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 قيمة األرض في الريفتغير  فينوع العمل تأثير 
 يةجتمعيية والقيمة المع القيمة اال بين 

 ( عنموذًجأج ي ة يرطوز  ةقري) 
 د. يحيى سميماف قساـ   

 الممخص
العوامددل التددي تددؤثر فددي عدددد تت فمددن ج ددةمددن الدراسددات التيميديددة   دراسددة الريدد  تعددد  

ومددن ج ددة ثالثددة يحدددث  دراسددت ا  الممكددنالظددوا ر الحيدداة الريةيددة  ومددن ج ددة ثانيددة تتعدددد 
ألرض جددو ر العبلقددة اددين الةددبلح ويشددكل العمددل فددي ا . دد ا الظددوا رتغيددرم مسددتمر  مددى 

لدددم يعدددد   يؤديددده الةبلحدددونالددد   ( أرض   فدددبلح) عمدددلالالندددوع مدددن   ددد ا   إاّل أنهأرضدددو 
أانددام م  وأصدددام العمددل فدددي الريدد   و اصدددة ى لدددإاالنسدداة  فدددي العمددل ال را دددي اصددور  مح

  مدا أد  إلدى االاتعداد واال تصاصدات الحر  والم نمع تعدد  اتنو   اليريب من المدن  م
ةيدد اددأت ت  و لي داضع  االنتماء إ   ومن ثمّ في األرضالمستمر ألاناء الري   ن العمل 

  وشددراؤ ان  وأضددحت سددمعة يسدد ل ايع ددا ة التددي كددان يعتدد  ا ددا الةبلحددو تما يددقيمت ددا االج
 أ  أضحى ل ا قيمة مادية  ما أد  إلى ضع  االنتماء إلى اليرية.

 ى مسألة محددة و ي:ول لك أتى   ا الاحث ليميي الضوء  م
 الييمة االجتما ية لؤلرض. في ر نوع العمل في اليريةتغيّ أثر 

كنمو ج لمير  التدي تغ و دا المديندة   ( جديدة  رطو ) قريةترك  الاحث الميداني في 
مددن م  متج ددين إلددى  نيوالحددرفي نيالمتعممدد والسددياما  فددي األرضوياتعددد سددكان ا  ددن العمددل 

لدى ضدع   بلقدة االنتمداء  دن األرضالمسدتمر أ مال أ ر   مدا يدؤد  إلدى االاتعداد    وا 
 اشكل مستمر.مع اليرية 

  مددا مكددن مددن اإلفددادة مددن المبلحظددات التددي التحميمددي ا تمددد الاحددث المددن ف الوصددةي
كمؤشددرات فددي أداة االسددتاانة  التددي مكنددت مددن جمددع المعمومددات  ت  صدديغ  رصدددت  والتددي 

 .في ن اية الاحث ُأدرج توتحميم ا  ثم صياغة النتامف التي 
 
 

                                                           
  ال اصة  قسم المتطماات.جامعة الشام 
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Abstract 
 

The study of the countryside is considered one of the traditional 

studies. First, there are many factors affecting life in the countryside. 

Second, phenomena that are liable to study are diverse. Third, these 

phenomena are constantly changing. Farming forms the essence of the 

relationship between the farmer and the land. However, the work done by 

farmers children is not limited to farming. Working in the countryside, 

especially next to cities, became diverse with the diversity of professions 

and  specialties, and this led to the continuous departure of the sons of 

countryside from work in the land causing the weakness of belonging to 

it, and thus the land losing its social value, which was cherished by the 

peasants, and becoming a commodity easy to sell and buy. 

This field study focuses on a specific issue: the effect of change in the 

type of work in the village on the social value of land. The study took the 

village of "Jdeidat Artouz" as a model for the villages invaded by the 

city. Its residents are straying away from agricultural work, especially 

those who are educated, to other jobs. That leads to the continuous 

departure from the land. The research relied on the descriptive analytical 

method, which enabled benefiting from the observations obtained, which 

were formed as indicators in the means of study, enabling data collection 

and analysis and then the formulation of the results that were included at 

the end of the research. 

                                                           
 Sham Private University, Department of Requirements. 
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 :المقدمة
شددد دت اليدددر  فدددي أغمدددب األريدددا  العرايدددة تغيدددرات م مدددة أدت إلدددى تغيدددر فدددي أنمددداط 

ألف كػؿ ححػ ؿ يقػي  ػ    ولم ت رج اليرية السورية  ن  د ا التغيدرات   ام المعيشة اشكل
معينة مف الزمف، ينصب  مدة، س اء    بنائو أ      ظائفو، خالؿ الحنظيـ االجحماع 

 ػػ  الحيييػػس السػػكان  لممجحمػػي، أ   ػػ  بنائػػو الطبقػػ ، أ  أنظمحػػو االجحماعيػػة، أ   ػػ  
أنماط العالقات االجحماعية، أ   ػ  القػيـ  المعػاييس الحػ  حػؤ س  ػ  سػم ؾ األ ػساد  الحػ  

 (  1)ححدد مكانحيـ  أد اسىـ    مخحمؼ الحنظيمات"
الدد   أد  إلددى  العمددل ددو التغيددر فددي نددوع  مددى اليريددةالتغيددر األ ددم الدد   طددرأ   د  ويعدد 

األمدددر الددد   يدددؤد  إلدددى ضدددع  مة دددومي االنتمددداء   العبلقدددة ادددين الةدددبلح واألرض     دددة
لددى إحددداث تغيددر فددي قيمددة األرض  وتحول ددا مددن  واالرتادداطلميريددة  ادداألرض مددن ج ددة  وا 

 قيمة اجتما ية إلى قيمة مادية.
 :البحث إشكالية :أ الً 

الانيدددددة االجتما يدددددة فدددددي الريددددد  اةعدددددل تضدددددافر  ددددددد مدددددن العوامدددددل الدا ميدددددة تغيدددددرت 
فدي كثيددر  د  ييمددة االجتما يدة لدؤلرض التدي تعدوال ارجيدة  وتمركد ت شددة  د ا التغيدر فدي ال

فددي األرض  امددل  ويشددكل العمددل ( 2)(قيمػػة القػػيـ  مصػػدسىا) مددن األدايددات االجتما يددة
فددي نددوع  تحددوال  ولكددن الدد   حصددل أن  .االرتادداط األسددا  فددي العبلقددة اددين الةددبلح واليريددة

و اصدددددة اليريادددددة مدددددن مراكددددد    اليدددددر  فدددددي اعدددددض األريدددددا أانددددداء العمدددددل الددددد   يمارسددددده 
 المحافظات  لم يعد العمل في األرض  وما تتطماه العممية ال را ة.

 مدى مدا تنتجده األرض  تعتمد في حيات ارا ية  ر  في الري  السور  قر    كانت الي
يماون احتياجات ا األساسية  مثل النجار  ون في اليرية  من أانام ا الحرفي وكانوالم ر ة  

وكدددان الةدددبلح يشدددعر االسدددعادة و دددو يعمدددل فدددي أرضددده ويددد رع   وال يددداط و الحبلق...إلددد 
بكػؿ شػجسة يزسعيػا  ػ   يفػسح الفػالح أشجار ا  قال محمد كدرد  مدي فدي  د ا المجدال:   

. ولكدن (3)الحّد بينو  بيف جاسه، حفّسش أغصػانيا عمػى غيػس أس ػو،  ىػ  يقطػؼ  ماسىػا"
دددد طددددرأ  مدددى نددددوع العمدددل الدددد   أصدددام يمارسدددده أانددداء اليريددددة  اكايدددر   االددد   حصدددل أن تنو  

  وحتدددى سدددورية  و اصدددة اليريادددة مدددن مراكددد  المحافظددداتالاألريدددا     فدددي أغمدددبالسدددورية
فدي  االتدي كاندت ت ددم الةدبلح أضدحت ثانويدة  فندر  فدي أ  قريدة  تعددد   الحر  األساسية

أاعد األانداء  دن العمدل  ا ام   افي اال تصاصات العممية  واتجا    االحر  والورش  وتنو   
                                                           

 . 382:   ص1978معجم مصطمم العموم االجتما ية  مكتاة لانان   :ادو   أحمد  كي -1
 .85:   ص1996  مرك  دراسات الوحدة العراية  ايروت  5اركات  حميم: المجتمع العراي المعاصر  ط -2
  .140:   ص1984غوطة دمشق  دار الةكر   : مي  محمدكرد  -3
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ات مددن اليددرن العشددرين  واسددتمر يوادددأ  لددك فددي السدداعين ال را ددي  أ  العمددل فددي األرض 
ومعدده يدد داد االندددماج مددع األ مددال األ ددر   غيددر  يت ايددد فددي تددأثيرا  ويتنددوع فددي  واممدده 

نى ا دا الةدبلح  دبلل العمل ااألرض  وادأت األرض تةيد قيمت ا االجتما ية التي كان يتغ
 والتساؤل: دا  مي ا و جو 

اددين  ددل ما الددت العبلقددة واآلن  ونحدن فددي العيددد الثدداني مددن اليددرن الحداد  والعشددرين  
 ي  ات ا  من الجيل ال   تجاو  ال مسين من  مرا ش ا اآلااء يالتي  االةبلح واألرض 

ألاناء قد تغيرت إلدى ى الإأم أن الييمة االجتما ية لؤلرض  االنساة  التي يعيش ا أاناؤ م 
ما النظرة و    سمعة تااع وتشتر  ألكييمة  قيمة مادية  اقتصادية  تيدر االماالغ واألرقام 

 دد ا العبلقددة  ى لددإغيددر العداممين فددي األرض ن أانداء اليريددة مددالمسدتيامية التددي ينظددر من ددا 
 و ل يشعرون ااالنتماء أم ااالغتراب  

ددددد قريدددددة جديددددددة  رطدددددو  دُ وتعددددد لميريدددددة الريةيدددددة التدددددي غ ت دددددا  وامدددددل التغّيدددددر  اأنمو ج 
االجتما ي  فتنو ت في ا الحر  اليدوية  وتعددت اال تصاصات العممية  وتوجه أاناؤ دا 

ن العمل ال را ي  فتيمصت مساحة األرض الم رو ة. ف دل نحو التعميم  وااتعد أغما م  
مددا ال أاندداء اليريددة ينظددرون إلددى األرض كييمددة اجتما يددة توارثت ددا األجيددال  أم أن ددا غدددت 

 س ل ايع ا والتنا ل  ن ا يسمعة  ات قيمة مادية  في نظر م 
إنو لفيـ المجحمي، ال حكف  دساسة ال سائؿ الح  حنحشس مف خالليػا ييول دورك ايم:  

مصػػادس ىػػله المعػػاييس الحػػ  حشػػكؿ خص صػػية كػػؿ مجحمػػي، المعػػاييس، بػػؿ يجػػب دساسػػة 
 (  4)  مف جية ما يفسض عميياإنما المشاعس الفسدية النظس مف جية  عدـ  عميو، يجب
أثددر تغيددر نددوع إليدداء الضددوء  ميدده فددي  دد ا الاحددث  مددن  ددبلل دراسددة  ندداولا دد ا مددا ح

يريددة مددن قددر  الغوطددة كالييمددة االجتما يددة لددؤلرض فددي قريددة جديدددة  رطددو    فدديالعمددل 
 .االغراية لري  دمشق  أنمو ج  

  : حساؤالحو أىمية البحث :ا انيً 
 أىمية البحث: -1

أ ميدة العبلقدات مدن و   لميرية مدن ج دةيكتسب الاحث أ ميته من األ مية االجتما ية 
و اصدة  نددما يدتم تادادل الج دد الد   ييدمده انيدة  يرويين اأرض م من ج ة ثالتي تراط ال

 .الةبلح ااإلنتاج ال   تعطيه األرض
وثمدددة أ ميدددة ثالثدددة تعادددر  دددن جدددو ر مة دددوم االنتمددداء و ميددده  فاالنتمددداء إلدددى األرض  

 . اوأشدّ  درجات   ا المة ومممثمة االيرية ال را ية   و أقو  
                                                           

 مم االجتماع  ميالة كتا ا لوران موشيمي  اعنوان دورك ايم  مؤس  السوسديولوجيا  :ودورتيه  فرانسوا ؛فيميب  كااان -4
 .55:   ص2013  حسن  إيا   دمشق :الحديثة  ت
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الد   سدااه تغّيدر التغيدر كما يأ   الاحث أ مية  اصة من  بلل الوقو   مدى حجدم 
 .في الوقت الرا نواين  مم م يمارسه الريةيون  كان العمل ال   نوع

يمكددن اليددول: إن الريدد  فددي حالددة تغّيددر انيددو  مددن ج ددة ووظيةددي مددن ج ددة  ومددن ثددما 
اعض أاناء  في نظر تصاحوأ  العاممينقيمة األرض في نظر  رثانية  ما يؤد  إلى تغيّ 

تممدد  واستكشددا  فددي  تكمددن إضددافية   ومندده فددهن أ ميددة  تادداع وتشددتر  كددأ  سددمعة اليريددة
 األرض. كيةية حدوث   ا التغير لييمة

 الحساؤالت: -2
 ة:تياإلجااة  ن التساؤالت اآلحاول الاحث ل لك   اتوضيح  و 
  م  مم نوع غّير بلقت م اأرض العاممة اساب ت أاناء اليرية ل يةيد المتعممون من  
  واألرض اساب العمل في أ مال غير  را ية  اليرية ل ضعةت العبلقة اين أاناء 
 اايع األرض أو اشراء أرض جديدة    ل يةكر العاممون اغير العمل ال را ي 
  أ م م أيام العطل اليرية  ل يسا د الطبلب الجامعيون  من أاناء  
 امحاة األرض واالنتماء إلي ا  اليرية  ل يشعر الطبلب الجامعيون من أاناء 
 ادامم   مكان  مل في اليرية تشكل األرض التي يممك ا األ ل يمكن أن  ل  
  ل يؤثر المردود الماد  ال   تعطيه األرض ال را ية  مى العبلقة ا ا  

 الاحث إلى:    د      أىداؼ البحث: :ا ال ً 
  .األرض واين أاناء اليريةاين الموجودة اآلن الحيييية  العبلقةمعرفة  -1
 العمل  و ل تاعدا  ن العمل ال را ي.التي تراط الةرد االعبلقة  ن الكش   -2
 د ا التحددول الدد   طددرأ  مددى    مدن غيددر العدداممين ادداألرض كيد  يةسددر أاندداء اليريددة -3

 .قيمة األرض
مدع نظدرة   غيدر العداممين اداألرض  الدراسدة مد  توافق نظدرة أانداء اليريدة  موضدوع -4
 لؤلرض. قيمةى لإام م آا

  اايع    ن امعرفة  ل حافظ الةبلحون  مى أراضي م ال را ية  أم تنا لوا  -5
التي  ةال را ي موقة م من األرضى لإمعرفة النظرة المستيامية ألاناء الري  االنساة  -6

 .تممك ا العاممة
 الدساسات السابقة: :اسابعً 
 كاندددتالدراسدددات أغمدددب  ددد ا شدددكل  دددام  ولكدددن تنو دددت الدراسدددات الميدانيدددة لمريددد  ا 

لدم تصدل إلدى الحدد    ومع تعدد ا وتنو  دا تحصلحصمت و التي  ات التغّيرلمعرفة اتجا 
  كّم ددا كددل مجدداالت وميددادين الريدد  شددممت  دد ا الدراسددات قددد إنا  :الدد   يمكننددا مددن اليددول

 :و ي  اليرياة من مجال الاحثالدراسات اعض  ناتناول وقد
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س البنية االجحماعيػة  ػ  مدينػة احجاىات حييّ اعنوان    عبد العزيز الخطيب:دساسة   -1
 وتوصل الااحث إلى نتامف أ م ا:( 5)  مع مية الشاـ

  أ ددددم العوامددددل التددددي أدت إلددددى تغيددددر المنظومددددة األسددددرة   ددددي العوامددددل االقتصددددادية  إنا
 االدرجة األولى  وارتةاع مستو  التعميم االدرجة الثانية.

  تغير المنظومة االقتصادية قد حدث اسر ة كايرة  وكانت أ م العوامل المؤثرة   يدادة  إنا
 (.6)  و يادة أ داد المتعممين دد السكان  و ج  األرض  ن تماية احتياجات األفراد

و د ا النتددامف تيددارب ال ددد  الموضددوع ل د ا الاحددث  لكن ددا ال تتعددرض إلشددكالية العمددل 
 األرض اشكل محدد.تغّير قيمة و 

 در    (،7) "ع امػػؿ حييػػس القػػيـ  ػػ  السيػػؼ" اعنددوانيحيػػى سػػميماف قسػػاـ:  دساسػػة  -2
الااحددث اليددديم االجتما يدددة فدددي الريددد   وحددددد مصدددادر ا و وامدددل تغير دددا  وكاندددت أ دددم 

 النتامف التي توصل إلي ا:
   تأثير  وامل دا مية وأ ر   ارجيةتتغير الييم االجتما ية في الري  اةعل. 

    اجتما ية  اصة اه  تتبلءم مع الايمة وطايعة العمل. اينشئ كل مجتمع محمي قيم 

  ة االجتما ية لؤلرض من قرية إلى أ ر  وتتدأثر اشدكل  داص اداليرب أوتتغير الييم 
 . االاعد  نو أ المدينة من

   نسق الييم االجتما ية  ويادل ترتيب مكوناته. فيإن مستو  التعميم يؤثر 

  .( 8) ناك ا تبل  في األنساق الييمية اين األجيال في اليرية الواحدة 
ومدن  ( 9)حػ ؿ حييػس القػيـ  ػ  العائمػة العسبيػةىدى زسيػؽ:    ، سيا الحسك دساسة  -3

 النتامف الدراسة:
  جدد  التعمدديم  ددن الن ددوض اددالمجتمع اسدداب أ دد ا المنحددى الددوظيةي  ولددي  التطددوير 

 العممي العممي لممجتمع.

 التحديث في الوطن العراي يتميد  اعددد  نا إ إ   لمتحديث( الراحي) التضارب المكساي
 من التناقضات األساسية.

  اتجا ات التطور المشتركة  السياسية االجتما ية واإليديولوجية ما  الت غاماة.إن 

                                                           
دكتدوراا  رسدالة    دراسدة ميدانيدة مديندة معضدمية الشدام  اتجا ات تغير الانية االجتما يدة فدي :ال طيب   اد الع ي  -5

 . 2001  كمية اآلداب والعموم اإلنسانية  جامعة دمشق
 . 9: ص :السااقالمرجع  -6
 . 1998كمية اآلداب والعموم اإلنسانية  جامعة دمشق    ماجستير رسالة وامل تغير الييم في الري    :قسام  يحيى -7
 .299 :ص :السااقالمرجع  -8
  . 1995 :   مانةاية  المجنة االقتصادية لغرب آسيتغير الييم في العاممة العر  : د    ريقو  ؛التركي  ثريا -9
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 النمػ  السػكان  بػيف المػدف األسبػي حبايف معدالت   اعندوان:دساسة م سى سمحة -4
 و مصت الدراسة إلى: ( 10)وضواحي ا السئيسة األسدنية

 يعاب م يدد مدن السدكان  لد لك موضوع الدراسة لم تعد قادرة  مى اسدت إن المدن األراع
 ددددة  يددود  و لدددك لضدددواحي  ورامددا تسدددتمر  دد ا الحركددة تمدددك ال يددادة إلددى ا مةددظُ تادددأت 

 اساب  دم التوا ن اين معدالت النمو السكانية ومستو  ال دمات.
 ومن الميترحات التي قدمت ا الدراسة:

 .الاحث  ن مغريات وحواف  لمعيش في المدن الصغيرة والمتوسطة 

 ن ا في المدن الصغيرة والمتوسطةما ال ةيةة مسيا ع ل ا والأو فرو  اعض الصنا ات إنشاء. 
  إلى معرفة التطورات التي حدثت فدي الريد  تض  ر   ُ التي  ىد ت الدساسات السابقة،

اشددكل  ددام  كمددا تنو ددت فددي مجاالت ددا ال مانيددة والمكانيددة  وتعددددت األ دددا  التددي تو ددت 
 الوصول إلي ا.
الااحددث  اددد الع يدد  ال طيددب كانددت فددي ريدد  دمشددق الغراددي  وتوج ددت نحددو فدراسددة 

 فددي  مدن  ددبلل تددأثير العوامدل الم تمةددة معرفدة التغيددرات التدي حصددمت فددي مجتمدع الاحددث
 المنظومات االجتما ية في مجتمع الاحث.

نسدق  فدياينما  دفت دراسة يحيى قسام إلى معرفة  وامل التغير الم تمةة التي أثرت 
الييم االجتما ية في ري  دمشق  وا تمدد فدي  لدك طرييدة الميارندة لييدا  شددة تدأثير  د ا 

  (صدحناياو    اكيدة) مجتمع الاحدث المتمثدل فدي قدريتين مدن قدر  ريد  دمشدق فيالعوامل 
 التااين اين نسق الييم في كٍل من اليريتين. اوظ ر واضح  

 مدة العرايدةر اليديم ضدمن العاميّ مرك ة  مى تغ ااينما أ  ت الدراسة الثالثة منحى أكثر تحديد  
   :و ي ر األساسية يّ وتوصمت إلى معييات التغ العوامل األساسية في   ا التغّير وما 
 .ج  المنا ف التعميمية  ن إحداث التطورات المنشودة  

 . الضغط االقتصاد 

  وت مة ددددا  ددددن  االتجا ددددات المشددددتركة لمتطددددور  السياسددددية واالجتما يددددة واإليديولوجيددددة
 اإلمساك اراية التطور.

العدد   ودرسدت معددالت النمدو السدكاني ة الرااعة فأ  ت المنحى السكاني/ا الدراسأما 
كعامدل مدؤثر يدؤد  إلدى توسدع التجمعدات السدكانية  ومدا تةرضده مدن تغّيدر مدواٍ  فدي اليديم 

ت  مثددل االجتما يددة مددن ج ددة  ومددا تنشددأ مددن ظددوا ر اجتما يددة جديدددة فددي  دد ا التجمعددا
 الاطالة  والتشرد...إل .

                                                           
ة األردنيدة وضدواحي ا  مجمدة جامعدة دمشدق النمو السكاني ادين المددن األرادع الرميسد سمحة: تااين معدالت  موسى -10

 . 135:   ص2016 ( 1)   العدد(32) لآلداب والعموم اإلنسانية  المجمد
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ة التاري يدة ادين فتدأتي فدي السدياق العدام لدراسدة الريد   مدن  دبلل العبلقد ا ىػله الدساسػةأم  
الدددد   يعطددددي لددددؤلرض قيمددددة جو ر ددددا العمددددل ال را ددددي فددددي األرض  التددددي الةددددبلح واألرض  

مدددا حصددل فدددي الريددد  اشدددكل  دددام   اولكدددن تغيدددر    مدددن يعمدددل ادداألرضاجتما يددة ال يددددرك ا إاّل 
 و اصة الري  اليريب من المدن  أد  إلى تغّير نوع العمل  وجنوح األاناء إلى أ مال أ ر . 

مدن المديندة انتشدر التعمديم  اوليرا دلميدر  التدي تمددنت   اإن امدة جديدة  رطو  تمثل نمو ج  
تدي ييدوم ا دا أانداء اليريدة  في ا في مرحمة ماكرة مدن اليدرن العشدرين  وتعدددت الحدر  والم دن ال

تمركد  في دا أضدعا  سدكان ا غ يت من المدينة  و اساب ال يادة الكايرة في  دد سكان المدن  و 
 ت ايدت الحر  والم ن وتنو دت اال تصاصدات التدي ييدوم ا دا أانداء اليريدة  ومن ثمّ األصميين  
ى لدددإرا دددي  االنسددداة لدددم تكدددن موجدددودة  األمدددر الددد   جعدددل مدددن العمدددل ال   اوحرف ددد ام ن دددومارسدددوا 

مدع الدراسدات السدااية  د ا الاحدث ينسدجم    ومن   ا الناحية فدهنا اثانوي   لسكان األصميين  مبل  ا
 .  ا الدراسات يكملفي إطار الري   لكنه يتعرض لمسألة لم تاحث من قال  وا لك 

 المصطمحات  الحعاسيؼ اإلجسائية: :اخامسً 
فدي السد ل  ويعمدل سدكان ا اال را دة  يتموضدعتجمع سدكاني  ي  :Villageالقسية  -1

 (.جديدة  رطو ) وفي مجال الاحث ييصد ا ا .اشكل أساسيوتراية المواشي والدواجن 
والمرويدة مدن   ي األرض التدي تعمدل ا دا العاممدة :Farming Earthاألسض الزساعية  -2
 أو أكثر من قطعة. وفي مجال الاحث قد تكون قطعة واحدة ياا الن ر أو من الامر االرتوا  م

 جعل من الحر  اليدويدة( أو أنثى   كر) الةرد من سكان اليرية :Literalالحس    -3
 لمعيشته. اأساسي   امصدر  ( حبلق...إل    ياط  نجار)

ن اليريدة  المدتعمم والمت صدص مدن سدكا( أنثى أو   كر) الةرد :Specialsاالخحصاص   -4
 ويعمل اا تصاصه.( طايب...إل   مٍ محا  م ند ) تصاصات الجامعية العمميةاال  حدأا

مددن ( أنثددى أو  كددر) الطالددب الجدامعي :University Studentالطالػػب الجػػامع   -5
أو   الدد   تجدداو  السددنة الدراسددية الثالثددة ومددا  ال فددي الجامعددة يتددااع دراسددتهسددكان اليريددة  

 مدكتوراا.أو ل طالب يحضر لمماجستير
األمػ س   ػ ات دالمعحقػ  اليديم اشدكل  دام  دي :Social Valueالقيمة االجحماعية  -6

 اليايػػات  أشػػكاؿ السػػم ؾ المف ػػمة لػػدى النػػار، ح جػػو مشػػاعسىـ  مػػ اقفيـ  حصػػس يـ 
 اخحياساحيـ،  حنظـ عالقاحيـ بػال اقي  المؤسسػات  ارخػسيف  أنفسػيـ  المكػاف  الزمػاف، 

د( 11)  حس غ م اقعيـ،  ححدد ى يحيـ  معنى  جػ دىـ." فدي لدؤلرض ا اليديم االجتما يدة أما
التي يتمسك ا ا الريةيون  وتشدكل مصددر انتمدام م   ف ي الييم المناثية من األرض  الري

  مى تمثل   ا الييمة.. دليبل   األرض ممكية المحافظة  مى تعد  و وا ت ا  م  
                                                           

 . 324 :مرجع سااق  ص :حميم اركات  -11
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:  نددددما تةيدددد األرض Earth Economic Value القيمػػػة االقحصػػػادية لػػػ سض -7
  ل الت مي  ن ا  وايع ا وشرام ا.إلى سمعة  ات ثمن يس االجتما ية تتحول قيمت ا

 النظسية االجحماعية المعحمدة  منيجية البحث  أد احو: :اسادسً 
 النظسية االجحماعية لمبحث: -1 

أف االسػحقساس االجحمػاع    التدي تةتدرض:( روادرت ادارك) إلى نظرية اييوم الاحث استناد  
عمػػى أسػػار الحطػػ س، كمػػا  كػػللؾ يقػػـ  الحػػ ازف االجحمػػاع الحطػػ س،   يكمػػف  ػػ  عمميػػة 

حفحػػسض أف النػػار منشػػيم ف باسػػحمساس  ػػ  الكفػػاح مػػف أجػػؿ ال جػػ د  البقػػاء،  حصػػب  
إلددى  دد ا الةرضدديات   اواسددتناد   ( 12)  المنا سػػة بيػػنيـ مػػف أجػػؿ الحصػػ ؿ عمػػى ىػػلا اليػػدؼ

م  وقريدة جديددة  رطدو  اشدكل ومن  بلل الواقدع االجتمدا ي فدي الريد  السدور   اشدكل  دا
نحددو مجدداالت  مددل أ ددر  غيددر العمددل ال را ددي   دد ا التوجدده فددي   ددامم  هم  دداص  لددوحظ توّجدد

مجممدده  ي ددد  إلددى تحسددين الحالددة المعاشددية  وتددأمين متطماات ددا المت ايدددة  التددي لددم يسددتطع 
العمل ال را ي أن يمايه  ول لك لجدأ الريةيدون فدي الرادع األ يدر مدن اليدرن العشدرين والعيددين 

ين إلى التوجه نحو أ مال أ ر   حرفيدة و مميدة  مدا األول والثاني من اليرن الحاد  والعشر 
يتددداجر ا دددا  إلدددى قيمدددة ماديدددةيعتددد  ا دددا الةبلحدددون  أد  إلدددى تحدددول قيمدددة األرض مدددن قيمدددة

لدى     دة قدوة التماسددك االجتمدا ي المسدتمد  و أصدحاب األمدوال قددد  ومدن ثدما مدن األرض   ةا 
 اول الاحث معرفته.ح  ا ما يضع  االنتماء  و تةيد األرض قيمت ا االجتما ية  و 

 منيجية البحث  أد احو: -2
ا تمدد الاحدث المدن ف فدي التدوا ن مدن  دبلل التطدور  ( روارت ادارك) إلى نظرية ااستناد  

جديددددة ) فدددي قريدددة ةالمتمثمددد  يدددةن مدددن وصددد  الايمدددة االجتمايمّكدددالددد   الوصدددةي التحميمدددي  
مبلءمتددده  دددم شددكل السدددكن و  فددديالتددي طدددرأت  مي ددا  كددالتغّير  ومعرفددة التغيدددرات (  رطددو 

لمعمل ال را ي  وتنوع مجاالت العمدل التدي أدت إلدى تغّيدر كايدر فدي نسدق اليديم االجتما يدة 
دد االسددامدة تيميدددي   مددن األرض  وكدد لك يمكددن  دد ا المددن ف مددن  افددي األريددا   والمسددتمدة أساس 

 والتي تمثمت:  تهوأدوا ق الاحثاممن  بلل طر  تحميل المعطيات التي يمكن الحصول  مي ا
مكنت من رؤيدة التغّيدر فدي شدكل السدكن  وتندوع المحدبلت التجاريدة  إ : طسيقة المالحظة -آ

وتعدد ا ووجود الورش والحر  في اليرية موضوع الاحث. كمدا مكندت مدن رؤيدة تغيدر األدوات 
 التي يست دم ا الةبلحون في أ مال م  واألوقات التي ييضون ا في العمل ااألرض.

واسددت دمت لمميارنددة اددين إجااددات الةمددات العمريددة مددن ج ددة واددين  المقاسنػػة:طسيقػػة  -ب
 إجااات الحرفيين والمتعممين من ج ة ثانية  واين ال كور واإلناث من ج ة ثالثة.

                                                           
12- http: //alfarid1-yoo7. Com/loginy.  11/7/2018د  
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مؤشدددرات التدددي مكندددت مدددن صدددياغة األسدددممة وال أداة االسػػػحبانةكمدددا مكدددن مدددن اسدددت دام 
اعدد أن  عيندة اإلجاادة  ن دا الألفدراد  تسد م ي  التدالمتعمية ادالةروض الموضدو ة الم تمةة

 (.1) ممحقة لجمع المعمومات. ا تمدت كأداة رميس
 :مجاالت الدساسة :اسابعً 

 .2118حتى نيسان  2117أيمول  ش ر منالدراسة  ُأجر ي ت: المجاؿ الزمان  -1
ة الغرايدة لمديندة دمشدق  وتاعدد فدي الغوطدتيدع جديددة  رطدو    امددة: اؿ المكػان جالم -2
  ويحد ا من الشمال: سمسدمة جادال الحرمدون  ومعضدمية الشدام  ومدن الشدرق: كم /7/  ن ا

قريددة معضددمية الشددام وامدددة صددحنايا  ومددن الجنددوب: جاددل التوتددة وسدد ول الدددير  ايددة  ومددن 
تيدع فددي الج ددة الشددمالية  2/ كددم41  من ددا 2/كددم111/ انحدوتيدددر مسدداحت ا   رطددو . الغدرب:

( شدمال الطريدق العدام)  ا الشدمالي مى حدّ  متبلل وس ول اعمية  وغير صالحة لم را ة  وقا
 ومعظم سكانه من محافظة الينيطرة. ( جديدة الةضل) ميتجمع سكاني سُ 

 (:13)مجحمي البحث -3
 السكاف  الفئات العمسية: -آ

/  كددددور  6211نسددددمة  مددددن م // ألدددد  13/نحددددواألساسدددديين  يامددددغ  دددددد سددددكان اليريددددة
دد .  و ددؤالء  ددم موضددوع الاحددث/ إندداث6811و/ / نسددمة 151/تجدداو  ف  العدددد الحدداليا أما

يادين تو يدع الةمدات  اآلتدي والجددول  و ؤالء لم يشمم م الاحث  اساب ال جرة المت ايدة إلي ا
  العمرية في مجتمع الاحث:
  عسط زح زيي الفئات العمسية لقسية جديدة  (:1) جد ؿ

 إ ل الفئة العمسية
 النسبة العدد النسبة العدد

 %5 341 %5 311 5د  1
 %15 1121 %15 931 15د  6

 %25 1711 %25 1551 25د  16
 %23 1564 %23 1426 35د  26
 %17 1156 %17 1154 44د  36
 %11 681 %11 621 55د  45
 %5 341 %5 311 وأكار 56

 
                                                           

فدي الامددة  ومدن  األرقام تيريايدة اسداب  ددم وجدود إحصداميات دقييدة  تدم الحصدول  مي دا مدن دامدرة األحدوال المدنيدة -13
 ومن م تار جديدة  رطو . ( 2014) نشرة إحصامية صادرة  ن محافظة ري  دمشق  ام
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 مجاالت العمؿ: -ب
مياامددة مددع المعنيددين فددي امديددة جديدددة  رطددو   فددأ طوا معمومددات تيريايددة  ددن  يددتجر أ

مسددم ميددداني لمعرفددة نو يددة المحددبلت فددي  ُأجددر    دددد المحددبلت والددورش المر صددة  ثددم 
 كد لكفدي مجداالت العمدل الحرفدي وال ددمي  و  [إلدى حدٍد اعيدد]اليرية و دد ا  وظ ر تندوعم 

ع اليريدة  حتدى غددت مديندة  توّسدى لدإن أنده ادالنظر وتاديا  في مجاالت الت صدص العممدي 
ول يادة  دد سكان ا  حصل تطور كاير في شكل السدكن  مدا أد  إلدى  جدرة وافددة إلي دا  
لددددى تنددددوع الحاجددددات  لددددى تنددددوع مجدددداالت العمددددل وتعدددددد ا مددددن ج ددددة ثانيددددة  وا  مددددن ج ددددة وا 

أصددددام مددددا قالدددده ألرض  و لددددى اإتغيددددرت النظددددرة الييميددددة  ومددددن ثددددما والمطالددددب االجتما يددددة  
المعحقػدات م ػؿ الػديف  األخػالؽ،  الشػع س باالنحمػاء ىػ  الحػ  ح ػمف  بأف     :دورك ايم

ػػ)(  الحماسػػؾ االجحمػػاع   ػػ  المجحمعػػات القديمػػة، ا  ػػ  المجحمعػػات المحطػػ سة  ػػ ف أم 
حقسيـ العمؿ يؤدي إلى حن ع  ظيف ، يق د إلى حفكؾ أسر األخالؽ،  يصػب  الح ػامف 

 .اوسامد   ايصام   ا اليول صحيح  ( 14)  لمحماسؾ االجحماع  اأساسً ( ال ظيف ) المين 
ومع تنوع مجداالت العمدل فدي اليريدة  تنو دت اليديم  ألّن كدل م ندة تندتف قيم دا  و كد ا 

ندر  فددي اليريددة مجدداالت العمدل التددي أمكددن تصددنية ا  إ تعدددت النظددرة إلددى قيمددة األرض  
 :ةمجاالت رميس إلى أراعة

 فمات: م  و م ثبلثلحيات  اأساسي   امورد   ويعّدون ا :الزساعةالعامم ف     -1
 فمة تعمل في الاستنة. -آ

 فمة تعمل في تراية الدواجن. -ب
 تعمل في تسمين األايار والمواشي.فمة  -ج
  :فمات أراعةو م  :حمؼ مجاالت الميف  الحسؼ  البناءالعامم ف    مخ -2
  (.2) الجدول ( ال كوروكم م من ) فمة تعمل في مجال الاناء  -آ

  الفئة الح  حعمؿ    البناء (:2) الجد ؿ
نجاس حداد  المينة

 باط ف
 طياف  بالط
  معماس

حية صحمديدات 
  كيسبائية

نجاس عسب  
  ا سنج 

صاحب مكحب 
 المجم ع عقاسي

العدد 
 131 23 27 33 31 27 التيرياي
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دد)  ت او دددم ت اوصدديان بلح السددياراتفمددة تعمددل فددي مجددال إصدد -ب  (.الدد كورمددن  اأيض 
  (.3) كما في الجدول

  الفئة الح  حعمؿ    إصالح  صيانة خدمة السياسات (:3) الجد ؿ
 المجم ع خساطة حجمير خسطة بيي قطي كيسباء ميكانيؾ

13 16 11 5 9 4 58  
ناث  كور) فمة تعمل في مجال الحر  اليدوية الم تمةة  -ج   (.4) الجدول ( وا 

  الفئة الح  حعمؿ    الحسؼ اليد ية المخحمفة (:4) الجد ؿ
 مجم ع مخحمفة مص س غلائيات ن   حيو طباعة لحاـ منجد حالؽ خياط
12 32 4 16 3 35 46 5 56 219 

 
نػػػاث) أ  بشػػػياداحيـ المحن عػػػة، العػػػامم ف  ػػػ  االخحصاصػػػات العمميػػػة -3  (:لكػػػ س  اث

  وقضداة محدامون  اال تصاصداتون م تمد  م ندسد  صيادلة  أطااء) :نو ومن م الموظة
  (.5) : حسب الجدول..إل .موظةون  معممون  أسات ة جامعيون
ناث) أ  بشياداحيـ المحن عة، العامم ف    االخحصاصات العممية (:5) الجد ؿ   ( لك س  اث
 المجم ع م ظؼ معمـ أ. جامع  قا   ميندر محام  صيدل  طبيب
22 42 21 27 4 6 211 461 794  

كددان ليددرب جديدددة  رطددو  مددن  الطالبػػات  ػػ  مخحمػػؼ مساحػػؿ الدساسػػة: الطػػالب  -4
 فر وسامط النيل  أن انتشر التعميم في ا في مرحمدة ماكدرة مدن اليدرن العشدرين االمدينة ولتو 

فحصل  ددم كاير من أانام ا  مى الش ادات العالية في م تم  اال تصاصات  ومارسدوا 
 جدددروا العمدددل ال را دددي  وكددد لك قدددام  ة  ومدددن ثدددمّ ا تصاصددد م فدددي اليريدددة أو فدددي المدينددد

ب فدددي يادددين  ددددد الطدددبل اآلتددديم. والجددددول ي م نحدددو التعمدددماتوجيددده أانددداالمتعممدددون األوامدددل 
  (.6) اليرية  حسب مراحل التعميم  الجدول

  الطالب  الطالبات    مخحمؼ مساحؿ الدساسة (:6) الجد ؿ
 المجم ع دكح ساه ماجسحيس جامع   ان ي إعدادي ابحدائ 

715 1151 955 575 25 8 3311  
 العينة   حدة الححميؿ: -
لدى تندوع مجداالت العمدل أمكدن تحديدد  ااستناد  : العينة -آ إلى تدو ع الةمدات العمريدة  وا 
 :اآلتيةوفق المعطيات   اوا تيار  العينة
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ويعمل ا ا  اينتمي ألسرة تممك أرض   (    أ) الةرد ال   يمثل وحدة التحميلأن يكون  -1
 .أفراد األسرة

 و( 34-25) أن يكددون أفددراد العينددة مددن السددكان األصددميين  ومددن الةمتددين العمددريتين -2
لمدا يجدب  افدي مجداالت العمدل  وو ي د ان أكثدر ان راط دين العينتديأفراد  ات ألنا  ( 35-44)

 أن يكون  وألن ما  اصرتا جيل الةبلحين من اآلااء.

رض  دي ألى الدإالمرأة الريةية  الةتاة  تتاع  وج دا أو أ م دا  فدهن نظرت دا  نظر ا إلى أنا  -3
 األم ات اال تصاصيات فم ن نظرة مستيمة. ا   دنةس ا نظرة العاممة التي تنتمي إلي ا

كما فدي الجددول  ت اوصيان  ينة  مال الاناء والعاممين في إصبلح السيارات ُحدِّد ت -4
  :اآلتي

صالح السياسات (:7) جد ؿال   ح زيي العينة عماؿ البناء  اث
 المجم ع حيا صيان إصالح السياسات عماؿ البناء الفئة العمسية

 11 5 5 34د  25
 11 5 5 44د  35

 11 11 21 
 
دددد   ياطدددة) إلنددداثى الدددإاالنسددداة و   مسدددتيمة ن ممدددن يعممدددون فدددي م دددنو ا تيدددر الحرفيددد -5

  :اآلتيحسب الجدول ( صالون حبلقة وتجميل
  ح زيي العينة الحسؼ اليد ية  (:8) جد ؿال

 المجم ع إ ل الفئة العمسية
 15 5 11 34د  25
 15 5 11 44د  35

 21 11 31 
 
 يعممدددددون فدددددي ا تصاصددددد مالددددد ين مدددددن والمدددددوظةين  يينت  يندددددة اال تصاصدددددا تيدددددر  -6

ناث) من الموظةين  مى رأ   مم مو  العممي    :اآلتيحسب الجدول  (  كور وا 
   ح زيي العينة عمى االخحصاصات العممية  الم ظفيف (:9) جد ؿ

 إ ل إ ل المجم ع الكم  المجم ع الم ظف ف المجم ع االخحصاصات العممية الفئة العمسية
 51 21 5 15 31 11 21 34د  25
 51 21 5 15 31 11 21 44د  35

 111 41 11 31 61 21 41 المجموع
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السددنة  وافددي الجامعددة وتجدداو   ممددن يدرسددونمددن الجنسددين    لطددبلبى الددإاالنسدداة  -7
د و مدى   مفدي مند ل أ م د ونلمماجسدتير أو لمددكتوراا  ويعيشد ونر الدراسية الثالثدة  أو يحضِّ

  (.11) العينة كما في الجدول ت  ّ و و  تر ا تي  ا األسا  
  حجا ز ا السنة الدساسية ال ال ة،  ،ممف يدسس ف    الجامعةالطالب مف الجنسيف،  (:11) الجد ؿ

  أ  لمدكح ساه ،لمماجسحيس  فأ  يح س 

 الفئة العمسية
 إ ل

دساسات  جامع  المجم ع
دساسات  جامع  عميا

 عميا
 51 5 11 5 31 34د  25

  51 5 11 5 31 المجموع
 الامددةمدن أانداء و   من الةمدات العمريدة المحدددة(  كر  أنثى) الةرد  حدة الححميؿ: -ب

ن مي إلى أسرة ما ال األاواوينت  ةول السااياالمجاالت الماينة في الجد حدأال ين يعممون ا
 . ةيرا    اأرض   ممكانفي ا ي

 الفس ض:  :ا امنً 
ي اجػػو عمػػـ االجحمػػاع العسبػػ  ميمػػة مزد جػػة: ميمػػة الححػػسس مػػف ييددول حمدديم اركددات:  

ال اقي العسب  مف الداخؿ  مف منظػ سه   ػ  المفاىيـ  الحعميمات المح اس ة،  ميمة دساسة 
سبيمو،  ىلا ال يعن  حقبؿ ال اقي كما ى   االنسجاـ معػو،  حبنػ  المنظػ س العسبػ  الييبػ  

 (  15)   العمؿ عمى حميا ، مف م اجيحياالح  يق  اللي ينكس الحناق ات  األزمات بداًل 
دد اجديدد   ااقع ددومدن مبلحظدة الواقددع المتغيدر فدي الريدد  اليريدب مددن دمشدق  ندر  و   ام يم 

 :اآلتي مى اليرية وسكان ا  ما يةسم المجال لصيغة الةرض الرميسي 
 ومددن ثددما  بلقددت م ادداألرض   اليريددةقددد يةيددد العدداممون اغيددر العمددل ال را ددي مددن أاندداء 

 أو  جر ا. م سمعة  ما يؤد  إلى التنا ل  ن ا  ايع ا يلإساة تصام االن
 :اآلتيةومنه تناثق الةروض الةر ية 

قدددد ال يجدددد اعدددض العددداممين فدددي الحدددر  اليدويدددة واال تصاصدددات العمميدددة مدددن أانددداء 
 لمعمل في األرض. االيرية  وقت  

  العمل ا ا. ااألرض كمما قلّ أاناء اليرية قد يضع  ارتااط 

  قد يدؤد  االاتعداد  دن األرض اسداب العمدل فدي مجدال آ در  إلدى جعم دا سدمعة   ات
 قيمة مادية.
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 األرض مع  يادة  مل األسرة في اليروية ةالتماسك الدا مي ألفراد األسر اد ي د قد. 

  تصدددام  ومدددن ثدددما العمدددل ال را دددي  إلدددى تدددرك ألانددداء اليريدددة قدددد يدددؤد  التعمددديم الجدددامعي
 .  وغير منتجةااألرض اور  

   مدددن أانددداء ات الم تمةدددة اعدددض العددداممين فدددي الحدددر  واال تصاصدددأانددداء قدددد ال يعدددر
 ال يشعرون اأ  ارتااط ا ا. م  ومن ثمّ أراضي آاام اليرية  

 فيط قد يةكر العاممون اغير العمل ال را ي اشراء أرض لتجميد أموال م. 
 الححميؿ اإلحصائ : :احاسعً 

ن مدن مدا مّكد    ثدم نيمدت األرقدام لكدل مؤشدر إلدى جددول  داص ادهااالستاانة يددوي   تغ  رِّ فُ 
 :اآلتيةاألس   في التحميل اإلحصامي لمعرفة مؤشرات األرقام ودالالت ا  وا تمدتحميم ا 

  نمو ج لتةريغ إجااات العينة. م  مِّ صُ  -1
 :يأتيرقمت االستاانات  قال تو يع ا  كما  -2
 صبلح السيارات.( 21-1) من رقم  لعمال الاناء وا 

 لمعاممين في الحر  اليدوية والورش والمحبلت.( 51-21) من رقم 

 والموظةين.لبل تصاصات العممية ( 151-51) من 

 لمطبلب الجامعيين وطبلب الدراسات العميا.( 211-151) من رقم 
ى لدددإثددم االنسدداة   لةمددة  ات دداى الددإلمعرفددة نسددات ا االنسددداة اعددد كددل إجااددة   مددودأدرج  -3

 مجمل العينة.
 كسور النسب إلى أ داد صحيحة. تا  رِّ قُ  -4
 وكدد لك اددين نددوعا تمدددت طرييددة الميارنددة اددين األرقددام الدالددة  مددى الةمددات العمريددة   -5

 العمل واال تصاص.
 % من مجمل العينة.11المؤشر  ا داللة إحصامية إ ا تجاو ت قيمته  ُ دا  -6
أن  إلدددى درجدددة تعددداون أفدددراد العيندددة  ووجدددد ُأشددديرفدددي تحميدددل المعطيدددات الش صدددية  -7

 االسددددتمارات التددددي مممددددت اأقددددل مددددن إ  ُ دددددات  اجيددددد جددددد  ( %87) إجمددددالي االسددددتجااات
 من المؤشرات إجااات سماية.( 61%)
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 لكل مؤشر: اإلحصاميالتحميل  يأتيوفيما 
  :مساعدة األىؿ    أعماؿ الحقؿ (:1) المؤشس -1

  ( 1) عف المؤشسأ ساد العينة إجابات  (:11) جد ؿال
الفئة   ع العمؿن

 ف غ ف ال ف نعـ مج اإلجابات الجنر العمسية
صػػالح  عمػػاؿ البنػػاء  اث

 السياسات
 11 %21 2 %51 5 %31 3   34د 25
 11 %21 2 %31 3 %51 5   44د  35

الحػػػػػػػػػػسؼ  الػػػػػػػػػػ سش 
  المحالت

 11 %31 3 %61 6 %21 2   34د  25
 5 %21 1 %81 4 - - إ

 11 %11 1 %51 5 %41 4   44د  35
 5 %21 1 %61 3 %21 1 إ

 االخحصاصات العمميػة
 الم ظف ف  

 31 %12 3 %71 22 %17 5   34د  25
 21 %5 1 %85 17 %11 2 إ

 31 %17 5 %56 17 %27 8   44د  35
 21 %15 3 %85 17 - - إ

ف  الطػػػػػػػالب جػػػػػػػامعي
  دساسات عميا

 35 %17 6 %43 15 %41 14   34د  25
 15 %7 1 %81 12 %13 2 إ 44د  35

  211 %15 31 %62 123 %23 46  المجم ع
مدن  االةدرد مدن العييندة جد ء   ولّما كدان  ا ا ن شدة  بلقة الةرد  يعار العمل في األرض

تعادر  دن قيمدة االنددماج ادين مكونات دا  و دن  د ا  األسرة  فدهن مسدا دت ا فدي أ مدال الحيدل
 أجددداب فدددي حدددين ( %21) ونسدددات م( نعدددم) مدددن مجمدددل أفدددراد العيندددة( 49) المؤشدددر أجددداب

وا  ا أضدددديةت  ددد ا النسدددداة إلددددى  ( %62) ت منسدددداأ  ال يسددددا دون أ م دددم  و ( ال) ادددد( 123)
 ضع  االرتااط ا ا.  ومن ثما ف  ا يعني االاتعاد  ن العمل في األرض ( غير محدد) نساة

نر  أن الةمة العمرية األولى أقل مسدا دة لؤل دل مدن   نا نسب الةمات العمرية وا  ا أ 
جدن  ى اللدإواالنساة  ( %41% د 41% د 51) الثانية و اصة ال كور ينة الةمة العمرية 

د . أمدا أقدل الةمدات انر  أن ال كور  ومن م تم  الةمات وأندواع العمدل  أكثدر مسدا دة أيض 
 تصاصددددات يمي ددددا العدددداممين فددددي اال ( %13) مسددددا دة  فكانددددت مددددن الطددددبلب فمددددة ثانيددددة

 (.%17) العممية فمة ثانية
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  :عسؼ أسا   األىؿإلى البسية  أ أخسج -2
  (.2) إجابات أ ساد العينة عف المؤشس (:12) جد ؿال

 ف غ ف ال ف نعـ مج اإلجابات الجنر الفئة العمسية ن ع العمؿ
عمػػػػػػاؿ البنػػػػػػاء 
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح   اث

 السياسات

 11 %21 2 - - %81 8   34د 25

 11 - - - - %111 11   44د  35

الحسؼ  ال سش 
  المحالت

 11 %21 2 %21 2 %61 6   34د  25
 5 %61 3 %21 1 %21 1 إ

 11 %31 3 - - %71 7   44د  35
 5 %21 1 %21 1 %61 3 إ

االخحصاصػػػػػػات 
 العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 الم ظف ف  

 31 %31 9 %21 6 %51 11   34د  25
 21 %25 5 %51 11 %25 5 إ

 31 %17 5 %21 6 %63 19   44د  35
 21 %51 11 %21 4 %31 6 إ

الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب 
ف  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعي

 دساسات عميا  

 35 %24 8 %26 9 %51 18   34د  25

 15 %14 2 %26 4 %61 9 إ 44د  35

  211 %25 51 %22 43 %53 117  المجم ع
ألرض التددي يممك ددا األ ددل  وأن لدده مددن ال ددروج إلددى ا إ ا كددان الةددرد يسددا د أ مدده فبلادددا 

لدى الاريدة ي رجدون إ( نعدم) العيندةمن أفدراد ( %54) ر  موقع ا  و ن   ا المؤشر أجابيع
غيددددر محدددددد  وكانددددت أ مددددى ( %25) ال يعرفون ددددا  و( %24) وويعرفددددون أراضددددي أ م ددددم  

صدددبلح السدديارات( نعددم) نسدداة لئلجااددة ادددد يمي ددا الددد كور  ( %91) مددن العددداممين فددي الاندداء وا 
كور أقدل نسداة كاندت لمد  في حدينولمةمتين  ( %65) ن في الحر  والورش والمحبلتو العامم

ان ةضددت نسدداة اإلندداث اشددكل  ددام  و   لمةمتددين( %27) العدداممين فددي اال تصاصددات العمميددة
لمعددامبلت فددي المحددبلت ولةمتددي اال تصاصدديات ( %35)   ووصددمت إلددىكّم ددم وألفددراد العينددة

جددددون فدددي اليريدددة و ت الدددورش والحدددر  وأ مدددال الانددداء يوالموظةدددات. إن العددداممين فدددي مجددداال
دا ددا  ولدد لك ي رجدون إلددى الاريدة  دوم  الموظةدون والعدداممون فدي اال تصاصددات العمميدة مددن  أما

ماكددرة  ولدد لك يمكددن  مددي  لدددي ن الوقددت  وقددد  جددرن العمددل فددي األرض فددي سددنٍ فاإلندداث  
 د في األرض في اليرية  من أ مال الرجال اشكل  ام.و جاليول: إن الو 
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  :ادائمً  عماًل  عمؿ أ ساد العائمة    األسضي (:3) المؤشس -3
  (.3) إجابات أ ساد العينة عف المؤشس (:13) جد ؿال

 ف غ ف ال ف نعـ مج اإلجابات الجنر الفئة العمسية ن ع العمؿ
عمػػػػػػػػاؿ البنػػػػػػػػاء 
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح   اث

 السياسات

 11 %31 3 %31 3 %41 4   34د 25

 11 %21 2 2%21 2 %61 6   44د  35

الحػػػسؼ  الػػػ سش 
  المحالت

 11 %21 2 %31 3 %51 5   34د  25
 5 %21 1 %41 21 %41 2 إ

 11 %11 1 %61 6 %31 3   44د  35
 5 %41 2 %61 3 - - إ

االخحصاصػػػػػػػػػػػات 
 العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 الم ظف ف  

 31 %14 4 %61 18 %26 8   34د  25
 21 %15 3 %61 12 %25 5 إ

 31 %11 3 %51 15 %41 12   44د  35
 21 %15 3 %31 6 %55 11 إ

ف  الطالب جامعي
  دساسات عميا

 35 %27 11 %23 8 %51 17   34د  25
 15 %17 2 %33 5 %51 8 إ 44د  35

  211 %18 36 %42 83 %41 81  المجم ع
مدع األرض مدن  دبلل العمدل في دا  وتسداوت  يعار   ا المؤشر  ن استمرارية العبلقدة
 ا اإلجددااتين  اينمددا أجددابتددلكم( %41) اتيريا ددنسدداة مددن يعممددون مددع نسدداة مددن ال يعممددون 

األ ددل ال يعممددون  إنا أ   ؛االج تددين مع دد  مددىو دد ا اإلجااددة تدددل  ( غيددر محدددد( )18%)
صدبلح السديارات  ومدن ( نعم) . وكانت أ مى نساةادامم    مبل   لمعاممين فدي مجدال الانداء وا 

  (.%51) ال كور العاممين في مجال الحر  والورش والمحبلت
ن  ول لك كانت النسب متياراة  اين و المجال  م سكان اليرية األساسيا واأل ل في   

ن نسدداة   مددا الوا امددن األ ددل  تيريا دد( %51)  ينددة نددوع العمددل والجددن  والةمددات العمريددة  وا 
 ي نسداة قميمدة فدي اليدر   مدا يددل  مدى تراجدع  دام لعمدل األسدرة و ي رجون إلى األرض  

 في األرض.
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   :اش   مي الد اجف  الم أ ساد العينةحعامؿ  (:4) المؤشس -4
  (.4) إجابات أ ساد العينة عف المؤشس (:14) جد ؿال

 ف غ ف ال ف نعـ مج اإلجابات الجنر الفئة العمسية ن ع العمؿ
عمػػػػػػػػػاؿ البنػػػػػػػػػاء 
صالح السياسات   اث

 11 - - %31 3 %71 7   34د 25
 11 - - %21 2 %81 8   44د  35

الحػػػػسؼ  الػػػػ سش 
  المحالت

 11 %31 3 %21 2 %51 5   34د  25
 5 %21 1 %21 1 %61 3 إ

 11 %11 1 %31 3 %61 6   44د  35
 5 %21 1 - -- %81 4 إ

االخحصاصػػػػػػػػػػػػات 
 العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 الم ظف ف  

 31 %16 5 %57 17 %27 8   34د  25
 21 %11 2 %71 14 %21 4 إ

 31 %21 6 %41 12 %41 12   44د  35
 21 %21 4 %41 8 %41 8 إ

ف  الطالب جػامعي
  دساسات عميا

 35 %11 5 %71 23 %21 7   34د  25
 15 %13 2 %74 11 %13 2 إ 44د  35

  211 %15 31 %48 96 %37 74  المجم ع
ترايدددة المواشدددي والددددواجن مدددن سدددمات العمدددل الددد   يمتدددا  اددده الةبلحدددون  وكاندددت  عدددد  ت

 ولدوحظ أن نسداة( ال( )%48) مياادل( نعم( )%37) إجااات أفراد العينة  ن   ا المؤشر
صددددبلح السدددديارات  وكم ددددم مددددن الدددد كور  قددددالوا( 75%) ( نعددددم) مددددن  ينددددة  مددددال الاندددداء وا 

تراجعددددت نسدددداة أصددددحاب الددددورش  فددددي حدددديننسددددتطيع التعامددددل مددددع الدددددواجن والمواشددددي  
   وان ةضدددت لدددد  أصدددحاب اال تصاصدددات العمميدددة إلدددىاتيريا ددد( %62) والمحدددبلت إلدددى

كدد لك تراجعددت نسدداة اإلندداث العددامبلت فددي  .اتيريا دد( %16) فيددط  والطددبلب إلددى( 32%)
ممددن ال يسددتطعن ( %62) والطالاددات إلددى معدددل قدددرا اال تصاصددات العمميددة والموظةددات

 إلى غير محدد.( %15) التعامل مع الدواجن والمواشي  وتشتت نساة
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  إنحاج األسض ييط  نفقات األسسة: (:5) المؤشس -5
  (.5) إجابات أ ساد العينة عف المؤشس (:15) جد ؿال

 ف غ ف ال ف نعـ مج اإلجابات الجنر الفئة العمسية ن ع العمؿ
عمػػػػػػػػاؿ البنػػػػػػػػاء 
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح   اث

 السياسات

 11 %11 1 %71 7 %21 2   34د 25

 11 %21 2 %51 5 %31 3   44د  35

الحػػػسؼ  الػػػ سش 
  المحالت

 11 %21 2 %61 6 %21 2   34د  25
 5 %41 2 %41 2 %21 1 إ

 11 %21 2 %51 5 5%31 3   44د  35
 5 %21 1 %81 4 - - إ

االخحصاصػػػػػػػػػػػات 
 العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 الم ظف ف  

 31 %13 4 %77 23 %11 3   34د  25
 21 - - %75 15 %25 5 إ

 31 %7 2 %81 24 %13 4   44د  35
 21 %5 1 %85 17 %11 2 إ

ف  الطالب جامعي
  دساسات عميا

 35 %5 2 %81 28 %14 5   34د  25
 15 %33 5 %61 9 %6 1 إ 44د  35

 211 %17 24 %68 145 %15 31  المجم ع
 

مددددن المعددددرو  أن  ددددد  العمددددل الدددد   ييددددوم ادددده الةددددبلح  ددددو تغطيددددة النةيددددات وتمايددددة 
المتطماات التي تحتاج ا األسرة  وفي حال أن   ا العمل ال يماي المتطمادات  فهنده ياحدث 

اأن إنتاج األرض ( %68) نساة  امة قدر ا تآ ر  أو قد ي اجر  ول لك أجاا  ن  مل
 ترتةددددع النسدددداة إلددددى( غيدددر محدددددد( )%17) وا  ا أضدددديةت نسدددداة ال يغطدددي نةيددددات األسددددرة 

 .فيددط مددن أسددر أفددراد العينددة مكتةيددة مددن العمددل ال را ددي( %15) وتصددام نسدداة ( 85%)
النسددب العامدة فددي الجدددول إلدى التيددارب ادين م تمدد  الةمددات العمريدة  وأنددواع العمددل  وتددل  

دفعت إلى الاحث  ن أ مال أ در   التي والجن   وقد يكون   ا العامل من أ م العوامل
إلى ا ت ا  الييمة االجتما ية لدؤلرض   ومن ثما شااب اليرية موضوع الاحث  ى لإاالنساة 

 كأ  سمعة. وتحول ا إلى قيمة مادية
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بػيف امميف خػاسج العمػؿ الزساعػ    قيمػة األسض بػيف العػى لإح ا ؽ النظسة  -6
 :األىؿ

  (.6) إجابات أ ساد العينة عف المؤشس (:16) جد ؿ
 ف غ ف ال ف نعـ مج اإلجابات الجنر الفئة العمسية ن ع العمؿ

عمػػػػػػػػػاؿ البنػػػػػػػػػاء 
صالح السياسات   اث

 11 %21 2 %41 4 %41 4   34د 25
 11 %21 2 %21 2 %61 6   44د  35

الحػػػػسؼ  الػػػػ سش 
  المحالت

 11 - - %61 6 %41 4   34د  25
 5 %41 2 %61 3 - - إ

 11 %21 2 %31 3 %51 5   44د  35
 5 %21 1 %41 2 %41 2 إ

االخحصاصػػػػػػػػػػػػات 
 العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 الم ظف ف  

 31 %17 5 %73 22 %11 3   34د  25
 21 %5 1 %91 18 %5 1 إ

 31 %17 5 %56 17 %27 8   44د  35
 21 %11 2 %85 17 %5 1 إ

ف  الطالب جػامعي
  دساسات عميا

 35 %11 3 %79 28 %11 4   34د  25
 15 %21 3 %81 12 - - إ 44د  35

  211 %14 28 %67 134 %19 38  المجم ع
سددكان  كددانولّمددا   إلددى اعضدد م لكددل م نددة قيم ددا االجتما يددة التددي تشددّد العدداممين ا ددا

مكددن التسدداؤل:  ددل تغيددرت نظددرة العدداممين أيعيشددون  مددى أرضدد ا  وضددمن ايوت ددا  اليريددة 
 من أفراد األسرة من غير العاممين ااألرض  ن نظرة آاام م 

 أفددراد العينددة  ميااددلمجمددل إجااددات مددن ( %19) متوافيددة( نعددم) نسدداة اليدداممين كانددت
قيمددة األرض اددين نظددرة ى لددإي النظددرة غيددر متوافيددة  مددا يشددير إلددى تادداين كايددر فدد( 67%)

 األاندددداء العدددداممين اغيددددر العمددددل ال را ددددي واددددين نظددددرة آاددددام م  وكانددددت أ مددددى نسدددداة توافددددق
صددبلح السدديا( 51%) وك لك لمعدداممين فددي الحددر  والددورش رات/اددين العدداممين فددي الاندداء وا 

 فددددي حددددينمددددع األ ددددل   اد  و جددددندددداء  دددد ين النددددو ين مددددن العمددددل أكثددددر و والمحددددبلت  كددددون أا
 فيط.( %15) قيمة األرض مع نظرة أ م م إلىى لإان ةضت نساة توافق نظرة الطبلب 

ى لدإاإلجااات  ن   ا المؤشر إلى االاتعاد المت ايدد  دن العمدل فدي األرض  االنسداة  تشير
 (.5و 2) المؤشرينلير  المتشاا ة من حيث الموقع ليرية جديدة  رطو   ويتوافق مع ا
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 قػة العػامميف بييػس العمػؿ الزساعػ  ب مكانيػة االسػح ماس  ػ   (:7) المؤشس -7
 :الزساعة

  (.7) إجابات أ ساد العينة عف المؤشس (:17) جد ؿال
 ف غ ف ال ف نعـ مج اإلجابات الجنر الفئة العمسية ن ع العمؿ

عمػػػػػػػػاؿ البنػػػػػػػػاء 
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح    اث
 لسياساتا

 11 %21 2 %71 7 %11 1   34د 25

 11 %21 2 %61 6 %21 2   44د  35

الحػػػسؼ  الػػػ سش 
  المحالت

 11 %21 2 %81 8 - -   34د  25
 5 - - %111 5 - - إ

 11 %31 3 %51 5 %21 2   44د  35
 5 %21 1 %81 4 - - إ

االخحصاصػػػػػػػػػػػات 
 العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 الم ظف ف  

 31 %19 4 %62 22 %19 4   34د  25
 21 %15 3 %85 17 - - إ

 31 %17 5 %73 22 %11 3   44د  35
 21 %15 3 %85 17 - - إ

ف  الطالب جامعي
  دساسات عميا

 35 %8 3 %92 32 - -   34د  25
 15 %3 1 %97 14 - - إ 44د  35

  211 %14 29 %81 159 %6 12  المجم ع
   دن االسدتثمار مدى احتمدال االاتعداد الكمدي  مسدتيابل   ة  دن  د ا المؤشدر دلت اإلجاا
يمكدددن االسدددتثمار فدددي ال را دددة  وكم دددم مدددن ( نعدددم) فيدددط ادددد( %6) أجددداب إ فدددي األرض  

الدددد كور ومددددن م تمدددد  اال تصاصددددات  اينمددددا انعدددددمت إجااددددات اإلندددداث اددددنعم  ددددن  دددد ا 
مدن ( %81) اإلمكانية  وأجان جميع ن أن االستثمار في ال را ة غير مةيد  و لك مياادل

مشددككة فددي ( %14) نسدداةأفددراد العينددة أجددااوا اددأن االسددتثمار ال را ددي غيددر مةيددد  واييددت 
  مددا يشددير إلددى احتمددال التنددا ل  ددن األرض اجدددو   دد ا االسددتثمار  و ددي نسدداة قميمددة جددد  

 .او جر ا  أو شرام ا وتجميد ا اور  
 
 
 
 



 د. يحيى سميمان قسام                           2019 -الثانيالعدد  -35المجمد  -مجمة جامعة دمشق

193 

 

   : حصس  ا ب منيا انسبة مف باع ا أس ً ( 8) المؤشس -8
  ( 8) إجابات أ ساد العينة عف المؤشس (:18) جد ؿال

 ف غ ف ال ف نعـ مج اإلجابات الجنر الفئة العمسية ن ع العمؿ
عمػػػػػػػػػاؿ البنػػػػػػػػػاء 
صالح السياسات   اث

 11 - - %31 3 %71 7   34د 25
 11 - - %61 6 %41 4   44د  35

الحػػػػسؼ  الػػػػ سش 
  المحالت

 11 - - %51 5 %51 5   34د  25
 5 - - %41 2 %61 3 إ

 11 - - %41 4 %61 6   44د  35
 5 - - %41 2 %61 3 إ

االخحصاصػػػػػػػػػػػػػات 
 العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 الم ظف ف  

 31 - - %43 13 %57 17   34د  25
 21 - - %41 8 %61 12 إ

 31 - - %34 11 %66 21   44د  35
 21 - - %31 6 %71 14 إ

ف  الطالب جػامعي
  دساسات عميا

 35 - - %37 13 %63 22   34د  25
 15 - - %41 6 %61 9 إ 44د  35

  211 - - %39 78 %61 122  المجم ع
ال يحتمدددل  ددد ا المؤشدددر التحميدددل  ال لمةمدددات وال لمجدددن  وال لندددوع العمدددل  ادددل يعطدددي 

د  أو( نعدم) وتصدرفوا اثمن دا  امعمومة محددة في اإلجااة  ن السؤال:  دل اداع األ دل أرض 
ددد( %61) أن نسددداة كاندددت اإلجاادددة ( ال) وتصدددرفوا  مدددن أراضدددي م امدددن األ دددل ادددا وا أرض 

مدى أن نسداة مرتةعدة لدم تددرك   اثمن ا  و لك اغض النظر  ن األسااب الدافعدة  مدا يددل  
معنى التمسك ااألرض كييمة إرثية يجب المحافظة  مي ا  واأن ا لدم تصدل إلدي م إاّل  ادر 

ومجددال افت ددار م  ولدد لك  مم ددم مشددروع   ددد و االصددراع مددع الةيددر والتعددب  وأن األجددداد 
كمدا  سدرو ا  و د ا و سروا الةبلحون ثمن ا   ر ص  اكمّ  ا ورثو ا. في الحاالتوّرثو ا كم

 جديدة  رطو   وأغمب الير  المشاا ة ل ا من حيث الموقع. أ الي من( %61) شأن
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  :ألسضاالعحزاز عند العمؿ بااالسحباط المعن ي باألسض،  (:9) المؤشس -9
  ( 9) إجابات أ ساد العينة عف المؤشس (:19) جد ؿال

 ف غ ف ال ف نعـ مج اإلجابات الجنر الفئة العمسية ن ع العمؿ
عمػػػػػػػػػاؿ البنػػػػػػػػػاء 
صالح السياسات   اث

 11 %31 3 %21 2 %51 5   34د 25
 11 %21 2 %21 2 %61 6   44د  35

الحػػػػسؼ  الػػػػ سش 
  المحالت

 11 %31 3 %31 3 %41 4   34د  25
 5 %21 1 %81 4 - - إ

 11 %31 3 %31 3 %41 4   44د  35
 5 %41 2 %61 3 - - إ

االخحصاصػػػػػػػػػػػػات 
 العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 الم ظف ف  

 31 %19 5 %58 18 %33 7   34د  25
 21 %15 3 %75 15 %11 2 إ

 31 %14 4 %59 18 %27 8   44د  35
 21 %31 6 %51 11 %21 4 إ

ف  الطالب جػامعي
  دساسات عميا

 35 %8 3 %78 27 %14 5   34د  25
 15 %13 2 %81 12 %7 1 إ 44د  35

  211 %19 37 %58 117 %23 46  المجم ع
يحاه ويستةيد منه  ولعل العبلقة ادين الةدبلح  يشعر اإلنسان االسعادة و و يؤد   مبل  

من   ا االرتااط الماني  مى تاادل العطداء  فكممدا ا داد  مدل الةدبلح  اواألرض تمثل نو   
يجندددددي غبللددددده فدددددي األرض ا داد  طاؤ دددددا  مدددددا ياعدددددث السدددددعادة فدددددي نةددددد  الةدددددبلح و دددددو 

ا في قرية جديدة  رطو   وحسب إجااات أفراد  ينة ومحاصيمه وييط  ثمار اساتينه  أما 
مددن مجمددل أفددراد العاممددة يشددعرون ( %23) الاحددث فتاددين أن العبلقددة ادددأت تضددع   فيددط

ال يشدعرون اداال ت ا   وارتةعدت نسدداة ( %48) ا د ا الشدعور  دن  مم دم اداألرض  مياادل
د. و دي نسداة غيدر المعنيدين ( %19) غير محدد إلدى  د ا الشدعور حسدب ى لدإا االنسداة أما

صددددبلح السدددديارات يعتدددد ون االعمددددل فددددي ( %55) نددددوع العمددددل  فنددددر  مددددن  مددددال الاندددداء وا 
مددن أصددحاب الحددر  والمحددبلت والعدداممين فددي الددورش يدددركون  دد ا  (%41) و األرض 

دد شددعور  وكم ددم مددنال ا اإلندداث فددبل يتولددد لدددي ن مثددل  دد ا الشددعور  وان ةضددت الدد كور  أما
 و( %31) النسدددداة لددددد  العدددداممين ااال تصاصددددات العمميددددة والمددددوظةين مددددن الدددد كور إلددددى

 ت ا  مدن أصدحاب اال تصاصدات نساة من ال يشعرون ااالكانت من اإلناث  و ( 15%)
 من الةمين والجنسين.( %79) العممية والموظةين
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  :بياالعمؿ  ب ال أح أسغب بممكية األسض (:11) المؤشس  -11
  (.11) إجابات أ ساد العينة عف المؤشس (:21) جد ؿال

 ف غ ف ال ف نعـ مج اإلجابات الجنر الفئة العمسية ن ع العمؿ
عمػػػػػػػػػاؿ البنػػػػػػػػػاء 

صالح   السياسات اث
 11 %31 3 %31 3 %41 4   34د 25
 11 %21 2 %21 2 %61 6   44د  35

الحػػػػسؼ  الػػػػ سش 
  المحالت

 11 %31 3 %21 2 %51 5   34د  25
 5 %41 2 %61 3 - - إ

 11 %21 2 %31 3 %51 5   44د  35
 5 %41 2 %61 3 - - إ

االخحصاصػػػػػػػػػػػػات 
 العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 الم ظف ف  

 31 %25 8 %25 7 %51 15   34د  25
 21 %25 5 %25 5 %51 11 إ

 31 %16 5 %17 5 %67 21   44د  35
 21 %21 4 %21 4 %61 12 إ

ف  الطالب جػامعي
  دساسات عميا

 35 %23 8 %26 9 %51 18   34د  25
 15 %33 5 %27 4 %41 6 إ 44د  35

  211 %24 49 %25 51 %51 111  المجم ع
األرض أغمدى مدا  يدةايى ممكة  يحا ا اإلنسان ويسعى إلي ا  وتإن التممك غري ة إنساني

 يمكددن أن يممكدده الريةددي  و دد ا مددا  اددر  ندده أفددراد العينددة فددي جديدددة  رطددو  حددين أجدداب
 يحادون ممكيدة األرض ولكدن م ال يحادون العمدل ا دا  مياادل( نعم) من أفراد العينة( 51%)
 دة أسااب من دا أن دم ال يممكدون غير محدد  وغير محدد تحتمل ( %24) و ( ال( )25)

 .تكةي م  أو أن م ال يرغاون في تممك ا أصبل   المال لشراء األرض  أو لدي م أرضم 
وكانت أ مدى نسداة مدن الدراغاين فدي ممكيدة األرض مدن الةمدة العمريدة الثانيدة لمعداممين 

مددى  ومددن الجنسدين  مددا يددل ( %63) امغدتفدي اال تصاصدات العمميددة ومدن المددوظةين و 
مةمدة الثانيدة مدن ل( نعدم) وامغت نساةفرة لدي م في األرض  االرغاة في تجميد األموال المتو 

صددبلح السدديارات  اينمددا ان ةضددت نسدداة الةمددة األولددى إلددى ( %41) العدداممين فددي الاندداء وا 
 ال روج إلى الارية. فيو  ا المؤشر يتوافق مع المؤشر السااق   ( 41%)
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  :حسبط الفسد بالقسيةض ممكية األس  (:11) المؤشس -11
  ( 11) إجابات أ ساد العينة عف المؤشس (:21) جد ؿال

 ف غ ف ال ف نعـ مج اإلجابات الجنر الفئة العمسية ن ع العمؿ
عمػػػػػػػػػاؿ البنػػػػػػػػػاء 
صالح السياسات   اث

 11 %21 2 %21 2 %61 6   34د 25
 11 %11 1 %21 2 %71 7   44د  35

الحػػػػسؼ  الػػػػ سش 
  المحالت

 11 %11 1 %31 3 %61 6   34د  25
 5 %21 1 %41 2 %41 2 إ

 11 %21 2 %31 3 %51 5   44د  35
 5 %21 1 %41 2 %41 2 إ

االخحصاصػػػػػػػػػػػػات 
 العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 الم ظف ف  

 31 %1 2 %29 7 %71 21   34د  25
 21 %11 2 %15 3 %75 15 إ

 31 %3 1 %17 5 %81 24   44د  35
 21 %25 5 %41 8 %35 7 إ

ف  الطالب جػامعي
  دساسات عميا

 35 %11 4 %43 15 %46 16   34د  25
 15 %21 3 %21 3 %61 9 إ 44د  35

  211 %13 25 %27 55 %61 121  المجم ع
 ة األرض تدراط الةدرد ايريتده  وا د ا النسداةمن أفراد العينة أن ممكي( %61) أثاتت إجااة

 ن أن الممكية تراط م االيرية  ولي  العمدل   ينة الاحث في قرية جديدة  رطو   ار أفراد
 فدددي حدددين ( %75) فدددي األرض  وكاندددت أ مدددى نسددداة لمعددداممين فدددي اال تصاصدددات العمميدددة

( %35) الثانيددة إندداث إلددى ونسدداة الةمددة ( %53) إلددى كّم ددا ةمددات ماان ةضددت نسدداة الطددبلب 
اإلندداث يجدددن  وامددل أ ددر  تشددد ن إلددى اليريددة غيددر العمددل فددي األرض   مددى أنا  مددا يدددل 

 الةرد إلى قريته. من الطالاات يرين أن التممك يشدّ ( %61) لكن المبلحظ أن
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  :لعمؿ عمى البقاء    القسية سص ا ح  سحأ يس  (:12) المؤشس -12
  (.12) إجابات أ ساد العينة عف المؤشس (:22) جد ؿال

 ف غ ف ال ف نعـ مج اإلجابات الجنر الفئة العمسية ن ع العمؿ
عمػػػػػػػػػاؿ البنػػػػػػػػػاء 
صالح السياسات   اث

 11 %11 1 %21 2 %71 7   34د 25
 11 %11 1 %11 1 %81 8   44د  35

الحػػػػسؼ  الػػػػ سش 
  المحالت

 11 %11 1 %31 3 %61 6   34د  25
 5 %21 1 %21 1 %61 3 إ

 11 %21 1 %41 2 %51 5   44د  35
 5 %21 1 %41 2 %41 2 إ

االخحصاصػػػػػػػػػػػػات 
 العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 الم ظف ف  

 31 %15 3 %29 7 %66 21   34د  25
 21 %15 3 %15 3 %71 14 إ

 31 %4 1 %23 7 %73 22   44د  35
 21 %11 2 %15 3 %75 15 إ

ف  الطالب جػامعي
  دساسات عميا

 35 %14 5 %23 8 %63 22   34د  25
 15 %33 5 %27 4 %41 6 إ 44د  35

  211 %14 27 %21 43 %65 131  المجم ع
أن االرتااط االيرية يمكن أن يكدون اغيدر العمدل ال را دي  ولكدن مى  دل   ا المؤشر 

مدن ( %65) فأجداب  الايداء فدي اليريدة مجرد العمل  أ   مل  في اليرية يشد األفراد إلى
  مدى االسدتيرار فدي اليريدة  مياادليسدا د  إن تدوفر فدرص العمدل( نعدم) مجمل أفراد العينة

وكاندددت أ مدددى نسددداة لمةمدددة الثانيدددة مدددن العددداممين  .غيدددر محددددد( 14) و( ال) أجدددااوا( 21)
صبلح السيارات  يمي ا العاممين ااال تصاصات العممية مدن الةمدة الثانيدة( %81) االاناء وا 

ندداث)  الطددبلب إلددى ان ةضددت نسدداة فددي حددين  امادي دد اواسددتيرار   او ددم األكثددر و ي دد(  كددور وا 
ومددن الطايعددي أن يكددون  امددل تددوفر فددرص العمددل فددي اليريددة  لمةمتددين والجنسددين.( 52%)

 امدل  ( جديددة  رطدو )  و  امل ج ب  اغدض النظدر  دن نو يدة العمدل  ولد لك كاندت
 أل  نسمة. 161مى ما ي يد   اييطن ا حالي   إ ج ب واستيرار  
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 الححميؿ االجحماع  لمبيانات: :اعاشسً 
  لممؤشدددرات التحميدددل اإلحصدددامي أصدددام مدددن الممكدددن إجدددراء التحميدددل االجتمدددا ي اعدددد

ومدددد  تحييدددق الةدددروض المسددديرة لماحدددث    واإلجاادددة  دددن األسدددممة الرميسدددية فدددي االسدددتاانة
 :يأتيوصنةت مؤشرات األسممة الرميسة كما 

 تعمق االعمل ااألرض.المسؤال مؤشرات ال 

 ألرض.ى الإتعمق االنظرة المادية المسؤال مؤشرات ال 

 تعمق ااالنتماء واالرتااط االيرية.المسؤال مؤشرات ال 
مدن التنويدده إلدى أن التغيددر فددي النظدرة إلددى قيمددة  ادددا قادل الادددء االتحميدل االجتمددا ي الو 

األرض قددد ادددأت فددي مرحمددة ماكددرة مددن اليددرن العشددرين  رصددد ا حمدديم اركددات فددي دراسددته 
 إلب ػػس سة سدـ الفجػػ ات بػػيف القسيػػة  المدينػػة، " :االسددتطبل ية لممجتمددع العراددي  وقددال

 نػػػزح بعػػػض حبػػدلت أنمػػػاط المعيشػػػة  ػػػ  كمحييمػػػا،  حالشػػت بعػػػض الحػػػد د الفاصػػػمة، 
 (.16)  المحعمميف  المحعممات مف القسية،  حقيقس العمؿ الزساع 

 دن  ااساب ال جرة من الري  إلى المديندة احث دفي مرحمة ما إن تي ير العمل ال را ي كان 
 مددل  لكدددن  فدددي الوقدددت الدددرا ن ندددر   جددرة معاكسدددة  أدت إلدددى تمددددن الريددد   وغيدددرت أنمددداط 

ددد( ندددداء الصةصدددا ) وفدددي روايدددةح. و ضدددو المعيشدددة فيددده ا ااسدددم م:   اقدددال أحدددد الةبلحدددين متكمم 
حيػػدمت العالقػػة بػػيف الفػػالح  األسض،  دخػػؿ القسيػػة عامػػؿ جديػػد،  مػػالؾ جديػػد لػـػ حعس ػػو 

،  حمػػت عالقػػات أساسػػيا النقػػ د  العقػػ د المبسمػػة  ػػ  المكاحػػب بعػػد أف كػػاف العمػػؿ اسػػابقً 
لػـػ حسػػحقس األسض،  القمػػؽ ال خػػالؿ السػػن ات السػػابقة   الحعػػب  الجيػػد أسػػار ىػػلا االسحبػػاط،

 (.17)  يعط ،  اسحساحت،  لـ حعد قادسة عمى الخصب،  أجدبت   قدت القدسة عمى العطاء
 دد ا الرؤيددة أ طددت لددؤلرض فددي الريدد  قيمددة أ ددر  غيددر الييمددة االجتما يددة التددي  نا إ

 كانت  ناك  وامل متعددة أدت إلى   ا التغير المستمر.  اإ    تمي ت ا ا الحياة الريةية.
 ل األرقام اإلحصامية إلى دالالت ا االجتما ية:سيتم تحوي يأتوفيما ي
 :: مؤشسات ححعمؽ بالعمؿ باألسضأ الً 
   مساعدة األىؿ    أعماؿ الحقؿ: (:1) ممؤشسلححميؿ االجحماع  لا -1

أد  إلدى  ندوع العمدل  وندر  تحدوال   تااينت إجااات أفراد العينة  ن  د ا المؤشدر حسدب
ة األ ددل فددي أ مددال الحيددل االسددتيرار فددي العمددل غيددر العمددل ال را ددي  وأصدداحت مسددا د

يسددا دون  مددن مجمددل أفددراد  ينددة الاحددث فددي جديدددة  رطددو ( %23) انسدداةثانويددة  فيددط 
دا  و لك ألسااب من ا  ددم تدوفر الوقدت  أو أن العمدل اآل در يددر ر أ م م ندر  و أكثدر   اح 

                                                           
 . 89 :مرجع سااق  ص حميم: اركات  -16
 .1990    اتحاد الكتاب العرب  دمشق رواية  نداء الصةصا  :قسام  يحيى -17
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فدددي مدددد  مسدددا دة األ ددل يتعمدددق اعددددة  وامدددل من ددا الحاجدددة إلدددى األ دددل  أو تدددوفر  اتدددرج  
 طايعة السكن...  أوالوقت 
 ج إلى البسية  معس ة أسا   األىؿ:  لخس ا (:2) ممؤشسلاالجحماع   لححميؿا -2

ر ا إن لدم يعرف دا  ييددّ  قد ال يعمل الةدرد فدي األرض  وقدد ال يسدا د أ مده  ولكدن كيد 
ي ددرج إلي ددا  ويتعددر  تراا ددا  ولدد لك أد   دد ا المؤشددر داللددة اجتما يددة م مددة   أو إن لددم

غيدر ( %25) من مجمل أفراد  ينة الاحث ال ي رجون إلى الارية  ونسداة( %22) فنساة
أ  يتساو  في نظر م ال روج مع  دم ال روج  فكي  تةكر   ا النسداة مدن أفدراد  محدد 

ن لددددم تكددددن  العينددددة اييمددددة األرض  ومددددن المعددددرو  أن الةددددبلح ي ددددرج إلددددى الاريددددة حتددددى وا 
دد م رو ددة  أو إن لددم يكددن لديدده  مددلم    و لددك اا ددا  ولددوحظ أن الطددبلب أكثددر الةمددات  روج 
دد فددي حددينألن ددم مددا  الددوا احاجددة إلددى أ م ددم   إلددى األرض   ااإلندداث اشددكل  ددام أقددل  روج 

ن  رجن فممتن ا ولي  لمعمل.  وا 
  عمؿ أ ساد العائمة    األسض: (:3) مؤشسححميؿ االجحماع  لمال -3

لةددبلح جددو ر العبلقددة مع ددا  والمعيددار األسددا  ى الددإمددل االجتمددا ي االنسدداة عيمثددل ال
  كما من ج ةشد م إلي ا ن  بلل  مم م ااألرض  ييد الةبلحو جت ا  فو ال   تيا  اه قيم

يشدددددد م إلدددددى اعضددددد م مدددددن ج دددددة أ دددددر   ف دددددل مدددددا  ال العمدددددل فدددددي األرض يأ ددددد  اعددددددا 
  ايرية جديدة  رطو   االجتما ي  ويشكل أسا  العبلقة في ري  دمشق  ممثبل  

مددن األسددر التددي ( %41) فددأكثر مددن ( ال) و( نعددم) تسدداوت إجااددات أفددراد العينددة اددين
ددد إلدددى أن تةيدددد  األسدددااب م تمةدددة  و ددد ا مدددا يدددؤد  آلي ددد را يدددة  ال يعممدددون ا دددا  اتممددك أرض 

  افددي نظددر أانام ددا الحي دد ومددن ثددما األرض قيمت ددا االجتما يددة  حتددى فددي نظددر  دد ا األسددر  
 إلى سمعة يس ل ايع ا والت مي  ن ا.  اوتتحول تميامي  

 الحعامؿ مي الم اش   الد اجف: (:4) مؤشسححميؿ االجحماع  لمال -4
 المنددد ل السدددكني مدددن السدددمات األساسدددية فدددي الريددد   ويسدددا د التندددوع فدددي اإلنتددداج د  يعددد

 ةادسدتمدن ترايدة الددواجن والمواشدي  ويُ  يمكدن إ األفيي فدي الريد  فدي تأديدة  د ا الم مدة  
مدن ايضدد ا وحميا ددا ولحوم ددا  كمددا يسددت دم الةددبلح فضددبلت ا فددي تسددميد أرضدده وم ر تدده  

إلى الاناء الطاايي  ولم يعد  ناك انساة كايرة ية جديدة  رطو  تحول شكل الاناء وفي قر 
مجال لتراية الدواجن والمواشي  ول لك ان ةضت نسداة مدن يسدتطيع التعامدل مدع المواشدي 

وأغمددا م مددن  مددال الاندداء والعدداممين فددي إصددبلح السدديارات  ممددن  ( %37) والدددواجن إلددى
االنسداة  لدي م مسكن يسا د  مى  لدك  وكداد أن تتبلشدى معرفدة التعامدل  اترايدة المواشدي

لكدددبل الجنسدددين  مدددا يشدددير إلدددى االاتعددداد  اتيريا ددد( %16) ان ةضدددت إلدددى إ لطدددبلب  ى الدددإ
 المت ايد ألاناء اليرية  ن السمات األساسية التي تمي  اليرية. 
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   : مؤشسات ححعمؽ بالنظسة المادية إلى األسض:ا انيً 
 إنحاج األسض ييط  نفقات األسسة: (:5) ممؤشسالححميؿ االجحماع  ل -5

ممددا تنتجدده األرض والم ر ددة  امدددا  امددن المعددرو  فددي حيدداة اليريددة أن الةددبلح يكتةددي  اتي دد
 م وسديمة يلدإمواشي  ول لك يعمل  و وأاناؤا في األرض  وتصدام االنسداة الدواجن و اليرايه من 

 لكدن  نددما تيدول نسدداةإنتداج  وفدي  د ا الحالدة ال يةكددرون ا جر دا أو الاحدث  دن  مدل آ ددر  
إنتداج األرض ال يكةدي م  ف د ا يؤشدر  إنا  :من إجااات  ينة الاحث في جديدة  رطو ( 68%)

لمدا ا راح الةبلحددون وأانداؤ م ياحثددون  دن  مددل آ در  دا ددل اليريدة أو  ارج ددا  ولد لك تعددددت 
ل  ددددن تحييددددق التددددوا ن اددددين الددددد  ا  احث ددددأنددددواع الحددددر  والمحددددبلت واال تصاصددددات العمميددددة

واإلنةاق  ما أد  إلى وجود قيم جديدة د مت ايدوة إلدى النسدق الييمدي و م مدت توا نده  وا تد ت 
 الييمة االجتما ية لؤلرض مصدر الييم في الري . فيرا  وأثرت اشكل  اص يمعاي
قيمػة األسض بػيف العػاميف ى لػإح ا ػؽ النظػسة  (:6) ممؤشػسالححميؿ االجحماع  ل -6

 بييس العمؿ الزساع   األىؿ:
 صدددديغإنتدددداج األرض ال يكةددددي نةيددددات األسددددرة   نا إلممؤشددددر السددددااق اليامددددل  اسددددتكماال  

المؤشدر الدددال  مدى مددد  تحييددق التوافدق اددين نظدرة األاندداء العدداممين اغيدر العمددل ال را ددي 
سنة  واين أ م دم  ( 44-25) من  ينة الاحث  وكم م من الشااب والك ول وأ مار م اين

الحيدداة االجتما يددة التددي  ألنا  ( %63)  دددم التوافددق تيدداربفمددن الطايعددي أن تكددون نسدداة 
 م  ددا أاندداؤ في سددنة  غيددر تمددك التددي يرغددب( 81-61)  اشدد ا األ ددل  وأ مددار م اآلن اددين

  فمددع تغّيددر العمددل تغّيددرت النظددرة إلددى قيمددة األرض  فدداألرض التددي كانددت تحتضددن اليددوم
شددون مددع اعضدد م كددل ماددا ف الةبلحددين فددي م ار  ددا وسدد ول ا وتحددت أشددجار  يتون ددا  يعي

الحياة ومنغصات ا    ا األرض تغّيرت  كما تغّير شدكل الانداء  وأدوات المعيشدة  مدا أد  
 رض.جتما ية لؤلييمة االال ر في نسق الييم االجتما ية  وأ م مكوناتهيّ إلى تغ
 قة العامميف بييس العمػؿ الزساعػ  باالسػح ماس  (:7) الححميؿ االجحماع  لممؤشس -7

    األسض:
قد يد ر العاممون من أاناء الري  في م تم  مجاالت العمل  غيدر العمدل ال را دي  
اعدددض المدددال  ومدددن المةدددروض  كدددون م أانددداء فبلحدددين   اشدددوا فدددي اليريدددة وم ار  دددا  أن 

يندة الاحدث فدي قريدة مدن أفدراد  ( %81) يشد م العمدل ال را دي  ولكدن الد   حصدل  أن
  وقددد يكددون  لددك اسددتةادة  مددن جديدددة  رطددو   ال يةكددرون فددي االسددتثمار االعمددل ال را ددي

 ومدن ثدما    داكمّ  تجارب الم ارع الكايرة  حيث يستأجر أصدحاا ا اليدد العاممدة فدي المجداالت
  لمدرام التجددار  افدهن م يجنحدون إلدى شدراء األرض وترك دا انتظدار   ي سدرون أمدوال م  ولد لك

 دا أضدحت كدأ  سدمعة تاداع وتشدتر   ولدي  ل دا نا إأ   ؛والايعاين فرق السعر اين الشراء 
 .أ  قيمة اجتما ية تجعم م يتمسكون ا ا
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 :: مؤشسات ححعمؽ باالنحماءا ال ً 
  حصس  ا ب منيا: انسبة مف باع ا أس ً  (:8) الححميؿ االجحماع  لممؤشس -8

ات يد  ويمكدن تحديدد ا حتدى الثمانيناعيددة تليسد مدن مراحدل الحيداة الريةيدة  في مرحمدة
مددن اليددرن العشددرين  كددان الةددبلح ي جددل مددن نةسدده إ ا فكددر اددأن يايددع أرضدده  وكددان ل دد ا 

ه مدع ت ميده  دن أرضده  سدو  يت مدى التةكيدر  قادل أن ينةد   مددلول اجتمدا ي  ويعندي أناد
دد مددا  ددن جيراندده  و دد ا ي تعاددت معدده فددي أمددام أقراامدده و وجتدده التدد اشددديد   ايسدداب لدده إحراج 

مدددن ( %61)   ندددر  أن نسددداة2118أ مدددال الحيدددل سدددنوات وسدددنوات  ولكدددن  اآلن   دددام 
دد   وتصددرفوا اثمن ددا  دون أ  مرا دداة مددن أراضددي م ا ينددة قريددة جديدددة  رطددو  اددا وا أرض 

وا  ا  قرب المناطق السكنية  و دي قاامدة لم را دة المرويدة  عةيالمااألرض كانت لمجيران  و 
ثدم  سدرنا  فاد األ دل مدن  مميدة الايدع  أجدااوا:  سدرنا األرض أسمل أاناء الةبلحين:  ل 

فدي العبلقدات االجتما يدة قدد حددث لغيدر  ان تغيدر  إ :لد لك فضدبل   دنالمال  ويمكدن اليدول 
 ء اليرية  وحّل واقع اجتما ي جديد.مصمحة أانا

االسحبػػػاط المعنػػػ  بػػػاألسض،  االعحػػػزاز عنػػػد  (:9) الححميػػػؿ االجحمػػػاع  لممؤشػػػس -9
 العمؿ بيا:

العمددل كرامددة لئلنسددان  والعمددل  نددا غيددر محدددد انو دده اددل امة ومدده المطمددق  و ددو  د  يعدد
 ( الاّطدال) د ك  الاطالة التي تجمب الم لة لصاحا ا  ول لك يص  الريةيون من ال يعمل ا

اعممدده فدي األرض م مددا كدان  دد ا العمددل ومددن  د ا المنطمددق  فدهن الةددبلح يعتد   ( ال ةم تدي) أو
  ويتاددار  الةبلحددون والةبلحددات فددي سددر ة إنجددا  أ مددال م  ووفددرة محاصدديم م  ولكددن  اصددعا  

 م ال يشدعرون من مجمل أفراد  ينة الاحث في قريدة جديددة  رطدو   ادأنا ( %58) أن يجيب
يعتدد ون اعمم ددم ( %23) ادداال ت ا  لعمم ددم فددي األرض  ف دد ا يعنددي أن ددم ال يعممددون  ميااددل

د صدبلح السديارات  و دي أ مدال صدعاة أيض    افي األرض  وأغما م من العاممين في الاناء وا 
وك لك فهن م مدا الوا  مدى تواصدل مدع العمدل ال را دي  ومدع أسدر م  و د ا النسداة مدن سدكان 

 اليرية ما  الت تحب األرض  وتحب العمل ا ا. 
المفا ػػمة بػػيف السغبػػة  ػػ  الحممػػؾ  حػػب  (:11) مؤشػػسححميػؿ االجحمػػاع  لمال -11 

 العمؿ    األسض:
أثددرت صددعواة العمددل ال را ددي مددن ج ددة  وضددع  إنتدداج األرض فددي اليريددة مددن ج ددة 

فضددموا ممكيددة ( %51) انسدداةمددل ال را ددي  ولكددن أفددراد العينددة  الرغاددة فددي الع فدديأ ددر  
ه ال يمكدن نادإأ   ؛ا م مدن أصدحاب اال تصاصدات العمميدةاألرض  مى العمل في ا  وأغمد

د م في اليرية مع أ م م  و جشراء األرض ليثات و  في ل م أن يعمموا اال را ة  ال يرغاون
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 ل لددك أفضددل مددن إيدددا  ا فددي الانددوك والمصددار   وكدد لك أفضدد أو ليجمدددوا أمددوال م  ألنا 
 سعر األرض في ارتةاع مستمر.   في نظر م  ألنا امن استثمار ا  را ي  

  اتتدرك ادور   ا أناألرض إما  النوع ي مو من أ  قيمة اجتما ية  ألنا إن التممك من   ا 
 وفي الحالتين تةصل  ن المجتمع وتةيد قيمت ا االجتما ية. اسور مرتةع  تسور أو

ممكيػػة األسض حػػسبط الفػػسد  الشػػع س بػػأف   (:11) مؤشػػسححميػػؿ االجحمػػاع  لمال -11
 بالقسية:

مددن أفددراد ( %61) الريدد  يددرون فددي األرض  امددل ارتادداط ووجددود  فأجدداب ظددّل أاتدداء 
 دد ا اإلجاادددة  د  ه  وتعددإن ممكيدددة األرض تددراط الةددرد ايريتدد( نعددم) العينددة  ددن  دد ا المؤشددر

إيجااية االمة وم العام  ولكدن لمممكيدة  ندا قيمدة ماديدة ولدي  قيمدة اجتما يدة  ف د ا النسداة 
 ابلمعمددددل قيمددددة اجتما يددددة تكتمددددل االممكيددددة  كمددددا أجدددد تةصددددل اددددين الممكيددددة والعمددددل  ألنا 

الممكيددة ال تحيددق االرتادداط االيريددة  ويددرون  وامددل غير ددا  مددن أفددراد العددين  اددأنا ( 25%)
تايى رغاة أفراد العينة في قرية جديدة  رطو  مجدرد  تراط الةرد ايريته  وقد يكون العمل.

ضدد م  ولددم يعددد اهمكددان م الحصددول قددد ال تتحيددق   اصددة لددد  أولمددك الدد ين اددا وا أر  رغادة
   مي ا أو الوصول إلي ا.

البقػػاء  ػػ    ػػ لعمػػؿ حػػأ يس عامػػؿ  ػػسص ا(: 12) مؤشػػسالححميػػؿ االجحمػػاع  لم -12
  :القسية
ن لددم يتدوفر ل ددم  مدل  را ددي  يؤكدد أانداء قريددة جديددة  رطددو   انتمداء م إلي ددا  حتدى وا 

ر شدكل الاندداء ّيدفدي األرض  لضديق المسداحة الم رو دة  أو لجةدا  مصدادر الدر   أو لتغ
مدن العيندة تؤكدد الايداء فدي ( %65) في اليرية  لكن انتماء م يتم من  بلل العمل  فنساة

لدددد  الجنسدددين  والةمتدددين  اليريدددة إ ا تدددوفرت فدددرص العمدددل  و ددد ا النسددداة المرتةعدددة كاندددت
مددن  مددال الاندداء والعدداممين فددي إصددبلح ( %75) العمددريتين  وم تمدد  أنددواع العمددل  وأكددد

السيارات والورش  أن الاياء فدي اليريدة مدرتاط اتدوفر فدرص العمدل  ولدي  اداألرض  و د ا 
 ء اليرية حسب  ينة جديدة  رطو .ايعنى تراجع قيمة األرض في نظر أان

  المقحسحات:نحائج ال -
 اعد التحميل االجتما ي أصام ااإلمكان صياغة النتامف والميترحات.

 النحائج الح  حـ الح صؿ إلييا: -1
المسير لماحث  واليامل: قد يةيد العاممون اغيدر  تحيق الةرض الرمي النحيجة األ لى: 

تصام االنساة إلي م سمعة  مدا  ومن ثمّ العمل ال را ي من أاناء الري   بلقت م ااألرض  
وتأكدد  د ا الةدرض مدن  دبلل اإلجاادة  دن المؤشدرات:  يؤد  إلى س ولة ايع ا أو  جر ا.
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( %41) مددى  ددروج األسددر إلددى العمددل فددي األرض  فيددد أجااددت نسدداة الدددال ( 3)المؤشددر
 من أفراد( %61) أسر م ي رجون لمعمل في األرض  كما أجاب فيط من أفراد العينة اأنا 

فيدط مدن ( %6) وأنا  ( 8) األرض وتصرفوا اثمن دا حسدب المؤشدرأ م م اا وا  العينة اأنا 
مدددى ت ايدددد ضدددع  تمسدددك  تثمار فدددي العمدددل ال را دددي. مدددا يددددل أفدددراد العيندددة يثيدددون ااالسددد

 الةبلحين في اليرية اأراضي م. 
: ياتعددد المتعممددون  ددن األرض ويضددع  ارتادداط م ا ددا احكددم طايعددة النحيجػػة ال انيػػة

و ددد ا مدددا أكدنددده   نددداك قسدددم كايدددر مدددن م ال يعدددر  األراضدددي التدددي يممك دددا أ مددده.و العمدددل  
فيددط مددن مجمددل ( %9) إ  ؛مددى مسددا دة األ ددل فددي أ مددال الحيددل الدددال ( 1) المؤشددرات

( %18دون أ م ددم  ونسدداة )يسددا   دداكمّ  الةمدداتالعدداممين فددي اال تصاصددات العمميددة ومددن 
( 12)  م م في أ مال الحيل. ودل المؤشرمن الطبلب من الجنسين والةمتين  يسا دون أ

فرص العمل م ما كان نو  ا  تؤد  إلى االرتااط االيرية  ولي  العمل ال را دي  مى أنا  
مددددن ( %53) و( نعددددم) صددددحاب اال تصاصددددات العمميددددةمددددن أ( %71أجدددداب ) إ وحدددددا  

 تؤد  إلى الاياء في اليرية.  فرص العمل الطبلب اأنا 
ا ددا اددل  ا: ي ددرج الطددبلب الجددامعيون إلددى العمددل فددي األرض لددي  حا ددالنحيجػػة ال ال ػػة

فيددط مددن  ينددة الطددبلب ( %11أجدداب ) إ ( 7) وأثاددت  لددك المؤشددر أ م ددم. إرضدداء  لرغاددة
( %45أجداب )( 11) في األرض  و ن المؤشدرأثناء العمل  في  م يشعرون ااال ت ا اأنا 

فيط من م ( %6ممكية األرض  مى العمل ا ا  وأن )  م يةضمونمن الةمتين العمريتين اأنا 
 (.6) ألرض حسب المؤشرى الإيشاركون أ م م النظرة الييمية 

 .ال االاتعاد المت ايد  نه  مى الرغاة االعمل في األرض    ا النسب ال تدل  
يددر  الطددبلب الجدددامعيون أن مسددتيام م فددي العمددم ولددي  فددي العمدددل  :ةالنحيجػػة السابعػػ

رأ   إ ( 8) ميدده المؤشددرات  المؤشددر   و دد ا مددا دلددت ال را ددي  ويرفضددون االنتمدداء إلي ددا
( 11) رض ويتصدددرفون اثمن دددا. ودل المؤشدددرمدددن أفدددراد العيندددة أ م دددم يايعدددون األ( 61%)
رض تددراط اإلنسددان االيريددة  ألمددن الطددبلب ال تددر  أن ممكيددة ا( %41مددى وجددود نسدداة ) 

السدتيرار فدي اليريدة  وفدي ى الدإمن الطبلب أن توفر فرص العمدل تدؤد  ( %51وأجاب )
 لم ييصد االعمل العمل ال را ي فيط  ال أ  نوع من العمل.  اكمّ  الحاالت

لمعمددل فددي األرض  ويجيددد قسددم  افر الحرفيددون مددن أاندداء اليريددة وقت ددو يدد النحيجػػة الخامسػػة:
مدددن م ( %33أجددداب )( 1) فعدددن المؤشدددر التعامدددل مدددع الددددواجن والمواشدددي كرافدددد لد مددده.مدددن م 
يحصدمون مدن حدرف م  مدى مدردود  إ لمسا دة األ ل  و  ا النساة قميمة  اأن م يجدون وقت   اتيريا  

مدددن الحدددرفيين ( %65) أجددداب فدددي حدددينأ مدددى ممدددا يحصدددمون  ميددده مدددن العمدددل مدددع األ دددل  
 .وترايت اوالدواجن  يالمواشجيدون التعامل مع ي م نا إأ  ( نعم) والعاممين في الورش اد
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ددد( %61) : اددداعالنحيجػػػة السادسػػػة  لدددك حسدددب   وتصدددرفوا اثمن دددا  و امدددن الةبلحدددين أرض 
نجدددد ضدددع   ه اتددد لنظدددر  دددن األسدددااب التدددي دفعدددت لمايدددع  وفدددي الوقدددتاغدددض ا( 8) المؤشدددر

 (  ال) اد( 7) العينة  مى المؤشرمن مجمل ( %81) أجاب إ الرغاة في االستثمار ال را ي  
اإلندداث ال يددرغان اددالمطمق االسددتثمار فددي ال را ددة. و دد ا مددا  اددرت  النحيجػػة السػػابعة:

لدم يدرغان فدي االسدتثمار ال را دي ومدن الةمدات العمريدة  إ  ( 7)  نه اإلجااة  دن المؤشدر
أفدراد العاممددة   وال ي ةددى لمدا ل دن مدن تددأثير فدي توجيده  داكمّ  وأندواع العمدل واال تصاصدات

 نحو ا تيار مجاالت العمل  في الوقت الرا ن وفي المستيال.
وجددت نسداة  إ  ناك فرق اين الرغادة االتممدك  والعمدل فدي األرض   النحيجة ال امنة:

ا مدا  ادرت  نده   دا. و دمكية األرض ولكدن ال يحادون العمدل فيكايرة من العينة يرغاون ام
 م يةضدددمون ادددأنا  مدددن أفدددراد العيندددة( %51) أجاادددت نسددداة إ ( 11) اإلجاادددات  دددن المؤشدددر

يددرون األرض مدددن  ددبلل العمدددل  ( %25) ممكيددة األرض  مدددى العمددل ا دددا  و لددك مياادددل
 غير محدد ويصم توج  م في االتجا ين.( %24) ووجد

مى توجه  ام نحدو العمدل الد   يغطدي النةيدات ويمادي االحتياجدات     ا النتامف  تدل  
النظريدددة االجتما يدددة لروادددرت ادددارك الياممدددة ااالسدددتيرار مدددن  دددبلل التدددوا ن  واددد لك تتحيدددق 

 والتطور من  بلل العمل.
 ( اإلرث وت ايددد  دددد السددكان) إن ارتةدداع سددعر األرض  وتشددتت ممكيت ددا اةعددل قددانوني

دفع سكان الري  اليريب من المدينة إلى الاحث  ن أ مدال أ در  أكثدر فامددة مدن العمدل 
إلى تحول قيمة األرض من الييمة االجتما ية التدي ال تيددر ادثمن  إلدى  ال را ي  ما أد 

  .سمعة يس ل ايع ا وشراؤ ا
 المقحسحات: -2

إن معالجة مثل   ا الظا رة  االاتعاد  ن األرض  ال يمكن أن تتم مدن  دبلل دراسدة 
قددد  األرض ال را يددةمسدداحة ممكيددة واحدددة  وفددي مرحمددة  منيددة محددددة  ومددن الواضددم أن 

و ميدددده سددددو  تركدددد    رث  وقددددانون اإل دددددد السددددكانتجدددد أت اسدددداب ال يددددادة الكايددددرة فددددي 
 :يأتت ا كما يصياغالتي يمكن  مى استثمار المساحات الصغيرة   الميترحات

العمددل المتكامددل والمن جددي لتعمدديم أاندداء الريدد  اسددتثمار المسدداحات الصددغيرة اليميمددة   -آ
 .اجسمي   اكل إر اق  وال تش ا را ات مناساة  تؤمن د بل  

تشدجيع أاندداء الريدد   مددى العمددل لتددأمين االكتةدداء الدد اتي مددن ال ضددار والمحددوم مددن  -ب
 الحدامق المن لية  حال توفر ا  أو المساحات اليميمة الممتمكة.

امندع التعدديات الطارمدة  ( األن دار المحميدة) العمل  مى إ ادة جر مياا ن ر األ وج -ج
 ن ر.األ   ا من الير  من مياا اكاير   احرمت  دد      ا التعديات ا مي 
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الجوفيددة مددن اآلاددار االرتوا يددة   ت ةدديض أسددعار الوقددود الم صددص السددت راج الميدداا -د
 .معيوال   ا  ليؤمن المحصول راح  احيث يصام است راج الماء اقتصادي  

فدي العمدل  مون حدر  اليدويدة مدن أانداء اليريدة  يسدلعداممين فدي الا ما سدى إلدإ انظر   - د
رك ا دددا الجمعيدددات الةبلحيدددة والج دددات ال را دددي  لددد لك ييتدددرح وضدددع من جيدددة و طدددط تشدددا

 المعنية  لبلستثمار المشترك لاعض المحاصيل المبلممة لطايعة األرض ولتوفر المياا.
مدددا قددد حصدددل  وغيددر نمدددط المعيشددة فدددي اليريددة  ولددد لك  اأن يدددرك الجميدددع أن تغيددر   -و

وتوجي ده  والاحدث  دن وسدامل جديددة تدراط السدكان ايدرا م  مثدل ييترح مسايرة  د ا التغيدر 
 المشاريع االستثمارية الصغيرة.

الحرفيات واال تصاصديات وجددن حيدات ن فدي  مم دن الجديدد  لد لك ييتدرح  مادامت - 
 توجيه الانات نحو الحر  اليدوية  وتشجيع الت صص العممي لمن يرغاون اه.

فدي الريد  جميع دا انداا االجتما يدة و   مجتمعده فديمّر اليطدر اأ مدة  اصدةة أثدرت  -ح
 إلددى والمدينددة والااديددة  وغيددر قيمدده  ودون شددك أثددر فددي مجتمددع الاحددث  و دد ا مددا يحتدداج

 ج آثار ا في   ا الاحث.در  تُ دراسات متعددة ومت صصة  ول لك لم 
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 حؽالمال
  (:1)الممحؽ 

 بييس العمؿ الزساع  مف سكاف القسية حييس نظسة العامميف: بحث ميدان ة اسحبان
  إلى قيمة األسض

 :معم مات شخصية لممسحجيب :أ الً 
 ( سنة العمر: ) -
 أنثى:   كر  الجن : -
  حرفي )أ  م نة(: - طايعة العمل:-
  ا تصاص  ممي )أ  ا تصاص(: - 

         طالب دكتوراا طالب ماجستير طالب جامعي 
:    مددى تعددرّ  ددد  إلددى تلصددالم الاحددث الجددامعي و  االسددتاانة دد ا  الصػػديؽ المححػػـس

  نظر العاممين اغير العمل ال را ي ومن أ ل اليرية  إلى قيمة األرض.
 غيس محدد ال نعـ المؤشس مسمسؿ

  انًيا: مؤشسات ححعمؽ بالعمؿ باألسض
    أسا د أ مي في أ مال الحيل 1
    والد أ ر  مواقع كل األراضي التي يممك ا  2
    يعمل أفراد  اممتي في األرض اشكل دامم 3
    أتعامل مع الدواجن والحيوانات التي تممك ا األسرة 4

  ال ًا: أسئمة ححعمؽ بالنظسة المادية
    إنتاج األرض يغطي نةيات األسرة 5
    قيمة األرضى لإأوافق والد  وجد  في نظرت م  6
    العمل ال را يأفكر ااستثمار أموالي  ارج  7
ا لعدم اإل 8     فادة من اااع والد  أرض 

 سابًعا: مؤشسات ححعمؽ باالنحماء
    أشعر ااال ت ا   ندما أ مل في األرض 9
    ال أرغب اايع األرض وال أحب العمل ا ا 11
    ليريةااأشعر أن ممكيتنا لؤلرض تراطني  11
    اليريةأفكر اال جرة ليمة فرص العمل في  12

ليػػػػػػػا قيمػػػػػػػة اجحماعيػػػػػػػة أـ قيمػػػػػػػة ابػػػػػػػف القسيػػػػػػػة، مػػػػػػػا حقيمػػػػػػػؾ لػػػػػػػ سض ىػػػػػػػؿ  ب صػػػػػػػفؾالسػػػػػػػؤاؿ المفحػػػػػػػ ح: 
 شكًسا لحعا نكـ.............................:مادية
 :دسجة حعا ف المسحجيب :خامًسا

1 2 3 4 5 
 ممتا  جيد جد ا جيد مياول غير مياول
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