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 هشكلة البحث
:تتمخص مشكمة الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي

ما مدى وعي طالبات الصف العاشر في مدرسة بمقيس اليمن 

الثانوية لمبنات بمواصفات الحجاب الشرعي ؟ 
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 اف البحثأهد
اليمن بلقيس مدرسة في العاشر الصف طالبات وعي زيادة في األسرة دور تحديد1.

  الشرعي الحجاب بمواصفات للبنات الثانوية      

بلقيس مدرسة في العاشر الصف طالبات التزام في األقران تأثير مدى على التعرف .2

. الشرعي بالحجاب اليمن      

. الشرعي الحجاب بمواصفات العاشر الصف طالبات التزام في المدرسة دور تحديد .3

مدرسة في العاشر الصف  طالبات التزام في الحديثة التكنولوجيا تأثير على التعرف.4

.بالحجاب اليمن بلقيس    
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 أهوية البحث

الصف طالبات بين الشرعي بالحجاب االلتزام بضرورة الوعي نشر.1
. لمبنات الثانوية اليمن بمقيس مدرسة في العاشر  
المنكر عن وتنيى ، بالمعروف تأمر التي األمة من نكون أن.2

. ــــ تعالى ـــ اهلل ألوامر امتثاالا    
التحمي عمى اليمن بمقيس مدرسة في العاشر الصف طالبات حث.3

.الكريمة األخالق و بالعفة    
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 هصطلحات البحث
: بأنو إجرائياً  الوعي (2016 )عاشور في (ه1416) العريفي يعرف: الوعى

 سالمة و الفيم إلى الوعي يشير كما. معرفة كل أساس ىو و ، مباشراً  إدراكاً  بو يحيط ولما لذاتو اإلنسان  إدراك        
 لآلخرين و لذاتو اإلنسان فيم يعني ىذا ولعل . بو المحيطة لمبيئة و لنفسو اإلنسان إدراك اإلدراك بيذا يقصد و ، اإلدراك

 خالل من البيئة و اآلخرين بين و بينو لمعالقات مدرك وىو مصالحو قضاء و ، حاجاتو إلشباع سعياً  معيم تفاعمو عند
 لدى تكون أن يعني الشرعي الحجاب بمواصفات الوعي ىو ىنا بالوعي المقصود أن بالذكر والجدير . " المختمفة المواقف
 ونعني ، حجابيا في المواصفات بيذه االلتزام ألىمية إدراكيا و ، الشرعي الحجاب مواصفات حول الكافية المعمومات  طالبات
  . ( الجسم و الرأس غطاء) حجاب بقولنا

: الحجاب.2
: المغة في الحجاب   

الستر : الحجاب حجب : (العرب لسان) في ورد      
. حجاب وراء من اكتن إذا تحجب و احتجب وقد ، ستره حَجبو و ، حجاباً  و حجباً  يحجبو الشيء حجب

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

.الوجو وُربَّما ، األكتاف  و العنق و الرأس يغطي المرأة تمبسو غطاء أي :المرأة بحجاب ويقصد          
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 هنهجية البحث

 في العاشر الصف طالبات لدى كافية دراية هنالك كان إذا فيما على للوقوف

 استخدمت ، الشرعي الحجاب بمواصفات للبنات الثانوية اليمن بلقيس مدرسة

. التحليلي الوصفي المنهج الباحثات
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 حدود البحث

:المكاني الحد
 الثانوية اليمن بمقيس مدرسة في العاشر الصف طالبات آراء استطالع عمى البحث اقتصر
. الشرعي الحجاب بمواصفات وعيين مدى حول لمبنات
: الزماني الحد
.2017 األكاديمي لمعام الثاني الدراسي الفصل في البحث طبق
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 عينة  البحث وجمتوع  
اليمن مدرسة بلقيس العاشر في الصف  طالباتمن جميع الدراسة يتكون مجتمع 

.2016 -2017الدراسيالعام في طالبة  في ( 259)عددهن البالغ 

 الالتي العاشر الصف طالبات من عشوائياا  اختيارىم تم طالبة (60) من تتكون و
 .2017-2016الدراسي العام في لمبنات الثانوية اليمن بمقيس مدرسة في  يدرسن
 يجب أنيا تعتقد التي والمواصفات الحجاب ارتداء حول آرائين استطالع تم حيث

 ولكن  استبانة ( 60)توزيع تم قد أنو إلى اإلشارة يجدر و . الحجاب في تتوفر أن
.البنود جميع عمى اجابتيا لعدم منيا ثالثة استبعاد تم
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 أدوات البحث

:التالية األدوات الباحثات استخدمت
 إحصائياا  تحميميا تم وقد . (1) الممحق انظر بند 11 من مكونة استبانة1.

.(2) ممحق انظرSpss برنامج باستخدام
 دور عمى لموقوف قدورة رىيفة الفاضمو األستاذه مع الشخصية المقابمة2.

.الشرعي الحجاب بمواصفات العاشر الصف طالبات التزام في المدرسة
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 نتائج البحث
 اليمن بمقيس مدرسة في العاشر الصف طالبات أن مفادىا نتيجة إلى الباحثات توصمت وقد

 المسممة الفتاه عمى فرض الحجاب بأن %100 وبالنسبة كامل وعي عمى لمبنات الثانوية
 بمواصفات وعي عمى منيم فقط %66.7 بنسبتو ما ولكن .والرئيسي البارز األسرة لدور وذلك

 و األمور أولياء عاتق عمى الممقاة المسؤولية من يزيد األمر حقيقة في وىذا الشرعي الحجاب
 حول الطالبات توعية تستيدف التي الدينية والندوات التوعوية الحمالت لتكثيف المدرسة

  .الشرعي الحجاب مواصفات

 التزاميم في كبير تأثير ليم ليس أن يرون العينة فأفراد والتكنولوجيا األقران بدور يتعمق فيما
 الشرعي بالحجاب
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 تىصيات البحث

. المدرسة إدارة ، الطالبات ،  األمور أولياء : المجتمع في التالية الفئات الباحثات توصي
:األمور أولياء إلى توصيات.1

   . لمحجاب ارتدائين  عند بناتين بمراقبة األمور أولياء الباحثات توصي    
: لمطالبات  توصيات.2

.حجابين في الشرعي الحجاب بمواصفات بااللتزام العاشر الصف طالبات الباحثات توصي    
: المدرسة إلدارة توصيات.3

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


