الووا تووديرها نسوواء باألسوواس والووا قوود مت أعموواال  
السلطات احملل ية من أجل اإلبقاء على احلنفي ات العمومية وتواصل  مداد املاء للحي  على أن تتحمل تكلفة 

 .اخلدمة بلدي ة مالدونادو
رة الطلووب ت يووا الوونمط االسووتلاكي للميوواه املنزليووة كموودمل إلدا" (: 1002)دراسووة الزهووراً ورفاقوو   -

تلخصوت مشوكلة هواه الدراسوة يف التعورف  ىل أهوم "عليلا وترشيد استخداملا يف اململكوة العربيوة السوعودية
اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والفنية ذات العاقة باالستخدامات املنزلية للمياه، وكالك التقدير امليداً 

لعينة من مسوتخدمي امليواه يف مدينوة ( KAP Assessment)ملستوى املعلومات واالتاهات واملمارسات 
الرياض، حول اجلوانب املختلفة السوتخدام امليواه املنزليوة، والتعورف  ىل مصائصولم، ذات الصولة باسوتلاو 
امليووواه، وحتديووود مصوووادر معلومووواطم عووون قضوووايا السوووكان وامليووواه باململكوووة، باإلتوووافة  ىل استكشووواف آرائلوووم 

ب ميووادة االسووتلاو األسوورت للميوواه، وبعووف السياسووات أو اإلجووراءات ووجلووات نظوورهم فيمووا يتعلووق ب سووبا
   .املتعلقة بالتعامل م  املياه، وأهم أساليب ترشيد هاا االستلاو

وقد اعتمد الباح  أسولوب املسو  االجتمواعي مون موال تطبيوق اسوتبانات، باملقابلوة الشخصوية، علوى 
مبحوثوا  يتومعوون ( 2000) دينوة الريواض بلو  حململواعينة من أرباب األسور مون سوكان املنواطق املختلفوة  

 .على األحياء املختلفة  دينة الرياض
بوووووو ن مسووووووتويات املعلومووووووات حووووووول السووووووكان وموووووووارد امليوووووواه بووووووك عوووووودد كبووووووا موووووون : أفووووووادت الدراسووووووة 

منخفضة أو متوسطة، وكانت مصادر معلومواطم عون املوتووعات املتعلقوة برتشويد اسوتلاو امليواه .املبحوثك
وأن أغلووب املبحوووثك ذوت اتاهووات جايوودة أو  جيابيووة حنووو ترشوويد .  غالبيتلووا وسووائل اإلعووام اجلموواهاتيف

اسووتخدام موووارد امليوواه، وحووول ثارسووات املبحوووثك يف التعاموول موو  امليوواه وقوود أفووادت الدراسووة أن أك،وور موون 
 .داقتلا ملوارد املياهيقومون  مارسات سليمة، أو مرتفعة يف درجة ص( ٪22حنو )نص  املبحوثك 

 اخنفاض التكلفة الشلرية للمياه باملقارنة بالبنود األمرى : ادة استلاو املياهووووووووووواب ميوووووووم أسبووووووكانت أه



 1024 –العدد األول - المجلد الثاني عشر. ……................  ....مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 
 

 11 

 . مليزانية األسرة، وتع  الرقابة احلكومية على تسرب املياه
ت لرتشوويد اسووتلاو امليوواه وفوورض وقوود وافووق أك،وور موون نصوو  املبحوووثك علووى قيووام الدولووة باختوواذ  جووراءا

غرامووة ماليووة علووى صوواحب املنووزل  ذا ماد اسووتلاو امليوواه عوون حوود معووك، وعلووى أن حتوودد الدولووة ر ووا  مبوودئيا  
السووتلاو امليوواه يتناسووب موو  مسوواحة املنووزل وعوودد دورات امليوواه ووجووود حديقووة منزليووة لتحقيووق العدالووة يف 

 .حتمل تكالي  املياه
طوودف الدراسووة  ىل  .نقديووة دراسووة – التعرفووة املائيووة يف بلوديات قطوواع غووزة(: 1002)جووابر  دراسوة -

بلديووة يف  22معرفوة واقو  التعرفوة املائيوة احلاليووة لقطواع ميواه الشورب والصوورف الصوحي والقطواع الصوناعي يف 
 :تفعيل دور التعرفة احلقيقي، وذلك من مال حتقيق األهداف اآلتيةو . قطاع غزة

 .ك تعرفة املياه وتسعاة املياهمعرفة الفرز ب -
 .توتي  أمهية القطاع اخلاص يف  دارة مرافق املياه -
 .تقومي التعرفة املائية املطبقة يف بلديات قطاع غزة -
 .أمهية تطبيق نظام تعرف  موحد جلمي  البلديات -
 .يوت  كيفية  نشاء تعرف  جديدة( مدل)تقدمي برناما  -

 .التحليلي، مستخدما  استبانة مت توميعلا على البلديات املعنية اتب  الباح  املنلا الوصفي
 :من نتائا البح  -
تسووتخدم بلووديات  قطوواع غووزة تعرفووة مائيووة مليوواه الشوورب، واجملووارت، والصووناعة، وختتلوو  موون بلديووة  ىل  -
 . أمرى
 . ال يوجد دور للقطاع اخلاص يف  دارة مرافق املياه -
 يف البلوووووديات البعووووود االجتمووووواعي وتفووووواوت مسوووووتويات الووووودمل لووووودىال ت موووووا التعرفوووووة املسوووووتخدمة  -

 .املشرتكك
 .  ت ما التعرفة املستخدمة  بدأ تصاعد األسعار كلما ماد االستلاومل -
 . بعف البلديات تستخدم تعرفة مياه الشرب لاستخدام الصناعي -
 . م وات يتم ت يا التعرفة احلالية يف البلديات دون الرجوع  ىل دليل ونظا -
املووورأة الريفيوووة تضووومن حاجيوووات األسووورة مووون امليووواه عووون طريوووق  نشووواء (: "1002)م وردام بووواتا دراسوووة  -

 .دراسة حالة."صلاريا ماء يف قرية راكك
للشرب أو للصحة، سواء كان ذلوك للمنوزل أو القريوة أو  تعاً قرية راكك من نق  حاد يف كمية املياه

لالك بات اهلدف هو العمل على تكافل أهل القريوة . اع  قيمة املاء املتوافرارتفمواق  األعمال الص اة م  
 إلدارة املياه

و سواعدة برنواما قوروض صو اة مون منظموة صوندوز البيئوة (  عيوة نسواء راكوك)أكدت الدراسوة متكون 
 ملعضلة الا من  نشاء صلاريا للماء ونظام لتملمي  املياه يف املنزل من حل جزء كبا من ا( GEF)العاملية 
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 :وكان للمشروع آثار متعددة منلا.يعانك منلا
 .ت مك مورد متملدد ودائم ملياه نظيفة لألسرة من أجل استخداملا للرت وت مك ال ااء -
مفووف تكلفووة شووراء املوواء موون نوواقات التزويوود وكووالك فوواتورة اسووتلاو املوواء لألسوور تواميووا  موو  ارتفوواع  -

 .استلاو املاء
 .راكك من تويل القرار، وحتسك مكانتلن دامل األسرة كشركاء يف عملية صن  القرار متكك نساء -
 دمووواال النووووع االجتمووواعي يف تعزيوووز حفووو  الصوووحة يف مووودارس توغوووو  :(1002)سينووووا ألوووووكا  دراسوووة -

 20الشوورب سوووى لووو شوواركة موون اجملتموو  احمللووي، حيوو  ال تتوووفر ميوواه (  موودادات امليوواه والصوورف الصووحي)
 . ٪ على مستوى الباد 22ائة من السكان مقارنة  عد ل بامل

متكووون السوووكان احملليوووون وبقيوووادة مووون رواد هووواا اجملتمووو  مووون  قووورار برنووواما عمووول يلووودف  ىل تووووفا مرافوووق 
 . مدادات مياه وصرف صحي، لسكان املنطقة، وكالك موارد تعليمية لكل قرية ومدرسة

وحتسووك سووبل الصوورف الصووحي وبالتووايل حتسوون الصووحة العامووة  توووفا امليوواه النظيفووة: وموون نتووائا املشووروع
للسووكان، والسوويما األطفووال املرتووادين للموودارس واخنفوواض معوود الت ال يوواب الدراسووي الووات غالبووا  مووا يكووون 

 .بسبب املرض
دور املووورأة الريفيوووة يف  دارة املووووارد املائيوووة وترشووويد اسوووتلاو الطاقوووة (: 1003)دراسوووة األموووم املتحووودة  -
 .ية البيئة يف منطقة االسكواومحا

وعاقتلوا بو دارة املووارد املائيوة وترشويد  1002طدف الدراسة  ىل  جراء تقوومي ألوتواع املورأة الريفيوة لعوام 
استلاو الطاقة ومحاية البيئوة، وحتديود العوامول الوا تعووز مشواركتلا يف هواه امليوادين، واقورتاح سوبل الت لوب 

 .ة الفعالة للمرأة الريفية يف حتقيق التنميةعلى املعوقات، لتعزيز املشارك
اتبعت الدراسة منلملا  حتليليا  جرى من مال  استعراض منظوورين لودور املورأة يف التنميوة  قليميوا  وعامليوا ، 

/ موووو  الرتكيووووز علووووى دورهووووا يف  دارة املوووووارد الطبيعيووووة والسوووويما امليوووواه والطاقووووة، وتقووووومي األوتوووواع االجتماعيووووة
مي و لتنميوة الريفيوة املسوتدامة، مث تقورأة الريفيوة يف منطقوة االسوكوا وارتباطلوا ب مكانوات حتقيوق ااالقتصادية للمو

 .الوت  املائي والطاقة يف املناطق الريفية
مقارنوة بالرجول ( ٪ أميوات2082)أفادت الدراسة ب ن املرأة الريفية تعاً من اخنفاض املسوتوى التعليموي 

يف مودمات  ا  متفاوتة من ندرة املياه ومدمات الطاقة وبالتوايل قصوور والسكان يعانون بدرجات (. 2382٪)
فضووا  عوون معانوواة سووكان الريوو  موون . ميوواه الشوورب اآلمنووة والصوورف الصووحي واخلوودمات الصووحية املنظمووة

 .الفقر، وسيطرة اجملتم  الاكورت، وحتميل املرأة أعباء  تافية يف األعمال املنزلية والزراعية
يف  دارة املوووارد البيئيووة  ب لووا تتحموول العووبء األكوور يف توووفا امليوواه والطاقووة الاممووة تتسووم مشوواركة املوورأة 

للمنووزل واحلقوول، وتكووون مشوواركتلا علووى مسووتوى االسووتخدام النلووائي للموووارد الطبيعيووة ولوويس علووى مسووتوى 
 .التخطيط واختاذ القرار، وبالتايل تدً كفاءة استخدام املياه وتدهور نوعيتلا

 ول دون مشاركة املرأة يف  دارة املياه وترشيد الطاقة ومحاية البيئة وووووووووووديات الا حتوووووت الدراسة التحددووووووح
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جلد  مو  فية وكالك غياب الدراسات الا تقاألعراف والتقاليد الريفية، واخنفاض تعليم املرأة الري: ناكر منلا
 .ستوى املنزل واجملتم  احمللياملرأة والوقت الات تبال  يف  دارة املياه على م

 :وقدمت الدراسة حزمة من السياسات والراما للنلوض بدور املرأة منلا
 . دراال قضايا النوع االجتماعي تمن السياسات واالسرتاتيمليات العامة إلدارة املوارد الطبيعية -
 مسوواعدة املوورأة الريفيووة علووى تعزيووز بووراما الت،قيوو  الصووحي والتوعيووة البيئيووة والووراما البيئيووة اهلادفووة  ىل -

التعرف  ىل أفضل تقنيات وأساليب  دارة امليواه والطاقوة وترشويد اسوتلاكلا والوتخل  مون النفايوات بطريقوة 
 .مل  على الشبكة العنكبوتية( 3-2ص  ص.)آمنة

بيوت حوول متكك مشواركة املورأة يف اختواذ القورار يف اجملتمو  احمللوي ويف ال بعنوان: (1003) دراسة مه وام -
اسووتخدمت  (BLACD)التنميووة الشوواملةامليوواه والصوورف الصووحي كيوو  أن  عيووة حيوواة أفضوول موون أجوول 

مقاربة ُتدرال النوع االجتماعي كملزء ال يتملزأ يف مشروع  مودادات ميواه وصورف صوحي وقاموت بتنفيواه يف 
كانوت    ذ . أسورة 300وقود اسوتلدف املشوروع حووايل . 1002قرية نزلة فرال اهلل الواقعوة يف مصور العليوا يف 

. الووونق  احلوواد يف مرافوووق ميووواه االسووتعمال املنوووزيل والصوورف الصوووحي: أبوورم املشووكات الوووا تواجوو  السووكان
توصووويات امليووواه، مث  تركيوووز موووراحيف علوووى املسوووتوى وهووودف الرنووواما الوووات شووواركت فيووو  النسووواء  ىل تووووفا 

اما ومشووروعات   ىل حوول املشووكات املوواكورة، وقوود أدى الرنوو. املنووزيل، مث  التعلوويم علووى قواعوود حفوو  الصووحة
 .أثرا  ملما  يف حتقيق تلك األهدافوكان إلدماال النوع االجتماعي ومتكين  

دراسوووة حتليليوووة عووون مشووواركة املووورأة وفعاليوووة دورهوووا يف  دارة " (:1020)دراسوووة مركوووز مووودمات التنميوووة  -
 .مصر". روابط مستخدمي املياه يف الفيوم

عرفوووة العوامووول الوووا توووؤدت  ىل ميوووادة مشووواركة النسووواء يف روابوووط مسوووتخدمي امليووواه، الدراسوووة  ىل م تهووودف
وتعر ف مدى فعاليتلن يف  دارة الروابط،ب رض ميادة مت،يللن فيلا، ودما مفاهيم النوع االجتماعي واملساواة 

تمعوات احملليوة حوول بك الرجال والنسواء علوى املسوتوى املؤسسوي لوومارة املووارد املائيوة والورت، وميوادة وعوي اجمل
 .أمهية املساواة بك النوع االجتماعي واإلدارة املتكاملة للمياه

تضمنت مراجعة مصادر املعلومات اإلحصائية و جوراء   ذاعتمدت منلملية البح  على أدوات نوعية، 
 مقوابات معمقوة وحلقووات نقواي بؤريووة مو  اجللووات واألشوخاص املعنيووك وكوالك املاحظووة املباشورة لورشووا

 .عمل تقدير االحتياجات التدريبية
تلوس  دارة الوروابط عون التملمعوات / أرلرت الدراسة أن مت،يل املرأة الريفيوة ينحصور يف اللملنوة التم،يليوة

وبالتووووايل تعتووووين  يوووو  املشوووواركات بوووووروابط . السووووكنية باعتبووووار ألووووا تسووووتخدم امليوووواه لألغووووراض املنزليوووووة فقووووط
 .جبودة املياه وحتديدا  اآلثار الضارة للمخلفات املنزليةمستخدمي املياه باملوتوعات اخلاصة 

وأرلرت املقابات املعمقة أن مت،يل النساء يف اللملان التم،يلية اليُعر عن تفعيٍل لدورهن يف  دارة املياه، 
ة ن عددا  كباا  من املشاركات حيضرن االجتماعات ليس بداف  املشاركة الفعالة، و منا من أجل االستفاد ذ  
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لووالك " حقوووز النوووع االجتموواعي يف امليوواه" الشخصووية موون البوودالت واحلوووافز العينيووة الووا يقوودملا مشووروع 
 .اقرتحت النساء عضوات اللملان التم،يلية ترورة تطبيق معايا امتيار النساء للمشاركة ب نشطة الروابط

جتماعيوة الوا تفورض علوى وعن العوامل الا تؤدت  ىل عوزوف النسواء عون املشواركة، فورمت الظوروف اال
وكووالك التملاهوول اجملتمعووي للموورأة، وعوودم االقتنوواع . املوورأة الريفيووة األدوار واملسووؤوليات املنزليووة داموول األسوورة

ب مهيووة دورهووا يف قطوواع الزراعووة بشووكل عووام، ويف  دارة امليوواه، باإلتووافة  ىل قلووة احلوووافز املاديووة والعينيووة الوووا 
 .تشمل  املرأة على املشاركة

قدمت النسواء مقرتحواطن لزيوادة تفعيول دور املورأة يف  دارة امليواه، وتضومنت ميوادة التنسويق مو  اجللوات و 
اخلارجية املعنية ب دارة املياه، م   يضاح ترورة التكامل بك أدوار ومسؤوليات تلوك اجللوات يف  دارة امليواه، 

 . لدعم الفين الامموكالك تصميم براما توعية بيئية عن خماطر تلوث املياه وتقدمي ا
 :تعقيب على الدراسات السابقة وموقع البحث احلالي بينها -8-1

 :عرض الباح  تموعة من الدراسات
فلا معرفة كدراسة مضران بن محدان الزهراً ورفاق  وهد: دراسات تتصل بالسياسات املائية و دارطا -

علوى الونمط االسوتلاكي للميواه املنزليوة، والطلوب  أهم اجلوانب االجتماعية واالقتصادية واهلندسية الا توؤثر
ملعرفة واق  التعرفة املائية احلالية لقطاع مياه الشورب والصورف الصوحي يف ودراسة  براهيم سامل جابر . عليلا

( األمووم املتحوودة)ودراسووتان تقومييتووان يف منطقووة االسووكوا .تفعيوول دور التعرفووة احلقيقووييات قطوواع غووزة، و بلوود
وبنوواء عرتووا  للتوودابا الووا اختوواطا بلوودان املنطقووة مووال عقوود التسووعينات لرتشوويد  دارة امليوواه  تناولووت األوىل

 وعرتت ال،انية دور املرأة الريفية يف  دارة املوارد املائية وترشيد استلاو الطاقة ومحاية البيئة قدرات القطاع، 
لووب علووى امليوواه وترشوويد اسووتلاكلا دراسووات حالووة اهتمووت بوودور املوورأة كشووريكة ومبووادرة يف  دارة الط -

اإلدارة املتكاملوة ال رض منلا الت كيد على أمهية املبادرات احمللية وبنواء قودرات املورأة مون أجول وتفعيل دورها 
 .للموارد املائي ة

دف  ىل معرفووة اتاهووات املوورأة حنووو بعوودد موون الدراسووات املوواكورة، فلووي دراسووة طوو تتصوول الدراسووة احلاليووة
علووووى امليوووواه وحتسووووك كفوووواءة اسووووتلاكلا، ومعرفووووة أثووووربعف العواموووول كووووالتعليم والعموووور ومكووووان   دارة الطلووووب

 .يف تلك االتاهات، فلي تم  ما بك الطلب على املياه والنوع االجتماعي...اإلقامة
 دارة الطلوب علوى امليواه، ( سياسوات)تتفرد الدراسة احلالية ب لا تس ل عن اتاهات املورأة حنوو  جوراءات 

لوووي هبووواا تتفووورد عووون غاهوووا مووون الدراسوووات، الوووا تنتموووي لدراسوووات النووووع االجتمووواعي و دارة امليووواه وترشووويد ف
 .يف سورية -على حد علم الباح  –استعماهلا وهي األوىل 

 :منهج البحث وأداته -9

 يعةالقائم على الدراسة املسحية والتحليلية ملناسبت  طب اتب  الباح  املنلا الوصفي التحليلي، -9-8
املنلا ال ات "فلو يص  ما هو قائم وتفساه وجاولة التعرف  ىل األهداف املوتوعة للبح  فلو  ،البح 

ُيسوووتخدم جلمووو  البيانوووات اخلاص وووة  وتووووع الد راسوووة، حيووو  ُتصووونت  وتُرتوووب علوووى شوووكل معلوموووات تتسوووم 
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ة مؤيووودة أو الغيوووة بالوتووووح، وختضووو  للتحليووول والتفسوووا، وحووو   تصوووا علوووى هيئوووة معلوموووات جديووودة مفيووود
 (.2.2، ص1002محصي، ")ألمرى سبق وصفلا

وتلى ذلك يف عرض استملابات أفراد العينة علوى بنوود اسوتبانة قيواس االتاهوات يف جوداول مسوتخدما  
وحتقق من فروض . من مال النسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية  SPSSالرناما 

 .  وانك اإلحصائية املناسبة حلساب الفروز، والعاقات بك املت اات احملددةالبح  مستخدما  الق
 :وقد صمم الباح  استبانة لقياس اتاهات النساء املستملوبات تمت جورين

 . واملستوى التعليمي. والعمر. احملافظة: بيانات شخصية عن املرأة املستمليبة -
، ( ىل حوٍد موا، غوا موافووق -موافووق)اثوي األبعواد  مقيواس االتاهوات وقود صومم وفووق سولم ليكورت ث -
مومعة يف ثاثة أبعاد مستمدة من أدبيات اإلدارة املتكاملة للمياه تتكامل م  بعضلا لتعر ( بندا   .2)تم 

 :الطلب على املياه عن سياسات تتصل ب دارة
: توى الُبعد وعلى مستوى بنود الُبعد حسب قيم املتوسط املرج وحسبت قيم املتوسط املرج  على مس

 (0822= 2/1طول الفرتة )
 (8)الجدو  

   جا  الرةافقة وفق مقيا  ليكر  الثالثي
 جيدة متوسطة تعيفة

2-2822 2823-182 182-2 
 :إجراءات الصدق والثبات لألداة -9-2

 : تيةة إلجراءات الصدز وال،بات األمضعت األدا
ة، يووُعرتووت األداة علووى تموعووة موون احملكمووك املختصووك بالرتبيووة البيئ :صدددق امكمدد   -9-2-1

والقياس والتقومي، وجرى تعديللا وفق موا قودموه مون ماحظوات حوول أبعادهوا الرئيسوة، وبنودهوا مون حيو  
 .٪0.جتواها وصياغاطا، معتمدا  معدال  للتوافق بينلم نسبت  

تم بالت كد من قدرة املقياس على التمييز بك االتاهوات الضوعيفة ويل :الصدق التمييزي -9-2-2
 .واالتاهات القوية

ألن قيمة  0802وهي دالة عند مستوى  228292نرى أن قيمة ت بل ت  (1)بالنظر  ىل اجلدول رقم 
 .ثا يدل على وجود صدز متييزت لامتبار 08002> 0800االحتمال بل ت 

 (.)الجدو  
 ل صدق التريي   (T. test)اختبا  

 Rbeayat N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Total 
1.00 226 33.85 4.855 .323 

4.00 158 47.84 1.860 .148 



 معلولي. د. …….................................وعالقتها ببعض المتغيرات اتجاهات المرأة نحو إدارة الطلب على المياه 
 

 

 919 

 اختبا  عينا  مستق ة

  

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df Sig. 
(2-tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 

Total 

Equal 
variances 
assumed 

59.095 .000 34.491 382 .000 -13.992 .406 

Equal 
variances 
not assumed 

  39.391 309.814 .000 -13.992 .355 

مووا يشوا  ىل ثبووات مقبووول Cronbach's Alpha(033. ) .صوودز االتسواز الووداملي:ثبوات األداة
 .لألداة

 Reliability Statistics قيرة  لفا لكرو باخ (.) الجدو 
Cronbach's Alpha N of Items 

.778 18 

 :اجملتمع األصلي وعينته -11

فقد بلو  عودد السوكان املتواجودين ( 1009)استنادا  لبيانات املكتب املركزت ل حصاء للعام -88-8
مليون  282( دمشق، وري  دمشق، ودرعا، والسويداء، القنيطرة)قطر يف احملافظات اجلنوبية ال ربية دامل ال

موومعك بوك مودن وقورى احملافظوات، وقود بلو  عودد األسور . السوكان يف سوورية 2/2نسمة مي،لون أك،ور مون 
 .(1009املكتب املركزت ل حصاء،).وهم مي،لون اجملتم  األصلي للبح . أسرة( 922800)

ألن حتديد أفراد اجملتم  األصلي للبح  أمر صعب وال ميكون أموا عينوة عشووائية منو ، فقود  -.-88
مومعووة علووى احملافظووات ( 1000،220دويوودرت،)نسووبية ( غووا احتماليووة)امتووار الباحوو  منوو  عينووة عرتووية 

أداة ومعووت علووى نسووائلا ( أسوورة 930)وبووالك بلوو  عووددها . موون عوودد أسوور اجملتموو  األصوولي( ٪2)ومت،وول 
 . أداة كانت بياناطا صاحلة( .33)البح ، تلقى الباح  منلا 

٪ يف ريوو  دمشووق، تليلووا تموعووة نسوواء مدينووة .2.8: وجوواء توميعلووا وفووق احملافظووة علووى النحووو التووايل
٪  ونسواء 2282٪،  وتقاربوت نسوب تمووعا نسواء  جوافظا السوويداء .118دمشق وجاء مت،يللا بنسبة 

 .٪ من   ايل العينة82.وعة نساء جافظة القنيطرة ونسبتلا ٪ ، مث تم2282درعا 
 تةزع األسر وفق الرحافظة (1)الجدو  

 
 احملافظة

   ايل
 القنيطرة السويداء درعا ري  دمشق دمشق

 .33 23 210 221 201 223 عدد   ايل
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 احملافظة

   ايل
 القنيطرة السويداء درعا ري  دمشق دمشق

 .33 23 210 221 201 223 عدد   ايل
٪ 118. 2.8. 2282 2282 .82 20080 

ابتدائيووة )٪ مون مسوتوى التعلويم األساسوي 2382، وال البيووة ٪ أميوات وملموات2382 :التركيي  التع يريي -
فيموووا مل يسوووملل  .٪2182( معلووود وجامعوووة)٪ فيموووا بل وووت اجلامعيوووات 2282، تليلوووا ال،انويوووة بنسوووبة (و عداديوووة

 .٪ من املستمليبات حالتلن التعليمية1قرابة 
 (2)الجدو  

 تةزع  فرا  العينة وفقاً إلى الرستةى التع يري ل  وجة
 النسبة املئوية الرتاكمية النسبة املئوية الصاحلة النسبة املئوية التكرارات وافقةدرجة امل

 289 289 289 22 غا معروف
 2980 2382 2382 222 أمية و ملمة

 2282 2382 2382 192 (أساسي)ابتدائية و عدادية
 389. 2282 2282 122 ثانوية

 20080 2182 2182 92 (وجامع  (معلد+ )جامعي 
  20080 20080 .33 موعاجمل

 :نتائج البحث -11

 :على املستوى اإلمجالي -11-1

تتمت  املرأة باتاهات  جيابية حنو سياسات مائية مقرتحة علوى مسوتوى األبعواد ال،اثوة لوألداة حيو  بلو  
 (2)انظر اجلدول رقم ( 2182222)واحنراف معيارت ( 20891.2)املتوسط الكلي 

 (.)الجدو  
 حسابية الستجابا  الرر ا ع ى مستةى األبعا الرتةس ا  ال

 البيانات
 أبعاد  دارة الطلب

تنمية واستخدام موارد مائية  حتسك اإلدارة واإلمداد الكلي
  تافية

ترشيد استخدام 
 املوارد

 20891.2 .228222 2281222 2281229 املتوسط احلسايب
 21822222 2812112 289.222 .28222 االحنراف املعيارت

 جيد جيد جيد جيد التقدير
 :على مستوى كل ُبعد  من أبعاد األداة -11-2
 :بُعد سياسا  تحسين إ ا ا مصا   الرياه وإمدا ها -

 وباحنراف ( 2281229)بل  املتوسط احلسايب جملموع اتاهات البنود ( 3)دول رقم وووووووات اجلوووومن معطي
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ولودى النظور يف . هوات  جيابيوة للمورأة حنوو أفكوار هواا الُبعودثا يشوا بوتووح  ىل اتا(. .28222)معيارت 
 : بنود البُعد املاكور تبدو استملابات النساء متباينة

من املستمليبات على اعتماد نظام احلوافز وال رامات ب ية ترشيد استلاو امليواه يف ( ٪2.82)فقد وافق
وأيووووود  .(182922)ومتوسوووووط . مووووونلن ٪982القطاعوووووات املنزليوووووة والزراعيوووووة والصوووووناعية واخلدميوووووة ورفضووووو  

 (٪2282)فكرة اإلدارة التشاركية بك املركز والتنظيمات احمللية لقطاع املياه، ورفف من قبل ( 2.82٪)
والقووى اقوورتاح  قامووة شووراكات بووك القطوواعك العووام واخلوواص وأشووكال أموورى موون الشووراكة يف قطوواع امليوواه 

ومل يوافووووق علووووى مبوووودأ تطبيووووق األسووووعار (. ٪1.82)ومت رفضوووو  موووون قبوووول ( ٪2989)موافقووووة نصوووو  النسوووواء 
فيموا القوت . مونلن( ٪1.82)فيموا مت رفضو  مون قبول ( ٪2282)التصواعدية علوى ميوادة االسوتلاو سووى 

 :بنود أمرى عدم موافقة من قبل نسب مرتفعة من النساء
ة قيقيووفكوورة تكليوو  املسووتللك بسووعر يعكووس الكلفووة احل( ٪2983)فقوود رفووف حنووو نصوو  املسووتمليبات

وكووالك مل تلووق فكوورة رفوو  سووعر امليوواه املنزليووة حوو  ولووو مت أمووا (. ٪2982)افقووت وو (. حتريوور السووعر)للموواء 
مووووون النسووووواء،مقابل موافقوووووة ( ٪22)االقتصوووووادية للسوووووكان بعوووووك االعتبوووووار مووووون قبووووول  –احلالووووة االجتماعيوووووة 

مون ( ٪2282)قوةومواف (٪2282)والقت فكرة مصخصة قطاع املياه بالكامل رفضا  من قبول (. 2282٪)
 . املستمليبات فقط

 (7)الجدو  
بُعد سياسا  تحسين إ ا ا التكرا ا  والرتةس ا  الحسابية واال حرافا  الرعيا ية الستجابا  عينة النساء ع ى 

 مصا   الرياه وإمدا ها
رتةسيييييييييي  ال غير مةافق إلى حد ما مةافق بنة  االستبا ة م

 الحسابي
اال حراف 

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك الرعيا  
Aلتحسين إ ا ا مصا   الرياه وإمدا ها يركن: 

2 
( العقوبووات)اعتموواد نظووام احلوووافز، وال رامووات 

لرتشوووووويد اسوووووووتلاو امليووووووواه يف القطووووووواع املنوووووووزيل، 
 .الزراعي، الصناعي واخلدمي

222 2.82 230 1289 32 982 182922 2221 

تكليووووووو  املسوووووووتللك بسوووووووعر يعكوووووووس الكلفوووووووة  1
 33222 282922 2983 2.3 2280 122 2982 220 (.رحترير السع)احلقيقية للماء 

رفووووو  سوووووعر امليوووووواه املنزليوووووة، موووووو  مراعووووواة احلالووووووة  2
 322.2 282022 2280 222 1382 122 2282 219 .االقتصادية للسكان/ االجتماعية

تطبيوووق مبوووودأ األسوووعار التصوووواعدية علوووى ميووووادة  2
 2999. 182292 1.82 111 1380 120 2282 222 .االستلاو

 قاموووووة شوووووراكة بوووووك القطووووواعك العوووووام واخلووووواص  2
 2..2. 181223 1.82 112 1283 229 2989 ..2 وأشكاال  أمرى من الشراكة يف قطاع املياه

 32913 282130 2282 292 1082 222 2282 213 مصخصة قطاع املياه بالكامل 2

 دارة تشووووواركية بوووووك املركوووووز والتنظيموووووات احملليوووووة  3
 292.2 182323 2282 9. 1989 122 2.82 222 .لقطاع املياه

 .28222 2281229 األ ايل
 :بُعد سياسا  تنرية واستخدام مةا   مائية إضافية من مصا   مائية غير تق يدية -



 1024 –العدد األول - المجلد الثاني عشر. ……................  ....مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 
 

 919 

يبودو أن اسووتملابات النسواء كانووت  جيابيوة علوى   ووايل بنوود هوواا ( .)بوالنظر  ىل معطيوات اجلوودول رقوم 
وسومللت اسوتملابات النسواء ( 289.22)واحنوراف معيوارت ( 2281222)بل  املتوسط احلسوايب   ذالُبعد، 

 جيوواد وسووائل لاسووتفادة موون ميوواه األمطووار، والسوويما يف املنوواطق املمطوورة : موافقووة مرتفعووة علووى بعووف البنووود
 .(29..18)و توسووط ( ٪9182)نسووبيا  واالسووتفادة منلووا يف أعمووال التنظيوو  واحلمامووات ورت املزروعووات

( ٪9082)لضبط عمليات اإلسراف واهلدر واالستنزاف  وافقة ( الينابي  واآلبار)اه اجلوفية وحتسك  دارة املي
و عوووادة ( امليووواه الرماديوووة)والقوووت فكووورة تووودوير امليووواه الناتوووة عووون ال سووول والتنظيووو   .(18.301)و توسوووط 

وفكرة . (182023) و توسط مرتف ( ٪3182)استخداملا يف اجملاالت ذاطا ورت املزروعات ت ييدا  مرتفعا  
(. ٪2282)مووون النسووواء بينموووا رفضووولا ( ٪2.82)جووور امليووواه مووون منووواطق أمووورى مووون دون ت يوووا أسوووعارها، 

من أجل  عوادة اسوتخداملا لورت ( املياه السوداء)منلن أن  ميكن معاجلة مياه الصرف ( ٪22) وكالك رأى
 نشوواء جطووات لتحليووة ميوواه  وافووق علووى فكوورة( ٪2989)وبنسووبة أقوول . موونلن( ٪.218) املزروعووات ورفضوو 

 (.٪.1.8)ورفضلا ( ٪2989)البحر 
 (1)الجدو  

تنرية واستخدام مةا   التكرا ا  والرتةس ا  الحسابية واال حرافا  الرعيا ية الستجابا  عينة النساء ع ى بُعد 
 مائية إضافية من مصا   مائية غير تق يدية

تةسيييييييييي  رال غير مةافق إلى حد ما مةافق بنة  االستبا ة م
 الحسابي

اال حييييييييييييراف 
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك الرعيا  

Bتنرية واستخدام مةا   مائية إضافية من مصا   مائية غير تق يدية 

جووور امليووواه مووون منووواطق تتووووافر فيلوووا امليووواه دون ت يووووا  .
 292.2 182323 2282 9. 1989 122 2.82 222 .أسعارها

 2..2. 181223 1.82 112 1283 229 2989 ..2  نشاء جطات حتلية مياه البحر 9

20 
(  الرماديووة)توودوير امليوواه الناتووة عوون ال سوول والتنظيوو  

موون أجوول  عوووادة اسووتخداملا يف اجملوواالت ذاطوووا ورت 
 .املزروعات

222 3182 211 2283 91 228. 182023 2.932 

مووون أجووول ...( ميووواه الصووورف)معاجلوووة امليووواه السووووداء  22
 9329. 182.21 .218 122 2282 213 2089 292 لرت املزروعات  عادة استخداملا

لضوووبط ( الينوووابي  واآلبوووار)حتسوووك  دارة امليووواه اجلوفيوووة  21
 22022 18.301 282 .1 .28 22 9082 302 عمليات اإلسراف واهلدر واالستنزاف هلا

22 
سووووووتفادة موووووون ميوووووواه األمطووووووار،  جيوووووواد وسووووووائل لا -
منلا يف  يف املناطق املمطرة نسبيا  واالستفادة السيماو 

 أعمال التنظي  واحلمامات، ورت املزروعات
329 9182 20 289 19 283 18..29 22.22 

 289.222 2281222 الدرجة الكلية

 :بُعد سياسا  ترشيد استخدام الرةا   الرائية في الرناطق الصناعية والحضرية والسياحية -
( .228222)هوووواا الُبعوووود بلوووو   أن املتوسووووط احلسووووايب إل ووووايل بنووووود( 9)تفيوووود معطيووووات اجلوووودول رقووووم 

وموون وسوووائل الرتشووويد الوووا . موووا يشوووا  ىل اتوواه اجيوووايب للنسووواء املسوووتمليبات( 281211)وبوواحنراف معيوووارت 
 :القت ت ييدا  الفتا  ناكر

 من املستمليبات و توسط ( ٪9282)داد باملياه وصيانتلا، واحلد من اهلدر فيلاوووووووووووات اإلمووووووحتسك شبك
 ووتوو  تعرفووة. (.18232)ومتوسووط ( ٪3282)متكووك املوورأة موون  دارة موووارد امليوواه كووالك . (189290)

، مقابوول عوودم (٪2282( )حتريوور السووعر)مرتفعووة علووى امليوواه املسووتللكة يف القطاعووات الصووناعية والسووياحية 



 معلولي. د. …….................................وعالقتها ببعض المتغيرات اتجاهات المرأة نحو إدارة الطلب على المياه 
 

 

 919 

فق وغا موا( ٪2382)وفرض غرامات مالية على ميادة االستلاو عن حد معك. منلن( ٪2282)موافقة 
(2.80٪.) 

( ٪2282)فيمووا مل تلووق فكوورة تطبيووق مبوودأ األسووعار التصوواعدية علووى ميووادة االسووتلاو موافقووة موون قبوول
 (.٪1282)وموافقة 

 (9)الجدو  
ترشيد استخدام الرةا   التكرا ا  والرتةس ا  الحسابية واال حرافا  الرعيا ية الستجابا  عينة النساء ع ى بُعد 

 عية والحضرية والسياحيةالرائية في الرناطق الصنا
رتةسيييييييييي  ال غير مةافق إلى حد ما مةافق بنة  االستبا ة م

 الحسابي
اال حييييييييييييييراف 

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك الرعيا  
Cترشيد استخدام الرةا   الرائية في الرناطق الصناعية والحضرية والسياحية. 
فوورض غرامووات ماليووة علووى ميووادة االسووتلاو  22

 32212 181922 2.80 220 2282 .12 2382 230 عن حد معك

وتووو  تعرفوووة مووور تفعوووة علوووى امليووواه املسوووتللكة  22
حتريووووور )يف القطاعوووووات الصوووووناعية والسوووووياحية 

 (السعر
202 228. 12. 2281 223 2280 182232 32032 

تطبيووق مبوودأ األسووعار التصوواعدية علووى ميووادة  22
 332 2890 2282 132 2.89 202 1282 299 .االستلاو

ات اإلمووداد بامليوواه، وصوويانتلا، حتسووك شووبك 23
 .22.23 1892 183 12 183 12 9282 322 .واحلد من اهلدر فيلا

 .2092 1823 382 29 2382 222 3282 2.2 متكك املرأة من  دارة شؤون موارد املياه  .2
 2812112 .228222       الدرجة الكلية 

 21822222 20891.2 اإل ايل

 :اختبار الفرضيات -11-3

بك متوسطات استملابات النساء ( 0802)ال توجد فروز دالة  حصائيا  عند مستوى : الفرضية األولى
 . على بنود استبان  االتاهات الكلية وفقا   ىل مت ا احملافظة

 (88)الجدو  
 الرحافظا  وس ي   جا  االتجاها  وفق: تباينتح يل 

 مستوى الداللة قيمة ف سطاتمرب  املتو  درجات احلرية تموع املربعات املقارنة
 000 030؟2 1028292 2 2.83.2. بك اجملموعات

   228312 332 1202982.2 دامل اجملموعات
    333 38929..12 اإل ايل
 وهي دالة  حصائيا  ألن قيمة  28030ة ف التباين بل ت ووووووونرى أن قيم( 20)دول رقم ووووووووووولمللر وووووووووووبالنظ
أت توجووود فوووروز دالوووة  حصوووائيا  بوووك اتاهوووات النسووواء حنوووو السياسوووات  0802>08000ل بل وووت االحتموووا

 . ا احملافظةتم ىل املائية املقرتحة وفقا  
 تبك وجود فروز بك نساء بك وسطي اتاهات النساء وفق احملافظات ( DSL) لتحديد أقل فرز جوهرتو
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ثوا يعوين أن اتاهوات . واإلشوارة سوالبة( 08002ى مسوتو )ري  دمشق وكل من نسواء درعوا والقنيطورة عنود 
وكوالك  . نساء ري  دمشق حنو السياسات املائية املقرتحة أقوى من اتاهات نساء كول مون درعوا والقنيطورة
مسووووتوى )كانووووت اتاهووووات نسوووواء السووووويداء أك،وووور  جيابيووووة موووون اتاهووووات نسوووواء كوووول موووون درعووووا والقنيطوووورة 

 .واإلشارة سالبة( 0800الداللة
 (88)  الجدو 

 الرحافظة وفقالفروق بين   جا  االتجاها   لرتةس   LSDمقا  ا  متعد ا 
 قيمة االحتمال متوسط الفروز اجملموعة ب اجملموعة أ

 290 312 ريفدمشق دمشق
 090 -28292 درعا 
 020 283.2)*(  السويداء 
 023 -282.2 القنيطرة 

 290 -312 دمشق ري  دمشق
 002 -28921)*( درعا 
 092 28021 السويداء 
 002 -.1820)*(  القنيطرة 
 090 28292 دمشق درعا
 002 28921)*( دمشق ري  
 000 28921)*( السويداء 
 220 -292 القنيطرة 

 020 -283.2)*( دمشق السويداء
 092 -28021 دمشق ري  
 000 -18932)*( درعا 
 000 -28230)*( القنيطرة 

 023 282.2 دمشق القنيطرة
 002 .1820)*( دمشق ري  
 220 292 درعا 

 000 28230)*( السويداء 
*  The mean difference is significant at the .05 level. 

بك متوسطات استملابات النساء ( 0802)ال توجد فروز دالة  حصائيا  عند مستوى  :الفرضية الثا ية
 . ا مستوى تعليم املرأةبنود استبانة االتاهات الكلية وفقا   ىل متعلى 

وهي غا دالة  حصائيا  ألن قيمة  18201نرى أن قيمة ف التباين بل ت ( 21)رقم اجلدول  ىل بالنظر 
 وقد يعود  .أت ال يوجد فروز دالة  حصائيا  وفقا   ىل مت ا تعلم املرأة 0802<08039ال بل ت ووووووووواالحتم

 .نة النساء جيدة بصورة عامةسبب ذلك  ىل أن املستويات التعليمية لعي
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 (.8)الجدو  
 وس ي   جا  االتجاها  وفق تع يم الرر ا: تح يل تباين

 مستوى الداللة قيمة ف مرب  املتوسطات درجات احلرية تموع املربعات املقارنة
 039 18201 318212 2 1.98202 بك اجملموعات

   228220 332 1229.8222 دامل اجملموعات
    333 38929..12 اإل ايل

بنوود اسوتبانة االتاهوات الكليوة سوتملابات النسواء علوى الال توجد عاقة دالوة  حصوائيا  :الفرضية الثالثة
 . وعمر املرأة

وهي غا دالة  حصائيا  ألن  -08022أن قيمة ر بل ت ( Pearson Correlation)أفاد امتبار 
  ال يوجوود عاقووة دالووة  حصووائيا  بووك اتاهووات وبالتووايل ميكوون القووول أنوو. 0802< 08222قيمووة االحتمووال 

 (.22انظر اجلدول رقم .)املرأة حنو السياسات املقرتحة وعمرها
 (.8) الجدو 

 بين اتجاها  الرر ا وعررها( بيرسةن)اختبا  اال تباط 
 عمر املراة   ايل  

 اإل ايل
Pearson Correlation 2 022- 

Sig. (2-tailed)  222 
N 33. 33. 

 
Pearson Correlation 022- 2 

Sig. (2-tailed) 222  
N 33. 33. 

 . ومستوى تعليم املرأةال توجد عاقة دالة  حصائيا  بك بنود االتاهات حنو السياسات :الفرضية الرابعة
ألن قيموووووووة االحتموووووووال وهوووووووي غوووووووا دالوووووووة،  08020أن قيموووووووة ر  (بيرسيييييييةن)اال تبييييييياط أفووووووواد امتبوووووووار 

ايل ال توجد عاقة دالة بك اتاهوات املورأة حنوو السياسوات املائيوة املقرتحوة ومسوتوى وبالت.0802<08222
 (.22انظر اجلدول رقم . )تعلملا

 .بين اتجاها  الرر ا وتع يرها (بيرسةن)اختبا  اال تباط  (81) الجدو 
 تعليم املرأة   ايل  
 Pearson Correlation 2 020   ايل

Sig. (2-tailed)  222 
N 33. 33. 

 Pearson Correlation 020 2 
Sig. (2-tailed) 222  

N 33. 33. 
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 :اخلالصة وتفسري النتائج -11-3

 جيابيوووة حنوووو السياسوووات املائيوووة املقرتحوووة علوووى (العينوووة)أفوووادت نتوووائا البحووو  أن اتاهوووات املووورأة السوووورية 
وبووواحنراف معيووووارت ( 20891.2)بتلا ، فقوووودبل  املتوسوووط الكلوووي السووووتملا.مسوووتوى األبعووواد ال،اثووووة لوووألداة

الوووا وردت علوووى ( البنوووود)وعلوووى الووورغم مووون رلوووور اتاهوووات سووولبية حنوووو عووودد مووون األفكوووار(.2182222)
بلوو  املتوسووط احلسووايب   ذ. مملموول أبعوواد األداةمسوتوى األبعوواد التفصوويلة، فقوود كانووت اسووتملاباطا اجيابيووة عل 

،مووو  بوووروم (.28222)وبووواحنراف معيوووارت ( 2281229)"حتسوووك  دارة مصوووادر امليووواه و مووودادها"علوووى بُعووود 
 .تباين يف متوسطات بنود هاا اجملال

احلووووافز وال راموووات علوووى : القوووت بعوووف البنوووود املقرتحوووة موافقوووة مووون قبووول نسوووب مرتفعوووة مووون النسووواء  ذ
تشواركية  دارة . الشوراكة بوك القطواعك العوام واخلواص يف قطواع امليواه. االستلاو يف قطواعي الزراعوة واملنوامل

 .بك املركز والتنظيمات احمللية لقطاع املياه
ورفوو  سووعر امليوواه املنزليووة حوو  لووو مت األمووا . حتريوور سووعر امليوواه: فيمووا مل تلووق سياسووات أموورى موووافقتلن

االقتصوووووادية للسوووووكان، وتطبيوووووق مبووووودأ األسوووووعار التصووووواعدية علوووووى ميوووووادة  –باالعتبوووووار احلالوووووة االجتماعيوووووة 
 املياه بالكامل ومصخصة قطاع. االستلاو

تنميوة واسوتخدام مووارد مائيوة  توافية مون مصوادر مائيوة "وسمللت استملاباطا حنو سياسات البعد ال،اً 
 (289.22)واحنراف معيارت ( 2281222)مقداره  متوسطا  حسابيا  "غا تقليدية

متوسوطات البنوود،  مو  بوروم تبواين يف. كانوت  جيابيوة(   وايل البنوود)ما يعين أن اتاهاطا حنو هاا الُبعود
ك جيوواد وسووائل لاسووتفادة موون ميوواه األمطووار، والسوويما يف : فقوود القووت بعووف البنووود املقرتحووة موافقووة مرتفعووة

املناطق املمطرة نسبيا  واالستفادة منلوا يف أعموال التنظيو  واحلماموات ورت املزروعوات، وحتسوك  دارة امليواه 
راف واهلووودر واالسوووتنزاف وتووودوير امليووواه الناتوووة عووون ال سووول لضوووبط عمليوووات اإلسووو( الينوووابي  واآلبوووار)اجلوفيوووة 

و عووادة اسووتخداملا يف اجملوواالت ذاطووا ورت املزروعووات فيمووا نووال بعووف األفكووار ( امليوواه الرماديووة)والتنظيوو  
امليووواه )موافقوووة أمفوووف م،ووول جووور امليووواه مووون منووواطق أمووورى مووون دون ت يوووا أسوووعارها، ومعاجلوووة ميووواه الصووورف 

 .عادة استخداملا لرت املزروعات، و نشاء جطات لتحلية مياه البحرمن أجل  ( السوداء
ترشوووويد اسووووتخدام املوووووارد املائيووووة يف املنوووواطق الصووووناعية واحلضوووورية "وبلوووو  متوسووووط اسووووتملاباطن حنووووو بُعوووود 

( البنود  ايل )ما يعين أن اتاهاطا حنو هاا الُبعد  (281211)واحنراف معيارت ( .228222)"والسياحية
 :وم  بروم تباين فيما بك بنود هاا الُبعد. ابيةكانت  جي

 حتسك شبكات اإلمداد باملياه وصيانتلا، واحلد من اهلدر : م،ل د القت بعف األفكار موافقة الفتةووووووفق
  القطاعات ووت  تعرفة مرتفعة على املياه املستللكة يف. وارد املياهوووووووووووووووووومتكك املرأة من  دارة مكالك   ا،ووووفيل

 فيما مل . ، وفرض غرامات مالية على ميادة االستلاو عن حد معك(حترير السعر)ة والسياحية ووووووووووووالصناعي
 . تلق فكرة تطبيق مبدأ األسعار التصاعدية على ميادة االستلاو
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و السياسوات من جلة أمرى أفاد امتبار الفرتويات املقرتحوة بوجوود فوروز دالوة بوك اتاهوات النسواء حنو
نساء كل من جوافظا ريو  دمشوق والسوويداء املائية املقرتحة وفقا   ىل مت ا احملافظة، حي  بدت اتاهات 

 .أقوى من اتاهات نساء كل من درعا والقنيطرة
فيمووا مل تظلوور فووروز دالووة بووك اتاهووات املوورأة حنووو السياسووات املقرتحووة وفقووا   ىل مت ووا املسووتوى التعليمووي 

وكالك ال توجد فروز دالة بك تلك االتاهات ومستوى تعلوم املورأة مون جلوة و وعمرهوا مون جلوة . للمرأة
 .ثانية

 :تفسري النتائج -11-4

  :تيةوض، ميكن تسمليل املاحظات اآلاألسئلة والفر :  ن قراءة نتائا البح 
تووووابط السوووتلاك ، موافقوووة علوووى السياسووات الوووا تووؤدت  ىل تووووفا املووواء، وتضوو  ( العينووة)املوورأة السوووورية

لووالك هوي توورفف . وباملقابول تورفف أيووة فكورة توؤدت  ىل رفوو  تسوعات  ملمووا كانوت الصوي ة الووا يوتم طرحلوا
 . مصخصة قطاع املياه

تؤيد أي   جراءات طدف لتقنك استلاو املياه احمللية وتؤدت لتنميتلا  دراكا  منلا ( العينة)واملرأة السورية 
  أفكووار  عووادة اسووتعمال امليوواه املسووتعملة يف االسووتحمام وغسوول ال،يوواب وغسوول لقيمووة هوواه ال،ووروة، فلووي موو

الناتووة عوون ( امليوواه السوووداء)وهووي تؤيوود فكوورة  عووادة اسووتعمال . يف اجملوواالت املمكنووة( امليوواه الرماديووة)اخلضووار
 ُحسون وكالك تؤيد احللوول الوا توؤدت  ىل. املراحيف بعد معاجلتلا من أجل استخداملا يف رت املزروعات

 .است،مار مياه اآلبار واألمطار وتنميتلا
وهوووي و ن أبووودت موافقتلوووا علوووى جووور امليووواه مووون منووواطق بعيووودة طاملوووا ال ترتوووب علوووى أسووورطا أعبووواء ماليوووة 

جووواءت   ذ ، تووافية، وكووالك علوووى حتليووة ميووواه البحوور،لكن يبووودو ألووا ال تعووو ل علوووى هوواه اإلجوووراءات ك،وواا  
 .لول منخفضة مقارنة بباقي البنودمتوسطات استملاباطا على هاه احل

تؤيود فكورة احلود مون هودر امليواه املسوتعملة، وتورى أن هلوا دورا  مل حتو  بو   يف  دارة ( العينوة)واملرأة السورية
( 1003)وهاا ما متت اإلشارة  لي  يف دراسة األمم املتحدة . وليس على مستوى االستخدام النلائي. املياه

ستوى االستخدام النلائي للموارد الطبيعية وليس على مستوى التخطويط واختواذ من أن مشاركة املرأة على م
 (.1003.)القرار وقد تكون من نتائمل  تدً كفاءة استخدام املياه وتدهور نوعيتلا

فكرة التعرفة املرتفعة على املستللك يف القطاعات غا املنزلية، ولكنلا ترفف ( العينة)وتؤيد املرأة السورية
فلوي عموموا  متحفظوة علوى أيوة سياسوة توؤدت لرفو  فواتورة . عار التصواعدية علوى ميوادة االسوتلاومبدأ األس

املاء، وقد يعود ذلك  ىل اخنفواض احلالوة املاليوة ألسورطا، وهواا ال حوده يف مواقو  السوكان يف بلودان أمورى 
بون يف دراسوة مضوران م،ل اململكة العربية السعودية حي  الدمل املوادت للسوكان أعلوى لواا وافوق املسوتملو 

 مضران، )ورفاق  على مبدأ فرض غرامة مالية على صاحب املنزل  ذا ماد استلاو املياه عن حد معك
1002.) 
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وعلى الرغم من وجود فروز يف اتاهات النساء املستمليبات على مستوى احملافظات لصاحل نساء ري  
افظتك أك،ر معاناة من نق  اإلمداد باملياه من دمشق والسويداء، وميكن فلم ذلك  ذا عرفنا أن سكان احمل

والوووا اقرتحوووت ( 1002ومارة الزراعوووة،)بوووك جافظوووات العينوووة اخلموووس، وهووواا موووا أكدتووو  نتوووائا مسووو  أجرتووو  
 .ترورة التوعية ب دارة املوارد املائية بفاعلية وكفاءة

أرلوووره كوووالك امتبوووار  ال أن الفوووروز مل تلحووو  بيووونلن ب وووف النظووور عووون مسوووتوياطن التعليميوووة وهوووو موووا 
 . االرتباط بك اتاهاطن وتعليملن وأعمارهن

بورم اهتموام النسواء بتوجيو    ذ ،تلتقي هاه النتيملة  م  نتيملة قريبة أفادنا هبا مسو  ومارة الزراعوة املواكور
 .أوالدهن لرتشيد املياه املنزلية ب ف النظر عن مستوياطن التعليمية

رأة يف  دارة املياه، فاملرأة الا متتلك اتاهوات اجيابيوة حنوو ترشويد مووارد أكدت نتائا البح  أمهية دور امل
املياه ميكن أن تكون قدوة طيبة ألبنائلا تنقل  ليلم اتاهاطا وتزودهم بامللوارات الامموة حلسون التعامول مو  

 ...املياه يف املنزل واملدرسة
ها دراسووية مطووورة ت مووا البعوود املووائي  ونضووي   ىل ذلووك مووا ميكوون أن تقوووم بوو  املدرسووة  موون مووال منووا

ك حوووود املضووووامك األساسووووية يف مناهمللووووا الكتسوووواب التاميووووا املعلومووووات واالتاهووووات وامللووووارات املتعلقووووة 
بالتعامل م  املوارد املائية املتاحة واحملافظة عليلا وترشيد استلاكلا، وذلك من مال طيئة اخلرات املعرفية 

املعلوموات واالتاهوات )ا معاجلة الظواهر املائية بطريقة سليمة، وجعل  تقان هاه والعملية الا يتعلمون منل
وهوواا مووا أكدتوو  دراسووات عديوودة منلووا، دراسووة  .هوودفا  أساسوويا ، وهوواا مووا يسوومى بالرتبيووة املائيووة( وامللووارات

 .(Wolfersberger & Others, 2004)ولفرشيرجر وآمرون"، ودراسة (Murphy, 2002)"مورىف
 :ملقرتحاتا -12

 دمووواال البعووود املوووائي أو موووا يسووومى بالرتبيوووة املائيوووة باعتبارهوووا أحووود تووواالت الرتبيوووة البيئيوووة يف منووواها التعلووويم  -
، و يوواء توودريب املعلمووك وتوو هيللم ل سوولام يف نشوور ثقافووة احلوكمووة الرشوويدة ملوووارد امليوواه (قبوول اجلووامعي)النظووامي 

 . على  ي  املستويات
ية البعد املائي ودور املرأة يف  دارة مصادر املياه وترشيد استلاكلا يف براما املنظمات غا الت كيد على أمه -

 . احلكومية ووسائل اإلعام
مووون موووال رصووود التملوووارب دعوووم اتاهوووات املووورأة حنوووو  دارة امليووواه وحتسوووك كفووواءة اسوووتخداملا وتعزيزهوووا  -

 .الناجحة ونشرها عر وسائل اإلعام
جتماعي يف  دارة مصادر املياه، ومتكك املرأة من املشاركة على صعيد املنزل ومارجو  وذلوك  دماال النوع اال -

عوور بووراما تربويووة ودورات تدريبيووة، لتنميووة ملاراطووا علووى الرصوود والتقووومي والتشووخي  للواقوو  املووائي، واملشوواركة يف 
 .اقرتاح احللول العملية وغا املكلفة

 .رف اتاهات الرجال حنو السياسات املائيةترورة  جراء دراسات ثاثلة لتع -
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 املراجع

 :املراجع العربية

 .نيويورو: ، ناويب ، كينيا(2ط) .توقعات البيئة العاملية(.1001.)األمم املتحدة -
البيئوووووة،  دراسوووووة حالوووووة يف قريوووووة راكوووووك، ومارة ،املووووورأة الر يفيوووووة و دارة املووووواء (. 1002.)األموووووم املتحووووودة -

 . ردامو . باتا م:األردن
املركوز اإلقليموي مون أجول  مودادات ميواه عابوة ومرافوق صورف صوحي قليلوة  (.1002.)األمم املتحدة -

 .1/3/1020يف وق  مراجعة امل. سينوا ألووكا: نيويورو، األمم املتحدة ،الكلفة
http://conference2005.ecosan.org/abstracts/a2.pdf 

باهواو، : نيويوورو، اخلصخصوة يف أوروغووات ت،وا موجوة مون االحتملاجوات(. 1002.)األمم املتحدة -
 3/2/1020يف وق  مراجعة امل. موان، وسانتوس، كارلوس

http://www.citizin.org/cmep/water/gender/articles.cfn?Id=10796 
، نسووخة دليوول املصووادر يف النوووع االجتموواعي واملسووار الرئيسووي إلدارة امليوواه(. 1002. )األمووم املتحوودة -

 .آرونا سومارت: نيويورو 182رقم
جامعة الكويت، . ة لدى طلبة وطالبات جامعة الكويتاالتاهات البيئي(. 1002. )جاسم، صاحل -

 .212و 22، (201) ،دراسات اخلليا واجلزيرة العربيةتلة  النشر العلمي،تلس 
 .منشورات جامعة دمشق: دمشق. أصول البح  يف علم النفس (.1002. )محصي، أنطون -
دار  :، دمشوق(2ط)، البح  العلمي أساسيات  النظرية وثارسات  العملية(. 1000.)دويدرت، رجاء -
 .الفكر
 .22/1/1020مراجعة املوق  يف ، الوت  املائي يف سورية.  العربرابطة اهليدرولوجيك -
 (http://www.hydrolica.com/forum/ ) 
تقووومي احلملوة الوطنيووة لرتشوويد (. 1002.) وأمحود الشووافعي، عموواد خمتوار الزهوراً بوون محودان، مضووران -

جامعة امللك : ، مركز  وث كلية علوم األغاية والزراعة(222)   رقم  .الرياضاستخدام املياه يف مدينة 
 . سعود
سولطة امليوواه ، دراسوة نقديوة– التعرفوة املائيوة يف بلووديات قطواع غوزة(. 1002. )سوامل جوابر،  بوراهيم  -

 .221-223، (1)22 .الفلسطينية
منظموووة املووورأة : الووودور األول الووودور املنوووزيل-املووورأة و دارة املووووارد املائيوووة(. 1002.)عبووود احلكووويم جموووود -
 .20/3/1022مراجعة املوق  يف  .ةوالبيئ

http://www.enana.com/EnanaClients/women-nvironment.org/article-
01.htm 

 .20/2/1021مراجعة املوق  يف . ارة الطلب على املياه يف سورية د(.1009.)غامن، حسان -
http://www.hydrolica.com/forum/showthread.php?t=5 

http://conference2005.ecosan.org/abstracts/a2.pdf
http://www.citizin.org/cmep/water/gender/articles.cfn?Id=10796
http://www.hydrolica.com/forum/
http://www.enana.com/EnanaClients/women-nvironment.org/article-01.htm
http://www.enana.com/EnanaClients/women-nvironment.org/article-01.htm
http://www.hydrolica.com/forum/showthread.php?t=5
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و قيواس اتاهوات متودريب الكليوات التقنيوة حنو(. 1009).فليد، أمحد حسن، وأبا حسن، أ اء علوي -
تلوووة  .1009ينووواير  22-22البيئوووة باململكوووة العربيوووة السوووعودية،املؤمتر التقوووين السوووعودت اخلوووامس، الريووواض 

 .املؤسسة العامة للتدريب التقين وامللين :املؤمتر
تقيووووويم  دارة نوعيوووووة امليووووواه يف منطقوووووة (. 1003. ) اللملنوووووة االقتصوووووادية االجتماعيوووووة لألموووووم املتحووووودة -

 .نيويورو: ، األمم املتحدةاالسكوا
 ،ترشووويد  دارة امليووواه يف بلووودان االسوووكوا(. 1002. )موووم املتحووودةأللدية واالجتماعيوووة اللملنوووة االقتصوووا -

 .نيويورو: عرض للتدابا املتخاة مال عقد التسعينات لرتشيد و دارة املياه وبناء قدرات القطاع
أة الريفيوووة يف  دارة املووووارد املائيوووة دور املووور (. 1003. )موووم املتحووودةأللدية واالجتماعيوووة اللملنوووة االقتصوووا -

 .نيويورو :وترشيد استلاو الطاقة يف منطقة االسكوا
 .، دمشق1009اجملموعة اإلحصائية (. 1009) .املكتب املركزت ل حصاء -
دراسوووة حتليليوووة عووون مشووواركة املووورأة وفعاليوووة دورهوووا يف  دارة روابوووط (. 1020. )مركوووز مووودمات التنميوووة -

 .20/1/1021مراجعة املوق  يف . منتدى احلق يف املياه باملنطقة العربية،  الفيوممستخدمي املياه يف
http://www.rwfar.org/node/65  

دراسوووة لووبعف املت وواات املرتبطووة باالتاهوووات النفسووية حنووو البيئوووة (. 2991) .امل يصووب، عبوود العزيووز -
 .239 -211، (20) ،جامعة قطرتلة كلية الرتبية،   ة جامعة قطر،لدى عينة من طلب

متكك مشاركة املرأة يف اختاذ القورار يف اجملتمو  احمللوي ويف البيوت حوول  .(1003) .مهام، غادة جمود -
. 22/1/1022، مراجعووووة الوقووووو  يف (حتووووت الطبوووو . )نيويووووورو: االمووووم املتحوووودة ،امليوووواه والصوووورف الصووووحي

http://www.novib.nl/content/?type=Article&id=3572  
 .دمشق :اخلطة اخلمسية العاشرة(. 1002). هيئة ختطيط الدولة -
. سوريةدور املرأة يف  دارة املوارد املائية للمنطقة اجلنوبية يف (. 1020. )اهليئة العامة للبحوث الزراعية -

 .1020، (19) ،تلة البيئة والصحة
اإلسورتاتيملية ومطوة العمول الوطنيوة للبيئوة يف اجلملوريوة العربيوة (. 1002. )ومارة الدولة لشؤون البيئوة -

 .دمشق :السورية
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