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: الممخص 

ولما كانت المرأة المسممة . شرع اهلل الحجاب لممرأة المسممة حفاظا عمييا من مكر الماكرين وخبثيم

وما حباىا اهلل بو سببا في فتنة الشباب ، فقد جعل اهلل عز وجل ليذا الحجاب مواصفات شرعية 

ومن ىنا فإن ىذا البحث ىدف . تجعل منو سدا منيعا يغمق عمى المجتمع بأسره باب الرذيمة والفاحشة

لمعرفة مدى وعي طالبات الصف العاشر في مدرسة بمقيس اليمن الثانوية لمبنات بمواصفات الحجاب 

وقد .  بندا 11لئلجابة عمى تساؤالت الدراسة ، صممت الباحثات استبانة مكونة من . الشرعي

توصمت الباحثات إلى نتيجة مفادىا أن طالبات الصف العاشر في مدرسة بمقيس اليمن الثانوية 

بأن الحجاب فرض عمى الفتاه المسممة ولكن ما بنسبتو % 100لمبنات عمى وعي كامل وبالنسبة 

وبذلك توصي الباحثات أولياء األمور . فقط منيم عمى وعي بمواصفات الحجاب الشرعي% 66.7

بالمراقبة الحثيثة لبناتين وكما نوصي المجنة الدينية بالمدرسة بتكثيف الحمبلت التوعوية حول 

. مواصفات الحجاب الشرعي
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:    المقدمة 

الحمد هلل رب العالمين ، والصبلة والسبلم عمى محمد بن عبد اهلل وعمى آلو و صحبو ومن 

 .وااله 

       لقد انتشر التبرج في عصرنا بمبس أزياء الموضة التي تأتي من عند مجتمعات ال 

تتناسب مع معتقداتنا وأفكارنا وديننا اإلسبلمي، وىي ال تستر العورة لقصرىا أو ضيقيا، 

َْزَواِجكَ  ُقل النَّنِبيُّ  َأيَُّيا َيا"  :ومن أشكاليا أيضًا خروج النساء متعطرات ،  وقد قال تعالى   ألَأِّل

ِلكَ  َجبَلِبيِبِينَّن  ِمن َعَمْيِينَّن  ُيْدِنينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َوِنَساءِ  َوَبَناِتكَ   َوَكانَ  ُيْؤَذْينَ  َفبَل  ُيْعَرْفنَ  َأن َأْدَنى   ذَ 

  ( 59/األحزاب )." رَّنِحيًما َغُفوًرا المَّنوُ 

 ِصْنَفانِ : " -  َوَسمَّنمَ  صمى اهلل َعَمْيوِ  -  المَّنوُ  رسول قال : قال ،  ُىَرْيَرةَ  َأِبي   َعنْ         

 َوِنَساءٌ  ، النَّناَس  ِبَيا َيْضِرُبونَ  اْلَبَقرِ  َكَأْذَنابِ  ِسَياطٌ  َمَعُيمْ  َقْومٌ  َأَرُىَما َلمْ  ، النَّنارِ  َأْىلِ  ِمنْ 

 َواَل  اْلَجنَّنةَ  َيْدُخْمنَ  اَل  ، اْلَماِئَمةِ  اْلُبْختِ  َكَأْسِنَمةِ  رؤوسين ، َماِئبَلتٌ  ُمِميبَلتٌ  َعاِرَياتٌ  َكاِسَياتٌ 

نَّن  ، ِريَحَيا َيِجْدنَ   ".َوَكَذا َكَذا َمِسيَرةِ  ِمنْ  َلُيوَجدُ  ِريَحَيا َواِِإ

        وقد لوحظ في الفترة األخيرة وجود خمل في بعض مواصفات الحجاب الشرعي عند 

لذا قامت الباحثات بيذه الدراسة لمكشف عن . بعض طالبات مدرسة بمقيس الثانوية لمبنات 

 .مدى وعي طالبات الصف العاشر في مدرسة بمقيس اليمن بمواصفات الحجاب الشرعي
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:   مشكمة الدراسة

 : تتمخص مشكمة الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي

ما مدى وعي طالبات الصف العاشر في مدرسة بمقيس اليمن الثانوية لمبنات بمواصفات 

 الحجاب الشرعي ؟  

 :األسئمة الفرعية 

 : وتتفرع من السؤال الرئيسي السابق األسئمة الفرعية التالية 

ما دور األسرة في زيادة وعي طالبات الصف العاشر في مدرسة بمقيس اليمن  (1

 الثانوية لمبنات بمواصفات الحجاب الشرعي ؟

ما مدى تأثير األقران في التزام طالبات الصف العاشر في مدرسة بمقيس اليمن  (2

 بالحجاب الشرعي ؟

 ما دور المدرسة في التزام طالبات الصف العاشر بمواصفات الحجاب الشرعي ؟ (3

ما مدى تأثير التكنولوجيا الحديثة في التزام طالبات الصف العاشر في مدرسة  (4

 بمقيس اليمن الثانوية لمبنات بالحجاب ؟

: الفرضيات 

 : و تفرض الباحثات الفرضيات التالية

      لدى طالبات الصف العاشر في مدرسة بمقيس اليمن الثانوية لمبنات في غزة الوعي   

 .الكامل بمواصفات الحجاب الشرعي
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: أهداف الدراسة 

 :وهدفت الدراسة إلى

تحديد دور األسرة في زيادة وعي طالبات الصف العاشر في مدرسة بمقيس  (1

 .اليمن الثانوية لمبنات بمواصفات الحجاب الشرعي 

 مدرسة في العاشر الصف طالبات التعرف عمى مدى تأثير األقران في التزام (2

 .اليمن بالحجاب الشرعي  بمقيس

تحديد دور المدرسة في التزام طالبات الصف العاشر بمواصفات الحجاب  (3

 .الشرعي 

 التعرف عمى تأثير التكنولوجيا الحديثة في التزام طالبات الصف العاشر في (4

 .اليمن بالحجاب بمقيس مدرسة

: أهمية الدراسة 

 :و تكمن أهمية الدراسة في ما يمي

  نشر الوعي بضرورة االلتزام بالحجاب الشرعي بين طالبات الصف العاشر في

 .مدرسة بمقيس اليمن الثانوية لمبنات 

  أن نكون من األمة التي تأمر بالمعروف ، وتنيى عن المنكر امتثااًل ألوامر اهلل

 .ـــ تعالى ــــ 

 اليمن عمى التحمي بالعفة و  بمقيس مدرسة حث طالبات الصف العاشر في

 .األخبلق الكريمة
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  االلتزام بالحجاب الذي ارتضاه رب العزة ال حجاب الموضة الذي شوه المعنى

 .الحقيقي ليذه الفريضة الربانية 

: حدود الدراسة  

:  الحد المكاني

       اقتصر البحث عمى استطبلع آراء طالبات الصف العاشر في مدرسة بمقيس 

 .اليمن الثانوية لمبنات حول مدى وعيين بمواصفات الحجاب الشرعي 

 :الحد الزماني 

  .2017/2016            طبق البحث في الفصل الدراسي الثاني لمعام األكاديمي 

: مصطمحات الدراسة

 :   تعرف الباحثات المصطمحات التالية إجرائياً 

 :الوعي .1

 :الوعي إجرائيًا بأنو  (2016) في عاشور (ه1416)            يعرف العريفي 

كما يشير .إدراك  اإلنسان لذاتو ولما يحيط بو إدراكًا مباشرًا ، و ىو أساس كل معرفة " 

الوعي إلى الفيم و سبلمة اإلدراك ، و يقصد بيذا اإلدراك إدراك اإلنسان لنفسو و لمبيئة 

ولعل ىذا يعني فيم اإلنسان لذاتو و لآلخرين عند تفاعمو معيم سعيًا . المحيطة بو 

إلشباع حاجاتو ، و قضاء مصالحو وىو مدرك لمعبلقات بينو و بين اآلخرين و البيئة 

 ." من خبلل المواقف المختمفة 
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 الشرعي الحجاب بمواصفات        والجدير بالذكر أن المقصود بالوعي ىنا ىو الوعي

 و ، الشرعي الحجاب مواصفات حول الكافية المعمومات طالبات  لدى تكون أن يعني

 غطاء )حجاب بقولنا ونعني ، حجابيا في المواصفات بيذه االلتزام ألىمية إدراكيا

   ( .الجسم و الرأس

 :الحجاب  .2

  :الحجاب في المغة   

 الستر: حجب الحجاب  : (لسان العرب)      ورد في 

حجب الشيء يحجبو حجبًا و حجابًا ، و حَجبو ستره ، وقد احتجب و تحجب 

 .إذا اكتن من وراء حجاب 

اسم ما احتجب بو ، والجمع : والحجاب . قد سترت بستر : و امرأة محجوبة 

 .حجب 

 :   الحجاب اصطالحًا 

يغطي الرأس و العنق  تمبسو المرأة غطاء  أي:المرأة حجاب ويقصد بو          

 .الوجو وُربَّنما ، و  األكتاف
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:  اإلطار النظري لمدراسة 

: حكم الحجاب في القرآن الكريم و السنة النبوية 

 :حكم الحجاب في القرآن الكريم 1.1

قولو  وردت العديد من اآليات في حث النساء عمى الحجاب وكان منيا         

 َما ِإالَّن  ِزيَنَتُينَّن  ُيْبِدينَ  َوال ُفُروَجُينَّن  َوَيْحَفْظنَ  َأْبَصاِرِىنَّن  ِمنْ  َيْغُضْضنَ  لَأِّلْمُمْؤِمَناتِ  ُقل: " تعالى

 َأوْ  آَباِئِينَّن  َأوْ  ِلُبُعوَلِتِينَّن  ِإالَّن  ِزيَنَتُينَّن  ُيْبِدينَ  َوال ُجُيوِبِينَّن  َعَمى ِبُخُمِرِىنَّن  َوْلَيْضِرْبنَ  ِمْنَيا َظَيرَ 

 َأَخَواِتِينَّن  َبِني َأوْ  ِإْخَواِنِينَّن  َبِني َأوْ  ِإْخَواِنِينَّن  َأوْ  ُبُعوَلِتِينَّن  َأْبَناء َأوْ  َأْبَناِئِينَّن  َأوْ  ُبُعوَلِتِينَّن  آَباء

 الَّنِذينَ  الطَأِّلْفلِ  َأوِ  الرَأِّلَجالِ  ِمنَ  اإِلْرَبةِ  ُأوِلي َغْيرِ  التَّناِبِعينَ  َأوِ  َأْيَماُنُينَّن  َمَمَكتْ  َما َأوْ  ِنَساِئِينَّن  َأوْ 

 َوُتوُبوا ِزيَنِتِينَّن  ِمن ُيْخِفينَ  َما ِلُيْعَممَ  ِبَأْرُجِمِينَّن  َيْضِرْبنَ  َوال النَأِّلَساء َعْوَراتِ  َعَمى َيْظَيُروا َلمْ 

  .1( 31/سورة النور)"  تُْفِمُحونَ  َلَعمَّنُكمْ  اْلُمْؤِمُنونَ  َأيَُّيا َجِميًعا المَّنوِ  ِإَلى

 :ومن اآلية الكريمة يتضح أن 

 صمى اهلل عميو –حكم الحجاب عام لجميع النساء من أميات المؤمنين و بنات الرسول 

 .، و غيرىن من نساء المؤمنين، و الحجاب في الجممة فرض بإجماع المسممين-وسمم 

 

 
 

                                                           
1

 النساء عنه ٌخلو ال ما فهً : المصطنعة ،وأما المرأة جسد فمعظم : الخلقٌة فأما . ومصطنعة خلقٌة : نوعان الزٌنة إن : العربً ابن قال 

 كالوجه مشقة إخفائه فً ما الخلقٌة الزٌنة من والظاهر . والسواك بالحناء والخضاب الكحل ومثل وتلوٌنها الثٌاب وتطرٌز الحلً : مثل عرفاًا 
 تركه فً ما المصطنعة الزٌنة من والظاهر . واألذنٌن والنحر والعضدٌن والمعصمٌن الساقٌن أعالً مثل الخفٌة وضدها ، والقدمٌن والكفٌن

 ، البٌت فً الخلو عند وإرجاعه الرجال أمام البدوّو  عند إزالته تسهل وال أترابها بٌن صورتها وجانب زوجها جانب من المرأة على حرج
  .والدمالج القرط بخالف كالخواتٌم بستره مأمور غٌر وضعه محل كان ما وكذلك
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 : حكم الحجاب في السنة النبوية الشريفة 2.1

 أن _رضي اهلل عنيا _ عائشة  عن:  أكدت السنة النبوية عمى فرضية الحجاب ، و منيا 

  المناصع إلى تبرزن إذا بالميل يخرجن كنَّن _ وسمم عميو اهلل صمى_ النبي أزواج

 احجب : وسمم عميو اهلل صمى لمنبي يقول عمر فكان ( البقيع ناحية من معروفة أماكن) 

 زوج زمعة بنت سودة فخرجت ، يفعل وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول يكن فمم ، نساءك

 : عمر فناداىا - طويمة امرأة وكانت - عشاء الميالي من ليمة وسمم عميو اهلل صمى النبي

 .  2الحجاب آية اهلل فأنزل ، الحجاب ينزل أن عمى حرصاً  ، سودة يا عرفناك قد أال

 الفجر يصمي وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول كان لقد : قالت عائشة أن عروة    عن

 يعرفين ما بيوتين إلى يرجعن ثم مروطين في متمفحات المؤمنات من نساء معو فيشيد

 . 3أحد

 ، عفتيا تصون بأن كفيمة فائقة عناية اإلسبلمي التشريع من المسممة المرأة لقيت فقد

ن ،  النفس عزيزة وتجعميا  لسد إال تكن لم وزينتيا ممبسيا في عمييا فرضت التي الشروط واِإ

 أن ليا وقاية ىو بل لحريتيا تقييداً  ليس وىذا ، بالزينة التبرج عن ينتج الذي الفساد ذريعة

 .  الناظرين ألعين مسرحاً  تكون أو ، االبتذال ووحل ، الميانة درك في تسقط

 

 

                                                           
2

  (    2170 ) ومسلم ( 146 ) البخاري رواه 
3

  (645 ) ومسلم ( 365 ) البخاري رواه 



 

9 
 

:  مواصفات الحجاب الشرعي . 2

 :أن مواصفات الحجاب الشرعي تتمثل فيما يمي  (2009)     يرى عابد وآخرون 

  أن يكون ساترًا لجميع بدن المرأة إال الوجو و الكفين ، عمى الراجح ، وىذه مسألة

 .خبلفية بين العمماء

  زينة نفسو في الحجاب أال يكون. 

  شفافًا  يكون  أال. 

 واسعاً  فضفاضاً  يكون أن. 

 يشبو مبلبس الرجال أال. . 

 الرجال  أو المسممات غير مبلبس يشبو أال. 

  أال يقصد بو الشيرة  بين الناس. 

: فضائل الحجاب .3

 َواَل  ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما :} فقال وسمم عميو اهلل صمى رسول وطاعة طاعتو اهلل       أوجب

 َفَقدْ  َوَرُسوَلوُ  المَّنوَ  َيْعصِ  َوَمن َأْمِرِىمْ  ِمنْ  اْلِخَيَرةُ  َلُيمُ  َيُكونَ  َأن َأْمًرا َوَرُسوُلوُ  المَّنوُ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ 

ِبيًنا َضبَلاًل  َضلَّن   صمى لمرسول وطاعة وجل عز هلل طاعة فالحجاب. [36 : األحزاب { ]مُّ

كما بينا سابقًا، وفيما يمي   ـــ الحجاب عمى النساء سبحانو اهلل ـــ فرض ،وقد وسمم عميو اهلل

  :نعرض لبعض فضائل الحجاب الشرعي 
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 : عفة الحجاب1.3

 َأيَُّيا َيا : } تعالى فقال ، العفة عنوان بالحجاب االلتزام تعالى اهلل جعل             فقد

زواجك ُقل النَّنِبيُّ   ُيْعَرْفنَ  َأن َأْدَنى َذِلكَ  َجبَلِبيِبِينَّن  ِمن َعَمْيِينَّن  ُيْدِنينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َوِنَساء َوَبَناِتكَ  ألَأِّل

  –تعالى- ، وقد فسر العمماء ىذه اآلية الكريمة بأن اهلل[ 59 : األحزاب { ]ُيْؤَذْينَ  َفبَل 

  أن – صمى اهلل عميو و سمم –آمًرا لو  - : وسمم عميو اهلل صمى  - محـمد يخاطب نبيو

 بأن يدنين عميين من جبلبيبين – خاصة أزواجو و بناتو لشرفين –يأمر النساء المؤمنات 

ليتميزن عن سمات نساء الجاىمية و سمات اإلماء ، و الجمباب ىو الرداء فوق الخمار ، 

قالو ابن مسعود و عبيدة و قتادة و الحسن البصري و سعيد بن جبير و إبراىيم النخعي 

 .(م1996الدمشقي ، محرم ).وعطاء الخراساني و غير واحد و ىو بمنزلة اإلزار اليوم 

  :طهارة الحجاب2.3

          ىناك العديد من اآليات التي تؤكد أن الحجاب دليل عمى الطيارة والعفة ومنيا 

َذا :} وتعالى سبحانو قولو   ِلُقُموِبُكمْ  َأْطَيرُ  َذِلُكمْ  ِحَجابٍ  َوَراء ِمن َفاْسَأُلوُىنَّن  َسَأْلُتموىَن َمَتاًعا َواِِإ

أي وكما نييتكم عن الدخول عميين كذلك ال تنظروا إليين، و [.53 : األحزاب { ]َوُقُموِبِينَّن 

لو كان ألحدكم حاجة يريد تناوليا منين، فبل ينظر إليين وال يسألين حاجة إال من وراء 

حدثنا أبي ، حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان عن مسعر : وقال ابن أبي حاتم. حجاب

كنت آكل : "  قالت – رضي اهلل عنيا –عن موسى بن أبي كثير عن مجاىد عن عائشة 

 حيًسا في قعب ، فمر عمر فدعاه فأكل ، فأصابت – صمى اهلل عميو وسمم –مع النبي 

 َأْطَيرُ  َذِلُكمْ " إصبعو إصبعي ، فقال حسن أوه لو أطاع فيكن ما رأتـكن عين ، فنزل الحجاب
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أي ىذا الذي أمرتكم بو و شرعتو لكم من الحجاب أطير و أطيب " .  َوُقُموِبِينَّن  ِلُقُموِبُكمْ 

 (.1996الدمشقي ، محرم ).

 : ستر  الحجاب3.3

         ومن فضائل الحجاب أنو يستر المرأة ويحمي كرامتيا ، ونستدل عمى ذلك 

  سَتير حييّ  اهلل إن :"-وسمم عميو اهلل صمى -رسول اهلل  من السنة النبوية ، حيث قال

 غير في ثيابيا نزعت امرأة أيما :" وسمم عميو اهلل صمى  وقال . "والستر الحياء يحب

 .  العمل جنس من والجزاء ،4 "ستره عنيا وجل عز اهلل خرق بيتيا

 : تقوى الحجاب4.3

: يمي فيما ذلك ونرى ،- تعالى-اهلل مخافة  و واإليمان التقوى عمى دليل الحجاب     

 التَّنْقَوىَ  َوِلَباُس  َوِريًشا َسْوَءاِتُكمْ  ُيَواِري ِلَباًسا َعَمْيُكمْ  َأنَزْلَنا َقدْ  آَدمَ  َبِني َيا : } تعالى قال 

 َعَمْيُكمْ  َأنَزْلَنا َقدْ  آَدمَ  َبِني َيا } الكريمة اآلية ىذه وتفسير[.26 : األعراف { ] َخْيرٌ  َذِلكَ 

 من بو يتحمل ما ىو و َوِريًشا  ، سوءاتكم يستر أي ُيَواِري ، لكم خمقناه أي" ِلَباًسا

  ، الثياب

 
                                                           

4
 ما ستر هتكت فقد زوجها بٌت غٌر فً ثٌابها وضعت امرأة أٌما : ) بلفظ عنها هللا رضً عائشة عن والحاكم ماجه وابن أحمد اإلمام رواه 

 وجل عز هللا خرق ثٌابها نزعت امرأة أٌما : ) بلفظ عنه هللا رضً أمامة أبً عن والبٌهقً والحاكم والطبرانً أحمد ورواه ( . هللا وبٌن بٌنها
 عورتها فٌه ترى وجه على زوجها بٌت غٌر فً مالبسها كشف فً التساهل من منعها : اعلم وهللا وسلم علٌه هللا صلى ومراده ( ستره عنها

 من ذلك ونحو للتنفس أو ، بغٌرها إلبدالها ومحارمها أهلها كبٌت ، آمن محل فً ثٌابها خلع أما ، ذلك ونحو الفاحشة فعل لقصد فٌه وتتهم ،
  .ذلك فً حرج فال – الفتنة عن البعٌدة المباحة المقاصد
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 الرفع و ، لباساً  عمى عطف بالنصب الحسن السمت و الصالح العمل ىو و التَّنْقَوىَ  َوِلَباُس 

 يستر لباساً  لكم جعمنا قد: آخر تفسير و ،(الجبللين تفسير. )َخْيرٌ  َذِلكَ  جممة خبره مبتدأ

 لباس و. التنعم و الكمال من وىو التجمل، و لمزينة لباساً  و الضرورة لباس وىو عوراتكم،

(. الميسر تفسير )لممؤمن لباس خير ىو نواىيو اجتناب و أوامره بفعل – تعالى – اهلل تقوى

: الدراسات السابقة 

 (:2006)دراسة الخضراوي   

دافع فييا عن الحق في ارتداء الحجاب في ":الحجاب بروتوكوالت حكماء العممانية "  بعنوان         

المجتمعات الغربية و الشرقية عمى حد سواء ، عمى اعتبار أنو قيمة حضارية يجب احتراميا و أن 

اليجوم عمى الحجاب جزء من ىجم ثقافية عممانية ال تحترم اآلخر بل تدعي ذلك كما يدلل الكاتب 

فالحجاب شأن قومي لكونو زيًا " عمى ذلك بأن الحجاب قيمة حضارية منتشرة لدى الثبلث ديانات 

نسائيًا مشتركًا مغرقًا في التاريخ محايدًا ال تتجاذبو الشعارات و ال تختمف فيو المذاىب و ال تعترض 

" . عميو السياسات 

 : (2002)دراسة شاويش

، فقد عقد مقارنة بين  (الحجاب إشكالية زائفة و أخطاء شائعة  )الذي فحص في دراستو         

. ثقافة األغمبية السائدة التي ترتبط بالجوىر األخبلقي و الديني اإلسبلمي : ثقافتين ، األولى 
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ثقافة النخبة لمحجاب، و ىي أقمية تتحكم بزمام األمور و تتخذ موقفًا غير مشجع عمى : والثانية 

وأدى التناقض بين ىاتين الثقافتين في موضوع الحجاب إلى نشوء إشكالية الحجاب .ارتداء الحجاب 

  .في المجتمع

: التعقيب عمى  الدراسات السابقة 

          من خبلل استعراض الدراسات المختمفة حول موضوع الحجاب ، نرى أنيا تختمف 

عن ىذه الدراسة في كونيا دراسة حالة ، تم فييا التعرف عمى مواصفات الحجاب الشرعي 

، و حكمو في القرآن الكريم والسنة النبوية ، باإلضافة إلى أن دراستيا تعني بتوضيح 

فضائل الحجاب من معظم النواحي ، وركزت خصوصَا عمى مدى وعي طالبات الصف 

 .العاشر في مدرسة بمقيس اليمن الثانوية لمبنات بمواصفات الحجاب الشرعي 

: منهج الدراسة 

           لموقوف عمى فيما إذا كان ىنالك دراية كافية لدى طالبات الصف العاشر 

في مدرسة بمقيس اليمن الثانوية لمبنات بمواصفات الحجاب الشرعي ، استخدمت 

 .الباحثات المنيج الوصفي التحميمي 

: مجتمع الدراسة 

          يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات مدرسة بمقيس اليمن المقيدة 

( 259 )و البالغ عددىن2017-2016أسمائين في الصف العاشر في العام الدراسي 

 .طالبة 
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: عينة الدراسة 

طالبة تم اختيارىم عشوائيًا من طالبات الصف العاشر  (60)        و تتكون من 

-2016البلتي يدرسن  في مدرسة بمقيس اليمن الثانوية لمبنات في العام الدراسي

حيث تم استطبلع آرائين حول ارتداء الحجاب والمواصفات التي تعتقد أنيا . 2017

استبانة   ( 60)و يجدر اإلشارة إلى أنو قد تم توزيع. يجب أن تتوفر في الحجاب 

 .ولكن تم استبعاد ثبلثة منيا لعدم اجابتيا عمى جميع البنود

: أدوات الدراسة 

 :    استخدمت الباحثات األدوات التالية

  إحصائياً  تحميميا تم وقد ( .1) بند انظر الممحق 11استبانة مكونة من 

 (.2 )ممحق انظر Spss برنامج باستخدام

  المقابمة الشخصية مع األستاذه الفاضمو رىيفة قدورة لموقوف عمى دور

 .المدرسة في التزام طالبات الصف العاشر بمواصفات الحجاب الشرعي

: إجراءات الدراسة 

           لمتوصل إلى نتائج ىذه الدراسة والتي تحمل عنوان وعي طالبات الصف

العاشر في مدرسة بمقيس اليمن الثانوية لمبنات بمواصفات الحجاب الشرعي ، قامت 

 :الباحثات بما يمي 
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االطبلع عمى الدراسات السابقة حول الموضوع محل الدراسة ، ووضع اإلطار  .1

 .النظري المبلئم لو

 .اختيار عينة الدراسة من الصف العاشر عشوائيًا  .2

  .(االستبانة )تصميم أداة الدراسة  .3

 .توزيع االستبانة عمى عينة الدراسة  .4

  .Spss تحميل النتائج لمتوصل لمنتائج المرجوة باستخدام برنامج .5

 .التوصل لمنتائج ووضع التوصيات  .6

 :نتائج الدراسة

ما دور األسرة في زيادة وعي طالبات الصف العاشر في :"إجابة السؤال األول والذي ينص عمى 

" مدرسة بمقيس اليمن الثانوية لمبنات بمواصفات الحجاب الشرعي ؟

          تشكل األسرة المبنة األساسية في المجتمع، فيي تعد المرتكز الذي إذا صمح 

ذا فسد فسد المجتمع كمو، ولؤلسرة دور بارز ورئيسي في تنشئة  صمح المجتمع بأسره واِإ

وتربية أبنائيا تربية اسبلمية صحيحة عن اقتناع ومتبعين لشرع اهلل ومنيجو اختيارا 

من أفراد العينة يرون أن %  75لذا عند تحميل نتائج االستبانة، وجد أن . وليس اجبارا

منيم يقولون % 98.3األسرة ال تمارس ضغوطا عمييم فيما يتعمق بارتداء الحجاب وأن 

من أفراد العينة يرون أن % 100حيث أن . بأنيم قد ارتدوا الحجاب عن قناعة تامة

 .    الحجاب فرض عمى المرأة المسممة وأنيم يشعرون بالراحة النفسية عند ارتدائيم لو
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 "؟ الشرعي بالحجاب االلتزام في األقران تأثير مدى ما" :إجابة السؤال الثاني و الذي ينص عمى 
من أفراد العينة أن تأثير األقران ليس لو دور في التزاميم بالحجاب الشرعي  % 64.9      يرى 

منيم أن الحجاب عادة % 84.2وتعزي الباحثات النتيجة لدور األىل األكبر في ذلك حيث يرى 

 .اجتماعية باإلضافة إلى كونو فرض شرعي

 العاشر الصف طالبات التزام في المدرسة دور ما" :إجابة السؤال الثالث و الذي ينص عمى 
 "؟ الشرعي الحجاب بمواصفات

     عند إجراء مقابمة مع معممة التربية اإلسبلمية في المدرسة األستاذة الفاضمة رىيفة قدورة حول 

دور المدرسة في التزام طالبات المدرسة بالحجاب الشرعي أجابت بأنو المدرسة تعقد من فترة إلى 

أخرى ندوات دينية وحمبلت توعوية عن طريق دار القرآن الكريم والسنة حول أىمية ومواصفات 

باإلضافة إلى أن المجنة الدينية بالمدرسة تكثف من برامجيا من خبلل اإلذاعة . الحجاب الشرعي

وىذا فإن إدارة المدرسة تعزز من عمل . المدرسية فيما يتعمق بضرورة االلتزام بالحجاب الشرعي

 .المجنة في المتابعة الحثيثة وتسييل ميمة دار القرآن الكريم والسنة في ذلك

 الطالبات التزام في الحديثة التكنولوجيا تأثير مدى ما" :إجابة السؤال الرابع و الذي ينص عمى 
 " .؟ بالحجاب

 بالحجاب التزاميم في دور لو ليس التكنولوجيا الحديثة تأثير أن العينة أفراد من % 84.2 يرى      

 الحجاب أن منيم% 84.2 يرى حيث ذلك في األكبر األىل لدور النتيجة الباحثات وتعزي الشرعي

 .شرعي فرض كونو إلى باإلضافة اجتماعية عادة
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: الخاتمة 
 في تناول ىذا البحث الحجاب الشرعي بالدراسة، فقد حاولت الباحثات الوقوف عمى معناه و حكمو

باإلضافة إلى . كما حاولت الباحثات تبيان مواصفاتو و فضائمو  . النبوية السنة و الكريم القرآن

 وقد توصمت الباحثات إلى نتيجة مفادىا أن. استطبلع آراء الطالبات فيما يتعمق بوعيين بمواصفاتو 

 بأن% 100 وبالنسبة كامل وعي عمى لمبنات الثانوية اليمن بمقيس مدرسة في العاشر الصف طالبات

 بمواصفات وعي عمى منيم فقط% 66.7 بنسبتو ما ولكن المسممة الفتاه عمى فرض الحجاب

األمور و المدرسة  أولياء الشرعي وىذا في حقيقة األمر يزيد من المسؤولية الممقاة عمى عاتق الحجاب

 الحجاب مواصفات حول التوعوية والندوات الدينية التي تستيدف توعية الطالبات الحمبلت لتكثيف

 .الشرعي

: التوصيات 

. أولياء األمور  ، الطالبات ، إدارة المدرسة : توصي الباحثات الفئات التالية في المجتمع 

 :توصيات إلى أولياء األمور .1

. توصي الباحثات أولياء األمور بمراقبة بناتين عند  ارتدائين لمحجاب 

 :توصيات  لمطالبات  .2

 .توصي الباحثات طالبات الصف العاشر بااللتزام بمواصفات الحجاب الشرعي في حجابين

 :توصيات إلدارة المدرسة  .3

.       توصي الباحثات إدارة المدرسة بعمل ندوات توعية فيما يتعمق بمواصفات الحجاب الشرعي
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: المراجع 

  القرآن الكريم ،مشروع المصحف اإللكتروني بجامعة الممك سعود - آيــــات 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/suaya31.html 

:  متوفر عمى الموقع االلكتروني التالي2017- 1997موقع اإلسبلم سؤال وجواب  (المنجد ، محمد)

https://islamqa.info/ar/13998  

 االلكتروني الموقع عمى متوفر. العممانية حكماء بروتوكوالت الحجاب: (2006)الخضراوي، محمد 

 http://iraq-amsi.net/ar/11263 :التالي

 :متوفر عمى الرابط اإللكتروني. الحجاب إشكالية زائفة و أخطاء شائعة  : (2002)شاويش ، محمد 

http://akhbar.khayma.com/modules.php?name=News&file=article&sid=137 

مدى وعي طالبات الصف العاشر في مدرسة بمقيس اليمن الثانوية لمبنات : (2016)عاشور، تسنيم 

بأثر نقص الكالسيوم عمى جسم اإلنسان ، بحث عممي ، وزارة التربية والتعميم العالي ، مدرسة بمقيس 

 .اليمن الثانوية لمبنات ، غزة 

 : عمى الموقع االلكتروني التالي 1436فضيمة الشيخ الشريف حاتم بن عارف

http://dr-alawni.com/articles.php?show=186           

            :  ، متوفر عمى الموقع االلكتروني التالي 2016موقع ىيئة عمماء المسممين في العراق 

  http://iraq-amsi.net/ar/11263                                                    

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/suaya31.html
https://islamqa.info/ar/13998
http://iraq-amsi.net/ar/11263
http://akhbar.khayma.com/modules.php?name=News&file=article&sid=137
http://dr-alawni.com/articles.php?show=186
http://iraq-amsi.net/ar/11263
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: المالحق 
االستبانة   : (1)ممحق 

:  عزيزتي الطالبة 
ييدف ىذا البحث إلى التعرف عمى مدى وعي طالبات الصف  العاشر بمدرسة بمقيس اليمن بمواصفات 

 :  ممحوظة .لذا أرجو منكم اإلجابة عمى ىذه  االستبانة و توخي الدقة في  تعبئتيا . الحجاب الشرعي 
 (4،5 )الصف العاشر في العممي البحث فريق .والجسم الرأس غطاء : حجاب بقولنا نعني

أوافق  البند
 بشدة

أوافق 
 

ال أوافق 
 

أوافق  ال
 ةبشد

 دور األسرة: 
     ىل أنت مقتنعة أن الحجاب واجب عمى المرأة المسممة ؟

     ىل لؤلىل ضغوط معينة في ارتدائك لمحجاب؟
     ىل تؤيدين أن الحجاب عادة اجتماعية يريدىا المجتمع ؟

 دور األقران: 
     ىل لمصديقات أثر عميك في ارتداء الحجاب ؟

 دور التكنولوجيا: 
ىل لمواقع التواصل االجتماعي أثر عميك في ارتداء الحجاب 

 ؟
    

ىل تؤيدين من يقول أن الحجاب مظير من مظاىر التخمف ، 
 وأنو يمنع المرأة من اإلبداع ؟

    

 قناعات شخصية: 
       ؟ الشخصية حريتك يقيد الحجاب أن ترين ىل
     ؟ تامة قناعة عن الحجاب ترتدين ىل
     ؟ الحجاب ترتدين وأنت نفسية براحة تشعرين ىل

     ىل تفضمين ارتداء المبلبس الواسعة الفضفاضة ؟
     ىل ترين أن الحجاب داللة عمى مدى إيمان الطالبة ؟ 
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نتائج تحميل : (2)ممحق 

االستبانة 
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 هل انت مقتنعة ان الحجاب واجب على المرأة المسلمة

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid strongly agree 47 82.5 82.5 82.5 

agree 10 17.5 17.5 100.0 

Total 57 100.0 100.0   

 هل لالهل ضغوط معٌنة فً ارتدائك للحجاب .2      

  
Frequenc

y Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid strongly agree 6 10.5 10.5 10.5 

agree 8 14.0 14.0 24.6 

disagree 21 36.8 36.8 61.4 

strongly disagree 22 38.6 38.6 100.0 

Total 57 100.0 100.0   

 هل تؤٌدٌن ان الحجاب عادة اجتماعٌة ٌرٌها المجتمع .3      

  
Frequenc

y Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid strongly agree 24 42.1 42.1 42.1 

agree 24 42.1 42.1 84.2 

disagree 7 12.3 12.3 96.5 

strongly disagree 2 3.5 3.5 100.0 

Total 57 100.0 100.0   

 هل ترٌن ان الحجاب ٌقٌد حرٌتك الخاصة .4      

  
Frequenc

y Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid strongly agree 5 8.8 8.8 8.8 

agree 2 3.5 3.5 12.3 

disagree 19 33.3 33.3 45.6 

strongly disagree 31 54.4 54.4 100.0 

Total 57 100.0 100.0   

 هل ترتدٌن الحجاب عن قناعة تامة .5      

  
Frequenc

y Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid strongly agree 47 82.5 82.5 82.5 

agree 9 15.8 15.8 98.2 

disagree 1 1.8 1.8 100.0 

Total 57 100.0 100.0   
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  براحة نفسٌة وانت ترٌدٌن الحجابنهل تشعري .6

  
Frequenc

y Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid strongly agree 47 82.5 82.5 82.5 

agree 10 17.5 17.5 100.0 

Total 57 100.0 100.0   

 هل للصدٌقات اثر علٌك فً ارتداء الحجاب .7      

  
Frequenc

y Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid strongly agree 10 17.5 17.5 17.5 

agree 10 17.5 17.5 35.1 

disagree 22 38.6 38.6 73.7 

strongly disagree 15 26.3 26.3 100.0 

Total 57 100.0 100.0   

 هل لمواقع التواصل االجتماعً اثر علٌك فً ارتداء الحجاب .8      

  
Frequenc

y Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid strongly agree 4 7.0 7.0 7.0 

agree 5 8.8 8.8 15.8 

disagree 26 45.6 45.6 61.4 

strongly disagree 22 38.6 38.6 100.0 

Total 57 100.0 100.0   

هل تؤٌدٌن من ٌقول ان الحجاب مظهر من مظاهر التخلف، وانه ٌمنع المرأة من االبداع  .9     

  
Frequenc

y Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid agree 1 1.8 1.8 1.8 

disagree 4 7.0 7.0 8.8 

strongly disagree 52 91.2 91.2 100.0 

Total 57 100.0 100.0   

  

 هل تفضلٌن ارتداء المالبس الواسعة الفضفاضة10

  
Frequenc

y Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid strongly agree 13 22.8 22.8 22.8 

agree 25 43.9 43.9 66.7 

disagree 14 24.6 24.6 91.2 

strongly disagree 5 8.8 8.8 100.0 

Total 57 100.0 100.0   
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 هل ترٌن الحجاب داللة على مدى االٌمان .11

  
Frequenc

y Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid strongly agree 13 22.8 22.8 22.8 

agree 14 24.6 24.6 47.4 

disagree 20 35.1 35.1 82.5 

strongly disagree 10 17.5 17.5 100.0 

Total 57 100.0 100.0   


