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The Problems of Female Students Families in 

The Dormitory of The University of Mosul - A 

Field Study 

   
A B S T R A C T     

This study aims to recognizing on the problems which families 

suffered from, which sent their girls to the dormitory, such as: 

social, psychological and economic problems which raised from 

sent the girl to another governorate, like: the road anxiety, and fears 

from yawing and other problems, in addition to saving the money 

for her, the view which followed the girls and family, and relative’s 

opposition, and other, especially we are live in conservatives’ 

societies. 

The researcher used a questionnaire tools as a means for data 

gathering about the phenomenon, and applied it on the sample 

consists of (50) family sent their girls to the dormitory in University 

of Mosul. The study reached to that most of the submit to the 

research suffering from differentiate in the opinions inside the 

family about living the girl in the dormitory (60%), whereas (40%) 

affirm that there no differentiate in the opinions about this case. All 

families affirm (100%) that travel the girl to another governorate 

form an anxiety and fears resource. 

Most of the families (90%) affirm that the money which spend on 

the university female student who study in another governorate 

forms an economic burden on her family, as show (60%) from 

female students see mutation in the female student's culture and 

personality. 

 © 2009 - 2021 College of Arts | Tikrit University 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
* Corresponding Author: Asst. Lecturer. Nasma Mahmoud Salim | Department of Sociology, College of Arts, University of Mosul | 

Nineveh, Iraq | E-Mail: nasma.m.s@uomosul.edu.iq / Mobile: +9647703397139 

 

 

ISSN: 2663-8118 (Online) | ISSN: 2074-9554 (Print) 

Journal of Al-Frahedis Arts  

Article Available Online: Iraqi Scientific Academic Journals, Open Journals System   

mailto:nasma.m.s@uomosul.edu.iq
https://iasj.net/iasj?func=issues&jId=202&uiLanguage=en
http://www.jaa.tu.edu.iq/index.php/art


 (498-481الصفحات )|  2021| أيلول  الثاني( القسم 47( العدد )13| مجلة آداب الفراهيدي | المجلد ) م. م. نسمة محمود سالم

482  P a g e |  

J.A.A | TU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 م. م. نسمة محمود سالم
 nasma.m.s@uomosul.edu.iq :البريد الكتروني

 9647703397139+ رقم الجوال:

 
 قسم علم االجتماع  

 كلية اآلداب 

 جامعة الموصل 

 نينوى 

 العراق 
 

 الكلمات المفتاحية:  
 

 االسرة  -

 المشكلة االجتماعية  -

 المشكلة االقتصادية  -

 المشكلة النفسية  -

 طالبات االقسام الداخلية  -

 جامعة الموصل -

 
 

 

 

 
 

 

 
 :المقالةمعلومات 

 

 :المقالةتاريخ 
 

 04/04/2021قدمت: 
 20/04/2021  قبلت:

 20/09/2021نشرت: 
 

 

 

ب 
آدا

لة 
مج

 / 
اب

آلد
ة ا

كلي
 / 

يت
تكر

عة 
جام

ي 
هيد

لفرا
ب ا

آدا
لة 

مج
 / 

اب
آلد

ة ا
كلي

 / 
يت

تكر
عة 

جام
آلدا

ة ا
كلي

 / 
يت

تكر
عة 

جام
ي 

هيد
لفرا

ا
 / ب

آدا
لة 

مج
هيد

لفرا
ب ا

لية
/ ك

ت 
كري

ة ت
امع

 ج
ي

 
اب

 آد
جلة

/ م
ب 

آلدا
ا

 

 

طالبات االقسام الداخلية في جامعة مشككتت ُسسك ر 

 دراسة ميدانية -الموصل 

 
 

هدفت الدراسةةةةةةا تلر اللىرا ملر الاشةةةةةةنيت الل  لىون  مالو الى ا   الل   
لرسةةةة  هاوللو تلر الالةةةةي الدامل ال  ولاشةةةةنيت انفلاو وا قالادلةةةةوا قانقل ةةةةو  ا  

محوفظا أمرىال مث  مشةةةةةةنلا الالا ملر البات من الاوفاا من ترسةةةةةةوت البات تلر 
امطور الطريا قالخ ا مليلو من اننحراا قغيرهوال تضةةةةةةةةةوفا تلر مشةةةةةةةةةنلا ل فير 
الا ةةةةةةةةةةةةةةرقا للةةوال قالاظر  انفلاةةو وةةا الل   اظر هلةةو تلر الىةةو لةةا ق لر الباةةتال 

 قمىورضا انقورب قغيرهو م  صًو أناو نعوش ف  مجلاىوت اه يا محوفظا.
ثا تلر اسةةةةلخداا ا ا  انسةةةةلبوو    سةةةةيلا لجاع الاىل موت من  قمادت البوح

( أسةةةةةةةر  من  ق  50الظوهر  م ضةةةةةةة س الدراسةةةةةةةاال قلطبواو ملر مياا مل  نا من  
 الطولبوت الاوطاوت ف  انقلوا الداملوا ف  فومىا الا ص .

ل صةةةلت الدراسةةةا تلر أ  اغلح الابح اين  ىون   من قف   امليا  و را  
 أكد(ال ف  حين %60ح ت سةةةةةنن البات ف  الالةةةةةي الدامل  ق الةةةةةبا   ام  الىو لا 

( مالي  أنو ن   فد امليا  و را  ح ت سةةةةةةنن البات ف  الالةةةةةةي الدامل ال  40% 
(  أ   هوب البات تلر محوفظا أمرى  %100كاو اكدت فاوع الىو يت ق الةةةةةةةبا  

 ققف  هو ف  الالي الدامل  ه  م در قلا قم ا ألهللو.
(  أ  الا ةةةرقفوت الل  ل ةةةرا ملر الطولبا  %90الىو يت  قاكدت اغلح 

الجومعوا الل  لدرس ف  محوفظا امرى لاث  مبئًو اقل ةةةةةةةةةو  ًو ملر اسةةةةةةةةةرللو.  او 
( من اسةةةةةةر الطولبوت  يحظ   لييرا ف  ااوفا قاةةةةةةخ ةةةةةةوا الطولبا  %60لبين أ   

 الل  للنن ف  الالي الدامل .
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 المقدمة 
لاث  انسر  ال حد  انسوسوا للاجلاعال  اىار أنو ت ا لحلات اؤق  انسر  لحلات اح ات 
الاجلاعال قا  سو ت اح ات انسر  سو ت اح ات الاجلاع ا ضًوال قللذا اللبح فأ  انسر   جح ا   

  انفلاو وا.لحل  منونا ال دار  ف   راسا الاشنيت 
قظلرت اهاوا مىولجا مشوك  انسر  من حيث هاو لو ققظو دلو ف  الى ر الحد ث نلوجا  
م ام  ملىد   قمرلبطا مالو اللييرات الضخاا الل  لحدث ف   ثير من مجلاىوت الىولي  لبح  
  اللح ت اللدريج  قاللريع ف  ناط الحوو  الحضريا قال او وا قزيو   الخ و ص الحضريا الل  
فىلت نطوق انسر   ضيا فدًا مع احلاونت نش   الاشوك  الل  لىون  مالو اسر  الي ا. قلىد  
ف    ال بير   قاللييرات  انفلاو وا  اللط رات  من  الاوفاا  الاشوك   احدى ضحو و  الىراقوا  انسر  

ل و  ا  الاجلاع الىراق  ف  ال قت الراهنال لاو ملدلو هذه اللييرات من تحداث مشوك  افلاو وا قاق
 قندلوا قااوفوا  ام  انسر  الىراقوا. 

لضةةةةاات الدراسةةةةا فونبين  الجونح الاظر ( ق الجونح الايدان ( ت  لضةةةةان الجونح األقت 
مبحثين: األقت  اط   ملر م ضةةة س الدراسةةةا قهدفلو قاهايللو قمدو والوال أمو الابحث الثون  ف و  

ونح الايدان  فلضةةان لحلي  البوونوت انسةةوسةةوا  ح ت ال ظو ف الل  لادملو انسةةر  لنهاو . أمو الج
 قانمل وصوا قمن اي الالو ج قالل صووت.

 : الجانب النظري للبحث
 :الفصل األول

 :أواًل: مشكلة البحث
قااوفوا   قافلاو وا  اقل و  ا  لييرات قلح نت  انمير   الىا    الىراقوا ف   الدت انسر  
ملااال قمن ضاالو ترسوت البات تلر الادارس قالجومىوت قلشجوع البات ملر الدراساال قاضطرت  
 الىو لا الىراقوا ملر ترسوت هاوللو تلر تحدى الجومىوت الىراقوا الل  ل    مورج الاحوفظا قالاضو 
الذ  للنن فووال ق وللول  سنن البات ف  انقلوا الداملوا الل  ل فرهو الجومىا الاضودا. ت  ترسوت  
البات تلر محوفظا امرى قسنالو ف  منو  غريح  ىيدًا من اهللو  ىلريو ال ثير من الالا قالخ ا  

 الدامل الي  مليلو من امطور الير ا فضًي من مىورضا  ىض افرا  انسر  ترسوت البات تلر الال
قالاظر  الللبوا من قب   ىض الجيرا  قاألقوربال  او أنو س ا  اع ملر مولا انسر  م رقفوت 
الاأك  قالاؤقنا  تلر امرى فضًي من م رقفوت  البات من محوفظا  كثير  مث  م رقا سدر 

 قللاث  مشنلا البحث ف  طرح انسئلا انلوا: الدامل .اليزما للنن البات ف  الالي 
 موه  الاشنيت انفلاو وا الل  ل افو انسر  الل  لد لو طولبا للنن الالي الدامل ؟.  1
 موه  ان بو  انقل و  ا الل  للحاللو اسر  الطولبا؟. 2
 موه  اننىنوسوت الادلوا الل   لىرض للو  ق  الطولبا؟ . 3
   الدامل ؟قاميرا موه  اناور الثاوفوا الاولجا من سنن الطولبا ف  الالي . 4
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 :ثانيًا: أهمية البحث
ل ان اهاوا البحث ف  اللطرق تلر الاشنيت الل  ل افو انسر  الل  لد لو طولبا فومعوا  
للةةةةةنن ف  انقلةةةةةوا الداملواال هذه الاشةةةةةنيت الل  قد لمممس انسةةةةةر  قللدا اسةةةةةلارارهو قطاأنياللوال  

 او للضةةا اهاوا البحث  للو.قمحوقلا الحد من هذه الاشةةنيت من ميت قضةةع مالرحوت قحل ت  
 ت لااوا الاىرفا انفلاو وا  ىلي افلاوس الىو لا قملي الاشنيت انفلاو وا.من مي

 : ثالثًا: أهداف البحث
  رم  البحث تلر لحايا األهداا ا لوا:

اللىرا ملر الاشةةةنيت انفلاو وا الل  ل افو  ق  الطولبوت اللةةةوكاوت ف  انقلةةةوا   .1
 الداملوا.

فو  ق  الطولبوت اللةةوكاوت ف  انقلةةوا اللىرا ملر الاشةةنيت انقل ةةو  ا الل  ل ا .2
 الداملوا.

اللىرا ملر الاشةةةةةةةنيت الادلةةةةةةةوا الل  ل افو  ق  الطولبوت اللةةةةةةةوكاوت ف  انقلةةةةةةةوا  .3
 الداملوا.

اللىرا ملر الاشةةةةةةةةةنيت الثاوفوا الل  ل افو  ق  الطولبوت اللةةةةةةةةةوكاوت ف  انقلةةةةةةةةةوا   .4
 الداملوا.

 :رابعًا: تحديد المفاهيم العلمية
 :Social Problemماعية المشكلة االجت

ت  مدل ا الاشةةنلا انفلاو وا  أل  لي يًو  اىار اةةن  قأاةةنلو قمشةةنلا قمشةةوك  قمشةةوكلا 
 .(1   قالاشوكلا الا افاا

أمو اصةطيحًو فلىرا الاشةنلا  أنلو الاىضةلا الاظريا أق الىالوا الل  ن  ل صة  فيلو تلر 
 .(2  ح   ايا 

لىبر من مدا اسلارار قاضطراب ناط الىي ا انفلاو وا  قيىرفلو آمرق  ملر أنلو حولا  
الذ   لد  قف   احدى قوي الاجلاع أق احدى مؤسةةةلةةةولو لجىللو غير مي اا  ام  الاجلاع األمر 

 .(3  الذ   دفع انفرا  للاطولبا  إمو   اسلارار الااط الالد  أق ر س ملببوت اضطرا و
ف  ؤار ف  مةد  من انفرا   ىلاةدق  قيىلاةد ققةد مرفةت الاشةةةةةةةةةةةةةةنلةا انفلاةو وةا  ةأنلةو م ق

انمضةةو  ا مرق  ف  الاجلاع  أ  هذا الا ةةدر ه  م ةةدر ال ةةى  وت قالالةةوقب قهنذا ل ةةبا  
 .(4  الاشنلا انفلاو وا م قدًو م ض  وًو من فلا قلدليرًا افلاو وًو من فلا أمرى 

ا لىنر حوو  مد   بير من أمو  قلوي هودرج( فولاشنلا انفلاو وا ماده ه  ظوهر  افلاو و
الاوس نظرًا لاو للببو من آاور سلبوا ملر ناط ميقوللي قلدومللي قلحلوج نلخو  ما  فاوم   

 .(5   ماظي  لللدا الاضو  مليلو ق زالا آاورهو الادمر 
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قمادت البوحثا اللىريف اإلفرا  : الاشنلا انفلاو وا ه  حولا من مدا انسلارار للببلو  
لييرات افلاو وا للىورض مع قوي انفرا  قلىورض مو املو  ملوو الاوس لذلك  شىرق   أنلو  ظل ر  

 للد  قوالي قيجح قضع ح  للو.
 :Familyاالسرة 

لىرا انسر   ونلو:  ون  افلاوم   لايم  طو ع ااوف  مايم  خللف من مجلاع تلر آمر. 
ق  طبع  ملر  انسر   ف   اللو د  الثاوف   الاظوا  هذا  اللل ك قيىا   أظدوره  نى ما  ماذ  الدر   للاين 

الاظي   ق قوا  قاللاوليد  قالىو ات  ف   انفرا   مع  اللدوم   طبوىا  قيلىلي  امللو  الااب ت  انفلاوم  
 . (6   انفلاو وا اللو د  ف  الاجلاع

قلىرا انسر  ملر أنلو  بور  من فاوما  ا اا لرلبط من طريا ميقوت فالوا    ر   
 .(7   أطدوت قلر يللي تنجوب لانن من 

قيىرفلو  قسلر مورك(  أنلو لجاع طبوى  هين ااخوص انلظاللي رقا ط الدا فألد ا قحد  
 .(8   ال حدات انفلاو وا الل   ىرفلو الاجلاع اإلنلون  أصيرمو  ا قمىا يا لىد من 

وش أفرا هو كاو لىرا انسر   أنلو ملوا الاجلاع انقلر لا ا ملر المقاج أق قرا ا الدا قيع 
 .(9   حوو  مشلر اال قلر ط هيالي مرى الالؤقلوا انميقوا قاللىوق  

قهاوك اانوت مخللدا لنسر  فلاوك انسر  الا قيا قه   بور  من فاوما افلاو وا لل     
من المقج قالمقفا قاطدوللاو. ققد  حدث أ  لاظي مد  اسر زقافوا ف  اسر  قاحد   رلبط افرا هو  

 .(10  قيطلا ملر هذه انسر   انسر  الاالد (هرا ط الداال 
أمو لىريداو انفرا   لنسر : قحد  افلاو وا للايم ه ف   افرا  لجاىلي ميقوت الدا قالالح 

 .ألمضو لوقلؤ   قظو ف ملاا ليرض تابوس الحوفوت اإلنجوهوا قانقل و  ا قالادلوا قانفلاو وا  
 :تقدمها االسرة لألبناءالوظائف التي : الفصل الثاني

 :تمهيد
طولاو سورت قظو ف انسر  اإلنلونوا ملر اللان الل  سور مليلو نطوقلو. فاد لط رت هذه 

  أقداال ظو ف ف  فالللو من انقسع تلر ال اسع قمن الضيا تلر انضيا. ف ظو ف انسر  ف   
مل  هو  ونت قاسىا اوملا لاىظي اؤق  الحوو  انفلاو وا. فوألسر  ف  مبدأ نشأللو  ونت لا ا  

ال ظو ف انفلاو وا لاريبًو ف  الحدق  الل   لاا هلو نطوقلو ق ولادر الذ  لالضوو حوفوللو     جاوع
تلوو   لحلوج  مو  لا ا  إنلوج  اقل و  ا  هيئا  انسر   ف ونت  قاللر  ياال  قالخلقوا  قالد اوا  انقل و  ا 

و هادللو  قلشرا ملر اؤق  الل زيع قانسلليك الدامل . ف ونت لىا  فوهد  ملر أ  ل د  ندلل
فلالج فاوع مو لحلوج تلوو. فوألسر   ونت لاث  فاوع الليئوت انفلاو وا قانقل و  ا قاللر  يا  

 .(11   قمو تلر  لك
قملر الرغي من أ  انسر  ف  ال قت الحوضر قد فادت  ىض قظو دلو قامللدت من انسر   

  انن أ  لدقا هدقنلو. اللاليد اال تن أنلو ن زالت لاع ملر مولالو قظو ف مد د  ن 
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 الوظيفة البيولوجية:  .1
( فاد لالج الىيقوت الجالةةوا هين المقج  Reproductionللايم الىو لا  أنلو قحد  للل الد  

قالمقفةةا أطدةةوًن قامطر الاجلاع منةةونةةا رفوىةةا ققواةةا افلاةةو وةةا لاثةة  هةةذه األسةةةةةةةةةةةةةةرال قأ  فاوع  
ال فوألسةةةةةةةةر  ه  ال سةةةةةةةةيلا (12   يا اللاوسةةةةةةةة الاجلاىوت قد امطت أهاوا  بير  لدقر انسةةةةةةةةر  ف  لحا

من طرياو لضةةةةان اسةةةةلارار   البي ل فوا الل  لاد الاجلاع  وألفرا  ق لك من طريا اننجوب قالذ 
الا س اإلنلةةةةةةةةةةةةةةون ال قمن ميللةو لالاة  الا رقاةوت الل  لحاة  الجياةوتال حيةث أ  ال رااةا للىةح  قرًا 

 .(13  هومًو ف  حوو  انسر 
محوفظا ملر هذه ال ظودا   نلو الطريا الشةةةةةةةرم  قالاون ن  قموصةةةةةةةا ف  قظلت انسةةةةةةةر   

الاجلاىوت الىر وا الذ   بوا مالوا الل وار ف  الاجلاع ق وللول  الاحوفظا ملر الا س البشةةةةةةةةةةةةر ال 
قلىلبر هذه ال ظودا اسةةةةوسةةةةوا ف  انسةةةةر    نلو لاث  املدا ًا قاسةةةةلاراريا للحوو   وإلضةةةةوفا تلر أنلو 

لةةةة   شةةةةن  قون ن  قماظي للمقفين ضةةةةان مجا ما الاىو ير قالاظي انفلاو وا  لشةةةةن  تاةةةةبوس فا
 .(14  اللو د 

 التنشئة االجتماعية: .2
لىلبر اللاشئا انفلاو وا قظودا اسوسوا من قظو ف انسر  انفلاو واال فإ ا  ونت انسر   

لل لر أ ضًو    لىا  ملر انسلارار الاو   للاجلاع  إمدا ه  أمضو  فد  من طريا اننجوب فل 
انسلارار الاىا   للذا الاجلاع ق لك هلأصي  قواو قمىو ير سل  و قالجوهولو ق ذلك فل  لحدظ 

الل   لىلي الطد  من ميللو الخبرات    للك الىالوا. من طريا اللاشئا انفلاو وا  (15    كوونو الثاوف 
الثاوفوا قق امدهو ف  ص ر  لؤهلو فواو  ىد لاميد من انكللوبال قلاناو من الاشور ا اللدوملوا مع  

. قلىرا اللاشئا انفلاو وا ملر أنلو الىالوا الل   لي فيلو لح ي   (16   غيره من امضو  الاجلاع
 .(17   ال و ن البي ل ف  تلر  و ن افلاوم 

لاد  ونت اللاشئا انفلاو وا لاع ملؤقليللو هرمللو ملر مولا انسر  الاالد  اللاليد ا حلر  
سن الاضج لاريبًوال ل ن الليير الذ  اصوب انسر  هاو وًو ققظوفوًو نا  ف انح مد د  من اللاشئا  

العبو   ق قر  قالا ا    امرى  ولادارس  مؤسلوت  تلر  ف  انفلاو وا  قمع  لك  الخ.  من  ...  أنو 
ال اضا أ  مالوا اللاشئا انفلاو وا مو زالت لاث  اهي قظو ف انسر ال قيبدق لأاير انسر   أفلر  

. فان ميت اللاشئا انفلاو وا  لي لطبوع  (18    ص رهو ف  اللا ات الخاس األقلر من حوو  الطد 
ير قانمراا اللو د   الدر   طو ع مجلاىوال  او لىا  اللاشئا ملر ل فوو سل ك انفرا  قفا الاىو 

ق وللول  لىا  ملر لحايا الضبط انفلاوم ال  او لىا  ملر لحايا الل افا انفلاوم  من ميت 
لحايا اللوق سل ك انفرا  مع الىو ات قاللاوليدال تضوفا تلر تكلوب انفرا  ملورات موصا قلااوا  

 .(19   الذات انفلاو وا لد لي
ول  ف  اللاشئا انفلاو وا تلر موملين. األقت: ه  أ   قيرفع احلدوظ انسر  هدقرهو الر 

ماو  جى  الطرياا الل     مالوال انسر  ه  ال حد  انفلاو وا انقلر الل   اشأ فيلو الدر  قيللار  
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 لدوم  هلو مىو امضوؤهو قن س الىيقوت الل   خبرهو لاث  الااو ج الل  لشن  قفاًو للو لدوميلو  
 أار هلو نا ه انندىول  قالىوطد . قميقولو انفلاو وا قيل

قاللبح الثون : ه  أ  انسر  لىلبر الاا  ج انمث  لاو ساوه   ل  الجاوموت انقلوا حيث 
 رى   ل  أ  هذه الااو ج موما قاو ىا  اىار أنلو م ف    ف     انزمااال قف     مراح  لط ر  

جد انص ت البىيد  للطبوىا اإلنلونوا.  الاجلاىوت اإلنلونواال  او  ؤ د أنو ف  هذه الجاوموت ن
فيلو   انفلاو وا  قاللدوميت  الىيقوت  للايم  الل   انقلوا  للجاوما  نا  فًو  انسر   قيىلبر   ل  

 .(20   ولا افلا هين امضو لو قاللىوق  قاللرا ط فيلو  ول   قالارب قالىاا قانسلارار
 منح المكانة االجتماعية:  .3

لالا  منونا انسةةةةر  انفلاو وا   ةةةة ر  آلوا تلر انفرا  من امضةةةةو لوال قهذا  حد  الانونا 
انقلر للدر ال فانونا الدر  ف  الاجلاع لحد هو   ة ر  اسةوسةوا منونا انسةر  قااوفللوال قلذلك لبوار  

رات من أ  فاةةومةةا امرى لةةأايرًا مبةةواةةةةةةةةةةةةةةرًا قماواةةًو ف  انلجةةوهةةوت قالىةةو ات قالخب  أكثرانسةةةةةةةةةةةةةةر   
انفلاو وا للدر ال قيىوم  انفرا  قيالظر مالي سةل ك  ي ي منونا اسةرهي. قهذه الانونا لحد  أ ضةًو 
الطرياا الل   لةةةةلك هلو انفرا  ا مرق  نح  الدر  حلر  يير أق  دمي منونلو الخوصةةةةا من طريا 

 .(21  اماولو الذالوا
 الوظيفة االقتصادية:  .4

انسةوسة  لنهاو  قحوفظت ملر هذه ال ظودا   نلو   ظلت انسةر  ملر مر الى ة ر الاىي 
م ةةةةةةح ر ولةةةةةة  قاسةةةةةةوسةةةةةة  مبر اللوريخال فلنسةةةةةةر   قر  بير ف  لا ي  انسةةةةةةر  قسةةةةةةد احلووفوللو  

. قللاث  ال ظودا انقل ةةةةةةةو  ا لنسةةةةةةةر  هل فير ق اةةةةةةةبوس الحوفوت انسةةةةةةةوسةةةةةةةوا قال اولوا (22 الاو  ا
ووا الحوو  قنقل ةةةةةةو  ا لنسةةةةةةر  قالل  لىلبر اسةةةةةةوس  ألفرا هوال ق لك  ن   مره    ولا ار  الاولوا قا

انسريا. فد ر  انرلبوط قل  ين اسر  من هدا للو مرلبط  ادى قدر  انسر  ملر انللماا  ولالؤقلووت  
 أصةبح اقأ  لىاد الحوو  الحد ثا قاز  و  مطولبلو ا ى تلر أ  انقن    .(23   انقل ةو  ا الاا طا هلو

(  Asset( هدن من   نلي  اثل   مى نا اقل ةةةةةةةةةو  ا  Liabilityو  ا   اثل   ملةةةةةةةةةؤقلووت اقل ةةةةةةةةة
قلظلر هةةذه الالةةةةةةةةةةةةةةؤقلوةةا ماةةذ فلر  الحاةة  ق لر ال بر ت  لبةةدأ ل ةةولوف الحاةة  قمرافىةةا انطبةةو   
قالالةةةةةلشةةةةةفووت ماذ اناةةةةةلر انقلرال تضةةةةةوفا تلر ل ولوف اللاشةةةةةئا الل  ارلدىت هدرفا  بير  نلوجا  

. فوألسر  لا ا هدفع نداوت الدراسا فىلر الرغي من مجونوا اللىلوي  (24  انفرا  للا س مطولح قحوفوت  
تن أ  انسةةةةةةةةةةةةر  مو زالت لادا ال ثير ف  سةةةةةةةةةةةةبي  لىلوي اقن هو مث  اف ر الا اصةةةةةةةةةةةةيت قان قات 

 .(25  ... الخ قالاي س
 الوظيفة النفسية:  .5

ىادمو ل فر انسر  انسلارار  لىد ال ظودا الادلوا من اهي ال ظو ف الل  لا ا هلو انسر  ف
الادل  قالطاأنياا قانمن قالىوطدا ألفرا هوال فل  هذلك لضان سيما افرا هو من اللد ك انسر   

 .(26 قال راس.  او أ  لحد د سل ك انسر   اىنس ملر افرا هو ماذ اللا ات انقلر من مار الطد 
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 حلوج تلر تابوس حوفولو الادلوا  ولحوفا  ف او  حلوج اإلنلو  لليذا  لياا  قينبر فل   
تلر الحح قانمن قاللاد رال قهذا ن  انن أ    فره تن انسر ال حيث أنلو الانو  األقت الذ   جد  

 .(27   فوو الدر  الحاو  قالدا  الىوطد 
ألمضو لوال  قلؤ د انلجوهوت الحد ثا ف  قض ح قوطع ملر انهاوا الادلوا لنسر   ولالبا  

قمن الالىذر أ  نحد  مو  ا ا  و هاو  انسر   ولالبا للدر ال فوألسر  لىلبر م در  ا ي للشى ر 
ال قلحوفظ ملر لاد ر انفرا  لذاللي قلااحلي الحاو ا اليزما للاا   شن  سلوي  (28     وألمن قالطاأنياا

ان ج  قانندىونت  انفرا   ونلجوهوت  لاد  الاجلاعال قه   اطور  الىد د من ف   نح   قالللبوا  وهوا 
اللل  ووت الاخللداال قيلىلي الدر   ام  انسر  ناط اللىوم  مع الا اقف قالظرقا قاناوو  قين    

افلاوم  لنهاو      الجوهولو الاخللدا هاو ًا ملر مو لي لىلاو  ام  انسر ال قلىا  انسر   اراد ندل 
اللدوم  قالالوهاا ف  الاجلاعال أ  هاو   اخ وا  قلادهي  ولا   لباو  اخ وا مللالا قو ر  ملر  

 . (29   س يا(
 :الجانب الميداني للبحث

 : الفصل الثالث
 : نوع البحث ومنهجيته .1

 ىد هذا البحث من البح ث ال صفوا اللحليلوا الل  لىلاد ملر فاع الحاو ا من م ض س 
الاىلاد ه  مالج الالةةةةةةةةةةةةةةا مىين قلحليللو قلدلةةةةةةةةةةةةةةيرهو نسةةةةةةةةةةةةةةلخيص  ننللوال لذلك فأ  الاالج 

 انفلاوم .
 :أدوات البحث .2

املادت البوحثا ملر انسةةةةةةةةةةةلاور  انسةةةةةةةةةةةلبوونوا ف  فاع البوونوت من مجلاع البحث. ققد 
( سةةةةةؤاًن قلدرفت انسةةةةةلاور  انسةةةةةلبوونوا من البوونوت  13صةةةةةاات اسةةةةةلاور  اسةةةةةلبوونوا لل    من  

 البحث. انسوسوا تلر البوونوت انمل وصوا الالىلاا  ا ض س
 : عينة البحث .3

 او انو من ال ى  ا أ  ندرس فاوع افرا  مجلاع البحث قومت البوحثا  وسلخداا طرياا  
ل ى  ا قص ت البوحثا تلر مجلاع الدراسا قلاو لو    مش ا وا. قنظراً الىيااال امو ن ملو ف ونت مياا  

كاوت ف  انقلوا الداملوا ف    ى ا   الطولبوت ارلأت ل زيع انسلاور  انسلبوونوا ملر الطولبوت اللو
فومىا الا ص  ققفلت البوحثا الطولبوت هل زيع انسلاور  ملر م ا للي قملئلو من قب  قل  انمر  

 ( مو لا. 50ق  اقع  
 :مجاالت البحث .4
اةةةةةةةةةةةةةةاة  الاجةوت الانةون  مجا مةا من محةوفظةوت الىراق قه   يةدا  ق ر  ك   المجاال المكااني: •

 قصيح الد ن ق  ولر قنيا ى.
 اا  م ا   الطولبوت اليل   لنن انقلوا الداملوا ف  فومىا الا ص . المجال البشري: •
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الزماني: • قالايدان     المجال  الاظر   الدراسا  جونبيلو  اسليرقللو  الل   ليو ا    2018/ 1/2الدلر  
1/4 /2018 . 
 اإلحصائية: الوسائل  .5

اسلخدمت البوحثا قسو   تح و وا للاوسح مع البحث قملطلبولو من اف  الح  ت ملر  
 البوونوت الدقواا. 

  100الائ يا:   الالبا ×
الجزء 

الكل 
 

 :عرض وتحليل بيانات البحث: الفصل الرابع
 األساسية: أواًل: تحليل البيانات 

 المحافظة التي ينتمي إليها المبحوثين( يوضح 1جدول رقم )
 % التكرار المحافظة 
 % 30 15 كر  ك 
 % 26 13 نيا ى 
 % 20 10   ولر

 % 16 8 صيح الد ن 
 % 8 4  يدا 

 %100 50 المجموع
ال  ليلو  %30  ضا الجدقت أ  أملر نلبا من الابح اين هي من محوفظا  ر  ك ق البا  

ال اي صيح الد ن هالبا  %20ال قيليلو محوفظا   ولر هالبا  %26نلبا الابح اين من محوفظا نيا ى  
 .%8ال قأميرًا  ونت نلبا الابح اين من محوفظا  يدا  16%

 ( يوضح الخلفية االجتماعية للمبحوثين 2جدول رقم )
 % التكرار الخلفية االجتماعية

 % 52 26 ريد  
 % 48 24 حضر  
 %100 50 المجموع

  % 48من انسر الابح اا  ات ملفوا ريفواال ف  حين أ     % 52  ضا الجدقت اميه أ   
 من انسر الابح اا  ات ملفوا حضريا. 

 ( يوضح المحافظة على مستوى الدخل للمبحوثين 3جدول رقم )
 % التكرار مستوى الدخل 

 % 26 13 فيد
 %64 32 مل سط 
 %10 5 ضعوف 
 %100 50 المجموع

مالي  ات   %64ملل ى  م  فيدال قأ     الابح اا  ات من انسر    %26  ضا الجدقت أ   
 من انسر  و  ملل ى  مللو ضعوف.  %10 م  مل سطال ف  حين أ   
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 :ثانيًا: تحليل البيانات االختصاصية
 :الجانب االجتماعي

 الداخلي ( يوضح إذا ما هناك اختالف باآلراء حول سكن البنت في القسم 4جدول رقم )
 % التكرار اختالف اآلراء داخل العائلة حول سكن البنت في القسم الداخلي

 % 60 30 نىي 
 % 40 20 ن

 %100 50 المجموع
الابح اين   الجدقت أ  اغلح  الىو لا ح ت   أكدقا  ضا   أنو   فد امليا  و را   ام  

( مالي  أنو ن   فد امليا %40   أكد (ال ف  حين  %60قف   البات ف  الالي الدامل  ق البا  
  و را  ح ت سنن البات ف  الالي الدامل .

فاد  ن   األب مىورض لذهوب البات تلر محوفظا أمرى من اف  الدراساال ف  حين ل     
لك أق الىنس قهذا  ؤ   تلر حدقث مشوك  قميفوت هين األا قاألبال أق قد  ن    األا مؤيد  لذ 

اقورب    أحد ال الد ن لوس لد لي املراض ملر انلاوت البات تلر محوفظا أمرىال ل ن  ولااوه   جدق   
البات  وألخ أق الىي أق الخوت مىورضين لذلكال قهذا  ؤ   تلر حدقث مشوحاوت أق مشو ات  يموا  

 د اهدا  رأ لي الاىورض لدراسا الطولبا ف  محوفظا أمرى. هيالي ما
 ( يوضح اختالف اراء األم واألب حول سكن البنت في القسم الداخلي5جدول رقم )

 % التكرار خالفات بين األم واألب حول سكن البنت في القسم الداخلي 
 % 40 20 نىي 
 % 60 30 ن

 %100 50 المجموع
هين األا قاألب ح ت ترسوت البات تلر محوفظا أمرى     و را   ضا الجدقت قف   امليا  

( من الابح اين أنو لوس  %60(ال ف  حين افوب   %40للدراسا قسنالو ف  الالي الدامل  ق البا  
 هاوك امليا هين األا قاألب ح ت  لك. 

 ى   امليا ا را  هين األب قاألا ح ت انلاوت الطولبا الر محوفظا امرى قاللةةةةةةةةةةةةنن ف  
اندلوحو قلابي لنمر قيشةةجع  راسةةا البات حلر ل  اضةةطرت   أكثر أحدهاوالالةةي الدامل  ا   ن    

  لل لا.لينلاوت الر محوفظا امرى قاللنن ف  الالي الدامل  هيااو انمر ن  لاب  انمر 
 ( يوضح إذا ما كان هناك نظرة سلبية من قبل الجيران واألقارب 6رقم )جدول 

 % التكرار وجود نظرة سلبية من قبل الجيران واألقارب
 % 70 35 نىي 
 % 30 15 ن

 %100 50 المجموع
( من اسر الطولبوت  شىرق  ه ف   نظر  سلبوا من قب  الجيرا   %70  ضا الجدقت أ    

( فاط ن  شىرق  ه ف   هذه %30البات ف  الالي الدامل ال ف  حين أ   قانقورب  لبح سنن  
 الاظر . 
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أ  سةةةنن البات ف  منو   ىيد من اهللو قل حدهو  ح طو ال ثير من الشةةةن ك ح للو لذلك 
قهذا  مبطاااللجد الىو لا نظر  سةةةلبوا من قب  الجيرا  قانقورب ملر سةةة ا   ونت نظر  صةةةريحا أا  

  وللول    لد مشوك  افلاو وا مع الجيرا  أق انقورب.
 الطالبات حول معارضة العادات والتقاليد لذهاب البنت إلى محافظة أخرى ( يوضح آراء ذوي 7جدول رقم )

 % التكرار مع العادات والتقاليد السائدة  يتالءمإرسال البنت إلى محافظة أخرى ال 
 % 36 18 نىي 
 % 64 32 ن

 %100 50 المجموع
محوفظا أمرى ( من الابح اين افوه ا  أ  ترسةةةةةةةةةةوت البات تلر %36 أ    ضةةةةةةةةةةا الجدقت  

( مالي  أ  ترسوت البات تلر محوفظا %64 لىورض مع الىو ات قاللاوليد اللو د ال ف  حين افوب  
 أمرى ن  لىورض مع الىو ات قاللاوليد اللو د .

البات ل حدهو تلر محوفظا أمرى اق قضو  آمر ا    لىورض مع الىو ات   ت  ترسوت 
طولاو  ونت مجلاىولاو    ريا لل  هو الىو ات قاللاوليد الل   قاللاوليد ف  الاجلاع الىراق ال حيث  

لىط  الحريا لل لد قلحد من حريا البات. تضوفا تلر أ  أكثر من ن ف الىياا  ونت  ات ملفوا 
( ققد لؤار طبوىا الخلفوا انفلاو وا ف  اللىوم  مع ملولا انمليط  2 رافع الجدقت رقي    ريفوا 

الخلفوا الريفوا قد لطبى ا ف  مجلاىوللي ملر مو ات قلاوليد ققوي ن لؤيد  قالل وفال فولطولبوت  قات  
 اهلىو  البات من اهللو قامليطلو  اجلاع غريح مالو قطولاو  جدق  صى  ا ف  لاب  حريا البات.

 :الجانب النفسي
 ( يبين قلق العائلة على الطالبة 8جدول رقم )

 % التكرار ينتاب العائلة قلق على البنت 
 % 100 50 نىي 
 - - ن

 %100 50 المجموع
 أ   هوب البات تلر   أكدقا(  %100  ضةةةةةةةةةةا الجدقت اميه أ  فاوع الىو يت ق الةةةةةةةةةةبا  

 محوفظا امرى ققف  هو ف  الالي الدامل  ه  م در قلا قم ا ألهللو.
اةةةةةةك أ  اهلىو  البات من اهللو ق ووهلو من انظورهي قسةةةةةةنالو ف  محوفظا أمرى  اث    ن

م ةةةةةدر قلا لنه  قيادرج لحلو مجا ما من الى ام  من ضةةةةةاالو الشةةةةةك قالريبا قمدا انطائاو   
ملر البات قغيرهو من انف ور اللةةةةةةةةةةةةةةلبوا الل  لالوب لد ير انه   ولخ ا مليلو من الاجل ت أق 

أق الخ ا مليلو من   الطرياالق أ    ةةةةةةةةيبلو منرقه قالخ ا غليلو من مخوطر  لىرضةةةةةةةةلو لن ى أ
قف   ثير من انحوو  قلا انه  ملر الطولبا  اىنس مليلو قلشةةةةةىر ه    اننحرااالانمليط أق  

 انمرى  ولالا قالل لر ق وللول  هذا  اىنس ملر الالل ى الىلا  للطولبا.
 على الطالبة الساكنة في القسم الداخلي( يبين اسباب قاق العائلة 9جدول رقم )

 % التكرار االسباب
 % 92 46 الخ ا مليلو من امطور الطريا 
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 % 52 26 الخ ا مليلو من انمليط
 % 46 23 الخ ا مليلو من لاليد انمريوت 

 % 40 20 الخ ا مليلو من اننحراا
(  %92  ضا الجدقت أ  اسبوب قلا انسر  ملر البات  وللول : فو   ولارلبا انقلر   

الثونوا   قفو   ولارلبا  الطرياال  امطور  من  البات  ملر  من  %52الخ ا  البات  ملر  الخ ا   )
( %40   أمرب (ال قاميرًا  %46انمليطال ليهو  ولرلبا الثولثا الخ ا ملر البات من لاليد انمريوت  

 ر الخ ا ملر البات من اننحراا. من انس
ف  ال قت الحول  قمو  حالو الشةةةةةةورس   أمرى م ةةةةةة صةةةةةةوً ت  سةةةةةةدر البات من محوفظا تلر 

اةةةةةةةةك   لد م ا ققلا انسةةةةةةةةر  ملر الباتال  او أ  امليط البات   الىراق  من انىداا الطاأنياا ن
و أحدال فضةةةةةةةًي من   ولجاس ا مر ف  الجومىا قار  فدًا قم ةةةةةةة صةةةةةةةًو أنلو ف  مجلاع ن  ىرفلو  

اميطلو هباوت من محوفظوت مخللدا ق يئوت ملبو اا   لد قلا قم ا انسةةةر  ملر البات من لاليد 
 انمريوت أق انحرافلو.

 : الجانب االقتصادي
 ( يبين إذا كان مصروف الطالبة يمثل عبئًا اقتصاديًا على عائلتها 10جدول رقم )

 % التكرار أخرى يمثل عبئًا اقتصاديًا على عائلتها مصروف الطالبة التي تدرس في محافظة 
 % 90 45 نىي 
 % 10 5 ن

 %100 50 المجموع
ملر أ  الا رقفوت الل  ل را ملر   أكدقا(  %90  ضا الجدقت  أ  اغلح الىو يت  

(  %10الطولبا الجومعوا الل  لدرس ف  محوفظا امرى لاث  مبئًو اقل و  ًو ملر اسرللوال ف  حين   
 فاط  أ  م رقفوت البات ن لاث  مبئًو اقل و  ًو ملر الىو لا. 

اةةك أ  سةةدر الطولبا من منو  تلر آمر  حلوج تلر م ةةرقفوت تضةةوفوا  أف ر اللةةدر   ن
فضةةةةًي من ل فير احلووفوت الطولبا  وحلووفوت اللةةةةنن الدامل  م ةةةة صةةةةًو أ  انقلةةةةوا   قالطرياال

الداملوا لىون  من اةةةحا الا ار  قاةةةحا اناوث فوضةةةطر انه  تلر ل فير اناةةةوو  اليزما للطولبا 
انحلووفوت. قفاوع مو سةةبا   ره  اث  مبئًو اقل ةةو  ًو تضةةوفوًو ملر مولا مو لا  من اف  سةةد هذه 

 الطولبا الل  للنن ف  الالي الدامل . قهذا   ضحو الجدقت اللول .
 ( يبين المصروفات اإلضافية التي تصرفها العائلة11جدول رقم )

 % التكرار االسباب
 % 72 36 م رقا الطريا

 % 70 35 الاؤقنا قالطىوام رقا ل فير 
 % 54 27 م رقا الدراسا 

 - - أمرى لذ ر
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الا ةةةرقفوت الل  لاث  مبئًو ملر اسةةةر الطولبوت ه  م ةةةرقا  أكثر  ضةةةا الجدقت أ   
(ال قاميرًا م ةةةرقا %70(ال ليهو م ةةةرقا ل فير الاؤقنا قالطىوا هالةةةبا  %72الطريا ق الةةةبا  
 (.%54الدراسا هالبا  

فظوت  ىيد   حلوج تلر م ةرقا الطرياال  او أ  سةنن البات ف  أ  سةدر البات الر محو
الالةةةةةةةةةي الدامل    فح ملر انسةةةةةةةةةر  ل فير الطىوا قالالبس قانفلم  اليزما للعوشال فضةةةةةةةةةًي من  

 م رقفوت الدراسا.
 :الجانب الثقافي

 ثقافتها ( يبين مالحظة ذوي الطالبة الساكنة في القسم الداخلي وجود تغير في 12جدول رقم )
 % التكرار تجد العائلة تغيرًا في ثقافة وشخصية الطالبة 

 % 66 33 نىي 
 % 34 17 ن

 %100 50 المجموع
( من اسر الطولبوت  يحظ   لييرًا ف  ااوفا قاخ وا  %66من الجدقت اللوها لبين أ   

( مالي  أنلي ن  جدق  لييرًا ف  ااوفا  %34   أكد الطولبا الل  للنن ف  الالي الدامل ال ف  حين  
 قاخ وا الطولبا. 

هيئوت مخللدا  ت  اللدوم  انفلاوم  للبات مورج اف ا  انسر  قمع فلووت امريوت فئن من  
اك أنو    قيحالن ااوفوت مخللدا ق او  الطولبا مىلن لدلر  ط يلا قه  فلر  الدراسا الجومعواال ن

 ؤار  شن  قاضا ملر ااوفا قطا حوت قلطلىوت الباتال قيلجلد  لك ف  طرياا اللد ير قالاظلر 
 الخورف  قاللل ك قغيرهال قهذا مو   ضحو الجدقت اللول .

 مظاهر التغير في شخصية وثقافة الطالبة  ( يبين13جدول رقم )
 % التكرار المظاهر 

 % 54 27 ليير ف  طرياا اللد ير 
 % 32 16 ليير ف  ليا الخطوب 

 % 28 14 ليير ف  الاظلر الخورف 
 % 28 14 ليير ف  اللل ك

  ضةةةا الجدقت أ  اقلر مظوهر الليير الل   يحظلو انه  ف  ااوفا قاةةةخ ةةةوا الطولبا 
ليهو  ولارلبا الثونوا الليير  انقلرال( ق ونت  ولارلبا  %54ه  الليير ف  طرياا اللد ير ق الةةةةةبا  

 (.%28(ال قليه الليير ف  الاظلر الخورف  قاللل ك ماوصدا  %32ف  ليا الخطوب  
طرياا اللد ير  لبىو الليير ف  ال يا قاللةةةةةةةل ك قالاظلر الخورف ال قالليير أ  الليير ف  

ف  ليا الخطوب  شةةةةا  م ةةةةطلحوت انندلوح قاللحرر قالاجو لا قالااوقشةةةةاال امو الاظلر الخورف  
 فوشا  لييرًا ف  انزيو  قانكلل ارات قاللبرج.
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 : أهم النتائج التي توصل إليها البحث
ال ليهو نلبا الابح اين  %30نلبا من الابح اين هي من محوفظا  ر  ك ق البا  لبين أ  املر   .1

ال قاميرًا  %16ال اي صيح الد ن هالبا %20ال قيليلو محوفظا   ولر هالبا %26من محوفظا نيا ى  
 . %8كونت نلبا الابح اين من محوفظا  يدا  

 ت حضريا. ( مالي من اص  %48( الابح اين هي من اص ت ريفواال ق   %52لبين أ    .2
الابح اين   .3 الالي    أكدقااغلح  البات ف   الىو لا ح ت قف    امليا  و را   ام    أ  هاوك 

( مالي  أنو ن   فد امليا  و را  ح ت سنن البات  %40   أكد (ال ف  حين  %60الدامل  ق البا   
 ف  الالي الدامل .

(ال  %40وفظا امرى ق البا  لبين قف   امليا  ولرا  هين األا قاألب ح ت ترسوت البات تلر مح .4
 (. %60هين األا قاألب ق البا     و را ف  حين أنو ن   فد امليا 

( من اسر الطولبوت  شىرق  ه ف   نظر  سلبوا من قب  الجيرا  قانقورب  لبح  %70لبين أ     .5
 ( فاط ن  شىرق  ه ف   هذه الاظر .%30سنن البات ف  الالي الدامل ال ف  حين أ   

(  أ   هوب البات تلر محوفظا أمرى ققف  هو ف  الالي  %100الىو يت ق البا  اكدت فاوع   .6
 الدامل  ه  م در قلا قم ا ألهللو. 

( من انسر الخ ا ملر البات  %92   أكد ل ضحت اسبوب قلا انسر  ملر البات  وللول :   .7
ملر  ( مالي الخ ا ملر البات من انمليطال ليهو الخ ا  %52من امطور الطرياال قااور  

 ( من انسر الخ ا ملر البات من اننحراا. %40   أمرب (ال اميرًا  %46البات من لاليد انمريوت  
ملر أ  الا رقفوت الل  ل را ملر الطولبا الجومعوا الل     أكدقا(  %90اغلح الىو يت   .8

( فاط  أ  م رقفوت %10لدرس ف  محوفظا امرى لاث  مبئًو اقل و  ًو ملر اسرللوال ف  حين   
 ت ن لاث  مبئًو اقل و  ًو ملر الىو لا. البا
( من اسر الطولبوت  يحظ   لييرًا ف  ااوفا قاخ وا الطولبا الل  للنن ف   %66لبين أ    .9

 ( مالي  أنلي ن  جدق  لييرًا ف  ااوفا قاخ وا الطولبا.%34  أكد الالي الدامل ال ف  حين 
ااوفا قاخ وا الطولبا ه .10   الليير ف  طرياا اللد ير  ل ضا أ  أقلر مظوهر الليير ف  

(ال قليه الليير ف  الاظلر الخورف  قاللل ك  %32(ال ليهو الليير ف  ليا الخطوب  %54ق البا  
 (. %28ماوصدا  

 : التوصيات والمقترحات
ل  وا انسر   ضرقر  اسلارار لىلوي البات حلر ل   و  ف  محوفظا امرى أق قضو  آمر من   .1

 اف  اكاوت  راسللو لل با انلونا قا وا مالجا لخدا الاجلاع مللابي .
 جح ملر انسر  أ  لل لر ملاا ل فوو البات نح  اللل  ووت ال حوحا من طريا اللاشئا   .2

 الل  للىورض مع الىو ات قاللاوليد اللو د . انفلاو وا ل   للجاح اللل  ووت 
 جح ا  لا ا قزار  اللىلوي الىول  هلخ وص قسو   نا  موصا للطولبوت من قالر محوفظوللن   .3

 قل    مؤماا  أفرا  حاو ا من اف  سيما الطولبوت قاطائاو   قيلي. 
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الداملوا   .4 انقلوا  ف   اللوكاوت  للطولبوت  رالح  لخ وص  الىول   اللىلوي  للخفوف ملر  ق لك 
 الىح  انقل و   من اسرهن قين   حوفم للشجوع الطولبوت ملر م اصلا اللىلوي. 

ضرقر  تفرا  الاميد من البح ث قالدراسوت ح ت الاشوك  الل  ل افو انسر  الىراقوا ف  ال قت   .5
 الحوضر.
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 . 25محا   حلنال انسر  قمشنيللوال م در سوهاال ص -28
 .18مدنو  أه  م لاال مىجي ملي انفلاوسال م در سوهاال ص -29
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