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 المستخلص
Abstract 

 ع

 

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على فاعلية البرنامج اإلرشادي المعد لتنمية الوعي 

االستهالكي للمياه لدى المرأة السعودية من خالل الكشف عن العالقة بين متغيرات 

و المتغيرات المرتبطة بحجم ونوع استهالك المياه  المستوى االجتماعي واالقتصادي

( 033)وقد اشتملت عينة البحث الكلية على . وأبعاد مستوى الوعي االستهالكي للمياه

ربة أسرة سعودية ممن ينتمين إلى أسر من مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة تم 

مدينة جدة ومنطقة أحياء مختلفة من ) اختيارهن بطريقة عشوائية، من محافظة جدة 

ربة أسرة سعودية تم اختيارهن ( 03)، كما اشتملت عينة البحث التجريبية على(بحرة

واتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي إلى جانب المنهج شبه . من بين العينة الكلية

مقياس ( 2)استمارة البيانات العامة لألسرة ( 1)التجريبي، وقد اشتملت أدوات البحث 

برنامج إرشادي لتنمية الوعي االستهالكي للمياه لدى ( 0)ستهالكي للمياه الوعي اال

وأسفرت نتائج البحث عن وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين .  المرأة السعودية

متغيرات المستوى االقتصادي واالجتماعي والمتغيرات المرتبطة باالستهالك ألسر 

ياه ومستوى الوعي االستهالكي عينة البحث و أبعاد مستوى الوعي االستهالكي للم

كما أسفرت عن وجود عالقة ارتباطيه سالبة بين متوسط حجم استهالك . للمياه ككل

وأيضاً أظهرت وجود فروق . مياه الشبكة ومستوى الوعي االستهالكي للمياه ككل 

ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد مستوى الوعي االستهالكي لدى ربات أسر عينة 

. ريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي عليهن لصالح التطبيق البعدىالبحث التج

وهذا ما يؤكد فاعلية البرنامج اإلرشادي ونجاحه في تنمية مستوى الوعي االستهالكي 

ولذلك يوصي الباحثون بتفعيل دور . للمياه لدى ربات أسر عينة البحث التجريبية

لك لالرتقاء بمستوى وعيها  االستهالكي المرأة في الترشيد االستهالكي للمياه، وذ

للمياه من خالل برامج إرشادية وحمالت إعالمية يتم عرضها عبر وسائل اإلعالم 

 .المختلفة لفترات زمنية متعددة وباستمرار
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. The research aimed to identify The Effectiveness of 

Educational Program for Developing Water Consumption 

Awareness among Saudi Housewives.                 

The research sample included (300) Saudi housewives from 

different levels of social and economic status.- empirical sample 

(40) Saudi housewives from Jeddah and Bahra, The research 

method used was descriptive analytical approach also the semi-

empirical, The tools included in the research (1) Family general 

information form (2) measurement of consumer awareness of 

water consumption (3) effectiveness of the induction program 

for the development of awareness of water consumption among 

Saudi women.  

The results indicate that there is a correlation between the 

variables of economic and social levels and all dimensions of the 

level of awareness about water consumption and the level of 

consumer awareness of water as a whole, and the variables of 

water consumption patterns.  It showed the results to the sample 

test after applying Indicative Program the differences are 

statistically significant in all dimensions of consumer awareness 

and the level of consumer awareness as a whole before and after 

the application of the indicative program. This confirms the 

effectiveness of the pilot program to raise awareness of the level 

of water consumption to householder’s sample empirical 

research. The researcher recommends the enhancement of 

women consumer awareness of in rationalizing the consumption 

of water through programs and information campaigns that are 

presented through different media consistently.  
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