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ABSTRACT
استثمار األراضي انزراعية انبور في حم مشكهة انبطانة.
هىذ انجعبري ،عبير رشذي قىيبي.
مذرسة وداد واصر انذيه – انخهيم
وشرت في كاوون األول 2020
انمهخص:
ٓٚذف انجسث إنٗ دساسخ إيكبَٛخ االسزثًبس ف ٙاألساظ ٙانضساػٛخ انجٕس نهسذ يٍ يشكهخ انجطبنخ انز ٙرٓذد انًدزًغ انفهسطُٙٛ
يٍ خالل يمبثهخ أصسبة انخجشح يٍ انًضاسػٔ ٍٛإػذاد اسزجٛبٌ ٚج ٍٛسأ٘ انؼبغه ٍٛػٍ انؼًم ف ٙاالنزسبق ف ٙانًدبل انضساػٙ
نسم يشكهخ انجطبنخ يٍ خٓخ ٔاسزثًبس األساظ ٙانضساػٛخ انجٕس يٍ خٓخ أخشٖ.
أظٓشد انُزبئح أٌ نهجطبنخ رأثٛش ػهٗ األفشاد ٔصٚبدح ف ٙانًشبكم انُفسٛخ ٔاالخزًبػٛخ ٔااللزصبدٚخ ٔانٓدشحٔ .أٌ انًًبسسبد
انسهجٛخ نإلَسبٌ ٔنالززالل رؼزجش سججب سئٛسًٛب ف ٙرذْٕس األساظ ٙانضساػٛخ .كًب أشبسد إنٗ أْى انطشق نهسذ يٍ رذْٕس
األساظ ٙانضساػٛخ كبنسصبد انًبئٔ .ٙرٕص ٙانجبزثخ ثعشٔسح اسزغالل األساظ ٙانضساػٛخ انجٕس ف ٙرٕظٛف انؼبغه ٍٛػٍ
انؼًم نسذ انسبخخ أٔ اػزجبسْب يصذس دخم ٔانز٘ نشثًب ٚسبْى ف ٙاَخفبض َسجخ انجطبنخ.
مقذمة:
َظشا نهزشاخغ انكجٛش ف ٙػًهٛبد اػًبس ٔاسزصالذ األساظ ٙانضساػٛخٔ ،ثًب أٌ يسٕس انصشاع ف ٙفهسط ْٕ ٍٛاألسض ٔيب
رًثهّ يٍ زبنخ رسذ ٔاَزًبء نإلَسبٌ انفهسط ُٙٛػجش انزبسٚخ؛ نٓزا أصجر ال ثذ يٍ االْزًبو ثبألسض ٔانؼٕدح انٓٛب يٍ خذٚذ.
ٔلذ أخزد يظبْش انزذْٕس انضساػ ٙثبنزضاٚذ خبصخ ثؼذ ػبو 1967؛ زٛث سبدد يًبسسبد االززالل اإلسشائٛه ٙغٛش انششػٛخ
ػهٗ ػذح يُبغك رًثهذ ف ٙيصبدسح األساظٔ ٙرٓدٛش أصسبثٓب ٔرسٕٚهٓب انٗ يؼسكشاد نهدٛش ٔيسزٕغُبد ٔشك انطشق
االنزفبفٛخ.
كًب رؼذ انجطبنخ يٍ انًشبكم انز ٙرؤسق انكثٛش يٍ انذٔلٚٔ ،خزهف زدًٓب يٍ دٔن ٍخ ألخشٖ رجؼبً نهخطػ االلزصبدٚخ فٓٛب ٔيذٖ
رٕفش فشص انؼًم ،زٛث رشٛش انذساسبد إنٗ ٔخٕد انًال ٍٛٚيٍ انؼبغه ٍٛػٍ انؼًم ف ٙأسخبء انٕغٍ انؼشثٔ ،ٙنٓزِ انجطبنخ
انكثٛش يٍ اٜثبس انسهجٛخ ػهٗ انفشد ٔػهٗ انًدزًغ ككم؛ ألَّٓب رزفشٗ غبنجب ً ث ٍٛاألفشاد انز ٍٚف ٙسٍ انؼًم ٔانمبدس ٍٚػه ّٛي ًّب
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د أخشٖ غٛش خٛذ ٍح ،كًب أَّٓب رؤخش ػدهخ انًُٕ ٔانزطٕس داخم انذٔنخٔ ،رؤد٘ إنٗ
ٚدؼهٓى ٕٚخٌٕٓ غبلبرٓى ٔلذسارٓى إنٗ يدبال ٍ
ظٕٓس انكثٛش يٍ انًشبكم االخزًبػٛخ ٔانُفسٛخ.
أيب فًٛب ٚزؼهك ثبألساظ ٙانضساػٛخ انجٕس فئَٓب ػجبسح ػٍ يسبزبد غٛش يسزغهخ ٔيًٓهخ ال ٚزى صساػزٓب يٍ لجم أصسبثٓب ثسجت
رٕفش فشص ػًم أفعم نٓى ٔاػزجبسْب زشفخ لذًٚخ يزٕاسثخ يٍ األخذاد فٛدت أٌ ٚزى إزٛبئٓب ززٗ ٔنٕ يٍ لجم أشخبص غٛشْى
ثٓذف االسزفبدح يُٓب ٔسذ انسبخخ ٔزًبٚزٓب يٍ انزصسش ٔاندفبف ٔاسزغالل االززالل اإلسشائٛه ٙنٓب.
يٍ االسجبة انشئٛسٛخ نهجطبنخ:
-1سٕء انزخطٛػ انسكٕي :ٙفشم انسكٕيخ ف ٙاسزغالل انؼبغه ٍٛػٍ انؼًم انزٚ ٍٚزًٛضٌٔ ثبنكفبءح انؼبنٛخ انًطهٕثخ ٔػذو
يسبٔنزٓب نسم ْزِ انًشكهخ ثطشق أخشٖ يثم :اسزغالل االساظ ٙانجٕس نسم يشكهخ انجطبنخ ٔسفغ اَزبخٛخ انذٔنخ.
-2غٛبة انٕػ ٙنذٖ االفشاد ثأًْٛخ األسض انضساػٛخ ٔانُزبئح انًزشرجخ ػهٗ اًْبنٓب.
 -3انًٓبخشح يٍ انشٚف انٗ انًذٌ ٔاًْبل االساظ ٙانضساػٛخ ٔاالَشغبل ثٕظبئف أخشٖ َزٛدخ انزمذو انزكُٕنٕخٙ
ٔاػزجبسْب زشفخ لذًٚخ غٛش يدذٚخ نهُفغ.
-4األسجبة انسٛبسٛخ انًزًثهخ ف ٙسٛبسخ دٔنخ يب أيب فًٛب ٚزؼهك ثفهسط ٍٛفبأليش يزًثم ثئػبلخ االززالل نهزٕسغ ف ٙانًٍٓ
ٔاَشغبل انًٕاغُ ٍٛثبنثٕساد ٔانسشٔة كسشة غضح يب ٚؤد٘ إنٗ إًْبنٓى نألساظ.ٙ
-5أسجبة الزصبدٚخ :صٚبدح ػذد انًٕاغُٔ ٍٛلهخ انٕظبئف انًؼشٔظخ ٔاالسزمبنخ يٍ انؼًم يٍ أخم انجسث ػٍ ػًم خذٚذ
ٔاسزجذال األٚذ٘ انؼبيهخ ثبٜالد ٔانٕسبئم انًزمذيخ ٔاسزمطبة أٚذ٘ ػبيهخ يٍ انخبسج.
ٔرزطهغ انجبزثخ يٍ خالل ْزا انجسث انٗ ٔظغ رٕصٛبد انجسث ثٚ ٍٛذ٘ أصسبة انمشاس فزضٚذ يٍ سؼ ٙانذٔنخ إلٚدبد يشبسٚغ
نهسذ يٍ يشكهخ انجطبنخ يثم يششٔع انًذُٚخ انصُبػٛخ انضساػٛخ ف ٙأسٚسب انًٕظف نؼذد كجٛش يٍ انًٕاغُٔ ٍٛزم يشكهخ
انجطبنخ ززٗ ٔنٕ ثُسجخ خضئٛخٔ .االسزغُبء ػٍ االسزؼبَخ ثبألٚذ٘ انؼبيهخ انمبديخ يٍ انخبسج ٔاسزجذانٓى ثؼًبل يسهٔ .ٍٛٛرٕػٛخ
انسكبٌ يٍ اخم رسذٚذ انُسم يٍ أخم زم يشكهخ االَفدبس انسكبَٔ ٙرمهٛم انزؼشض نهجطبنخٔ .رخفٛط سٔارت ٔأخٕس ثؼط
انًٕظف ٍٛرٔ انشٔارت انؼبنٛخ انز ٙال رُبست خٕٓدْى يًب ٚؤد٘ انٗ رٕفٛش ْزا اندضء يٍ انشارت ٔاسزثًبسِ ف ٙيدبل ٔلطبع
أخش ٚسبػذ ف ٙانسذ يٍ انجطبنخ.
أهذاف انبحث:
 -1انزؼشف ػهٗ أسجبة رذْٕس األساظ ٙانضساػٛخ ٔأثشِ ػهٗ سكبٌ انًُطمخ ٔأصسبثٓب يٍ انُبزٛخ االلزصبدٚخ.
-2رسذٚذ أفعم انطشق انزًٚ ٙكٍ اسزخذايٓب نًمبٔيخ رذْٕس األساظ.ٙ
-3ازٛبء األساظ ٙانضساػٛخ ٔزًبٚزٓب يٍ سٛبسبد االززالل.
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-4نفزر آفبق ثسثٛخ رزؼهك ثبألساظ ٙانضساػٛخ ٔاسزصالزٓب نهسذ يٍ شكهّ انجطبنخ.
أسانيب وفرضيات انبحث:
رى ٔظغ يدًٕػخ يٍ انفشظٛبد ْٔ:ٙ
-1نٕ رى اسزغالل كم أسض صساػٛخ ثٕس ف ٙرٕظٛف انؼبغه ٍٛسزُخفط َسجخ انجطبنخٔ ،سٛمهم يٍ انزصسشٔ ،سٛسبْى فٙ
انسذ يٍ انزغٛش انًُبخ.ٙ
 -2ف ٙزبل رى اسزغالل ْزِ االساظٔ ٙصساػزٓب فبٌ ْزا ٚؼٕد ثبنُفغ ػهٗ انفشد ٔٚدُ ٙاالسثبذ نهذٔنخٔ ،سٛسً ٙاالساظٙ
يٍ انًصبدسح يٍ لجم االززالل االسشائٛه.ٙ
اسزخذيذ انجبزثخ االسزجٛبٌ ٔانًمبثالد نهٕلٕف ػهٗ أسجبة انجطبنخ ٔرذْٕس األساظ ٙانضساػٛخ ٔدساسخ إيكبَٛخ اسزثًبس
األساظ ٙانجٕس ف ٙزم يشكهخ انجطبنخ.
ثى لبيذ ثزسهٛم انجٛبَبد ثبسزخذاو ثشَبيح ٔ Excelانخشٔج ثبنُزبئح ٔانزٕصٛبد.
وتائج انبحث:
نمذ أظٓشد َزبئح رسهٛم انًمبثالد أٌ:







 %80يٍ انًشبسكٚ ٍٛؼزجشٌٔ انجطبنخ انسجت انشئٛس نٓدشح انشجبة يٍ فهسطٔ ٍٛرنك نٕخٕد فشص ػًم
راد أخٕس يُبسجخ ف ٙانخبسج.
ٚ %70ؤكذٌٔ أٌ اَزشبس اندشائى ٔانؼُف ٔاالَسالل األخالل ٙيزشرت ػهٗ ػذو ٔخٕد فشص ػًم يُبسجخ
خبصخ نهشجبة.
ٚ %92ؼزجشٌٔ اٌ انكثٛش يٍ انًشبكم انُفسٛخ كبالكزئبة ٔاالَزسبس ٔانسشيبٌ ثسجت انجطبنخ.
 %85أكذٔا أٌ نهؼٕايم انجششٚخ األثش األكجش ف ٙرشاخغ ٔرذْٕس األساظ ٙانضساػٛخ ٔرسٕٚهٓب انٗ أساظٙ
ثٕس.
ٚ %65ؼزجشٌٔ أٌ يًبسسخ أػًبل انصٛبَخ ،يثم انسشاثخ ٔثُبء اندذساٌ اإلسُبدٚخ ٚسبْى فَ ٙفبرح انزشثخ.
يٍ أفعم غشق يُغ رذْٕس األساظ ٙانضساػٛخ :اسزخذاو غشق انسصبد انًبئٔ ،ٙاسزخذاو انًصبغت
ٔاألشدبس انسشخٛخ.

انخاتمة:
 ُْبنك انؼذٚذ يٍ انًسبزبد انضساػٛخ انز ٙرى رمهصٓب ثسجت سٕء اسزغالنٓب ،كًب أٌ انمذسح اإلَزبخٛخ نٓب ف ٙرشاخغفُٓبنك انكثٛش يٍ انًسبصٛم انضساػٛخ انز ٙرشاخؼذ يسبززٓب ٔاَزبخٛزٓب يثم انؼُت ٔانز.ٍٛ
 انًًبسسبد انسهجٛخ نإلَسبٌ ٔنالززالل رؼزجش سججب سئٛسب ف ٙرذْٕس األساظ ٙانضساػٛخ.PalStudent Journal
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ٍ ػٍ انؼًم نسذ انسبخخ أٔ اػزجبسْب يصذس دخم نشثًبٛف انؼبغهٛ رٕظٙخ ثٕس فٛ نٕ رى اسزغالل كم اسض صساػ.اَخفعذ َسجخ انجطبنخ
خٛ انضساػٙ رذْٕس األساظ،  انجطبنخ:كهمات مفتاحية
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