
 

 

 

 چگونه توانستم دانش آموزانم رانسبت به رعایت حجاب *پوشش چادر*تشویق نمایم.

 1مریم منصوری نجفی

 

سالمی گرددوبه آن عمق  ست که آگاهی ازآن می تواندیکی ازپایه های تحقق فرهنگ پوشش ا سایل مهمی ا سفه حجاب ازم فل

سوال مهم که   شد ،زیرابه این  شیم؟"ومعنابخ سخ می دهد."چرابایدباحجاب با ست که درکارمعرفی فرهنگح پا  قیقت آن ا

 بدحجابی است.  راه های ترویج پوشش دینی توصیه به حجاب ونهی از ازیکی  ،استحجاب کوتاهی هایی شده 

که درعهت ترویج فرهنگ  وحال برمامعلمان به عنوان عضووووی هرچندکوچم امامورردرعامعه کوچم مدرسوووه واع  اسوووت

 نماییم. را پوشش چادرونهادینه کردن آن نهایت تالش خود

سبی دراین زمینه  شیم.البته بی گمان بایدخودالگوی منا ست طل  به آن معبود عدراین راه ازخداوندحکیم مدد بایدبا سته ود

 بی نیازدراز نموده وازاویاری می عوییم.

 ".حجاب هنرزن وزن هنرآفرینش است"

 *مقدمه:

 میل و با و انسان فطرتی خداخواه وخواهان رشدوکمال داردوباکس  شناختی نسبی ازپروردگارعالم آوای عبودیت سرمی دهد

 دستورات الهی سرتسلیم فرود می آورد. برابر راشتیاق د

شودازبرکات حجاب  سبکی زیبا،منطقی وعامع به آن پرداخته  ست  که اگربه  سالم ا شیدگی زن یکی ازارزش های بزرگ ا پو

 آفت های متعددبی حجابی وبدحجابی مصون می ماند. از و بهره مند می گردد

 رادرالبالی افکاروعقاید آنان باید عستجوکرد.ریشه بیشترانحرافات دینی واخالقی نسل عوان 

 فکراین نسل ازنظرمذهبی آن چنان که بایدراهنمایی نشده است وازاین نظرفوق العاده نیازمند است. 
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ست ودراین  شدن با اوبامنطق وزبان خودش ا شتردرفهمیدن زبان ومنطق او وروبرو  شدبی سل با شکلی درراهنمایی این ن اگرم

 حساس می کندکه این نسل برخالف آن چه به نظرمی رسد لجوج نیست وآمادگی زیادی برای دریافتوقت است که هرکسی ا

 حقایق دینی ازعمله حجاب دارد.

 مدارس مراکزتعلیم وتربیتند. آموزش عملی احکام دینی بخشی ازوظایف معلم ودانش آموزراتشکیل می دهد.

سی وعامع سا ست که بایدبه طورا شش دینی ا سطوح مختلف مدارس تدریس گرددتا ازعمله آن هاپو  ،معارف مربوط به آن در

 فرهنگ پوشش دینی بامعرفت الزم به مرحله عمل آگاهانه درآید.

 تدریس کامل پوشش دینی درمدارس یکی ازمنطقی ترین ،موفق ترین وکلیدی ترین راه تفهیم حجاب اسالمی درکشوراست.

ببال که به این وادی پانهاده ای چراکه حجاب زن مهدآرامش اوسووت که *ای ملکه عفاف که برسوورتاج حجاب نهاده ای،برخود

 چون حصاری بلندازگلستان زیبایی های عسم وعانش محافظت می کند.*

 خداونددرقرآن کریم می فرمایند:

 َوَذکِّرفَِاّن الّذکرَی تَنَفع المومِنین                

 پندده که پندبرای مومنین مفیداست.

ست و ازاین فرصت طالیی باید ازدیگرسومی  سالهای شکل گیری شخصیت دانش آموزان دوران نوعوانی ا دانیم که مهمترین 

هدایت وتربیت آنان به سوومت تعالیم اسووالمی ونهادینه کردن آن دراعماق وعود فراگیران بهره بجوییم زیرااگرازاین زمان  برای

 ت تربیتی مورری برروی آنان انجام داد.باافزایش سن دیگربه سختی می توان اقداما بهره نجوییم

شش چادر والگوپذیری افرادارمحیط پیرامون  ستفاده ازپو شان می دهد که بین میزان پایبندی افرادبه ا شده ن تحقیقات انجام 

صمیم گرفتم  ساس تکلیف نمودم وباتوکل به خداوندمتعال ت ستقیم وعوددارد ونیزبه عنوان یم آموزگاربرخوداح خودارتباط م

س س  عهت گرایش دانش آموزانمب شش چادر فراهم نمایم زیرایم معلم به عنوان یم الگوی  تری منا ستفاده ازپو سبت به ا ن

 قدم های بزرگ وتاریرگذاری بردارد. تواندمی           مناس  دراین زمینه 

 *گردآوری اطالعات وشواهدتشخیصی:

شاهده نمودم که بااینکه دانش آموزان صیلی م سال تح سالمی درآغاز سبت به رعایت حجاب ا سن بلوغ قرارگرفته اندوباید ن م در

 نفرازدانش آموزان ازپوشش چادراستفاده می نمایند.3الزام داشته باشندولی متاسفانه تنها



 

 

بادیدن این شوورایط برخوداحسوواس تکلیف شوورعی نمودم که به عنوان یم مسوولمان ازسوونت پسووندیده امربه معروف ونهی 

ستفاده ازچادربه عنوان ازمنکربهره بجویم وز سبت به ا سازم تادانش آموزانم ران ستعانت ازخداوند متعال فراهم  ستری باا مینه وب

 حجاب برترالبته بدون هیچ  گونه اعبار،تشویق نمایم.

 :تجزیه وتحلیل اطالعات وتفسیراطالعات*

 علل بی توعهی دانش آموزان به استفاده ازپوشش چادر:

 تاربرخی الگوهای دینی. عدم تطابق بین گفتارورف1

 .عدم آگاهی ازفلسفه حجاب2

 .بی توعهی خانواده ها3

 .تاریرپذیری ازدوستان وبستگان4

 .استفاده ازماهواره )عنگ نرم(5

 .کم رنگ بودن برنامه های تلویزیونی درباره اهمیت حجاب وفواید آن6

 .کم رنگ بودن مطال  آموزشی کت  درسی درباره اهمیت حجاب وفوایدآن7

 .تم بعدی بودن برخی ازهمکاران)تربیت قربانی تعلیم می شود(8

 *پیداکردن راه حل :

 پس ازبررسووی عوامل  بی توعهی دانش آموزان نسووبت به اسووتفاده ازچادربه عنوان حجاب برتر،برای پیداکردن راه حل ازمیان

 عوامل مختلف اینجان  مواردذیل راانتخاب نمودم.

 نش آموزان درزمینه فلسفه وفوایدحجابا.افزایش اطالعات وآ گاهی دا

 .توعه خانواده هانسبت به اهمیت استفاده ازپوشش چادر 2

 *اجرای بهترین راه حل:

 ا.افزایش اطالعات وآ گاهی دانش آموزان:



 

 

 برگزاری علسات بحث وگفتگو بین دانش آموزان )درس هدیه های آسمانی،پاداش بزرگ( -

                                                      دانش آموزان واولیای آنان برای افزایش آگاهیازسخنران دعوت  -

 معرفی کتاب هایی باموضوع حجاب وشبهات آن)حجاب درعصرما،مساله حجاب،درسنامه حجاب و...(   -

 تهیه پاورپوینت ها،کلیپ هاوتصاویرزیباباموضوع حجاب وپخش آن برای فراگیران -

 تهیه پاورپوینت باموضوع حجاب دربین دانش آموزانبرگزاری مسابقه  -

 تهیه برگه هایی باموضوع چراچادری شدم؟)برای استفاده درپایان طرح( -

 تهیه لوح تقدیربرای دانش آموزان محجبه -

 تهیه هدایای ارزشمند توسط یم فرد خیر برای دانش آموزان محجبه  -

 حضورروحانی برگزاری عشن بندگی با -

 خانواده هانسبت به اهمیت استفاده ازپوشش چادر:. .توعه 2

 بحث وگفتگوباوالدین پیرامون مساله حجاب درعلسات ماهانه -

 )عنگ نرم(آگاه سازی والدین نسبت به مضرات استفاده ازبرنامه های نامناس  ماهواره -

 بروشوربرای والدین با موضوع حجاب تهیه -

 ش حجاب درمدرسهبرگزاری همای -

 برای والدین مطرح شده درهمایش حجابمسابقه ازمباحث  برگزاری -

 تهیه هدایاتوسط والدین برای دانش آموزانی که تصمیم به استفاده ازپوشش چادرخواهندکرد. -

فرزندشوان)برای اسوتفاده درپایان  اسوتفاده از پوشوش چادرتهیه فرم نظرسونجی نهایی ازوالدین درباره احسواس آنان پس از -

 طرح(

 قضاوتی: شواهد اطالعات و*گردآوری 
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 تاج بندگی بر سر نهاد واز پوشش چادر استفاده نمودند.

ر سطح بینش وشرایط خانوادگی دریم البته الزم به ذکراست که درواقع نمی توان این نتیجه راقطعی دانست چراکه همه ازنظ

 سطح نیستنیدوممکن است گذرزمان وموارد فوق به نهادینه شدن آن خدشه واردکند.

 درصددانش آموزانم برای همیشه ازپوشش چادراستفاده نمایند برای این حقیر بسیارارزشمندمی باشد10امااگربه واقع حتی اگر

 زهرا)س( باشد. وان شاا... ذخیره ای برای آخرت وشفاعت حضرت

 *نتیجه گیری:

شیندوبزرگترهاچون  شکوفه هایش به بارمی ن شکفندو ست که هرروز غنچه هایش می  شه بهاری ا ستان همی دخترم ،عامعه گل

 باغبانی هستندکه رفتارشان درسالمت وآفت مندی آنها نقش بسزایی دارد.

 درآن آشیانه گیرند. که کبوتران سفیدارزش ها پس آنگونه رفتارکن که این گلستان آفت نگیرد،بلکه به گونه ای باش

چه  و آن گاه اسووت که شووبنم عفاف برگلبرگ شووکوفه هامی نشوویندوبرگ های سووبززیبای حجاب شووکوفه هارادربر می گیرند

 که گل هاروبگیرند. زیباست

گی آدمی وحال ای مربی غنچه های آفرینش ،مدرسووه محفل درس وبحث ورشوودوخاطره هاسووت که فرازهای مهم تاریخ زند

 درصفحه وعودش حم می شود. آن چه رامی آموزد و می بخشد راعینیت

 گلبرگ  تا زرین نما، حیا تسلیم و پس حال که خداونداین فرصت گرانبها رابه توبخشیده ،سردفترصفحات قلبش رابه ایمان و
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