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Abstract 

 

Background and Purpose: The implementation of Islamic dress code 

and behavior at universities is a part of the Islamic etiquette which reflects the 

cultural form and content of the Islamic society. The present study aimed to 

evaluate the awareness of the faculty members of these regulations and their 

drawbacks and strengths. For the purposes of the study, the faculty members 

were asked about the extent of the success in the implementation of those 

regulations at Mazandaran University of Medical Sciences. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out 

using a descriptive approach. The required data were collected through a 

questionnaire that included demographic information and 33 main 

questions about the subject. In total, 68 faculty members were selected 

from all the faculties. The collected data were analyzed in SPSS software 

(version 20) using Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, and Spearman 

correlation coefficients. 
Results: Based on the findings, 72.1% of the professors were aware of 

the dress code and behavior regulations, while 55.9% of them stated that 

they were not properly informed about these regulations. Moreover, 48.5% 

of the professors adhered to these regulations and 17.2%, 46.6%, 31%, and 

2.5% of them considered these regulations highly, moderately,  hardly, and 

very scarcely successful, respectively. 

Conclusion: The majority of the professors of Mazandaran University 

of Medical Sciences had a positive attitude towards the implementation of 

Islamic dress code and behavior at the university and believed that it would 

maintain the expediency and dispose of the moral harms. Furthermore, they 

insisted on persuasive and informative attempts as precautionary policies. 
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 همکارو  اینیداراب یمرتض

 

 1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،8و سالمت، دوره دین   2

 

 

  

 مازندران پزشکی علوم دانشگاه استادان دیدگاه از دانشجویان میاسال پوشش و رفتار مقررات بررسی

 
 

 *1یکارنام ینیحس نیحس دیس ،1اینیداراب یمرتض
  

 
 

 

 

 چكیده

 آداب از بخشی دانشگاه در اسالمی رفتار و پوشش مقررات اجرای سابقه و هدف:

 این. دهدمی نشان را اسالمی جامعه فرهنگی محتوای و شکل که است اسالمی معاشرت

 و آن قوت و ضعف نقاط دانشگاه، در مذکور مقررات از استادان آگاهی میزان پژوهش

 یبررس را مازندران پزشکی علوم دانشگاه استادان دیدگاه از مقررات این آمیزیتموفق اجرای

 .است کرده

 از هاداده آوریجمع برای. بود توصیفی-مقطعی نوع از مطالعه این ها:شمواد و رو

 قیتحق موضوع با رابطه در اصلی سؤال 33 و دموگرافیک اطالعات بر مشتمل نامهپرسش

 هایداده. شدند انتخاب هادانشکده تمام از استادان از نفر 86 منظور نیبد. شد استفاده

 و والیسکروسکال ویتنی،من شامل استنباطی آماری هاینآزمو از استفاده با شدهآوریجمع

 .شد وتحلیلتجزیه 02 نسخه SPSS افزارنرم با اسپیرمن همبستگی ضریب

 آگاهی رفتار و پوشش مقررات از استادان از درصد 1/20 دهدیم نشان هاافتهی ها:یافته

 آنان به مطلوب نحو هب مذکور مقررات که داشتند اظهار استادان از درصد 9/55 ؛داشتند

موفق و کردندمی اجرا را مقررات استادان از درصد 5/86 همچنین است؛ نشده رسانیاطالع

 0/5 و کم درصد 31 متوسط، درصد 8/88 زیاد، درصد 0/12 را کنونی مقررات اجرای بودن

 .دانستندمی کم خیلی درصد

 رفتار و پوشش اجرای به بتنس مازندران پزشکی علوم دانشگاه استادان شتریب استنتاج:

 ،هاآسیب دفع و مصالح حفظ به توجه با دانشگاه در هاارزش و قوانین به اهتمام و اسالمی

 .داشتند مثبت نظر تشویقی و سازیآگاه هایسیاست کارگیریبه با همراه

 

 اسالمی، پوشش و رفتار مازندران، یپزشک علوم دانشگاه استادان، های کلیدی:واژه

 مقررات
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 ۹۳۱8 یرت 25پذیرش: 

 

 اصیلمقاله 
 .1-11صفحه:  1911، سال 1، شماره 8دوره 

 

 دين و سالمت 

 علوم دانشگاه استادان دیدگاه از دانشجویان اسالمی پوشش و رفتار مقررات . بررسینیحس دیسی، کارنام ینیحس ؛یمرتض، اینیداراب :استناد 

.(فارسی) 9-91(: 9)8؛9311 بهار و تابستان دین و سالمت، .مازندران پزشکی
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 دانشجویان اسالمی پوشش و رفتار مقررات بررسی

 

 9  1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،8دین و سالمت، دوره 

 

 مقدمه

 یهاشاخصه ینترمهم از مناسب پوشش و رفتار

 معاشرت آداب از بخشی نیز اسالم در. است انسان زندگی

 مسلمانان. دارد اختصاص پوشش و تاررف به آن مقررات و

 و حدود رعایت به را خود اسالم، یهاآموزه اساس بر

 موظف بدن پوشش و لباس رفتار، زمینه در ضوابط

 بس همین الهی پوشش و حجاب اهمیت در(. 1) دانندیم

 بشر به متعال خداوند سوی از آن فرامین و احکام که

 اساس رب. (2) است شده واجب آن رعایت و ابالغ

 ورزی،عفت و اسالمی حجاب از هدف قرآنی هایآموزه

 ،(0)( 03 /نور) «لَهُمْ أَزْکى ذلِكَ» نفس تزکیه به دستیابی

 «قُلُوبِهِن وَ لِقُلُوبِکُمْ أَطْهَرُ ذلِکُمْ» دامنیپاک و طهارت

 است فساد از پیشگیری و صیانت امنیت، و (30 /احزاب)

(. 35 /احزاب) «یُؤْذَیْنَ فَال یُعْرَفْنَ أَنْ أَدْنى ذلِكَ»

 و خیر ایجاد و آرامش روانی، سالمت تأمین نیهمچن

 أَنْ وَ» شودمی موجب را جامعه افراد بین در صالح

 برخی وجود به قرآن .(03/نور ) «لَهُن خَیْرٌ یَسْتَعْفِفْنَ

 و کندمی اشاره جامعه در رانهوس و مریض افراد

 دهدمی هشدار بانوان به را آنان پرمخاطره رفتارهای

 قُلْنَ وَ مَرَضٌ قَلْبِهِ فی الذی فَیَطْمَعَ بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَال»

 که نگویید سخن انگیزهوس گونهبه) «مَعْرُوفا قَوْالً

 .(بگویید شایسته سخن و کنند طمع شما در بیماردالن

 .(0)( 02 /احزاب)

 تمصونی اسالمی پوشش اسالم، تربیتی نظام منظر از

 و ظاهری حجاب میان عمیق پیوند خانوادگی، اخالقی،

 فراهم را اجتماعی امنیت ترمهم همه از و باطنی بازداری

 روانى تأثیر درباره( ع) على امام از حدیثی در .آوردمی

 عامل پوشش، در گیریسخت: »است آمده زن بر حجاب

 در موضوع این همچنین «.است زنان استوارى و سالمت

: است گرفته قرار تأکید مورد حضرت آن از دیگر سخنی

 براى و شودمی زن زیبایى دوام سبب حجاب و پوشش»

 برای حجاب (.4) «است. بهتر آنان تعادل و روانى وضعیت

 یکی پرستان،هوی آزار و اذیت از مصونیت و قلب طهارت

 هایمعاشرت و آن نبود و است زن معنوی سالمت ابعاد از

 جنسی هایالتهاب و هاهیجان مرد، و زن میان بندوباربی

 روانی آرامش خوردنبرهم موجب و بخشدمی فزونی را

 . شودمی جامعه افراد

 در اجتماعی امنیت و اخالقی مصونیت به توجه

. دارد بیشتری اهمیت ها،آن موقعیت علت به هاهدانشگا

 تمایالت و هاگرایش با جوانانی حضور محل دانشگاه

 تنظیم با دارند کوشش امر انمتولی است. مختلف

 اسالمی، پوشش و رفتار برای الگویی ترسیم و مقررات

. آورندفراهم  دانشجویان برایمند قاعده و پویا محیطی

 جامعه هایدانشگاه در فرهنگی بحث تریناساسی

 یکی که است اسالمی دانشگاهی ایجاد چگونگی اسالمی،

 اسالمی سبمنا پوشش و رفتار بودن،اسالمی مصادیق از

 انکار توانینم(. 3) است پسر و دختر از اعم دانشجویان

از  یکی است. یشرفتالزمه پ یقانونمند و انضباط که کرد

 یترعا ،شدن و موردقبول قرارگرفتنیاجتماع یهاراه

 (.0)است که در اجتماع حکم فرماست  یانضباط و مقررات

 ایحرفه رفتارهای است الزم زیر هایمؤلفه دلیل به

 شکل بیمار از مراقبت و تحصیل طول در دانشجویان در

 ترینمهم از دانشجویان -1 از: است عبارت که گیرد

 -2 ؛(7) هستند جامعه سازانآینده و انسانی هایسرمایه

 و استادان با دانشجویان رفتار و برخورد نحوه

 فرایند بر تأثیرگذار و مهم عوامل از هاکالسیهم

 نیاز کنونی دنیای تحوالت -0 ؛(9،5) است آنان آموزشی

 با مرتبط هایحرفه در را مدارانهاخالق رویکرد به

 .(13) است کرده تبدیل انکارناپذیر ضرورتی به پزشکی

 که رفتارهایی و هاارزش دهندمی نشان مطالعات برخی

 برخوردار آن از دانشگاه به ورود هنگام دانشجویان

 شودمی تغییر دچار اهدانشگ در تحصیل طول در هستند،

 بروز از حاکی تحقیقات از دیگر بعضی .(10-11)

 بالینی هایبخش در غیراخالقی و ایغیرحرفه رفتارهای

 تأثیر تواندمی که هستند آموزشی هایبیمارستان

 داشته ایحرفه رفتارهای گیریشکل بر منفی آموزشی

 (.14،13) باشد

 یهاگاهدانش در دانشجو آموزش از هدفازآنجاکه 

 انجام برای ماهر یروین تیترب قتیدرحق ،یپزشک علوم
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 همکارو  اینیداراب یمرتض

 

 1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،8و سالمت، دوره دین   4

 

 میحر به وروداحتماالً  و یپزشک با مرتبط یهاحرفه

 و یشرع فهیوظ كیعنوان به است؛ افراد یخصوص

 یاحرفهکامالً  یرفتار است موظف آموختهدانش ،یاخالق

 خود از یدرمان و یعلم یهاطیمحشأن  با متناسب و

 میحر به رازدار یمشاورعنوان به وارههم و دهد نشان

 به(. 10) بگذارد احترام گرانید مقام وشأن  و یخصوص

 آموزشی علمی، هایمحیط از مراقبت و حفظ دلیل همین

 حائز اهداف هاآن داشتننگه سالم به کمك و پژوهشی و

 مسئوالن وظایف از آن به پرداختن که هستند اهمیتی

 (.3) است دانشگاه

 را مقرراتی دنیا هایدانشگاه از بسیاری وی،ر همین از

 و دختر دانشجویان برای زیبنده پوشش و رفتار بر ناظر

 ایحرفه پوشش و ظاهر چگونگی که اندکرده تدوین پسر

 دهد؛ برایمی تشکیل را آن از مهمی بخش دانشجویان

 دانشگاه نامهآئین در توجهجالب نکات از یکی مثال،

 یك که باشند مطمئن باید بیماران که است این بریستول

 قسمتی دانشجو ظاهر. کندمی درمان هاای آنحرفه تیم

 درمانی تیم اینکه بر مبنی است بیمار خاطر آسودگی از

 سنی، و مذهبی فرهنگی، هایتفاوت. است ایحرفه

 قرار تأثیر تحت پزشك پوشش درباره را بیماران دیدگاه

 (. 17) دهدمی

 اسالمی، انقالب پیروزی از پس نیز ایران در

 متعهد مسلمان،) آرمانی انسان تربیت هدف با مرداندولت

 ابالغ و تنظیم را مقرراتی( رسمی هنجارهای به وفادار و

 حرمت و شأن رعایت منظوربه مذکور مقررات. کردند

 کرامت از صیانت آموزشی و پژوهشی، علمی، هایمحیط

 کنار در مناسب رسانیخدمت و دانشجو، شأن و انسانی

 و آموزشی هایمحیط به بیمار اطمینان و اعتماد افزایش

 بیماران، راحتی و آرامش احترام، حس ایجاد درمانی،

 و مراجعان و بیماران دانشگاهیان، روانی سالمت ارتقای

 دانشگاه در(. 10)شد  تدوین دانشجویی مختلف هایگروه

 و یمندقانون منظوربه نیز مازندران پزشکی علوم

 ان،یدانشجو یاسالم پوشش و رفتار یاستانداردساز

 یارفتار و پوشش حرفه نامهنییآ» عنوان با یمقررات

 یعلوم پزشک یهاها و دانشگاهدانشکده انیدانشجو

 یعال یشورا مصوبات به توجه با که است حاکم« کشور

 . شده است ابالغ و میتنظ یفرهنگ انقالب

 و رفتار از دگاننویسن منظور حاضر، مطالعه در

 بدان نامهآیین متن در که است مواردی همان پوشش،

 دانشگاه استادان دیدگاه پژوهش این در. شده است اشاره

 ناظر موجود مقررات خصوص در مازندران پزشکی علوم

 هایحوزه در دانشجویان اسالمی پوشش و رفتار بر

 و رفتار مقررات از استادان آگاهی میزان قبیل از مختلف

 یا موفقیت میزان و مقررات از آنان ارزیابی پوشش،

 .بررسی شد مذکور مقررات بودناجرایی

 

 ها مواد و روش

-توصیفی رویکرد با و است مقطعی نوع از مطالعه این

 از هاداده آوریجمع برای. است شده انجام تحلیلی

. شد استفاده سؤال 00 شامل ساختهمحقق نامهپرسش

 دارد و دموگرافیك اطالعات است و دوبخشی نامهپرسش

رفتار و پوشش  نامهنییآ با رابطه در سؤاالتی حاوی

علوم  یهادانشگاه یهادانشکده انیدانشجو یاحرفه

 مقیاس با اصلی سؤال 25 پاسخ. است کشور یپزشک

 موافقم ،(امتیاز 4) موافقم کامالً شامل چهارتایی لیکرت

( امتیاز 1) مخالفم امالًک و( امتیاز 2) مخالفم ،(امتیاز 0)

 110تا  25 نامهپرسش نمرات بازه. است شده طراحی

 مقررات اجرای و آشنایی با ارتباط در سؤال 0 که است

 پاسخ و شد طراحی نامهپرسش در نیز پوشش و رفتار

 بود.( امتیاز 3) خیر و( امتیاز 1) بله صورتبه هاآن

 اجرایی یتقابل با ارتباط در انتها در سؤال 1 همچنین

 در آن پاسخ که شد طراحی پوشش و رفتار مقررات

 0) متوسط ،(امتیاز 4) زیاد صورتبه و لیکرت مقیاس

 نظر در( امتیاز 1) کمخیلی و( امتیاز 2) کم ،(امتیاز

 120 تا 03مبنای  بر نامهپرسش نمرات بازه. شد گرفته

 در 73/3 و 33/3 ،23/3 صدک اساس بر هاپاسخ. است

 تا 02نمره ) متوسط ،(120 تا 54نمره ) وبخ سطح سه

 09. است شده بندیدسته( 01 تا 03نمره ) ضعیف و( 50

 پزشکی علوم دانشگاه هایدانشکده استادان از نفر

 به مشغول 1053 سال اول سالنیم در که مازندران
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 دانشجویان اسالمی پوشش و رفتار مقررات بررسی

 

 5  1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،8دین و سالمت، دوره 

 

 تخصیص با بندیطبقه گیرینمونه روش به بودند، فعالیت

 هر آموزش اداره به مراجعه با دانشکده هر برای متناسب

 انتخاب تصادفی اعداد انتخاب و لیست اساس بر دانشکده،

 . دادند پاسخ نامهپرسش سؤاالت به و شدند

 نظرات سنجش با نامهپرسش روایی و محتوایی اعتبار

 پایایی تعیین منظوربه. شد تأیید حوزه این متخصصان

 نفر 03 یرو مقدماتی ایمطالعه انجام از پس ،نامهپرسش

 کرونباخ آلفای از استفاده با نامهپرسش پایایی استادان، از

 روش از صوری روایی بررسی در .شد زده تخمین 93/3

 یك در کیفی صوری روایی تعیین. شد استفاده کیفی

 میزان دشواری، سطح یافتن برای تخصصی نفره 13 پانل

 معانی در نارسایی وجود یا عبارات ابهام تناسب، عدم

 تغییراتی صورتبه آنان نظرات که گرفت انجام ماتکل

 .شد اعمال نامهپرسش در جزئی

 هایشاخص از استفاده با شدهآوریجمع هایداده

 و میانگین فراوانی، درصد فراوانی، شامل توصیفی آمار

 هایآزمون و پژوهش هاینمونه توصیف برای معیارانحراف

 و والیسالکروسک ویتنی،من شامل استنباطی آماری

 SPSS افزارنرم کاربرد با اسپیرمن همبستگی ضریب

 .شد وتحلیلتجزیه 23 نسخه

 

 هایافته

 0/93 شدهیبررس یهانمونه در دهدیم نشان هاافتهی

 یسن نیانگیم. بودند زن درصد 7/14 و مرد درصد

 استادان سابقه نیانگیم و 01/49±52/0 استادان

 مرتبه در استادان از درصد 7/14. بود 05/7±41/12

 4/7 و اریاستاد یعلم مرتبه در درصد 5/77 ،یمرب یعلم

. بودند تیفعال به مشغول اریدانش یعلم مرتبه در درصد

 از استادان از درصد 1/72 داد نشان تحقیق این نتایج

 داشتند، اطالع رفتار و پوشش به مربوط مقررات وجود

 طریق از مذکور مقررات که داشتند اظهار درصد 5/33

 درصد 3/49 و است نشده رسانیاطالع آنان به اداری

 (.1 جدول)کردند می اجرا را مقررات

 پوشش و رفتار لزوم» هیگو در داد نشان جینتا

( کامالً درصد 0/03) افراد بیشتر ،«دانشجو یبراقانونمند 

 یاجرا بر نظارت: نمسئوال فهیوظ» هیگو در موافق،

 هیگو در موافق،( صددر 7/33) افراد بیشتر« مقررات

 افراد بیشتر« یجزئ اصالحات با مقررات بودنییاجرا»

 قیتحق با مقررات میتنظ» هیگو در موافق،( درصد 0/07)

 موافق،( درصد 4/34) افراد بیشتر« آن  یاثربخش رامونیپ

 پوشش و رفتار یقانونمند در مقررات تیموفق» هیگو در

 هیگو در ،موافق( درصد 4/34) افراد بیشتر« دانشجو

« دانشجو یپژوهش و یآموزش یارتقا در مقررات بودنمؤثر»

 بودنمؤثر» هیگو در موافق،( درصد 9/09) افراد بیشتر

 افراد بیشتر« دانشجو یبرا یروان آرامش جادیا در مقررات

 یهیتوج جلسات بودنمؤثر» هیگو در موافق،( درصد 5/32)

 در افق،مو( درصد 4/31) افراد بیشتر« مقررات یاجرا در

« استادان نهو  یانضباط تهیکم توسط مقررات یاجرا» هیگو

 یاجرا» هیگو در موافق،( درصد 2/41) افراد بیشتر

( درصد 0/43) افراد بیشتر« مشاور استادان توسط نامهنییآ

 با دانشجو حرمت و شأن به آسیب عدم» هیگو در موافق،

 در موافق،( درصد 5/33) افراد بیشتر« مقررات اجرای

 هایزیرمجموعه تمام در مقررات اجرای مفیدبودن» هیگو

 هیگو در موافق،( درصد 1/44) افراد بیشتر« دانشگاه

 بیشتر« بیماران راحتی و آرامش احترام، حس ایجاد»

 سالمت ارتقای» هیگو در موافق،( درصد 0/43) افراد

( درصد 4/34) افراد بیشتر« همراه و بیمار در روانی

« غربی فرهنگ از تأثیرپذیری کاستن» گویه در موافق،

 درنظرگرفتن» گویه در مخالف،( درصد 1/47) افراد بیشتر

 بیشتر «مقررات اجرای برای پاداش و تشویق

 
 مازندران پزشکی علوم دانشگاه استادان دیدگاه از دانشجویان پوشش و رفتار مقررات به مربوط هایگویه فراوانی توزیع :۹ جدول

 هاگویه ردیف
 سخپا

 خیر بله

 (درصد 5/27) 15 (درصد 1/72) 45 پوشش و رفتار مقررات از اطالع ۹

 (درصد 5/33) 09 (درصد 1/44) 03 استادان به پوشش و رفتار مقررات رسانیاطالع 2

 (درصد 3/31) 03 (درصد 3/49) 00 پوشش و رفتار مقررات اجرای ۳
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 همکارو  اینیداراب یمرتض

 

 1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،8و سالمت، دوره دین   6

 

 نبودن گیرانهسخت» گویه در موافق،( درصد 33) افراد

 گویه در موافق،( درصد 9/01) افراد بیشتر« مقررات الزامات

« دانشجو توسط مناسب پوشش و رفتار لزوم پذیرش»

 امکان» گویه در موافق،( درصد 5/32) افراد بیشتر

 افراد بیشتر« دانشجو توسط مقررات اجرای نکردنقبول

 شناسایی کارت الصاق» گویه در مخالف،( درصد 7/05)

 کامالً( درصد 0/42) افراد بیشتر« دانشجو فرم لباس روی

 بدو در مقررات قبول و توجیه با اثرپذیری» گویه در موافق،

 گویه در موافق،( درصد 5/32) افراد بیشتر« دانشجو ورود

 کارنامه صورتبه مقررات اجرای از حاصل نتیجه انتقال»

 گویه در موافق،( درصد 0/43) افراد بیشتر« دانشجویی

« دانشجو به پوشش و رفتار کارنامه محرمانه رسانیاطالع»

 ارجاع» گویه در موافق،( درصد 0/03) افراد بیشتر

 موافق،( درصد 33« )مشاوره به متوسط نمره با دانشجویان

 ترم دو از پس انضباطی شورای به دانشجو معرفی» گویه در

 مفیدنبودن» گویه در مخالف،( درصد 0/43« )متوسط نمره

 تعلیق به» و« بیرون محیط متفاوت رفتار و وششپ وجود با

 3/31 ترتیب به« جامعه اصالح تا نامهآیین اجرای درآمدن

 و 1 نمودار) بودند مخالف استادان از درصد 3/49 و درصد

 درصد 2/17 را« پوشش و رفتار مقررات بودناجرایی» (.2

 درصد 2/3 و کم درصد 01 متوسط، درصد 0/40 زیاد،

 .انستنددمی کم خیلی

 رفتار مقررات به نسبت استادان دیدگاه نمره میانگین

 5/2. بود 44/91±70/13درمجموع  اسالمی پوشش و

 0/93 ضعیف، را نامهآئین این مقررات از استادان درصد

 .(2دانستند )جدول  خوب درصد 9/11 و متوسط درصد

 

 
 انشجویان با بیشترین نظر موافق استادانگویه از مقررات رفتار و پوشش اسالمی د 5: فراوانی ۹نمودار 

 

 
 گویه از مقررات رفتار و پوشش اسالمی دانشجویان با کمترین نظر موافق استادان 5: فراوانی 2نمودار 
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 دانشجویان اسالمی پوشش و رفتار مقررات بررسی

 

 7  1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،8دین و سالمت، دوره 

 

 اسالمی پوشش و رفتار مقررات به نسبت استادان دیدگاه نمره میانگین :2 جدول

 خوب سطح متوسط سطح فیضع حسط شدهگرفته نمره فیط اریمع انحراف و نیانگیم ریمتغ

 (درصد 9/11) 9 (درصد 0/93) 39 (درصد 5/2) 2 110-39 44/91±70/13 دگاهید

 

 ارتباط جنسیت و نامهپرسش نمرات میانگین بین

 میانگین بین همچنین. نداشت وجود آماری دارمعنی

 آماری ارتباط استادان علمی مرتبه و نامهپرسش نمرات

 اسپیرمن همبستگی ضریب نتایج. نداشت وجود داریمعنی

 و منفی همبستگی سن، و نامهپرسش نمرات بین داد نشان

 که ترتیب بدین (،P، 14/3=r=331/3است ) داریمعنی

 کاهش مدنظر هایگویه با افراد موافقت سن، افزایش با

 .است یافته

 

 بحث

 مذکور مقررات رسانیاطالع داد نشان حاضر مطالعه

 30 تقریباً و است انجام نشده شایستگیبه استادان همه به

 مقررات متن وجود از شده،مطالعه استادان از درصد

 به توجه با رسدمی نظر به بنابراین،؛ داشتند اطالع مذکور

 به رسانیاطالع کفایتعدم بر مبنی آمدهدستبه نتایج

 همراه به موقعبه رسانیاطالع است مقتضی استادان، همه

 برای الزم هایگفتمان و نشست و کارشناسی جلسات

 همچنین. شود انجام زمینه این در استادان همه توجیه

 اظهار استادان از نیمی تقریباً که است حاکی هاداده

 رعایت را دانشجویان رفتار و پوشش مقررات داشتند

 بودناجرایی به استادان از درصد 03 از بیش و کنندمی

. معتقد هستند جویاندانش رفتار و پوشش کنونی مقررات

 بیشتر به نسبت استادان نظر داد نشان تحقیق نتایج

 از تأثیرپذیری کاستن» هایبود. گویه مثبت هاگویه

 پس انضباطی شورای به دانشجو معرفی» ،«غربی فرهنگ

 عدم» هایگویه در گرفت. متوسط نمره ،«ترم دو از

 با مفیدنبودن» ،«دانشجو توسط مقررات اجرای پذیرش

 و« دانشگاه بیرون محیط متفاوت رفتار و پوشش ودوج

« جامعه اصالح تا مقررات اجرای درآمدن تعلیق به»

 مطالعات تاکنون. داشتند مخالف نظر استادان بیشتر

  است. گرفته صورت زمینه این در معدودی

 سایر هاییافته با مطالعه این هاییافته مقایسه

 دانشجویان ایفهحر رفتار و پوشش با رابطه در تحقیقات

 :شودمی ذکر در ادامه

 ضرورت( 2313) همکاران و یلرستان مطالعه جینتا

 یپزشک یدانشجو یاحرفه رفتار و پوشش یکدها نیتدو

 شیازپشیب را رابطه نیا در یسازفرهنگ و آموزش و

 داد نشان قیتحق نیا جینتا نیهمچن. سازدیم انینما

 گاهیجا و یاحرفه تیموقع از یپزشک یدانشجو کردنآگاه

 عموم نزد در پزشکان جامعه از یاندهینماعنوان به او

 با که مطالعه نیا در. رسدیم نظر به یضرور جامعه

 دانشگاه کارآموزان و کارورزان دگاهید یبررس» عنوان

 و پوشش یهایژگیو با ارتباط در تهران یپزشک علوم

 گانکنندشرکتاز  درصد 73 شد، انجام «یاحرفه ظاهر

 یرسم و ساده پوشش ازاستفاده زمینه  در یمثبت دگاهید

  (.17) داشتند

 بررسى» عنوان با پژوهشى در( 2339)خالد  رستگار

 در حجاب بررسى به« حجاب به دختر دانشجویان نگرش

 علوم دانشکده کارشناسى دوره دختر دانشجویان میان

 نگرش داد نشان و پرداخت تهران شاهد دانشگاه انسانى

(. 19) است مثبت طورکلیبه اسالمى حجاب به ختراند

 و رفتار لزوم با استادان بیشتر زین حاضر مطالعه در

 وجود و بودند موافق انیدانشجو یبرا قانونمند پوشش

 و دانشجو یروان آرامش حفظ یبرا را مربوطه مقررات

 ضروری بیماران راحتی و آرامش احترام، حس ایجاد

 طهارت بر عالوه استادان بیشتر دیگر،عبارتبه. انددانسته

 رفتار و پوشش قالب در آن ظاهری بروز به قلب، پاکی و

افسری  مطالعه. معتقد بودند دانشگاه محیط در هنجارمند

 و باورها تعمیق که کرد تأیید را نتیجه این نیز (2312)

 احکرام اجررای بره پایبندی قبیل از دینی هایارزش

 در دامنیپاک پرورش و درونی کنترل یتتقو و الهری

 (.3)است  مؤثر عفاف و حجاب سطح ارتقای

 در داد ( نشان2312همکاران ) و رجالی مطالعه نتایج

 حجاب با درصد 4/15 حجاب، به دانشجویان نگرش زمینه
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 1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،8و سالمت، دوره دین   8

 

 بینابین نظر درصد 0/01 و مخالف درصد 15 موافق،

 رشنگ گیریشکل بر مؤثر عوامل بررسی در .داشتند

 نقش مذهبی، اعتقادات خانواده، حجاب، به دانشجویان

 و اینترنت درنهایت و مدگرایی و مد همساالن، و دوستان

 برخالف(. 15)اند هبود اساسی عامل پنج ترتیب به ماهواره

 بینابینی نگرش دانشجویان بیشتر که رجالی مطالعه

 و رفتار لزوم حاضر مطالعه در داشتند، حجاب به نسبت

 بیشترین که بود ایگویه دانشجو، برای قانونمند پوشش

ترین یکی از مهم. داشت استادان دیدگاه از را موافق نظر

 عوامل .شئون زندگی انسان، منزلت اجتماعی اوست

ازجمله چگونگی حضور در جامعه خصوصاً  مختلفی

 اجتماعی احترام و منزلت باازلحاظ ظاهری و نوع پوشش 

در پناه محافظ، احساس آرامش ها . انساندارد ارتباط

تر شود، درصد کنند و هرچه محافظ و پوشش کاملمی

 شود.بیشتر میامنیت و حفاظت نیز 

 به توجه با (2317) همکاران و یبیشک مطالعه در

 کارورزان، و استادان گروه دو نمره داریمعن اختالف

 یاحرفه یرفتارها تیرعا شیافزابرای  شد شنهادیپ

 شود و فیتعر قیدقطور به یاحرفه رفتار ن،کارورزا توسط

 شود داده آن تیرعا یچگونگ نهیزم در الزم آموزش

(23 .) 

 شدهگزارش  (2333) همکاران و یارزان مطالعه در

 بارهدر یپرستار انیدانشجو از درصد 3/33 یآگاه است

 ینییپا حد در یحقوق مسائل و یاحرفه مقررات و نیقوان

 همسو مطالعه نیا یهاافتهی با رمذکو جهینت(. 21) است

 درصد 5/27صرفاً  یکنون مطالعه در چراکه ست؛ین

ها آن درصد 5/33 و نداشتند اطالع نامهنییآ از استادان

 آنان به مذکور مقررات یرساناطالع که کردند اظهار

 یپزشک علوم دانشگاه استادان. است گرفته صورت

 و رفتار زومل بر موافق، نظر درصد 0/03 با مازندران

 داشتند دیتأک انیدانشجو یبرا یاسالم وقانونمند  پوشش

 کارت الصاق برای یمساعد نظر درصد، 0/42 یفراوان با و

 نظر به. کردند ابراز انیدانشجو فرم لباس یرو ییشناسا

 در ان،یدانشجو لباس یرو ییشناسا کارت الصاق رسدیم

 دانشجو چراکه ؛استمؤثر  انیدانشجو رفتار یسازنهیبه

 را یکمتر امن هیحاش خود، مشخصات کردنعرضه با

 . کندیم احساس ناسازگارانه یاحتمال یرفتارها برای

 عبارترا داشتند  موافق نظر نیکمتر که هیگو دو

 توسط یاسالم پوشش و رفتار رشیپذ لزوم -1 :از بودند

 در پوشش و رفتار نمره به ارجاع و استناد -2 ،انیدانشجو

 استادان ،گریدعبارت. بهانیدانشجو استخدام نشیگز امر

 رفتار نوع خصوص در انیدانشجو موافقنظر  از متابعت به

 در انیدانشجو نظر چراکه ؛نبودند قائل یهنجار پوشش و

 قیسال از یتابع تواندیم رفتار و پوشش نوع خصوص

 در یاحرفه رفتار با و باشد یرعرفیغبعضاً  و مختلف

 استادان نیهمچن. باشد نداشته بتمناس دانشگاه طیمح

 خصوص در پوشش و رفتار نمره ریتأث باشده عهمطال

 دانشجویان یاستخدام و یشغل یهافرصت یبرا نشیگز

 استدالل نیا تواندیم کردیرو نیا لیدل. کردند مخالفت

سطح سالمت  یارتقا ،فلسفه وجودی گزینش که باشد

 در دانشجو اررفت ریتأث وهای دولتی است هاداری دستگا

 خواهد رخازآن پس هاسال که یموضوع بر یآموزش دوران

 بلکه داشت، نخواهد بازدارنده و یجابیا جنبهتنها نه داد،

 .رسدیم نظر به زینناعادالنه 

 

 گیرینتیجه

 با شدهبررسی استادان بیشتر حاضر پژوهش در

 و اسالمی رفتار و پوشش برای مقررات وجود رویکرد

 شیوه ولی بودند، موافق دانشجویان رایب آن الزام

 این کردننهادینه در را مذکور هدف اجرای برای مطلوب

 با توأم توجیهی، هایسیاست از گیریبهره با مقررات

 هایسیاست از منظور. دانستندمی نظارتی هایبرنامه

 رعایت که است واقعیت این با دانشجویان اقناع توجیهی،

 و اثربخشی به دانشگاه، رد رفتار و پوشش مقررات

 آرامش احساس ای،حرفه رفتار و آموزش کیفیت ارتقای

 منجر دانشجویان حرمت و شأن حفظ و مطلوب روانی

دانشگاه  راهکار بودند معتقد استادان همچنین. شودمی

 زمینه در یدجد یورود یاندانشجو خصوص در یژهوبه

 رفتار و پوشش به مربوط مقررات هب عمل و آشنایی

زیادی دارد  یرگذاریتأث ورود، بدو در یاهحرف و اسالمی
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 .شود تقویت است الزم و

 

 های پژوهشمحدودیت

 در مشارکت برای استادان نظر جلب در مطالعه این

 استادان برخی بود؛ برای مثال، مواجه مشکالتی با تحقیق

 دالیلی، بنابر را مذکور مقررات اینکهجمله از) علت هر به

 ترجیح( دانستندیم بهینه سودمندی یا اجرا تقابلی فاقد

 کاهش در موضوع این و نکنند شرکت مطالعه در دادندیم

 .بودمؤثر  نمونه حجم

 

 اتپیشنهاد

 خصوص در یریگمیتصم توانیم رسدیم نظر به

 اجتماع به یدهنظم و یاسالم رفتار و پوشش مقررات

 ه،دانشکد) دانشگاه از یبخش در حداقل را ییدانشجو

 عهده بر یاحرفه یهاتیفعال از یبخش در زین و( کالس

 یامطالعه مستلزم موضوع نیا. گذاشت انیدانشجو

 نییتع یبررس و آنان نظرات اخذ و انیدانشجو از یدانیم

 و مقررات وضع در آنان مشارکت و دخالت زانیم و سهم

 .است آن زیآمتیموفق یاجرا بر نظارت

 

 حمایت مالی

 .ی مالی نداشته استحام مقاله نیا

 

 مالحظات اخالقی

 بودنمحرمانه و اخالقی نکات رعایت راستای در

 که شد داده اطمینان کنندهشرکت افراد به ها،داده

 اهداف برای صرفاً و خواهد ماند محرمانه آنان هایپاسخ

 .شد خواهد گرفته کار به پژوهشی

 

  تعارض منافع

 و حقیقی اشخاص یا شخص هیچ منافع با مقاله این

 .نیست تضاد در حقوقی

 

 تشکر و قدردانی

 یاجرا در که استادان یتمام زحمات از وسیلهبدین

 کنیم.سپاسگزاری می کردند، یاری را ما پژوهش نیا
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