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 شكخ كعخفاف
 

الحسج هلل حسجًا شضبًا هباركًا فضً عجد خمقً ورضا ىفدً وزىة عخشً وهجاد كمساتً عمِ ىعسً التي ال تعج 
أتقجم بالذكخ الجديل لكل هغ دعسشي وساىجىي ألىجد ٌحا العسل الستػاضع الحي أعتد بً . وال تحرِ

 :وأفتخخ لضخخج برػرتً الحالضة وأخز بالحكخ
 

 .السؤسدة العمسضة العخيقة والخائجة، جاهعة القجس، التي أعتد وأفتخخ كػىي إحجى شالباتٍا واىتسي لٍا
 

هذخفي عمِ رسالتي ٌحي، األستاذ الجكتػر الخائع والسسضد هحسػد أبػ سسخة ىبع العصاء الحي ال يشزب، 
 .أشكخي جديل الذكخ عمِ وقػفً هعي وتقجيسً الشرح واإلرشاد

 
ضع اصمضبي لتفزمٍسا بعزػية : عزػي لجشة السشاقذة األستاذ الجكتػر تضدضخ أبػ ساكػر والجكتػر إبخٌا

 .لجشة السشاقذة وإثخاء الخسالة بسا ٌػ هفضج
 

 .جسضع أساتحتي في جاهعة القجس الحيغ تذخفت بأن تعخفت عمضٍع وتتمسحت عمِ أيجيٍع
 

أعزاء لجشة تحكضع االستباىة الحيغ كاىت لشرائحٍع أبمغ األثخ في إخخاج ٌحا العسل، إضافًة إلِ  
 .هعمسي هحافطة الخمضل الحيغ قاهػا بتعبئة االستباىة أداة البحث

 
 .وأخضخًا، أشكخ كل هغ ساٌع هعي وقجم لي السداعجة في إىجاز ٌحا العسل هغ األٌل واألصجقاء
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 السمخص
 

ٌجفت ٌحي الجراسة التعخف إلِ هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة 
ع ، وقج استخجهت الباحثة السشٍج الػصفي، وقج تكػن هجتسع الجراسة هغ جسضع  الخمضمسغ وجٍة ىطٌخ

 والبالغ عجدٌع 2019-2018هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل خبلل العام الجراسي 
وقج تسثمت أداة الجراسة . هعمسًا وهعمسة (717) هعمسًا وهعمسة، في حضغ تكػىت العضشة هغ  (8663)

هجاالت تسثل أبعاد االغتخاب الػضضفي،  (5)فقخة، هػزعة عمِ  (41)التي تكػىت هغ  (االستباىة)في 
وقج تست اإلجابة عغ أسئمة . وتع التحقق هغ صجق وثبات األداة بالصخق اإلحرائضة التخبػية السشاسبة

 .(SPSS)الجراسة والتحقق هغ فخضضاتٍا باستخجام بخىاهج الخزهة اإلحرائضة لمعمػم االجتساعضة 
وقج أشارت ىتائج الجراسة إلِ أن هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في 

وتبضغ وجػد فخوق ذات داللة . (2.18)هحافطة الخمضل جاء بجرجة هشخفزة، وبستػسط حدابي هقجاري 
لسدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة  (α 0.05≥)إحرائضة عشج هدتػى الجاللة 

ل العمسي وجشذ السجرسة، : في هحافطة الخمضل تعدى لستغضخات الجشذ، السجيخية، سشػات الخبخة، السٌؤ
لسدتػى االغتخاب الػضضفي  (α 0.05≥)وعجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة 

 .لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل تعدى لستغضخ هدتػى السجرسة
العسل عمِ تحقضق الخضا الػضضفي لمسعمع هغ : وأخضخًا عخضت الجراسة هجسػعة هغ التػصضات هشٍا

سٍا زيادة الخاتب  قبل وزارة التخبضة والتعمضع العالي، وذلظ هغ خبلل تمبضة االحتضاجات السادية وهغ ٌأ
الذٍخي  بسا يزسغ لً حضاة كخيسة وسعضجة، وعمِ هجيخ السجرسة االٌتسام بأن تتػافق التقضضسات 
الدشػية لمسعمع هع الجٍج السبحول، تدمضط الزػء عمِ اىجازات السعمِع وتعديدِي وهكافأتً بالػسائل 

 .الستاحة و الحخص عمِ هعاهمة الجسضع بسعايضخ هتداوية
 

 .االغتخاب الؾعيفي، العجد، العدلة االجتساعية، الالمعشى، الالمعيارية، االغتخاب عؽ الحات: كمسات مفتاحية
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  د

 

The Level of Job Alienation Among the Government School Teachers in 

Hebron Governorate as Perceived by them 

 

Prepared by: Nisreen Salih Abdulsamee  Arafih 

 

Supervisisor: Prof. Mahmoud Abu Samra 

 

Abstract 
 

This study aimed to investigate the job alienationlevel among the teachers of government 

schools in Hebron Governorateas perceived by them . The study based on a descriptive 

approach. The study population consisted of all teachers at government schools in Hebron 

Governorate during the 2018-2019 academic year numbered (8663) . A sample of (717) 

school teachers were used to collect data, beside that, the instrument of this study was a 

(questionnaire) consisting of (41) items and  divided into (5) aspects which represent the 

aspects of job alienation. The validity and the reliability of the instrument were determined 

by appropriate methods. The questions and hypotheses of the study were answered and 

tested by using the Statistical Packages for Social Science (SPSS).  

The results of this study revealed that the level of job alienation among the teachers of 

government schools in Hebron Governorate was low with a mean average of (2.18) of the 

total degree. The results showed that there were significant differences in the estimation of 

government school teachers concerning job alienation related to various variables of: 

gender, directorate, qualification, experience and school gender. However,The results 

showed that there were no significant differences in the estimation of government school 

teachers concerning job alienation related to the variable of school type. Finally, the study 

recommended some recommendations: the Ministry of Education and Higher Education 

needs to work toward achieving job satisfaction of teachers by increasing the amount of the 

salary to ensure a dignified and happy life. School principals should ensure that teacher's 

annualassessments match their effort.Highlight, reinforce and rewardteacher's 

achievements with available means and ensuring that everyone is treated equally. 

 

 

Key words: job alienation, powerlessness, social isolation, meaninglessness,  

normalessness, self alienation. 
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 الفرل األكؿ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (اإلطار العاـ لمجراسة)
 
  السقجمة1.1
 

خ في الدمػك اإلىداىي، وقج يكػن ٌحا التأثضخ ايجابضًا أو سمبضًا، وهغ السٍع  تؤثخ العجيج هغ الطػٌا
خ والتعخف عمِ خرائرٍا بسا يزسغ تػجضً ٌحا الدمػك باتجاي تحقضق  التعخف عمِ ٌحي الطػٌا

خ الدمبضة التي تؤثخ عمِ اإلىدان، والتي . األٌجاف السخجّػة وتعتبخ ضاٌخة االغتخاب هغ أكثخ الطػٌا
إلِ أن  (2016)وقج أشارت هحاهضج . اتخحت هطاٌخ تختمف في شجتٍا بضغ الساضي والحاضخ

تسام العجيج هغ عمساء االجتساع، الحيغ اجسعػا عمِ اعتباري أحج  هػضػع االغتخاب قج استحػذ عمِ ٌا
الدسات األساسضة لئلىدان السعاصخ، وقج تشاولً السفكخون والكتاب في هختمف صشػف السعخفة هغ 

 . عمػم الجيغ، واالجتساع، والفمدفة، والشفذ، والدضاسة، واالقتراد
 

وعمِ الخغع هغ األٌسضة الكبخى لبلغتخاب برفة عاهة، إال أن االغتخاب الػضضفي يأخح الحضد األكبخ 
خ التشطضسضة التي تذكل عائقًا أهام تقجم العاهمضغ  بضغ أىػاع االغتخاب األخخى، باعتباري أحج الطػٌا

ع، والتي يكػن لٍا بالغ األثخ عمِ أدائٍع الػضضفي والحي يؤثخ بجوري عمِ هدتػى أداء وإىتاج  وتصػٌر
ع الخكائد  السشطسة، حضث أىً وهٍسا بمغت درجة التصػر العمسي والتكشػلػجي يبقِ العشرخ البذخي ٌأ

 . التي تقػم عمضٍا السشطسات والسؤسدات
ا الكبضخ في تشذئة األجضال لضذ خفضًا  وتعج السجارس هغ السؤسدات التخبػية في السجتسع، حضث أن دوٌر
عمِ أحج، ولمسعمسضغ األثخ الجمي عمِ الصمبة، فإذا تػفخ لجى السعمع حذ االىتساء لسٍشتً تكػىت بضشً 

وبضغ البضئة السجرسضة بجسضع جػاىبٍا هغ الدهبلء والصبلب والسجتسع السحمي عبلقة ايجابضة، أها إذا 
كاىت العبلقة دون السدتػى السصمػب فإن السعمع سضذعخ بالعدلة  والعجد وعجم االىتساء، وقج أشار كل 

 إلِ أن الفخد عشجها ال يدتصضع أن يتػافق ويشدجع هع ىفدً Shehada and Khafaje (2015)هغ 
حا يسثل أصعب أىػاع االغتخاب، ألىً يؤدي بً تمقائضًا إلِ  فإىً سضعضر في اغتخاب عغ الحات، ٌو

حا بحج ذاتً يؤدي إلِ العدلة واالغتخاب الػضضفي  . االغتخاب عغ اآلخخيغ ٌو
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: وحاول العجيج هغ الجارسضغ والباحثضغ التعخف إلِ ضاٌخة االغتخاب الػضضفي في هؤسدات هختمفة

ا، سػاء في فمدصضغ أو خارجٍا،  جاهعات، وهدتذفضات، وهراىع، وهؤسدات عاهة وخاصة، وغضٌخ
 إلِ أن االغتخاب الػضضفي لجى السعمسضغ في فمدصضغ، وعمِ حج عمع الباحثة، لع يعط االٌتسام الكافي،  

لحا جاءت ٌحي الجراسة لمتعخف إلِ هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في 
ع  . هحافطة الخمضل هغ وجٍة ىطٌخ

 
  مذكمة الجراسة كأسئمتيا2.1

 
خ التي تؤثخ عمِ العاهمضغ  ع الطػٌا تعج ضاٌخة االغتخاب الػضضفي وضسغ جسضع هدتػياتٍا هغ ٌأ

وأدائٍع في هختمف السؤسدات وبخاصة في السجارس، وتتسثل ٌحي األٌسضة في أن السعمسضغ يتعاهمػن 
ع األجضال الشاشئة، فإذا كان السعمع يعاىي في وضضفتً هغ عجم الخضا وال يذعخ باالىتساء  هع الصمبة ٌو

وقج الحطت الباحثة وهغ خبلل عسمٍا في وضضفة هجيخة . لٍا، فإن ذلظ سػف يؤثخ عمِ أدائً دون شظ
هجرسة أساسضة لدبع سشػات، وهعمسة لمسخحمة الثاىػية لتدع سشػات، أن بعس السعمسضغ ربسا لضذ 

لجيٍع ذلظ االىتساء الستػقع لػضائفٍع، وال تػجج عبلقات اجتساعضة تخبصٍع بدهبلئٍع أو بسجيخ السجرسة، 
فتججٌع في حرز الفخاغ يجمدػن وراء هكاتبٍع صاهتضغ، ال يتبادلػن أشخاف الحجيث هع باقي 

الدهبلء، عابدضغ في أغمب األوقات، وال يذاركػن في الديارات االجتساعضة الستبادلة بضغ الدهبلء، وال 
يخغبػن بأن يكػىػا أعزاء في المجان السجرسضة، لكي ال يزصخوا لمقضام بأي ىػع هغ األىذصة، فٍع 
ع في السجرسة يتسثل داخل الغخفة الرفضة فقط، ويؤهشػن بأن السجرسة ٌي هؤسدة  يعتقجون أن دوٌر

ا كسؤسدة تعمضسضة وتخبػية واجتساعضة  .تعمضسضة فقط بعضجًا عغ دوٌر
 

وقج يكػن ذلظ كمً هطٍخًا هغ هطاٌخ االغتخاب، أو شكبًل هغ أشكالً، لحلظ رغبت الباحثة في التعخف 
الِ واقع ٌحي الطاٌخة في السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل، خاصة أىٍا الجراسة األولِ عمِ حج 
عمع الباحثة في هػضػع االغتخاب الػضضفي، والتي يتع تصبضقٍا عمِ السعمسضغ في السجارس الحكػهضة 

 :وذلظ هغ خبلل اإلجابة عغ الدؤالضغ اآلتضضغ. في الخمضل
 

  ها هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل؟:الدؤاؿ األكؿ
 

ٌل تختمف تقجيخات أفخاد عضشة الجراسة لسدتػى االغتخاب الػضضفي باختبلف هتغضخات :الدؤاؿ الثاني
ل العمسي، سشػات الخبخة، هدتػى السجرسة، وجشذ السجرسة؟: الجراسة  الجشذ، السجيخية، السٌؤ



 

4 

 

  فخضيات الجراسة3.1
 

 :اىبثقت الفخضضات الرفخية التالضة عغ سؤال الجراسة الثاىي
 

لسدتػى  (α 0.05≥)ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة : الفخضية األكلى
 .االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل تعدى لستغضخ الجشذ

 
لسدتػى  (α 0.05≥)ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة : الفخضية الثانية

 .االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل تعدى لستغضخ السجيخية
 

لسدتػى  (α 0.05≥)ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة : الفخضية الثالثة
ل العمسي  .االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل تعدى لستغضخ السٌؤ

 
لسدتػى  (α 0.05≥) ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة :الفخضية الخابعة

 .االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل تعدى لستغضخ سشػات الخبخة
 

لسدتػى  (α 0.05≥) ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة :الفخضية الخامدة
 .االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل تعدى لستغضخ هدتػى السجرسة

 
لسدتػى  (α 0.05≥) ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائضة عشج هدتػى الجاللة :الفخضية الدادسة

 .االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل تعدى لستغضخ جشذ السجرسة
 

  أىجاؼ الجراسة4.1
 

ٌجفت ٌحي الجراسة التعخف إلِ هدتػى االغتخاب الػضضفي لجى هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة 
لسدتػى االغتخاب الػضضفي لجى تقجيخات أفخاد عضشة الجراسةالخمضل، كسا ٌجفت التعخف إلِ اختبلف 

ي الجشذ والسجيخية : هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل باختبلف هتغضخات الجراسة ٌو
ل العمسي وسشػات الخبخة  وهدتػى السجرسة وجشذ السجرسة  .والسٌؤ
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  أىسية الجراسة5.1
 
سضة لجى هجتسع الجراسة بحج ذاتً، إذ أن السعمسضغ ٌع العرب الخئضدي في السجارس . 1 لمجراسة ٌأ

ووجب البحث في السذكبلت التي تػاجٍٍع في هكان عسمٍع، لكي يتع إيجاد الحمػل لتمظ السذاكل 
 .لضتأتِ لٍع القضام بػاجباتٍع بالذكل السصمػب

 .فتح اآلفاق لمباحثضغ والجارسضغ لمبحث في ٌحا السػضػع السٍع والحضػي . 2
 هجارس يريهجو لشطخ السٍتسضغ بالعسمضة التعمضسضة هغ هعمسضغ الفتةربسا تكػن ىتائج ٌحي الجراسة . 3

، والسدؤولضغ وأصحاب القخار بسا يتعمق بالعسمضة التخبػية في فمدصضغ،بحضث تكػن وهذخفضغ تخبػيضغ
 .هخجعًا لٍع بسا تكذفً هغ هعمػهات حػل االغتخاب الػضضفي لجى السعمسضغ في هحافطة الخمضل

 
  حجكد الجراسة6.1

 
 .2018/2019شبقت الجراسة في الفرل الجراسي األول لمعام الجراسي : الحج الدهاىي
 .اقترخت الجراسة عمِ هحافطة الخمضل: الحج السكاىي
 .شسمت الجراسة هعمسي السجارس الحكػهضة في هحافطة الخمضل: الحج البذخي 

 .تتحجد ٌحي الجراسة بالسرصمحات والسفاٌضع الػاردة فضٍا: الحج السفاٌضسي
 

 : مرظمحات الجراسة7.1
 

 :االغتخاب الؾعيفي
ٌػ ها يعاىضً العاهل هغ هطاٌخ الذعػر بالعجد والعدلة وفقج لمسعايضخ، وغضاب هعشِ العسل والتذاؤم "

ي، )". وعجم الخضا  (13، ص 2007بغ زٌا
 ² كع997وتبمغ هداحتٍا  الزفة الغخبضة واقعة في جشػب فمدصضشضة ي هحافطةه: محافغة الخميل

 ،هغ الجٍات األخخى  والبحخ السضت الخط األخزخ يحجٌا و هحافطة بضت لحع وتحجٌا هغ الذسال
ي أكبخ هحافطات هغ  % 16هغ ىاحضة السداحة والدكان حضث تبمغ هداحتٍا  الزفة ٌو

ضع األىبضاءوفضٍا قبػر  . 2016 ىدسة سشة 729,193وتعجادٌا  الزفة الغخبضة أراضي خمضل هللا  إبخٌا
وأخحت السكاىة الجيشضة ، وأزواجٍع عمضٍع الدبلم واسحق يعقػب  الخمضل تدسضتٍا وكحلظ قبخأخحتوهشً 

وتتكػن السحافطة  ،كع 15قخابة  القجس وتبعج عغ هجيشة ،والضٍػدية اإلسبلهضة لجى الجياىتضغ القجس بعج
ا قخية وهجيشة 100هغ  باإلضافة  وحمحػل والطاٌخية والدسػع ويصا ودورا الخمضل  هجنأبخٌز
 (./https//ar.wikipedia.org/wikiهحافطة الخمضل. الفػار والعخوب ٌسا هخضسضغ لبلجئضغ إلِ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B7%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B7%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B7%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 الفرل الثاني
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (اإلطار الشغخر كالجراسات الدابقة)
 

  السقجمة1.2
 

األول تعمق باألدب التخبػي الشطخي الحي يتشاول هػضػع ضاٌخة االغتخاب : تكػن ٌحا الفرل هغ جدأيغ
وقج تشاولت الباحثة في ٌحا الجدء هفٍػم االغتخاب . بذكل عام واالغتخاب الػضضفي بذكل خاص

وتصػري وأىػاعً وهطاٌخي وأسبابً، وهخاحل االغتخاب الػضضفي، وشخق هػاجٍة االغتخاب الػضضفي، 
 .واالغتخاب الػضضفي في السضجان التخبػي 

أها الجدء الثاىي هغ ٌحا الفرل فتشاول الجراسات العخبضة واألجشبضة التي تشاولت هػضػع االغتخاب 
 .الػضضفي

 
  اإلطار الشغخر لسؾضؾع الجراسة2.2

 
 :مفيـؾ االغتخاب. 1.2.2

 
أن هغ القػاعج السشٍجضة الخاسخة في هجال البحث العمسي أىً يمدم، لتحجيج  (2015)ذكخ أهعزذػ 

السعجسي، والثاىضة تٍتع / أي هرصمح، السخور بجدئضتضغ اثشتضغ هتكاهمتضغن األولِ تعشِ بالجاىب المغػي 
وبسقتزِ ٌحا العخف األكاديسي، ستتعاهل الباحثة هع هرصمح . االصصبلحي/ بالجاىب السفاٌضسي

أىً  لػ وجً عمساء المغة أجٍدتٍع لخصج :" أن كاتبًا فخىدضًا قال  (1988)فقج أشار رجب ". االغتخاب"
غ عمِ أن كمسة  ، "االغتخاب"ها يكتبً الباحثػن والشقاد والفبلسفة في عرخىا الحاضخ، فإىشي ألرٌا

alienationوقج أدرك السحممػن االجتساعضػن والشفدضػن ". " سػف تحطِ باألولػية هغ حضث تخدادٌا
ورجال الفكخ في العرخ الحجيث، أن اإلىدان السعاصخ يعاىي هغ أزهة ىفدضة واجتساعضة تختمف في 
حقضقتٍا عغ األزهات الدابقة التي هخت بٍا الحزارات الدابقة والتي جاءت ىتضجة التصػر الرشاعي 

ولقج لػحظ أن السجتسعات . (13، ص2009العدال، )" والتكشػلػجي وسضصخة السادة، والتفكضخ العقمي
الستقجهة صشاعضًا وتكشػلػجضًا تعاىي هغ وشأة االغتخاب بذكل أكبخ هغ السجتسعات الشاهضة رغع أن ها 


