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  كيده :چ

 كامل حجاب تر كامل عبارت به يا پوشش وچگونگي چرايي جامعه در دانش آموزان ازمسائل يكي شايد

 و ترين ومهم جامعه دهنده تشكيل واحد وكوچكترين نخستين عنوان به خانواده دركانون اگرما. باشد اسالمي

 رعايت لزوم چرايي واقع در شپرس اين به فرهنگي مفاهيم انتقال و سازي فرهنگ در نهاد تأثيرگذارترين

 مراحل در - جواناننو – آموزان دانش طرف از حجاب رعايت چگونگي انتخاب دهيم، پاسخ اسالمي حجاب

 گردد برمي جامعه يك سنتي و فرهنگي و محيطي عوامل به كه پوشش قلمرو گستردگي به توجه با بعدي

  . بود خواهد تر پذيرش قابل و هنجارپذيرتر تر، عاقالنه

 برنامه ديدن صرف را خود وقت بيشترين خانواده افراد كه زماني از بخصوص اخير دهه چند در متأسفانه اما

 غربي افكار كننده ترويج  هاي شبكه و اينترنت در مجازي هاي شبكه  و غربي  ساز فرهنگ هاي بنگاه  هاي

 و بومي غير هاي فرهنگ تهاجم دچار كلمه معناي در و كنند مي ماهواره اسم به اي رسانه از  اسالمي غير –

 اسالمي و سنتي فرهنگي مسائل اوليه دهندگان انتقال عنوان به ها خانواده تربيتي كاركرد ؛ اند شده اسالمي

 و آموزان دانش افكار بسته درهاي از بسياري كليد شايد مسئله اين.  نيست و نبوده مطلوب كافي اندازه به

 نهاد نخستين عنوان به ما مدارس ديگر ازطرف  باشد حجاب چگونگي و چرايي پذيرش براي ما جوانان

 تأثير تحت هايش خواسته و ذهن كه را نوجواني و جوان بايد نابرابر تقابلي در خانواده فرا تربيتي و آموزشي

 نهادينه براي كه فرهنگي. دهند سوق انساني و اسالمي متعالي فرهنگ سوي به دارد قرار متعددي عوامل

 نگيرد صورت مطلوب حمايت اين اگر و دارد خانواده نهاد و اي رسانه جامعه سوي از حمايت به نياز شدن

  .شود نمي داده گيري چشم پاسخ مدارس در مربيان تالش به قطعا
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دانش آموزي داشتم كه حجابش را به طور كامل رعايت نمي كرد و  ،         معاون آموزشگاه       اينجانب

  . بنا بر اين تصميم گرفتم در پي بهبود اين وضعيت برايم.شد مي همكاران و من اراحتين باعث او ظاهر

  

  مقدمه

 و گري جلوه به و بپوشاند را خود بدن مردان با خود معاشرت در زن كه است اين اسالم در زن پوشش

 در زن سنجند، مي نگيزنا معيارهاي با بلكه انساني، معيارهاي با نه را زن كه اي جامعه در.نپردازد خودنمايي

 اسالمي سادگي و پوشش از گاه هر كه است شگفت. شود مي رفتار كاال يك مانند او با و كاالست يك حكم

 به زبان مصرفي، داري سرمايه مزدور پادوهاي يا غربند، ناآگاه شيفتگان يا غالباً كه مخالفان آيد، مي ميان به

 خانه در او و كنيد محروم جامعه در فعال حضور از را زن خواهيد مي شما كه گشايند مي سخنسرايي

 اجتماعي كار ي صحنه از را كشور جمعيت از نيمي و نگرفته جدي را زن شخصيت شما و سازيد محبوس

 بسيار صورتي به انسان يك عنوان به بايد زن اسالمي تفكر در چون اتفاقاً گفت بايد پاسخ در. ايد رانده بيرون

 كه است اين بودن اجتماعي ي الزمه.بردارد خودنمايي و تجمل از دست است الزم شود، اجتماع وارد جدي

  .كند غرق جامعه درياي در اي قطره چون هم را خود و بپردازد خود به كمتر فرد

 تجلي ساده چادري و لباس قالب در كه است زن معنوي اقتدار و باطني طهارت حقيقت در حجاب آري؛

 پنهان خاك زير در را قيمت گران گنج كه همانگونه. باشد دور به نامحرمان و انباز هوس چشم از تا كند، مي

 و طهارت و دهد ارائه سادگي كمال در را خويش نهاد ي گنجينه بايد نيز زن نشود، رهزنان نصيب تا كنند مي

 ساده خاكي پوشش در خود فرزندان و همسر براي است خانواده درخت باروري ي مايه كه را باطني تقواي

 مورد امروزي عام شناسي روان در اما است شريعت تأكيد چه اگر زن حجاب. نمايد حفظ »حجاب« يعني

 ضروري زن هم و مرد هم سالمت براي حجاب كه دارند اعتراف همگان يعني باشد؛ مي جوامع ي همه توجه

 حجاب به دوباره كرديروي را زنان اجتماعي و اخالقي هاي ناامني از رفت برون راه تنها ويژه به است؛

  .دانند مي
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 جوامع فرهنگ در ، مريم حضرت و سميرا زينب و) س( زهرا حضرت چون زناني وجود كه جاست اين

  .يابند مي دوباره حضوري شجاعت، و غيرت طهارت، پاكي الگوي عنوان به بشري،

  

  زهراست چاك سينه پاك، هر دل          زهراست پاك روي محتاج جهان

  زهراست خاك در او گنج كليد           داند خويش گنج قدر كه زني

 تربيت براي ها پاكي و طهارت ي خيمه دشمنان، عليه ميدان تيز سالح و زنان بخش ايمني حجاب، بنابراين،

  .باشد مي روان و روح آرامش ي مايه و اجتماع استواري خانوادگي، پيوند استحكام ، ايمان با و صالح فرزندان

  .است »عفاف گوهر« از پاسداري براي اي قلعه حجاب و رويد مي حجاب بوستان رد عفاف، گل

 عوامل تأثير تحت و برخواسته جامعه دل از - ساز انسان و ساز فرهنگ نهاد اين -  مدارس مديران  و مربيان

 نا اما عميق بسيار ؛ درس كالس در را خود پذيري تأثير اين مراتبي به هم شايد و هستند آن در موجود

 هم فرهنگيانش كه اي جامعه فرهنگي روزگار بر واي صورت اين در.  دهند انتقال آموزان دانش به محسوس

 هر قولي به".  باشند هنجارشكني يا و ترديد صاحب خود....  و حجاب چون مهمي مسائل اجراي و قبول در

 سير در مسائل ترين تأمل بلقا از نيز موارد اين " نمك بگندد كه بروزي واي زنند مي نمكش بگندد چه

  . است جامعه سطح در بخصوص ما جوانان نزد در حجاب قهقراي

با توجه به اينكه وضعيت نا مناسبي در يكي از دانش آموزانم به نام           معاون آموزشگاه        اينجانب 

حجاب و عفاف عالقه  سميرا مشاهده نمودم درصدد برآمدن از پس اين مشكل شدم تا او را به رعايت كردن

  مند كنم.
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  : مساله بيان

 معناي: كند مي تعريف چنين اين را حجاب اصطالح و لغوي معناي حجاب، مسألة كتاب در مطهري شهيد

 و پرده هم و پوشيدن معناي به هم شده، معروف زن پوشش به كلمه اين ما عصر در كه »حجاب« لغوي

 كه دهد مي پوشش مفهوم جهت آن از كلمه اين. است پرده معناي به استعمالش بيشتر، كه است حجاب

 پوششي آن. نيست حجاب پوششي هر لغت، حسب به كه گفت بتوان شايد و است پوشش وسيلة پرده،

  .»گيرد صورت پرده نصب طريق از كه شود مي ناميده »حجاب«

  :حجاب اصطالحي معناي

 در مخصوصاً و قديم در. است جديد تاًنسب اصطالح يك زن پوشش مورد در »حجاب« كلمة استعمال 

 عوض كلمه كه بوده اين بهتر. . . است رفته كار به است پوشش معناي به كه »ستر« كلمة فقها، اصطالح

 ،»حجاب« لغت شايع معناي گفتم چنانچه زيرا: برديم مي كار به را پوشش كلمه همان هميشه ما و شد نمي

 امر همين و است زن شدن واقع پرده پشت اعتبار به شود مي ردهب كار به پوشش مورد در اگر و است پرده

 محبوس خانه در و پرده پشت هميشه زن است خواسته اسالم كه كنند گمان زيادي عدة كه شد موجب

  . )42ـ43 ص ،19ج آثار، مجموعه: ك. ر. (نرود بيرون و باشد

  :عفاف مفهوم

 خود معناي به را عفاف. است شده فارسي زبان وارد نيدي و اسالمي فرهنگ با كه است عربي واژه نيز عفاف 

  :گويد مي مفردات در راغب و اند دانسته شهواني، هاي خواهش و محرمات از انساني نفس بازداشتن و نگهداري

 و تمرين به كه است كسي عفيف انسان و گردد مي انسان بر شهوت تسلط مانع كه است نفساني حالت عفت

  .باشد يافته دست حالت اين به شهوت بر پيروزي و مستمر تالش
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 مي باز شهوت غلبة از را انسان كه است نفساني حالت: اند گفته آن شرح در و است مناعت معناي به عفت

  .باشد مناعت و نگهداري خود معناي به عفيف بايد پس دارد،

  :موجود وضعيتتوصيف 

است كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت  سال     هستم . مدت       آموزشگاه معاون       اينجانب 

هستم و هم اكنون در اين آموزشگاه خدمت مي نمايم. در آموزشگاه فوق با دانش آموزي به نام سميرا 

برخورد نمودم كه به رعايت حجاب و عفاف زياد پايبند نبود و همين موضوع باعث ناراحتي من و ديگر كادر 

  صميم گرفتم مشكل فوق را حل نمايم.اجرايي مدرسه شده بود . بنا بر اين ت

  تحقيق پيشينة

  :مدارس آموزان دانش حجاب زمينه در شده انجام تحقيقات مطالعه – الف

 دفتر توسط كه تحقيقي به توان مي تاكنون دخترانه مدارس آموزان دانش حجاب وضعيت بررسي زمينه در

 به گرايش عدم يا گرايش علل بررسي“ عنوان تحت 1370 سال در پرورش و آموزش وزارت تحقيق و مشاوره

  .نمود اشاره است شده انجام 18 ، 14 ،11 ،4 ،5 ششگانه مناطق در ”تهران شهر دختران ميان در حجاب

 از كه باشد مي متوسطه و راهنمائي مقطع دختر آموز دانش نفر 537 شامل تحقيق اين بررسي مورد نمونه

 بررسي قابل هاي پرسشنامه تعداد مجموع در و حذف نفر 145 شده انتخاب مالكهاي به توجه با تعداد اين

 مورد 206 و راهنمايي مقطع دختر آموزان دانش توسط پرسشنامه 186 تعداد اين از رسيد مورد 392 به

 از تحقيق اين از آمده بدست نتايج تحليل و تجزيه جهت و شده تكميل متوسطه مقطع آموزان دانش توسط

  .است گرديده دهاستفا توصيفي آمار روش

  : كه ميدهد نشان تحقيق اين از حاصله نتايج

 از ناشي تواند مي حجاب كامل رعايت عدم علت اما. دارند حجاب رعايت به گرايش آموزان دانش اكثريت

 در جامعه سطح در موجود فشارهاي مقابل در العمل عكس شرعي حدود به نسبت آگاهي عدم چون عواملي
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 حجاب به گرايش همچنين و ميباشد...  و توجه چون نيازهايي و جامعه در نامناسب هاي الگو حجاب، زمينه

  .است دبيرستاني مقطع آموزان دانش از بيش راهنمايي مقطع آموزان دانش بين در

 زير حد در بيشتر هستند حجاب به گرايش داراي كه آموزاني دانش پدران تحصيالت ميزان تحقيق اين در

 فوق و ديپلم حد در دهند مي نشان حجاب به گرايش عدم كه آموزاني دانش پدران تتحصيال اما بوده ديپلم

 و خواندن حد در هستند حجاب به گرايش داراي كه آموزاني دانش مادران تحصيالت ميزان و باشد مي ديپلم

 و ديپلم حد در ميدهند نشان حجاب به گرايش عدم كه آموزاني دانش مادران تحصيالت اما بوده نوشتن

  .باشد مي ديپلم فوق

 دست چادر كه معتقدند و چادر به است مربوط ندارند حجاب به گرايش كه آموزاني دانش مخالفت بيشترين

 دانش اكثر ولي اند داده موافق نظر نيز حجاب با موافق آموزان دانش% 7/44 مورد اين در است پاگير و

  .است زن شخصيت به توهين نوعي كردن سر چادر كه هستند آن مخالف حجاب، مخالف و موافق آموزان

 مقطع در كه آموزاني دانش خصوص به است موثر بسيار آموزان دانش پوشش نحوه در اقوام و خانواده نوع

 از بيشتري درصد كه گردد مي مالحظه ها خانواده مسكوني محل نوع نظر از و كنند مي تحصيل راهنمايي

 از يكي كنند مي زندگي آپارتماني منازل در دارند حجاب به گرايش عدم آنها آموزان دانش كه هايي خانواده

 احترام يا تحقيرآميز برخورد و است باحجاب افراد نامناسب رفتار حجاب از آموزان دانش زدگي مهم عوامل

  .است موثر حجاب به آموزان دانش گرايش عدم يا گرايش در بدحجاب و باحجاب زنان با جامعه مردم آميز

 حجاب كه اند عقيده اين بر حجاب مخالف آموزان دانش از بيشتر% 40 حدود حجاب موافق انآموز دانش

 اكثر همچنين است آخرت در انسان خوشبختي موجب و است دين پيشوايان و خدا فرمان چون است الزم

 علل هب نسبت كمتر و اند پذيرفته باشد مي خداوند فرمان آنكه دليل به آنرا رعايت و حجاب آموزان دانش

 در مؤثر عوامل از يكي مد از پيروي دهند مي نشان گرايش حتي و دارند آگاهي آن سياسي يا فرهنگي
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١٠ 

 

 مهم آموزان دانش نظر از انتخاب عدم يا انتخاب در زيبائي احساس و است بدحجابي به آموزان دانش گرايش

  .است

 آموزان دانش عكس بر و اند شده رت راسخ خود عقيده در شده بيشتر حجاب موافق آموزان دانش سن چه هر

  .دهند مي نشان عقايد در بيشتري تزلزل شده بيشتر سنشان چه هر حجاب مخالف

 از نفر 300 روي بر 73 تيرماه در كه تحقيقي و تحقيق اين از آمده دست به نتايج مقايسه به توجه با بنابراين

 نتيجه ميتوان شد انجام يزد شهرستان دخترانه دبيرستانهاي چهارم و سوم دوم، اول، پاية دختر آموزان دانش

 حد در تحصيالت ميزان آموزان، دانش ظاهري مطلوب وضعيت چون عواملي تحقيق دو هر در كه گرفت

 برخورد بدحجاب، و حجاب با افراد با اطرافيان مناسب برخورد ، مدگرائي و مد از پيروي عدم مادران، عادي

 به نسبت آموزان دانش شناخت افزايش حجاب امر اجراي در مدرسه نمسئولي صحيح ريزي برنامه و منطقي

  .باشد مي مؤثر آموزان دانش حجاب رعايت در خانواده افراد حجاب رعايت ميزان و رعايت داليل

 در مؤثر عاملي پدر تحصيالت ميزان تحقيق اين در كه داشت اظهار توان مي تحقيق دو اين تفاوتهاي مورد در

 نداشته حجاب رعايت در چنداني تأثير عامل اين حاضر تحقيق در حاليكه در بوده دانفرزن حجاب رعايت

 نوع مناسبترين مورد در آموزان دانش نظرات به مربوط ميگردد مشاهده كه ديگري تفاوت همچنين و است

 در بوده همقنع و شلوار و مانتو پوشش به معتقد اكثراً تحقيق اين در كه باشد مي جامعه در زنان براي پوشش

  .دانند مي مناسب را مقنعه و شلوار مانتو چادر پوشش دو هر اكثراً حاضر تحقيق در حاليكه

  عملياتي تعاريف

  يزد شهرستان در تحصيلي راهنمايي مدارس دختر آموزان دانش حجاب رعايت در مؤثر عوامل بررسي

  حجاب - 1

  : حجاب لغوي معناي - الف
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١١ 

 

  بودن مصون ، بتمراق ، پاسداري حفاظت، ستر، پوشش،

  :حجاب تعريف – ب

  .است آمده ذيل بصورت فقهي كتب اكثر در كه باشد مي پوششي حجاب از منظور حاضر پژوهش در

 و مرد بدن از جاهايي بودن مشخص از صحيح و كامل مانعي ايجاد و پوشش وسيله از است عبارت حجاب“

 آن بودن پيدا اخالقي و عقيدتي عرف نظر از بعضاً يا و دانسته حرام و مشخص بطور آنرا مقدس شرع كه زن

  .باشد نمي صحيح

  حجاب حدود و حد – ج

 آمده مضمون بدين خميني امام رساله در كه است حدودي حجاب حدود و حد از منظور پژوهش اين در

  .است

 اگر مذكور لباس و شود پوشيده نامحرم از مچ تا دستها و صورت قرص جزء به زن بدن تمام است واجب

 كند جلب را نامحرم توجه كه لباسهايي از و است بهتر چادر پوشيدن ولي ندارد مانع بپوشاند را واجب قدارم

  .شود اجتناب بايد

  بدحجابي تشخيصي مالكهاي - د

 زير مالكهاي از% 50 تذكر مرتبه سه از پس رفتارش در كه است فردي بدحجاب آموز دانش تحقيق اين در

  .بپردازد تراشي دليل و مجادله و بحث به دليل دونب وي همچنين و گردد مشاهده

  پژوهش ضرورت و اهميت

 صندوق و كمد در را مرواريد ي رشته اگر. باشيم مراقبش بايد چشم هزار با بدانيم، گوهري را پاكدامني اگر

 و ها هپش نيش از نزنند توري خانه، ي پنجره مقابل در اگر. شود مي گم نبندند، محكم را آن درِ و نگذارند

  .بود نخواهند امان در ها مگس مزاحمت



 

(چهار  4000قدام پژوهي با قيمت فقط اين فايل فقط براي مشاهده است . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين ا

 www.asemankafinet.irهزار تومان ) به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد .

١٢ 

 

  .هاست آسيب و ها نيش از پيشگيري براي اي وسيله »حجاب«

  !»زنداني« نه و »محدود« نه ايد ساخته »مصون« را خود بنديد، مي را پشه ورود راه شما وقتي

 تاراج، از را خود »افعف گوهر« خواهند مي گزينند، مي بر را حجاب كه آنان. است قلعه بلكه زندان نه حجاب

 راهي چون بالند؛ مي هم خود برگزينش و دهند مي انجام انگيزه و اختيار با را كار اين. دارند نگه مصون

  .شود منتهي شان سرمايه حفظ و خودشان ايمني به كه پويند مي

 دستبرد از دخو »صيانت« براي كه اند عفاف گوهر و سرمايه از برخوردار نشيناني قلعه ، حجاب با بانوان

  .اند شده پناهنده »حجاب دژ« به مهاجمان،

  .بيروني اي جلوه هم است دروني گوهري هم »عفاف«

 آنان اجتماعي هاي فعاليت جلوي كه نيست منظور اين به است كرده مقرر دختران براي اسالم كه پوششي

 بدن پسران، با خود معاشرت در دختر كه است اين اسالم، در دخترها پوشش. نروند بيرون خانه از و بگيرد را

  .نپردازد خودنمايي و گري جلوه به و بپوشاند ها دست و صورت جر به را خود

 مؤثر عامل يك عنوان به جامعه در پسران و دختران روابط در كه پوشش ي مسئله در كه است اين حقيقت

  :ماست روي پيش جدي پرسش يك است، مطرح

  نه؟ يا شود ظاهر اجتماع در وشيدهپ كه است بهتر دختر خود براي آيا

 و عاطفي جدي پذيري آسيب با و دارند يكديگر به پسر و دختر كه كششي و احساسات به توجه با آيا

 از كه باشد داشته حق پسري هر بايد خويش، حريم و خويش از دفاع در دخترها طبيعي قدرت محدودبودن

 بنگرند؟ زن به كاال چون هم تا باشند آزاد بايد مردان اچر ببرد؟ را استفاده حداكثر محلي هر در دختري هر

  است؟ كرده متزلزل غرب در را خانواده نظام كه نيست نگرش همين آيا
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١٣ 

 

 تضمين را جامعه روح و فرد جان و جسم سالمت حفظ پوشش، براي مقررات نوعي نمودن وضع با اسالم

 آن هر: «كه اين نه مگر  اوست، حريم اسدارپ و بخش مصونيت حقيقتاً زن، حجاب ترتيب اين به. است كرده

  .»ياد كند دل بيند، ديده چه

 مسئوليت و كردند انتخاب آگاهانه و دادند خانواده تشكيل كه موقعي در فقط پسران اسالم، آيين در

 زا قبل كنند، برقرار كاميابي پيوند خود قانوني همسر با توانند مي كه است خانواده گرم كانون در پذيرفتند،

 كارهاي و تحصيل و فكر مانع و باشد مشغول موضوع اين به جواني پسر يا دختر هيچ ذهن و فكر نبايد آن،

  .شود ديگران و او زندگي

 و تفكر و تعقل بدون و هيجاني كاميابي يا مسئوليت قبول بدون كامجويي نوع هر اسالمي ي جامعه در

 جدي صورت به نيز غرب جديد شناسي روان در تازگي به اتفاقاً كه اصلي شود؛ مي شمرده ناپسند انتخاب،

  .است گرفته قرار توجه مورد و شده مطرح

 محدود بايد كه خطرناك موجوداتي چشم به جوان پسران و دختران به تنها نه اسالم، كه گفت توان مي پس

 شادابي و آرامش و نسل استمرار و خانواده تشكيل راه در نيز را جنسي ي غريزه حتي بلكه نگرد، مي شوند،

 همگي او مختلف غرايز و استعدادهاست از سرشار جوان. گيرد مي كار به جامعه و فرد رواني بهداشت يعني

  شوند؟ قرباني جنسي ي غريزه پاي در غرايز، اين تمامي كه پذيرد مي خردمندي انسان كدام نيرومندند،

 انضباط و اندازد مي خطر به را جامعه كل و هاآن رواني بهداشت پسر، و دختر روابط آزادي كه بپذيريم اگر

 دهيم؛ در تن روابط، محدودسازي از سطحي به بايد ناگزير سازد، مي مختل را جامعه كل و آنها اخالقي

 تا اجبار، يك هوس، بيماران براي و اند عاقالنه انتخاب يك جامعه سالم افراد براي كه هايي محدوديت

  .بيازارند را ديگران جسم و روح و كنند كشي  رهبه ديگران از آزادانه نتوانند

 شكوفايي و دختران و زنان موقعيت ارتقاي اجتماع، و خانواده فضاي امنيت روش، اين هاي فايده اولين

 جامعه يك »رواني بهداشت« هاي نشانه ترين مهم كه باشد مي جوانان و نوجوانان مختلف استعدادهاي
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١٤ 

 

 جامعه معنوي و مادي ابعاد ي توسعه و صنعتي و فكري توليدات براي الزم ي زمينه كه شوند مي محسوب

  .است

  يك :شواهد آوري گرد

 در مقنعه،   كوتاه فرم مانتو آيد مي مدرسه به نامناسبي وضعيت با و هفتم كالس آموزان دانش جزو سميرا

 را مشكل اين بايد كه ممعل يك عنوان به را خود و شد مي همكاران و من ناراحتي باعث او ظاهركه  سر نيمه

  كنم حل نشود وي در منفي العمل عكس و بيني بد باعث كه طوري به منطقي و عاقالنه برخورد با

  راه حل هاي پيشنهادي :

فرهنگ  خصوص به ارزشها گسترش در تواند مي زير عامل يازده به توجه كه معتقدند مربيان از بعضي

  : است زير شرح به مختصر طور هب عوامل اين. گردد واقع مؤثر حجاب و عفاف

  : مستقيم آموزش ـ 1

 مهارتهاي و شجاعت ، صداقت ، همكاري ، ديگران حقوق به ،احترام پذيري مسئوليت مانند اخالقي ارزشهاي

 تدريس مدرسه و دركالس مستقيم طور به دروس ساير مانند و گردد ريزي برنامه مدرسه در بايد ارتباطي

  . شود

 اثر در و كودك رشد طي در ،بلكه نيست خودانگيخته و ذاتي انسان در آن با منطبق ارهايرفت و ارزشها اين

  . گردد دروني و آموخته بايد بزرگساالن با ارتباط

  : مفاهيم آموزش ـ 2

 بتوانند اگر حتي اينان. ندارند اساسي ارزشهاي از روشني درك مدرسه به ورود بدو در كودكان از بسياري

  . دهند ارتباط خود ي روزمره زندگي به را آنها نيستند قادر غالباً ، كنند عريفت را فوق مفاهيم
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١٥ 

 

 دادن تطبيق چگونگي حو مفاهيم نوع اين درك در را آنان كه است اين كودكان اخالقي پرورش ي الزمه

  . ساخت آشنا زندگي روزمره واقعيتهاي با آنها

  : مثبت زبان كارگيري به ـ 3

 مثبت ،زبان آموزشي محيط در كه بود خواهد بخش اثر وقتي معلمان و مدرسه لينمسئو دستورهاي و گفتار

 گفت توان مي نياييد، دير امتحان ي سرجلسه به مانند عبارتي جاي به مثالً.  رود كار به منفي زبان جاي به

  .بياييد موقع به كه

 خواهند مقررات از بيشتري اطاعت و پذيرش ، رود مي آنان از انتظاري چه دقيقاً بدانند وقتي آموزان دانش

  . داشت

  : بصري تقويت ـ 4

 معرض در و مدرسه مختلف نقاط در بايد ، است نظر مورد اخالقي ارزشهاي بيانگر كه پيامهايي و كلمات

 مي ابتدايي درمدرسه. شود صحبت آنها ي درباره مختلف فرصتهاي در و گيرد قرار آموزان دانش دائم توجه

 مدرسه در مهم ارزشهاي عنوان به را عفو و بخشش ، تفاهم ، درستي ، همكاري ، احترام دمانن كلماتي توان

  . كرد نصب ديگر نقاط يا سرسرا در و متعدد تابلوهاي در درشت حروف با

  : فرآيند و محتوا- 5

 دانش به وقتي مثال طور به. آورد فراهم آنها كاربرد براي نيز شرايطي بايد مدرسه ، ارزشها آموزش بر عالوه

 بر بودن مؤدب و تأخيراست از بهتر موقع به حضور يا و دورويي از بهتر صداقت كه گوييم مي آموزان

  تفهيم آنان به اي مرحله چند فرآيندي طي را مفاهيم اين بايد ؛ دارد ترجيح گستاخي

  . برندب پي آن آثار به و كنند تمرين و آزمايش را جديد رفتار بتوانند بايد آموزان دانش.نمود

  : مدرسه جو ـ 6
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١٦ 

 

 زمين به كرده عبور كالس مرز از بايد ارزشها اين و نيست درس كالس به محدود اخالقي تربيت و تعليم

 كلي ي جامعه و خانه به آنجا از و يابد راه اتوبوس حتي و مدرسه دفتر ، خوري ناهار ، اجتماعات سالن ، بازي

 و مدرسه مسئوالن بين صميميت و متقابل اعتماد ، عدالت ، انصاف روح مدرسه در اگر.  كند پيدا گسترش

  . گيرند مي ياد را متقابل احترام و صميميت ، عدالت ها ،بچه باشد برقرار معلمان

  : معلمان براي ساده آموزشي امكانات و مواد ـ 7

 پرخرج و وقتگير ، طوالني نبايد اخالقي مفاهيم تدريس براي معلمان سازي آماده و خدمت ضمن آموزش

 اين. هستند مقاوم ، گيرد مي آنان از زيادي انرژي و وقت كه هايي برنامه مقابل در اصوالً ها معلم. باشد

 باري صورت به را آن معلمان كه باشد عملي و ساده بايد گيرد مي قرار استفاده مورد كه وسايل و ها برنامه

  . بدانند خود تدريس وظايف از الينفك زءج را آن ،بلكه ننمايند تلقي خود روزمره برنامه بر اضافه

  : برنامه پذيري انعطاف ـ 8

 ها برنامه نوع اين. باشد شده تعيين بيش از آن جزئيات و تحميلي نبايد آموزان دانش اخالقي آموزش برنامه

 معلمان تا شود گرفته نظر در معلم خالقيت و عمل آزادي براي جايي آن در و باشند پذير انعطاف بايد

  . دهند انطباق خود تدريس سبك و خاص شرايط با را ،برنامه مدرسه معيارهاي داشتن نظر در ضمن وانندبت

  : آموزان دانش مشاركت ـ 9

 هم آموزان ،دانش باشد داشته نظر در را معلمان عمل آزادي بايد اخالقي تربيت و تعليم برنامه كه همانگونه

  . نمايند تعلق احساس آن به نسبت و باشند داشته تمشارك اهداف تعيين فرآيند در بتوانند بايد

  : اولياء مشاركت ـ 10
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 معلمان و مسئوالن با اولياء كه است مؤثر پايدارو صورتي در اموزان دانش اخالقي تربيت و تعليم برنامه

 اجراي در شده آگاه ، گردد مي تشويق و تدريس مدرسه در آنچه از و باشند داشته مستمر جلساتي مدرسه

  . باشند داشته نقش ها برنامه

  : ارزشيابي ـ 11

 طول در متناوب شوراهاي و جلسات ،تشكيل هدفها مقدماتي ارزشيابي شامل بايد اخالق آموزش ي برنامه

 بتوانند بايد مدرسه كاركنان و ،معلمان اوليه ريزي برنامه ي مرحله در. باشد نتايج نهايي ارزشيابي و برنامه

 يابند دست آنها به اميدوارند كه را مختلفي اهداف جزئيات و كنند بيان مشخص طور به را خود انتظارات

  . كنند تعيين

 آنها با را خود تدريس ، اهداف گرفتن نظر در با آنان تا استت مناسبي فرصت معلمان هفتگي شوراهاي

 مورد در معلمان كوتاه گزارشهاي صورت به برنامه نتايج ي دهنده نشان بايد نهايي ارزشيابي. سازند هماهنگ

  ).21 ـ 24 صص ، منبع همان( باشد نظر مورد متغيرهاي اساس بر آموزان دانش رفتار تغيير

  

 اجتماعي تعهد و وجدان ، اخالقي ارزشهاي تقويت در پرورش و آموزش نقش

  : آموزان دانش

 اما. نيست پوشيده كسي بر ، دارد زيربنايي نقش آينده انساني نيروي تربيت در پرورش و آموزش اينكه

 هاي رشته در و فني نظر از كه باشد مشخصي نيروهاي پرورش فقط نبايد ، پرورش و آموزش منظور

 در شده ريزي برنامه و رسمي آموزشهاي كنار در بايد پرورش و آموزش بلكه.باشند نظر صاحب گوناگون

 و آموزان دانش كه است آن سبب هب اين و كند ريزي برنامه جدي طور به ، اخالقي و اجتماعي هاي زمينه

.  كنند برطرف خود نقش ايفاي طريق از را جامعه مشكالت بتوانند كه شوند مي مفيدي افراد وقتي جوانان

 تقويت ي مسأله ، كند مي كاربردي جامعه مشكالت حل در را آموزان دانش نقش كه هايي پديده از يكي
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 شد خواهد هموار سازندگي راه ، گيرد قرار درستي يرمس در اگر كه است آنان اجتماعي تعهد و وجدان

 دانش اجتماعي تعهد و وجدان اخالقي ارزشهاي تقويت به زير هاي زمينه در بايد پرورش و ،آموزش بنابراين.

  : بپردازد آموزان

 به. است آنان اجتماعي رشد ، آموزان دانش اجتماعي تعهد تقويت و مسئوليت پذيرش براي اساسي شرط

 ورود از قبل. بپذيرند مسئوليتي و كنند انتقاد و نقش ايفاي ، نظر اظهار جامعه در بتوانند افراد كه طوري

 تقويت. كنند تقويت آنان در را گرايي گروه ي روحيه بايد رسمي آموزش و مدرسه ، جامعه به آموزان دانش

 و تأمين ، مالي و اقتصادي ايمزاي قبيل از مزايايي به آموزان دانش كه شود مي موجب گرايي گروه روحيه

 1369 ، اي افچه.( يابند دسترسي فردي تشخيص و هويت كسب و اجتماعي و گروهي نياز ارضاي اهميت

  ).25،ص

 ميان پيوندهاي زيرا. دهد ياد آموزان دانش به را گروهها با كردن كار مهارت بايد پرورش و ،آموزش امروزه

  كار در كاميابي كليدي عوامل از اشخاص

 ،پيش آنهاست زيرساز فردي پاس و حرمت كه اي تازه مباني براساس و كار گروههاي ميان در كارها. است

  ).32 ص ، 1375 ، طوسي( شود مي برده

 با و كنند مي باور را خود آنان ، پرورش و آموزش توسط آموزان دانش در خودباوري تقويت آموزش با

 خويشتن ، خودباوري ي مقدمه. جويند مي شركت تماعياج هاي مسئوليت در خود به اتكاي و اطمينان

  ).9ص ، 1373 ، الواني( است معرفت نردبان شناسي خويشتن و است شناسي

 زنده آنان در را شناسي خويشتن و خودآگاهي ، آموزان دانش به دادن معني طريق از بايد پرورش و آموزش

 نشسته گل به كشتي ، تمدن اين ساخت اما ، ستيمه انسان به دادن معنا حال در ما:« گويد مي سارتر. كند

  ). 88 ص ، 1374 ، قورچيان(» است شده انسان از معنازدايي باعث همه اينها و شده شخصي غير دنيا. است
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 هاي قابليت و استعدادها و ها توانمندي انسان وقتي يعني. است خود شناخت ، خودباوري اساسي شرط

 شكل ، دهد پرورش را آنها تواند مي كه اين مورد در او باور ، شناخت را دخو فكري ، عقلي ، فردي ، رواني

 و شود مي همراه خودشكوفايي رفتار با خوب هاي خودپنداري. رسد مي خوب پنداري خود به و گيرد مي

 فرد. بپردازد محيط با تعامل به ، است ثمربخش محيط با ارتباطش كه اين به اطمينان با آن با تواند مي فرد

 مي را خود توان افزايش و نمو و نشو هاي فرصت و كند مي برقرار رابطه خوبي به خود محيط با ، خودشكوفا

  ). 422 ص ، 1372، جويس بروس( كند مي كمك ديگران رشد به ترديد بدون و يابد

 شناخت از است عبارت خودباوري:« كرد تعريف چنين را خودباوري توان ،مي باال مطالب به توجه با

 كارگيري به با اينكه به باور دادن شكل ، آنها پرورش و خود اخالقي ، عقلي ، ذهني ، فكري هاي توانمندي

  . شد موفق و برداشت گام جامعه و خود تعالي جهت در توان مي يافته پرورش هاي توانمندي و استعدادها

  : پذيري مسئوليت آموزش

 شود مي حاصل گوناگون امور در مشاركت به موزانآ دانش دادن عادت طريق از پذيري مسئوليت تقويت

 ايفاي از است عبارت مشاركت. دهند ياد آموزان دانش به را مشاركت بايد پرورش و آموزش نظام و مدرسه.

  . جامعه هاي فعاليت ي زمينه در مسئوليت قبول و گيري تصميم ، پيشنهاد ارائه ، اظهارنظر طريق از نقش

 براي انگيزد مي بر را آنان كه است گروهي هاي موقعيت در اشخاص اطفيع و ذهني ،درگيري مشاركت

 مهم انديشه سه ، تعريف اين در. شوند شريك كار مسئوليت در و دهند ياري ، گروهي اهداف به دستيابي

  ). 53 ص ، 1379 ، معلم رشد( مسئوليت و دادن ياري ، شدن درگير:  است نهفته

 معاشر و جليس تأثير از بيشتر ، فرد در را چيز هيچ تأثير ، خود تربيتي يبحثها در طوسي نصيرالدين خواجه

 حفظ ،قانون بود مزاج ماليم استعمال طب در صحت حفظ قانون چه چنان« كه شود مي يادآور و داند نمي

 باشند مشاركت و مشاكل او با مذكور خصال در كه باشد كساني مخالطت و معاشرت ايثار نفس صحت

  ).155 ص طوسي، الديننصير خواجه(
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  :اجراي راه حل 

در اولين قدم با دبير ديني و عربي صحبت كردم و به وي  و گذاشتم ميان در خودر همكاران با را موضوع اين

 صحبت علمي مطالب و الناس حق و وقت اول نماز ، حجاب مورد در مثالتوصيه كردم كه  در كالس درس 

 كهبخواهد  ها بچه از و كند مطرح مطالب مورد در سواالتي و  بگيرد كمك ها بچه خود از آخر ودر كند

  . ميكند رعايت را حجاب كسي چه بگويند

 مي بيان الناس حق زمينه در هايي داستان و كردم مي سوال ها آن از را حجاب مومفه مدرسه از بيرون در 

 كه شد مي داوطلب خود قاتاو بعضي و داديم مي مسوليت ها بچه ديگر و سميرا به نماز روزهاي در و شد

  نماز براي موكت كردن پهن  مانند كارهاي در

  :2شواهدگرد آوري 

 مي استقبال او از نيز ما و ورزش صبحگاهي مراسم در ميكرد همكاري خوب خيلي زمينه اين در سميرا

 كم او جابيح بي علل از يكي سميرا و داشتند شركت هم همكاران ساير و مدير معلمان ،  آن كنار در كرديم

  . دهد نشان مدرسه محيط در را خود طوري به بود  شده باعث كه بود او به توجهي

  

  :گيري نتيجه 

 راه همكاران مشورت با و فكر ها آن مورد روي در و كنيم شناسايي را موردي آموزان دانش مدرسه در بايد ما

 كه شود موجب نبايد مورد اين و دهيم انجام دمور اين بردن بين از براي را راه بهترين و دهيم ارائه را ها حل

 از بتوانيم و  گيرد قرار آموزان دانش ديگر توجه مورد و شود شناخته مدرسه در خاص عنوان به آموز دانش

  گيريم پيش در مناسبي حل راه عقالني و منطقي راه
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 را خود نوعي به مدرسه حيطم در داشت نياز خانواده در او به توجهي بي خاطر به كه بود موردي سميرا مورد

 مي  درست كارهاي انجام و مسوليت احساس با  كه داديم نشان او به ما و نمايد وجود ابراز و دهد نشان

 .باشد ديگران توجه قابل و گذار تاثير و مناسب فردي عنوان به تواند

  مشكالت پژوهش و موانع

  موزانآ دانش ارشاد براي مدرسه مسئولين و اولياء همكار عدم- 1

  ها خانواده در معنوي راسخ اعتقادات عدم - 2

  ها خانواده در اسالم احكام تبين عدم - 3

  ها خانواده بر تاثير در روحانيت نقش عدم - 4

  امنتيت عدم - 5

  ها مهماني و ها عروسي در لعب و لهو االت فراواني - 6

  لعب و لهو مجالس در افراد با مقابله براي توانايي عدم - 7

 ماهواره هاي ازمقوله مدرسه محل در آموزان دانش بطوريكه افراد اين با برخورد عدم و ماهواره از استفاده - 8

  نمودند مي صبحت

  پيشنهادها و راهكارهاي

 راهكارهايي جامعه، سطح از آن هاي آسيب رفع و آموزان دانش ديني تربيت وضعيت سازي بهينه منظور به

  :گردند مي ارائه ذيل صورت به باشند، قلمست پژوهش يك موضوع توانند مي خود، كه

  است؛ ديني تربيت نوين طرح رويكرد ما كنوني جامعه در حاضر، عصر هاي ضرورت ترين مهم از -

  باشد؛ نظر مد همواره اعتدال و تعادل اصل و شود خودداري تفريط و افراط هرگونه از بايد ديني تربيت در -
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 مراجعه خويش درون به آموز دانش كه باشد اي گونه به بايد بلكه ،داشته آمرانه حالت نبايد ديني تربيت -

  بگيرد؛ خويش درون از را پاسخ كرده،

 هاي آموزه ديني، معلمان و تربيتي مربيان است الزم حاضر، عصر در گريزي دين هاي زمينه به توجه با -

  نمايند؛ اجتناب بينيبد ايجاد و گيري سخت گونه هر از و بيان، گيري آسان و سهولت با را ديني

 تضادي آموزان دانش كه اي گونه به كرد؛ توجه دنيا و دين ميان ارتباط چگونگي به بايد ديني تربيت در -

  شود؛ تلقي ديني امري الهي، اهداف رعايت با نيز، دنيا براي تالش نكرده، تصور دو آن ميان

 حفظ براي كافي توانمندي در را الزم يها مهارت و دهند؛ پرورش را فرزندان مذهبي حس بايد والدين -

 و فرهنگي استحاله براي كه اند شده قسم هم پنهان، و آشكار دشمنان تمام كنوني عصر در زيرا نمايند؛ دين

  نكنند؛ كوتاهي اصالً جوانان، و نوجوانان مذهبي

 تا نمود، آغاز عواطف از بايد را ديني تربيت سير بنابراين دارد، تري فعال نقش آموزان، دانش در عواطف -

 را عواطف توان مي عقلي براهين با آنگاه، بدواند؛ ريشه آنان قلب سرزمين در شده، عميق دروني اعتقادات

  نمود؛ تعديل و پيرايش آرايش،

 دانش رغبت و انگيزه ايجاد در مطلوبي بسيار اثر تربيتي، امور اولياي و ديني معلمين شايسته اخالق -

  دارد؛ آموزان

 از كه اي كرده تحصيل و مند عالقه افراد ميان از بكوشد خود، ديني كار اصالح جهت در پرورش و زشآمو -

  كند؛ انتخاب را قرآن و ديني معلمان برخوردارند، اجتماعي قوي شخصيت

 و طرفي بي با بلكه باشند؛ مدارس مديران هاي سياست توجيه ابزار نبايد معارف، معلمان و پرورشي مربيان -

 تالششان و كار نشده، قدرت گري توجيه به متهم قضاوت، و تحليل قدرت داشتن و مستقل و نقادانه هروحي

  شود؛ اثربخش
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 زمان، نيازهاي و علمي هاي روش جديد، هاي دانش از آگاهي و آشنايي با معارف، رشته پژوهنده معلمان -

  شوند؛ پژوهي دين عرصه وارد

 زيرا كنند؛ توجه ديني هاي ارزش كردن دروني به ظاهرسازي ايج به ديني، معلمان و تربيتي مربيان -

  نيست؛ كافي مذهبي، تربيت اهداف به نيل براي ديني آداب در ظاهر صورت تامين

 و آموزگاران مدارس، مديران ميان در ديني هاي ارزش حفظ و تعبد روح و اعتقادي مباني تقويت با -

  داد؛ نجات گريزي دين آفت از را نآموزا دانش توان مي ها، رشته تمام معلمان

  گيرد؛ قرار تعارض در آموزان دانش مذهبي و قومي عاليق با نبايد ديني تربيت -

  گردد؛ اجتماعي هاي ارزش توليد به منجر كه شود دهي سامان اي گونه به بايد مدارس اجتماعي محيط -

 نظر از ديني هاي آموزه نبودن دارزشمن صورت در و گيرد؛ صورت ها ارزش كمك به بايد ديني تربيت -

  كنيم؛ اقدام ديني تربيت به سپس شده؛ ارزشمند ديني هاي آموزه كه شود اتخاذ تدابيري بايد آموزان، دانش

  شود؛ مالي حمايت كنند، مي ايفا بسزايي نقش فرزندان تربيت در كه دار خانه مادران از -

  شوند؛ خابانت تربيتي نگرش و انگيزه براساس تربيتي مربيان -

 اذهان در را جويي حقيقت و نقادي روحيه تربيتي، نوين هاي روش كارگيري به با معلمان و تربيتي مربيان -

  كنند؛ زنده آموزان دانش

  باشد؛ داشته استمرار حالت به بايد آموزان دانش ديني تربيت -

  نمايند؛ اجتناب جداً محض، تلقيني و تزريقي هاي روش كارگيري به از ديني معلمان و تربيتي مربيان -

  شود؛ استفاده صالحيت با كارشناسان و ريزان برنامه از ديني؛ درس هاي برنامه توليد و طراحي در -
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 تربيت زيرا كنند؛ استفاده »نمادين« تربيت روش از مستقيم تربيت جاي به ديني، معلمان و تربيتي مربيان -

 و ها تجربه ها؛ حساسيت نيازها، شناخت راهبرد اين در. است متربي و مربي ميان ارتباط گرو در صحيح

 نقش ها، ارزش ساختن دروني و مفاهيم انتقال تسهيل در تواند مي نمادها، و ها نشانه از استفاده نحوه

  .باشد داشته اي كننده تعيين

  

  

  

  

  منابع و ماخذ

  .كريم قرآن. 1

 نو، شاهي، خرم الدين بهاء نظر زير جمانمتر هيئت ودين؛ فرهنگ ،)1374( ديگران و ميرچا الياده،. 2

  .تهران

  .قم عالمه، مكتبه طالب، ابي آل مناقب ،)1379( محمدعلي مازندراني، آشوب شهر ابن.3

  .تهران جاويدان، البالغه، نهج ،)1366( ابوالقاسم پاينده،. 4

  .تهران رجا، فرهنگي معرفت، آينه در شريعت ،)1372( عبداهللا آملي، جوادي. 5

  .قم ،)السالم عليه(ائمه البالغه، نهج ترجمه ،)1379( محمد شتي،د. 6

  .تهران نور، آواي جوانان، شناسي جامعه ،)1380( رسول رباني،. 7

  .تهران كيهان، اجتماعي، علوم المعارف دائره ،)1371(باقر ساروخاني،. 8



 

(چهار  4000قدام پژوهي با قيمت فقط اين فايل فقط براي مشاهده است . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين ا

 www.asemankafinet.irهزار تومان ) به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد .

٢٥ 

 

  .تهران اهي،دانشگ تربيت، و تعليم شناسي جامعه بر درآمدي ،)1373( علي غالم سرمد،. 9

 همايش مقاالت مجموعه ،»ديني تربيت قلمرو در ها روش شناسي آسيب« ،)1382( محمدرضا سنگري،. 10

 .تهران قلم، محراب ،1ج پرورش، و آموزش در ديني تربيت شناسي آسيب

 

 

    

  

  

  


