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 .فاالنكر لكال مساعدة الكثيريف كالذيف اتقدـ ليـ جميعا ببالغ الشكر كاالمتن

اعضاء كىيئة الى جامعتي الغالية ىذا الصرح العممي االصيؿ، الى معيد التنمية المستدامة، ادارة ك 
 اب الصباغ.كاخص بالذكر الدكتكر الفاضؿ عبد الكى تدريسية كطاقـ ادارم

الى الذم كقؼ معي خالؿ مشكارم التعميمي، كزكدني بالخبرة التي اثرت قدراتي، استاذم الفاضؿ 
 مدير معيد التنمية المستدامة الدكتكر عزمي االطرش.
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 ياب عيكش.ليذه الرسالة أ.د. ذ

كتفضمكا بقبكؿ  ليـ جزيؿ الشكر كالتقدير، اقتراحاتيـ في اتماـ ىذه الرسالوالى الذيف ساىمت اراؤىـ ك 
 .الدكتكر الفاضؿ محمد عكة، كالدكتكر الفاضؿ شاىر العالكؿ مناقشة الرسالة:

ابتيـ عمى اسئمة الى جميع المؤسسات االىمية كالحككمية كاالفراد المذيف قدمكا كؿ العكف كالمساعدة كاج
ادكات الدراسة المقابمة كاالستبانة، كالتي بدكنيا ما كاف باالمكاف اتماـ ىذه الدراسة ككضعيا في 

 صكرتيا النيائية.

الى مف اتاحكا لي الكقت كالفرصة لمتعمـ ككانكا خير سندا لي، جياز المخابرات العامة، معالي رئيس 
 عزاء، جميع زمالئي في العمؿ.المخابرات العامة في فمسطيف، المدارء اال

كر كعظيـ االمتناف كاخيرا الى مف ظمؿ النسياف ذاكرتي عف شكرىـ باالسـ، اتقدـ ليـ بجزيؿ الش
 لمساعدتيـ القيمة.

 زيدان نعيم محمد عبداهلل
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 المصطمحات اإلجرائية

 ىي عبارة عف عممية الحركة كاالنتقاؿ مف منطقة إلى أخرل إما لتحسيف كضع  : اليجرة
مف ظاىرة  كاالمياجر االقتصادم أك ىربا مف ظركؼ مناخية سيئة أك حركب 

كليس شرطا في اليجرة أف ينتقؿ اإلنساف إلى مكاف  ،طبيعية أك ضغكط سياسية
يخمص مف  أفضؿ مف المكاف الذم ىاجر منو فقد ينتقؿ إلى مكاف أسكء كي

ستنقعات فقد اضطر اإلنساف أف يياجر إلى الم. عدك غاشـ أك ضغط سياسي
كالجباؿ كالغابات كالمناطؽ الباردة أك شديدة الحرارة كىي جميعيا في المفيـك 
الجغرافي مناطؽ طرد كلجكء لقمة مكاردىا كصعكبة الحياة فييا تخمصا مف القير 

 (2000كالخضكع.)الفيؿ، 

حركة األفراد مف داخؿ المجتمع الكاحد مف بيئة محمية معينة إلى بيئة محمية 
تقاليـ مف مجتمع إلى آخر عبر الحدكد السياسية أك الدكلية كتككف أخرل أك ان

اليجرة داخمية إذا حدثت داخؿ المجتمع الكاحد كما ىك الحاؿ ليجرة الريؼ إلى 
المدينة كخارجية إذا قاـ بيا األفراد إلى خارج بالدىـ لفترة محددة أك بصفة 

 .(2002،نيائية)الصقكر

  :ىجرة األدمغة

 

 

 

 

  

زكح أك ىجرة الرجاؿ كالنساء المؤىميف تأىيال جامعيا سكاء درسكا في سفر أك ن
داخؿ البالد أك خارجيا، بمحض إرادتيـ أك قسرا كذلؾ طمبا لمعمؿ أك لمدراسة 
كعدـ عكدتيـ بعد إتماـ الدراسة كتشمؿ حاممي الشيادات العممية كالتقنية كجميع 

 .(1971 ،االختصاصات في شتى المياديف كالتخصصات)زيف

كىي التي تشمؿ حركة السكاف بيف دكلة كأخرل بمعنى أنيا تتعدل الحدكد     :اليجرة الخارجية
الجغرافية كالسياسية لمبمد الكاحد لتنتقؿ إلى غيره، كيعتبرىا البعض بأنيا عبارة 

د البشرية، مثؿ نقؿ التكنكلكجيا كرأس الماؿ ر عف النقؿ الدكلي لممكا
 (2003الدكلي.)فضيؿ،



 
 

 د
 

ىك الفرد الذم عاد إلى األراضي الفمسطينية لإلقامة فييا بعدما كاف مقيما في   :العائد المياجر
كقت سابؽ خارج األراضي الفمسطينية.)الجياز المركزم لإلحصاء 

 (2010الفمسطيني،

 :الضفة الغربية

 

ُسمَِّيت بالضفة الغربية لكقكعيا غرب نير األردف. كتشكؿ مساحتيا ما يقارب  
 56860أم حكالي  - إلى البحر مف النير ة فمسطيف اإلنتدابية% مف مساح21
كجباؿ القدس كجباؿ الخميؿ  . تشمؿ ىذه المنطقة جغرافيان عمى جباؿ نابمس²كـ

 .(1964، 1،ج1الدباغ، ؽ)كغربي غكر األردف

 :مكان اإلقامة

 

ىك المكاف الذم يقيـ فيو الفرد معظـ أياـ السنة)ستة أشير أك أكثر( بغض  
عما إذا كاف المكاف نفسو الذم تكاجد فيو الفرد كقت المقابمة أك المكاف  النظر

الذم يمارس فيو فعميا عممو أك نشاطو أك المكاف الذم تقيـ فيو أسرتو 
 (2010 األصمية.)الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني،

 :ديموغرافيا

 

أم  graphicأم "الناس" ك  demos)كممة يكنانية األصؿ تتككف مف مقطعيف:  
"دراسة"(. دراسة المجتمعات البشرية بطريقة عممية، بما في ذلؾ حجـ السكاف 
كتركيبيـ كتكزيعيـ ككثافتيـ كنمكىـ كخصائصيـ الديمكغرافية كاالجتماعية 
 كاالقتصادية األخرل، كأسباب كنتائج التغيرات التي تطرأ عمى ىذه العكامؿ.

 (2009حمادة، )

 أم المعبر بمد أك المقصد بمد داخؿ القانكنية الكضعية يفتقد الذم الشخص ىك"  :الشرعي غير المياجر
 مصطمح ينطبؽ كما تصريح، بدكف معينة دكلة إقميـ إلى يدخؿ فرد كؿ بمعنى

 يستنفذكف ثـ قانكنيا المقصد بمد يدخمكف الذيف األفراد عمى الشرعي غير المياجر
 (26ص، 2012)السكيعدم كالمجدكب، " القانكنية الكضعية



 
 

 ه
 

محافظة في الضفة الغربية كقطاع غزة داخؿ األراضي  16ىي كاحدة مف   :محافظة بيت لحم
الفمسطينية. كتغطي مساحة مف الضفة الغربية، كيحدىا مف الجنكب القدس. 
المدينة الرئيسية في المحافظة ىي مدينة بيت لحـ. كفقا لممكتب المركزم 

 2006في منتصؼ عاـ  1166180لإلحصاء الفمسطيني، بمغ عدد سكانيا 
 .(2009)اريج، 

 



 
 

 و
 

 ممخص الدراسة

التعرؼ إلى أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف إلى الخارج كأبعادىا االقتصادية تيدؼ الدراسة الى 

أسباب ىجرة السكاف ما الدراسة  تساؤالتجابة عمى مف خالؿ اال كاالجتماعية في محافظة بيت لحـ،

األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف ؟ ما حـ إلى الخارجالفمسطينييف مف محافظة بيت ل

ىؿ ىناؾ فركؽ في أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف ؟ الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج

الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، مكاف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغيرات عينة الدراسة )

ىؿ ىناؾ فركؽ في األبعاد االقتصادية كاالجتماعية   بيعة العمؿ الذم تقكـ بو(؟السكف السابؽ، ط

الجنس، ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغيرات عينة الدراسة )

 العمر، المؤىؿ العممي، مكاف السكف السابؽ، طبيعة العمؿ الذم تقكـ بو(؟

حيث قاـ بتصميـ ادكات الدراسة، المنيج الكصفي التحميمي،  الباحث باتباع كلتحقيؽ اىداؼ الدراسة قاـ

تككنت االستبانو مف مجمكعة مف المحاكر، كقد قاـ الباحث  بتكزيعيا عمى ك ، االستبانة كالمقابمةكىي 

كما قاـ الباحث بعمؿ مف مجتمع الدراسة،  مبحكث( 260بمغ عددىا )مف المياجريف قصدية عينة 

، كقد تـ لمعرفة اسباب اليجرة مف المدينةبيت لحـ، كذلؾ حافظة ت مع مؤسسات داخؿ م( مقابال10)

 (2016-2015تطبيؽ الدراسة في العاـ )

النتائج أف السبب االقتصادم مف أكثر األسباب التي أدت إلى كجكد اليجرة لدل الفمسطينييف أظيرت 

البحث عف فرص عمؿ،  أف ، كذلؾ مف اجؿ تحسيف الكضع المعيشي، ك محافظة بيت لحـفي 

، كذلؾ نظرا لمظركؼ محافظة بيت لحـاألسباب السياسية تعتبر مف األسباب الرئيسية لميجرة في 

السياسية التي تمر بيا فمسطيف مف احتالؿ كتطكيؽ كحصار، يمنع االستثمار فييا، كال يشجع عمى 

الجتماعية كالثقافية اقؿ تأثيرا عمى البناء كتأسيس المصانع، كالتنمية بكافو أشكاليا، كانت األسباب ا



 
 

 ز
 

مقارنو باألسباب األخرل،  كانت األبعاد االجتماعية مف أكثر األبعاد  محافظة بيت لحـالمياجريف مف 

ير المياجريف يكمف في الحنيف إلى الكطف ك، حيث أف تفمحافظة بيت لحـتأثيرا عمى المياجريف مف 

بيف متكسطات  رت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيةكاألقارب كاألىؿ كاألصدقاء كالجيراف، كأظي

أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تبعا لمتغيرات الدراسة )الجنس، 

العمر، المؤىؿ العممي، مكاف السكف السابؽ، طبيعة العمؿ( كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة 

صادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت بيف متكسطات األبعاد االقت  إحصائية

 لحـ تبعا لمتغيرات الدراسة )الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، مكاف السكف السابؽ، طبيعة العمؿ(، 

يكصي الباحث باتخاذ سياسات اقتصادية كاجتماعية كعممية كثقافية مف اجؿ تعزيز فرص العمؿ، 

كد كالمككث في بمدىـ، حتى ال يتـ خسارة كفاءات عممية، يمكف كتشجيع المكاطنيف عمى الصم

االستفادة منيـ في زيادة الكعي كالتعميـ كاالقتصاد الكطني، كالعمؿ عمى تشجيع االستثمار كفتح مجاؿ 

لممستثمريف مف اجؿ تعزيز الكضع االقتصادم الداخمي، كتحسيف فرص المعيشة لتمكيف المكاطنيف مف 

تعزيز التكاصؿ مف قبؿ السفارات في الخارج مع عدـ التفكير في مغادرتيا،  ك البقاء في أرضيـ ك 

  .المياجريف كتعريفيـ بما آلت اليو األكضاع في فمسطيف



 
 

 ح
 

Reasons for the immigration of the Palestinian population abroad and 

their economic and social dimensions in Bethlehem district 

Prepared by : Zedan  Naem Mohammad Abdallah 

Supervisor: Prof: Diab Al-Loosh 

Abstract 

The study aims to identify the reasons for the immigration of the Palestinian population abroad and 

their economic and social dimensions in Bethlehem district; through answering the following study 

questions .What are the causes behind the immigration of Palestinian residents of Bethlehem 

district? What are the economic and social dimensions of the immigration of the Palestinian 

inhabitants of Bethlehem to the outside? Are there any differences among the causes of the 

immigration of the Palestinian population of Bethlehem to the outside due to the variables of the 

study sample (gender, age, educational qualification, the former residence, the nature of their 

work)? Are there any differences among the economic and social dimensions of the immigration of 

the Palestinian population of Bethlehem to the outside due to the variables of the study sample 

(gender, age, educational qualification, the former residence, the nature of their work)? 

To achieve the goals of the study, the researcher followed the descriptive analytical 

approach, where he designed the study tools, which are the questionnaire and the 

interview. The questionnaire consisted of range of themes, in which the researcher has 

distributed an intentional sample of immigrants with 260 members of the study population. 

Also, the researcher has made (10) Interviews with some institutions within the city of 

Bethlehem, so as to find out the causes of the immigration from the city, and it was applied 

in (2015-2016). 

 

The results showed that the economic reason is the most common reason that led to the 

immigration of Palestinians in Bethlehem district, so as to improve the living situation and 

to search for jobs. The  political cause is one of the main causes of immigration among 

people in the city of Bethlehem, according to the fact that the political circumstances that 

the Palestinians go through  such as  occupation ,encirclement and siege prevent 

investment and  do not encourage the construction, the establishment of factories, and 

development in all its forms. The social and cultural causes have the less impact on 

immigrants from the city of Bethlehem, as compared to other causes. However, the social 

dimension was the most dimension that have affected immigrants from the city Bethlehem, 

where the immigrants were thinking of homesickness, relatives, friends, family and 
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neighbors. Therefore, results showed statistically significant differences between the 

averages of the reasons for the immigration of the Palestinian population of Bethlehem to 

the outside depending on the variables of the study (gender, age, educational qualification, 

the former residence, the nature of work). Also, the results showed a statistically 

significant difference between the mean for the economic and social dimensions of the 

migration of the Palestinian population of the Bethlehem district according to the study 

variables (gender, age, educational qualification, the former residence, nature of work).  

The researcher recommends taking social, scientific, cultural, and economic policies to 

encourage employment and encourage citizens to hold out and stay in their own country, 

so as not to lose scientific competencies that can be useful to increase awareness, education 

and the national economy. Also, encourage investment and open the field for investors in 

order to promote the internal economic situation, and improve living opportunities to 

enable citizens to stay in their own land and not to think about departure.  Finally, enhance 

the communication with migrant abroad through embassies and updating them, with the 

situation in Palestine.  
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 الفصل األول

 اإلطار العام لمدراسة

 

 مقدمة 1.1

ركب جاءت فكرة اليجرة مف فمسطيف في العيد العثماني، كلـ يكف دافع اليجرة في ذلؾ الكقت ىك الي
مف الكاقع، كانما جاء مف باب الحصكؿ عمى الفرصة االقتصادية االفضؿ، حيث عممت بعض 

عمى التركيج لبضائعيا المصنعة في فمسطيف في بعض الكاليات االمريكية، ككاف لركاج ىذه  العائالت
ة مف البضائع في تمؾ البمداف دكر في البحث عف االستقرار مف تمؾ العائالت، كمف ىنا بدأت اليجر 

 فمسطيف.

فعامؿ الدفع االنتداب البريطاني كالفرنسي  عمى بالد الشاـ، مع بداية بدأت اليجرة مف فمسطيف 
الذم ترؾ آثاره السمبية عمى جميع  ؛األساسي لميجرة مف بالد الشاـ كاف الكضع االقتصادم المتدىكر

مع انفتاح فمسطيف كبالد  الفئات السكانية، مسيحية كانت أـ إسالمية، فنرل عكامؿ الدفع تتصاعد
الشاـ عمى الجديد مف األفكار كالتكنكلكجية الغربية، كنتيجة لمثكرة الصناعية في أكركبا كما رافقتيا مف 
حركات استعمارية في الكطف العربي، اندرجت المنطقة في الشبكة االقتصادية الغربية )مسمـ، 

1991). 

مف خالؿ ىجرة المثقفيف الفمسطينييف في  1948 ككانت فمسطيف قد عانت مف اليجرة قبؿ نكبة عاـ
كقد عرفت ىذه اليجرة في ذلؾ الحيف  ،عدـ االستقرار االقتصادم كالسياسيلنتيجة  ، كذلؾ1921العاـ 

تبدك  1967كحتى عاـ  1952ف كانت ىجرة السكاف مف الضفة الغربية بعد عاـ ا  بيجرة العقكؿ، ك 
ة قسرية في مضمكنيا الداخمي، نظرا الفتقار اقتصاد الضفة اختيارية في مظيرىا العاـ، إال أنيا ىجر 
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الغربية منذ تمؾ الفترة إلى األسس االقتصادية السميمة كالتي تؤىمو لكي يصبح اقتصادا مستقال بذاتو 
كحتى كقكع الضفة  1952ياجريف الكبيرة، كبالتحديد بعد عاـ مكمتكامال في نفس الكقت، كاف أعداد ال

، إنما تعكد أسبابيا إلى عكامؿ اقتصادية أكثر منيا 1967الؿ اإلسرائيمي عاـ الغربية تحت االحت
ىذه الفترة،  سياسية، حيث لـ تتميز الضفة الغربية بأم ميزة صناعية عف الضفة الشرقية لألردف في

ة التمييز التي انتيجيا األردف في تنمية الضفة الشرقية بشكؿ خاص كتجاىؿ كيعكد ذلؾ إلى سياس
 (1987في الضفة الغربية. )مقبكؿ، التنمية

ككاف لألكضاع االقتصادية كاالجتماعية دكر بارز في دفع السكاف نحك اليجرة الخارجية مف فمسطيف 
تميز االقتصاد الفمسطيني قبؿ حيث  ، 1948نكبة الفمسطينية في العاـ تحديدا في األعكاـ التي تمت ال

لزراعة عمى ىيكؿ بنيتو االقتصادية، كأخذت تظير غمب قطاع اك بككنو اقتصادا زراعيا،  1948سنة 
مرت صناعات خفيفة اغمبيا ذات صبغة استيالكية، كبرزت نكاة لقطاع الخدمات، كلكف ىذه البنية دُ 

، فمساحات كاسعة مف األراضي الزراعية صكدرت، ككزعت عمى 1948تماما في فترة حرب 
، كحظر عمى المكاطنيف حفر اآلبار المستعمرات الييكدية، كذلؾ صكدرت مياه الرم كالشرب

ؿ مأجكريف داخؿ خط اليدنة االرتكازية، األمر الذم حكؿ كثيرا مف المزارعيف العرب إلى عما
 .(1991)حساسياف،كخارجو

اتجاه المدف الكبرل بحثا بدفعت بالشباب الفمسطيني إلى اليجرة مف قراىـ العربية  كؿ ىذه السياسات
ؿ عمر االحتالؿ، كخضكع عرب داخؿ خط اليدنة، قد منع إقامة يمكف القكؿ أف طك  ،عف العمؿ

الفمسطينييف لبنية اقتصادية صمبة متينة، كمنعت إسرائيؿ إقامة المؤسسات كالمصانع العربية الستيعاب 
حتى كصمت  ،البطالة المقنعة كالمكشكفة بيف المكاطنيف العرب المثقفيف كالمتعمميف كالعماؿ، كاستشرت  

مف  أدت الى المزيد مثؿ ىذه األكضاع االقتصادية حتمامجمكع القكل العاممة، ك  % مف20نسبتيـ 
اليجرة إلى الخارج، كيبدك عمؽ الخطكرة في ىذا المجاؿ أف الجسـ المياجر يمثؿ العناصر الفتية 
كالمنتجة كالقادرة عمى اإلنتاج البشرم كاالقتصادم في نفس الكقت، أما في مجاؿ الخدمات االجتماعية 

ا ينبثؽ عنيا مف خدمات صحية كتعميمية فإنيا تتسـ بتدني تغطيتيا لحاجات المجتمع العربي كم
الفمسطيني، كقد انعكس ذلؾ عمى المستكييف الصحي كالتعميمي المذيف كانا بحاجة إلى انتفاضة عميقة 

 (1991ة االحتالؿ.)حساسياف، الخمؿ الذم أصابيما مف جراء سياسإلصالح 
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( مف أىـ العكامؿ االقتصادية؛ تمؾ التي يطمؽ عمييا عكامؿ الجذب في 1990)كيقكؿ ابك الشكر  
% مف 50.92أف إذ   ،البمد المستقبؿ لمعمالة المياجرة، كعكامؿ الطرد المكجكدة في البمد المصدر ليا

المياجريف مف الضفة الغربية كقطاع غزة يرجعكف سبب ىجرتيـ إلى كجكد العمؿ في البالد المستقبمة 
كعدـ تكفره في الضفة الغربية كقطاع غزة، أم إلى انتشار البطالة فييما، ألف معظـ المياجريف  ،ليـ

ىـ مف ذكم المؤىالت العممية كالميارات العممية. كما اتضح لنا أيضا أف كجكد فرص عمؿ أفضؿ في 
أخر الخارج بسبب ارتفاع األجكر ىناؾ كانخفاضيا في الضفة الغربية كقطاع غزة يشكالف سببا 

% مف أكلئؾ المياجريف الذيف سبؽ ليـ أف عممكا في الضفة الغربية 65.19لميجرة، فقد تبيف أف ىناؾ 
كقطاع غزة ترككا أعماليـ ىناؾ بسبب كجكد فرص عمؿ أفضؿ ليـ في الخارج كبسبب انخفاض 

 األجكر كالدخؿ في الضفة الغربية كقطاع غزة.

زدياد حجـ اليجرة. كتمثمت أىـ العكامؿ االجتماعية في كلقد كاف لمعكامؿ االجتماعية دكر ميـ في ا
التحاؽ الزكجة كأكالدىا بزكجيا كالرغبة في مكاصمة التحصيؿ العممي لدل الشباب. ففي الضفة الغربية 
تبيف لنا أف نسبة المياجريف منيا بسبب التحاؽ الزكجة بزكجيا أك بسبب مكاصمة الدراسة كالتحصيؿ 

 (1990% عمى التكالي)ابك شكر، 18.92ك % 29.54العممي تصؿ إلى 

كالى جانب العكامؿ المذككرة أعاله ال بد أف نذكر باف كجكد األماكف المقدسة في فمسطيف كمكانة 
القدس كفمسطيف عمى الساحة الدكلية كانتشار المؤسسات الدينية األجنبية في الديار المقدسة، كازدحاـ 

العالـ كاختالطيـ بالتراجـ العرب المسيحييف، كباعة التحؼ فمسطيف بالزكار كالحجاج مف جميع أطراؼ 
التذكارية الممميف بالمغات األجنبية ...الخ كؿ ذلؾ أدل في أخر المطاؼ إلى ازدياد كعي العرب 
المسيحييف عف أكركبا كالعالـ الجديد، كاألمر الذم كلد فييـ الغيرة لمشاىدة تمؾ البالد كاالستقرار فييا 

 (1991الفرص االقتصادية المتكفرة أسكة بباقي شعكب العالـ.)مسمـ،كذلؾ الستغالؿ 

إف العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية تعد مف الدكافع الرئيسية لميجرة لمبمداف األجنبية إذ أف اليجرة 
لمخارج ال تقتصر عمى الفمسطينييف المسيحييف بؿ ىناؾ ىجرة مف المسمميف كذلؾ، كلكف بسبب 

ف مقارنة بالمسيحييف في فمسطيف، فاف النتائج السمبية ليجرة الفمسطينييف ضخامة عدد المسممي
 المسمميف تككف اقؿ كضكحان.
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بيت جاال إلى أمريكا الكسطى كالجنكبية منذ نياية  دينةكمبيت لحـ محافظة  لقد غادر بعض سكاف
نذاؾ الظركؼ القرف التاسع عشر كبداية القرف العشريف، كمف العكامؿ التي ساعدت عمى اليجرة آ

، كاف أمريكا الالتينية كبفعؿ العنصر الديني قد جذبت إلمبراطكرية العثمانيةالسياسية كاالقتصادية في ا
بيت لحـ كاعتقادا منيـ بسيكلو التأقمـ ىناؾ، كاف الفمسطينييف مف  حافظةالمسيحييف الفمسطينييف مف م

بريطاني كأمال بتحسيف فرص عيشيـ. الخميؿ كالجنكب فقد نزح بعضيـ إلى مصر الخاضعة لمحكـ ال
كقد فضؿ سكاف راـ اهلل كالبيرة كقراىما اليجرة لمكاليات المتحدة األمريكية ارض الفرص، بينما قاـ 

 (.1991سكاف نابمس كالمنطقة الشمالية بالتنقؿ كالتجارة مع سكريا كلبناف )سابيال،

ى اسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف الى كانطالقان مف ذلؾ فقد تكلدت الرغبة لدل الباحث لمتعرؼ عم
الخارج كأبعادىا االقتصادية كاالجتماعية في محافظة بيت لحـ، كتحميميا خاصة كأف محافظات 

 فمسطينية كثيرة ليا تجربة  في اليجرة الداخمية كالخارجية.

 مشكمة الدراسة 2.1

نية إلى خارج الكطف كقمو مف تكمف مشكمة الدراسة في تزايد عدد المياجريف مف المحافظات الفمسطي
يعكدكف منيـ إليو، مما خمؽ نكعان مف التحكالت االقتصادية كاالجتماعية في المجتمع الفمسطيني، ىذه 

، اعتمادا عمى رؤية الباحث، ككنو مف سكاف الظاىرة تبدك أكثر كضكحا في محافظة بيت لحـ
الفمسطيني عامة كمجتمع محافظة بيت  كنظرا لخطكرة الظاىرة عمى المجتمع المحافظة كيعمؿ داخميا،

فقد حاكؿ الباحث تفسير ذلؾ، كعميو  لحـ بكجو الخصكص كما ليا مف أبعاد اقتصادية كاجتماعيو، 
 اآلتي: الرئيس السؤاؿلتجيب عف مشكمة الدراسة  فقد جاءت

أسباب ىجرة السكان الفمسطينيين إلى الخارج وما ىي أبعادىا االقتصادية ما 
 كيتفرع منو عدة تساؤالت فرعية كاآلتي:في محافظة بيت لحم ؟ واالجتماعية 

 ؟ أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج. ما 1
 ؟ األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج. ما 2
فمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل ىؿ ىناؾ فركؽ في أسباب ىجرة السكاف ال. 3

الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، مكاف السكف السابؽ، طبيعة العمؿ الذم تقـك لمتغيرات عينة الدراسة )
 بو(؟
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. ىؿ ىناؾ فركؽ في األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت 4
الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، مكاف السكف السابؽ، رات عينة الدراسة )لحـ إلى الخارج تعزل لمتغي
 طبيعة العمؿ الذم تقكـ بو(؟

 مبررات الدراسة 3.1

 :كمنيالقد حفزني إلى ىذه الدراسة عدد مف المحفزات 

  تعتبر محافظة بيت لحـ مف أكثر المحافظات الفمسطينية معاناة لظاىرة ىجرة السكاف عامة
 لمسيحييف خاصة.كىجرة السكاف ا

  معرفة كرغبة الباحث في متابعة كاقع كخصكصية ىذه الظاىرة في محافظة بيت لحـ 

 .ككف ىذا المكضكع لـ يتـ التطرؽ لو مؤخرا مف قبؿ الباحثيف عمى حد عمـ الباحث 

 .قرب مكاف سكف الباحث مف مجتمع الدراسة 

 أىمية الدراسة 4.1

 اآلتية:تكمن أىمية الدراسة الحالية في النواحي 

ة في زيادة المعرفة العممية بمكضكع كمف األىمية العممية ليذه الدراست :األىمية العممية "النظرية"
كاالجتماعية ليجرة الفمسطينييف الخارجية في محافظة بيت لحـ كالسياسية كاقع األبعاد االقتصادية 

، حيث أف لمجيكد المبذكؿمف إضافة تستحؽ ا ما ستقدموذلؾ بمجتمعات أخرل، كما تكمف في كمقارنة
اضافة دراسة سابقة لمباحثيف حكؿ اليجرة في المكتبات الفمسطينية تساعد في بناء دراسات اخرل حكؿ 

 محافظات اخرل.

تتمثؿ ىذه األىمية في القيمة العممية التي ستشمميا نتائج الدراسة المتمثمة  األىمية التطبيقية:
كاالجتماعية لميجرة الخارجية في محافظة بيت لحـ، عمى سية كالسيابتشخيص كاقع األبعاد االقتصادية 

ات السكانية الكاعدة كخطط التنمية المالئمة القرار في كضع السياس أمؿ أف يسترشد بيا صانعكا
 لمكاجيتيا.
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يعتقد الباحث أف ىذه الدراسة ىي األكلى في ىذا أىمية مرتبطة بمجاالت وحدود الدراسة: 
 حـ كأنيا تشتمؿ مجتمع البحث كىك السكاف المياجركف كخاصة المسيحييف.المجاؿ في محافظة بيت ل

رغبة الباحث كاىتمامو في مكضكع اليجرة كخاصة اليجرة المسيحية في  :أىمية مرتبطة بالباحث
محافظة بيت لحـ كأبعادىا االقتصادية كاالجتماعية، إضافة إلى زيادة ميارات الباحث العممية ككيفية 

 كتفسيرىا مف خالؿ منيجية عممية صحيحة. دراسة الظكاىر 

 أىداف الدراسة 5.1

أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف الى  تنطمؽ ىذه الدراسة  لتحقيؽ ىدؼ رئيس،  كىك التعرؼ عمى
 الخارج كأبعادىا االقتصادية كاالجتماعية في محافظة بيت لحـ.

 ألىداؼ الفرعية اآلتية.كلغاية تحقيؽ اليدؼ الرئيسي لمدراسة فانو ال بد مف تحقيؽ ا

 .أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج. التعرؼ عمى 1
األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى . التعرؼ عمى 2

 .الخارج
افظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل التعرؼ عمى الفركؽ في أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف مح. 3

الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، مكاف السكف السابؽ، طبيعة العمؿ الذم تقـك لمتغيرات عينة الدراسة )
 .(بو، الدكلة المقيـ بيا

التعرؼ عمى الفركؽ في األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة . 4
الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، مكاف السكف عزل لمتغيرات عينة الدراسة )بيت لحـ إلى الخارج ت

 .(السابؽ، طبيعة العمؿ الذم تقـك بو، الدكلة المقيـ بيا
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 فرضيات الدراسة  6.1

 انبثؽ عف السؤاؿ الثالث كالرابع الفرضيات اآلتية:

 الفرضية الرئيسية األكلى:

( في أسباب ىجرة السكاف α ≥ 0.05) ستكل الداللة. ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند م1
الجنس، العمر، المؤىؿ الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغيرات عينة الدراسة )

 العممي، مكاف السكف السابؽ، طبيعة العمؿ الذم تقـك بو(؟
 :اآلتية وتفرع منيا الفرضيات

( في أسباب ىجرة السكاف α ≥ 0.05) ل الداللةال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستك 
  .الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج يعزل لمتغير الجنس

( بيف متكسطات أسباب ىجرة α ≥ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة
 .السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير العمر

( بيف متكسطات أسباب ىجرة α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةال 
 .السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

( بيف متكسطات أسباب ىجرة α ≥ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة
 .مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير مكاف السكف السابؽ السكاف الفمسطينييف

( بيف متكسطات أسباب ىجرة α ≥ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة
 .السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير طبيعة العمؿ الذم تقـك بو

( بيف متكسطات أسباب ىجرة α ≥ 0.05) ائية عند مستكل الداللةال تكجد فركؽ ذات داللو إحص
 .السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير الدكلة المقيـ بيا
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 . الفرضية الرئيسية الثانية 2

( في األبعاد االقتصادية α ≥ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة
عية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغيرات عينة الدراسة كاالجتما

 الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، مكاف السكف السابؽ، طبيعة العمؿ الذم تقكـ بو(؟)
 وتفرع منيا: 

( في األبعاد االقتصادية α ≥ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة
 كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج يعزل لمتغير الجنس

( بيف متكسطات األبعاد α ≥ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة
االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير 

 .مرالع

( بيف متكسطات األبعاد α ≥ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة
االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير 

 .المؤىؿ العممي"

سطات األبعاد ( بيف متك α ≥ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة
االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير 

 .مكاف السكف السابؽ

( بيف متكسطات األبعاد α ≥ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة
ظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محاف

 .طبيعة العمؿ

( بيف متكسطات األبعاد α ≥ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة
االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير 

 .الدكلة المقيـ بيا
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 حدود الدراسة 7.1

 ىذه الدراسة ضمن الحدود اآلتية: جرت

 : تقتصر ىذه الدراسة عمى المياجريف مف محافظة بيت لحـ.الحدود المكانية

: تقتصر ىذه الدراسة عمى المياجريف خارج المجتمع الفمسطيني الذيف عادكا كذلؾ الحدود البشرية
 مديرم كرؤساء بعض المؤسسات االقتصادية كاالجتماعية في المحافظة.

 2015شير شباط الحدكد الزمنية ليذه الدراسة ىي فترة انجاز ىذا البحث كتبدء مف الزمنية:  الحدود
 .2016حتى شير ايار 

 محددات الدراسة 8.1

 توقع الباحث المحددات والمعيقات اآلتية:

  صعكبة الحصكؿ عمى دراسات سابقة متعمقة بمكضكع الدراسة، مما يحتاج إلى جيد ككقت
 أطكؿ.

 البيانات، حيث يتكقع الباحث أف يأخذ ذلؾ كقتان أطكؿ مف المتكقع. صعكبة في جمع 

 .قمة عدد المؤسسات المختصة في ظاىره اليجرة في فمسطيف 

كمع ذلؾ، فاف الباحث يبذؿ جيدا خاصا لتخطي ىذه المحددات إليمانو بأىمية ىذه الدراسة 
 كضركرة القياـ بيا كعمؿ عممي ككطني في الكقت ذاتو.
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 الدراسة ىيكمية 9.1

، تساؤالتيااإلطار العاـ لمدراسة كيتضمف )المقدمة، كمشكمة الدراسة كمبررتيا ك  الفصل األول:
كالفرضيات كاألىداؼ، كمجاؿ كحدكد الدراسة، كمصطمحات الدراسة، كأىمية الدراسة، كالصعكبات 

 كالمعيقات، كىيكؿ الدراسة(. 

كمحمية( كالتعقيب الدراسات السابقة )عربية ظرية( ك : كيتضمف اإلطار النظرم )الخمفية النالفصل الثاني
 عمييا. 

: كيتضمف منيجية الدراسة )منيج الدراسة، كالمجتمع، كالعينة، كأداة الدراسة كصدؽ الفصل الثالث
 األداة، كثبات األداة، كمتغيرات الدراسة، كالمعالجة اإلحصائية، كمقياس الدراسة(.

 : اإلجابة عف أسئمة الدراسة، كاختبار الفرضيات. : تحميؿ نتائج الدراسةالفصل الرابع

 مناقشة نتائج الدراسة كالخركج باستنتاجات كتكصيات. الفصل الخامس:
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 مقدمة  1.2

ؾ مف الشعكب قد فاليجرة ليست حدثا جديدا، فكـ ىنا ؛إف تنقؿ اإلنساف عمى األرض قديـ قدـ اإلنساف
اندثرت في صفحات التاريخ كىناؾ شعكب ظيرت كلـ تكف مكجكدة، كاختمط الغالب بالمغمكب كاسمـ 
الغاصب البالد لغاصب جديد، كبات المعتدم مكاف المعتدل عميو، كىذا ىك حاؿ شعبنا العربي 

 الفمسطيني منذ بدايات ىذه القرف .

فاليجرة داخؿ البالد تشبو زيادة  ا،لممياجريف اليي ابالدىابكاب  تاذا فتحعددىا يزداد  اف الشعكب قد

 ،بان لجك ديمغرافي جديدالمكاليد، كقد ينقص الشعب اذا انتابت اليجرة ابناءه فغادركه ضيقان بو، كطم

امكات بالنسبة اليو تقريبا،  كأنيـقطعكا عالئقيـ بمجتمعيـ االصمي كلـ يؤكبكا اليو غدكا  ذاكىؤالء ا

 ،نحدركا منوااالصؿ الذم  كأحفادىـكال بد اف ينسى ابناؤىـ  ،كراه كنزعكا بعكاطفيـ اليوميما حفظكا ذ

ث اف تربطيـ بالكطف الجديد. ثـ اف اليجرة تؤثر في مبال تمترابطة  جديدة عالقات ف أل ،اك يغفمكه

 (1959ي،الياف)تركيب افكاج االعمار مف السكاف، الف المياجريف انما يككنكف في الغالب مف الشباف

في المضمكف؛ فاليجرة في اغمب األحياف تأتي تشابييما كرغـ  كىناؾ تبايف بيف اليجرة كالجالء،
التماسا لمكسب كتحسينا لألحكاؿ المعيشية كيتميز ىذا النمط عف غيره مف أنماط اليجرة في تعرض 
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 البقاء)الماضي،المياجر لضغكط اجتماعيو إال انو يككف في مكقؼ يستطيع معو أف يقرر اليجرة أك 
1989.) 

كيعد المجتمع الفمسطيني مف المجتمعات المحافظة عمى تركيبتو السكانية، كذلؾ لقمة اليجرة مف الدكؿ 
الصييكنية إلى فمسطيف، كالتي ىدفيا االستيالء، كليس  ء اليجرة االستعماريةاألخرل إليو، باستثنا

 لدكؿ األخرل طمبان لمعيش الكريـ، كالعمؿ.العمؿ كالعيش، كما يفعؿ الفمسطينيكف المياجركف إلى ا

  

 :اليجرة مفيوم 2.2

حظيت اليجرة بتعريفات عديدة كمتفاكتة، فمنيا ما يذكر أنيا التغيير الدائـ أك شبو الدائـ لمكاف اإلقامة 
بغض النظر عف المسافة المقطكعة، كمنيا ما يرل أنيا تغيير مكاف السكف المعتاد لفترة زمنية مع 

د سياسية أثناء ىذا التغيير، كىناؾ رأم آخر يذىب إلى أنيا الحركة الدائمة ألشخاص أك عبكر حدك 
جماعات إلى ارض ذات أىمية، كلكف التعريؼ األكثر عمكمية ىك إنيا االنتقاؿ مف ارض إلى 

 (2011أخرل)عيكش،

 المغة فياليجرة  1.2.2

ض الى اخرل، كلذلؾ سمي اليجرة لغة مف َىَجَر، كاليجر ضد الكصؿ كيعني الخركج مف ار 
كا فييا كلحقكا بدار ليس ليـ بيا اىؿ كال أـ ترككا ديارىـ كمساكنيـ التي نشالمياجركف مياجركف ألني

 (.6، جق1414ماؿ)ابف منظكر، 
 

 كاليجرة الحديثة اليجرات بيف ؽفر   البعض أف إلى نشير أف البد اليجرة مفيـك إلى اإلشارة كعند
 القديمة، القبائؿ بيف جماعية تحركات شكؿ في تتـ كانت نقالتت ىي البدائية اليجرةإذ أف   البدائية،

 المعادية الجماعات كضراكة المناكئة بالطبيعة ترتبط طرد عكامؿ تحت مكطنيا مف تتحرؾ كانت التي
خضاعيا فييا التحكـ عمى قدرتو كعدـ كالبشرية المادية القكل كجو في الصمكد عف اإلنساف كعجز  كا 
 البدائية اليجرات كتتميز مكطنو، عف كالنزكح منيا اليركب سكل أمامو يجد يكف كلـ لصالحو، اكتذليمي

غالبا.  فردم شكؿ في الحديثة تتـ حيف في جماعي شكؿ في تتـ األكلى أف في الحديثة اليجرات عف
 .(2012 كمجدكب، )سكيعدم
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في  المصطمح بيذا االىتماـ كزاد ة،العمـك االجتماعي في التي درست بشكؿ كبير  المفاىيـ مف اليجرةك 
السنكات األخيرة تحديدا في المجتمع الفمسطيني، كألسباب متعددة منيا: اليركب مف الكاقع السياسي، 

 كتطكرات جديدة مستجدات مف اإلنساف عمى تطرأ باتت فيما سيما ال كتحسيف األكضاع االقتصادية،
 .المعاصرة كالدراسات الفكر في رةاليج ظاىرة انتشار مدل يعكس الذم األمر كثيرة،

أىـ األسباب المؤدية إليو بدرجة كبيرة ىي األسباب السياسية كاالجتماعية كاختمفت نتيجة الدراسة  كمف
 (. 2010 زاىر، لميجرة )ابك المؤدية األسباب أىـ مف السياسية السابقة حكؿ أسبابو، فاألسباب

اذ ليس كؿ انتقاؿ ىجرة، ليس  ،المباحث المكرفكلكجيةكال بد مف تحديد لفظ اليجرة حيف نستعممو في 
 ،السياح كال البدك كال القائمكف برحالت استكشافية كال الطالب المكفكدكف لمدراسة أك أشباىيـ بمياجريف

إنما يتصؼ المياجر بأكصاؼ ال يتصؼ بيا غيره مف النازحيف  ،مع أنيـ خرجكا مف ارض إلى أخرل
مغادرة كطنو دكف نية في الرجكع أك إلى أمد غير محدكد، كىك في الغالب جمع أمره عمى أنو قد أكىي 

كال مف أمكاؿ يتمقاىا مف  ،يعيش في البمد الجديد مف عممو أك حرفتو ال مف رأس ماؿ يعتمد عميو
إذا قذفت بالمياجريف مف مجتمع إلى آخر أك مف دكلة  ،الخارج، كتككف اليجرة بيذا االعتبار خارجية

داخمية إذا حصمت ضمف المجتمع الكاحد مف مكاف إلى آخر كيجرة الفالحيف إلى المدف إلى أخرل، ك 
 (.1984 كاستقرارىـ ككيجرة العماؿ إلى مراكز أعماليـ)اليافي،

 اصطالحا اليجرة مفيوم 2.2.2 

 فيو، اإلقامة بغرض آخر مكاف إلى إقميـ أك أخرل إلى دكلة مف االنتقاؿ :بأنيا اليجرة تعريؼ يشير 
 إذان  .كالمسكف اإلقامة محؿ في تغير عمييا يترتب التي السكانية الحركات مف مختمفة أنكاع إلى شيركت

 كذلؾ .آلخر مكاف مف االنتقاؿ فيو يتـ الذم االجتماعي الحراؾ أشكاؿ مف شكالن  تتضمف اليجرة
 .(2003)الخريؼ،  مؤقتة أك دائمة بصفة اإلقامة كانت سكاء اإلقامة لغرض

 العمـك مجاالت تبايف إلى االختالؼ ىذا كيرجع اليجرة، مفيـك لعمماء كالمفكركف حكؿكقد اختمؼ ا
 كالمكاف الزماف كاختالؼ ناحية، مف اليجرة نكع طبيعة حيث مف اليجرة، بمفيـك الميتمة االجتماعية

 خاصاألش انتقاؿ :بأنيا اليجرة يعرؼ مف فيناؾ أخرل ناحية مف المفيـك ىذا بدراسة العمماء ليؤالء
 Anthony& Gallya؛ 2011)صالح، الدائمة اإلقامة بقصد أخرل منطقة إلى جغرافية منطقة مف

2006). 
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 أك الرحمة، يعرؼ ال ظالـ ظمـ بفعؿ أخرل أرض في ليعيش يياجر عندما مياجران  الشخص سمىكي 
 لماذا التالي: السؤاؿ الجذب – نظرية الدفع كتعالج ،كالعيش كالعدؿ لألمف طمبان  ثانية ألرض المغادرة
 معينة لجماعة كاالقتصادم االجتماعي التكازف اختالؼ إلى ترجع اليجرة أف ترل التي؟ الناس يياجر
 عثماف،)جديد آخر مكاف نحك تجذبيـ مغرية عكامؿ كجكد مع كطنيـ، خارج إلى أفرادىا بعض يدفع

2011) 

 بأف يقركف ، كمع ذلؾ فإنيـ1948عاـ بالنكبة الفمسطيني لدل اليجرة الفمسطينيكف الكت اب يربطك 
 بداية اليجرة  أف يعني ال" :خالد تيسير يناقشو ما خالؿ مف ذلؾ النكبة، كيتضح قبؿ بدأت اليجرة

 سمسمة بعد الكاسعة القسرم المجكء مكجة كانت النكبة ؛ مع 1948عاـ النكبة كالشتات كاف مع
 شعكب مف الفمسطينية، ككغيره كالقرل مداتكالب المدف مف عديدال في إسرائيؿ ارتكبتيا التي الجرائـ،
 (.2009 )خالد، ىجرة حركة العثمانية الدكلة عيد أكاخر في الفمسطيني الشعب عاش العربية منطقتنا

 البشرية مفيوم ىجرة العقول 3.2.2

العمميات الشاممة لمجتمع مف المجتمعات في فترة  غياب العناصر البشرية الحيكية كالالزمة لتحقيؽ ىي
 الغياب يؤدم إلى اليجرة أك االمتناع عف العكدة بعد قضاء الفترة الزمنية، نية محددة مف حياتو كىذازم

المستكل كالميارات الدقيقة  كيندرج ذلؾ تحت أصحاب الكفاءات العقمية النادرة كالخبرات العممية العالية
 (.2001ي، التي يشكؿ غيابيا خطكرة عمى حياة المجتمع في حاضره كمستقبمو)الفرجان

تعميما كتأىيال عادة خريجي التعميـ  كىناؾ مف عرفيا بأنيا اليجرة الدائمة لمكفاءات أك الفئات األكثر
عف فرص أكسع في مجاؿ تخصصاتيـ أك عف بيئة مجتمعية  العالي كما فكقو إلى خارج أكطانيـ بحثا

 (2006أفضؿ )العربي،  أكثر جاذبية كمستكل معيشة

 :صنافياوأ اليجرة أنماط 3.2

 اليجرات ألنكاع تصنيفات إبداء عمى العمؿ الباحث مف يقتضي اليجرة لظاىرة عميؽ فيـ إعطاء إف
 بشكؿ طبيعتيا عمى فتنعكس الدكافع حيث مف كاجتماعي كسياسي اقتصادم ىك ما بيف تتعدد كالتي
 :كاألتي (2012 اليجرة كما بينيا )السكيعدم كالمجدكب، تصنيفات كسكؼ نكضح  مباشر
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 داخؿ فيراالجغ الحيز يبقى كلكف متعددة بدكافع آخر إلى مكاف مف االنتقاؿ :ىي الداخمية اليجرة. 1
 .لممياجر بالنسبة الكاحد البمد حدكد

 اليجرات أنكاع أكثر عمكما كىي أخرل منطقة أك آخر بمدىي االنتقاؿ الى   :الخارجية اليجرة .2
 الدكلية. باليجرة تعرؼ ما ككثيرا شيكعا

 أك عرقية مجمكعة بإجبار ما حككمة قياـ في كتتمثؿ بالقكة السكاف تحكيؿىي : التيجير القسري . 3
 . اسمطتي فرض بيدؼ كذلؾ أخرل، إلى منطقة مف االنتقاؿ عمى دينية

 بغية باليجرة القياـ عمى األفراد يعمؿ حيث المكرىة باليجرة النكع ىذا : كيعرؼباإلكراه اليجرة. 4
 النكع ىذا كيختمؼ الظركؼ، أفضؿ عف بحثا المزرية كاالجتماعية االقتصادية اعاألكض مف اليركب

انما جية قبؿ مف مدفكع غير بأنو  مف كىركبا تفاديا كذلؾ اليجرة، قرار اختيار في الفرد إلى يعكد ك 
 .المخاطر

 يصؿ ىحت بالتدرج أخرل إلى منطقة مف لممياجريف انتقاؿ عممية عف عبارة ىي :بالتدرج ليجرة. ا5
 الكبيرة فالحكاضر المدينة ثـ القرية إلى المزرعة مف األشخاص انتقاؿ مثؿ كىذا المقصكدة الكجية إلى

 .كالعكاصـ
 تحسيف بغية معيف بمد إلى االنتقاؿ العائمة مف فرد قياـ عف عبارة باألساس كىي :التسمسمية اليجرة.6

 إلى باالنتقاؿ العائمة أفراد بقية مساعدة عمى الفرد ىذا يعمؿ ثـ كاالجتماعية االقتصادية عائمتو ظركؼ
 .االنتقاؿ عممية يسيؿ حتى يقدميا التي المادية المساعدات مف انطالقا كذلؾ فيو، يقيـ الذم البمد
 المادم الكسب بدافع كتككف الزمنية، بالفترات ترتبط التي االنتقاؿ عممية ىي : الموسمية ليجرة. ا7
 االقتصادية القطاعات في اليجرات مف النكع ىذا ينتشر كعمكما تةمؤق كمخاطر ظركؼ مف ىركب أك

 .المحاصيؿ جني كمكاسـ كالزارعة
 :في كتتمثؿ العائمي بالبعد ترتبط التي اليجرة مف حاالت ثالث حكالي ىناؾ : يكجدالعائمية اليجرة. 8
  العائمة. كؿ ىجرة عائمة، أك تككيف العائمة، شمؿ لـ

 :نينياوقوا اليجرة خصائص  4.2
ف دكؿ كؿ مستكل عمى متعددة إشكاالت معيا التعامؿ يثير معقدة عالمية ظاىرة اليجرة   العالـ، كا 

 الكثيريف نظر في يحتـ المعنية كالشعكب الدكؿ عمى المياجريف مكجات تدفؽ عمى المترتب األثر
 أساسية ادئمب قبكؿ طريؽ عف الدكؿ مكاقؼ بيف التكفيؽ في تساىـ أف يمكف قكاعد إرساء ضركرة
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 ألنكاع يعرضيـ مما اإلنسانية األبعاد مقدمتيا كفي القضية، ليذه كالمعقدة المتعددة بالجكانب تتعمؽ
 مف المياجريف مف متباينة أصنافان  تشمؿ أصبحت الظاىرة ىذه أف خاصة االنتياكات مف مختمفة
 :( 2003، كىيبة؛ Castles &Miller,2003) القانكنية الناحية

 .القانكني كضعيـ يساككف كال االستقباؿ دكؿالى  قانكنية غير بطريقة ف الذيف يياجركفالمياجري. 1

 .القانكنية المدة انقضاء بعد ىناؾ كيمكثكف قانكنية بطريقة االستقباؿ دكؿ يدخمكف الذيف . األشخاص2

 .بيا مسمكح إقامة خالؿ قانكنية غير بطريقة عممكفي الذيف . األشخاص3

 ذات السياسات في كضعفان  قصكرا يعاني يزاؿ ال التنمية دعـ في المياجريف دعكائ تكظيؼ أف . 4
 .إنتاجية تنمكية مشركعات في العائدات تمؾ باستثمار الصمة

 التنمية مشركعات تحتاجيا التي الكفاءات ىجرة كتزايد تنامي في يتمثؿ أساسيان  تحديان  اليجرة تكاجو. 5
 يكف لـ إف البالد تمؾ معظـ في البطالة زاد مما ميارة، األقؿ الةالعم ىجرة كانحسار اإلرساؿ، بمداف في

 .العاممة لأليدم المرسمة العربي المشرؽ بمداف جميع

 كانت أف بعد لمغاية خطير مؤشر كىذا الغرب بمداف إلى العربية الكفاءات . ىجرة العقكؿ أك اتجاه6
 .العربي الخميج بمداف نحك أغمبيا تتجو

 عة لميجرةاألسباب الداف 5.2

 تختمؼ البمد ظركؼ بسبب بمده إلى الرجكع كعدـ باليجرة الشخص تفكير إلى تؤدم التي العكامؿ إف
 مف عامؿ مف أكثر تأثير يككف ما كغالبا كتخصصو، كتعميمو الفرد طبيعة حسب آخر إلى شخص مف
 مف مجمكعة يمي كفيما بمده، مف الدافعة ليجرة الشخص األسباب ىي مجتمعة، كميا أك العكامؿ ىذه

 لميجرة:  المؤدية األسباب

 :السياسية األسباب  1.5.2

دارية مضطربة كثيرا ما كانت أحد األسباب  إف فترة عدـ االستقرار السياسي كقياـ أكضاع سياسية كا 
بسبب انعداـ الحريات كغياب فرص البحث  التي دفعت الكفاءات العممية كالفنية إلى اليجرة كذلؾ

استطاعت أف تنعكس عمى األكضاع االقتصادية مما ترتب  ـ االستقرار السياسيالعممي فظركؼ عد
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حالة  عداد البطالة، باإلضافة إلى أنو فيأار في العممية اإلنتاجية كزيادة استقر  عمية اضطراب، كعدـ
 .(2003انعداـ الحرية كخاصة حرية العمؿ يغيب عامؿ االستقرار النفسي بكجو عاـ) عبد الحافظ، 

تخمفيا الحضارم كعدـ  ة التي مرت بيا بعض الدكؿ النامية، كنتيجة لظركؼيالظركؼ السياسكبسبب 
السمطة، جعميا تأخذ في السيطرة كالتحكـ  ىا كمكاكبتيا لركب التقدـ، ككصكؿ فئات معينة إلىر استقرا

صداـ بيف بما يتماشى مع أىدافياػ كفي مثؿ ىذه األكضاع يقع ال كتعمؿ عمى تكجيو االقتصاد كاإلدارة
باإلضافة إلى  المسيطرة كبيف رجاؿ العمـ كالمثقفيف كبيف العقمية المسيطرة التي جمدت العمـ ىذه الفئة

أف ىذه األكضاع انعكست عمى مكانتيـ االجتماعية كأحكاليـ المعيشية مما كاف سببا في 
 (2011اليجرة)صالح،

تقرير أصدرتو منظمة العمؿ  رد فية التي يمكف أف تؤدم الى اليجرة ما ك يكمف األسباب السياس
الحككمي في شؤكف الجامعات العربية، كانعداـ حرية البحث  العربية مثؿ االستبداد السياسي، كالتدخؿ

العربية كعدـ التعاكف الفعاؿ فيما بيف  العممي، باإلضافة إلى عدـ االستقرار السياسي القائـ في المنطقة
ينعكس عمى الكضع االقتصادم السائد. كالفساد السياسي  الدكؿ العربية كبيف بعضيا البعض مما

 لعناصر معينة لتكلى المناصب المرمكقة، فقد استطاعت فئات معينة تقمد الحكـ المتمثؿ في المحاباة
كالمنطؽ كضرب حركة  كالكصكؿ لمسمطة بما يتماشى كأىدافيا الشخصية كالتي تبتعد تماما عف العقؿ

 (.2003حافظ، المثقفيف عرض الحائط )عبد ال

 :االجتماعية األسباب 2.5.2

في كثير مف حاالت اليجرة، يككف السبب االجتماعي أحد أىـ األسباب التي تدفع إلى اليجرة، كيعكد   
ذلؾ إلى ارتباط العالقة بيف المياجريف، إذ أف بعضيـ يقكـ بتشجيع األقارب كاألصدقاء كالجيراف إلى 

أسس الحياة، إضافة إلى عدـ تكفر األمف االجتماعي في المناطؽ  اليجرة، إلى المكاف الجديد، لتكفر
التي يياجر منيا األفراد، كيمكف تمخيص أىـ األسباب االجتماعية لميجرة كما بينيا )الخاليمة 

 ( باآلتي: 2010كعبيدات، 

 عدـ كجكد فرص عمؿ كافية لمشباب كتحميسيـ عمى العمؿ كاإلنتاج.-1
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رة، كالبطالة الناشئة عف االقتصاد العاـ الحككمي المغمؽ، ثـ الحالة النفسية الزيادة السكانية الكبي -2
لشباب. فالشاب الذم ال يجد في النفسي التي أصبحت تسيطر عمى فئة كحاالت االكتئاب كالضغط ا

جيبو ثمف حذائو كقميصو كأحيانان دخانو، إف كاف مدخنان؛ يشعر بالحرج كعدـ الرضى في مجتمعو 
 كاف ثمف ىجرتو.فيياجر ميما 

الضغكطات السياسية كالنزاعات العسكرية كالسياسات االقتصادية التي اتبعتيا الحككمات المتعاقبة  -3
في البمداف العربية، كعدـ االىتماـ بالشباب مف قبؿ ىذه الحككمات كانت ىي أيضا مف جممة األسباب 

 العربي اليكـ.التي أدت إلى اليجرة غير الشرعية المتفاقمة بيف شباب الكطف 

ظيكر حاالت مف االزدىار االقتصادم السريع بيف بعض األسر التي ىاجر أحد أفرادىا، ثـ  -4
االنبيار بالحياة الغربية كالحريات )الميبرالية( المتكفرة فييا كالتي تمبي طمكحات الشباب المتحمس، 

األكربي نفسو بأسمكب حياتيا كخاصة إذا كاف الغرب ىك الكاليات المتحدة األمريكية التي تبير حتى 
 كمعيشة سكانيا.

 األسباب االقتصادية 3.5.2

لمعظـ القدرات العممية التي  يشكؿ عامؿ الكسب المادم الدافع كالعامؿ األىـ كراء كؿ عمميات اليجرة
كتحقيؽ مردكد مادم يحقؽ االستقرار، كمف المعمكـ أف  تياجر مف بمد آلخر، سعيا كراء حياة أفضؿ

األكثر  كالفنية المياجرة تتجو دائما مف الدكؿ أك المجتمعات األقؿ تقدما إلى الدكؿ العممية الكفاءات
نمكا متزايدا في ىجرة العمماء حيث كاف ىناؾ  (1960-1950كىذا ما شيدتو فترة )تطكرا كتقدما، 

فاءات منيا كالتي كانت تحتاج ليذه الكالمياجر كىذا ادل إلى تغيير األكضاع لألسكأ في الدكؿ 
 (. 2006العممية مف اجؿ تطكرىا كتقدميا)العربي، 

النامية في تحقيؽ معدالت النمك  باإلضافة إلى أف فشؿ مشاريع التنمية االقتصادية في مختمؼ الدكؿ
كما أنيا تصبح  ،عداد المتزايدة مف الخريجيفباستيعاب األ تجعؿ مف الصعب عمى تمؾ البالد أف تقـك

االقتصادية  اع إلى المستكيات التي يتطمعكف إلييا، كبذلؾ يصبح كاقع الحياةاالرتف بمظير العاجز عف
مستكياتيـ، كال يمكننا إغفاؿ  غير مرض ليؤالء المياجريف أك الباحثيف عف مستكل مادم يتناسب مع

 المادية المغرية التي يتمقاىا العمماء مف المؤسسات األجنبية في الدكؿ أك تجاىؿ تمؾ العركض
تخصصيـ في الدكؿ المتقدمة، كىي  باإلضافة إلى سيكلة الحصكؿ عمى العمؿ في مجاالتالمتقدمة 



 
 

19 
 

المستقمة  لميجرة، كككف تكفر المناخ العممي المناسب في الدكؿ مف العكامؿ اليامة التي تغرم العمماء
ى كيحصمكف عم ،عف أكطانيـ فيي مف العكامؿ األساسية كراء اليجرات كاالستقرار في أكطاف مختمفة

كتحقيؽ  ليـ، ذلؾ في تشكيؿ مختبرات كمراكز مستقمة مميزات كثيرة منيا استقالليـ اإلدارم بما يعينيـ
 (.2011كافة حرياتيـ العممية)صالح، 

 األسباب الثقافية 4.5.2

أىـ العكامؿ كاألسباب  مف الجدير بالذكر ىنا أف العكامؿ الثقافية التي تسكد حياة المجتمعات ىي مف
إلى اليجرة ، فكثير مف اصحاب الثقافات المختمفة يجدكف انو مف الصعكبة التأقمـ مع التي تؤدم 

المجتمع الذم يعيشكف فيو، تحديدا عندما يدرسكف في دكؿ متقدمو، كيعكدكف إلى بمدانيـ، يركف اف 
ا فيو مظاىر الحياة كعاداتيا كتقاليدىا ال تناسب تفكيرىـ، كبالتالي يسعكف لمعكدة لممجتمع الذم كجدك 

كقد أشار تقرير األمـ المتحدة لمتنمية البشرية في  استقرارا سياسيا كاقتصاديا كحرية في التفكير كالتعبير،
إلى أف أكثر مف مميكف خبير كاختصاصي عربي مف حممة الشيادات العميا  2002 الكطف العربي لعاـ

يميـ عف الكطف العربي أثار الفنييف الميرة مياجركف، كيعممكف في الدكؿ المتقدمة، كيعمؽ رح أك
 .(2011)صالح، األجنبية التخمؼ كاالرتياف لمخبرات

ألؼ  450إلى أميركا كأكركبا يبمغ  كيذكر أف عدد حممة الشيادات العميا فقط مف العرب المياجريف
األمريكية كأكربا تكفر مميارات الدكالرات نتيجة ليجرة العقكؿ  عربي، ما يعني أف الكاليات المتحدة

فيما تحمؿ  إلييا، إذا لـ تتعب ىذه الدكؿ لتنشئة كتدريب ىذه العقكؿ، كلـ تتكمؼ عمييا المياراتك 
الكطف العربي كمفة تنشئتيا كتدريبيا ، كىكذا يذىب إنتاج ىذه العقكؿ الجاىزة ليصب مباشرة في إثراء 

أنفقو كيخسر فرص  ما المتقدمة، كدفع مسيرة التقدـ كالتنمية فييا فيما يخسر الكطف العربي البمداف
 .(2006العقكؿ في إيجاده)العربي،  النيكض التنمكم كاالقتصادم التي كاف يمكف أف تسيـ ىذه

ابك كىناؾ عدد آخر مف األسباب يمكف أف تدفع باألفراد لميجرة مف أكطانيـ منيا كما بينيا )
 ( : 10-9، ص2011عيد،

 .لمعمالة المصدرة الدكؿ في البطالة نسبة . ارتفاع1

 .النمك معدالت تراجع بسبب لمعمالة المصدرة الدكؿ في حقيقية فرص تكافر . عدـ3
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 .كالخدمات السمع أسعار مستكل ارتفاع رغـ لمعمالة المصدرة الدكؿ في األجكر مستكل . انخفاض4

 .حبائميـ في اليجرة في الراغب الشباب يكقعكف الذم كالكسطاء السماسرة عدد . تزايد5

 .المقصد دكؿ في األجكر ياتمستك  . ارتفاع6

 بيا االستقرار أك إجازة لقضاء لألكطاف عكدتيـ عند المياجريف بعض عمييا يظير التي . الصكرة7
 بمشاريع القياـ أك الفخمة المساكف كبناء كالبنات األبناء كتزكيج كالعقارات األراضي بشراء كقياميـ
 إلى اليجرة في االستماتة إلى اليجرة قبؿ كاليـبأح العارفيف أك بيـ المحيطيف يدفع ذلؾ كؿ تنمكية،

 .مشركعة غير أك مشركعة بطرؽ سكاء المقصد دكؿ

 المصدرة الدكؿ بعض في كالحريات الحقكؽ كانتياؾ لمثركات العادؿ غير كالتكزيع كاالستبداد . الفساد8
 األمف. افتقاد إلى باإلضافة لمعمالة

 مف األخير العقكد في لمعمالة المصدرة الدكؿ بيا مرت التي كاالجتماعية االقتصادية . التحكالت9
 السمع احتكار مف صاحبيا كما كالعشريف الحادم القرف مف مضت التي كالسنكات العشريف القرف

 تبرير كمحاكلة النفاؽ إلى باإلضافة كالصناع، كالتجار األعماؿ رجاؿ بعض كتغكؿ كالخدمات
 .األخطاء

نجازاتيا ربيةالغ بالحضارة الشباب إعجاب .10  مرحمة إلنياء المكعكد الفردكس بأنيا كاعتقادىـ كا 
 ما نادران  الذم األمر قميمة، سنكات خالؿ كبيرة ثركة تحقيؽ في كأمميـ فييا يعيشكف التي كالشقاء البؤس
 ترحيمو أك السجف في الحاؿ بو ينتيي كقد كرامتو، كامتياف ككقتو مالو خسارة بعد الشاب كيعكد يتحقؽ
 . تابكت في مانوثج شحف أك حديد مف ؿبأغال

 :اليجرة عمى المترتبة اآلثار 6.2

 ( اآلثار المترتبة عمى اليجرة كما يأتي: 2011يبيف جمبي )

 اآلثار االقتصادية لميجرة:  1.6.2

إف اليجرة تمعب دكرا ىاما في نمك االقتصاد كزيادة الدخؿ كالثركة كتخفيؼ البطالة. اذ ساعدت اليجرة 
ؼ إلى المدف الصناعية الكبرل كمدف كفر الدكار كالمحمة الكبرل كحمكاف، كأيضا إلى المناطؽ مف الري
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المستصمحة أك الحديثة الزراعة أك االستغالؿ، كما في مناطؽ مديرية التحرير كأبيس بمصر الى نمك 
الدىـ االقتصاد كزيادة الدخؿ كالتخفيؼ مف حالة البطالة التي كاف يعاني منيا المياجركف في ب

 األصمية.

 اآلثار الديمغرافية لميجرة: 2.6.2

أف اليجرة تؤثر عمى التركيب العمرم كالنكعي لممياجريف كعمى تككينيـ الميني كالعمالة كغيرىا. اذ أف 
نسبة الذككر في المجتمع الحضرم تأخذ في االرتفاع التدريجي كتفكؽ نسبة االناث، نتيجة ألف نسبة 

تفكؽ نسبة المياجريف مف بيف االناث، كقد كجد مف ناحية التكزيع العمرم  المياجريف مف بيف الذككر
( تزيد نسبتيـ في المدف عنيا في القرل بخالؼ مراحؿ السف األخرل، كذلؾ ألف 40-15اف الفئة مف )

اليجرة تحدث في سف العمالة بدرجة أكبر مف باقي الفئات تاركة كراءىا مف ىـ في سف االعالة مف 
شيكخ، كمف ناحية التركيب الميني، يياجر العماؿ نصؼ الفنييف أك غير الفنييف مف األطفاؿ كال

الزراعة الى الصناعة حيث تتاح ليـ الفرصة لمتدرب عمى األعماؿ الجديدة كيحققكف حراكا مينيا يؤثر 
 في التككيف الميني لممجتمع.

  اآلثار االجتماعية لميجرة: 3.6.2

رة ىي عممية التكيؼ االجتماعي لممياجريف مع البالد المستقبمة ليـ مف أىـ اآلثار االجتماعية لميج
فنظرا الختالؼ ثقافتيا عف ثقافة مجتمعاتيـ األصمية، كالتي غالبا ما تككف مجتمعات ريفية، فيذا 
يؤدم إلى احتمالية عدـ التأقمـ مع البيئة الجديدة،  كما أف اليجرة تعمؿ عمى ازدحاـ األحياء الفقيرة في 

ـ المدف، مما يترتب عميو الكثير مف المشكالت االجتماعية كفي مقدمتيا الجريمة كاالنحراؼ، عكاص
كايضا اليجرة تضغط عمى األنشطة االقتصادية كالحرفية في مناطؽ االستقباؿ، أما مناطؽ الطرد كىي 

 ة كاألعماؿ.المجتمعات الريفية، فيككف المياجركف منيا مف  ذكم التعميـ العالي كأصحاب الميف الفني

 :اليجرة انعكاسات 7.2

 كالثقافي كاالجتماعي االقتصادم كمستكاىـ تالحميـ كمدل السكاف عدد أف المعركفة األمكر مف
 .لمدكلة قكة عناصر تشكؿ التأىيؿ عالية البشرية كالقكل الطبيعية الثركة عناصر بجانب كالصحي
 كقدرت سكاء، حد عمى كالمنظمات تلمحككما مخيفان  ىاجسان  تشكؿ العقكؿ ىجرة ظاىرة كأصبحت
 ىي العربية الدكؿ كأف جدا، كبيرة مالية خسائر في تتسبب تتكقؼ التي تكاد اليجرة تمؾ أف التقارير
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 المجتمعات أف الدراسات أكدت كما .العقكؿ مف ألفان  450 عف يقؿ ال ما ىجرة مف األكبر الخاسر
 مف تفرضو بما كذلؾ ليا، جاذبة كليست ربية،الع العممية لمكفاءات طاردة بيئات أصبحت العربية
 لميجرة فإف كبالطبع .الظاىرة ىذه استفحاؿ إلى أدل الذم األمر العقكؿ، ليذه مقيدة كأنظمة قكانيف

 كالتقدـ لمتنمية تعكض ال كبرل ىك كجكد خسارة كتأثيراتيا نتائجيا في الغالب كلكف الكثيرة، حسناتيا
 كالفقر كاالستبداد باالحتالؿ ارتبطت اليجرة أف الدراسات تؤكد ككما المنطقي كمف العربي، الكطف في

 الكفاءات تستقطب كالتقدـ كالعدالة الفرص مف الغرب في الجاذبة الظركؼ فإف كبالطبع كالتخمؼ،
 .(2011العربية)عثماف،

 الخارج في عربال العمماء أف ،"المياجرة العربية العقكؿ" الدكلية فمسطيف مؤسسة لدراسة كفقان  يتكقع كما
 العربي الكطف دخؿ نصؼ يعادؿ ما كىك سنكيان، دكالر بميكف 40 عف يقؿ ال دخالن  ألمريكا يقدمكف

 كالسعي الستيعابيا، كالحقيقي الجاد العمؿ تستحؽ كاقتصادية قكمية قضية أنيا شؾ كال النفط، مف
يجاد أسبابيا لمعرفة الجاد  التنمية كمستقبؿ كاقع مىع تقتصر ال اآلثار كىذه.ليا عاجمة حمكؿ كا 

 كالطاقات الجيكد ضياع العقكؿ لنزيؼ السمبية االنعكاسات أىـ كمف . فحسب كاالجتماعية االقتصادية
 في العقكؿ ىذه لمثؿ العربية التنمية تحتاج بينما الغرب، في تصب التي العقكؿ ليذه كالعممية اإلنتاجية
 ىذه بسبب تتحمؿ العربية فالدكؿ .العممي بحثكال كالتخطيط كالصحة كالتعميـ االقتصاد مجاالت
عداد تعميـ في كجيكد أمكاؿ مف أنفقتو ما لضياع مزدكجة، خسارة اليجرة  مف المياجرة الكفاءات كا 
 بتكمفة الغربية العقكؿ استقداـ طريؽ عف تغطيتيا كمحاكلة بالداخؿ الكفاءات نقص كمكاجية ناحية،
 العربية فالبالد التنمية، التعميـ ك مجاؿ في كبيرة خسارة العربية العقكؿ تعد كما .أخرل ناحية مف كبيرة
 .(2011)عثماف، %50 حكالي إلى تصؿ حيث أمية العالـ بالد أكثر مف تعد

 ظييران  تككف أف عمى تحرص منيا قمة أف بمياجرييا األـ األكطاف اىتماـ في عامة بصفة يالحظ كما
 كمع .المياجريف لرعاية متكاممة منظكمة كضعت التي لعربيةا الدكؿ مف قمة أف كما لجالياتيا، قكيان 
 الميجر، في المكاطنيف لتشمؿ السياسية المشاركة مظمة بمد تطالب العربية الجاليات بعض فإف ذلؾ

 كأشكاالن  صكران  المشاركة ىذه كتأخذ .صكره بكافة األـ الكطف في تجرم التي االنتخابات في كلممشاركة
 دكؿ في تتضمف كقد الترشيح، حؽ دكف االقتراع حؽ لتشمؿ تمتد فقد آلخر، عربي بمد مف متعددة
 سعت العربية الدكؿ بعض أف اإلشارة تجدر كما .االنتخابات لبعض بالنسبة االقتراع حؽ أخرل عربية
 المالية التحكيالت كتمثؿ .معينة ضكابط ضمف التشريعي مجاليا في المياجريف لتمثيؿ آليات إليجاد
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 تسيـ التحكيالت كىذه األـ، بأكطانيـ العالقات جكانب أىـ أحد األـ أكطانيـ إلى العرب لممياجريف
 عائالت معيشة مستكل كرفع المدفكعات، ميزاف كتحسيف األجنبي الصرؼ اختناقات تخفيؼ في

 استثمارية مشاريع في التحكيالت ىذه مف جانب استثمار عف فضالن  الفقر، حدة مف كتقمؿ المياجريف،
 (.2009األـ)مرسي،  كطفال في

 النظريات االقتصادية الحديثة التي تفسر ظاىرة اليجرة.  8.2

 نظرية الفجوة السكانية: 1.8.2

 مفكر كعالـ اقتصاد (1766- 1834) (Malthus Thomas Robert)تكماس ركبرت مالتكس
مشاىير عمـ مف  بريطاني مشيكر كاف لو أثر كبير في تطكر الدراسات السكانية حتى أصبح كاحدان 

كمشكالتو في العالـ بتزايد عدد السكاف كنمكه  السكاف، تميز بنظريتو المعركفة التي تفسر تزايد الفقر
االقتصادم، كقد أدت الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالفكرية  بمعدالت تزيد عمى معدالت النمك

السكاف  كأطركحتو حكؿ عالقةدكران كبيران في تحديد طبيعة منيجو كطريقة تفكيره  التي عاش فييا
الرأسمالية التجارية إلى  باالقتصاد. كقد شيدت بريطانيا في تمؾ الفترة تحكالن في اقتصادىا مف

الرئيس لمحصكؿ عمى األرباح، كتعاظـ االستخداـ  الرأسمالية الصناعية، فصارت الصناعة ىي المجاؿ
الذم أدل إلى انتشار مشكالت خطيرة، اإلنتاج بصكرة محسكسة، األمر  المكسع لمتقنيات في مجاؿ

ارتفاع في  كبيرة مف األىمية، فقد حدث نقص شديد في إنتاج المكاد الغذائية، كمف ثـ كعمى درجة
دارتيا باألسمكب الرأسمالي القائـ  أسعار الحاصالت الزراعية )نتيجة التحكؿ الذم طرأ عمى الزراعة كا 

كاد الخاـ الالزمة لدكراف دكالب اإلنتاج في المصانع(، الم عمى المزارع الضخمة المتخصصة في إنتاج
المدف، في  الكثافة السكانية بكضكح في المناطؽ الصناعية الناشئة، كازداد عدد قاطني كما ارتفعت

البشرم في الغرؼ كساءت أحكاؿ  الكقت الذم لـ تتـ فيو حركة مكازية لبناء المساكف، فزاد التكدس
خرج مالتكس في ظؿ ، عمميات التسكؿ كالسرقة كالتشرد البطالة كانتشرت العماؿ كتكاثر الفقر كزادت

 (.2009)حمادة، ىذه الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية المعقدة كالتي شغمت جؿ  اىتمامو

زاد نمك السكاف بمعدؿ يزيد عف زيادة الدخؿ الفردم في المتكسط فإف كتكضح ىذه النظرية أنو كمما  
في مصيدة كنتيجة ذلؾ تسكء األكضاع االقتصادية كميا كيتدىكر الكضع االقتصاد القكمي سيقع 

كذلؾ يؤثر عمى مسيرة التنمية بمعدؿ غير مرغكب فيو، كعمى العكس مف ذلؾ، أذا زاد دخؿ  ،المعاشي
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الفرد في المتكسط بمعدؿ يفكؽ معدؿ نمك السكاف، فاف االقتصاد القكمي سينتعش كعندئذ تتعزز عممية 
 (. 2010د التككيف الرأسمالي)عمي، التنمية كيزدا

نستفيد مف النظرية السابقة أف الفجكة السكانية تمعب دكرا كبيرا فيما يتعمؽ باليجرة السكانية، إذ انو كمما 
قمت اليجرة السكانية، كاالزدحاـ السكاني يككف الناتج أفضؿ، كيستطيع كؿ فرد أف يحصؿ عمى حصة 

اء عممية التنمية، زيادة اليجرة كالتكدس السكاني يقمؿ مف مستكل مف الدخؿ القكمي، كىذا يساعد في بن
 قدرة الفرد في الحصكؿ عمى ما يناسبو مف الدخؿ، كبذلؾ ترتفع معدالت الفقر، كتزداد البطالة. 

 نظرية عرض العمل غير المحدد: 2.8.2

رض ىائؿ كغير محدكد لكيس أف كثيرا مف الدكؿ النامية في أفريقيا كاسيا تعاني اليكـ مف ع آرثريرل 
كانتشار البطالة  اإلنتاجيةىبكط معدؿ  إلىمف األيدم العاممة خاصة في قطاع الزراعة.كذلؾ أدل 

المقنعة سكاء في قطاع الزراعة أـ الصناعة، كبالتالي انخفضت األجكر الى مستكل يقرب مف حد 
 (.Docquier&Rapoport,2007) الكفاؼ

الكضع السيئ لألفضؿ كذلؾ بدفع عجمة التنمية  كيؿجد أمكانية تحكبالرغـ مف ذلؾ، يرل لكيس انو يك 
زيادة الفائض الرأسمالي كذلؾ سكاء في القطاع الخاص  إلىاالقتصادية في ىذه البالد بطريقة تؤدم 

أك القطاع العاـ كيتـ ذلؾ مف خالؿ سحب عدد مف العماؿ الزائديف في القطاع الزراعي تدريجيا لمعمؿ 
أف لكيس  إالعي النامي فيؤدم ذلؾ إلى زيادة امتصاص األيدم العاممة في الريؼ، في القطاع الصنا

يرل ضركرة عدـ المغاالة في دفع أجكر عالية لمعماؿ الصناعييف لئال تستنفذ ىذه األجكر العالية كؿ 
ف نما تكك ا  احتماالت تككيف رأسماؿ جديدة يعاد استثمارىا مف جديد في المشركعات الصناعية الجديدة ك 

 (.2010الزيادة تدريجية كببطء بحيث تتماشى مع الزيادة في إنتاجية ىؤالء العماؿ)عمي، 

 نظرية الطمب عمى العمل:  3.8.2

يؤثر في نمك السكاف. أم أف مف  -عمى المدل البعيد -يعتقد سدني ككنتز بأف الطمب عمى العماؿ
 إلىأف دخكؿ الصناعة ألكؿ مرة محاكلتو تطبيؽ ىذه النظرية عمى الدكؿ النامية، الحظ ككنتز ب

اقتصاديات الدكؿ النامية فأنو يعمؿ عمى زيادة الطمب عمى العماؿ مف كافة الفئات، كنتيجة لذلؾ يميؿ 
عدد السكاف إلى الزيادة بسبب عامميف أساسيف ىما: ىبكط معدالت الكفيات مف جية كزيادة معدالت 

ترتبط  الخصكبةرتبط مباشرة بالخصكبة، بينما الخصكبة مف جية أخرل.فأفترض ككنتز أف الكفيات ت
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عكسيا بالتنمية االقتصادية أك الدخؿ. فأكضح معدالت الكالدة العالية بيف األغنياء تبدأ باالنخفاض في 
مرحمة مبكرة مف التنمية كذلؾ ألف عمؿ األطفاؿ كالنساء أصبح قميؿ األىمية نسبيا. كطالما استمر 

 (. 2010زيادة عدد األطفاؿ)عمي،  إلىيميمكف  فإنيـسر الفقيرة الطمب عمى عمؿ األبناء بيف األ

 

 مف الريؼ إلى المدف ىي كما يأتي: اليجرة االقتصاديةأف نظرية  (2010في حيف يبيف عبد الرازؽ )

في أغمب المناطؽ يسكد القطاع الزراعي في الريؼ كيسكد القطاع الصناعي في الحضر، كالتطكر 
قطاع الصناعة كذلؾ عف  إلىيسعى النتقاؿ العامميف مف قطاع الزراعة  االقتصادم في ىذه الدكؿ

الحضر؛ فالصناعة تعني التحضر، كلكف مع زيادة أعداد  إلىطريؽ اليجرة داخميا كخارجيا مف الريؼ 
ـ كالذم نتج عنو كجكد 1970ـ كحتى 1960الحضرية في عاـ  إلىالمياجريف مف المناطؽ الريفية 

العمالة، أصبحت ىذه النظرية غير صالحو، كليذا كاف يجب إيجاد نظرية جديدة بطالة كقمة خبرة في 
 كىي نظرية أك نمكذج )تكدارك(.

  :نمكذج تكدارك أكضح أف لميجرة أربع خصائص أساسية ىي

اقتصادية منطقية كمحسكبة تأخذ في االعتبار الفكائد المتكقعة،  اعتبارات. اعتماد اليجرة أساسا عمى 1
ك إف كاف يصعب قياسيا كتحديدىا  إغفاليااعتبارات نفسية ال يمكف  إلى إضافةلمتكقعة، كالتضحيات ا

 بدقة.

قرار اليجرة يبني عمى معدؿ التفاكت المتكقع في األجر مف المنطقة المياجر فييا كالمياجر  إف. 2
خالؿ أكثر منو عمى تفاكت األجر الفعمي في المنطقتيف حيث يتصدل التفاكت المتكقع مف  إلييا

 التفاعؿ بيف عامميف ىما: 

 .إليياالتفاكت الفعمي في األجر بيف المنطقة المياجر فييا كالمياجر  -

 .إلييااحتماؿ النجاح في الحصكؿ عمى عمؿ في المنطقة المياجر  -

 ارتباطا عكسيا بمعدؿ البطالة فييا. إلييا. يرتبط احتماؿ الحصكؿ عمى عمؿ في المنطقة المياجر 3
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دة معدالت اليجرة عف معدالت نمك فرص العمؿ في المناطؽ المياجر الييا أمر ممكف في . اف زيا4
 ظؿ تفاكت الدخكؿ المتكقعة كالفعمية بيف المنطقتيف المياجر منيا كالمياجر الييا.

 

 بيت لحم حافظةاليجرة من م 9.2

 إلى كامتدت ،عشر التاسع القرف تصؼنم مع اإلجماؿ كجو كعمى فمسطيف مف اليجرة حركة ابتدأت
 في البالغ أثرىا الماضي القرف في المعقدة كاالجتماعية االقتصادية لألكضاع كاف حيث العشريف القرف
 تشير كالدالئؿ خاص، بشكؿ المسيحييف سيما كال األمريكيتيف نحك لميجرة فمسطيف شباب مف كثير دفع
 كلـ  ـ1880 عشر التاسع القرف مف الثامف العقد قبؿ المتحدة الكاليات إلى كصمكا فقط القميميف أف

 (8998 صالح،)بذاتيا قائمة حركة ايشممك 

 نحك متجييف ـ1854 عاـ لحـ بيت مف حنضؿ آؿ مف إخكة ثالث اليجرة باب فتح مف أكؿ ككاف
 العاـ ذلؾ في أقيـ كالذم لمصناعات الدكلي كاشنطف معرض لحضكر األمريكية المتحدة الكاليات
 كالمطرزات كالزيتكنية الصدفية كالتحؼ المقدسة األراضي صناعات مف ـمنتجاتي بعض معيـ حامميف
 المعرض انتياء بعد بالتنقؿ اخذكا حتى لبضائعيـ ركاجا ىؤالء كجد أف كما  المعرض، في بيا ليشارككا
 طميعة في حنضؿ آؿ كاف كىكذا مغرية بأسعار يبيعكنيا كاخذكا المتحدة، الكاليات مدف مف بمنتجاتيـ

 (.8998 صالح،) اآلف حتى مستمرة بآخر أك بشكؿ زالت ال كالتي المتحدة الكاليات إلى ىاجر مف

 أىالي عمى اليجرة تركزت قد العشريف القرف بداية أف نرل لمخارج الفمسطينية اليجرة عف الحديث كعند
 فالمسيحيي عمى تقتصر لـ الظاىرة ىذه كلكف ،"المسيحييف"التخصيص كجو كعمى جاال كبيت لحـ بيت

 سنجد فمسطيف ألكية باقي الى بسيط كبتكجو كمسمميف، مسيحييف جميعا الفمسطينييف عمى بؿ فحسب
 مف كغيرىما األمريكيتيف الى الجماعي أك الفردم المستكل عمى سكاء قائمة طكعية ىجرة ىناؾ أف

 عف بيرتع كذلؾ ليا المجاكرة كالمناطؽ القدس منطقة في خاص بشكؿ تركزت كالتي األكركبية الدكؿ
 (.8981 سمحة،)األسرم المياجريف ترابط

 حيث األكلى العالمية الحرب إباف خاص كبشكؿ بالدنا في كالشاقة الصعبة الحياة استمرار كنتيجة
 األمريكية القارة عمى بالتدفؽ المياجريف قكافؿ استمرت ببالدنا عصفت التي الفتاكة كاألمراض المجاعة
 السكاف لطبيعة نظران  غيرىا مف أسيؿ كانت لممياجريف التأقمـ إمكانية حيث الجنكبية خاص كبشكؿ
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 استثمر كقد ،الزمف مف الحقبة تمؾ في االجتماعي كتخمفيـ كثقافتيـ حياتيـ مستكل كتدنى ىناؾ.
 رجاؿ بعضيـ أصبح حيث جدان  ىائمة اقتصادية مكاسب تحقيؽ في األكضاع ىذه المياجريف بعض

 بعض مف ىؤالء عانى كلقد العماؿ. مف ؼآالال لدييـ كيعمؿ فالبمدا تمؾ في كالزراعة الصناعة
 كأجدادىـ أبائيـ لغة كتعمميـ أخالقياتيـ عمى الجديدة البيئة كتأثير أبنائيـ تربية كأىميا المشاكؿ
 األبناء نسي الزمف مف جيميف أك جيؿ بعد كبالتالي ،لذلؾ المتخصصة المدارس تتكفر لـ حيث العربية

 (.1220 ،لعسمياألصمي)ا لمكطف االنتماء ركابط تضعؼ تكبدأ ،اآلباء لغة
 كآثارخالؿ فترة النكبة الفمسطينية، كاف ذلؾ ، 1947في العاـ بدأت  أخرلكمكجة ىجرة فمسطينية 

قامةكصكؿ الفمسطينييف ضجيجا بسبب العداء بيف العرب كالييكد  ، كشيد ىذا العاـ إسرائيؿدكلة  كا 
قاعدة  إلنشاءأم جيد رسمي لـ يبذؿ  أفالالتينية، كمع  كيايأمر  إلىكصكؿ لمعائالت المسممة  أكؿ

 أمريكامف نصؼ مميكف فمسطيني يعيشكف في  أكثرنو يعتقد اليكـ باف إ، فإحصائيةبيانات 
 (.2012الالتينية)العسمي،

 
 السياسي الكضع تأثير  في تتمثؿ لحـ بيت محافظة مف اليجرة أسباب أىـ أف (2012يؤكد العسمي )ك 
 كمف الشباب. لدل خاصة بالمستقبؿ األمؿ فقداف حيث اليجرة، مستكل عمى األثر بالغ تردمالم

البعد االقتصادم فيك  أما كىادئان، مستقران  سياسيان  كضعان  تتطمب كاالستثمارات الماؿ رأس أف المعركؼ
 ىذه في الشباب مساعدة يجب اليجرة مف كلمتقميؿ كاألمني، السياسي بالكضععمى ارتباط كثيؽ 

 خاصة الالئقة المساكف تكفير في الشباب كمساعدة الالزمة، العمؿ فرص إيجاد عمى حافظةالم
 العصر ركح مع تتناسب التي كالترفييية كالرياضية الثقافية المراكز إيجاد عمى كالعمؿ الشابة، لألزكاج
 متعددة اتجاىات لو البعد كىذا الشباب ىجرة عمى مباشر تأثير االجتماعي لمبعد  كأيضا كتطكره،
  الناس. فئات مختمؼ بيف السائدة االجتماعية كالعالقات االجتماعي األمف أىميا
في  المؤسسات بناء عمى عممكا كاألمريكية األكركبية الدكؿ إلى المياجريف أف( 2182)العسمي كبي ف

دكؿ مختمفة المؤسسات االجتماعية في  أكالدكؿ التي حطت رحاليا بيا أنكاع مختمفة مف المنظمات 
الالتينية كىي التشيمي،  كيايأمر نذكر منيا بعض الدكؿ ذات الجاليات األكبر كاألكثر تنظيمان في 

فنزكيال، المكسيؾ،  كأيضا، األرجنتيفمبيا، ك ىندكراس، السمفادكر، بيرك، نيكاراغكا، البرازيؿ، ككل
 بكليفيا، غكاتيماال، كاالككادكر.
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بيت لحـ، الف فييا  حافظةعالقة بفمسطيف كبم األقربالالتينية  يكيةاألمر كتعد التشيمي بأنيا الدكلة 
تركيزا خارج الكطف كالعربي، كبحسب المكتب التشيمي الفمسطيني  كأكثرىااكبر كثافة سكانية فمسطينية 

 أكلىفمسطيني في ىذه الدكلة كانت  أصؿنسمة مف  إلؼ 300 إلى ألؼ 100يقدر كجكد ما بيف 
التشيمي قد كصمت في تسعينيات القرف التاسع عشر كاستقرت في  إلىينية مكجات اليجرة الفمسط

 التشيمي الحقا في مختمؼ المراحؿ التي مر بيا الشعب الفمسطيني. إلىسانتياغك كقد تكالت اليجرات 

كقد أنشأت الجالية الفمسطينية في تشيمي بعض المؤسسات كالنكادم التي ساعدت عمى الحفاظ عمى 
 (:2012ا كارتباطيا بكطنيا األصمي كمنيا)العسمي، ىكيتيا كثقافتي

 ، كمجمة الضمير2000كنيسة القديس جكرج ، مؤسسة كقفية بيت لحـ 
 النادم الفمسطيني االجتماعي، النادم الرياضي الفمسطيني
 االتحاد العاـ لطمبة فمسطيف، االتحاد الفمسطيني في تشيمي

 ألؼ 150في ىندركس ما بيف  إفلمعرفة العامة، في حالة اليندركس يمكف القكؿ، اعتمادا عمى ا
نسمة كىذا يشكؿ التجمع الثاني لمفمسطينييف في القارة األمريكية الجنكبية، كقد استقبمت  ألؼ 200ك

، ككاف المياجركف يبحثكف عف فرص عمؿ، 1893ىندركس باككرة المياجريف الفمسطينييف في العاـ 
ؿ النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر، ككاف كثير مف العرب خال إلييااليجرة   بدأتأما البيرك فقد 

قد جاؤكا مع اليجرة االسبانية، كقد شكؿ المياجريف في الخارج قكة اقتصادية كسياسية،  إذا ساىـ 
ىذا  أعمفالمياجركف الفمسطينيكف في إقناع الحككمة البيركفية باالعتراؼ بالدكلة الفمسطينية، كقد 

، كىناؾ البرازيؿ، 2011شباط  14خكسية انطكتنك غراشيما بيمندم في ليما في االعتراؼ المستشار 
 ، كالسمفادكر، كغيرىا مف الدكؿ. كاألرجنتيف
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  :السابقة الدراسات 10.2

 عدة مف اليجرة ظاىره الدراسات ىذه ناقشت كقد كالخارجية الداخمية اليجرة ظاىرة دراسات عدة تناكلت
 كخصائصيا كأصنافيا كأنماطيا اليجرة مفيـك مف كال بدكرىا شممت كقد يةالنظر  الدراسة منيا جكانب

 .اليجرة لظاىره الميدانية الدراسات في تمثؿ مغاير منحى األخرل الدراسات نحت حيف في كقكانينيا،

 ىجر عمى التركيز مع كالداخمي الخارجي بشقييا عاـ بشكؿ فمسطيف في اليجرة دراسات معظـ تدكر
 الطابع اتسـ كقد أرضو عف دفاعا الفمسطيني الشعب خاضيا التي الحركب نتيجة ريةالقس الالجئيف

 القرل مف الداخمية اليجرة إعطاء دكف حاؿ الذم األمر السياسية، بالصبغة الدراسات ليذه العاـ
 كتعد .الكافي االىتماـ الخارج إلى عاـ بشكؿ الغربية الضفة كمف الرئيسية المدف مراكز إلى كالمخيمات

 األبعاد عمى لحـ بيت محافظة مف اليجرة انعكاسات إلى تتطرؽ التي نكعيا مف األكلى الدراسة ىذه
 الدكؿ بعض في أجريت التي الدراسات لبعض التطرؽ إلى بد ال كاف لذلؾ .كاالجتماعية االقتصادية

 في الدراسة هىذ نتائج مع تتفؽ قد كالتي لمدراسة، النظرم الجانب أغناء اجؿ مف كالمحمية العربية
 استطاع كالتي الدراسة بمكضكع المتعمقة الدراسات مف لعدد مكجز عرض يمي يمافك  . الجكانب بعض
 اآلف حتى إلييا الكصكؿ الباحث

( بعنوان ىجرة العرب المسيحيين من جبال فمسطين الوسطى، محافظة رام 2013دراسة فواضمة ) 
الدكافع الحقيقية ليجرة العرب المسيحييف كآليات ىذه كقد ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف  اهلل والبيرة،

كقد استخدمت  (.2010-1880اليجرة كأنماطيا كاتجاىاتيا كمراحميا منذ أكاخر فترة الحكـ العثماني )
الباحثة المنيج الكصفي، كالتحميمي كالميداني كالمقارف، كذلؾ مف خالؿ المقابالت الشخصية، إضافة 

( 40( فردا مف المياجريف، )95( فردا، كاف منيـ )145ة الدراسة في )تمثمت عين إلى استبانتيف.
 ( مف المياجريف العائديف.10عائمة مسيحية تقيـ في منطقة الدراسة، )

تكصمت الدراسة إلى ىناؾ مجمكعة مف الدكافع التي تشاركت معا كدفعت بالعرب المسيحييف لميجرة 
ادية، ما ظيرت عدة أنماط مف اليجرة أبرزىا اليجرة لمخارج، كاف أىميا العكامؿ السياسية كاالقتص

، ككاف التكجو األكبر لميجرة باتجاه الكاليات 1967، كنكسة 1948القسرية كالجماعية بعد نكبة عاـ 
 المتحدة األمريكية ثـ أكركبا كاستراليا ككندا كدكؿ النفط. 
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 ىجرة ظاىره من الحد في اودورى البشرية التنمية استراتيجيات :( بعنوان2012و) جدراسة فو 
 األسباب عمى التعرؼ إلىىدفت ىذه الدراسة  "غزة قطاع حالة دراسة " فمسطين في العممية الكفاءات
 تمؾ مف لمحد المثمى المعالجة تحديد يتسنى لكي المتقدمة الدكؿ إلى الفمسطينية الكفاءات ليجرة الدافعة

 كأداة االستبياف الباحثة كاستخدمت التحميمي، كصفيال المنيج عمى باالعتماد الباحثة قامت.الظاىرة،
 الكفاءات أك غزة قطاع في العاممة العممية الكفاءات جميع مف الدراسة مجتمع كتككف لمدراسة، رئيسية

 ب غزة قطاع في العامميف "فأعمى بكالكريكس " العميا الشيادات حممة عدد كيقدر منو المياجرة
 اختيار تـ ،2010 لعاـ العاممة القكل مسح بيانات قاعدة مف رةالمتكف البيانات بحسب "59.497"

 "319" استبانو "550" تكزيع تـ كقد الحصصية العينة بطريقة الداخؿ في لمكفاءات الدراسة عينة
 حجـ ، "كدكلية أىمية خاص،جامعات،منظمات قطاع " األخرل لمقطاعات "231" ك الحككمي لمقطاع
 العينة حجـ في مطمكب ىك مما أكثر كىذا 550 بتكزيع الباحث اـق كقد 383 ىك المطمكب العينة
 نحك التكجو يؤثر :أىميا النتائج من بمجموعو الدراسة خرجت وقد.دقة أكثر نتائج لتحقيؽ كذلؾ

 .الفمسطينية العممية الكفاءات ىجرة مف الحد في إحصائية داللة ذك تأثير االقتصادم الكضع تحسيف
 االقتصادم الكضع لتحسيف استخدميا الالزمة الكسائؿ عمى عالية مكافقة درجة العينة أفراد أبدل حيث

 ك المياجرة لمكفاءات "%81.15" الكسائؿ ىذه عمى المكافقة نسبة كبمغت العممية، لمكفاءات
 في إحصائية داللة ذك تأثير الخاص لمقطاع مشجعة بيئة إيجاد الداخمية، كيؤثر لمكفاءات "81.00%"

 الكسائؿ عمى عالية مكافقة درجة العينة أفراد أبدل حيث الفمسطينية، العممية الكفاءات ىجرة مف الحد
 كبمغت الفمسطينية، األراضي في الخاص لمقطاع مشجعة بيئة إيجاد عممية لتحسيف استخداميا الالزمة
 الداخمية لمكفاءات "%80.00" ك المياجرة لمكفاءات "%83.37" الكسائؿ ىذه عمى المكافقة نسبة
 السعي :أبرزىا التكصيات مف بمجمكعة الباحثة أكصت الدراسة ليا تكصمت التي النتائج عمى كبناءا
 الكفاءات تشجيع شانيا مف التي المكاتية كالصحية كالتعميمية كاالجتماعية االقتصادية البيئة خمؽ إلى

 .مساكاةكال كالديمقراطية الحرية قيـ تعزيز ضركرة مع بالدىـ  في العمؿ عمى العممية

، ىدفت الدراسة إلى  التعرؼ ىجرة العقول العربية أسبابيا وأثارىا ( بعنوان:2011دراسة صالح )
عمى  أىـ العكامؿ كاألسباب المؤدية إلى ىجره العقكؿ كالكفاءات العربية خارج أكطانيا، كتكضيح ما 

كاستخدـ الباحث المنيج  ىي حجـ األضرار المادية كاالقتصادية، التي تسببيا ىجرة العقكؿ العربية،
اإلنفاؽ الكبير  الكصفي معتمدا عمى المصادر السابقة، كاإلحصائيات، كقد تكصمت الدراسة إلى أف
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عمى العالـ العربي كبخاصة إذا كاف يدرس في الخارج كالتي قد تتجاكز كمفة اإلنفاؽ عمى الكاحد 
 ستمر نزيؼ األدمغة لمخارج فإفأف معظـ المياجريف مف الشباب فإذا ا، ك عشرات آالؼ الدكالرات

فئة مستيمكة كليست  الدكلة المصدرة ال يبقى لدييا سكل األطفاؿ كالعجزة المسنيف كىذه الفئة ىي
خارج أكطانيا، ينتج عنو  كما يتضح لنا نتيجة ليجرة العقكؿ العربية ذات الكفاءات العممية ، منتجة

إف أىـ العكامؿ التي كانت ، كتبيف كالتكنكلكجي خمؿ في تنمية األقطار العربية سبب تأخرىا العممي
كسببت ، كراء ىجرة األدمغة العربية خارج أكطانيا متنكعة منيا السياسية كالمادية كاالجتماعية كعممية

العربي منيا دخكؿ أدمغة أجنبية لمكطف  ىجرة العقكؿ كالكفاءات العربية، أثار سمبية عمى الكطف
أف ، ماسة ليذه األدمغة التي حمت محؿ األدمغة العربية نا بحاجةالعربي باىظة التكاليؼ، كأصبح

 .ىجرة العقكؿ كالكفاءات العربية تكبد الدكؿ العربية مئتيف بميكف دكالر سنكيا

 استكشافية دراسة مع الفمسطيني المجتمع من األدمغة ىجرة :بعنوان (2008دراسة مطرية )
 مف كؿ في األدمغة ىجرة ظاىره عمى الضكء إلقاء ىإل  ىدفتكقد . العالي والتعميم الصحة لقطاعي
 مجمكعة أراء تحميؿ كصؼ عمى الدراسة منيجية كتقـك الفمسطينييف، العالي كالتعميـ الصحة قطاعي

 إلى باليجرة تفكيرىـ حكؿ غزة كقطاع الغربية الضفة في العالي كالتعميـ الصحة قطاع في العامميف مف
 التجربة سرد إلى الدراسة تتطرؽ كما مبحكث، (240) عددىـ كبمغ ذلؾ كأراء كالدكافع الكطف خارج
 األسر مف ممثمة لعينة مسح إجراء تـ كما القطاعيف، كال مف فمسطينييف مياجريف (8) ؿ الذاتية

 عددىـ كبمغ كبيتكنيا كالبيرة اهلل راـ محافظة في الرئيسية السكانية التجمعات في المقيمة الفمسطينية
 الدراسة ىذه في اتبع الذم المنيج.أسرتيـ أفراد احد ىجرة كعف باليجرة رأييـ عف اليـلسؤ  أسرة (850)

جراء استبانو خالؿ مف الدراسة أداة ككانت التحميمي، الكصفي ىك وقد توصمت الدارسة . المقابالت كا 
 يالفمسطين السياسي كالكضع عمميـ ظركؼ عف المبحكثيف لرضا بالنسبةإلى عدد من النتائج أىميا 

 غزة( قطاع في%50.4 ك  الغربية الضفة في %42.8) المبحكثيف) مف %47.5 عبر عاـ، بشكؿ
 في المساندة المؤسسات مف أم أك مؤسساتيـ، ليـ تقدميا التي التسييالت عف رضاىـ عدـ عف

 باإليجاب منيـ %30.8 صرح فقد باليجرة، يفكركف كانكا إذا عما المبحكثيف سؤاؿ ككذلؾ عند.الكطف
 الضفة مف المبحكثيف مقارنو كعند .(مؤقتة بيجرة يفكركف %23.8 ك دائمة، بيجرة يفكركف 7.0%) 

 الضفة في المبحكثيف مف %26.6 أف حيف في انو النتائج بينت فقد غزة، قطاع مف كأكلئؾ الغربية
 المبحكثيف مف %32.1 فاف .( مؤقتة ىجرة %22.9 ك دائمة، ىجرة %5.7) باليجرة يفكركف الغربية

 المقابالت نتائج أىم وكانمؤقتة.  ىجرة %24.3 دائمة، ىجرة%7.8) باليجرة يفكركف غزة قطاع في
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 بشكؿ يسعى الذم المخطط ، ذىف في اليجرة قضية أف المعنية والمؤسسات الوزارات من عدد مع
 كجاذبو الداخؿ في المكجكدة لمكفاءات طارده غير سميمة بيئة تحضير عمى العمؿ إلى متكاصؿ

فك .الخارجية فاءاتلمك  جميع بيف مشتركة، جماعية مسؤكلية تككف إف يجب اليجرة ظاىره مسؤكلية ا 
 تكجيو مجاؿ في التخطيطية الناحية مف حقيقية مشكمة كجكدك  .العالقة ذات كالمؤسسات القطاعات
 ليـ، عمؿ فرص إيجاد عمى العمؿ ثـ كمف تخصصات، مف المجتمع يحتاجو ما باتجاه الكفاءات
مكانيتو، المجتمع مقدرة بمدل كالكفاءات األدمغة ىجرة مكضكع بيف الربط تـ بحيث  مف فالعديد كا 

 لتخصصات دراستيـ بعد يتصادمكف أك العمؿ سكؽ في ليـ المناسبة العمؿ فرص يجدكف ال الخرجيف
 .الميجر مف  ألعكده بعدـ دافع لدييـ يكلد مما عمؿ فرص تكفر لعدـ نادرة

 "التنمية عمى انعكاساتيا -أسبابيا السورية العممية الكفاءات ىجرة عنوان:( ب2005دراسة عفارة )
 الكفاءات استنزاؼ كراء الكامنة المكضكعية األسباب معرفة إلى ىدفت."حمب جامعة عمى بالتطبيق
 تككنت .المحمية التنمية عممية عمى الكفاءات ىذه ليجرة السمبية االنعكاسات كتكضيح السكرية، العممية
 المراتب بمختمؼ حمب جامعة كميات في التدريسية الييئة أعضاء مف عضك (400) مف الدراسة عينة

 االستقصائي كاالستبياف .الدراسة لنتائج لمكصكؿ التحميمي الكصفي المنيج الباحث كاعتمد العممية،
 السكرية كاالجتماعية االقتصادية البنية في الخمؿ كقد خمصت الى اف.اآلراء الستطالع رئيسية كاده
 أف إلىككذلؾ  .سكرية في البشرية التنمية مستكل عمى بدكره انعكس قد العممية الكفاءات ىجرة جزاء

 في بانخراطيا العممية الكفاءات تحققيا التي المزايا نتيجة لميجرة دافعا يشكؿ الغرب في العممي البحث
 مف اإلدارية المعكقات تشكؿالمتقدمة ككذلؾ خمصت اف  الدكؿ في المتطكر كالبحثي العممي الكسط
 خاصة السكرية الجامعات في العمؿ كبيركقراطية عامة الحككمية الكظائؼ في اإلدارم الركتيف سيطرة
 إيجاد ضركرة التكصيات التي كضعيا الباحث ىي أىـككاف مف .اليجرة لتحفيز اليامة األسباب احد
 ليذه اإلنساني الجانب السكرية ،احتراـ ءاتلمكفا كالمعنكم المادم الدعـ تكفر كتشريعية قانكنية نظـ

 الرأم   بحرية يتعمؽ فيما كخاصة الكفاءات

 دراسة " الداخل في عنيا الناجمة واآلثار الخارجية اليجرة اتجاىات :بعنوان (2002دراسة بوفة )
 عمى بةالمترت العامة اآلثار لمعرفة الكصكؿ إلى الدراسة ىدفت "وفيروزه عطيو دير بمدتي في ميدانية
 في االختالؼ أكجو كمقارنة جية مف كاالجتماعي كاالقتصادم الديمكغرافي الكاقع في الخارجية اليجرة
 طريقة منيجيتو في الباحث استخدـ.أخرل جية مف الخارجية اليجرة اتجاه في اختالؼ مع اآلثار تمؾ
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 إلىالنتائج  إلىتوصمت  وقد2001 العاـ حتى 1970 العاـ منذ الممتدة الزمنية الفترات في المقارنة
 نحك كفيركزه عطية دير في الخارجية باليجرة تأثرت التي األسر مف أسرة كؿ في المياجريف نسبة أف

 خصكصا– كبير بشكؿ األسرة نمط عمى اليجرة تأثير يبرز كلـ الترتيب، عمى فرد 201 ك فرد 107
 في فرد 4.5 عطية دير في ياحال مياجريف تحكم التي األسرة حجـ متكسط بمغ إذ -عطيو دير في
 حجـ متكسط بمغ فقد فيركزه في أما فرد، 4.8 احد منيا يياجر لـ التي األسرة حجـ متكسط بمغ حيف

 لـكاف  .الترتيب عمى فرد 4.3 احد منيا يياجر لـ التي ك فرد 3.7 حاليا مياجريف تحكم التي األسر
 البطالة معدؿ تخفيض في تذكر مساىمة أم فيركزه في أك عطية دير في سكاء الخارجية لميجرة يكف
 بمغت إذ اقتصاديا النشطيف األفراد مف كانكا منيـ الذككر كخصكصا المياجريف معظـ الف كذلؾ

 الترتيب عمى فيركزه في أك عطية دير في المياجريف إجمالي مف %70 ك %78 مف أكثر نسبتيـ
 آثارىا كفيركزه عطية دير بمدتي في ةالخارجي اليجرة تركتك  .(1999-1990) عاـ مف الفترة خالؿ
 منيا يعاني التي األسرية المشكالت بعض ببركز اآلثار ىذه كتمثمت اجتماعي كنظاـ األسر عمى
 االىتماـ بضركرة واوصت الدراسة .الدراسي التخمؼ مشكمة كخصكصا أسرىـ أفراد مع األسر أرباب
 .الميدانية الدراسات مف أكسع قسطا كايالئيا المختمفة باتجاىاتيا الخارجية اليجرة بظاىرة األكبر
 أك منيا سمبية – الخارجية لميجرة المتشابكة اآلثار حكؿ إلييا التكصؿ يتـ التي النتائج تعميـ ضركرة
 العمؿ تجربة تعميـككذلؾ  .اليجرة ظاىره فييا تنتشر التي كالمناطؽ البمداف سكاف عمى -ايجابية
 .الخارجية اليجرة ظاىره فييا تنتشر التي البمداف مختمؼ عمى ة،عطي دير بمدة في الناجحة الشعبي

 وآثارىا غزة وقطاع الغربية الضفة من الخارجية اليجرة :بعنوان (1990شكر )الدراسة ابو 
 الضفة مف اليجرة لظاىره العديدة الجكانب عمى الضكء إلقاء ىدفت إلىفقد  .واالجتماعية االقتصادية

 .خاص بشكؿ منيما العاممة األيدم كىجرة عاـ بشكؿ غزة كقطاع الغربية

 بكاسطة االستمارات إرساؿ أم المراسمة بكاسطة اإلحصائية المعاينة طريقة كىي منيجية الباحث اعتمد
 االختيار عمييـ يقع الذيف أك الشماؿ المسح حالة في الدراسة مجتمع يككنكا الذيف األشخاص إلى البريد
 الدراسة أداة ككانت غزة، كقطاع الغربية الضفة في األسر مف الدراسة مجتمع كتككف العينة، حالة في

 حيث الطبقية العشكائية العينة االستمارات جمع عممية في استخدـ. المعمكمات لجمع الشخصية المقابمة
كقد تكصمت الدراسة .مخيمات قرل، مدف، :طبقات ثالث إلى "غزة كقطاع الغربية الضفة " البمد تقسيـ

 بشكؿ تصنؼ أنيا لنا تبيف فقد غزة كقطاع الغربية الضفة مف اليجرة باتجاىات تتعمؽ  ئجالى  نتا
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 حيث مرتفع لممياجريف التعميمي المستكلكاف .النامية الدكؿ بيف تتـ التي اليجرات تمؾ إلى رئيسي
 إلى قكدناي كىذا الميارات ذكم مف معظميـ كاف الجامعية أك الثانكية الدراسية المرحمة غالبيتيـ أنيى

 الضفة مف اليجرة أدمغة كاف أسباب ىجرة الخارج إلى كغزة الغربية الضفة مف الخارجية اليجرة اعتبار
كسياسية كاف  كاجتماعية اقتصادية عكامؿ إلى تعكد إنيا لنا تبيف فقد كدكافعيا غزة كقطاع الغربية
 تدفقت التي المالية التحكيالت عف رئيسية بصكرة نتجت كثيرة كاجتماعية اقتصادية آثار تركت اليجرة
 .الخارج في أبنائيا مف غزة كقطاع الغربية الضفة عمى

 

 :السابقة الدراسات عمى التعقيب 12.2

 الدراسة، بمكضكع الصمة ذات أك المباشرة عالقةال ذات كالمحمية العربية، دراساتال استعراض تـ
 تتبعيا، التي كالمنيجية لتحقيقو، ىتسع الذم اليدؼ بحسب األخرل عف دراسة كؿ اختالؼ كيالحظ
 الدراسات ىذه كستككف إلييا، التكصؿ تـ التي كالنتائج الدراسة، ىدؼ لتحقيؽ المستخدمة كاألدكات

 خالؿ كمف الحالية، الدراسة نتائج كتفسير الدراسة، أداة كبناء النظرم، اإلطار إثراء في لمباحث عكنا
 :التالية النقاط في الدراسات مؾت عمى التعقيب نستطيع السابؽ االستعراض

 الدافعة األسباب أىـ في (1990(، ابك شكر )2005(، عفارة )2012فكجك )مف:  كال دراسة تتكافؽ
 : لميجرة

 في كألسرىـ ليـ المعيشي الكضع تحسيف أبرزىا ألسباب اليجرة نحك المياجريف غالبية تكجو •
 .الداخؿ

 التي المالية التحكيالت عف رئيسية بصكرة نتجت ثيرةك كاجتماعية اقتصادية آثار تركت اليجرة إف •
 .األـ البمد عمى تتدفؽ

 .قراطيةك الديم تجارب بعض تعترم التي كاإلشكاليات كاالجتماعي السياسي االستقرار عدـ •

 بيف الدراسة مجتمع اختالؼ مف بالرغـ  اليجرة إلى تؤدم التي األسباب أىـ السابقة الدكافع تشكؿ
 دكافع كجكد يستبعد كال االحتالؿ تحت تقع التي فمسطيف بدكلة مقارنة باالستقرار نعـكت مستقره بمداف
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 فردية، دكافع الحاالت جميع في كىي الشمكلية صفة تأخذ أنيا إال غيرىا أك الشخصية كدكافع أخرل،
 .السابقة الدكافع مجمؿ إلى كدكافع تضاؼ بحيث األىمية تحتؿ كال

 :التالي في السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تتميز. 2

 لحـ بيت محافظة في الفمسطينييف ليجرة كاالجتماعية االقتصادية األبعاد عمى تركز حيث ىدفيا •
 2016-2015إجرائيا زماف في تميزت كما
 .الخارجية اليجرة ظاىره مف الحد في تساىـ أف يمكف التي لمسياسات تطبيقي تصكر تضع •

 :يمي فيما السابقة الدراسات من االستفادة تم. 3

 في الباحث يساعد مما الدراسات في كمناقشتيا دراستيا تـ التي الجكانب بعض عمى التعرؼ •
 .الحالية دراستو في الميمة الجكانب بعض عمى التركيز

ثراء الدراسة ىيكؿ كبناء الخطة إعداد في المساعدة •  .النظرم اإلطار كا 

 كأسبابيا كدكافعيا الخارجية اليجرة بمكضكع يتعمؽ فيما الباحث لدل المعرفي الرصيد زيادة •
 .السمبية تأثيراتيا مف الحد خالليا مف يمكف التي االلياتك  المرسمة الدكلة عمى كمخاطرىا

 لمحد المساىمة في أىميتيا الباحث يرتئي كالتي السابقة الدراسات في التكصيات بعض عمى التأكيد •
 .الفمسطينية اليجرة ظاىره مف
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 الثالفصل الث

 الطريقة واإلجراءات

ىذا الفصؿ مف الدراسة بعرض خطكات الدراسة كمراحميا كفقا لممنيج العممي، مف  قاـ الباحث في
جراءات  خالؿ تحديد مجتمع الدراسة كعينتو، كاألدكات المستخدمة كمتغيرات الدراسة المستقمة، كا 

في معالجة البيانات المتعمقة التحقؽ مف صدؽ األداة كثباتيا، كالكسائؿ اإلحصائية المستخدمة 
 باستجابة أفراد العينة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.  

 منيج الدراسة 1. 3

، كىك المنيج الذم التحميمي لتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف ىذه الدراسة، اتبع الباحث المنيج الكصفي
في صكرتو  ـ ىذا المنيجييدؼ إلى كصؼ خصائص الظاىرة كجمع معمكمات عنيا، فقد تـ استخدا

ـ طبيعة كأىداؼ الدراسة معتمدان عمى أسمكب الدراسة الميدانية في جمع المعمكمات، ليفي ئألنو يال
  .بأغراضيا كيحقؽ أىدافيا كاختبار صحة فرضياتيا كتفسير نتائجيا

 مجتمع الدراسة  2.  3

افظة بيت لحـ كستؤخذ كجية السكاف المياجريف إلى الخارج في محجميع يتككف مجتمع الدراسة مف 
نظر مقابمة أيضا مف المؤسسات المحمية في محافظة بيت لحـ، كلـ يجد الباحث أم إحصائية يمكف 

 االعتماد عمييا في تقدير أعداد المياجريف، مما دفع الباحث لالكتفاء بعينة دراسية.

 الدراسة عينة  3.  3

 تـ كقد الدراسة، مجتمع مف فردان ( 261) عددىا غبم الدراسة، مجتمع مف عينة باستخداـ الباحث قاـ 
 كعددىـ لحـ بيت محافظة في لفترة المتكاجديف المياجريف مف منيـ القصدية، العينة بطريقة اختيارىا

 مف المياجريف مف محافظة بيت لحـ كمقيميف في الخارج كعددىـ أخرل مجمكعة إلى إضافة ،(851)
 (.االيميؿ)البريدم كافالعن طريؽ عف معيـ التكاصؿ تـ( 881)
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 الدراسة عينة أفراد متغيرات وصف  4.  3

 خصائص العينة الديمغرافية.(: 8.1) جدكؿ
 المئوية النسبة العدد المستوى المتغير

 71.5 186 ذكر الجنس

 28.5 74 أنثى

 60.8 158 فأقؿ سنة 11 العمر

 20.4 53 سنة 18-11

 15.0 39 سنة 18-51

 3.8 10 سنة 51 مف أكثر

 3.8 10 الثانكية دكف العممي المؤىل

 14.6 38 عامة ثانكية

 28.1 73 دبمـك

 42.7 111 بكالكريكس

 10.8 28 ماجستير

 بيت محافظة في السابق السكن مكان
 لحم

 75.8 197  مدينة

 12.7 33 قرية

 11.5 30 مخيـ

في الدولة التي تقيم فييا حاليا اسم 
 الميجر

 3.5 9 اسبانٌا

 3.8 10 االرجنتٌن

 3.5 9 الجزائر

 7.7 20 السوٌد

 10.4 27 امرٌكا

 6.9 18 اٌرلندا

 3.5 9 بلجٌكا
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 3.5 9 سوٌسرا

 11.2 29 فرنسا

 3.8 10 قطر

 35.0 91 كندا

 3.5 9 مصر

 3.8 10 هندوراس

اسم المدينة أو القرية التي تقيم فييا 
 ىناك

azyau 10 3.8 

 31.5 82 ادمنتون

 3.5 9 االسكندرٌة

 3.5 9 الجزائر

 3.8 10 الخور

 3.5 9 بارٌس

 3.5 9 بوستن

 3.5 9 بونتابرٌما

 3.5 9 تورونتو

 3.8 10 توور

 3.5 9 جورجٌا

 3.5 9 جٌنٌف

 6.9 18 دبلن

 6.9 18 فلنت

 3.8 10 كوماٌاوا

 7.7 20 مالمو

 3.8 10 اٌرسٌونٌوس

 77.7 202 خاص مل الذي تقوم بوطبيعة الع

 7.3 19 ربحية غير مؤسسات

 11.2 29 اخرل

 3.8 10 اعمؿ ال
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% لمذككر، 71.5( تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس، كيظير اف نسبة 1.3يبيف الجدكؿ )
% 20.4سنة فأقؿ، كنسبة  30% مف 60.8% لإلناث. كيبيف متغير العمر أف نسبة 28.5كنسبة 
سنة. كيبيف متغير  50% ألكثر مف 3.8سنة، كنسبة  50-41% مف 15سنة، كنسبة  40-31مف 

% لمدبمكـ، 28.1% لثانكية عامة، كنسبة 14.6% لدكف الثانكية، كنسبة 3.8المؤىؿ العممي أف نسبة 
% لمماجستير. كيبيف متغير مكاف السكف السابؽ أف نسبة 10.8% لمبكالكريكس، كنسبة 42.7كنسبة 
% لممخيمات. كيظير متغيرم 11.5% لسكاف القرل، كنسبة 12.7% لسكاف المدينة، كنسبة 75.8

اسـ الدكلة كالقرية أك المدينة التي يسكف فييا المياجر كما في الجدكؿ. كيبيف متغير طبيعة العمؿ 
% 11.2% لمؤسسات غير ربحية، كنسبة 7.3% لعمؿ خاص، كنسبة 77.7الذم تقكـ بو أف نسبة 

 % ال يعمؿ.3.8، كنسبة ألخرل

 أدوات الدراسة   5.3
 تمثل ادوات الدراسة فيما يأتي: 

مف ثالثة اقساـ، تمثؿ القسـ االكؿ في المتغيرات الديمغرافية، كجاء  كقد تككنت االستبانواالستبانو:  .8
كر القسـ الثاني ليتحدث عف االسباب التي تؤدم الى اليجرة، كتككف مف اربعة محاكر، تمثمت في المح

السياسي، كالثقافي كالعممي، كاالجتماعي، كاالقتصادم، ثـ جاء القسـ الثالث ليتحدث عف ابعاد اليجرة، 
 ( فقرة، ثـ ختمت بسؤاؿ عاـ.76كىي البعد االجتماعي كالبعد االقتصادم، كجاء مجمكع المحاكر )

 

كذلؾ ت لحـ، حيث تـ عمؿ المقابالت مع بعض الشخصيات المجتمعية في محافظة بي المقابمة:  .2
مف أجؿ الكقكؼ عمى آرائيـ حكؿ اسباب اليجرة، كاثراء الدراسة بالمعمكمات التي يمكف الحصكؿ 

 كقد تككنت مف مجمكعة مف االسئمة مثمت اسباب اليجرة كابعادىا في مدينة بيت لحـ. عمييا منيـ.
 األداة صدق 5.3 

 بعرضيا الدراسة أداة صدؽ مف التحقؽ تـ ثـ كمف األكلية، بصكرتيا االستبانة بتصميـ الباحث قاـ
 والباحث االستبان ، حيث كزعكالخبرة االختصاص ذكم مف المحكميف مف كمجمكعة المشرؼ عمى

عمى عدد مف المحكميف. حيث طمب منيـ إبداء الرأم في فقرات االستبانة مف حيث: مدل كضكح لغة 
ضافة أم معمكمات أك تعديالت أك الفقرات كسالمتيا لغكيان، كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب المد ركس، كا 

 .النيائية بصكرتيا االستبانة إخراج تـ المالحظات ىذه ككفؽ ،فقرات يركنيا مناسبة
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 االستبانة لفقرات بيرسكف االرتباط معامؿ بحساب أيضان  األداة صدؽ مف التحقؽ تـ أخرل ناحية مف
 ىناؾ أف عمى كيدؿ االستبانة فقرات جميع في إحصائية داللة كجكد كاتضح لألداة، الكمية الدرجة مع

 :ذلؾ تبيف التالية كالجداكؿ. الفقرات بيف داخمي التساؽ
أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف ( لمصفكفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )(: 2.3جدكؿ )

 مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج
 الدالة R قيمة  الرقـ

 صائيةاإلح

 الدالة R قيمة  الرقـ
 اإلحصائية

 الدالة R قيمة  الرقـ
 اإلحصائية

8 0.169
*

 0.025 17 0.467
**

 0.000 33 0.359
**

 0.000 

2 0.212
**

 0.005 18 0.592
**

 0.000 34 0.488
**

 0.000 

1 0.426
**

 0.000 19 0.424
**

 0.000 35 0.495
**

 0.000 

1 0.342
**

 0.000 20 0.490
**

 0.000 36 0.317
**

 0.000 

5 0.351
**

 0.000 21 0.368
**

 0.000 37 0.428
**

 0.000 

6 0.246
**

 0.001 22 0.544
**

 0.000 38 0.555
**

 0.000 

7 0.382
**

 0.000 23 0.463
**

 0.000 39 0.402
**

 0.000 

8 0.366
**

 0.000 24 0.529
**

 0.000 40 0.484
**

 0.000 

9 0.308
**

 0.000 25 0.503
**

 0.000 41 0.483
**

 0.000 

81 0.357
**

 0.000 26 0.521
**

 0.000 42 0.643
**

 0.000 

88 0.457
**

 0.000 27 0.476
**

 0.000 43 0.617
**

 0.000 

82 0.406
**

 0.000 28 0.511
**

 0.000 44 0.541
**

 0.000 

81 0.452
**

 0.000 29 0.447
**

 0.000 45 0.613
**

 0.000 

81 0.559
**

 0.000 30 0.557
**

 0.000 46 0.571
**

 0.000 

85 0.448
**

 0.000 31 0.457
**

 0.000 47 0.606
**

 0.000 

86 0.569
**

 0.000 32 0.440
**

 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 كاالجتماعية االقتصادية االبعاد( لمصفكفة ارتباط فقرات Pearson Correlationرتباط بيرسكف )نتائج معامؿ ا(: 3.3جدكؿ )
 يجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارجل

 الدالة R قيمة  الرقـ
 اإلحصائية

 الدالة R قيمة  الرقـ
 اإلحصائية

 الدالة R قيمة  الرقـ
 اإلحصائية

8 0.505
**

 0.000 11 0.690
**

 0.000 21 0.721
**

 0.000 

2 0.559
**

 0.000 12 0.574
**

 0.000 22 0.549
**

 0.000 

1 0.634
**

 0.000 13 0.642
**

 0.000 23 0.472
**

 0.000 

1 0.507
**

 0.000 14 0.658
**

 0.000 24 0.456
**

 0.000 

5 0.545
**

 0.000 15 0.594
**

 0.000 25 0.275
**

 0.000 

6 0.629
**

 0.000 16 0.662
**

 0.000 26 0.554
**

 0.000 

7 0.264
**

 0.000 17 0.282
**

 0.000 27 0.626
**

 0.000 

8 0.244
**

 0.000 18 0.644
**

 0.000 28 0.664
**

 0.000 

9 0.545
**

 0.000 19 0.666
**

 0.000 29 0.664
**

 0.000 

10 0.268
**

 0.000 20 0.684
**

 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  الدراسة ثبات 6.  3

 الباحث مف التحقؽ مف ثبات األداة، مف خالؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات، قاـ
ألسباب ىجرة السكاف  لمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كركنباخ الفا، ككانت الدرجة الكمية

( لألبعاد االقتصادية كاالجتماعية 0.829ك) ،(0.894) الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج
ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج ، كىذه النتيجة تشير الى تمتع ىذه االداة 

 الثبات لممجاالت كالدرجة الكمية.بثبات يفي بأغراض الدراسة. كالجدكؿ التالي يبيف معامؿ 
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 نتائج معامؿ الثبات لممجاالت(: 4.3جدكؿ )

 معامؿ الثبات المجاالت المحكر

 0.764 السياسية األسباب أسباب ىجرة السكاف 

 0.887 االجتماعية األسباب

 0.812 كالثقافية العممية األسباب

 0.804 االقتصادية األسباب

 0.894 الدرجة الكمية

األبعاد االقتصادية 
 كاالجتماعية 

 0.743 االبعاد االقتصادية

 0.798 االبعاد االجتماعية

 0.829 الدرجة الكمية

 

 الدراسة إجراءات  7.  3

 أفراد عمى األداة بتطبيؽ الباحث قاـ الدراسة، عينة كتحديد الدراسة، أداة كثبات صدؽ مف التأكد بعد
 بطريقة عمييا إجابتيـ بعد العينة أفراد مف االستبيانات تجميع ميةعم اكتممت أف كبعد الدراسة، عينة

: اإلحصائي لمتحميؿ خضعت كالتي الصالحة المستردة االستبيانات عدد أف لمباحث تبيف صحيحة،
 .استبانو( 261)
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 اإلحصائية المعالجة   8.  3

 تمييدا كذلؾ ،(معينة أرقاما اإعطاؤى) ترميزىا تـ لمتحميؿ صالحيتيا مف كالتأكد االستبيانات جمع بعد
 البيانات كتحميؿ المناسبة، اإلحصائية المعالجات إلجراء اآللي الحاسكب جياز إلى بياناتيا إلدخاؿ

 المتكسطات باستخراج لمبيانات اإلحصائية المعالجة تمت كقد الدراسة، بيانات الدراسة ألسئمة كفقا
 التبايف كاختبار ،(t- test( )ت) كاختبار االستبانة، قراتف مف فقرة لكؿ المعيارية كاالنحرافات الحسابية
 ألفا كركنباخ الثبات كمعادلة بيرسكف، ارتباط كمعامؿ ،(One Way ANOVA) األحادم

(Cronbach Alpha)، االجتماعية لمعمكـ اإلحصائية الرـز باستخداـ كذلؾ (SPSS( )Statistical 

Package For Social Sciences.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

 

 

 الرابع الفصل

 الدراسة نتائج

 تمييد  1.  4

 تضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي تكصؿ إلييا الباحث عف مكضكع الدراسة كىك "
أبعادىا االقتصادية واالجتماعية في و أسباب ىجرة السكان الفمسطينيين إلى الخارج 

بة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، " كبياف أثر كؿ مف المتغيرات مف خالؿ استجامحافظة بيت لحم 
كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا. كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد 

 عينة الدراسة تـ اعتماد الدرجات التالية:

 الحسابي متوسطيا مدى الدرجة

 فأقؿ 2.11 منخفضة

 1.67-2.11 متكسطة

 فأعمى 1.68 عالية
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 :الدراسة أسئمة ائجنت  2. 4

أسباب ىجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم ما : األول بالسؤال المتعمقة النتائج 1.2.4
 ؟ إلى الخارج

 الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات بحساب الباحث قاـ السؤاؿ ىذا عف لإلجابة
أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف  عف تعبر التي االستبانة مجاالت عمى الدراسة عينة أفراد

 (.8.1) رقـ الجدكؿ في المكضحو بالمعمكمات كخرج ،محافظة بيت لحـ إلى الخارج

أسباب ىجرة السكاف  لمجاالت الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات(: 8.1) جدكؿ
 لخارجالفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى ا

 الرقم
 المتوسط المجاالت

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.51224 4.0664 االقتصادية األسباب 1

 عالية 0.46003 3.6970 السياسية األسباب 8

 متوسطة 0.67246 3.3525 االجتماعية األسباب 2

 متوسطة 0.97649 3.2442 والثقافية العممية األسباب 1

 متوسطة 0.34117 3.6011 الكمية الدرجة

 أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات عف يعبر الذم السابؽ الجدكؿ مف يالحظ
 المتكسط أف أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج عمى الدراسة عينة

أسباب ىجرة السكاف  أف عمى يدؿ ذاكى( 1.118) معيارم كانحراؼ( 1.61)الكمية لمدرجة الحسابي
 األسباب مجاؿ حصؿ كلقد. متكسطة بدرجة جاءت الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج

 مجاؿ ثـ كمف، السياسية األسباب مجاؿ يميو ،(1.16) كمقداره حسابي متكسط أعمى عمى االقتصادية
 .كالثقافية العممية األسبابيميو  االجتماعية، األسباب

 عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات بحساب الباحث اـكق
 (2.1) رقـ الجدكؿ في كذلؾ. مجاؿ األسباب السياسية عف تعبر التي االستبانة فقرات
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 السياسية ألسبابا لمجاؿ الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات(: 2.1) جدكؿ

 الرقم
 المتوسط المجال

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.023 3.98 .األفواهوتكمٌم والتعبٌرالرأي حرٌة من الحرمان 81

 عالية 0.908 3.90 .العامة الوظائف فً وخاصة والمحسوبٌة الواسطة انتشار 9

 عالية 0.908 3.88 .المنطقة فً المستمرةالحربأجواءمنالتخلّص 2

 عالية 1.096 3.80 .لرعاٌاها الدولة قبل من والرعاٌة الحماٌة قوانٌن ضعف 6

 عالية 1.142 3.78 .األساسٌة اإلنسانٌة الحقوق من الحرمان 7

 عالية 1.016 3.73 .والتمٌٌزالسٌاسً االضطهاد 5

 عالية 1.045 3.70 .الفلسطٌنٌةالفصائلبٌنالداخلٌة الصراعاتعناالبتعاد 1

 متوسطة 1.001 3.67 والمعٌشًالسٌاسًاألمنغٌاب 8

 متوسطة 1.033 3.66 .الفلسطٌنًالمجتمعفًالعامةالحٌاةعلىالسٌاسٌةالتنظٌماتهٌمنة 1

 متوسطة 0.980 3.65 .الدٌمقراطٌةغٌراألنظمة من الهروب 8

 متوسطة 1.119 3.54 .المواطننفسٌةعلىوتؤثٌرهاألمنًاالنفالت 81

 متوسطة 1.143 3.45 الفلسطٌنٌةباألسرةالخاصة والواجبات الحقوق توّضحالتًالتشرٌعاتغٌاب 88

 متوسطة 1.029 3.32 .المستقبلمنالخوف 82

 عالية 0.46003 3.6970 الكمية الدرجة

 أفراد الستجابات يةالمعيار  كاالنحرافات الحسابية المتكسطات عف يعبر الذم السابؽ الجدكؿ مف يالحظ
 كانحراؼ( 1.69)الكمية لمدرجة الحسابي المتكسط أف السياسية األسباب مجاؿ عمى الدراسة عينة

 .عالية بدرجة جاء مجاؿ األسباب السياسية أف عمى يدؿ كىذا( 1.161) معيارم

رجة ( فقرات بد6( فقرات جاءت بدرجة عالية ك)7( أف )2.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
" عمى أعمى متكسط حسابي  األفواهوتكمٌم والتعبٌرالرأي حرٌة من الحرمانمتكسطة. كحصمت الفقرة " 

(. 3.90" بمتكسط حسابي ) العامة الوظائف فً وخاصة والمحسوبٌة الواسطة انتشار(، كيمييا فقرة " 3.98)
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التًالتشرٌعاتغٌابا الفقرة " (، يميي3.32" عمى أقؿ متكسط حسابي )المستقبلمنالخوفكحصمت الفقرة "

 (.3.45" بمتكسط حسابي )الفلسطٌنٌةباألسرةالخاصة والواجبات الحقوق توّضح

 عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات بحساب الباحث كقاـ
 (.1.1) رقـ الجدكؿ في كذلؾ مجاؿ األسباب االجتماعية. عف تعبر التي االستبانة فقرات

 ألسباب االجتماعيةل الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات(: 1.1) جدكؿ

 الرقم

 المتوسط المجال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.747 4.37 .الالزمة الصحٌة الرعاٌة ضعف 2

 عالية 1.120 4.03 .الفلسطٌنٌٌن المواطنٌن وأمالك أراضً على المستوطنات بناء 1

 عالية 0.960 3.97 .أخرىإلىاالجتماعٌةالبٌئةتغٌٌرفًالرغبة 1

 عالية 1.130 3.91 .المحلًالمجتمعفًالشاملةاالجتماعٌةوالتؤمٌناتاالجتماعًالضمانغٌاب 8

 متوسطة 1.380 3.59 .ألطفالناأفضلرعاٌةإلى الحاجة 81

 متوسطة 1.385 3.41 .المحلً المجتمعفًالقائمةاالجتماعٌة الحٌاة نمط ٌرتغٌ 6

 متوسطة 1.456 3.41 .أكثرورفاهٌةواستقرارا،راحة،لناتوفرالوطنخارجإلىالهجرةألن 85

 متوسطة 1.399 3.32 .المحلًالمجتمع مع االندماج صعوبة 7

 متوسطة 1.445 3.21 .المهجر بلد فً الوالدٌن لرعاٌة الحاجة 88

 متوسطة 0.993 3.16 .فلسطٌنفًالمحلً المجتمع مع والتؤقلم االندماج على القدرة عدم 8

 متوسطة 1.194 3.16 .المختصة الحكومٌة الجهات من أسرتًألفرادالمناسبة االجتماعٌة الرعاٌة غٌاب 81

 متوسطة 1.296 3.05 .مضطهدةال لألسر الحماٌة توفٌر فً المختصة الحكومٌة الجهات تقصٌر 81

 متوسطة 1.431 2.94 .المحلًمجتمعنافًاألسرةداخلاسريعنفوجود 82

 متوسطة 1.314 2.89 .المحلًالمجتمعفًوالكآبةباالغترابالشعور 86

 متوسطة 1.320 2.87 .بٌنهاالروابط وضٌاع األسرة تفكك بسبب 9

 متوسطة 1.336 2.87 .طنالوفًواجهتنًالتًالنفسٌةالضغوط 87

 متوسطة 1.202 2.82 .المهاجرةالعائلة إلىاالنضمامفً الرغبة 5

 متوسطة 0.67246 3.3525 الكمية الدرجة
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يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
( كانحراؼ 3.35أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)عينة الدراسة عمى مجاؿ األسباب االجتماعية 

 ( كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ األسباب االجتماعية جاءت بدرجة متكسطة.0.672معيارم )

(فقرة جاءت بدرجة 13( فقرات جاءت بدرجة عالية ك)4( أف )3.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
(، كيمييا فقرة 4.37" عمى أعمى متكسط حسابي )زمةالال الصحية الرعاية ضعؼمتكسطة. كحصمت الفقرة " 

 الرغبة(. كحصمت الفقرة " 4.03" بمتكسط حسابي )الفمسطينييف المكاطنيف كأمالؾ أراضي عمى المستكطنات بناء" 

الضغكط النفسية التي كاجيتني (، يمييا الفقرة " 2.82" عمى أقؿ متكسط حسابي ) المياجرة العائمة إلى االنضماـ في

 (.2.87" بمتكسط حسابي )بينيا الركابط كضياع األسرة تفكؾ بسبب" كالفقرة " الكطففي 

كقاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 
 (.4.4. كذلؾ في الجدكؿ رقـ )مجاؿ األسباب العممية كالثقافية فقرات االستبانة التي تعبر عف

 (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ االسباب العممية كالثقافية4.4دكؿ )ج

 الرقم
 المتوسط المجال

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.166 3.60 .أخرى بلدان من آخرٌن مع العلمٌة الخبرات تبادل 6

 متوسطة 1.339 3.23 .األصلً البلد فً موجود غٌر ومتخصص لًعا تعلٌم على للحصول 2

 متوسطة 1.405 3.22 .إلٌها الهجرة تمت التً البلدان فً مجانً تعلٌم وجود 1

 متوسطة 1.264 3.18 .العلمً للتطور الالزمة العلمٌة البحوث إجراء 1

 متوسطة 1.342 3.16 .خصصًت لطبٌعة مناسبة تعلٌمٌة ومإسسات ومعاهد جامعات فً العمل أجل من 5

 متوسطة 1.245 3.07 .فلسطٌنخارجأخرى مناطق فً جدٌدةعلمٌة آفاق واكتشاف المغامرة حب 8

 متوسطة 0.97649 3.2442 الكمية الدرجة

 أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات عف يعبر الذم السابؽ الجدكؿ مف يالحظ
( 1.21)الكمية لمدرجة الحسابي المتكسط أف مجاؿ األسباب العممية كالثقافية عمى الدراسة عينة

 .متكسطة بدرجة جاء مجاؿ األسباب العممية كالثقافية أف عمى يدؿ كىذا( 1.976) معيارم كانحراؼ
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( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة " 4.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
 لمحصكؿ(، كيمييا فقرة " 3.60" عمى أعمى متكسط حسابي ) أخرل بمداف مف آخريف مع العممية براتالخ تبادؿ

 حب(. كحصمت الفقرة " 3.23" بمتكسط حسابي ) األصمي البمد في مكجكد غير كمتخصص عالي تعميـ عمى

(، يمييا الفقرة 3.07ي )" عمى أقؿ متكسط حسابفمسطيف خارج أخرل مناطؽ في جديدة عممية آفاؽ كاكتشاؼ المغامرة
 (.3.16" بمتكسط حسابي )تخصصي لطبيعة مناسبة تعميمية كمؤسسات كمعاىد جامعات في العمؿ أجؿ مف" 

 عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات بحساب الباحث كقاـ
 (.5.1) رقـ الجدكؿ في كذلؾ. ةمجاؿ األسباب االقتصادي عف تعبر التي االستبانة فقرات

 األسباب االقتصادية لمجاؿ الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات(: 5.1) جدكؿ

 الرقم
 المتوسط المجال

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.612 4.50 .المعٌشٌة ظروفنا تحسٌن أجل من 8

 عالية 0.859 4.33 .لمإهالتًمناسبة عمل فرصعنالبحث 2

 عالية 0.960 4.02 .األمالبلد فً االقتصادٌة المشارٌع فً الفشل 1

 عالية 0.948 3.89 .األمالبلدفً الوظائف فً العمل على القدرة عدم 1

 عالية 0.757 4.16 .الخارج فً أفضل عمل فرص وجود 5

 عالية 0.839 3.77 . أخرى بلدان فً مزدهرة دٌةاقتصا قطاعات فً االستثمارفًالرغبة 6

 عالية 0.677 4.03 .آخر بلد فً اآلمن االستثمار عن البحث 7

 عالية 0.991 4.04 .المهجربلدفًكبٌرةمالٌةإغراءاتوجود 8

 عالية 1.026 3.82 .المهجربلدفًالحكومًالدعموتوفّراالستثماراتعلىالضرائبانخفاض 9

 عالية 0.701 3.95 .فلسطٌنفًاالستثمارٌةالحوافزبغٌا 81

 عالية 0.920 4.21 .للبضائعالحراالستٌرادعلىالكبٌرةالقٌود 88

 عالية 0.51224 4.0664 الكمية الدرجة
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يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
( كانحراؼ 4.06عمى مجاؿ األسباب االقتصادية أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية) عينة الدراسة

 ( كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ األسباب االقتصادية جاء بدرجة عالية.0.512معيارم )

 مف( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية. كحصمت الفقرة " 5.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

 مناسبة عمؿ فرص عف البحث(، كيمييا فقرة " 4.50" عمى أعمى متكسط حسابي ) لمعيشيةا ظركفنا تحسيف أجؿ

 بمداف في مزدىرة اقتصادية قطاعات في االستثمار في الرغبة(. كحصمت الفقرة " 4.33" بمتكسط حسابي ) لمؤىالتي

 الحككمي الدعـ كتكف ر راتاالستثما عمى الضرائب انخفاض(، يمييا الفقرة " 3.77" عمى أقؿ متكسط حسابي ) أخرل

 (.3.82" بمتكسط حسابي ) الميجر بمد في

 

 : الثاني بالسؤال المتعمقة النتائج  2.2.4

مستوى األبعاد االقتصادية واالجتماعية ليجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى ما 
 ؟ الخارج
 الستجابات المعيارية كاالنحرافات ةالحسابي المتكسطات بحساب الباحث قاـ السؤاؿ ىذا عف لإلجابة

األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة  عف تعبر التي االستبانة مجاالت عمى الدراسة عينة أفراد
 . السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج

األبعاد االقتصادية كاالجتماعية  لمجاالت الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات(: 6.1) جدكؿ
 ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج

 الرقم
 المتوسط المجاالت

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.56067 3.8420 االقتصادية األبعاد 8

 عالية 0.43483 3.8981 االجتماعية األبعاد 2

 عالية 0.43426 3.8729 الكمية الدرجة
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 أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات عف يعبر الذم السابؽ الجدكؿ مف يالحظ
األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ  عمى الدراسة عينة

 أف عمى يدؿ كىذا( 1.111) معيارم ؼكانحرا( 1.87)الكمية لمدرجة الحسابي المتكسط أف إلى الخارج
 جاءت األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج

 يميو ،(1.89) كمقداره حسابي متكسط أعمى عمى االجتماعية األبعاد مجاؿ حصؿ كلقد. عالية بدرجة
 .االقتصادية اإلبعاد مجاؿ

 عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية متكسطاتال بحساب الباحث كقاـ
 (7.1) رقـ الجدكؿ في كذلؾ. مجاؿ األبعاد االقتصادية عف تعبر التي االستبانة فقرات

 ةاالقتصادي األبعاد لمجاؿ الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات(: 7.1) جدكؿ

 الرقم

 المتوسط المجال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.566 4.49 .والمالًالمعٌشًباألمنالتمتعلًحققت 5

 عالية 0.576 4.18 .لألسرةالمعٌشًالمستوىتحسٌنعلىساعدت 2

 عالية 0.653 4.18 .والرفاهةللتقّدمجدٌدةأبوابا لًفتحت 6

 عالية 0.905 4.08 .األمالبدفًلًتتؤتىالعملفرصةلًوفّرت 1

 عالية 0.812 4.03 .االدخارفًجدٌدةمهاراتأكسبتنً 81

 عالية 0.609 4.01 .والنمولالستثمارأفضلمناخالًوفّرت 8

 عالية 1.167 3.92 .كبٌرٌنودخالأرباحاألسرتًحققت 82

 عالية 1.025 3.83 .الالمرأسألصحابالسٌاسٌةالمضاٌقاتمنحررتنً 88

 عالية 1.132 3.81 .والمالاالقتصادعمالقةعلىعّرفتنً 1

 متوسطة 1.384 3.63 .اإلسرائٌلٌةالسلعمعالتعاملمنأراحتنً 81

 متوسطة 1.074 3.60 .الحراالقتصادمناخإلىنقلتنً 7

 متوسطة 1.078 3.53 .هناكالبقاءتبررالمهجرفًاالقتصادٌةالحٌاةأنأقنعتنً 9

 متوسطة 0.970 2.64 .ضرٌبٌةوإعفاءاتاستثمارٌةحوافزلًوفّرت 8

 عالية 0.56067 3.8420 الكمية الدرجة
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يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
( كانحراؼ 3.84سط الحسابي لمدرجة الكمية)عينة الدراسة عمى مجاؿ األبعاد االقتصادية أف المتك 

 ( كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ األبعاد االقتصادية جاء بدرجة عالية.0.560معيارم )
( فقرات جاءت 4( فقرات جاءت بدرجة عالية ك)9( أف )7.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
" عمى أعمى متكسط حسابي لماليحققت لي التمتع باألمف المعيشي كابدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة " 

"  فتحت لي أبكابان جديدة لمتقد ـ كالرفاىة" كالفقرة "  ساعدت عمى تحسيف المستكل المعيشي لألسرة(، كيمييا فقرة " 4.49)
عفاءات ضريبية(. كحصمت الفقرة " 4.18بمتكسط حسابي ) " عمى أقؿ متكسط  كف رت لي حكافز استثمارية كا 

" بمتكسط حسابي  أقنعتني أف الحياة االقتصادية في الميجر تبرر البقاء ىناؾلفقرة " (، يمييا ا4.64حسابي )
(3.53.) 

كقاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 
 (.8.4كذلؾ في الجدكؿ رقـ ) مجاؿ األبعاد االجتماعية. فقرات االستبانة التي تعبر عف

 ألبعاد االجتماعية(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل8.4جدكؿ )

 الرقم
 المتوسط المجال

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.871 4.54 .الوطنأرضعلىعلٌنا أعزاء وأقارب جٌران أفقدتنا 8

 عالية 0.499 4.54 .جدٌدةقافاتوثجدٌدةلغاتمعرفة أكسبتنا 8

 عالية 0.871 4.34 .معهم البقاء نتمنى كنا من مع الجٌرة من حرمتنا 1

 عالية 0.741 4.23 .األمالبلدفًمادٌااألهلدعمعلىساعدتنا 6

 عالية 1.059 4.19 .الكاملةاالجتماعٌةوالتؤمٌناتاالجتماعًالضمانلناوفرت 81

 عالية 0.846 4.16 .انفتاحاأكثرمجتمعفًالعٌشلناحققت 88

 عالية 1.079 4.05 .السابقةواالجتماعٌةالنفسٌةالضغوطمنأراحتنا 9

 عالية 1.358 3.87 .العربً محٌطنا عن االجتماعً باالغتراب أشعرتنا 5

 عالية 1.317 3.78 .الفرصوتكافإالعدالةعلىالقائمالجدٌدالمجتمعمعاندماجا أكثرجعلتنا 82

 عالية 0.904 3.76 .الخصومأمامالسٌاسٌةقضٌتناعنللدفاعجدٌدةبآلٌاتزودتنا 81

 عالية 1.186 3.74 .بنا وااللتحاق الهجرة على أقاربنا نشجع جعلتنا 81
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 عالية 1.358 3.71 .والتمٌٌزالسٌاسًاالضطهادمنأنقذتنا 1

 متوسطة 0.947 3.55 .لمهجرا فً جدٌدة اجتماعٌة عالقات لنا أوجدت 2

 متوسطة 1.570 3.40  .والنمٌمةالحسدمنخالٌةرائعةاجتماعٌةأجواءلناوفّرت 7

 متوسطة 1.356 3.28 .والخصوماألعداءأمامالسٌاسٌةمواقفناعنالدفاعفًجرأةأكثرجعلتنا 85

 متوسطة 1.312 3.23 .الحرةوالمنافسةالسٌاسًاالنتماءفًأكثرمرونةمنحتنا 86

 عالية 0.43483 3.8981 الكمية الدرجة

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
( كانحراؼ 3.89عينة الدراسة عمى مجاؿ األبعاد االجتماعية أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)

 عمى أف مجاؿ األبعاد االجتماعية جاءت بدرجة عالية. ( كىذا يدؿ0.434معيارم )

( فقرات جاءت 4( فقرة جاءت بدرجة عالية ك)12( أف )8.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
 لغات معرفة أكسبتنا" كالفقرة "  الكطف أرض عمى عمينا أعزاء كأقارب جيراف أفقدتنابدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة " 

 البقاء نتمنى كنا مف مع الجيرة مف حرمتنا(، كيمييا فقرة " 4.54" عمى أعمى متكسط حسابي ) ديدةج كثقافات جديدة

" عمى  الحرة كالمنافسة السياسي االنتماء في أكثر مركنة منحتنا(. كحصمت الفقرة " 4.34" بمتكسط حسابي ) معيـ
"  كالخصـك األعداء أماـ السياسية مكاقفنا عف اعالدف في جرأة أكثر جعمتنا (، يمييا الفقرة "3.23أقؿ متكسط حسابي )

 (.3.28بمتكسط حسابي )

أسباب ىجرة السكان الفمسطينيين من  في فروق ىناك ىل: الثالث بالسؤال المتعمقة النتائج  3.2.4
 مكان العممي، المؤىل العمر، الجنس،) الدراسة عينة لمتغيرات تعزى محافظة بيت لحم إلى الخارج

 ؟(بو تقوم الذي العمل طبيعة ،السابق السكن

  ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو إلى الفرضيات التالية:

في  (α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ال : "األولى الفرضية نتائج
 " أسباب ىجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى الخارج يعزى لمتغير الجنس
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 أفراد الستجابة الحسابية كالمتكسطات" ت" اختبار نتائج بحساب األكلى الصفرية الفرضية صفح تـ
أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج حسب لمتغير  في الدراسة عينة

 . الجنس

رة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت (: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في أسباب ىج9.4جدكؿ )
 لحـ إلى الخارج حسب متغير الجنس

 المتوسط العدد الجنس المجال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 مستوى "t"قيمة
 الداللة

 1.718 1.181 0.44825 3.5554 186 ذكر السياسية األسباب

 0.36775 3.5780 74 أنثى

 1.158 8.957 0.72849 2.9282 186 ذكر االجتماعية األسباب

 0.71563 3.1232 74 أنثى

 1.126 2.216 0.74879 3.7688 186 ذكر كالثقافية العممية األسباب

 0.62302 3.9730 74 أنثى

 1.889 8.187 0.53628 4.0401 186 ذكر االقتصادية األسباب

 0.44261 4.1327 74 أنثى

 1.119 2.657 0.36233 3.4692 186 ذكر الكمية الدرجة

 0.33211 3.5937 74 أنثى

 أم ،(1.119) الداللة كمستكل ،(2.657) الكمية لمدرجة" ت" قيمة أف السابؽ الجدكؿ خالؿ مف يتبيف
أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير  في فركؽ تكجد أنو

 رفض تـ كبذلؾ اإلناث، لصالح الفركؽ ككانت. ثقافيةالجنس ككذلؾ لمجاؿ االسباب العممية كال
 . األكلى الفرضية

( بين α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ": الثانية الفرضية نتائج
 متوسطات أسباب ىجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى الخارج تعزى لمتغير العمر"

عمى  الدراسة عينة أفراد الستجابة الحسابية المتكسطات حساب تـ الثانية صفريةال الفرضية كلفحص
 . أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج حسب متغير العمر
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طينييف مف سباب ىجرة السكاف الفمسأل الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:81.1) جدكؿ
 محافظة بيت لحـ إلى الخارج

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد العمر المجال

 0.38385 3.6388 158 فؤقلسنة11 السٌاسٌةاألسباب

 0.51002 3.5356 53 سنة18-11

 0.32835 3.4517 39 سنة18-51

 0.27723 2.9154 10 سنة51منأكثر

 0.77220 2.9337 158 فؤقلسنة11 االجتماعٌةاألسباب

 0.63374 3.2309 53 سنة18-11

 0.65450 2.9925 39 سنة18-51

 0.10017 2.4294 10 سنة51منأكثر

العلمٌةاألسباب
 والثقافٌة

 0.75200 3.8112 158 فؤقلسنة11

 0.66230 3.5755 53 سنة18-11

 0.59541 4.1068 39 سنة18-51

 0.19954 4.3167 10 ةسن51منأكثر

 0.46694 4.0898 158 فؤقلسنة11 االقتصادٌةاألسباب

 0.54397 4.0686 53 سنة18-11

 0.63289 4.0746 39 سنة18-51

 0.38522 3.6545 10 سنة51منأكثر

 0.35391 3.5113 158 فؤقلسنة11 الكلٌةالدرجة

 0.38907 3.5552 53 سنة18-11

 0.31103 3.5150 39 سنة18-51

 0.10182 3.0915 10 سنة51منأكثر

أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة  في ظاىرية فركؽ كجكد (1..4) رقـ الجدكؿ مف يالحظ
 األحادم التبايف تحميؿ استخداـ تـ الفركؽ داللة كلمعرفة ،بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير العمر

(one way ANOVA) (:88.1) رقـ الجدكؿ في يظير كما 
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في أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت  العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (88.1)جدكؿ
 لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير العمر

 مجموع التباين مصدر المجال
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 "ف" قيمة

 المحسوبة

 وىمست
 الداللة

 11.578 1.875 3 5.624 المجمكعات بيف السٌاسٌةاألسباب

 

0.000 

 

 0.162 256 41.447 المجمكعات داخؿ
 

 259 47.071 المجمكع

 4.374 2.236 3 6.707 المجمكعات بيف االجتماعٌةاألسباب

 

0.005 

 

 0.511 256 130.871 المجمكعات داخؿ
 

 259 137.578 المجمكع

 6.017 2.948 3 8.844 المجمكعات بيف والثقافٌةالعلمٌةاألسباب

 

0.001 

 

 0.490 256 125.423 المجمكعات داخؿ
 

 259 134.267 المجمكع

 2.302 0.595 3 1.785 المجمكعات بيف االقتصادٌةاألسباب

 

0.078 

 

 0.258 256 66.175 المجمكعات داخؿ
 

 259 67.960 المجمكع

 5.053 0.618 3 1.854 المجمكعات بيف الكلٌةالدرجة

 

0.002 

 

 0.122 256 31.305 المجمكعات داخؿ
 

 259 33.159 المجمكع

( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.002( كمستكل الداللة )5.053يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في أسباب )  ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة

بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير العمر، ككذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ االسباب االقتصادية، كبذلؾ 
سنة،  40-31تـ رفض الفرضية الثانية. كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ. ككانت الفركؽ لصالح عمر مف 

 كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ.
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 العمر حسب الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتكسطات بيف البعدية لممقارنات( LSD) اختبار جنتائ(: 82.1) الجدكؿ

 في الفروق المتغيرات المجال
 المتوسطات

 مستوى
 الداللة

 107. 10319. سنة11-18 فؤقلسنة11 السٌاسٌةاالسباب

18708. سنة18-51
*

 .010 

72337. سنة51منأكثر
*

 .000 

 107. -10319.- فؤقلسنة11 سنة18-11

 324. 08388. سنة18-51

62017. سنة51منأكثر
*

 .000 

-18708.- فؤقلسنة11 سنة18-51
*

 .010 

 324. -08388.- سنة18-11

53629. سنة51منأكثر
*

 .000 

-72337.- فؤقلسنة11 سنة51منأكثر
*

 .000 

-62017.- سنة18-11
*

 .000 

-53629.- سنة18-51
*

 .000 

االسباب
 االجتماعٌة

-29712.- سنة11-18 فؤقلسنة11
*

 .009 

 646. -05873.- سنة18-51

50432. سنة51منأكثر
*

 .031 

29712. فؤقلسنة11 سنة18-11
*

 .009 

 115. 23840. سنة18-51

80144. سنة51منأكثر
*

 .001 

 646. 05873. فؤقلسنة11 سنة18-51

 115. -23840.- سنة18-11

56305. سنة51منأكثر
*

 .027 

-50432.- فؤقلسنة11 سنة51منأكثر
*

 .031 

-80144.- سنة18-11
*

 .001 

-56305.- سنة18-51
*

 .027 

23571. سنة11-18 فؤقلسنة11العلمٌةاالسباب
*

 .035 
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-29566.- سنة51-18 والثقافٌة
*

 .019 

-50549.- سنة51منأكثر
*

 .028 

-23571.- فؤقلسنة11 سنة18-11
*

 .035 

-53137.- سنة18-51
*

 .000 

-74119.- سنة51منأكثر
*

 .002 

29566. فؤقلسنة11 سنة18-51
*

 .019 

53137. سنة18-11
*

 .000 

 398. -20983.- سنة51منأكثر

50549. فؤقلسنة11 نةس51منأكثر
*

 .028 

74119. سنة18-11
*

 .002 

 398. 20983. سنة18-51

 430. -04389.- سنة11-18 فؤقلسنة11 الكلٌةالدرجة

 953. -00369.- سنة18-51

41982. سنة51منأكثر
*

 .000 

 430. 04389. فؤقلسنة11 سنة18-11

 586. 04020. سنة18-51

46371. سنة51منأكثر
*

 .000 

 953. 00369. فؤقلسنة11 سنة18-51

 586. -04020.- سنة18-11

42351. سنة51منأكثر
*

 .001 

-41982.- فؤقلسنة11 سنة51منأكثر
*

 .000 

-46371.- سنة18-11
*

 .000 

-42351.- سنة18-51
*

 .001 

( بين α ≥ 0.05) ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ": الثالثة الفرضية نتائج
متوسطات أسباب ىجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى الخارج تعزى لمتغير المؤىل 

 العممي"

عمى  الدراسة عينة أفراد الستجابة الحسابية المتكسطات حساب تـ الثالثة الصفرية الفرضية كلفحص
 . مسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج حسب متغير المؤىؿ العمميأسباب ىجرة السكاف الف
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سباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف أل الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:81.1) جدكؿ
 محافظة بيت لحـ إلى الخارج

 المعياري فاالنحرا الحسابي المتوسط العدد المؤىل العممي المجال

 0.28793 3.5923 10 الثانوٌةدون السٌاسٌةاألسباب

 0.37765 3.3623 38 عامةثانوٌة

 0.35480 3.7650 73 دبلوم

 0.38081 3.6230 111 بكالورٌوس

 0.37170 3.0495 28 ماجستٌر

 0.64390 3.6235 10 الثانوٌةدون االجتماعٌةاألسباب

 0.30563 3.4489 38 عامةثانوٌة

 0.62085 2.4786 73 دبلوم

 0.74563 3.1987 111 بكالورٌوس

 0.19542 2.5882 28 ماجستٌر

العلمٌةاألسباب
 والثقافٌة

 0.78587 3.2833 10 الثانوٌةدون

 0.51031 3.6272 38 عامةثانوٌة

 0.48314 4.1279 73 دبلوم

 0.85979 3.7402 111 بكالورٌوس

 0.57795 3.8512 28 ماجستٌر

 0.10321 4.3818 10 الثانوٌةدون االقتصادٌةاألسباب

 0.69412 4.2871 38 عامةثانوٌة

 0.37204 4.2341 73 دبلوم

 0.40251 3.9861 111 بكالورٌوس

 0.56926 3.5357 28 ماجستٌر

 0.16926 3.7489 10 الثانوٌةدون الكلٌةالدرجة

 0.32353 3.6439 38 عامةثانوٌة

 0.24987 3.4558 73 دبلوم

 0.39599 3.5695 111 بكالورٌوس

 0.16081 3.0988 28 ماجستٌر
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أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة  في ظاىرية فركؽ كجكد (1..4) رقـ الجدكؿ مف يالحظ
 لتبايفا تحميؿ استخداـ تـ الفركؽ داللة كلمعرفة ،بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

 (:81.1) رقـ الجدكؿ في يظير كما (one way ANOVA) األحادم

في أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت  العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (81.1)جدكؿ
 لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

 مجموع التباين مصدر المجال
 المربعات

 جاتدر 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 "ف" قيمة

 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 22.555 3.075 4 12.302 المجمكعات بيف السٌاسٌةاألسباب

 

0.000 

 

 0.136 255 34.769 المجمكعات داخؿ

 
 259 47.071 المجمكع

األسباب

 االجتماعٌة
 26.549 10.113 4 40.450 المجمكعات بيف

 

0.000 

 

 0.381 255 97.128 جمكعاتالم داخؿ

 
 259 137.578 المجمكع

العلمٌةاألسباب

 والثقافٌة
 6.218 2.983 4 11.932 المجمكعات بيف

 

0.000 

 

 0.480 255 122.335 المجمكعات داخؿ

 
 259 134.267 المجمكع

األسباب

 االقتصادٌة
 15.804 3.375 4 13.501 المجمكعات بيف

 

0.000 

 

 0.214 255 54.459 المجمكعات داخؿ

 
 259 67.960 المجمكع

 15.801 1.647 4 6.586 المجمكعات بيف الكلٌةالدرجة

 

0.000 

 

 0.104 255 26.573 المجمكعات داخؿ

 
 259 33.159 المجمكع
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اللة ( كىي أقؿ مف مستكل الد0.000( كمستكل الداللة )15.801يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة )

بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، ككذلؾ لممجاالت، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الثالثة. 
 تالي يبيف ذلؾ.كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ. ككانت الفركؽ لصالح الذيف دكف الثانكية، كالجدكؿ ال

المؤىؿ  حسب الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتكسطات بيف البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 85.1) الجدكؿ
 العممي

 في الفروق المتغيرات المجال
 المتوسطات

 الداللة مستوى

 081. 22996. عامةثانوٌة الثانوٌةدون السٌاسٌةاالسباب

 167. -17271.- دبلوم

 801. -03070.- بكالورٌوس

54286. ماجستٌر
*

 .000 

 081. -22996.- الثانوٌةدون عامةثانوٌة

-40267.- دبلوم
*

 .000 

-26066.- بكالورٌوس
*

 .000 

31290. ماجستٌر
*

 .001 

 167. 17271. الثانوٌةدون دبلوم

40267. عامةثانوٌة
*

 .000 

14201. بكالورٌوس
*

 .011 

71557. ماجستٌر
*

 .000 

 801. 03070. الثانوٌةدون بكالورٌوس

26066. عامةثانوٌة
*

 .000 

-14201.- دبلوم
*

 .011 

57356. ماجستٌر
*

 .000 

-54286.- الثانوٌةدون ماجستٌر
*

 .000 

-31290.- عامةثانوٌة
*

 .001 

-71557.- دبلوم
*

 .000 

-57356.- بكالورٌوس
*

 .000 

 427. 17461. عامةثانوٌة الثانوٌةدوناالسباب
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1.14488 دبلوم االجتماعٌة
*

 .000 

42480. بكالورٌوس
*

 .038 

1.03529 ماجستٌر
*

 .000 

 427. -17461.- الثانوٌةدون عامةثانوٌة

97027. دبلوم
*

 .000 

25019. بكالورٌوس
*

 .032 

86068. ماجستٌر
*

 .000 

-1.14488- الثانوٌةدون دبلوم
*

 .000 

-97027.- عامةثانوٌة
*

 .000 

-72008.- بكالورٌوس
*

 .000 

 425. -10959.- ماجستٌر

-42480.- الثانوٌةدون بكالورٌوس
*

 .038 

-25019.- عامةثانوٌة
*

 .032 

72008. دبلوم
*

 .000 

61049. ماجستٌر
*

 .000 

-1.03529- الثانوٌةدون ماجستٌر
*

 .000 

-86068.- عامةثانوٌة
*

 .000 

 425. 10959. دبلوم

-61049.- بكالورٌوس
*

 .000 

العلمٌةاالسباب
 والثقافٌة

 164. -34386.- عامةثانوٌة الثانوٌةدون

-84452.- دبلوم
*

 .000 

-45691.- بكالورٌوس
*

 .047 

-56786.- ماجستٌر
*

 .027 

 164. 34386. الثانوٌةندو عامةثانوٌة

-50066.- دبلوم
*

 .000 

 386. -11305.- بكالورٌوس

 195. -22400.- ماجستٌر

84452. الثانوٌةدون دبلوم
*

 .000 

50066. عامةثانوٌة
*

 .000 

38761. بكالورٌوس
*

 .000 
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 074. 27666. ماجستٌر

45691. الثانوٌةدون بكالورٌوس
*

 .047 

 386. 11305. عامةةثانوٌ

-38761.- دبلوم
*

 .000 

 449. -11095.- ماجستٌر

56786. الثانوٌةدون ماجستٌر
*

 .027 

 195. 22400. عامةثانوٌة

 074. -27666.- دبلوم

 449. 11095. بكالورٌوس

االسباب
 االقتصادٌة

 565. 09474. عامةثانوٌة الثانوٌةدون

 344. 14770. دبلوم

39574. بكالورٌوس
*

 .010 

84610. ماجستٌر
*

 .000 

 565. -09474.- الثانوٌةدون عامةثانوٌة

 567. 05296. دبلوم

30100. بكالورٌوس
*

 .001 

75137. ماجستٌر
*

 .000 

 344. -14770.- الثانوٌةدون دبلوم

 567. -05296.- عامةثانوٌة

24805. بكالورٌوس
*

 .000 

69841. ماجستٌر
*

 .000 

-39574.- الثانوٌةدون بكالورٌوس
*

 .010 

-30100.- عامةثانوٌة
*

 .001 

-24805.- دبلوم
*

 .000 

45036. ماجستٌر
*

 .000 

-84610.- الثانوٌةدون ماجستٌر
*

 .000 

-75137.- عامةثانوٌة
*

 .000 

-69841.- دبلوم
*

 .000 

-45036.- بكالورٌوس
*

 .000 

 361. 10504. عامةثانوٌة الثانوٌةدون الكلٌةالدرجة
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29309. دبلوم
*

 .008 

 093. 17945. بكالورٌوس

65015. ماجستٌر
*

 .000 

 361. -10504.- الثانوٌةدون عامةثانوٌة

18805. دبلوم
*

 .004 

 221. 07441. بكالورٌوس

54511. ماجستٌر
*

 .000 

-29309.- ٌةالثانودون دبلوم
*

 .008 

-18805.- عامةثانوٌة
*

 .004 

-11364.- بكالورٌوس
*

 .020 

35706. ماجستٌر
*

 .000 

 093. -17945.- الثانوٌةدون بكالورٌوس

 221. -07441.- عامةثانوٌة

11364. دبلوم
*

 .020 

47070. ماجستٌر
*

 .000 

-65015.- الثانوٌةدون ماجستٌر
*

 .000 

-54511.- عامةانوٌةث
*

 .000 

-35706.- دبلوم
*

 .000 

-47070.- بكالورٌوس
*

 .000 

 

 : الرابعة الفرضية نتائج

( بين متوسطات أسباب ىجرة α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "
 سكن السابق"السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى الخارج تعزى لمتغير مكان ال

عمى  الدراسة عينة أفراد الستجابة الحسابية المتكسطات حساب تـ الرابعة الصفرية الفرضية كلفحص
 .السابؽ أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج حسب متغير مكاف السكف
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سباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف أل الدراسة عينة ادأفر  الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:86.1) جدكؿ
 محافظة بيت لحـ إلى الخارج

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد مكان السكن المجال

 0.43477 3.5771 197 مدٌنة السٌاسٌةاألسباب

 0.44727 3.6200 33 قرٌة

 0.30240 3.3974 30 مخٌم

 0.73074 3.0322 197 مدٌنة االجتماعٌةاألسباب

 0.71185 3.0891 33 قرٌة

 0.59315 2.5490 30 مخٌم

العلمٌةاألسباب

 والثقافٌة

 0.72440 3.8198 197 مدٌنة

 0.70670 3.7222 33 قرٌة

 0.70158 3.9889 30 مخٌم

 0.48814 4.0914 197 مدٌنة االقتصادٌةاألسباب

 0.58614 3.9862 33 قرٌة

 0.58007 3.9909 30 مخٌم

 0.33822 3.5314 197 مدٌنة الكلٌةالدرجة

 0.40233 3.5268 33 قرٌة

 0.38078 3.3050 30 مخٌم

أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة  في ظاىرية فركؽ كجكد (1..4) رقـ الجدكؿ مف يالحظ
 تحميؿ استخداـ تـ الفركؽ داللة كلمعرفة ،بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير مكاف السكف السابؽ

 (:87.1) رقـ الجدكؿ في يظير كما (one way ANOVA) األحادم التبايف
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في أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت  العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (87.1)جدكؿ
 لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير مكاف السكف السابؽ

 مجموع تباينال مصدر المجال
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 "ف" قيمة

 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 2.700 0.484 2 0.969 المجمكعات بيف السٌاسٌةاألسباب

 

0.069 

 

 0.179 257 46.102 المجمكعات داخؿ

 
 259 47.071 المجمكع

األسباب

 االجتماعٌة
 6.372 3.250 2 6.500 المجمكعات بيف

 

0.002 

 

 0.510 257 131.079 المجمكعات داخؿ

 
 259 137.578 المجمكع

العلمٌةاألسباب

 والثقافٌة
 1.119 0.579 2 1.159 المجمكعات بيف

 

0.328 

 

 0.518 257 133.108 المجمكعات داخؿ

 
 259 134.267 المجمكع

األسباب

 االقتصادٌة
 0.964 0.253 2 0.506 المجمكعات بيف

 

0.383 

 

 0.262 257 67.454 المجمكعات داخؿ

 
 259 67.960 المجمكع

 5.466 0.677 2 1.353 المجمكعات بيف الكلٌةالدرجة

 

0.005 

 

 0.124 257 31.806 المجمكعات داخؿ

 
 259 33.159 المجمكع

ؿ مف مستكل الداللة ( كىي أق0.005( كمستكل الداللة )5.466يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة )

بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير مكاف السكف السابؽ، ككذلؾ لمجاؿ االسباب االجتماعية فقط، 
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ة، كالجدكؿ التالي يبيف كبذلؾ تـ رفض الفرضية الرابعة. ككانت الفركؽ لصالح لصالح سكاف المدين
 ذلؾ.

مكاف  حسب الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتكسطات بيف البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 88.1) الجدكؿ
 السكف السابؽ

 في الفروق المتغيرات المجال
 المتوسطات

 الداللة مستوى

االسباب

 االجتماعٌة

 672. -05688.- قرٌة مدٌنة

48323. مخٌم
*

 .001 

 672. 05688. مدٌنة قرٌة

54011. مخٌم
*

 .003 

-48323.- مدٌنة مخٌم
*

 .001 

-54011.- قرٌة
*

 .003 

 944. 00462. قرٌة مدٌنة الكلٌةالدرجة

22641. مخٌم
*

 .001 

 944. -00462.- مدٌنة قرٌة

22179. مخٌم
*

 .013 

-22641.- مدٌنة مخٌم
*

 .001 

-22179.- ٌةقر
*

 .013 

 

( α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ": الخامسة الفرضية نتائج
بين متوسطات أسباب ىجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى الخارج تعزى لمتغير 

 طبيعة العمل الذي تقوم بو"

عمى  الدراسة عينة أفراد الستجابة الحسابية كسطاتالمت حساب تـ الخامسة الصفرية الفرضية كلفحص
أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج حسب متغير طبيعة العمؿ الذم 

 .تقكـ بو
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ف سباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مأل الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:89.1) جدكؿ
 محافظة بيت لحـ إلى الخارج

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد طبيعة العمل الذي تقوم بو المجال

 0.43012 3.5689 202 خاص السٌاسٌةاألسباب

 0.48718 3.6923 19 ربحٌةغٌرمإسسات

 0.37376 3.4164 29 أخرى

 0.28793 3.5923 10 أعملال

 0.68741 2.8730 202 خاص االجتماعٌةاألسباب

 0.95405 2.8793 19 ربحٌةغٌرمإسسات

 0.40561 3.6024 29 أخرى

 0.64390 3.6235 10 أعملال

العلمٌةاألسباب

 والثقافٌة

 0.75014 3.8383 202 خاص

 0.61416 3.7719 19 ربحٌةغٌرمإسسات

 0.42972 3.9713 29 أخرى

 0.78587 3.2833 10 أعملال

 0.50298 4.0279 202 خاص االقتصادٌةاألسباب

 0.28435 3.7560 19 ربحٌةغٌرمإسسات

 0.55452 4.4295 29 أخرى

 0.10321 4.3818 10 أعملال

 0.34367 3.4590 202 خاص الكلٌةالدرجة

 0.51933 3.4233 19 ربحٌةغٌرمإسسات

 0.16641 3.7916 29 أخرى

 0.16926 3.7489 10 أعملال

أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة  في ظاىرية فركؽ كجكد (1..4) رقـ الجدكؿ مف حظيال
 استخداـ تـ الفركؽ داللة كلمعرفة ،بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير طبيعة العمؿ الذم تقكـ بو

 (:21.1) رقـ الجدكؿ في يظير كما (one way ANOVA) األحادم التبايف تحميؿ
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في أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت  العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار تائجن: (21.1)جدكؿ
 لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير طبيعة العمؿ الذم تقـك بو

 مجموع التباين مصدر المجال
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 "ف" قيمة

 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 1.769 0.319 3 0.956 المجمكعات بيف السٌاسٌةاباألسب

 

0.154 

 

 0.180 256 46.115 المجمكعات داخؿ

 
 259 47.071 المجمكع

األسباب

 االجتماعٌة
 12.744 5.959 3 17.877 المجمكعات بيف

 

0.000 

 

 0.468 256 119.701 المجمكعات داخؿ

 
 259 137.578 المجمكع

ٌةالعلماألسباب

 والثقافٌة
 2.380 1.214 3 3.643 المجمكعات بيف

 

0.070 

 

 0.510 256 130.624 المجمكعات داخؿ

 
 259 134.267 المجمكع

األسباب

 االقتصادٌة
 9.717 2.316 3 6.948 المجمكعات بيف

 

0.000 

 

 0.238 256 61.012 المجمكعات داخؿ

 
 259 67.960 المجمكع

 10.171 1.177 3 3.531 المجمكعات بيف الكلٌةالدرجة

 

0.000 

 

 0.116 256 29.628 المجمكعات داخؿ

 
 259 33.159 المجمكع

( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.000( كمستكل الداللة )10.171يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في أسباب ىجرة السكاف ا ) لفمسطينييف مف محافظة

بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير طبيعة العمؿ الذم تقكـ بو، ككذلؾ لمجالي االسباب االجتماعية 
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كاالقتصادية، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الخامسة. ككانت الفركؽ لصالح المذيف يعممكف في اعماؿ 
 اخرل، كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ.

طبيعة  حسب الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتكسطات بيف البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 28.1) الجدكؿ
 العمؿ

 في الفروق المتغيرات المجال
 المتوسطات

 مستوى
 الداللة

االسباب

 االجتماعٌة

 970. -00622.- ربحٌةغٌرمإسسات خاص

-72940.- أخرى
*

 .000 

-75050.- أعملال
*

 .001 

رغٌمإسسات

 ربحٌة

 970. 00622. خاص

-72318.- أخرى
*

 .000 

-74427.- أعملال
*

 .006 

72940. خاص أخرى
*

 .000 

72318. ربحٌةغٌرمإسسات
*

 .000 

 933. -02110.- أعملال

75050. خاص أعملال
*

 .001 

74427. ربحٌةغٌرمإسسات
*

 .006 

 933. 02110. أخرى

االسباب

 االقتصادٌة

27192. ربحٌةغٌرمإسسات اصخ
*

 .021 

-40156.- أخرى
*

 .000 

-35392.- أعملال
*

 .026 

غٌرمإسسات

 ربحٌة

-27192.- خاص
*

 .021 

-67349.- أخرى
*

 .000 

-62584.- أعملال
*

 .001 

40156. خاص أخرى
*

 .000 

67349. ربحٌةغٌرمإسسات
*

 .000 
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 790. 04765. أعملال

35392. خاص ملأعال
*

 .026 

62584. ربحٌةغٌرمإسسات
*

 .001 

 790. -04765.- أخرى

 662. 03573. ربحٌةغٌرمإسسات خاص الكلٌةالدرجة

-33261.- أخرى
*

 .000 

-28991.- أعملال
*

 .009 

غٌرمإسسات

 ربحٌة

 662. -03573.- خاص

-36834.- أخرى
*

 .000 

-32564.- أعملال
*

 .015 

33261. خاص أخرى
*

 .000 

36834. ربحٌةغٌرمإسسات
*

 .000 

 732. 04270. أعملال

28991. خاص أعملال
*

 .009 

32564. ربحٌةغٌرمإسسات
*

 .015 

 732. -04270.- أخرى

 

 : السادسة الفرضية نتائج

متوسطات أسباب ىجرة ( بين α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "
السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى الخارج تعزى لمتغير اسم الدولة التي تقييم بيا حاليا 

 في الميجر"

عمى  الدراسة عينة أفراد الستجابة الحسابية المتكسطات حساب تـ السادسة الصفرية الفرضية كلفحص
حـ إلى الخارج حسب متغير اسـ الدكلة التي تقييـ أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت ل

 .بيا حاليا في الميجر
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سباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف أل الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:22.1) جدكؿ
 .محافظة بيت لحـ إلى الخارج

اسم الدولة التي تقييم بيا  المجال
 يجرحاليا في الم

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد

 1.31897 3.7863 9 اسبانٌا السٌاسٌةاألسباب

 1.28599 3.5077 10 االرجنتٌن

 1.27467 3.4359 9 الجزائر

 1.33353 3.4000 20 السوٌد

 1.32775 3.6410 27 امرٌكا

 1.45257 3.8803 18 اٌرلندا

 1.25737 4.1368 9 بلجٌكا

 1.17672 3.1197 9 ٌسراسو

 1.42614 3.2122 29 فرنسا

 1.18419 3.3692 10 قطر

 1.43121 3.5976 91 كندا

 1.21066 3.8205 9 مصر

 1.28793 3.5923 10 هندوراس

 1.04902 3.9869 9 اسبانٌا االجتماعٌةاألسباب

 1.58788 3.4059 10 االرجنتٌن

 1.05459 2.8301 9 الجزائر

 1.52235 2.9000 20 ٌدالسو

 1.51054 3.5643 27 امرٌكا

 1.21471 3.6569 18 اٌرلندا

 1.20471 3.1830 9 بلجٌكا

 1.04902 3.0131 9 سوٌسرا

 1.64565 3.2657 29 فرنسا
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 1.04803 2.0000 10 قطر

 1.32403 2.3594 91 كندا

 1.04273 4.3203 9 مصر

 1.64390 3.6235 10 هندوراس

العلمٌةألسبابا

 والثقافٌة
 1.29397 4.0185 9 اسبانٌا

 1.49690 3.6667 10 االرجنتٌن

 1.16667 3.2778 9 الجزائر

 1.53877 4.3583 20 السوٌد

 1.46311 3.5864 27 امرٌكا

 1.32576 4.5093 18 اٌرلندا

 1.63465 3.7222 9 بلجٌكا

 1.56995 2.9630 9 سوٌسرا

 1.27483 4.1954 29 فرنسا

 1.17916 3.2333 10 قطر

 1.86624 3.7912 91 كندا

 1.26352 3.9444 9 مصر

 1.78587 3.2833 10 هندوراس

 1.00000 4.0909 9 اسبانٌا االقتصادٌةاألسباب

 1.37163 4.5091 10 االرجنتٌن

 1.52574 3.5657 9 الجزائر

 1.71119 4.1273 20 السوٌد

 1.21095 4.1515 27 امرٌكا

 1.43781 4.0354 18 اٌرلندا

 1.16667 4.3737 9 بلجٌكا

 1.64568 3.3838 9 سوٌسرا

 1.65808 4.1348 29 فرنسا
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 1.10321 3.8000 10 قطر

 1.49750 4.0340 91 كندا

 1.31162 4.1515 9 مصر

 1.10321 4.3818 10 هندوراس

 1.13005 3.9598 9 اسبانٌا الكلٌةالدرجة

 1.20295 3.7255 10 االرجنتٌن

 1.07057 3.2270 9 الجزائر

 1.36361 3.5117 20 السوٌد

 1.22880 3.7258 27 امرٌكا

 1.15846 3.9161 18 اٌرلندا

 1.18210 3.7943 9 بلجٌكا

 1.18994 3.1229 9 سوٌسرا

 1.37655 3.5730 29 فرنسا

 1.05584 2.9574 10 قطر

 1.16238 3.2766 91 كندا

 1.08518 4.0946 9 مصر

 1.16926 3.7489 10 هندوراس

أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة  في ظاىرية فركؽ كجكد (1...) رقـ الجدكؿ مف يالحظ

 الفركؽ داللة كلمعرفة ،بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير اسـ الدكلة التي تقييـ بيا حاليا في الميجر

 (:21.1) رقـ الجدكؿ في يظير كما (one way ANOVA) األحادم التبايف تحميؿ استخداـ تـ
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في أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت  العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (21.1)جدكؿ
 لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير اسـ الدكلة التي تقييـ بيا حاليا في الميجر

 مجموع التباين مصدر لمجالا
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 "ف" قيمة

 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 7.461 1.044 12 12.523 المجمكعات بيف السٌاسٌةاألسباب

 

1.000 

 المجمكعات داخؿ 
34.548 247 1.140 

 

 المجمكع
47.071 259 

األسباب

 االجتماعٌة
 48.248 8.036 12 96.437 المجمكعات بيف

 

1.000 

 المجمكعات داخؿ 
41.141 247 1.167 

 

 المجمكع
137.578 259 

العلمٌةاألسباب

 والثقافٌة
 7.645 3.030 12 36.364 المجمكعات بيف

 

1.000 

 المجمكعات داخؿ 
97.903 247 1.396 

 

 المجمكع
134.267 259 

األسباب

 االقتصادٌة
 4.216 1.963 12 11.553 المجمكعات بيف

 

1.000 

 المجمكعات داخؿ 
56.407 247 1.228 

 

 المجمكع
67.960 259 

 35.886 1.756 12 21.072 المجمكعات بيف الكلٌةالدرجة

 

1.000 

 المجمكعات داخؿ 
12.087 247 1.049 

 

 المجمكع
33.159 259 

( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.000ل الداللة )( كمستك 35.886يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة )

بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير اسـ الدكلة التي تقييـ بيا حاليا في الميجر، ككذلؾ لممجاالت، 
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فركؽ لصالح المذيف يقيمكف في مصر كمف ثـ اسبانيا كبذلؾ تـ رفض الفرضية السادسة. ككانت ال
 كيميو ايرلندا.

 : الرابع بالسؤال المتعمقة النتائج  4.2.4

األبعاد االقتصادية واالجتماعية ليجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت  في فروق ىناك ىل
 السابق، السكن مكان ممي،الع المؤىل العمر، الجنس،) الدراسة عينة لمتغيرات تعزى لحم إلى الخارج

 ؟(بو تقوم الذي العمل طبيعة

  ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو إلى الفرضيات التالية:

في  (α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ال : "األولى الفرضية نتائج
فظة بيت لحم إلى الخارج يعزى األبعاد االقتصادية واالجتماعية ليجرة السكان الفمسطينيين من محا

 "لمتغير الجنس

 أفراد الستجابة الحسابية كالمتكسطات" ت" اختبار نتائج بحساب األكلى الصفرية الفرضية فحص تـ
األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى  في الدراسة عينة

 . الخارج حسب لمتغير الجنس

األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف  في العينة أفراد الستجابة المستقمة لمعينات" ت" اختبار نتائج(: 21. 4) جدكؿ
 الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج حسب متغير الجنس

 المتوسط العدد الجنس المجال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 مستوى "t"قيمة
 الداللة

 1.911 1.175 0.58213 3.8404 186 ذكر تصاديةاالق األبعاد

 0.50642 3.8462 74 أنثى

 1.185 2.161 0.44088 3.9395 186 ذكر االجتماعية األبعاد

 0.40355 3.7939 74 أنثى

 1.891 8.111 0.45208 3.8951 186 ذكر الكمية الدرجة

 0.38308 3.8173 74 أنثى
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 ،(1.891) الداللة كمستكل ،(8.111) الكمية لمدرجة" ت" قيمة أف (21.1) الجدكؿ خالؿ مف يتبيف
األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت  في فركؽ تكجد ال أنو أم

 في فركؽ كجكد تبيف كلكف. األكلى الفرضية قبكؿ تـ كبذلؾ. لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير الجنس
 . الذككر كلصالح يةاالجتماع اإلبعاد

( بين α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ": الثانية الفرضية نتائج
متوسطات األبعاد االقتصادية واالجتماعية ليجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى 

 الخارج تعزى لمتغير العمر"

عمى  الدراسة عينة أفراد الستجابة الحسابية المتكسطات بحسا تـ الثانية الصفرية الفرضية كلفحص
األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج حسب 

 . متغير العمر

كاالجتماعية ليجرة  ألبعاد االقتصاديةل الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:25.1) جدكؿ
 السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد العمر المجال

 0.58251 3.8106 158 فؤقلسنة11 االقتصادية األبعاد

 0.48353 3.7228 53 سنة18-11

 0.42434 4.2209 39 سنة18-51

 0.39590 3.4923 10 سنة51منأكثر

 0.42332 3.8169 158 فؤقلسنة11 االجتماعٌةاألبعاد

 0.38622 3.9422 53 سنة18-11

 0.50045 4.1330 39 سنة18-51

 0.09882 4.0313 10 سنة51منأكثر

 0.42712 3.8141 158 فؤقلسنة11 الكلٌةالدرجة

 0.40103 3.8439 53 سنة18-11

 0.44301 4.1724 39 سنة18-51

 0.15630 3.7897 10 سنة51منأكثر
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األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف  في ظاىرية فركؽ كجكد (1...) رقـ الجدكؿ مف يالحظ
 استخداـ تـ الفركؽ داللة كلمعرفة ،الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير العمر

 (:21.1) رقـ الجدكؿ في يظير كما (one way ANOVA) األحادم التبايف تحميؿ

في األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف  العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (21.1)جدكؿ
 الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير العمر

 مجموع التباين مصدر المجال
 المربعات

 درجات
 حريةال

 متوسط
 المربعات

 "ف" قيمة

 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 8.953 2.577 3 7.731 المجمكعات بيف االقتصادية األبعاد

 

0.000 

 

 0.288 256 73.685 المجمكعات داخؿ
 

 259 81.416 المجمكع

 6.519 1.159 3 3.476 المجمكعات بيف االجتماعٌةاألبعاد

 

0.000 

 

 0.178 256 45.495 المجمكعات داخؿ
 

 259 48.971 المجمكع

 7.944 1.387 3 4.160 المجمكعات بيف الكلٌةالدرجة

 

0.000 

 

 0.175 256 44.682 المجمكعات داخؿ
 

 259 48.842 المجمكع

( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.000( كمستكل الداللة )7.944يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف )

الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير العمر، ككذلؾ لممجاالت، كبذلؾ تـ رفض 
 سنة، كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ. 40-31الفرضية الثانية. ككانت الفركؽ لصالح عمر مف 
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 العمر حسب الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتكسطات بيف البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 26.1) جدكؿ

 في الفروق المتغيرات المجال
 المتوسطات

 مستوى
 الداللة

 303. 08783. سنة11-18 فؤقلسنة11 االقتصادٌةاألبعاد

-41029.- سنة18-51
*

 .000 

 070. 31831. سنة51منأكثر

 303. -08783.- فؤقلسنة11 سنة18-11

-49812.- سنة18-51
*

 .000 

 214. 23048. سنة51منأكثر

41029. فؤقلسنة11 سنة18-51
*

 .000 

49812. سنة18-11
*

 .000 

72860. سنة51منأكثر
*

 .000 

 070. -31831.- فؤقلسنة11 سنة51منأكثر

 214. -23048.- ةسن18-11

-72860.- سنة18-51
*

 .000 

 062. -12537.- سنة11-18 فؤقلسنة11 االجتماعٌةاألبعاد

-31616.- سنة18-51
*

 .000 

 120. -21440.- سنة51منأكثر

 062. 12537. فؤقلسنة11 سنة18-11

-19080.- سنة18-51
*

 .033 

 541. -08903.- سنة51منأكثر

31616. فؤقلسنة11 سنة18-51
*

 .000 

19080. سنة18-11
*

 .033 

 496. 10176. سنة51منأكثر

 120. 21440. فؤقلسنة11 سنة51منأكثر

 541. 08903. سنة18-11

 496. -10176.- سنة18-51

 654. -02980.- سنة11-18 فؤقلسنة11 الكلٌةالدرجة



 
 

80 
 

-35836.- سنة18-51
*

 .000 

 858. 02440. سنة51منأكثر

 654. 02980. فؤقلسنة11 سنة18-11

-32856.- سنة18-51
*

 .000 

 707. 05420. سنة51منأكثر

35836. فؤقلسنة11 سنة18-51
*

 .000 

32856. سنة18-11
*

 .000 

38276. سنة51منأكثر
*

 .010 

 858. -02440.- فؤقلسنة11 سنة51منأكثر

 707. -05420.- سنة18-11

-38276.- سنة18-51
*

 .010 

 

( بين α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ": الثالثة الفرضية نتائج
متوسطات األبعاد االقتصادية واالجتماعية ليجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى 

 ى لمتغير المؤىل العممي"الخارج تعز 

عمى  الدراسة عينة أفراد الستجابة الحسابية المتكسطات حساب تـ الثالثة الصفرية الفرضية كلفحص
األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج حسب 

 . متغير المؤىؿ العممي
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ألبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة ال الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:27.1) جدكؿ
 السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد المؤىل العممي المجال

 0.42936 3.1077 10 الثانوٌةدون االقتصادية األبعاد

 0.48396 4.3583 38 عامةةثانوٌ

 0.28707 4.2034 73 دبلوم

 0.48766 3.5960 111 بكالورٌوس

 0.31197 3.4368 28 ماجستٌر

 0.37361 3.5500 10 الثانوٌةدون االجتماعٌةاألبعاد

 0.54543 4.2467 38 عامةثانوٌة

 0.30027 3.8827 73 دبلوم

 0.44810 3.8575 111 بكالورٌوس

 0.23447 3.7500 28 تٌرماجس

 0.38115 3.3517 10 الثانوٌةدون الكلٌةالدرجة

 0.47114 4.2967 38 عامةثانوٌة

 0.28199 4.0265 73 دبلوم

 0.39664 3.7403 111 بكالورٌوس

 0.20498 3.6096 28 ماجستٌر

 

جتماعية ليجرة السكاف األبعاد االقتصادية كاال في ظاىرية فركؽ كجكد (1...) رقـ الجدكؿ مف يالحظ
 تـ الفركؽ داللة كلمعرفة ،الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

 (:27.1) رقـ الجدكؿ في يظير كما (one way ANOVA) األحادم التبايف تحميؿ استخداـ
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في األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف  عينةال أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (28.1)جدكؿ
 الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

 مجموع التباين مصدر المجال
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 "ف" قيمة

 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 51.472 9.092 4 36.370 المجمكعات بيف االقتصادية األبعاد

 

0.000 

 

 0.177 255 45.046 المجمكعات داخؿ
 

 259 81.416 المجمكع

 10.006 1.661 4 6.644 المجمكعات بيف االجتماعٌةاألبعاد

 

0.000 

 

 0.166 255 42.327 المجمكعات داخؿ
 

 259 48.971 المجمكع

 28.684 3.789 4 15.157 المجمكعات بيف الكلٌةالدرجة

 

0.000 

 

 0.132 255 33.685 المجمكعات داخؿ
 

 259 48.842 المجمكع

( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.000( كمستكل الداللة )28.684يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف )

ييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الفمسطين
 الثالثة. ككانت الفركؽ لصالح دكف الثانكية، كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ.
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المؤىؿ  حسب الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتكسطات بيف البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 29.1) الجدكؿ
 العممي

 في الفروق المتغيرات المجال
 المتوسطات

 الداللة مستوى

-1.25061- عامةثانوٌة الثانوٌةدون االقتصادٌةاألبعاد
*

 .000 

-1.09568- دبلوم
*

 .000 

-48829.- بكالورٌوس
*

 .001 

-32912.- ماجستٌر
*

 .034 

1.25061 الثانوٌةدون عامةثانوٌة
*

 .000 

 067. 15493. دبلوم

76232. بكالورٌوس
*

 .000 

92149. ماجستٌر
*

 .000 

1.09568 الثانوٌةدون دبلوم
*

 .000 

 067. -15493.- عامةثانوٌة

60739. بكالورٌوس
*

 .000 

76656. ماجستٌر
*

 .000 

48829. الثانوٌةدون بكالورٌوس
*

 .001 

-76232.- عامةثانوٌة
*

 .000 

-60739.- دبلوم
*

 .000 

 075. 15917. ماجستٌر

32912. الثانوٌةدون ماجستٌر
*

 .034 

-92149.- عامةثانوٌة
*

 .000 

-76656.- دبلوم
*

 .000 

 075. -15917.- بكالورٌوس

-69671.- عامةثانوٌة الثانوٌةدون االجتماعٌةاألبعاد
*

 .000 

-33271.- دبلوم
*

 .016 

-30755.- بكالورٌوس
*

 .023 

 184. -20000.- ماجستٌر

69671. الثانوٌةدون عامةثانوٌة
*

 .000 

36401. دبلوم
*

 .000 
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38917. بكالورٌوس
*

 .000 

49671. ماجستٌر
*

 .000 

33271. الثانوٌةدون دبلوم
*

 .016 

-36401.- عامةثانوٌة
*

 .000 

 682. 02516. بكالورٌوس

 144. 13271. ماجستٌر

30755. الثانوٌةدون بكالورٌوس
*

 .023 

-38917.- عامةثانوٌة
*

 .000 

 682. -02516.- دبلوم

 213. 10755. ماجستٌر

 184. 20000. الثانوٌةدون ماجستٌر

-49671.- عامةثانوٌة
*

 .000 

 144. -13271.- دبلوم

 213. -10755.- بكالورٌوس

-94501.- عامةثانوٌة ةالثانوٌدون الكلٌةالدرجة
*

 .000 

-67473.- دبلوم
*

 .000 

-38857.- بكالورٌوس
*

 .001 

 055. -25788.- ماجستٌر

94501. الثانوٌةدون عامةثانوٌة
*

 .000 

27028. دبلوم
*

 .000 

55644. بكالورٌوس
*

 .000 

68713. ماجستٌر
*

 .000 

67473. الثانوٌةدون دبلوم
*

 .000 

-27028.- عامةانوٌةث
*

 .000 

28616. بكالورٌوس
*

 .000 

41685. ماجستٌر
*

 .000 

38857. الثانوٌةدون بكالورٌوس
*

 .001 

-55644.- عامةثانوٌة
*

 .000 

-28616.- دبلوم
*

 .000 

 090. 13069. ماجستٌر
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 055. 25788. الثانوٌةدون ماجستٌر

-68713.- عامةثانوٌة
*

 .000 

-41685.- دبلوم
*

 .000 

 090. -13069.- بكالورٌوس

 

( بين α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ": الرابعة الفرضية نتائج
متوسطات األبعاد االقتصادية واالجتماعية ليجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى 

 ن السابق"الخارج تعزى لمتغير مكان السك

عمى  الدراسة عينة أفراد الستجابة الحسابية المتكسطات حساب تـ الرابعة الصفرية الفرضية كلفحص
األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج حسب 

 .السابؽ متغير مكاف السكف

ألبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة ال الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:11.1) جدكؿ
 السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد مكان السكن المجال

 0.51941 3.8793 197 مدٌنة االقتصادية األبعاد

 0.46079 3.8345 33 قرٌة

 0.82595 3.6051 30 خٌمم

 0.39211 3.9543 197 مدٌنة االجتماعٌةاألبعاد

 0.42552 3.8542 33 قرٌة

 0.56517 3.5771 30 مخٌم

 0.39300 3.9207 197 مدٌنة الكلٌةالدرجة

 0.40178 3.8454 33 قرٌة

 0.60234 3.5897 30 مخٌم

ألبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف ا في ظاىرية فركؽ كجكد (1..4) رقـ الجدكؿ مف يالحظ
 داللة كلمعرفة ،الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير مكاف السكف السابؽ
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 رقـ الجدكؿ في يظير كما (one way ANOVA) األحادم التبايف تحميؿ استخداـ تـ الفركؽ
(18.1:) 

في األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف  العينة أفراد الستجابة ألحادما التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (12.1)جدكؿ
 الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير مكاف السكف السابؽ

 مجموع التباين مصدر المجال
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 "ف" قيمة

 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 3.170 0.980 2 1.960 المجمكعات بيف صاديةاالقت األبعاد

 

0.044 

 

 0.309 257 79.456 المجمكعات داخؿ

 
 259 81.416 المجمكع

 10.742 1.889 2 3.778 المجمكعات بيف االجتماعٌةاألبعاد

 

0.000 

 

 0.176 257 45.193 المجمكعات داخؿ

 
 259 48.971 المجمكع

 8.058 1.441 2 2.882 مكعاتالمج بيف الكلٌةالدرجة

 

0.000 

 

 0.179 257 45.960 المجمكعات داخؿ

 
 259 48.842 المجمكع

( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.000( كمستكل الداللة )8.058يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في األبعاد االقتصادية كاالجتماعي ) ة ليجرة السكاف

الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير مكاف السكف السابؽ، ككذلؾ لممجاالت، 
كبذلؾ تـ رفض الفرضية الرابعة. ككانت الفركؽ لصالح لصالح سكاف المدينة، كالجدكؿ التالي يبيف 

 ذلؾ.
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مكاف  حسب الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية متكسطاتال بيف البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 11.1) الجدكؿ
 السكف السابؽ

 في الفروق المتغيرات المجال
 المتوسطات

 مستوى
 الداللة

 668. 04485. قرٌة مدٌنة االقتصادٌةاألبعاد

 012. *27422. مخٌم

 668. -04485.- مدٌنة قرٌة

 103. 22937. مخٌم

 012. *-27422.- مدٌنة مخٌم

 103. -22937.- قرٌة

 205. 10015. قرٌة مدٌنة االجتماعٌةاألبعاد

 000. *37723. مخٌم

 205. -10015.- مدٌنة قرٌة

 009. *27708. مخٌم

 000. *-37723.- مدٌنة مخٌم

 009. *-27708.- قرٌة

 344. 07536. قرٌة مدٌنة 

 000. *33105. مخٌم

 344. -07536.- مدٌنة قرٌة

 017. *25569. مخٌم

 000. *-33105.- مدٌنة مخٌم

 017. *-25569.- قرٌة
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( α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ": الخامسة الفرضية نتائج
 بين متوسطات األبعاد االقتصادية واالجتماعية ليجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى

 الخارج تعزى لمتغير طبيعة العمل"

عمى  الدراسة عينة أفراد الستجابة الحسابية المتكسطات حساب تـ الخامسة الصفرية الفرضية كلفحص
األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج حسب 

 .متغير طبيعة العمؿ

ألبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة ال الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات سابيةالح المتكسطات (:11.1) جدكؿ
 السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد طبيعة العمل الذي تقوم بو المجال

 0.47815 3.8709 202 خاص االقتصادية األبعاد

 0.23412 3.2672 19 ربحٌةغٌرمإسسات

 0.74767 4.2706 29 أخرى

 0.42936 3.1077 10 أعملال

 0.34299 3.9291 202 خاص االجتماعٌةاألبعاد

 0.53896 3.3224 19 ربحٌةغٌرمإسسات

 0.56218 4.1789 29 أخرى

 0.37361 3.5500 10 أعملال

 0.34639 3.9030 202 خاص الكلٌةالدرجة

 0.19241 3.2976 19 ربحٌةغٌرمإسسات

 0.59970 4.2200 29 أخرى

 0.38115 3.3517 10 أعملال

األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف  في ظاىرية فركؽ كجكد (41.1) رقـ الجدكؿ مف يالحظ
 داللة كلمعرفة ،م تقكـ بوالفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير طبيعة العمؿ الذ

 رقـ الجدكؿ في يظير كما (one way ANOVA) األحادم التبايف تحميؿ استخداـ تـ الفركؽ
(15.1:) 
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في األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف  العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (15.1)جدكؿ
 حـ إلى الخارج تعزل لمتغير طبيعة العمؿ الذم تقـك بوالفمسطينييف مف محافظة بيت ل

 مجموع التباين مصدر المجال
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 "ف" قيمة

 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 22.796 5.721 3 17.164 المجمكعات بيف االقتصادية األبعاد

 

0.000 

 

 0.251 256 64.251 المجمكعات داخؿ

 
 259 81.416 المجمكع

 21.871 3.330 3 9.991 المجمكعات بيف االجتماعٌةاألبعاد

 

0.000 

 

 0.152 256 38.980 المجمكعات داخؿ

 
 259 48.971 المجمكع

 29.924 4.227 3 12.681 المجمكعات بيف الكلٌةالدرجة

 

0.000 

 

 0.141 256 36.161 المجمكعات داخؿ

 
 259 48.842 المجمكع

( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.000( كمستكل الداللة )29.924يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف )

و، ككذلؾ الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير طبيعة العمؿ الذم تقكـ ب
لممجاالت، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الخامسة. ككانت الفركؽ لصالح المذيف يعممكف في اعماؿ اخرل، 

 كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ.
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طبيعة  حسب الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتكسطات بيف البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 16.1) الجدكؿ
 العمؿ

 في الفروق راتالمتغي المجال
 المتوسطات

 مستوى
 الداللة

60370. ربحٌةغٌرمإسسات خاص االقتصادٌةاألبعاد
*

 .000 

-39965.- أخرى
*

 .000 

76321. أعملال
*

 .000 

غٌرمإسسات
 ربحٌة

-60370.- خاص
*

 .000 

-1.00335- أخرى
*

 .000 

 416. 15951. أعملال

39965. خاص أخرى
*

 .000 

1.00335 ربحٌةغٌرتمإسسا
*

 .000 

1.16286 أعملال
*

 .000 

-76321.- خاص أعملال
*

 .000 

 416. -15951.- ربحٌةغٌرمإسسات

-1.16286- أخرى
*

 .000 

60678. ربحٌةغٌرمإسسات خاص االجتماعٌةاألبعاد
*

 .000 

-24973.- أخرى
*

 .001 

37915. أعملال
*

 .003 

غٌرمإسسات
 ةربحٌ

-60678.- خاص
*

 .000 

-85651.- أخرى
*

 .000 

 137. -22763.- أعملال

24973. خاص أخرى
*

 .001 

85651. ربحٌةغٌرمإسسات
*

 .000 

62888. أعملال
*

 .000 

-37915.- خاص أعملال
*

 .003 

 137. 22763. ربحٌةغٌرمإسسات

-62888.- أخرى
*

 .000 

60540. ربحٌةغٌرساتمإس خاص الكلٌةالدرجة
*

 .000 
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-31694.- أخرى
*

 .000 

55131. أعملال
*

 .000 

غٌرمإسسات
 ربحٌة

-60540.- خاص
*

 .000 

-92234.- أخرى
*

 .000 

 713. -05408.- أعملال

31694. خاص أخرى
*

 .000 

92234. ربحٌةغٌرمإسسات
*

 .000 

86825. أعملال
*

 .000 

-55131.- خاص أعملال
*

 .000 

 713. 05408. ربحٌةغٌرمإسسات

-86825.- أخرى
*

 .000 

 

 : السادسة الفرضية نتائج

( بين متوسطات األبعاد α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "
زى لمتغير االقتصادية واالجتماعية ليجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى الخارج تع

 اسم الدولة التي تقيم فييا حاليا في الميجر"

عمى  الدراسة عينة أفراد الستجابة الحسابية المتكسطات حساب تـ السادسة الصفرية الفرضية كلفحص
األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج حسب 

 .ـ فييا حاليا في الميجرمتغير اسـ الدكلة التي تقي
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ألبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة ال الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:17.1) جدكؿ
 السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج

اسم الدولة التي تقيم فييا  المجال
حاليا في الميجر الذي 

 تقوم بو

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط لعددا

 1.00000 4.2308 9 اسبانٌا االقتصادية األبعاد

 1.22991 4.5846 10 االرجنتٌن

 1.00000 3.3077 9 الجزائر

 1.02598 3.6923 20 السوٌد

 1.25036 3.8348 27 امرٌكا

 1.30882 3.3333 18 اٌرلندا

 1.26086 4.0256 9 بلجٌكا

 1.00000 3.8462 9 اسوٌسر

 1.79155 3.8939 29 فرنسا

 1.00000 3.4615 10 قطر

 1.35377 3.9704 91 كندا

 1.58217 4.1197 9 مصر

 1.42936 3.1077 10 هندوراس

 1.00000 4.1875 9 اسبانٌا االجتماعٌةاألبعاد

 1.09223 3.9875 10 االرجنتٌن

 1.00000 3.5000 9 الجزائر

 1.32062 3.9375 20 السوٌد

 1.29485 3.7222 27 امرٌكا

 1.40588 3.5035 18 اٌرلندا

 1.20833 4.3056 9 بلجٌكا

 1.00000 4.4375 9 سوٌسرا
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 1.55760 4.1940 29 فرنسا

 1.00000 2.8750 10 قطر

 1.22376 3.9416 91 كندا

 1.35964 4.3194 9 مصر

 1.37361 3.5500 10 هندوراس

 1.00000 4.2069 9 اسبانٌا الكلٌةجةالدر

 1.13325 4.2552 10 االرجنتٌن

 1.00000 3.4138 9 الجزائر

 1.63681 3.8276 20 السوٌد

 1.20784 3.7727 27 امرٌكا

 1.09976 3.4272 18 اٌرلندا

 1.19942 4.1801 9 بلجٌكا

 1.00000 4.1724 9 سوٌسرا

 1.63308 4.0595 29 فرنسا

 1.00000 3.1379 10 رقط

 1.22145 3.9545 91 كندا

 1.45224 4.2299 9 مصر

 1.38115 3.3517 10 هندوراس

األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف  في ظاىرية فركؽ كجكد (1..4) رقـ الجدكؿ مف يالحظ
تقيـ فييا حاليا في  الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير اسـ الدكلة التي

 one way) األحادم التبايف تحميؿ استخداـ تـ الفركؽ داللة كلمعرفة ،الميجر الذم تقكـ بو

ANOVA) (:18.1) رقـ الجدكؿ في يظير كما 
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اف في األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السك العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (18.1)جدكؿ
 الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير اسـ الدكلة التي تقيـ فييا حاليا في الميجر الذم تقـك بو

 مجموع التباين مصدر المجال
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 "ف" قيمة

 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 8.587 1.997 12 23.967 المجمكعات بيف االقتصادية األبعاد

 

1.000 

 المجمكعات داخؿ 
57.448 247 1.233 

 

 المجمكع
81.416 259 

 23.355 2.169 12 26.030 المجمكعات بيف االجتماعٌةاألبعاد

 

1.000 

 المجمكعات داخؿ 
22.941 247 1.093 

 

 المجمكع
48.971 259 

 15.252 1.732 12 20.787 المجمكعات بيف الكلٌةالدرجة

 

1.000 

 المجمكعات داخؿ 
28.055 247 1.114 

 

 المجمكع
48.842 259 

( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.000( كمستكل الداللة )15.252يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05 أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف )

ف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير اسـ الدكلة التي تقيـ فييا حاليا في الفمسطينييف م
الميجر الذم تقكـ بو، ككذلؾ لممجاالت، كبذلؾ تـ رفض الفرضية السادسة. ككانت الفركؽ لصالح 

األرجنتيف كمصر كاسبانيا.
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 :المقابالت تحميل نتائج

 لحم؟ بيت من المياجرين عدد تقدر كم: األول السؤال

 أصبح بحيث المياجريف لعدد دقيقو إحصائيات يكجد ال"  الفقرة أف العينة أفراد إجابات خالؿ مف تبيف
"  الفقرة يمييا ،%(51) مئكية نسبة أعمى عمى حصمت"  الخارج في المياجريف مف أجياؿ ثالث ىناؾ
 بنسبة"  إلييا المياجر األخرل الدكؿ عمى مكزعيف كالباقي لكحدىا تشيمي في مميكف نصؼ يكجد

 الجنكبية أمريكيا أنحاء جميع في الباقي ألؼ 11 ىندكرس ألؼ 811 تشيمي"  الفقرات ياييم ،%(21)
"  كالفقرة"  مكزعيف كالباقي مياجر 825111 يقارب ما التشيمي في تجمع اكبر"  كالفقرة"  كالكسطى
 %(.81) بنسبة"  بحدكد لحـ بيت مف المياجريف عدد 895111

 لحـ بيت مف المياجريف عدد تقدر كـ(: 19.1) جدكؿ

 النسبة العدد المستوى
 المئوية

 10 1 كالكسطى الجنكبية امركيا انحاء جميع في الباقي الؼ 11 ىندكرس الؼ 811 تشيمي

 50 5 الخارج في المياجريف مف اجياؿ ثالث ىناؾ اصبح بحيث المياجريف لعدد دقيقو احصائيات يكجد ال

 20 2 الييا المياجر االخرل الدكؿ عمى مكزعيف كالباقي لكحدىا تشيمي في مميكف نصؼ يكجد

 10 1 مكزعيف كالباقي مياجر 825111 يقارب ما التشيمي في تجمع اكبر

 10 1 895111 بحدكد لحـ بيت مف المياجريف عدد



 ىجرتيم؟ بدأت سنة أي في: الثاني السؤال

 اليجرة تزايد مع اليجرة كتزايدة العثماني العيد منذ"  الفقرة أف العينة افراد اجابات خالؿ مف تبيف
 عاـ ىجرة اكؿ"  الفقرة يمييا ،%(51) مئكية نسبة أعمى عمى حصمت"  فمسطيف الى الصييكنية

 التحؼ لبيع معرض في لممشاركة امركيا الى كانت لحـ بيت مف حنظؿ عائمة مف شخص 8881
 جيكك اظيرا الفاتيكاف خزائف مف كثيقو حسب 8691 سنو"  الفقرات يميا ،%(21) بنسبة"  التقميدية
 اليجر بداية"  كالفقرة"  جديد كىكرقـ 2185 عاـ لحـ بيت في الندكة دار في اليجرة مؤتمر في نيكرس

 %(.81) بنسبة"  8658 منذ"  كالفقرة"  فردية ىجرة كاف ذلؾ سبؽ كما كمجمكعات 8917 العاـ في
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 تيـ؟ىجر  بدأت سنة أم في(: 11.1) جدكؿ

 النسبة العدد المستوى
 المئوية

 في لممشاركة امركيا الى كانت لحـ بيت مف حنظؿ عائمة مف شخص 8881 عاـ ىجرة اكؿ
 التقميدية التحؼ لبيع معرض

2 20 

 الندكة دار في اليجرة مؤتمر في نيكرس جيكك اظيرا الفاتيكاف خزائف مف كثيقو حسب 8691 سنو
 يدجد كىكرقـ 2185 عاـ لحـ بيت في

1 10 

 10 1 فردية ىجرة كاف ذلؾ سبؽ كما كمجمكعات 8917 العاـ في اليجر بداية

 50 5 فمسطيف الى الصييكنية اليجرة تزايد مع اليجرة كتزايدة العثماني العيد منذ

1658 1 10 



 لحم؟؟ بيت من المياجرين مع تواصل لكم ىل: ثالثال السؤال

 المؤسسات خالؿ مف المياجريف مع تكاصؿ يكجد"  الفقرة أف العينة افراد إجابات خالؿ مف تبيف
 في لممؤسسات مادم دعـ المياجريف كيقدـ لحـ بيت في االنطكنية الجمعية كمنيا اآلف حتى كمازاؿ

 بنسبة" كاجتماع اسرم تكاصؿ يكجد"  الفقرة يمييا ،%(51) مئكية نسبة أعمى عمى حصمت"  المحافظة
 دائرة خالؿ مف رسمي كتكاصؿ الدعـ بغرض لممؤسسات اصؿتك  يكجد"  الفقرات يميا ،%(21)

 القنكات ضمف تكاصؿ"  كالفقرة"  مستمر تكاصؿ يكجد"  كالفقرة"  التشريعي المجمس في المغتربيف
 %(.81) بنسبة"  العائمي التكاصؿ الى اضافة الرسمية
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 لحـ بيت مف المياجريف مع تكاصؿ لكـ ىؿ(: 18.4) جدكؿ

 بةالنس العدد المستوى
 المئوية

 في االنطكنية الجمعية كمنيا االف حتى كمازاؿ المؤسسات خالؿ مف المياجريف مع تكاصؿ يكجد
 المحافظة في لممؤسسات مادم دعـ المياجريف كيقدـ لحـ بيت

5 50 

 المجمس في المغتربيف دائرة خالؿ مف رسمي كتكاصؿ الدعـ بغرض لممؤسسات تكاصؿ يكجد
 التشريعي

1 10 

 10 1 مستمر صؿتكا يكجد

 10 1 العائمي التكاصؿ الى اضافة الرسمية القنكات ضمف تكاصؿ

 20 2 كاجتماعي اسرم تكاصؿ يكجد



 ؟؟ما ىي اليات التواصل مع المياجرين الرابع السؤال

الزيارات ككسائؿ التكنكلكجيا الحديثة كاالنترنت التكاصؿ "  الفقرة أف العينة افراد إجابات خالؿ مف تبيف
لقاءات رسمية كغير "  الفقرة يمييا ،%(11) مئكية نسبة أعمى عمى حصمت"  السفارات في الخارجمع 

شبكات التكاصؿ االلكتركنية أكثر "  الفقرات يميا ،%(21) بنسبة"  رسمية إضافة إلى تكاصؿ الكتركني
عبر "  كالفقرة"  تكاصؿ في الغالب الكتركني"  كالفقرة"  إلية متبعة مف غيرىا مع المياجريف حاليا

تكاصؿ في "  كالفقرة"  الياتؼ كالكتركنيا إضافة إلى الزيارات مف فترة ألخرل مف قبؿ بعض المغتربيف
 %(.81) بنسبة"  الغالب الكتركني في السابؽ كاف عبر الرسائؿ كالياتؼ

 ما ىي اليات التكاصؿ مع المياجريف(: 12.4) جدكؿ

 النسبة العدد المستوى
 المئوية

 40 4 ككسائؿ التكنكلكجيا الحديثة كاالنترنت التكاصؿ مع السفارات في الخارج الزيارات

 10 1 شبكات التكاصؿ االلكتركنية اكثر الية متبعة مف غيرىا مع المياجريف حاليا

 20 2 لقاءات رسمية كغير رسمية اضافة الى تكاصؿ الكتركني

 10 1 تكاصؿ في الغالب الكتركني
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 10 1 ا اضافة الى الزيارات مف فترة الخرل مف قبؿ بعض المغتربيفعبر الياتؼ كالكتركني

 10 1 تكاصؿ في الغالب الكتركني في السابؽ كاف عبر الرسائؿ كالياتؼ



 ؟ مؤتمرات أو ندوات خالل من معيم دورية اجتماعات ىناك ىل: خامسال السؤال

ت دكرية تجمع المياجريف كالمقيميف في ال يكجد لقاءا"  الفقرة أف العينة افراد اجابات خالؿ مف تبيف
 ،%(51) مئكية نسبة أعمى عمى حصمت"  البمد األصمي كلكف يكجد لقاءات ضمف فعاليات مؤسسيو

كجد اجتماعات كندكات دكرية لكجكد أكثر مف تكأمو بيف مدينة بيت لحـ كمدف في "  الفقرات يميا
مريكا تقكـ عمى عقد اجتماع سنكم كؿ عاـ تكجد جمعية بيت لحـ في أ"  كالفقرة"  التشيمي كغيرىا

 يكجد اجتماعات في الخارج لمؤسسات مثؿ"  كالفقرة"  بحيث يتـ استضافة أشخاص مف المحافظة
HCCF يكجد اجتماعات مف "  كالفقرة" مؤسسة األراضي المسيحية كتقيـ مؤتمر سنكم اعرؼ تراثؾ

 بنسبة"  ية لممغتربيف بحضكر غير منتظـ سنكيايكجد لقاءات سنك "  كالفقرة"  فترة إلى أخرل غير ثابتة
(81.)% 

 ؟ مؤتمرات أك ندكات خالؿ مف معيـ دكرية اجتماعات ىناؾ ىؿ(: 11.4) جدكؿ

 النسبة العدد المستوى
 المئوية

 10 1 يكجد اجتماعات كندكات دكرية لكجكد اكثر مف تكامو بيف مدينة بيت لحـ كمدف في التشيمي كغيرىا

لحـ في امريكا تقـك عمى عقد اجتماع سنكم كؿ عاـ بحيث يتـ استضافة  تكجد جمعية بيت
 اشخاص مف المحافظة

1 10 

مؤسسة االراضي المسيحية كتقيـ مؤتمر  HCCF يكجد اجتماعات في الخارج لكمؤسسات مثؿ
 سنكم اعرؼ تراثؾ

1 10 

 10 1 يكجد اجتماعات مف فترة الى اخرل غير ثابتو

 10 1 تربيف بحضكر غير منتظـ سنكيايكجد لقاءات سنكية لممغ

ال يكجد لقاءات دكرية تجمع المياجريف كالمقيميف في البمد االصمي كلكف يكجد لقاءات ضمف 
 فعاليات مؤسسيو

5 50 
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 ىي؟ وما معيم؟ التواصل لزيادة قبمكم من جيود ىناك ىل: دسالسا السؤال

 كلكنيا التكاصؿ زيادة تجاه استراتيجية جيكد ديكج ال"  الفقرة أف العينة افراد اجابات خالؿ مف تبيف
 مئكية نسبة أعمى عمى حصمت"  متفرقة كمبادرات الرسمية كالجيات كالبمديات المؤسسات عاتؽ عمى

 التكاصؿ لتفعيؿ تسعى كمؤسسات كبمديات شبابية مبادرات خالؿ مف تفاعؿ يكجد الفقرة يمييا ،%(11)
 الذم المغتربيف مؤتمر السمطة مستكل عمى محاكالت"  فقراتال يميا ،%(21) بنسبة"  المياجريف مع
"  التكاصؿ لزيادة المؤسسات مف العديد مع تشبيؾ يكجد"  كالفقرة"  جيد بشكؿ استثماره يتـ لـ كلكف عقد

"  كالفقرة"  عائؽ يشكؿ المياجريف قمؽ كلكف التكاصؿ لزيادة كمشاريع تجارة إلقامة جيكد يكجد"  كالفقرة
 كقميؿ األسرم الشكؿ عمى مقتصرة ثابت مستكل في كبقيت تتطكر لـ لكنيا عديدة محاكالت ىناؾ كاف
 %(.81) بنسبة"  األخرل العامة النشاطات بشاف التكاصؿ جدا

 ىي؟ كما معيـ؟ التكاصؿ لزيادة قبمكـ مف جيكد ىناؾ ىؿ(: 11.4) جدكؿ

 النسبة العدد المستوى
 المئوية

 10 1 جيد بشكؿ استثماره يتـ لـ كلكف عقد الذم المغتربيف مرمؤت السمطة مستكل عمى محاكالت

 كالجيات كالبمديات المؤسسات عاتؽ عمى كلكنيا التكاصؿ زيادة تجاه إستراتيجية جيكد يكجد ال
 متفرقة كمبادرات الرسمية

4 40 

 10 1 التكاصؿ لزيادة المؤسسات مف العديد مع تشبيؾ يكجد

 10 1 عائؽ يشكؿ المياجريف قمؽ كلكف التكاصؿ لزيادة يعكمشار  تجارة إلقامة جيكد يكجد

 20 2 المياجريف مع التكاصؿ لتفعيؿ تسعى كمؤسسات كبمديات شبابية مبادرات خالؿ مف تفاعؿ يكجد

 األسرم الشكؿ عمى مقتصرة ثابت مستكل في كبقيت تتطكر لـ لكنيا عديدة محاكالت ىناؾ كاف
 األخرل العامة النشاطات بشاف التكاصؿ جدا كقميؿ

1 10 





 نظرك؟ وجية من لحم بيت من لميجرة دفعتيم التي األسباب أىم ما: سابعال السؤال

 كأسباب الطبيعية الظركؼ المعيشي الكضع تحسيف" الفقرات أف العينة أفراد إجابات خالؿ مف تبيف
 بيا مرت التي المختمفة احؿالمر  إلى إضافة العثماني العيد في اإلجبارم التجنيد بداية" كالفقرة" سياسيو
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 -اقتصادية" كالفقرة" األمر بداية في التجارة إلى إضافة اليجرة مكجات في كأثرت الفمسطينية القضية
 أسباب" الفقرات يمييا ،%(21) مئكية نسبة أعمى عمى حصمت" تعميمة -اجتماعية -سياسية

"  كاجتماعية اقتصادية أسباب"ك "دينية أسباب -كالفكر التعبير حرية ثقافية -سياسية -اقتصادية
 %(.81) بنسبة" تعميمية -اقتصاديو -اجتماعية"ك" كاجتماعية كاقتصادية سياسية أسباب"ك

 نظرك؟ وجية من لحم بيت من لميجرة دفعتيم التي األسباب أىم ما(: 15.4) جدكؿ

 النسبة العدد المستوى
 المئوية

 20 2 ياسيوس كأسباب الطبيعية الظركؼ المعيشي الكضع تحسيف

 10 1 دينية أسباب -كالفكر التعبير حرية ثقافية -سياسية -اقتصادية أسباب

 القضية بيا مرت التي المختمفة المراحؿ إلى إضافة العثماني العيد في اإلجبارم التجنيد بداية
 األمر بداية في التجارة إلى إضافة اليجرة مكجات في كآثرت الفمسطينية

2 20 

 10 1 كاجتماعية اقتصادية أسباب

 10 1 كاجتماعية كاقتصادية سياسية أسباب

 10 1 تعميمية -اقتصاديو -اجتماعية

 20 2 تعميمة -اجتماعية -سياسية -اقتصادية



 لحم؟ بيت عن ليجرتيم السمبية النتائج أىم ما: ثامنال السؤال

 -االجتماعي النسيج في اختالؿ -ةالسكاني التركيبة تغير"  الفقرة أف العينة أفراد إجابات خالؿ مف تبيف
" الفقرات يمييا ،%(11) مئكية نسبة أعمى عمى حصمت" لحـ بيت في كالممتمكات األراضي فقداف
 الكفاءات مف كبير عدد فقداف"ك" األـ البمد في لالستثمار المياجريف اطمئناف لعدـ الماؿ رأس ىجرة
 بنسبة"  سكانيا مف المدينة كتفريغ راضيكاأل العقارات كضياع بيع"ك"  األمكاؿ رؤكس إلى إضافة

 %(.81) بنسبة"  العائالت شمؿ تشت"  الفقرة يمييا ،%(21)
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 لحـ؟ بيت عف ليجرتيـ السمبية النتائج أىـ ما(: 16.4) جدكؿ

 النسبة العدد المستوى
 المئوية

 20 2 األـ البمد في لالستثمار المياجريف اطمئناف لعدـ الماؿ رأس ىجرة

 20 2 األمكاؿ رؤكس إلى إضافة الكفاءات مف كبير دعد فقداف

 30 3 لحـ بيت في كالممتمكات األراضي فقداف -االجتماعي النسيج في اختالؿ -السكانية التركيبة تغير

 10 1 العائالت شمؿ تشت

 20 2 سكانيا مف المدينة كتفريغ كاألراضي العقارات كضياع بيع

 ىجرتيم؟؟ بقرار عالقة بفمسطين مرت التي ياسيةالس لمظروف كان ىل: تاسعال السؤال

 نتيجة تزاد فكانت المرحمة حسب اليجرة مكجات تفاكتت"  الفقرة أف العينة أفراد إجابات خالؿ مف تبيف
 الفقرة يمييا ،%(61) مئكية نسبة أعمى عمى حصمت" أكثر استقرار نتيجة تقؿ أك متكتر سياسي كضع

"  الفقرة يمييا ،%(11) بنسبة" رئيسي سبب ليس البعض لدل كاف كاف لميجرة دفعيـ في دكر ليا كاف" 
 كعدـ المعيشي الكضع تردم عمى دكر لو انو إال السكاف غالبيو لياجرة أساسي دافع بأنو اعتقد ال

 %(.81) بنسبة"  لميجرة يدفعيـ االستقرار

 رتيم؟ىج بقرار عالقة بفمسطين مرت التي السياسية لمظروف كان ىل(: 17.4) جدكؿ

 النسبة العدد المستوى
 المئوية

 استقرار نتيجة تقؿ اك متكتر سياسي كضع نتيجة تزاد فكانت المرحمة حسب اليجرة مكجات تفاكتت
 أكثر

6 60 

 30 3 رئيسي سبب ليس البعض لدل كاف كاف لميجرة دفعيـ في دكر ليا كاف

 كعدـ المعيشي الكضع تردم عمى دكر لو انو اال السكاف غالبيو لياجرة أساسي دافع بأنو اعتقد ال
 لميجرة يدفعيـ االستقرار

1 10 

 

 ليجرتيم؟ اقتصادية أسباب ىناك ىل: العاشر السؤال

 لميجرة شجع  الخارج في االقتصادم كالمناخ اآلفاؽ" الفقرة أف العينة أفراد إجابات خالؿ مف تبيف
 مئكية نسبة أعمى عمى حصمت" أيضا شجعتيـ األفراد مستكل عمى الشخصية الحرية إلى إضافة
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" المعيشي لكضعيـ كتحسيف رزؽ مصادر عف المياجريف لدل البحث بالتأكيد"  الفقرة يمييا ،%(11)
 تكجد"ك" أخرل جنسيات عمى لمحصكؿ -المعيشي الكضع لتحسيف"  الفقرات يمييا ،%(21) بنسبة
 اتجاىيف ذات كىي نعـ"ك" شيالمعي الكضع تحسيف -الدينية السياحية المنتجات بيع أبرزىا أسباب
 عدـ نتيجة استقرار أكثر أماكف عف بحثا الماؿ رأس ىركب كىجرة المعيشي الكضع لتحسيف ىجرة

 عدـ -المعيشة غالء- البطالة منيا لألسباب اليجرة اختاركا المياجريف مف كبير عدد"ك" االستقرار
 %(.81) بنسبة"  كمستقره مناسبة استثمارية بيئة كجكد

 ليجرتيم؟ اقتصادية أسباب ىناك ىل (:48.4) جدول

 النسبة العدد المستوى
 المئوية

 10 1 اخرل جنسيات عمى لمحصكؿ -المعيشي الكضع لتحسيف

 10 1 المعيشي الكضع تحسيف -الدينية السياحيو المنتجات بيع ابرزىا اسباب تكجد

 20 2 شيالمعي لكضعيـ كتحسيف رزؽ مصادر عف المياجريف لدل البحث بالتاكيد

 مستكل عمى الشخصية الحرية الى اضافة لميجرة شجع  الخارج في االقتصادم كالمناخ االفاؽ
 ايضا شجعتيـ االفراد

3 30 

 اماكف عف بحثا الماؿ راس ىركب كىجرة المعيشي الكضع لتحسيف ىجرة اتجاىيف ذات كىي نعـ
 االستقرار عدـ نتجية استقرار اكثر

1 10 

 بيئة كجكد عدـ -المعيشة غالء- البطالو منيا لالسباب اليجرة اختاركا يفالمياجر  مف كبير عدد
 كمستقره مناسبو اسثمارية

1 10 

 

 ليجرتيم؟ ثقافية أسباب ىناك ىل: عشرحادي ال السؤال

 طمبا سكاء فردم بشكؿ ثقافية ألسباب اليجرة كانت"  الفقرات أف العينة أفراد إجابات خالؿ مف تبيف
 إضافة لميجرة الشباف مف العديد دفع كاالنفتاح الغربية الثقافة" كالفقرة"  أخرل بثقافات جلالندما أك لمعمـ
 حصمت"  االندماج في صعكبة مياجر أم يكجو ال الخارج في الفمسطينية الجاليات ككبر عمؽ إلى
"  كالفقرة"  ىجرتيـ في رئيسيا سببا ليست ثقافية أسباب"  الفقرات يمييا ،%(11) مئكية نسبة أعمى عمى
 بنسبة"  الخارج في العمـ لطمب يياجركف المكاطنيف كاف فمسطيف في كالمدارس الجامعات إنشاء قبؿ
(21.)% 
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 ليجرتيم؟ ثقافية أسباب ىناك ىل(: 19.4) جدكؿ

 النسبة العدد المستوى
 المئوية

 30 3 أخرل بثقافات لالندماج أك لمعمـ طمبا سكاء فردم بشكؿ ثقافية ألسباب اليجرة كانت

 20 2 ىجرتيـ في رئيسيا سببا ليست ثقافية أسباب

 الفمسطينية الجاليات ككبر عممؽ إلى إضافة لميجرة الشباف مف العديد دفع كاالنفتاح الغربية الثقافة
 االندماج في صعكبو مياجر ام يكجو ال الخارج في

3 30 

 20 2 الخارج في العمـ لطمب يياجركف المكاطنيف كاف فمسطيف في كالمدارس الجامعات انشاء قبؿ

 

 ليجرتيم؟ اجتماعية أسباب ىناك ىل: الثاني عشر السؤال

 كاألصدقاء باألىؿ بإلحاؽ متعمقة اجتماعية أسباب يكجد"  الفقرة أف العينة افراد اجابات خالؿ مف تبيف
غرائيـ االـ البمد في لممقيف المياجريف دعكات الى إضافة  أعمى عمى حصمت" بيـ كالمحاؽ لميجرة كا 
 إضافة العائمة شمؿ لـ اجؿ مف رئيسي سبب كاف العائالت تفكؾ"  الفقرة يمييا ،%(11) مئكية نسبة
 ترتبت" الفقرات يمييا ،%(11) بنسبة"  لحـ بيت محافظة في بالكامؿ انقرضت عائالت ىناؾ أف إلى
 تكف كلـ لبعضا يبعضيـ كالحقيـ آخريف لمكاطنيف جذب تالىا كما األكلى اليجرة مكجات عمى

 في أىمية ذات عامؿ االقتصادية األسباب شكمت"ك"  البداية في الرئيسية ىي االجتماعية األسباب
 ىذا كاف السابؽ في"ك"  الخارج إلى المياجريف قبؿ مف كاألصدقاء األقارب جذب  حيث مف اليجرة
 مف حاليا اقؿ السبب ذاى أف إال كجيرانيـ أقاربيـ مف لمزكاج يعكدكف ككنكا حيث أىميو ذات السبب
 %(.81) بنسبة"  السابؽ
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 ليجرتيم؟ اجتماعية أسباب ىناك ىل(: 51.4) جدكؿ

 النسبة العدد المستوى
 المئوية

 انقرضت عائالت ىناؾ اف الى إضافة العائمة شمؿ لـ اجؿ مف رئيسي سبب كاف العائالت تفكؾ
 لحـ بيت محافظة في بالكامؿ

3 30 

 في لممقيف المياجريف دعكات الى اضافة كاألصدقاء باألىؿ بإلحاؽ عمقةمت اجتماعية أسباب يكجد
غرائيـ االـ البمد  بيـ كالمحاؽ لميجرة كا 

4 40 

 كلـ البعض ببعضيـ كالحقيـ اخريف لمكاطنيف جذب تالىا كما االكلى اليجرة مكجات عمى ترتبت
 البداية في الرئيسية ىي االجتماعية االسباب تكف

1 10 

 مف كاالصدقاء االقارب جذب  حيث مف اليجرة في اىمية ذات عامؿ االقتصادية اباالسب شكمت
 الخارج الى المياجريف قبؿ

1 10 

 ىذا اف اال كجيرنيـ اقاربيـ مف لمزكاج يعكدكف كاكنكا حيث اىميو ذات السبب ىذا كاف السابؽ في
 السابؽ مف حاليا اقؿ السبب

1 10 

 

 لحم؟ بيت عمى ليجرتيم إيجابية جنتائ ىناك ىل: عشر ثالثال السؤال

 المياجريف بيف مشترؾ استثمار كجكد لعدـ يكجد ال"  الفقرة أف العينة افراد إجابات خالؿ مف تبيف
 %(.81) بنسبة الفقرات جميع يمييا ،%(21) مئكية نسبة أعمى عمى حصمت" االـ كالبمد

 لحم؟ بيت عمى ليجرتيم إيجابية نتائج ىناك ىل(: 58.4) جدكؿ

 النسبة العدد لمستوىا
 المئوية

 ال لكنو المؤسسات مف لمعديد المياجريف قبؿ مف يقدـ دعـ ىناؾ اف اال كبير ايجابي اثر يكجد ال
 المحافظة عمى ينعكس اقتصادم مستكل الى يرقى

1 10 

 معرفي تبادؿ لممؤسسات المادم الدعـ الى اضافة االسر بعض كضع لتحسيف التحكيالت احيانا
 تكامو مف اكثر خالؿ فم كثقافي

1 10 

 10 1 لمدينة صغيرة قرية مف لحـ بيت كتحكيؿ الخارج مع التجارة منيا نعـ

 20 2 االـ كالبمد المياجريف بيف مشترؾ استثمار كجكد لعدـ يكجد ال
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 في االحساف لجمعية التابعة كالعقارات المدارس دليؿ كخير المياجريف يقدمو كبير مادم دعـ يكجد
 المياجريف بفعؿ ىي جاال بيت

1 10 

 الرسمية المستكيات مف اكثر االفراد مستكل عمى المياجريف مف مستمرة كتحكيالت مالي دعـ يكجد
 االخرل

1 10 

 10 1 المتكقعو ليست انيا اال ايجابية كنتيجة رافعو يشكؿ المؤسسات لبعض المادم الدعـ يككف قد

 10 1 كمدارس مؤسسات دعـ خالؿ مف لممغتربيف تاسياما ىناؾ كاف جاال بيت مدينة مستكل عمى

 بشكؿ سابقا كاف ةقد لحـ بيت في الكضع تحسيف في يساىـ الذم المستكل الى الدعـ ىذا يرتقي ال
 المناسبات في دائما حكاالت تكجد كانت حيث اكبر

1 10 

 

 اولويات اىيوم واألجداد، اآلباء ألرض بالعودة إلقناعيم جيود ىناك ىل: عشر رابعال السؤال
 المجتمع؟ في دمجيم

 حياتيـ انشئكا ألنيـ السيؿ مف ليس بالعكدة إقناعيـ"  الفقرات أف العينة افراد إجابات خالؿ مف تبيف
 في كدمجيـ عكدتيـ الصعب مف" ك"  بالعكدة إقناعيـ الصعب كمف جدد كأصدقاء كأعماليـ األسرية
 مئكية نسبة أعمى عمى حصمت"  لدينا الديمكغرافية تكالتغيرا الميجر بالد في لتجذرىـ حاليا المجتمع

 كزيادة الجغرافية لممتغيرات تحققيا الصعب كمف سياسيو ألسباب محاكالت" الفقرة يمييا ،%(11)
 إقناعيـ"  الفقرات يمييا ،%(21) بنسبة"  طكيمة سنكات عبر كالممتمكاف األراضي كخسارة االستيطاف

 مف"  ك"  لدينا السكانية بالمتغيرات كأخرل بالمياجريف تتعمؽ العتبارات جدا صعب امر بالعكدة
 األكضاع الف مستحيؿ بأنو اعتقد الحاضر الكقت في الماضي في ممكف كاف كاف جدا الصعب
 %(.81) بنسبة"  لمعكدة كليست لميجرة المكاطنيف تدفع الراىنى
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 المجتمع؟ في دمجيم اولويات وماىي جداد،واأل اآلباء ألرض بالعودة إلقناعيم جيود ىناك ىل (: 52.4) جدكؿ

 النسبة العدد المستوى
 المئوية

 كخسارة االستيطاف كزيادة الجغرافية لممتغيرات تحققيا الصعب كمف سياسيو السباب محاكالت
 طكيمو سنكات عبر كالممتمكاف االراضي

2 20 

 10 1 لدينا السكانية متغيراتبال كاخرل بالمياجريف تتعمؽ العتبارات جدا صعب امر بالعكدة اقناعيـ

 الصعب كمف جدد كأصدقاء كاعماليـ األسرية حياتيـ انشئكا ألنيـ السيؿ مف ليس بالعكدة إقناعيـ
 بالعكدة إقناعيـ

3 30 

 الديمكغرافية كالتغيرات الميجر بالد في لتجذرىـ حاليا المجتمع في كدمجيـ عكدتيـ الصعب مف
 لدينا

3 30 

 األكضاع الف مستحيؿ بأنو اعتقد الحاضر الكقت في الماضي في ممكف فكا كاف جدا الصعب مف
 لمعكدة كليست لميجرة المكاطنيف تدفع الراىنى

1 10 

 

 ثقافيا؟ لحم بيت عمى اليجرة نتائج أىم ما: عشرخامس ال السؤال

 الثقافة كنشر البمد الى كنقميا أخرل ثقافات عمى التعرؼ"  الفقرة أف العينة أفراد إجابات خالؿ مف تبيف
 تركيج اليجرة عكست"  الفقرة يمييا ،%(11) مئكية نسبة أعمى عمى حصمت" الخارج في الفمسطينية

 -الجنسيات تعدد -المغات"  الفقرات يمييا ،%(21) بنسبة"  جيد بشكؿ لحـ بيت في السياحية لمتجارة
 عبر البعثات كزيادة يةالفمسطين القضية عف الخارج في المجتمعات تكعية"ك" الثقافي االنفتاح

 كالذم لممياجريف الثالث الجيؿ لكف ايجابية نتائج ىناؾ كانت السابؽ في"ك" لحـ بيت الى المؤسسات
 يكجد" ك"  الخارجية ثقافتو مف شيء إضافة دكف كأجداده اباءه ماضي ليكتشؼ ياتي الخارج في كلد

 كلـ المحافظة مستكل عمى ىذا عكسين كلـ افرادىا ىاجر التي العائالت عمى مقتصر ثقافي تبادؿ
 %(.81) بنسبة"  ثقافتنا مف جزاء المغتربيف نقؿ كالعكس الجميع يممسو
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 ثقافيا؟ لحم بيت عمى اليجرة نتائج أىم ما(: 51.4) جدكؿ

 النسبة العدد المستوى
 المئوية

 40 4 الخارج في الفمسطينية الثقافة كنشر البمد الى كنقميا اخرل ثقافات عمى التعرؼ

 10 1 الثقافي االنفتاح -الجنسيات تعدد -المغات

 10 1 لحـ بيت الى المؤسسات عبر البعثات كزيادة الفمسطينية القضية عف الخارج في المجتمعات تكعية

 20 2 جيد بشكؿ لحـ بيت في السياحية لمتجارة تركيج اليجرة عكست

 ياتي الخارج في كلد كالذم ممياجريفل الثالث الجيؿ لكف ايجابية نتائج ىناؾ كانت السابؽ في
 الخارجية ثقافتو مف شيء اضافة دكف كاجداده اباءه ماضي ليكتشؼ

1 10 

 المحافظة مستكل عمى ىذا ينعكس كلـ افرادىا ىاجر التي العائالت عمى مقتصر ثقافي تبادؿ يكجد
 ثقافتنا مف جزاء المغتربيف نقؿ كالعكس الجميع يممسو كلـ

1 10 

 

 نفسيا؟ لحم بيت عمى اليجرة نتائج أىم ما: عشر دسساال السؤال

 الذيف المكاطنيف بعض عمى كبير بشكؿ نفسيا انعكست"  الفقرة أف العينة افراد إجابات خالؿ مف تبيف
 أعمى عمى حصمت"  األـ البمد في كبير بقمؽ يعيشكف كأصبحكا باالنقراض ميدده عائالتيـ أصبحت

 بشكؿ بالتناقص لحـ بيت محافظة في تحديدا المسيحييف شعكر"  ةالفقر  يمييا ،%(11) مئكية نسبة
 النفسي العامؿ"  الفقرات يمييا ،%(21) بنسبة"  كبير عدد لدل النفسي الجانب عمى يؤثر مما كبير
 مستقبؿ عمى كالخكؼ استقرار أكثر مكاف عف البحث"ك"  لميجرة عديده حاالت تشجيع في دكر لو كاف

 مف كجزء االنتماء ضعؼ"ك" االسرة كتفكؾ االـ البمد في كحيديف ابناء ترؾ - ـاال البمد في االبناء
 اليركب ثـ لمسفر لبعض دفع كالسياسي االقتصادم االستقرار عدـ"ك" كالتناقص باالقمية يشعر الشعب
 يعكدكا كلـ التعميـ اك لمعمؿ خرجكا الذيف الشباف مف متعددة حاالت كجكد"ك"  العكده كعدـ كاليجرة

 %(.81) بنسبة"  الخارج الى لميركب ذريعو تعمييـ اك عمميـ سبب مف خذكاكا
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 نفسيا؟ لحم بيت عمى اليجرة نتائج أىم ما(: 51.4) جدكؿ

 النسبة العدد المستوى
 المئوية

 النفسي الجانب عمى يؤثر مما كبير بشكؿ بالتناقص لحـ بيت محافظة في تحديدا المسيحييف شعكر
 كبير عدد لدل

2 20 

 10 1 لميجرة عديده حاالت تشجيع في دكر لو كاف النفسي لعامؿا

 في كحيديف ابناء ترؾ - االـ البمد في االبناء مستقبؿ عمى كالخكؼ استقرار اكثر مكاف عف البحث
 االسرة كتفكؾ االـ البمد

1 10 

 10 1 كالتناقص باالقمية يشعر الشعب مف كجزء االنتماء ضعؼ

 10 1 العكده كعدـ كاليجرة اليركب ثـ لمسفر لبعض دفع كالسياسي االقتصادم االستقرار عدـ

 باالنقراض ميدده عائالتيـ اصبحت الذيف المكاطنيف بعض عمى كبير بشكؿ نفسيا انعكست
 االـ البمد في كبير بقمؽ يعيشكف كاصبحكا

3 30 

 عمميـ سبب مف كاكاخذ يعكدكا كلـ التعميـ اك لمعمؿ خرجكا الذيف الشباف مف متعددة حاالت كجكد
 الخارج الى لميركب ذريعو تعمييـ اك

1 10 

 

 لحم؟ لبيت االقتصادية التنمية في المياجرون يساىم ىل: عشر سابعال السؤال

" التنمية عمى تساعد حقيقية مساىمات يكجد انو اعتقد ال"  الفقرة أف العينة أفراد إجابات خالؿ مف تبيف
 رجاؿ بعض قبؿ مف فردية مساىمات يكجد" الفقرات يمييا ،%(11) مئكية نسبة أعمى عمى حصمت
 الفقرات يمييا ،%(21) بنسبة" محدكد بشكؿ نعـ" كالفقرة" ج كقميمة تذكر ال كلكنيا كالمستثمريف األعماؿ

 عف الحديث"ك" كالمشاريع االستثمارات كبعض مساىمات تكجد" ك"  المالية التحكيالت -التجارة" 
 بنسبة"  المحافظة في حقيقية بتنمية المياجريف أسيـ اف يحدث لـ كىذا االتالمج جميع يشمؿ التنمية

(81.)% 
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 لحم؟ لبيت االقتصادية التنمية في المياجرون يساىم ىل(: 55.4) جدكؿ

 النسبة العدد المستوى
 المئوية

 20 2 جدا كقميمة تذكر ال كلكنيا كالمستثمريف االعماؿ رجاؿ بعض قبؿ مف فردية مساىمات يكجد

 10 1 المالية التحكيالت -التجارة

 20 2 محدكد بشكؿ نعـ

 10 1 كالمشاريع االستثمارات كبعض مساىمات تكجد

 30 3 التنمية عمى تساعد حقيقيو مساىمات يكجد انو اعتقد ال

 في حقيقية بتنمية المياجريف اسيـ اف يحدث لـ كىذا المجاالت جميع يشمؿ التنمية عف الحديث
 المحافظة

1 10 

 

 في الفمسطينية لمقضية التوعية في يساىم لممياجرين سياسي دور ىناك ىل: عشر ثامنال السؤال
 الميجر؟ بمدان

 الخارج في الفمسطينية لمجاليات قكم سياسي دكر يكجد"  الفقرة أف العينة افراد إجابات خالؿ مف تبيف
 القضية حكؿ كالتكعية جميكريات رأس إلى كصمت متقدمو سياسيو مكاقع كتقمدكا قرار أصحاب كمنيـ

 مئكية نسبة عمى حصمت"  عديدة تضامنية ككقفات نشاطات بعمؿ المياجريف كيقكـ الفمسطينية
 .المستجيبيف جميع عمييا اتفؽ أم ،%(811)

 الميجر؟ بمدان في الفمسطينية لمقضية التوعية في يساىم لممياجرين سياسي دور ىناك ىل (:56.4) جدكؿ

 النسبة العدد المستوى
 المئوية

 سياسيو مكاقع كتقمدكا قرار أصحاب كمنيـ الخارج في الفمسطينية لمجااليات قكم سياسي دكر يكجد
 بعمؿ المياجريف كيقـك الفمسطينية القضية حكؿ كالتكعية جميكريات راسة الى كصمت متقدمو

 عديدة تتضامنية ككقفات نشاطات

10 100 
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 االستثمار مجال في المياجرين مع التعامل وقوانين ريعاتتش سن تم ىل :تاسع عشرال السؤال
 االقتصادية؟ والتنمية

 مف الصحيح بالشكؿ تستثمر لـ فيي مكجكده كانت اف"  الفقرة أف العينة افراد إجابات خالؿ مف تبيف
"  الفقرات يمييا ،%(11) مئكية نسبة أعمى عمى حصمت"  تتابع كلـ الكاقع ارض عمى ترسيخيا اجؿ
 االستثمار تشجيع عمى العمؿ يستكمؿ لـ انو اال المغتربيف مؤتمر خالؿ مف الخارجية كزارة بدات

 كتسييالت االستثمار عمى تشجيع باريس بركتككؿ تضمف"ك"  لجذبيـ كامتيازات تسييالت ككضع
 لبعض المياجريف مف حقيقي تجاكب يكجد ال"ك" االمكاؿ رؤكس جذب تستطيع لـ لكنيا كحكافز

 تشجيع عمى عممت التشريعي المجمس في المغتربيف دائرة"ك" االستثمار عمى لتشجيعيـ المحاكالت
 نافذه قكانيف يكجد ال"ك" تتابع كلـ الطرفيف مف ايجابي تفاعؿ تمقى لـ انيا اال لممغتربيف االستثمار

 ياجريفالم بقية ليحذكا لالستثمار ناجحة حاالت يكجد كال لممياجريف باالستثمار يتعمؽ بما كفاعمو
 غير انيا اال التحرير منظمة قبؿ مف المياجريف لممستثمريف تسييالت بتخص قرارات تكجد"ك" حذكىا
 %(.81) بنسبة"  الييـ يتحرؾ مف يكجد ال اك فاعمو

 االقتصادية؟ والتنمية االستثمار مجال في المياجرين مع التعامل وقوانين تشريعات سن تم ىل  (: 57.4) جدكؿ

 النسبة العدد المستوى
 المئوية

 االستثمار تشجيع عمى العمؿ يستكمؿ لـ انو اال المغتربيف مؤتمر خالؿ مف الخارجية كزارة بدات
 لجذبيـ كامتيازات تسييالت ككضع

1 10 

 رؤكس جذب تستطيع لـ لكنيا كحكافز كتسييالت االستثمار عمى تشجيع باريس بركتككؿ تضمف
 االمكاؿ

1 10 

 40 4 تتابع كلـ الكاقع ارض عمى ترسيخيا اجؿ مف الصحيح بالشكؿ تستثمر لـ فيي مكجكده كانت اف

 10 1 االستثمار عمى لتشجيعيـ المحاكالت لبعض المياجريف مف حقيقي تجاكب يكجد ال

 تمقى لـ انيا اال لممغتربيف االستثمار تشجيع عمى عممت التشريعي المجمس في المغتربيف دائرة
 تتابع كلـ الطرفيف مف ايجابي تفاعؿ

1 10 

 لالستثمار ناجحة حاالت يكجد كال لممياجريف باالستثمار يتعمؽ بما كفاعمو نافذه قكانيف يكجد ال
 حذكىا المياجريف بقية ليحذكا

1 10 

 فاعمو غير انيا اال التحرير منظمة قبؿ مف المياجريف لممستثمريف تسييالت بتخص قرارات تكجد
 الييـ يتحرؾ مف يكجد ال اك

1 10 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج واالستنتاجات والتوصيات 

 

 مناقشة النتائج 1.5

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:  1.1.5

 ؟أسباب ىجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى الخارجما 

أسباب ىجرة (، كىذا يعني أف 3.50أظيرت نتائج الدراسة أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية بمغ )
كتمثمت األسباب  ،ت بدرجة متكسطةءمف محافظة بيت لحـ إلى الخارج جاالسكاف الفمسطينييف 

 ة، ثـ االجتماعية، ثـ العممية كالثقافيةيالرئيسية باألسباب االقتصادية، ثـ السياس

سطيف كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف األسباب مترابطة كمتداخمة، فالكضع السياسي العاـ في فم
أدل إلى ضعؼ الكضع االقتصادم، كتدني مستكل الدخؿ لدل الفرد، إضافة إلى زيادة البطالة في 
صفكؼ الشباب، كىذا أدل إلى اليجرة مف اجؿ البحث عف الدخؿ المادم الجيد، كالبحث عف فرص 

ف أف العمؿ، فالعالقة بيف األسباب قد تككف في مجمميا مترابطة، إذ يؤثر سبب عمى اآلخر، في حي
اليجرة العممية يمكف تقسيميا إلى قسميف، القسـ األكؿ، ىي اليجرة مف اجؿ الحصكؿ عمى الشيادة 
العممية، كىي في األساس ال تعتبر ىجرة، ثـ االستقرار في البمد الذم تمت الدراسة فيو، كىنا تصبح 

ثـ اليجرة مرة أخرل لمبحث ىجرة، كالقسـ الثاني، ىك الحصكؿ عمى الشيادة العممية، كالعكدة إلى البمد، 
 عف العمؿ، بسبب الكضع االقتصادم، كالسياسي العاـ.

كلترابط ىذه العكامؿ مع بعضيا البعض في الحالة الفمسطينية، يمكف الحديث عف أف أسباب اليجرة 
بيت لحـ أيضا  محافظةبيت لحـ ليا عالقة بالكضع السياسي كاالقتصادم، كتختص  محافظةفي 
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ي فييا، كقد تربط أفراد الديانة المسيحية عالقات في الخارج، ليا عالقة باألسباب بالكجكد المسيح
 بيت لحـ. محافظةالثقافية كالدينية، كقد يؤدم ذلؾ إلى اليجرة، في أكساط الشباب المسيحي في 

كأظيرت النتائج أيضا أف األسباب السياسية جاءت بدرجة عالية، ككاف السبب الرئيسي لميجرة عمى 
ع السياسي يتمثؿ في التخمص مف أجكاء الحرب المستمرة، كالكضع السياسي الصعب في الكض

فمسطيف، كاإلغالقات كالحكاجز، كعدـ الحرية في التنقؿ، كعدـ كجكد الترفيو بسبب االنتفاضات 
 المستمرة، كتمثؿ السبب الثاني في أف حدكد الحرية في التعبير قميمة، كال يسمح بيا، إذ جاءت الفقرة "

كتكميـ األفكاه" بمتكسط حسابي عالي، كىذا يدلؿ عمى أف ىناؾ عدـ  الرأم كالتعبير حرية مف الحرماف
 األراضي الفمسطينية. في حرية في التعبير

يعزك الباحث السبب األكؿ في أف الظركؼ السياسية التي تمر بيا فمسطيف مف احتالؿ كتدمير 
غالؽ، كضعؼ في النشاط العاـ، كعدـ كجكد ح ؿ مثالي يمكف أف يؤثر ايجابيا بحيث يسمح لمسكاف كا 

، يؤثر سمبا عمى الحياة المعيشية، فالحرية في التنقؿ، كالبيع حافظةباالستمرار في البقاء في الم
كالشراء، كالرحالت غير متكفر، كىذا يغيب األسس التي تبنى عمييا الحياة، كالفرح كالسركر، كىذا 

ي اليجرة، كأما السبب الثاني في حرية التعبير فيمكف أف يؤخذ عمى يؤدم إلى زيادة فرصة التفكير ف
معنييف، األكؿ في عدـ كجكد حرية في التعبير عف الحالة السياسية، كالمقصكد منيا االحتالؿ، اك 
النظاـ الفمسطيني ىك الذم يكمـ األفكاه كال يسمح لألفراد بالتعبير عف رأييـ كغضبيـ تجاه الحالة 

ذا لـ يستطع الحصكؿ عمى ىذه الحرية  السياسية، كفي كال الحالتيف، فإف حرية التعبير ميمة لمفرد، كا 
 يمكف لو أف يفكر في اليجرة إلى بمد يسمح بحرية التعبير. 

كبينت النتائج عمى الجانب االقتصادم أف ىذا السبب جاء بدرجة عالية، إذ إف تحسيف الظركؼ 
لدكافع األساسية التي أدت إلى اليجرة لدل الشباب، المعيشية، كالبحث عف فرص العمؿ ىي مف ا

إضافة إلى الرغبة في االستثمار، كزيادة الدخؿ الشيرم، في ظؿ الكضع االقتصادم الصعب في 
األراضي الفمسطينية، كىذا مف اىـ االسباب التي يمكف اف تدفع الى اليجرة، كتساعد عمى التفكير في 

ي ىذا البمد الكاقع تحت االحتالؿ كالحصار، كالجدار الذم التخمص مف الكضع االقتصادم السيء ف
 بيت لحـ، يساعد عمى التفكير في اليجرة. محافظة يطكؽ االراضي في



 
 

113 
 

كعمى الجانب االجتماعي جاءت النتيجة بدرجة متكسطة، ككانت األسباب تتمثؿ في ضعؼ الرعاية 
جكد عنؼ اسرم، أك ك ف، كتبيف عدـ الصحية الالزمة، ككذلؾ كجكد المستكطنات في أمالؾ الفمسطينيي

 تفكيؾ لمركابط األسرية.

يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف التفكير في اليجرة تبعا لألسباب الصحية، ىي غاية في الخطكرة، 
كىذا يعني أف ىناؾ مشكمة في المتابعات الصحية لألفراد، كعدـ االىتماـ بيا، كايالئيا المزيد مف 

كاطف الفمسطيني مف مصادرة األراضي أصبح مف اليكاجس التي تكاجو الماالىتماـ، كذلؾ الخكؼ 
األرض يقمؿ مف فرص التكسع كالبناء، كأيضا إقامة المشركعات، إضافة إلى  فقدافبشكؿ يكمي، ف

 زيادة مستكل الخكؼ مف المستكطنيف كأفعاليـ، كلكنيا ليست أسباب قكية كما تبيف.

درجة متكسطة ايضا، فالذىاب إلى الخارج مف اجؿ التعميـ، كعمى الجانب العممي كالثقافي جاء ب
كالحصكؿ عمى التخصصات المميزة، غير المتكفرة في فمسطيف، أك الدراسة مف خالؿ المنح ساعد 
عمى زيادة اليجرة بدافع التعميـ، ثـ االستقرار في البمد الذم درس فيو، إذ إف االستمرار في البمد الذم 

سنكات يمكف أف يحفزه لالستمرار في العمؿ في تمؾ الدكلة،  5لمدة تتجاكز اؿ عاش فيو الفرد الدارس 
 الخبرات تبادؿمع تكفر الحريات، كاالقتصاد الجيد، إضافة إلى أف ىناؾ مف يفكر في االستقرار ك 

 البمد في مكجكد غير كمتخصص عالي تعميـ عمى أخرل كالحصكؿ بمداف مف آخريف مع العممية
إلى اليجرة، كالمككث في خارج البالد، لعدـ تكفر المختبرات، التي يمكف اف  األصمي، كىذا يدفع

جراء التجارب الالزمة، كأيضا لعدـ  تساعد ذكم االختصاص العالي عمى االستفادة مف تخصصاتيـ، كا 
 تكفر اإلمكانيات. 

خاليمة ( كعبيدات كال2012أف ىذه النتائج تتكافؽ مع نتائج الدراسات السابقة، كدراسة فككك )
(، إذ كضحت ىذه الدراسات أف األسباب  األساسية 2005( كعفارة )2008(، كمطرية )2010)

لميجرة تكمف في الكضع االقتصادم السيئ بالدرجة األكلى، ثـ األسباب األخرل كاالجتماعية 
 كالسياسية كالثقافية.
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:  2.1.5

 ؟ جتماعية ليجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى الخارجاألبعاد االقتصادية واالما 
أظيرت النتائج أف لإلبعاد االقتصادية كاالجتماعية دكر كبير في اليجرة إلى الخارج إذ جاءت النتائج 
عمى ىذا السؤاؿ بدرجة عالية، فعمى المستكل االقتصادم تبيف أف اليجرة تحقؽ التمتع باألمف المعيشي 

 الي، كساعدت عمى تحسيف مستكل المعيشة لدل األسرة.كالم

كعمى البعد االجتماعي كانت اليجرة غير مريحة، إذ أنيا أفقدت المياجريف الجيراف كاألقارب، كالبعد 
عف الكطف، كحرمت المياجريف مف الجيرة الطيبة، كالبقاء في ظؿ الكطف، كمع ذلؾ فيي أكسبت 

 .المياجر لغة جديدة، كثقافات جديدة

يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف اليجرة ليا ايجابيات كليا سمبيات، كقد تتمثؿ االيجابيات في 
مكانية السفر، كالتنقؿ،  الحصكؿ عمى المعيشة الجيدة، كاالستقرار النفسي كاألمني، كالعيش بكرامة، كا 

لذم كلد كترعرع كعاش كالترفيو، كالتمتع بالحياة، كلكنيا عمى الجانب اآلخر، تفقد المياجر الكطف ا
فيو، كيفقد الجيراف كاألىؿ كاألصحاب، كيسعى إلى تكفير غيرىـ، كقد يككف ىذا صعبا، كقد يستطيع 
المياجر التأقمـ مع البيئة الجديدة، كاف يبني فييا أصدقاء كأصحاب، يستطيع مف خالليا بناء حياة 

  جديدة.

مياجريف عمى المستكل االقتصادم في تحقيؽ كمف ىنا نرل بأف أبعاد اليجرة كانت ايجابية لدل ال
النظاـ المعيشي الذم كانكا يحممكف بو، في حيف انيا كانت سمبية عمى الجانب االجتماعي في فقداف 

 األسرة كاألقارب كالجيراف، كالمكاف الذم كلدكا كعاشكا فيو.

( في ايجابيات 2005( كعفارة )2008(، كمطرية )2010( كعبيدات كالخاليمة )2012كدراسة فككك )
 كسمبيات اليجرة، كتحقيؽ بعض الطمكحات كخسارة األخرل.
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 مناقشة نتائج السؤال الثالث 3.5.1

ىل ىناك فروق في أسباب ىجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى الخارج تعزى 
العمل الذي  الجنس، العمر، المؤىل العممي، مكان السكن السابق، طبيعةلمتغيرات عينة الدراسة )

 تقوم بو(؟
 ≤ α) مناقشة نتائج الفرضية األولى: "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة

في أسباب ىجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى الخارج يعزى لمتغير   (0.05
 الجنس "

مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج أظيرت النتائج أنو تكجد فركؽ في أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف 
تعزل لمتغير الجنس ككذلؾ لمجاؿ األسباب العممية كالثقافية. ككانت الفركؽ لصالح اإلناث، كبذلؾ تـ 

 رفض الفرضية األكلى. 

يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف التفكير في اليجرة ألسباب عممية يمكف أف يككف مف أىـ األسباب، 
لذلؾ ترل اإلناث بأف اليجرة العممية ىجرة ممكنو، ألنيا ألسباب محددة ىي بعد السبب االقتصادم، ك 

 طمب العمـ، كأنيا السبب الذم يستند إليو المياجر في البداية لميجرة، كمف ثـ تتبعو األسباب األخرل.

 

بين  ( α ≥ 0.05)نتائج الفرضية الثانية: "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
 سطات أسباب ىجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى الخارج تعزى لمتغير العمر"متو 

أظيرت النتائج أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت 
لؾ تـ لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير العمر، ككذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ األسباب االقتصادية، كبذ

 سنة. 40-31رفض الفرضية الثانية. ككانت الفركؽ لصالح عمر مف 

يركف أف أسباب اليجرة تتمثؿ بشكؿ رئيس في السبب المذيف يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى الشباب 
االقتصادم، كيمكف أف تككف األسباب األخرل مرادفو لو، فالشباب في سف الثالثينيات يككنكا قد انيكا 

لتفكير لدييـ ينصب عمى الكضع االقتصادم، كالبحث عف العمؿ، كتكفير الدخؿ الجيد، الدراسة، كا
كالذم يعطؿ ذلؾ ىك السبب السياسي، كاالجتماعي، كغيرىا مف االسباب االخرل، لذلؾ يركف اف 
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األسباب مجتمعة ىي السبب في اليجرة. في حيف أف غيرىـ مف األعمار األخرل، يركزكف عمى 
يس، أك الكضع االجتماعي كالخكؼ مف ترؾ األصدقاء. لكنيـ متفقيف جميعا عمى أف التعميـ كسبب رئ

 السبب االقتصادم ىك السبب الرئيس لميجرة. 

( اذ اف االسباب االقتصادية كالسياسة مف اىـ 2013كىذا ما تكصمت اليو ايضا دراسة فكاضمة )
 مف فمسطيف إلى الخارج.االسباب التي دعت إلى ىجرة السكاف 

بين   (α ≥ 0.05)ائج الفرضية الثالثة: "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةنت
متوسطات أسباب ىجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى الخارج تعزى لمتغير المؤىل 

 العممي"

ف محافظة بيت أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف م أظيرت النتائج
لمجاالت، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الثالثة. ازل لمتغير المؤىؿ العممي، ككذلؾ لحـ إلى الخارج تع

 ككانت الفركؽ لصالح الذيف دكف الثانكية.

أف المستكل التعميمي يمعب دكرا كبيرا في البحث عف العمؿ، كالحصكؿ عمى فرص العمؿ، لذلؾ مف 
عتبارىا يمكف أف تكفر ليـ العمؿ، إذ إنيـ ال يستطيعكف الحصكؿ عمى دكف الثانكية ييتمكف باليجرة با

العمؿ، إال إذا كاف ىناؾ ظركؼ اقتصادية جيدة لمشركات المحمية، كأيضا الكضع السياسي مستقر، 
ليتمكنكا مف العمؿ سكاء في األراضي الفمسطيني أك اإلسرائيمية، كلذلؾ يككف لدييـ أسباب اكبر لميجرة 

 ىـ، مف يحممكف المؤىالت العممية األخرل.أكثر مف غير 

( بين α ≥ 0.05) نتائج الفرضية الرابعة: "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
متوسطات أسباب ىجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى الخارج تعزى لمتغير مكان 

 السكن السابق

إحصائيان في أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت  أظيرت النتائج انو تكجد فركؽ دالة
لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير مكاف السكف السابؽ، ككذلؾ لمجاؿ األسباب االجتماعية فقط، كبذلؾ تـ 

 رفض الفرضية الرابعة، ككانت الفركؽ لصالح سكاف المدينة.
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اء كجيراف كالمحافظة عمى العالقات في مفاضمة بيف سكاف المدف كغيرىـ، نرل أف نسبة كجكد أصدق
االجتماعية تككف اكبر لدل غير سكاف المدف، كلذلؾ فإف سكاف المدف ىـ أكثر طمبا لميجرة مف 
غيرىـ، فالبعد االجتماعي لدييـ يككف قميال مقارنو بغيرىـ، كىذا يعطييـ الدافع لميجرة بحثا عف 

يراف كاألقارب مثؿ أىؿ الريؼ، الذيف تتجذر لدييـ األسباب األخرل، كقد ال يعيركف اىتماما كبيرا بالج
 فكرة العائمة، كاألصدقاء بدرجة اكبر، كيعكد ذلؾ إلى صغر الريؼ، ككبر المدف.

( α ≥ 0.05) نتائج الفرضية الخامسة: "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
بيت لحم إلى الخارج تعزى لمتغير بين متوسطات أسباب ىجرة السكان الفمسطينيين من محافظة 

 طبيعة العمل الذي تقوم بو"

أظيرت النتائج أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت 
لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير طبيعة العمؿ الذم تقكـ بو، ككذلؾ لمجالي األسباب االجتماعية 

الفرضية الخامسة، ككانت الفركؽ لصالح المذيف يعممكف في إعماؿ  كاالقتصادية، كبذلؾ تـ رفض
 أخرل.

يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف أصحاب الحرؼ األخرل يككف المجاؿ مفتكح لدييـ لمعمؿ في أم 
مف غيرىـ، اذ ال يفكركف  لف، فيككف لدييـ أسباب لميجرة اقك شي، كغير ممزميف لمعمؿ في مجاؿ معي

 ـصاحب العمؿ الثابت فيككف لدييأـ السابقة، ألنيا مكسمية، كليست منتظمة، أما في خسارة أعمالي
الكثير مف الخيارات، كاليجرة بالنسبة ليـ صعبة، فقد ال يحصمكف عمى أعماؿ ثابتة ىناؾ، مثؿ 
أعماليـ التي حصمكا عمييا ىنا، فتقؿ لدييـ دافعية اليجرة مقارنو مع أصحاب األعماؿ األخرل، الذيف 

 د لدييـ دافعية اليجرة بحثا عف االستقرار في العمؿ.تزي

( α ≥ 0.05) "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة: السادسة الفرضية نتائج
بين متوسطات أسباب ىجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى الخارج تعزى لمتغير 

 جر".اسم الدولة التي تقييم بيا حاليا في المي

تكجد فركؽ دالة إحصائيان في أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ إلى الخارج 
تعزل لمتغير اسـ الدكلة التي تقييـ بيا حاليا في الميجر، ككذلؾ لممجاالت، كبذلؾ تـ رفض الفرضية 

 لندا.السادسة، ككانت الفركؽ لصالح المذيف يقيمكف في مصر كمف ثـ اسبانيا كيميو اير 
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يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى اف المياجريف لمدكؿ يككف ليـ سبب في اختيار الدكلة، كىذا السبب 
يككف تبعا لحالة التفكير في اليجرة، فإذا كاف السبب متعمؽ باالسباب االقتصادية فسيتـ اختيار الدكؿ 

اجتماعيا فسيتـ اختيار الدكؿ  ذات االقتصاد المرتفع، كتستطيع استقباؿ المياجريف الييا، أما اذا كاف
العربية، اك الدكؿ التي يكجد مياجريف مف نفس االسرة، أك مف اقربائيـ، أك اصدقائيـ، فيذا يساعدىـ 
عمى التأقمـ في الدكلة المضيفة، لذلؾ تخمؼ األسباب بيف المياجريف تبعا لمدكؿ، كيمكف لممياجريف 

اك الزكاج، اذ اف العمؿ ال يككف دافعان، باعتبار أف لدكؿ عربية كمصر اف يككف سبب اليجرة الدراسة 
 مصر ليست مف الدكؿ التي لدييا اقتصاد قكم.

 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:  4.1.5

ىل ىناك فروق في األبعاد االقتصادية واالجتماعية ليجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت 
الجنس، العمر، المؤىل العممي، مكان السكن السابق، سة )لحم إلى الخارج تعزى لمتغيرات عينة الدرا

 طبيعة العمل الذي تقوم بو(؟

( في α ≥ 0.05)نتائج الفرضية األولى: "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
األبعاد االقتصادية واالجتماعية ليجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى الخارج يعزى 

 .تغير الجنسلم

بينت النتائج أنو ال تكجد فركؽ في األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف 
محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير الجنس، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى. كلكف تبيف كجكد 

 فركؽ في األبعاد االجتماعية كلصالح الذككر. 

تيجة إلى أف الذككر كاإلناث ييتمكف بالبعد االجتماعي في اليجرة، كلكف الذككر يعزك الباحث ىذه الن
ييتمكف بدرجة اكبر، إذ أف لدييـ العائمة، كاالنتماء إلييا اكبر مف األنثى، حيث أف األنثى يككف 

كجيا، االنتماء لدييا إلى العائمة التي تكجد فييا، فقبؿ الزكاج إلى عائمتيا، كبعد الزكاج إلى عائمة ز 
كىذا ال يعطييا قكة في التفكير بالبعد االجتماعي مقارنو بالرجؿ، الذم يككف لديو االنتماء أعمى بسبب 

 كضعو األسرم، كعالقتو بالجيراف، كعالقتو باألصدقاء، كالمحيط العاـ الذم يتكاجد فيو.
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( بين α ≥ 0.05) نتائج الفرضية الثانية: ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
متوسطات األبعاد االقتصادية واالجتماعية ليجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى 

 .الخارج تعزى لمتغير العمر

أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف 
عمر، ككذلؾ لممجاالت، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الثانية. محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير ال

 سنة. 40-31ككانت الفركؽ لصالح عمر مف 

يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى اف الشباب في ىذا العمر يككف لدييـ تفكير أكثر بالمسؤكلية كتحمميا، 
ليـ، فاليجرة يمكف كلذلؾ يحتاجكف إلى اليجرة، كلكف ىذه المرحمة ىي مرحمة تككيف األصدقاء بالنسبة 

أف تفقدىـ األصدقاء كاألىؿ، كالمعارؼ، كالجيراف، كلشدة عالقتيـ عمى  المستكل االجتماعي، يمكف 
 أف يرفضكا اليجرة أكثر مف غيرىـ، مع أنيـ أكثر فئة احتياجا لميجرة لتكفير الماؿ كفرص العمؿ.

 

( بين α ≥ 0.05) مستوى الداللة نتائج الفرضية الثالثة: "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند
متوسطات األبعاد االقتصادية واالجتماعية ليجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى 

 الخارج تعزى لمتغير المؤىل العممي"

أظيرت النتائج أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف 
كبذلؾ تـ رفض الفرضية  افظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير المؤىؿ العممي،الفمسطينييف مف مح

 ككانت الفركؽ لصالح دكف الثانكية. ثالثةال

يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف أصحاب المؤىؿ العممي مف ىـ دكف الثانكية يككف لدييـ البعد 
اء، كمف عممكا معيـ خالؿ حياتيـ، االجتماعي أقكل مف غيرىـ، كذلؾ الىتماميـ بالجيراف كاألصدق

كمف يحممكف المؤىالت قد يعممكف في مناطؽ مختمفة، كبذلؾ يككف لدييـ صداقات أخرل في مناطؽ 
أخرل، مع أنيـ أكثر حاجة إلى اليجرة مف غيرىـ، كلكنيـ قد ال يستطيعكف اليجرة ليذه االبعاد اكثر 

 مف غيرىـ. 
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( بين α ≥ 0.05) وق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فر  نتائج الفرضية الرابعة: "
متوسطات األبعاد االقتصادية واالجتماعية ليجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى 

 الخارج تعزى لمتغير مكان السكن السابق"

مسطينييف مف أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الف
محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير مكاف السكف السابؽ، ككذلؾ لممجاالت، كبذلؾ تـ رفض 

 الفرضية الرابعة. ككانت الفركؽ لصالح سكاف المدينة

يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف االىتماـ بالبعد االجتماعي كاالقتصادم لميجرة يككف لدل الريؼ 
الحاجة لميجرة لدل أىؿ الريؼ تككف أكثر مف المدف، لذلؾ فإف أىؿ المدف  أكثر مف المدف، كلكف

 يفكركف باليجرة، كتككف اإلبعاد االجتماعية اقؿ ارتباطا بيـ مف اآلخريف.

( بين α ≥ 0.05)نتائج الفرضية الخامسة: "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
تماعية ليجرة السكان الفمسطينيين من محافظة بيت لحم إلى متوسطات األبعاد االقتصادية واالج

 الخارج تعزى لمتغير طبيعة العمل"

أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف 
كبذلؾ تـ محافظة بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير طبيعة العمؿ الذم تقكـ بو، ككذلؾ لممجاالت، 

 رفض الفرضية الخامسة، ككانت الفركؽ لصالح المذيف يعممكف في أعماؿ أخرل.

يعزك الباحث ذلؾ إلى أف مف يعممكف في كافة الميف يمكف اف يتأثركا باألبعاد االجتماعية 
كاالقتصادية، كلكف أصحاب الميف األخرل يككف نسبة تأثرىـ أكثر مف غيرىـ، ألنيـ يعممكف في ميف 

، كلدييـ الكثير مف األصحاب كاألصدقاء، كليذا تككف لدييـ شعكر اكثر  بالغربة مف غيرىـ اذا مختمفة
 ما ىاجركا.
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 : السادسة الفرضية نتائج

( بين متوسطات األبعاد α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "
محافظة بيت لحم إلى الخارج تعزى لمتغير االقتصادية واالجتماعية ليجرة السكان الفمسطينيين من 

 اسم الدولة التي تقيم فييا حاليا في الميجر.

تكجد فركؽ دالة إحصائيان في األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة السكاف الفمسطينييف مف محافظة 
بو، ككذلؾ  بيت لحـ إلى الخارج تعزل لمتغير اسـ الدكلة التي تقيـ فييا حاليا في الميجر الذم تقكـ

 ككانت الفركؽ لصالح االرجنتيف كمصر كاسبانيا. ،لممجاالت، كبذلؾ تـ رفض الفرضية السادسة

جريف إلى الدكؿ، سكاء العربية أك اىذه النتيجة تبيف اف ىناؾ فركقات اقتصادية كاجتماعية لدل المي
سباب اجتماعية كاقتصادية جريف إلى مصر كاالرجنتيف كاسبانيا كانت ىجرتيـ تبعا الاالمي إذالغربية، 

اكثر مف غيرىـ مف الدكؿ االخرل، فقد يككف سبب اليجرة لمعمؿ، اك لمزكاج، اك غيرىا مف االسباب 
 االخرل ذات العالقة بالكضع االجتماعي كاالقتصادم لمفرد.

 

 مناقشة نتائج تحميل المقابالت  2.5

 أجياؿف ىناؾ أدد المياجريف، حيث رسمية حكؿ ع إحصائياتد جنتائج المقابالت انو ال يك  أظيرت
ىناؾ ىجرات مختمفة حصمت في سنكات مختمفة، كىذا تسبب في  أفمتعاقبة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى 

صبح أىؤالء المياجريف ىاجركا إلى دكؿ مختمفة، ك  أفإلى  إضافةعدـ القدرة عمى تحديد المياجريف، 
ة عممت عمى إحصائيـ بشكؿ دقيؽ، كما أف سر، كأصبحكا بأعداد كبيرة، كلـ تكجد جية رسميأليـ 

ىذه اليجرات بدأت منذ العيد العثماني، كفي ذلؾ الكقت كاف مف الصعب إجراء  أفالنتائج بينت 
دة، حة التكاصؿ بيف أفراد األسرة الكاعمميات إحصائية دقيقة، لعدـ التأكد مف عممية اليجرة، كصعكب

شير في بعض األحياف، كىذا قمؿ مف القدرة عمى يغيب أكثر مف  أففمف يذىب لمتجارة يمكف لو 
 العممية اإلحصائية الدقيقة.

كقد بينت النتائج أف التكاصؿ ما زاؿ مستمرا مع المياجريف كذلؾ مف خالؿ المؤسسات المختمفة، 
 تبني جذكر لمتكاصؿ مع المياجريف.  أفكالمتنكعة التي حاكلت 
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المقاءات قميمة، كال يكجد تكاصؿ مستمر مع  أفئج أما مف حيث المقاءات الدكرية فقد بينت النتا
 بيت لحـ. محافظةالمياجريف مف 

اليدؼ مف اليجرة تمثؿ في البحث عف لقمة العيش،  أفكاتفقت نتائج المقابالت مع نتائج االستبانو في 
عية كتحسيف الكضع االقتصادم، إذ أف األسباب االقتصادية كانت بدرجة كبيرة، ثـ السياسية، ثـ اجتما

 كتعميمية في المرحمة التالية.

 -السكانية التركيبة تغير أىميا مف األفراد عمى سمبية آثار ىناؾ أف إلى المقابالت نتائج تكصمت كما
 عمى يؤثر كما لحـ، بيت محافظة في كالممتمكات األراضي فقداف -االجتماعي النسيج في اختالؿ
 .األـ البمد في مارلالستث المياجريف اطمئناف لعدـ الماؿ رأس ىجرة

 االستفادة يمكف التي الخبرات ذكم مف المياجريف بعض ىناؾ أف إلى النتيجة ىذه الباحث كيعزك
 الكضع تحسيف في يساعد أف يمكف كرجكعيـ عالية، مادية إمكانيات لدييـ أصبح كقد منيا،

 .المدينة في االقتصادم
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 ممخص النتائج 3.5

 ي: النتائج كما يم أىـتـ تمخيص 

بيت لحـ، كذلؾ نظرا  محافظةأف األسباب السياسية تعتبر مف األسباب الرئيسية لميجرة في  .1
لمظركؼ السياسية التي تمر بيا فمسطيف مف احتالؿ كتطكيؽ كحصار، يمنع االستثمار فييا، كال 

 . أشكاليايشجع عمى البناء كتأسيس المصانع، كالتنمية بكافو 

 حافظةألسباب التي أدت إلى كجكد اليجرة لدل الفمسطينييف في مأف السبب االقتصادم مف أكثر ا .2
 بيت لحـ، كذلؾ مف اجؿ تحسيف الكضع المعيشي، كالبحث عف فرص عمؿ.

بيت لحـ مقارنو  حافظةقؿ تأثيرا عمى المياجريف مف مأجتماعية كالثقافية . كانت األسباب اإل3
 باألسباب األخرل. 

بيت لحـ، حيث أف  محافظةثر األبعاد تأثيرا عمى المياجريف مف . كانت األبعاد االجتماعية مف أك4
 ير المياجريف يكمف في الحنيف إلى الكطف كاألقارب كاألىؿ كاألصدقاء كالجيراف.فكت

بيف متكسطات أسباب ىجرة السكاف الفمسطينييف مف  . أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائية5
رات الدراسة )الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، مكاف السكف محافظة بيت لحـ إلى الخارج تبعا لمتغي

 .السابؽ، طبيعة العمؿ(

بيف متكسطات األبعاد االقتصادية كاالجتماعية ليجرة   . أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائية6
السكاف الفمسطينييف مف محافظة بيت لحـ تبعا لمتغيرات الدراسة )الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، 

 .اف السكف السابؽ، طبيعة العمؿ(مك
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 استنتاجات الدراسة 4.5

 االستنتاجات فيما يمي: أىـيمخص  أفمف النتائج السابقة يمكف لمباحث 

  سمبيا في عامال إف عدـ كجكد خطة كاضحة تجاه ظاىرة اليجرة مف قبؿ الجيات الرسمية يمثؿ

ارض اآلباء  إلىلمياجريف لمعكدة كالعمؿ عمى إقناع ا ،مجاؿ الحد مف ظاىرة اليجرة الخارجية

 كاألجداد.

  الدكر الذم تقكـ بو المؤسسات األىمية كالحككمية تجاه المياجريف غير كاؼ.إف 

  ينعكس سمبا  ، كىذاعداد المياجريفإحصاءات ألفي جمع  عدـ فاعمية السفارات في الخارج تحديدان

 معالجتيـ ليذه الظاىرة. إمكانيةعمى صناع القرار كيعيؽ مف 

  ىناؾ غياب لجسـ مؤسسي رابط كمنظـ لمعمؿ في مجاؿ اليجرة الخارجية كعدـ كضكح في أدكار

 المؤسسات العامة في ىذا المجاؿ.

 ال يمكف تكقع معالجة ناجحة لظاىرة اليجرة الخارجية في ظؿ الضعؼ الكبير في تكفير البيانات، 

 المكجية لمعالجة ىذه الظاىرة. اإلستراتيجيةكالخطط 

 كالمبادرات لمعالجة ظاىرة اليجرة عمى مستكل المؤسسات  ،ـ جدية في متابعة المحاكالتيكجد عد

 األىمية كالحككمية.

 كمساىمتيـ في التنمية بسبب تنامي  ،يكجد فقداف أمؿ لدل المكاطنيف مف إمكانية عكدة المياجريف

المحافظة لعدـ كجكد  كالمكانية التي تباعد مف امكانية دمج المياجريف في ،الصعكبات الديمغرافية

كلتشبث المياجريف بالبمداف التي ىاجركا إلييا كتأقمميـ مع نمط  ،امكانية الستيعابيـ مف ناحية

  .الحياة ىناؾ
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  لمبحث  ىذا كدفعيـ ،سيطرة لمظركؼ االقتصادية كالسياسية عمى قرارات المكاطنيف لميجرةكجكد

 ليـ كألبنائيـ. اكثر استقراران مستقبؿ ، كتكفير عف مكاف آخر لتحسيف الكضع المعيشي

 ضعؼ في االطار القانكني لميجرة الخارجية عمى المستكل الفمسطيني كجكد. 

 سباب ضعؼ مستكل التخطيط لظاىرة اليجرة الخارجية يعكد لعدـ كضكح األدكار أحد أ

 كالصالحيات لممؤسسات العاممة في ىذا المجاؿ.

 كصمت الى حد  ،مستكل المراحؿ المختمفةف اليجرة التي مرت بيا محافظة بيت لحـ عمى إ

مف بقائيـ  ،لدل بعض العائالت كاالفراد سمبيان  نفسيان  انقراض بعض العائالت كشكمت عامالن 

 يـ الى االلتحاؽ باألىؿ كاألصدقاء لتفادم الشعكر بالكحدة.عكحيديف مما دف

 بيت لحـ. ساىمت اليجرة بشكؿ كبير في اختالؿ النسيج االجتماعي عمى مستكل محافظة 
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 التوصيات  5.5

 يكصي الباحث بما يمي:

اتخاذ سياسات اقتصادية كاجتماعية كعممية كثقافية مف اجؿ تعزيز فرص العمؿ، كتشجيع  .1
المكاطنيف عمى الصمكد كالمككث في بمدىـ، حتى ال يتـ خسارة كفاءات عممية، يمكف 

 الكطني. االستفادة منيـ في زيادة الكعي كالتعميـ كاالقتصاد

العمؿ عمى تشجيع االستثمار كفتح مجاؿ لممستثمريف مف اجؿ تعزيز الكضع االقتصادم  .2
الداخمي، كتحسيف فرص المعيشة لتمكيف المكاطنيف مف البقاء في أرضيـ كعدـ التفكير في 

 مغادرتيا.

 التركيز عمى إقامة مؤسسات قكمية لمدراسات كالبحث العممي كذلؾ مف خالؿ رفع .3
 لمالية لمبحث العممي كتحسيف ظركؼ الباحثيف كالسيطرة عمى الكفاءاتالمخصصات ا

مالذا  بيف مخرجات التعميـ كحاجات تمؾ المؤسسات بحيث تمثؿ قكمالمحمية بتنسيؽ 
 لمكفاءات في مختمؼ التخصصات.

العمؿ عمى تكفير حرية التعبير عف الرأم لكافة المكاطنيف كتكفير الحياة الكريمة، كذلؾ مف  .4
 زيز تكاجد المكاطنيف في بمدىـ، حتى ال يصبح لدييـ مجاؿ لمتفكير في اليجرة.أجؿ تع

العمؿ عمى تعزيز الخدمات الصحية كخدمات البنية التحتية في كافة المناطؽ، كذلؾ مف  .5
اجؿ تأميف اساسيات الحياة كالمعيشة الجيدة، التي تمكف المكاطنيف مف االستمرار في العيش 

 يؿ مف تفكيرىـ في اليجرة إلى الخارج.بكرامة، كتسيـ في التقم

مما يعزز ركح التعاكف  يـ لحضكر مؤتمرات سنكيةتكدعك  التكاصؿ المستمر بالمياجريف  .6
 كيثير مشاعر الحنيف لمكطف.

تعزيز التكاصؿ مف قبؿ السفارات في الخارج مع المياجريف كتعريفيـ بما آلت اليو    .7
 االكضاع في فمسطيف.
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ريف لتقدير حجـ اليجرة الخارجية كمعرفة خصائص المياجريف عداد المياجعمؿ مسح أل .8
مف قبؿ مركز االحصاء الفمسطيني كبالتنسيؽ مع السفارات  كاتجاىاتيـ في اليجرة
 .الفمسطينية في الخارج

اضافة بعض البنكد االحصائية عمى بطاقات المغادريف في المعابر الفمسطينية تتمثؿ في  .9
 ئة المياجريف كالفئات االخرل. مدة التغيب كالتمييز ما بيف ف
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 قائمة المراجع

 ، دار صادر، بيركتلسان العربىػ( 1414ابف منظكر، محمد بف مكـر )

مجمة ( االغتراب السياسي كاالجتماعي لدل سكاف المخيمات الفمسطينية ، 2010ابك زاىر، نادية )
 .3003، عدد الحوار المتمدن

خارجية من الضفة الغربية وقطاع غزة وآثارىا االقتصادية اليجرة ال(. 1990ابك شكر، عبد الفتاح)
 . الممتقى الفكرم العربي، القدس.واالجتماعية

 ىذا االسبوع في فمسطين(. مئة سنة لمفمسطينييف في التشيمي، نمكذج جديد، 2011ابكعيد، زافير)
 . 157العدد 

 ، دار المسيرة، عماف.عمم اجتماع السكان(. 2011الجمبي، عمي )

، راـ اهلل 2010مسح اليجرة في األراضي الفمسطينية(.2011ياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني)الج
 الضفة الغربية. –

(. الدكافع السياسية كاالقتصادية ليجرة العرب الفمسطينييف مف فمسطيف، 1991حساسياف، مناكيؿ)
 .103،ص3، العددمجمة المقاء

 ، دار المعرفة الجامعية، القاىرة.نالسكا م( دراسات في عم2009حمادة، مصطفى عمر )

ورقة مقدمة من دائرة ( المغتربكف الفمسطينيكف الكاقع كالتحديات كالمسؤكليات: 2009خالد، تيسير )
. مكقع شؤون المغتربين إلى اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون اليجرة والمغتربين الجامعة العربية

 .دائرة المغتربيف .ـ.ت.ؼ

 . الرياض.السكان: المفاىيم واألساليب والتطبيقات( 2003)الخريؼ، رشكد محمد 

(. ىجرة الكفاءات العممية كالفكرية العربية، اسبابيا كنتائجيا، 2010الخاليمة، ىدل؛ عبيدات، اسامة)
 .171-149، 55ع  االردف،– مجمة إتحاد الجامعات العربية

 ل، كفر قرع.، دار اليدموسوعة بالدنا فمسطين( 1964الدباغ، مصطفى مراد )
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. منظمة التحرير، مركز األبحاث. ىجرة األدمغة واليجرة المضادة من إسرائيل(. 1971زيف، الياس) 
 بيركت. 

 كبيت اهلل كراـ القدس مناطؽ في الفمسطينييف المسيحييف بيف ما لميجرة دراسة (1991برنارد ) سابيال،
 ، القدس.ي المقدسةمركز المقاء لمدراسات الدينية والتراثية في األراض، لحـ

 ، الجامعة االردنية، عماف.اساليب التحميل الديمغرافي(. 1988سمحة، مكسى)

 ، بيت لحـ.مركز وئام الفمسطيني لحل النزاعات(. بيت لحـ عبر التاريخ، 2010سمكر، جكرج)
إدارة سياسة اليجرة وعالقتيا بصناعة القرار (.2012سكيعدم، عبد المؤمف؛ المجدكب، نجيب )

 .، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة قاصدم مرياح كرفمةميالمح
ىجرة العقكؿ العربية: أسبابيا كأثارىا، مؤتمر)الرؤيا المستقبمية (. 2011صالح، يكسؼ أمحمد)

 .69-53األردف،  -المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية -لمنيكض بالبحث العممي في الكطف العربي(

 دار زىراف، عماف .  لداخمية الضخ الريفي والتضخم الحضري.اليجرة ا(. 2002صقكر، صالح) 

اليجرة الفمسطينية الى خارج فمسطين خالل عيد االنتداب (. 1998صالح، محمد محمكد)
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف.البريطاني

، الدار الجامعية لمنشر كالتكزيع، ةاقتصاديات السكان والموارد البشري( 2010عبد الرازؽ،  محمكد )
 القاىرة.

المجمة (. ىجرة العقكؿ العربية مف كجية نظر المياجريف العرب. 2011عثماف، محمد الصائـ)
 .113-71: 31تكنس، مج-العربية لمتربية

، مجمة اقتصاد (. نحك بيئة جاذبة لرأس الماؿ البشرم في ظؿ اقتصاد المعرفة2006العربي، أشرؼ)
 مركز دراسات كبحكث الدكؿ النامية، جامعة القاىرة  ،المعرفة

، بيت جاال، بيت المغتربون في امريكا الالتينية من مثمث بيت لحم(. 2012العسمي، رمزم )
 ساحكر، مؤسسة فمسطيف الدكلية، بيت لحـ.
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 التنمية عمى انعكاساتيا –أسبابيا السورية العممية الكفاءات ىجرة (2005الديف ) عالء عفارة،
 حمب جامعة سكريا، منشكرة، غير ماجستير رسالة ،حمب أساتذة جامعة عمى بالتطبيق

 ، دار كائؿ  لمنشر كالتكزيع، االردف. مبادئ عمم الجغرافية( 2010عمي، يكنس حمادم )

 ، بيت لحـ. مدخل إلى المشكالت االجتماعية(. 2011عيكش، ذياب )

 كندرية. الييئة المصرية العامة لمكتاب. . اإلس(.  قاموس عمم االجتماع1979غيث، عاطؼ. )

ىجرة الكفاءات من الوطن العربي في منظور استراتيجية لتطوير التعميم (. 2001الفرجاني، نادر)
 القاىرة. –مركز المشكاة لمبحث -العالي

، اليجرة والعنصرية في الصحافة االوروبية(. 2003فضيؿ دليك؛ عمي، غريب؛ الياشمي، مقراني)
 االجتماع.مخبر عمـ 

 الكفاءات ىجرة ظاىره من الحد في ودورىا البشرية التنمية استراتيجيات (2012فكجك، ماجدة)
 الجامعة االسالمية، غزة. رسالة ماجستير غير منشكرة،غزة،  قطاع حالة دراسة " فمسطين في العممية

. دار مجدالكم يةاليجرة وىجرة الكفاءات العممية العربية والخبرات الفن(. 2000الفيؿ، محمد )
 لمنشر، عماف

 ورقة وأبعادىا، أنماطيا، خصائصيا، :منيا والتيجير فمسطين إلى اليجرة (1989يكسؼ ) الماضي،
 عم اف: ،العربي الوطن في الدولية واالقتصادية لميجرة واالجتماعية الديمغرافية اآلثار :لندوة مقدمة
 األردنية. الجامعة

 كز المقاء لمدراسات الدينية كالتراثية في االراضي المقدسة، القدس.مر  اليجرة.(. 1991مسمـ، عدناف)

(. ىجرة االدمغة مف المجتمع الفمسطيني مع 2008مطرية، عكض ابك ىنطش؛ ابراىيـ كعامر، كجيو)
معيد ابحاث السياسيات االقتصادية دراسة استكشافية لقطاعي الصحة كالتعميـ الحالي، 
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 ( استبانو الدراسة 1ممحق )

 

                                                                            قدسال جامعة

                                                 العميا الدراسات عمادة

 المستدامة الريفية التنمية معيد

                                استبانة                                       

  أخي المياجر/ أختي المياجرة

 تحية طيبة وبعد: 

أسباب ىجرة السكان الفمسطينيين إلى الخارج وأبعادىا االقتصادية يقكـ الباحث بإجراء دراسة حكؿ " 
" كدراسة ميدانية عمى عينة مف المياجريف إلى خارج الكطف  واالجتماعية في محافظة بيت لحم

بعاد المترتبة عمييا عمى المياجريف. كقد قس ـ الباحث اإلستبانة لمتعر ؼ عمى أسباب ىذه اليجرة، كاأل
إلى ثالثة أقساـ: القسـ األكؿ يتعمؽ بمعمكمات عامة عف المياجر/ة، كالقسـ الثاني يتعمؽ بأسباب 
ىجرتو/ا إلى خارج الكطف، كالقسـ الثالث يتعم ؽ باألبعاد االقتصادية كاالجتماعية لميجرة عمى 

التكـر بتعبئة االستبانة كاإلجابة عف جميع فقراتيا حسب كجية نظرؾ بأمانة  المياجر/ة. ُيرجى
كمكضكعية، عممان أف البيانات التي ستدلي/ف بيا سُتعامؿ بسري ة تامة كسُتستخدـ ألغراض البحث 

 العممي فقط. 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 زيداف نعيـ :الباحث

 أ.د. ذياب عيكش :إشراؼ
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 :العامة ماتالمعمو  :األول القسم

 :اآلتية البنكد في عميؾ ينطبؽ الذم الخيار أماـ  (X)إشارة كضع الرجاء 

 . الجنس:  1

 ذكر                أنثى       

 . العمر:2

 سنة 50سنة         أكثر من   50 -  41سنة         40-31سنة فأقل           30       

 . المؤىل العممي:3

 ثانوية          ثانوية عامة        دبموم        بكالوريوس        ماجستير         دون ال      

 دكتوراه      

  . مكان السكن السابق في محافظة بيت لحم:4

 مخيم                           مدينة                                 قرية                  

 في الميجر: .......................فييا حاليا  الدولة التي تقيم. اسم 5

 . اسم المدينة أو القرية التي تقيم فييا ىناك: ........................6

 . طبيعة العمل الذي تقوم بو:7

 حدد/ي ................... ،أخرى      مؤسسات غير ربحية  حكومي         خاص              

     ال أعمل          
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 :الخارج إلى اليجرة أسباب :الثاني القسم

 .مناسبا تراه الذي الخيار تحت (X) إشارة وضع الرجاء

 موافق الفقرات الرقم
 بشدة

 معارض معارض أدري ال موافق
 بشدة

   :السياسية األسباب :األول المحور

1 
 .الديمقراطية غير األنظمة مف اليركب

     

2 
 .المنطقة في المستمرة ربالح أجكاء مف التخم ص

     

3 
 الفصائؿ بيف الداخمية الصراعات عف االبتعاد

 .الفمسطينية

     

4 
 في العامة الحياة عمى السياسية التنظيمات ىيمنة

 .الفمسطيني المجتمع

     

5 
 .كالتمييز السياسي االضطياد

     

6 
 .لرعاياىا الدكلة قبؿ مف كالرعاية الحماية قكانيف ضعؼ

     

7 
 .األساسية اإلنسانية الحقكؽ مف الحرماف

     

8 
 كالمعيشي السياسي األمف غياب

     

9 
 الكظائؼ في كخاصة كالمحسكبية الكاسطة انتشار
 .العامة

     

10 
 .األفكاه كتكميـ كالتعبير الرأم حرية مف الحرماف
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 موافق الفقرات الرقم
 بشدة

 معارض معارض أدري ال موافق
 بشدة

11 
 الخاصة كالكاجبات الحقكؽ تكض ح التي التشريعات غياب
 .الفمسطينية باألسرة

     

12 
 الخكؼ مف المستقبؿ. 

     

13 
 االنفالت األمني كتأثيره عمى نفسية المكاطف.

     

 :االجتماعية األسباب :الثاني المحور

14 
 المحمي  المجتمع مع كالتأقمـ االندماج عمى القدرة عدـ
 .فمسطيف في

     

15 
 .الالزمة الصحية الرعاية ضعؼ

     

16 
 المكاطنيف كأمالؾ أراضي عمى المستكطنات بناء

 .الفمسطينييف

     

17 
 .أخرل إلى االجتماعية البيئة تغيير في الرغبة

     

18 
 .المياجرة العائمة إلى االنضماـ في الرغبة

     

19 
 المجتمع في ةالقائم االجتماعية الحياة نمط تغيير

 .المحمي

     

20 
 .المحمي المجتمع مع االندماج صعكبة
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 موافق الفقرات الرقم
 بشدة

 معارض معارض أدري ال موافق
 بشدة

21 
غياب الضماف االجتماعي كالتأمينات االجتماعية الشاممة 

 في المجتمع المحمي.

     

22 
 .بينيا الركابط كضياع األسرة تفكؾ بسبب

     

23 
 .ألطفالنا أفضؿ رعاية إلى الحاجة

     

24 
 .الميجر بمد في الكالديف لرعاية الحاجة

     

25 
 .المحمي مجتمعنا في األسرة داخؿ اسرم عنؼ كجكد

     

26 
 مف أسرتي ألفراد المناسبة االجتماعية الرعاية غياب

 .المختصة الحككمية الجيات

     

27 
 الحماية تكفير في المختصة الحككمية الجيات تقصير
 .المضطيدة لألسر

     

28 
ألف اليجرة إلى خارج الكطف تكفر لنا راحة، كاستقرارا، 

 كرفاىية أكثر.

     

29 
 الشعكر باالغتراب كالكآبة في المجتمع المحمي.

     

30 
 الضغكط النفسية التي كاجيتني في الكطف.

     



 
 

137 
 



 :والثقافية العممية األسباب :الثالث المحور

 الرقم
 الفقرات

 موافق
 بشدة

 معارض معارض ادري ال موافق
 بشدة

31 
 في جديدة عممية آفاؽ كاكتشاؼ المغامرة حب

 .فمسطيف خارج أخرل مناطؽ

     

32 
 مكجكد غير كمتخصص عالي تعميـ عمى لمحصكؿ

 .األصمي البمد في

     

33 
 اليجرة تمت التي البمداف في مجاني تعميـ كجكد
 .إلييا

     

34 
 .العممي لمتطكر الالزمة العممية البحكث إجراء

     

35 
 كمؤسسات كمعاىد جامعات في العمؿ أجؿ مف

 .تخصصي لطبيعة مناسبة تعميمية

     

36 
 .أخرل بمداف مف آخريف مع العممية الخبرات تبادؿ

     

 :االقتصادية األسباب: الرابع المحور

37 
 .المعيشية ظركفنا تحسيف أجؿ مف

      

38 
 .لمؤىالتي مناسبة عمؿ فرص عف البحث

     

39 
 .األـ البمد في االقتصادية المشاريع في الفشؿ

     

40 
 .األـ البمد في الكظائؼ في العمؿ عمى القدرة عدـ

     

41 
 .الخارج في أفضؿ عمؿ فرص كجكد
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 موافق الفقرات الرقم
 بشدة

 معارض معارض أدري ال موافق
 بشدة

42 
 اقتصادية قطاعات في االستثمار في الرغبة
 . أخرل بمداف في مزدىرة

     

43 
 .آخر بمد في اآلمف االستثمار عف البحث

     

44 
 . الميجر بمد في كبيرة مالية إغراءات كجكد

     

45 
 الدعـ كتكف ر االستثمارات عمى الضرائب انخفاض
 .الميجر بمد في الحككمي

     

46 
 .فمسطيف في االستثمارية الحكافز غياب

     

47 
 .لمبضائع الحر االستيراد عمى الكبيرة القيكد

     

 :(واآلثار العوائق ىنا باألبعاد ُيقصد)لميجرة واالجتماعية االقتصادية األبعاد :الثالث القسم

 :االقتصادية األبعاد: األول المحور

      كف رت لي مناخا أفضؿ لالستثمار كالنمك. 48

      ساعدت عمى تحسيف المستكل المعيشي لألسرة. 49

      عر فتني عمى عمالقة االقتصاد كالماؿ. 50

      كف رت لي فرصة عمؿ ال تتأتى لي في البد األـ. 51

      حققت لي التمتع باألمف المعيشي كالمالي. 52

      فتحت لي أبكابان جديدة لمتقد ـ كالرفاىة. 53

      ناخ االقتصاد الحر.نقمتني إلى م 54
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 موافق الفقرات الرقم
 بشدة

 معارض معارض أدري  ال موافق
 بشدة

 

عفاءات ضريبية.  55        كف رت لي حكافز استثمارية كا 

أقنعتني أف الحياة االقتصادية في الميجر تبرر البقاء   56
 ىناؾ.

      

       أراحتني مف التعامؿ مع السمع اإلسرائيمية.  57

       حررتني مف المضايقات السياسية ألصحاب رأس الماؿ.  58

       حققت ألسرتي أرباحا كدخال كبيريف.  59

       أكسبتني ميارات جديدة في االدخار.  60

  : االجتماعية األبعاد :الثاني المحور

61 
 .الكطف أرض عمى عمينا أعزاء كأقارب جيراف أفقدتنا

     

62 
 .الميجر في جديدة اجتماعية عالقات لنا أكجدت

     

63 
 . كالتمييز السياسي االضطياد مف أنقذتنا

     

64 
 .معيـ البقاء نتمنى كنا مف مع الجيرة مف حرمتنا

     

65 
 .العربي محيطنا عف االجتماعي باالغتراب أشعرتنا

     

66 
 ساعدتنا عمى دعـ األىؿ ماديا في البمد األـ.

     

67 
 الحسد مف خالية رائعة اجتماعية أجكاء لنا رتكف  

  .كالنميمة
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 الرقم
 الفقرات

 موافق
 بشدة

 ال موافق
 ادري

 معارض معارض
 بشدة

68 
 . جديدة كثقافات جديدة لغات معرفة أكسبتنا

     

69 
 .السابقة كاالجتماعية النفسية الضغكط مف أراحتنا

     

70 
 .بنا كااللتحاؽ رةاليج عمى أقاربنا نشجع جعمتنا

     

71 
 .انفتاحا أكثر مجتمع في العيش لنا حققت

     

72 
 عمى القائـ الجديد المجتمع مع اندماجان  أكثر جعمتنا
 .الفرص كتكافؤ العدالة

     

73 
 االجتماعية كالتأمينات االجتماعي الضماف لنا كفرت
 .الكاممة

     

74 
 أماـ السياسية اقضيتن عف لمدفاع جديدة بآليات زكدتنا

 .الخصكـ

     

75 
 أماـ السياسية مكاقفنا عف الدفاع في جرأة أكثر جعمتنا
 .كالخصكـ األعداء

     

76 
 .الحرة كالمنافسة السياسي االنتماء في أكثر مركنة منحتنا

     

 :المرفقة االستبانة في واردة غير أخرى أبعاد أو أسباب أية ي/اذكر

............................................................................................. 

.................................................................................................. 

 .معنا لتعاونكم وشكرا االستبانة، انتيت
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 المقابمة أسئمة( 2) ممحق

 لحـ؟ بيت مف المياجريف تقدرعدد كـ
 ىجرتيـ؟ بدأت سنة أم في
 لحـ؟ بيت مف المياجريف مع تكاصؿ لكـ ىؿ

 ما ىي اليات التكاصؿ مع المياجريف؟
 مثال؟ مؤتمرات أك ندكات خالؿ مف معيـ دكرية اجتماعات ىناؾ ىؿ
 ىي؟ كما معيـ؟ التكاصؿ لزيادة قبمكـ مف جيكد ىناؾ ىؿ
 نظرؾ؟ كجية مف لحـ بيت مف لميجرة دفعتيـ التي األسباب أىـ ما
 لحـ؟ بيت عف ليجرتيـ السمبية النتائج أىـ ما
  ىجرتيـ؟ بقرار عالقة بفمسطيف مرت التي السياسية لمظركؼ كاف ىؿ
  ليجرتيـ؟ اقتصادية أسباب ىناؾ ىؿ
  ليجرتيـ؟ ثقافية أسباب ىناؾ ىؿ
  ليجرتيـ؟ اجتماعية أسباب ىناؾ ىؿ
  لحـ؟ بيت عمى يجرتيـل إيجابية نتائج ىناؾ ىؿ
 دمجيـ اكلكيات كماىي كاألجداد، اآلباء ألرض بالعكدة إلقناعيـ جيكد ىناؾ ىؿ
 المجتمع؟ في
 ثقافيا؟ لحـ بيت عمى اليجرة نتائج أىـ ما
 نفسيا؟ لحـ بيت عمى اليجرة نتائج أىـ ما
  لحـ؟ لبيت االقصادية التنمية في المياجركف يساىـ ىؿ
 بمداف في الفمسطينية لمقضية التكعية في يساىـ لممياجريف يسياس دكر ىناؾ ىؿ

 الميجر؟
 كالتنمية االستثمار مجاؿ في المياجريف مع التعامؿ كقكانيف تشريعات سف تـ ىؿ

  االقتصادية؟
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 المحكمين( 3ممحق )

 جية العمل االسم الرقم

 الغرفة التجاريةرئيس  د. سمير حزبكف  .1

 االىميةالجامعة  د. صادؽ الدباس  .2

  جامعة القدس د. عبد الرحمف التميمي  .3

 جامعة القدس د. عبد الكىاب الصباغ  .4

 الجامعة االىمية د. محمد عكة  .5

 جامعة بيت لحـ د. ناىدة العرجا  .6

 جامعة القدس المفتكحو د. نائؿ عبد الرحمف  .7

 بحاثمدير مركز ا د. نبيؿ كككمي  .8
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  االشخاص الذين تم مقابمتيم(: 4ممحق )

 جية العمل االسم الرقم

 سابقا لحـ بيت بمدية عضك  شككة خميؿ  .1

 التجارية الغرفة رئيس  حزبكف سمير .د  .2

 اعماؿ كمقتني باحث  االعمى جكرج  .3

 اليجرة مكضكع في كميتـ كباحث جامعي استاذ  مسمـ عدناف .د  .4

 سابقا جاال بيت في االحساف جمعية رئيس المصك جكزيؼ  .5

 لسمكفاكيا الفخرم القنصؿ مايؾ بيجي  .6

 سابقا المقاء مركز رئيس  خكرم جريس.د  .7

 النفس عمـ في جامعية استاذه العرجا ناىدة.د  .8

 جاال بيت بمدية عضك الطرح حنا االستاذ  .9

 اليجرة مكضكع في باحث سابقا لحـ بيت في السياحة كزارة عاـ مدير سمكر جكرج  .10
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 فيرس الجداول

 37 ................................................................................ .الديمغرافية العينة خصائص(: 1.3) جدكؿ

 الفمسطينييف السكاف ىجرة أسباب فقرات ارتباط لمصفكفة( Pearson Correlation) بيرسكف ارتباط معامؿ نتائج(: 2.3) جدكؿ
 40 .......................................................................................... الخارج إلى لحـ بيت محافظة مف

 كاالجتماعية االقتصادية االبعاد فقرات ارتباط لمصفكفة( Pearson Correlation) بيرسكف ارتباط معامؿ نتائج(: 3.3) جدكؿ
 41 ................................................................ الخارج إلى لحـ بيت محافظة مف الفمسطينييف السكاف يجرةل

 42 ............................................................................... لممجاالت الثبات معامؿ نتائج(: 4.3) جدكؿ

 افالسك ىجرة أسباب لمجاالت الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات(: 1.4) جدكؿ
 45 .............................................................................. الخارج إلى لحـ بيت محافظة مف الفمسطينييف

 46 ............ السياسية األسباب لمجاؿ الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات(: 2.4) جدكؿ

 47 ................ االجتماعية ألسبابل الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات(: 3.4) جدكؿ

 48 ..... كالثقافية العممية االسباب لمجاؿ الدراسة عينة أفراد تالستجابا المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات(: 4.4) جدكؿ

 49 ......... االقتصادية األسباب لمجاؿ الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات(: 5.4) جدكؿ

 كاالجتماعية االقتصادية األبعاد لمجاالت الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات(: 6.4) جدكؿ
 50 ................................................................ الخارج إلى لحـ بيت محافظة مف الفمسطينييف السكاف ليجرة

 51 ........... االقتصادية األبعاد لمجاؿ الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات(: 7.4) جدكؿ

 52 .................. االجتماعية ألبعادل الدراسة عينة أفراد اباتالستج المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات(: 8.4) جدكؿ

 بيت محافظة مف الفمسطينييف السكاف ىجرة أسباب في العينة أفراد الستجابة المستقمة لمعينات" ت" اختبار نتائج(: 9.4) جدكؿ
 54 ....................................................................................... الجنس متغير حسب الخارج إلى لحـ

 مف الفمسطينييف السكاف ىجرة ألسباب الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:10.4) جدكؿ
 55 .............................................................................................. الخارج إلى لحـ بيت محافظة

 بيت محافظة مف الفمسطينييف السكاف ىجرة أسباب في العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (11.4)جدكؿ
 56 ........................................................................................ العمر لمتغير تعزل الخارج إلى لحـ
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العمر حسب الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتكسطات بيف البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 12.4) الجدكؿ
 57 

 مف الفمسطينييف لسكافا ىجرة ألسباب الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:13.4) جدكؿ
 59 .............................................................................................. الخارج إلى لحـ بيت محافظة

 بيت محافظة مف الفمسطينييف السكاف ىجرة أسباب في العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (14.4)جدكؿ
 60 ............................................................................... العممي المؤىؿ لمتغير تعزل الخارج إلى لحـ

 المؤىؿ حسب الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتكسطات بيف البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 15.4) الجدكؿ
 61 .................................................................................................................... العممي

 مف الفمسطينييف السكاف ىجرة ألسباب الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:16.4) جدكؿ
 65 .............................................................................................. الخارج إلى لحـ بيت محافظة

 بيت محافظة مف الفمسطينييف السكاف ىجرة أسباب في العينة أفراد الستجابة األحادم لتبايفا تحميؿ اختبار نتائج: (17.4)جدكؿ
 66 .......................................................................... السابؽ السكف مكاف لمتغير تعزل الخارج إلى لحـ

 مكاف حسب الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية كسطاتالمت بيف البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 18.4) الجدكؿ
 67 ............................................................................................................. السابؽ السكف

 مف الفمسطينييف السكاف ىجرة ألسباب الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:19.4) جدكؿ
 68 .............................................................................................. الخارج إلى لحـ بيت محافظة

 بيت محافظة مف الفمسطينييف السكاف ىجرة أسباب في العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (20.4)جدكؿ
 69 .................................................................... بو تقـك الذم العمؿ طبيعة لمتغير تعزل الخارج إلى لحـ

 طبيعة حسب الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتكسطات بيف البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 21.4) الجدكؿ
 70 ..................................................................................................................... العمؿ

 مف الفمسطينييف السكاف ىجرة ألسباب الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:22.4) جدكؿ
 72 ............................................................................................. .الخارج إلى لحـ بيت محافظة

 بيت محافظة مف الفمسطينييف السكاف ىجرة أسباب في العينة أفراد تجابةالس األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (23.4)جدكؿ
 75 .................................................... الميجر في حاليا بيا تقييـ التي الدكلة اسـ لمتغير تعزل الخارج إلى لحـ

 ليجرة كاالجتماعية االقتصادية لألبعاد الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:25.4) جدكؿ
 77 ...................................................................... الخارج إلى لحـ بيت محافظة مف الفمسطينييف السكاف
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 السكاف ليجرة كاالجتماعية االقتصادية عاداألب في العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (24.4)جدكؿ
 78 ........................................................... العمر لمتغير تعزل الخارج إلى لحـ بيت محافظة مف الفمسطينييف

 79 العمر حسب الدراسة ينةع أفراد الستجابات الحسابية المتكسطات بيف البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 26.4) جدكؿ

 ليجرة كاالجتماعية االقتصادية الألبعاد الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:27.4) جدكؿ
 81 ...................................................................... الخارج إلى لحـ بيت محافظة مف الفمسطينييف السكاف

 السكاف ليجرة كاالجتماعية االقتصادية األبعاد في العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (28.4)جدكؿ
 82 .................................................. العممي المؤىؿ لمتغير تعزل الخارج إلى لحـ بيت محافظة مف الفمسطينييف

 المؤىؿ حسب الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتكسطات بيف البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 29.4) الجدكؿ
 83 .................................................................................................................... العممي

 ليجرة كاالجتماعية االقتصادية الألبعاد الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:30.4) جدكؿ
 85 ...................................................................... الخارج إلى لحـ بيت محافظة مف الفمسطينييف السكاف

 السكاف ليجرة كاالجتماعية االقتصادية األبعاد في العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف حميؿت اختبار نتائج: (32.4)جدكؿ
 86 ............................................. السابؽ السكف مكاف لمتغير تعزل الخارج إلى لحـ بيت محافظة مف الفمسطينييف

 مكاف حسب الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتكسطات بيف البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 33.4) الجدكؿ
 87 ............................................................................................................. السابؽ السكف

 ليجرة كاالجتماعية االقتصادية الألبعاد الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:34.4) جدكؿ
 88 ...................................................................... الخارج إلى لحـ بيت محافظة مف الفمسطينييف السكاف

 كافالس ليجرة كاالجتماعية االقتصادية األبعاد في العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (35.4)جدكؿ
 89 ....................................... بو تقـك الذم العمؿ طبيعة لمتغير تعزل الخارج إلى لحـ بيت محافظة مف الفمسطينييف

 طبيعة حسب الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتكسطات بيف البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 36.4) الجدكؿ
 90 ..................................................................................................................... العمؿ

 ليجرة كاالجتماعية االقتصادية الألبعاد الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (:37.4) جدكؿ
 92 ...................................................................... الخارج إلى لحـ بيت محافظة مف الفمسطينييف السكاف

 السكاف ليجرة كاالجتماعية االقتصادية األبعاد في العينة أفراد الستجابة األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: (38.4)جدكؿ
 94 .......... بو تقـك الذم الميجر في لياحا فييا تقيـ التي الدكلة اسـ لمتغير تعزل الخارج إلى لحـ بيت محافظة مف الفمسطينييف

 95 ......................................................................لحـ بيت مف المياجريف عدد تقدر كـ(: 39.4) جدكؿ
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 96 ................................................................................ ىجرتيـ؟ بدأت سنة أم في(: 40.4) جدكؿ

 97 ................................................................ لحـ بيت مف المياجريف مع تكاصؿ لكـ ىؿ(: 41.4) جدكؿ

 97 ...................................................................... المياجريف مع التكاصؿ اليات ىي ما(: 42.4) جدكؿ

 98 ........................................... ؟ مؤتمرات أك ندكات خالؿ مف معيـ دكرية اجتماعات ىناؾ ىؿ(: 43.4) جدكؿ

 99 .................................................. ىي؟ كما معيـ؟ التكاصؿ لزيادة قبمكـ مف جيكد ىناؾ ىؿ(: 44.4) جدكؿ

 100 ....................................... نظرؾ؟ كجية مف لحـ بيت مف لميجرة دفعتيـ التي األسباب أىـ ما(: 45.4) جدكؿ

 101 ............................................................ لحـ؟ بيت عف ليجرتيـ السمبية النتائج أىـ ما(: 46.4) جدكؿ

 101 ..................................... ىجرتيـ؟ بقرار عالقة بفمسطيف مرت التي السياسية لمظركؼ كاف ىؿ(: 47.4) جدكؿ

 102 .................................................................... ليجرتيـ؟ اقتصادية أسباب ىناؾ ىؿ(: 48.4) جدكؿ

 103 ........................................................................ يـ؟ليجرت ثقافية أسباب ىناؾ ىؿ(: 49.4) جدكؿ

 104 .................................................................... ليجرتيـ؟ اجتماعية أسباب ىناؾ ىؿ(: 50.4) جدكؿ

 104 ......................................................... لحـ؟ بيت عمى ليجرتيـ إيجابية نتائج ىناؾ ىؿ(: 51.4) جدكؿ

 106 ........... المجتمع؟ في دمجيـ اكلكيات كماىي كاألجداد، اآلباء ألرض بالعكدة إلقناعيـ جيكد ىناؾ ىؿ (: 52.4) جدكؿ

 107 ................................................................ ثقافيا؟ لحـ بيت عمى اليجرة نتائج أىـ ما(: 53.4) جدكؿ

 108 ................................................................ نفسيا؟ لحـ بيت عمى اليجرة نتائج أىـ ما(: 54.4) جدكؿ

 109 ................................................. لحـ؟ لبيت االقتصادية التنمية في المياجركف يساىـ ىؿ(: 55.4) جدكؿ

 109 ................ الميجر؟ بمداف في الفمسطينية لمقضية التكعية في يساىـ لممياجريف سياسي دكر ىناؾ ىؿ(: 56.4) جدكؿ

 110 .......... االقتصادية؟ كالتنمية االستثمار مجاؿ في المياجريف مع التعامؿ كقكانيف تتشريعا سف تـ ىؿ  (: 578.4) جدكؿ
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 أ  ........................................................................................................... :إقرار
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 44 ................................................................................................. تمييد  1.  4

 45 .................................................................................... :الدراسة أسئمة نتائج  2. 4
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 50 ........................................................................ :الثاني بالسؤاؿ المتعمقة النتائج  2.2.4
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 50 ........... ؟الخارج إلى لحـ بيت محافظة مف الفمسطينييف السكاف ليجرة كاالجتماعية االقتصادية األبعاد مستكل ما

 لحـ بيت محافظة مف نييفالفمسطي السكاف ىجرة أسباب في فركؽ ىناؾ ىؿ: الثالث بالسؤاؿ المتعمقة النتائج  3.2.4
 53 ........................................................................ الدراسة عينة لمتغيرات تعزل الخارج إلى

 76 ......................................................................... :الرابع بالسؤاؿ المتعمقة النتائج  4.2.4

 95 ........................................................................................ :المقابالت تحميؿ نتائج

 

 111 ................................................... والتوصيات واالستنتاجات النتائج مناقشة:  الخامس الفصل
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