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رلتمع مل اجللباب يف رلموعات طلبة انكافا, رلموعات راىس اجلامعة براوجيايا و مسة اإلجتماعية دلستع. 3102 .بديعة احلسين
 حجابر ماالنج

 2١١٠١٤٤١١  رقم

 
جيدة عزة السمة يف األصل ىي احدى األشياء ادلهمة ألن الشخص لو قوة الدفع ىف الزعم بأن نفسو حسن و لو مسة مع وجود 

ىى اجياد األشخاص ادلنعوت ىنا النفس الواثق. السمة ىى عنصر الذي يصور وجود األشخاص مع متيزه باألخر. ادلوجودة ادلرادة 
على ادلادية تتصور ىف مالباسو الذي كساىا حنو أزياء ادلسلمة و اجللباب. لبس اجللباب واجب دل ما كل بادلادية او الروحانية. و 

لباب الذي ىو رمز دين اإلسال  يستطيع ان يكون فةة من اجلللمرأة بنية سًت العورة وايضا لسمة  الصاحلات واآلداب والطاعة. 
ألن  ةة اذلوية السوية. مسألة اذلوية يصبح ىامة و مثرية لإلىتما  دراسةً اذلوية اليت استعملها الشخص ليدخل ايل اجلامعة اليت ذلا ف

ىوية نفسو من مجاعتو سوف يساعد كثريا ىف امكانيات التنمية األشخاص او اجلامعة  ىيف احلصول عل مبعرفة خطوات األفراد
وجبانب ذلك, ىذا البحث جيري ليس بأساس التفكري الضيق فقط او وضع عالمات الوصم اخلاص جلماعة او منظومة  انفسهم.

ان ىذا البحث ىامش اخلطاب حول خمتلف الوقائع وظاىرة اجللباب وتطويره بأنواع النموذج ادلسوق للبحث. خاصة, بل 
  وكذالك عالقتو مبستعمل اجللباب ذلوية الفريق اإلمجاعية.

ىذا البحث الكمية جبنس البحث ادلقارن, الذي يستعمل التحليل الوصف الذي عرض الوقائع منهجيا حىت ايسر فهما و 
والغرض ىو . من كوتا عياناتليس امكانية اليت مت احلصول عليها استدالال, طريقة العيانات ادلستعمل ىنا ىى بأخذ العانات 

ادلستجيبني,  08ة النقاب عن يعكس مزيَة السكان. التجربة ُيستعمل يف شيعألخذ العيانات بعدد خاص الذي يستطيع ان 
ادلستجيبني  08عن  رلموعات راىس اجلامعة براوجياياادلستجيبني و من  08عن   حجابر ماالنجواخذ العيانات من  رلتمع 

 اشخاص. 028حيت صار كلهم 

الالتى تشملون اىل  INKAFAيف شيعة طالبة  اإلجتماعيةيوجد احلالصة ان فيها فرق عن ىوية وحاصل حتليل الوصفي, 
و  333بعشرات  رلموعات راىس اجلامعة براوجيايا , مع311صنف الراقى 2  اإلجتماعية الراقية بعشرات ادلتوسط صنف ىويو

ىوىي اإلجتماعية السفلي. ىذا دل علي ان شيعة طالبة  تشملون صنف اللتان 331بعشرات ادلتوسط   حجابر ماالنجرلتمع 
INKAFA ب بل وجود انواع صنف ىويو اإلجتماعية بني صنفني األخر. اجللباب امر و واج باجللباب و النقاب صار اقوي

 منوذجو األن سوف يصري سعيا لتشكيل الشخصية فردا كان ا  احتماعية.
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