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 چكيده
 و عفـاف  پنهـان  درسـي  برنامـه  زمينـة  در دانشـجويان  زيسته تجارب كشف هدف با مطالعه اين

  .شد انجام پديدارشناسي شيوه از استفاده با و مشهد پزشكي دانشكده حجاب
 از نفـر  25 بـا  هدفمند گيري نمونه صورت به. بود يافته ساختار نيمه مصاحبه داده گردآوري ابزار

 افـزار  نـرم  از اسـتفاده  بـا  و كيفي شيوه به شده آوري جمع هاي داده. شد انجام مصاحبه دانشجويان
Maxq صـحت  و اعتبار. شد تحليل و كدبندي) انتخابي و محوري آزاد، كدبندي( مرحله سه در 

 همتايـان  از اسـتفاده  پـژوهش،  كننـدگان   شـركت  توسـط  هـا  داده مجـدد  بررسي براساس ها يافته
  .شد تأييد و بررسي سازي سويه سه پژوهشي،

 دانشـكده  در تحصـيل  طـي  حجاب و عفاف زمينة در دانشجويان هاي يادگيري كه داد نشان نتايج
 كـه  اي گونـه  بـه  بـوده  رسـمي  درسـي  برنامـه  اهـداف  با تضاد در موارد برخي در مشهد، پزشكي

 پوشش مرزهاي و حد رعايت خصوص در دانشجويان از برخي فرهنگي و مذهبي هاي حساسيت
 بـه . اسـت  شـده  تـر  كمرنگ آن رعايت و يافته كاهش حدي تا مخالف جنس با تعامل و اسالمي

 ناآشـكار  هاي يادگيري و پنهان درسي برنامه نقش به بيشتري توجه بايد مسئولين كه رسد   مي نظر
 هـاي  ظرفيـت  از نماينـد  تـالش  و باشـند  داشته حجاب، و عفاف زمينة در ويژه به آن، از حاصل
  .نمايند استفاده حجاب و عفاف سازي نهادينه جهت زمينه اين در موجود
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  مقدمه

 اسـالمی جوامـع ویژه بـه و بشـری جامعـه در حجاب و عفاف حریم رعایت همواره تاکنون، دیرباز از
 عفـاف، حـریم رعایـت مسـئله احکام و روایات آیات، براساس .است بوده مطرح ارزش یک عنوان به
 حجـاب، و عفـاف حـریم رعایت به تمایل کریم قرآن. است دینی دستور و آموزه یک حجاب، ویژه به
 انسان نهاد در حوا و آدم خلقت آغاز از که داند می انسان درونی و فطری امور از را بودن پوشیده ویژه به
 زنـان و مـردان بـه کـه کند می خطاب اسالم پیامبر به قرآن در خداوند. است شده گذاشته ودیعه به

 از را خـویش هـای نگاه کمـال، بـه رسـیدن و فضـائل و هـا پاکی پاسداشت برای تا دهد فرمان باایمان
 پرهیز و نامحرم مردان برابر در حریم حفظ با و بپوشانند را خویش) عورت( دامان و کاهند فرو نامحرم

 هـای مزاحمت و آزارهـا از نیـز را خـود داشـته، پـاس را جامعـه سالمت آمیز، تحریک رفتار هرگونه از
 همچنـین و حجـاب آیات تفسیر در معصومان از منقول روایات. دارند محفوظ و مصون هوسرانان

 مطهـری شـهید .)۵١ص ،١٣٨١ شـناس، حق( معناست همین مکمل و مؤید نیز آیات این نزول شأن
 بایـد مسـلمان زن کـه اسـت جاودانی حقیقت یک شود می استفاده آیات این از که مطلبی فرمایند می
 این با و باشد هویدا او از پاکی و سنگینی و وقار عفاف، عالئم که کند وآمد رفت مردم میان در چنان آن

 شـوند مـی مـأیوس او از گردنـد مـی شکار دنبال که دالن  بیمار که است وقت آن و شود شناخته صفات
 هـا جلباب و کننـد پیشـه عفـت که خواهد می باایمان زنان از کریم قرآن). ٢٢١ص ،١٣٩٠ مطهری،(
 در امنیـت یعنـی آن، نتـایج از تا بپوشانند خوبی به را خویشتن و کنند نزدیک خود به را شان )چادرها(

  ).٨۵ص ،١٣٨۶ شناس، حق( شوند برخوردار نامحرمان برابر
های دینی،  عنوان یکی از ارزش به ،ویژه حجاب و به ،رعایت حریم عفاف مسئلهدر کشور ما نیز 

البته خاطرنشان  ؛تربیت دینی عجین شده است عرفی و انقالبی جمهوری اسالمی ایران است که با
شود بحث رعایت حریم عفاف و حجاب هم در خصـوص آقایـان و هـم بـانوان مصـداق پیـدا  می
هـای  امـا بـه دلیـل ویژگی ؛)۵۴، ص١٣٨۶شـناس،  این امـر تکیـه دارد (حق کند و قرآن نیز بر می

جسمی و روانی متفاوت این دو جنس، در خصوص هرکـدام از ابعـاد مختلـف عفـاف و حجـاب، 
کید بیشتری بر یک جنس می در بحث رعایـت حـریم چشـم و نگـاه بـه  برای نمونه،شود.  گاهی تأ

نکته  .)٣، ص١٣٨٩شود (مستقیمی و همکاران،  زمینۀ پوشش به زنان توجه بیشتری می مردان و در
کیـدتوجه اینکه، اسالم به توسعه و تعـالی اجتمـاعی، فرهنگـی و اقتصـادی جوامـع  قابل بـر  بـا تأ
 ،از زن و مـرد ،گیری از تمامی استعدادهای موجود و مشارکت حداکثری اعضای جامعـه اعـم بهره

ه صـحن توجه دارد. در فرهنگ اسالمی، زن همپای مرد و حتـی برخـی اوقـات تأثیرگـذارتر از او در
دار  کند. رهبر معظم انقالب اسالمی در این زمینه معتقـد اسـت کـه "زن میـدان اجتماعی عمل می

ها و  در تمامی صـحنه ،). شاید بتوان گفت حضور زنان مؤمن٩ص ،١٣٩٠تعالی است" (حدادی، 
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نمونه هرچند کوچکی از تجلـی حضـور  ،های انقالب اسالمی ایران یا بهتر بگوییم در تمامی جبهه
در  آنـانها چنان بر لزوم مشـارکت خـاص  عی زن در فرهنگ دینی هست. در برخی از حیطهاجتما

کید می رهبر معظـم انقـالب  برای نمونه،شود.  عنوان فریضه یاد می شود که حضور آنان به اجتماع تأ
پزشـکی را  ۀکنـد و رشـت اسالمی طبابت را یک فریضه شرعی و اجتماعی برای بانوان محسوب مـی

هـای  اند که انـواع و اقسـام رشـته ها موظف داند و معتقد است خانم ها دارای اولویت می برای خانم
گویـد امـروز ایـن  تخصصی مثل قلب و داخلی و اعصاب و... را دنبال کنند. همچنـین ایشـان می

  ). ۴۴، صها، بیشتر از مردهاست (همان تکلیف برای زن
، همواره بر مشارکت و حضور عفیفانه آنها ی اجتماعی زنها تباید توجه کرد که اسالم در فعالی
کید نموده است. یکـی از دسـتور (با توجه به نقش حساس ایشان) در مهـم های صحنه اجتماعی تأ

ترین دلیل حجـاب  اسالمی در این خصوص رعایت حجاب اسالمی است. شاید بتوان گفت، مهم
ریزی نماید. قرآن کـریم نیـز  یزن، حضور عفیفانه او در اجتماع است تا سالمت خود و جامعه را پ
آفرین اجتمـاع  بخش و سـالمت حریم عفاف و ایجاد حریم بین زن و مرد را نخستین حرکت سـامان

مْ حافِظُونَ «فرماید  داند و می می هِ وجِ رُ مْ لِفُ ىل * وَ الَّذينَ هُ ُ   إِالّ عَ ريْ ُمْ غَ إِهنَّ ُمْ فَ تْ أَيْامهنُ لَكَ مْ أَوْ ما مَ هِ واجِ أَزْ
لُومنيَ   یعیوسـ یید بار معنایو با مختصات جد یامروز یایالبته حجاب در دن .)۶−۵ ،(مؤمنون »مَ

شده  تبدیل زنانگر یز زن مسلمان از دیو شاخص تما یداده و درواقع به نماد اسالم را در خود جای
باشـد. حجـاب زن سـمبل عفـت،  ینـیام دکگر احیکنار د در یشرع یمکه صرفًا حکنیاست؛ نه ا

  ).٢۵، ص١٣٩٠مقاومت و ایمان او و جامعه اسالمی است (قالیباف، 
 در مقاومـت و اسـتعمار علیه مسلمانان مبارزه از سمبلی عنوان به حجاب مختلف های پژوهش در
 عنـوان با پژوهشی. است شده یاد اسالمی جوامع در استعمار نفوذ مسیر عنوان به حجابی بی و آن برابر

 حجـاب، اهمیـت بـر و است شده انجام »فرانسه توسط الجزیره استعمار در سمبلی عنوان به حجاب«
 نشان نیز اسالمی جوامع تاریخ. است شده تأکید مسلمان، کشورهای سیاسی اقتدار از نمادی عنوان به

 و سیاسـی آسـان نفـوذ آن درنتیجه و فرهنگی نفوذ جهت استعمار مهم های حربه از یکی که است داده
 پارسـیان. اسـت بـوده آنـان بـین حجـابی بی و عفتی بی ابتذال، فرهنگ ترویج مسلمانان، بر اقتصادی

 پایداری عدم و مسلمانان انحطاط دالیل ترین مهم نیز مختلف های پژوهش نتایج همچنین: نویسد می
 انـدلس، ازجملـه مختلـف مناطق در بود، انسانی واالی های ارزش بر مبتنی که اسالمی طالیی تمدن
 مفاسـد ویژه بـه( اجتمـاعی مفاسـد و اخالقی رذایل رشد و اسالم از مسلمانان انحراف را... و الجزایر
 عفـاف حریم اهمیت شده مطرح موارد همه). ١٣٨٨ پارسیان،( دهد می نشان آنان اجتماع در) جنسی

  .کند می آشکار را بانوان برای حجاب رعایت ویژه به و حجاب و
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  تـأثیررسد عوامل مختلفی بر میزان رعایت عفاف و حجاب اسالمی در دانشـجویان  به نظر می
؛ زیـرا )١٣٨٨منبـری،  و گذارند. یکی از عوامل بسیار مهم در این زمینه، نظام آموزشی اسـت (راد

سـازی و  ریزی الزم جهـت فرهنگ دوران تحصیل در نظام آموزشی فرصت مناسبی است تـا برنامـه
رشـد و  یهای کلی نظام بـرا سیاست براساس. انجام شودها در دانشجویان  درونی کردن این ارزش

توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در بخـش آمـوزش عـالی و مراکـز تحقیقـاتی، تعمیـق و گسـترش 
های مرتبط با نظام آموزشـی  ی اسالمی و انسانی، ازجمله اهداف مهم وزارتخانهها معارف و ارزش

ها، همکاری در اعـتالی فرهنـگ، اخـالق و  های اصلی این وزارتخانه شده و از مأموریت برشمرده
معنویت اسالمی و تکوین هویت اسالمی جامعـه دانشـگاهی در مجـامع علمـی دانشـگاهی و در 

دهی بـه  های رسـمی آمـوزش عـالی شـکل در اسناد و برنامـه ،ن راستاشده است. در ای جامعه ذکر
های  ینۀ رعایت عفاف و حجاب ازجمله اهـداف و رسـالتدر زمویژه  هویت ارزشی و اسالمی و به

که آموزش عالی در این زمینـه بـا  دهد میها نشان  اما پژوهش .شده است  بینی رسمی این نهاد پیش
ویژه در  به ،ای که وضعیت رعایت عفاف و حجاب در جامعه گونه به ؛بوده است رو ههایی روب چالش

طور  فرهنگ پوشـش و عفـاف در جامعـه بـه«چندان مناسب نیست.  ،کرده بین نسل جوان تحصیل
های مجری به خود مشغول کرده  روزافزونی روبه افول است و ذهن همه افراد را در نهادها و سازمان

  ). ٢٣، ص١٣٩١(سرمدی و همکاران،  »است
درصد جوانان، پوشیدگی لباس مهـم ٢٣پژوهش نشان داد که در تهیه لباس تنها برای یک نتایج 

دانسـتند  طور خارجی بودن لباس را مهم می درصد آنان مارک داشتن و همین٣۵که  حالی ، دراست
ویژه  بـه ،نیز کاهش معنادار هویت دینی پژوهشگر دیگری). ١١٣، ص١٣٩١(نصرتی و ذوالفقاری، 

در بحث رعایت عفاف و حجاب را، طـی دوران تحصـیل دانشـگاهی در میـان دانشـجویان نشـان 
های پژوهشـی نیـز یـادگیری انحرافـات اخالقـی، جنسـی و  برخی یافتـه  ).١٣٨٨دهد (مهرام،  می

هـای پنهـان دوران دانشــجویی  کـاهش حساسـیت در مـورد عفـاف و حجــاب را ازجملـه یادگیری
). پژوهشگر دیگری نیـز نشـان داد ١٠٣−٩٩، ص١٣٨٩، باغگلیدی رضوانی و شمارد (سعی برمی

ینـۀ مـدیریت بـدن و توجـه بـه در زمویژه  های زندگی (به سبک ،رود که هرچه تحصیالت باالتر می
های  سـبک کمتـر باشـد،تر و هرچه تحصـیالت  پدیده مد و مارک ازجمله در سبک پوشش) مدرن

 ).١٠٩، ص١٣٩١شود (نصرتی و ذوالفقاری،  تر) می اسالمیتر (و احتماًال  زندگی سنتی
رسد  نظر می به ،ویژه عفاف و حجاب به ،ینۀ مباحث ارزشیدر زمهای موجود  با توجه به چالش

کیـد می سازی ارزش درسی رسمی نظام آموزشی که بر نهادینه کنار برنامه در نمایـد،  ها در جوانان تأ
  ویژه در خصــوص  بــه ،هی بــه هویــت دانشــجویاند درســی پنهــان دیگــری در شــکل برنامه
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هـای  درسـی پنهـان دربردارنـده یادگیری  گیری اسـت. ایـن برنامـه در حال شکل ،عفاف و حجاب
. در ایـن اسـتمختلف دانشجویان در ابعاد عفاف و حجاب در خالل قرارگیری در محیط آموزشی 

نقـش  زیـرا ؛تری برخوردارنـدهای علوم پزشکی (دانشکده پزشـکی) از اهمیـت بیشـ میان دانشگاه
های عفاف و حجاب) آنهـا  ارزش ازجملهاساسی در تأمین سالمت جامعه دارند و تربیت ارزشی (

این در حـالی اسـت کـه حضـور  ).۴۵، ص١٣٩٢و همکاران،  ی(بوذرجمهری دارد اهمیت بیشتر
بیماران (اعـم  دیک باازجمله تماس نز ،ها با توجه به شرایط و الزامات این مشاغل افراد در این رشته

رعایـت ممکـن اسـت ... و ها ی خاص این رشتهها تاز زن و مرد)، شرایط اورژانسی آنان، حساسی
  ). ١٣٩۵نژاد و همکاران،  ینی(حس ها مواجه نماید سری چالش حریم عفاف و حجاب را با یک

 هـای گروه ازجملـه شـان ای حرفه منزلـت دلیل بـه پزشکی علوم های رشته متصدیان دیگر سوی از
 ایفـا مـؤثری نقـش جامعه اعضای رفتار به دهی جهت در که شوند می محسوب ایران جامعه در مرجع
 جــانعلیزاده ؛١٣٩۵ همکــاران، و آذرخــش ؛١٨ص ،١٣٩۵ شــالی، صــفری و هزارجریبــی( کننــد می

 حـریم بـا مرتبط ضمنی و رسمی های آموزش اهمیت دهندۀ نشان شده یاد موارد). ١٣٩٢ بستی، چوب
 بـرای مناسـبی فرصـت تواند می دانشگاه بستر و دانشجویی دوره. هاست رشته این در حجاب و عفاف
ــری شــکل ــا گی ــای ارزش و رفتاره ــی ه ــه( اخالق ــاف ازجمل  باشــد دانشــجویان در) حجــاب و عف

 از پـس پزشـکی دانشـجویان کـه رسـد مـی نظـر بـه اما). ۴۵ص ،١٣٩٢ همکاران، و بوذرجمهری(
 حـدی تـا متأسـفانه کـه شـوند مـی ای حرفـه خـاص رفتارهـای و باورها دارای تحصیل دوره گذراندن
 مسـائل این از یکی). ١٣٩٣ دهقانی، و معتمدجهرمی( دهد می کاهش را آنها اخالقی های حساسیت
 ازجملـه ربـط، ذی واحـدهای در موجود اسناد و ها گزارش که ای گونه به است حجاب و عفاف رعایت
 کـه دهد می نشان مشهد پزشکی علوم دانشگاه انضباطی کمیته و عمومی های صالحیت بررسی کمیته
  . است حجاب و عفاف حریم به توجهی بی خصوص در دانشجویان انضباطی موارد٪ ٧٠ از بیش

 و رسـمی درسـی هـای برنامـه تـأثیر تحـت مسئله این از مهمی بخش که گرفت نتیجه بتوان شاید
 ایـن در درسـی  برنامـه ایـن مطالعـه ضـرورت دلیـل به بنابراین است؛ دانشگاه) پنهان( ضمنی ویژه به

 دانشـکده حجـاب و عفـاف پنهـان) تغییـرات( های یادگیری توصیف به که شد خواهد تالش پژوهش
کادمیـک غیـر هـای آموختـه که شود مشخص تا شود پرداخته مشهد پزشکی  از حاصـل دانشـجویان آ
 تحصـیل طـی دانشـجویان سخن، دیگر به چیست؟ زمینه این در مشهد پزشکی دانشکده در تحصیل

 حجاب و عفاف زمینه در را نامطلوبی و ناخواسته ارزشی باورهای و ها نگرش چه پزشکی دانشکده در
 و نـامطلوب هـای یادگیری مـورد در را مناسبی اطالعات بتواند مقاله این است امید نمایند؟ می کسب

 دانشـکده در حجـاب و عفـاف زمینـۀ در) نتیجـه بعـد در پنهـان درسـی برنامه( دانشجویان ناخواسته
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 تـا نمایـد کمـک درسی برنامه متصدیان همه و استادان مدیران، گذاران، سیاست به و کند ارائه پزشکی
 حـد تـا مناسـب ریزی برنامـه با بتوانند درنهایت تا باشند داشته پدیده این از مناسبی فهم و درک بتوانند
 را دانشـکده ایـن حجـاب و عفـاف پنهان درسی برنامه کیفیت ارتقای برای کارا و مؤثر مدیریت امکان
 گـامی، و کننـد فـراهم زمینـه این در موجود های چالش بر غلبه برای را عملی راهبردهای. آورند فراهم
  .شود برداشته آموزشی های نظام و جامعه ارزشی اهداف تحقق در کوچک، هرچند
 
  ها روش و مواد

دانشـجویان در محـیط  ۀکیفی و روش پدیدارشناسی به بررسـی تجـارب زیسـت این مطالعه به شیوه
ینـۀ عفـاف و حجـاب طـی در زمهای (تغییـرات) آنهـا  ترین یادگیری آموزشی، جهت توصیف مهم

عنوان محـیط پـژوهش و  تحصیل در دانشکده پزشکی پرداخته است. دانشکده پزشـکی مشـهد بـه
کنندگان بودنـد. بـرای  عنوان مشـارکت بـه ٩٧−٩۵ یهای تحصـیل دانشجویان این دانشکده در سال

اسـتفاده شـد.  1گیری نظـری گیری هدفمند و سپس از شیوه نمونـه گیری در ابتدا از شیوه نمونه نمونه
 ماننـد وضـعیت اقتصـادی، اجتمـاعی و مـذهبی ،هایی با حـداکثر تنـوع این بود که نمونه سعی بر

، وضعیت تأهـل، وضـعیت سـکونت در محـل ویژه در حوزه رعایت حجاب و عفاف) مختلف (به
بــود.  2ســاختاریافته نیمــه  آوری اطالعــات، مصــاحبه گــرد. ابــزار شــوندتحصــیل و ســن، انتخــاب 

توجه بـود  . رعایت مالحظات اخالقی همواره موردشدکنندگان ضبط  ها با موافقت شرکت مصاحبه
به همین دلیل در این پژوهش پس از کسب تأییدیه از دانشگاه علوم پزشکی مشـهد بـا کـد اخـالق 

IR.MUMS.REC.1397. 051 کنندگان مشـارکت از آگاهانـه رضـایت مطالعه، اهداف توضیح و 
 گمنـام بـودن، محرمانـه رازداری، اصـل درباره. شد اخذ آنان صدای ضبط و پژوهش در شرکت جهت
 حـق همچنـین. شـد داده خـاطر اطمینـان کنندگان شـرکت بـه اطالعـات داشـتن  نگه محفوظ و ماندن
 و راحت امن، محیطی در ها مصاحبه محل. بود محفوظ ایشان برای پژوهش از مرحله هر در گیری کناره

. بـود بیمارستان استراحت اتاق یا و پزشکی آموزش گروه دفتر اتاق خوابگاه، در دانشجویان نظر براساس
   .شد گرفته نظر در جلسه دو تا یک نفر هر برای و انجامید طول به دقیقه ٨٠−۴٠ حدود در مصاحبه هر

بیان سـؤاالت  کنندگان و با برقراری ارتباط با شرکت پژوهشگر مصاحبه خود را با، اساس این بر
 براسـاس«و » های دانشجویان پزشکی طی دوره دانشجویی چه بـود ین یادگیریتر مهم« کلی مانند
ینۀ عفـاف و حجـاب در زم، دانشجویان طی تحصیل در دانشکده پزشکی چه چیزهایی شتجربیات

، آغـاز کـرد و بـا سـؤاالت بـاز »انـد گرفته (مباحث مرتبط با پوشش و ارتباط با جنس مخالف) یاد
                                                           
1. Theoretical sampling  

2. semi-structured interview 
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نفـر از دانشـجویان مصـاحبه ٢۵مجموع بـا  دیگری در مورد تجربیاتشان در این زمینه ادامه داد. در
 دربـاره احساسـات و افکـار آنـان و همچنـینبرداری  ادداشـتیها و  شد. از طریق ضـبط مصـاحبه
سـازی کلمـه بـه کلمـه و بـدون  هـا گـردآوری و درنهایـت پیاده داده ،تعامالت کالمی و غیرکالمی

 براسـاس( Maxqافـزار  فاده از نرمها با اسـت تحلیل داده و و تجزیه شدها انجام  وکاست مصاحبه کم
هـا،  در فراینـد تحلیـل دادهسـخن، . به دیگر اجرا شدسه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی) 

ابتدا به هر سطر، جمله یا پاراگراف، یـک کـد یـا برچسـب مفهـومی اختصـاص داده شـد. سـپس 
 ها تشـباه براساسدر نهایت مقوالت ایجاد شد و  و ارتباط بین این کدها، خرده ها تشباه براساس
عنوان مقـوالت  تری ایجاد شد کـه بـه تر و انتزاعی  مقوالت، طبقات مفهومی کلی ی خردهها تو تفاو

تحلیل، از حجم و تعداد کدها کاسته و بـه سـطح انتـزاع  ۀاصلی پژوهش شناخته شد. در هر مرحل
دهـد.   مقوالت را نشـان مـی رده، یک تصویر کلی از مقوالت عمده و خ١ نمودار شد. آنها افزوده می
ها با کمک گرفتن از چهار نفر از همکاران آشنا با تحقیق  منظور اعتباربخشی به یافته پژوهشگران به

ها، دقیق بودن در تمام مراحل  یافته تأییدکنندگان جهت  کیفی در مرحله کدبندی، رجوع به مشارکت
ها داشـتند. همچنـین از  ه بیشـتر یافتـهپژوهش و درگیری و بررسـی مـداوم، سـعی در اعتبـار هرچـ

و کارکنان دانشکده ارائـه شـد و آنهـا نتـایج را  استاداننتایج حاصل به استفاده شد.  1سازی سویه سه
های حاصـل از  بـا یافتـه ٪٨۵هایی کـه بـا ایشـان انجـام شـد بـیش از  ضمنًا مصاحبه کردند، تأیید

های حاصل از آن به دلیل ضرورت  البته در این مقاله به یافته ؛مصاحبه دانشجویان همخوانی داشت
  .ای نشد اختصار در تدوین مقاله، اشاره

کننـده در پـژوهش بـین  : سـن دانشـجویان شـرکتبدین قرار استکنندگان  مشخصات شرکت
٪ ٨٠بــومی و حــدود  آنهــا دانشــجویان غیــر ٪۶٠دانشــجوی بــومی و ٪ ۴٠ســال بــود.  ٢٧−٢٢

دانشـجویان بـه اذعـان ٪ ۶٠آنهـا مجـرد بودنـد.  ٪۶۵می نیز خوابگاهی بودند. بو دانشجویان غیر
هـای  از خـانواده ٪۴٠اقتصـادی و حـدود −های مرفه و طبقات باالی اجتماعی خودشان از خانواده

  طبقات متوسط جامعه بودند.
  
  
  
  
  

                                                           
1. Trianglation 
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   مقوالت . تصویر کلی از مقوالت عمده و خرده١نمودار 

  
    ها یافته

های مربوط به عفاف و حجاب (نحوه پوشش،  دانشجویان یادگیری٪ ٩٠نتایج نشان داد که بیش از 
در طـول تحصـیل را یکـی از  ،آرایش و تعامل با جـنس مخـالف) و تغییراتشـان در ایـن خصـوص

ساز کلـی  زمینه سؤالدانستند. آنها در پاسخ به  می های خود طی دوره دانشجویی ترین یادگیری مهم
های دانشجویان پزشکی طـی دوره دانشـجویی چـه  ترین یادگیری مهم« :مصاحبه که عبارت بود از

هـای  مجموعـه یـادگیریهای مربوط به عفاف و حجاب در میـان  ، به اهمیت خاص یادگیری»بود؟
دهد.  های پنهان آنها را تشکیل می خود اشاره کردند که سهم بسیار قابل توجهی از مجموعه یادگیری

ها گاهی در جهت رعایت بیشتر، اما اغلب در جهت کاهش رعایت عفـاف و حجـاب  این یادگیری
ایـن  دربـارۀجویان صورت تصادفی برخی از تجارب زیسته دانش توسط دانشجویان بود. در ادامه به

  شود. موضوع تشریح می
 مان نحوه ارتباط و برخورد با جنس مخالف اسـت های دوره دانشجویی ترین یادگیری از مهم«−

  )؛١٩ (کد» کنند میرفتار باهم  تر تر و راحت ... دانشجوهای پزشکی خیلی صمیمی
 هـا برخی اسـت، دانشـجویان مهـم تغییـرات از مخـالف جـنس بـا ارتباط و پوشیدن لباس نحوه«−

  ؛)٢٢ کد( »شود می بهتر حجابشون هم افرادی معدود البته است؛ شدن تر حجاب کم سمت به تغییرشون

 یپزشک دانشکده در حضور از حاصل انیدانشجو پنهان یهایر یادگی
 حجاب و عفاف نهیزم در

 و نامناسب یهاپوشش به لیتما. ١
 آن دنیپوش
 حجاب دانستن یاقهیسل. ١−١
 عنوان ارزش.به یحجابیب از یتلق. ٢−١
)یاسالم(پوشش  حجاب تیرعا کاهش. ٣−١
 یاسالم پوشش تیرعا دانستن متعارض. ۴−١
 یپزشک با
 حجاب به نسبت یمنف یتلق. ۵−١

 متعارض یهاییظاهرآرا انجام به لیتما. ٢
 ینید اصول با
 و یزیتممثابه (به شیآرا از مثبت یتلق. ١−٢

 )دانستن بهداشت
 افراد در شیآرا انجام یشیافزا روند. ٢−٢
 شیآرا در یپزشک شأن تیرعا عدم. ٣−٢
 زننده شیآرا انجام. ۴−٢
 شرع خالف یهاشیآرا انجام. ۵−٢
 شیآرا مورد در تیحساس شدن رنگکم. ۶−٢
 گرانید

 خالف یهاتعامل تیتقو و جادیا. ٣
 اخالق و شرع

 مذکر جنس به) ی(افراط جایب اعتماد. ١−٣
"دوست  دهیپد وعیش و جادیا مثبت، نگاه. ٢−٣

 "یاجتماع
نسبت پزشک تیمحرم از نادرست تصور. ٣−٣
 ماریب به
 یجمعهدست حاتیتفر  یاجرا و یطراح. ۴−٣

 مختلط
 نیب شرع خالف ارتباطات یر یگشکل. ۵−٣

 دختر و پسر
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اما  ؛شوند تر می ها محجبه که بعضی ه... درست کنند ینۀ پوشش معموًال تغییر میدر زمها  بچه« −
شـوند و  مـی تر بحجـا کم ٪۴٠ ... حـداقل شـوند بهتر می ٪۵نسبتش یک به چند است. مثًال اگر 

  )؛٨ (کد »کنند کمتر حدود را رعایت می
ها میزان رعایت حجاب و ارتباط بـا جـنس مخـالف درشـون تغییـر کـرد. مـثًال اگـر  خیلی« −
ن داریـم های خودمون بخواهیم نگاه کنیم، عکسی که اول دانشگاه داشتیم با عکسی کـه اال ورودی

ست. البته تک و توکی هم هستن که خیلی تغییر نکـردن یـا مقایسه کنیم خوب این تغییر مشخص ا
شـن و  وری می ور ده تا ده تـا تغییـر کـردن و ایـن ولی واقعًا تک و توکند. ولی از این ،برعکس شدن

  )؛١٩ (کد »شه میمیزان رعایتشان کمتر 
، یعنـی مـثًال بـه سـمت هکنن محدود پیش میاد کـه تغییـر مثبـت باشـ اونهایی که تغییر می« −

  )؛٢۴ (کد »حجاب شدن کم ؛ یعنیهتر شدن باشد، همیشه بیشتر در جهت مخالف باحجاب
هایی که  درصد از اون بچه١٠حجاب شدند و به جو منفی روی آوردند. اگر  ها بی بیشتر بچه« −
درصـد از ۶٠طـرف نزدیـک  ولی از این ،طرف حجاب و جو مثبت روی آوردند به دحجاب بودن بی

  ).٩ (کد »طرف جو منفی اند به بی روی آوردند و رفتهحجا ها به بی باحجاب
کادمیـک دانشـجویان درخصـوص  های غیر های پژوهش در زمینه اینکه آموخته همچنین یافته آ

عفاف و حجاب حاصل از تحصیل در دانشکده پزشکی مشهد چیست؟ حاکی از ابعاد مهمی بـود 
کردند. تجارب زیسته دانشـجویان در زمینـه  خود به آن اشاره  ۀکه دانشجویان در بیان تجارب زیست

هـای  بنـدی شـد. در ادامـه یافتـه های آنها در مورد عفاف و حجاب در سه مقوله کلی طبقه   یادگیری
  شود:  پژوهش در قالب مقوالت اصلی و فرعی ارائه می

  ؛های غیرمناسب های نامناسب و پوشیدن لباس تمایل به پوشش. ١
  ؛ای های متعارض با اصول دینی و حرفه ییتمایل و انجام ظاهر آرا. ٢
   .های خالف شرع و اخالق در دانشجویان ایجاد و تقویت تعامل. ٣

  شود:  در زیر به تفصیل این مقوالت شرح داده می
  

  های غیرمناسب های نامناسب و پوشیدن لباس تمایل به پوشش. ١
دانشجویان به آن اشاره کردنـد.  های نامناسب یکی از مقوالت مهمی بود کهایجاد تمایل به پوشش

 ١کنندگان در پژوهش در دستیابی به این مقوله در جـدول   های مستقیم شرکت قول هایی از نقل نمونه
  ارائه شده است:
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های نامناسب و پوشیدن  شوندگان در مقوله تمایل به پوشش های مستقیم مصاحبه قول هایی از نقل  : نمونه١جدول 

  مناسب های غیر لباس

  مناسب غیر های لباس پوشیدن و نامناسب های پوشش به تمایل: اصلی مقوله
 خرده
  ها مصاحبه از مستقیم های قول نقل  مقوالت
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  .داره ربطخودشون به و است شخصیمسئلهیکاینمننظربهاماشدهکمحجابشونهابعضی:١٧کد
 راحـت شه نمی دارند، تعصب روش مردم که است چیزهایی حجاب، مثل مذهبی مسائل که گرفتم یاد اینجا: ٢٠ کد
 ای سلیقه مسائل را اینها برخوردهایت توی کالً  باید. باشه مهم برات نباید اصالً  مسائل این و کرد صحبت موردش در

  .کنی دخالت توش نباید که بدانی
. کننـد دخالـت توش قدر این دیگران نباید...  میشه مربوط آدم خود به و شخصی کامالً  امر یک آدم پوشش: ٢٣ کد

  .کنه انتخاب خودش باید خودش، پوشش مورد در هرکسی
 یلیکه خ کنند یم یتلق یو شخص یامر اعتقاد یکمسئله حجاب و پوشش را  ینا یپزشک یاندانشجو یشتر: ب٩ کد 

 خودشان دارند.یدتفکرات و عقای،و به نظر آنها هرکسیستمهم ن
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کـه  یعـیسـروکار دارنـد، طب یاجتمـاع یبـاال یژبـا پرسـتیاو با جامعهاندیپزشکیدانشجو ینها: به هر حال ا٢کد
  جو داشته باشند. ینآزادتر و متناسب با ا تر، یکبخوان پوشش ش

بـه سـر و  یلـیخ ینهـاو ا یسـروکار دار  یاجتمـاع یبـاال یژبـا پرسـت یا بـا جامعـه ی: خوب در دانشگاه پزشک١۶ کد 
 هم ما آزادترند و تر حجاب کم هم پوشش زمینۀ در و ترند راحت باهم معموالً . باکالسن و دهند یم یتشون اهم وضع
  .باشیم داشته را پرستیژ و شأن این خواهیم می
 قـرار قضـاوت مـورد بودنـت شـیک میـزان و پوششـت براسـاس و بینـی ذره یـرپزشـک ز  یـکعنوان  : شما به١٢ کد 
  .کنند عمل حرفت به که شه می باعث و آن؛ غیر چه و درمان محیط در چه شه می مهم خیلی پوششت و گیری؛ می
افـراد و کـادر  یرخـود را بـاالتر از سـا یخود را دکتر دانسته و طبقـه اجتمـاع جورایی یک یپزشک ی: دانشجوها٧ کد 
بـا اغلـب  یتفـاوت یـشدر ظـاهر و آرا ییـربـا تغ یدهستند و با یا بافته جدا ۀتافت یکننو احساس م دانند یم یمارستانب

هست که جامعه به آنها داده است و از روز اول ورود دانشگاه همه آنها  یارزش یلبه دل ینداشته باشند و ا یگرجامعه د
 رخ بـه پوشـش تغییـر بـا را بینی خـودبزرگ یـنا و دهـد می بینی خودبزرگ احساس آنها به که کنند یرا دکتر خطاب م

 .کشنمیدیگران
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  .شدهکمترحجابشوندرصد۶٠نزدیکمثالً شونزیادی: تعداد١٩کد
  کردند و ظاهرشون بازتر و حجابشون کمتر شده. ییرتغ ها یلی: خ٢٧ کد 
 را چادرشـان دیگـر بودنـد، چـادری اول که هایی خیلی کم قبول بود، اما کم حجابشون مناسب و قابل ها یلیخ یل: اوا٢٢ کد 

  .نیست مناسب پوششان زمان اون مثل دیگر حاال داشتند، تری مناسب پوشش یا حجاب که ها خیلی یا برداشتن
  .است رسیده% ٢٠ به اواخر این ولی...  کردند یم یت٪ رعا٨۵تا  ٨٠حجاب  یل: اوا۵ کد 
  تر شده. بوده که حجابشون کمتر شده، شل یادیز  یباً : موارد تقر ٢۴ کد 
  بودنش هم نداشتن.  یدکم مق چادر داشتند، چادرشونو برداشتند بعد کم ها یلی:خ۴ کد 
 یـههامون اکثـرًا دختـرا  بچـه بینم یمـ یـزارندانشگاهمون رو در گـروه م یلاوا یها ها عکس بچه ی: االن گاه٣ کد 
 ولـی بـود، جلـو هاشـون بـودن، مقنعـه ییاگر مانتو یحت یاچادر داشتن  یادخترانه داشتن. اکثرًا  ۀاصالح نکرد یافۀق

 هـا مقنعـه هـی گذشـت که کم کم یا کنار گذاشتن رو چادرشان بودند، چادری که آنهایی از نفر ١٠ حداقل شاید االن
 و اینسـتاگرام تـو االن مـثالً  یـا رفتن، حجابی بی سمت به هی بود کامل حجابشون که هایی بچه مثالً  یا تر عقب اومد
 .میزارن حجاب بی های عکس تلگرام

 سـاپورت بیمارسـتان در پوشـند، یتنگ و کوتاه م یبودن که حجاب کامل داشتن، اما حاال مانتو  یی: دخترها١٧ کد 
  .کنار گذاشتن کامالً  رو چادر و پوشند می
حجابش کامل بـود و  یلعوض شد. اوا یلیکه سر و وضعش خ یمداشت یکردن ... مثًال افراد ییرتغ یلیخ ها ی: بعض١٢ کد 

عـده  یـکهـا ...  حرف یـنروپوشش کوتاه شده و از ا کنه، یموهاش رنگ م یرون،اآلن موهاش ب یول پوشید یساق دست م
  شده). یحجابشون کم شده و تعامالتشون منفیادزیلیخیعنیکردن (ییردرجه تغ١٨٠یهم بودن که حتیمحدود



      ۴٣  پزشکی دانشکده در حجاب و عفاف های ارزش افول

 

  مناسب غیر های لباس پوشیدن و نامناسب های پوشش به تمایل: اصلی مقوله
 خرده
  ها مصاحبه از مستقیم های قول نقل  مقوالت
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 یـنداشـته باشـد ا یـدبا یندر اتاق عمل لباسمون آسـتینکهدارد مثًال ایرتمغایبا پزشکچیزهایییک: واقعًا١٩کد
  است. یربهداشتیو غ یراستانداردکامًال غ

 یاصـًال بهداشـت یرهبلند و رنگ ت یمانتو  یامثًال مقنعه  ینکهمثل ا خوره ینم یها به حرفه پزشک پوشش ی: بعض۶ کد 
 فلسـفه اینکـه مثـل اینهـا کـار، حین در بپوشند بلند و گشاد لباس مثالً  حتماً  که مصرند ها بعضی. یدر پزشک یستن

  .است پاگیر و دست پزشکی در خیلی بلند لباس خوب. نفهمیدن را آن ضروریات و پزشکی
 یجـادبراش ا یمزاحمت یلیتنگ باشد که خ یباً از مواقع کوتاه و تقر  یاریو در بس یزتم ید،سف ید: لباس پزشک با٧ کد 

در کشـور  یگنچـون مـ دهن ینمـ یـتمسـائل اهم یـناصـًال بـه ا ینجـاا ینداشته باشد ول یبلند  یننکند و مثًال آست
  .دارهمنافاتمونایحرفهاستانداردهایبااینخوب.یمهستیاسالم
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کـه کـم  ییها ... بچـه شـده یلهـم تبد یاسـیمسـئله س یـکو بـه  یستن ی: االن حجاب فقط مسئله اجتماع٢۴ کد 
  .کنن می استفاده ابزار یک عنوان به رو حجاب مداران سیاست که کنن می فکر ترن، حجاب

تـالش  قـدر ینانـد) ا کـه در رأس حکومت هایی ی(مـذهب ینهـاهم ا ینداره به خاطر ا یاسیمسئله جنبه س ین: ا٢ کد 
  کنن. تا تفکرات شونو غالب  کنن یم

 
یکی از ابعاد مهم یادگیری دانشجویان طی تحصیل در دانشکده پزشکی مربوط به ایجاد تمایل 

بیـان کردنـد کـه در  آنهـا مناسب بود. بسـیاری از  های غیر اسهای نامناسب و پوشیدن لب به پوشش
اند که نوع پوشش هر فرد یک امر است که دیگران حق دخالت و اظهـارنظر در آن  گرفته دانشگاه یاد

حتـی  آنهـا دهند که راجع به حجاب دیگران قضاوت کنند. ندارند و اینکه به خودشان نیز اجازه نمی
ای از پرسـتیژ بـاالی  کردنـد کـه نشـانه عنوان یک نوع ارزش برای پزشـک تلقـی می حجابی را به بی

اجتماعی فرد است و به ظن خود چون با ورود به دوره دانشـجویی بـا جامعـه پزشـکی حشرونشـر 
کردند مانند آنان لباس بپوشند و این امر موجب کاهش رعایت حجاب اسـالمی  می تالش ،داشتند
 ۀکردند که رعایت حجاب اسالمی با حرف احساس می آنها دانشجویان شده بود. حتی برخی از بین

دار بـودن لبـاس بـا اسـتانداردهای  ها ازجملـه آسـتین برخی پوشش؛ زیرا پزشکی در تعارض است
همچنین تا حد زیادی حجاب را یک امـر  آنها جهانی پزشکی برای لباس پوشیدن همخوانی ندارد.

   .نفوذشان بر افراد است کردند که راهی برای اعمال تمداران تلقی میساختگی سیاس
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  ای های متعارض با اصول دینی و حرفه ظاهرآراییبه تمایل . ٢
ای و انجام آن ازجمله مقـوالت مهـم  های متعارض با اصول دینی و حرفه ظاهرآراییبه ایجاد تمایل 

کنندگان در   های مستقیم شرکت قول نقلهایی از  نمونهکردند.  دیگری بود که دانشجویان از آن یاد می
  ارائه شده است: ٢پژوهش در دستیابی به این مقوله در جدول 

  
های متعارض با اصول  شوندگان در مقوله تمایل و انجام ظاهرآرایی های مستقیم مصاحبه قول هایی از نقل  : نمونه٢جدول 

  ای دینی و حرفه

  ای حرفه و دینی اصول با متعارض های ظاهرآرایی انجام و تمایل: اصلی مقوله
 خرده
  ها مصاحبه از مستقیم های قول نقل  مقوالت
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تر باشـم،  آراسـته یلـیکـنم و خ یـشنکـنم، آرا یتحجابمو رعا تونم یکه من م یدنرس یجهنت ینبه ا ها ی: بعض٢۴کد 
 .بره یخودشم لذت م یباییو ز  یباییتر باشم، باألخره آدم از ز  جذاب یلیباشم، خ یباترز  یلیخ

باشـه، ممکـن  یدسـف یخچـالمثـل اون  یـافمکنم چون اگـه رژ لـب نـزنم ق یشمن اگر آرا شه یم ی: خب چ١٧کد 
  زن خوبه. یبرا یهر حال آراستگ فکر کنن چقدر شلخته است. به  یگراند

  تعجب داره. ینکنه جا یشآرا یو اگر کس شه یم یتلق یزیبهداشت و تم یترعا یکردن به معن شیآرا یگه: االن د١٩کد 
افـراد  دهن یانجـام نمـ ینهـامـثًال اصـالح ابـرو ا یـا کنن ینمـ یـشکـه آرا ییدخترهـا کنن یفکر م ها ی: بعض١۶کد 
 مسئله در انتخاب دخترها توسط پسرها واقعًا نقش دارد. ینو ا اند؛ ینامرتب
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ها زمـان مـا مـثًال چـه  تو دانشکده بچـه اومدیمیما مکنمیمیسهمقایشسال پ٧: مثًال من زمان خودمون را٣کد
 دانشـکده کـه االن دانشـکده دارم کـاری میام هایی موقع یهبود، االن که مثًال  یهاشون چه جور  بودن چهره یشکل

 بـین نفـر چنـد حـد در الیـت ملیح خیلی آرایش یه کرد می آرایش کمی اگه ما زمان. کردن تغییر خیلی ها بچه تعطیِل 
  .مد سالن همه بینی می کالً  دیگه دانشکده دانشکده، میای که االن ولی فقط لب رژ یه حد در بقیه بوده ها بچه
  .کنن می آرایش االن اول، کردن نمی آرایش اصالً  که هایی بچهدرصد ٧٠ از بیش تقریباً . یرترهفراگ یشدر آرا ییر: تغ٢۴کد 
  .شد یکمتر م یترعا ینا یلیخ رفتیم ینداشتن، باالتر که میشیآراکردن،یمیترو رعاهایشکه اول آرایی: اونا٢٢کد

٢
−٣

رعا
 .

ت
ی

 
ن 
شأ

ن 
رد
نک

شک
پز

 ی
آرا

در 
ش

ی
  

 بعـد بهداشـتی، سـرویس تـوی رفتن مـی. بیمارسـتانآوردنمیشونبا خودیشو لوازم آرایفها مثًال ک: بچه١٧کد
 بیـان اینکـه جای به وحسابی درست عروسی یه برن که شدن آماده که انگار. دیگه االن خوِب  گفتن می گشتن، برمی
  .کنن پزشکی کار
اند اجازه  رشته خاص یک ینهامثًال ا ینکهخوب حاال ا ینکهدارن ا هاشون یکه بعض ینیب حس خودبزرگ یک: ١٠کد 

پزشـک نباشـد  یـکدر شأن  یگرد یدرا انجام بدهند که واقعًا شا یشیرا انجام بدهند و هر پوشش و آرا یدارند هر کار 
 بپوشه.یلباسطورینایاکندیشآراطوریینکه ا
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رفـتن سـالن  یـا یمارستاناومدن ب ینهاکه ا کند یدارند که آدم تعجب م یمارستاندر ب یشیچنان آرا ها ی: بعض١١کد 
  .نبودن طور این دانشکده در. بیمارستان میان شده کاشته ناخن و مژه با مثالً . یشآرا

انگار  دانشـگاه. انگارنـه آیند یم یقلم ٧ یشآرا یککه هر روز با  شن یم یداراز خواب ب یک ینهاا دانم ی: من نم١٠کد 
کادم یمحل رسم یک ینجاا   نبودن. طوری ینا یلکه اوا یاست. در حال یکو آ

 کـار محـیط مـال واقعـاً  زننـده آرایـش نـوع این آخه. گیرن یاشتباه م یاگو یبا عروس یلمحل تحص ها ی: بعض١۵کد 
  .هستن ولی است کم اینها تعداد البته. است عروسی مال نیست

 یاصًال کار بهداشت ینهاکه ا یدر حال ینهادر حد کاشت ناخن و مژه و ا یها حت بچه ینرواج دارد ب یلیخ یش: آرا٧کد 
  است. یو منبع آلودگ یستن



      ۴۵  پزشکی دانشکده در حجاب و عفاف های ارزش افول

 

  ای حرفه و دینی اصول با متعارض های ظاهرآرایی انجام و تمایل: اصلی مقوله
 خرده
  ها مصاحبه از مستقیم های قول نقل  مقوالت
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 یاصًال کار بهداشت ینهاکه ا یدر حال ینهادر حد کاشت ناخن و مژه و ا یها حت بچه ینرواج دارد ب یلیخ یش: آرا٧کد 
  است. یو منبع آلودگ یستن

  و دانشگاه. یمارستانب یطدر مح کنند یم یشآرا ها یلی: خ۶کد 
  .کنن یم یشرژلب و مداد آرا یکها در حد  درصد بچه٩٠ها دارند. مثًال  بچه یشترب یباً را تقر  یش: آرا٢کد 
در دانشـگاه  یشترشونب یول اند یطور  هنوز هم همان کردن ینم یشکه اول آرا ییها از بچه ی: تعداد محدود٢١کد 
  .کنند یم یشآرا

مثًال اول اصًال بلـد نبـودن  کنند یم یتشدن که مثًال حدود را کمتر رعا ییرتغ یندر دانشگاه دچار ا ها ی: بعض١۶کد 
العـاده قشـنگ بلدنـد  فوق ینهـاکـه ا داننـد یدارند و همـه م یشآرا یشهاند و هم کار خبره ینکنند اما االن در ا یشآرا
  کنند. یشآرا
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ندارم. آنهـا  یهم نظر یگرانراجع به د یول دهمیدر مقابل نامحرم) را انجام نمیشکارها (آراین: من خودم ا٢٣کد
  .کنن یکارها را م ینخودشون دارن ا یبا استانداردها یعنیخودشان را دارند  یارخودشان و اخت یزندگ
نشده که ما بـاهم صـحبت  وقت یچ... ه کنیم یصحبت نم یزاچ ینبا دوستامون، در مورد ا یگه،با همد وقت یچ: ما ه٢۴کد 
  .کنیم یاصًال باهم صحبت نم یزاچ یندر مورد ا کنی؟ یم یشچرا آرا یا ی؟که اصًال حاال مثًال تو چرا حجاب ندار  یمکن
  .دهم نمی تذکر بهشون و ندارم کاری هم دیگران به ولی کنم می رعایت حجاب و کنم نمی آرایش خودم اینکه با: ٢۵ کد
 و نـدارم زیـادی حساسـیت دیگـه هم دیگران نامناسب پوشش و آرایش مورد در ولی باحجابم خودم اینکه با: ١۵ کد

  .ندارم کارشان به کاری و گم نمی بهشون چیزی
 افـراد حتی و االن خودی بی کار عمالً  دیگران، کردن آرایش و حجاب زمینۀ در منکر از نهی و معروف به امر: ١١ کد

  .کنند کاریچنینکهدهننمیرااجازهاینخودشانبهدانشگاهدرباحجاب
  

ای یکی از ابعادی بود کـه بخـش  های متعارض با اصول دینی و حرفه تمایل و انجام ظاهرآرایی
پزشکی  یانکردند که دانشجو احساس می آنها داد. های دانشجویان را تشکیل مییادگیریمهمی از 

به همین دلیل انجام آرایش  ؛پندارند مثابه تمیزی و بهداشت می بهتلقی مثبتی از آرایش دارند و آن را 
های  آرایشای که حتی گاهی منجر به انجام  هگون به است؛ در افراد طی دوره دانشجویی افزایش یافته

شـود.  خالف شرع در مقابل نامحرم و حتی گاهی آرایـش زننـده و خـالف شـأن یـک پزشـک مـی
یابنـد کـه  ای که معدودی از دانشجویان با ناخن، مژه و... کاشتنی در بیمارستان حضور مـی هگون به

ها  دگیو آلو ها تیک امر غیربهداشتی است و ممکن باعث انتقال بسیاری از عفون کامالً  مسئلهاین 
کردند با اینکه خودشان محجبه هستند و اهـل آرایـش در مقابـل نـامحرم  شود. برخی نیز اشاره می

نیستند، اما پس از تحصیل در دانشکده پزشکی حساسیتشان در مورد آرایش دیگران کم شده و آن را 
بـا اینکـه خودشـان . نـداردبـاره  این  دانند که نیازی به امر به معروف و نهی از منکر در امر عادی می

محجبه هستند و اهل آرایش در مقابل نامحرم نیستند، امـا پـس از تحصـیل در دانشـکده پزشـکی 
داننـد و  مـی(در مقابل نامحرم) کم شـده و آن را امـری عـادی  حساسیتشان در مورد آرایش دیگران

بـه همـین دلیـل کنند نباید امر به معروف و نهی از منکری در این زمینه انجـام گیـرد و  میاحساس 
  .کنند ینم کسی را در مورد عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر



                        ١٣٩٩تابستان  /٣٢ش /١۵س/ تربیت اسالمی   ۴۶

 

 های خالف شرع و اخالق در دانشجویان ایجاد و تقویت تعامل. ٣
های خالف شـرع و اخـالق در دانشـجویان نیـز یکـی از مقـوالتی بـود کـه  ایجاد و تقویت تعامل

کننـدگان در پـژوهش در   های مستقیم شـرکت قول نقلهایی از  کردند. نمونه دانشجویان از آن یاد می
  ارائه شده است: ٣دستیابی به این مقوله در جدول 

  
های خالف شرع و اخالق  شوندگان در مقوله ایجاد و تقویت تعامل های مستقیم مصاحبه قول هایی از نقل  : نمونه٣جدول 

 در دانشجویان

  دانشجویان در اخالق و شرع خالف های تعامل تقویت و ایجاد: اصلی مقوله

 خرده
  ها مصاحبه از مستقیم های قول نقل  مقوالت
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پسـر.  یـکنـدارم بـه یمن. مـثًال مـن نگـاه جنسـ ِی نداره برایاصًال جنبه بدینایتر شده باشم ولراحتید: در برخوردهام شا٢کد 
  .یرونباهاشون برم ب توانم یباهاشون صحبت کنم، م توانم یرفع شده. االن راحت م یتو مسئله جنس یستبرام مطرح ن یتجنس
 چـون. کـنن حفـظ حجابشـون که بینن نمی لزومی و... و دوستم امیکیپسر دوستم و اون  ینا گن یاز دانشجوها م یا : عده١٩کد 
  .را آن رعایت بینن نمی لزومی اصالً  و کنند می اعتماد و بینن می شون اجتماعی دوست را همه
 دختـر طـرف کند می فرقی چه گن می و کنن می صدا کوچک اسم با رو هاشونیلیخ یاکالسمون همه رو  یها از بچه یلی: خ١٨کد 
  .دوستیم و همکالسی باهم همه پسر یا باشه
 بـاهم خیلـی و گـن مـی بهشون شونیزندگ یاز مسائل شخص یلیاند که خ قدر با پسرها راحت دختر آن یدانشجوها ی: بعض١٧کد 

  .دختر دوست یک مثل درست اند صمیمی
دختـر باهاشـون رفتـار  یـکو درسـت مثـل  کنن؛ یرو صـدا مـ یگرهمـد یـککًال با پسرها راحتن. مثًال با اسم کوچ ها ی: بعض٢٢کد 
  .ندارن نه. بگن رو حرف این نباید پسرا جلوی یا زشته کار این آهای بگن یا. ندارن تعارف باهم اینکه مثل. کنند یم

 و بگنـد هـا خـانم بـا خـوان یهسـتن کـه کـًال مـ ینهـاا یوناز آقا یکه به نظر من بعض یبا پسرها راحتن در حال یلیخ ها ی: بعض۵کد 
 و کننـد می توجـه مسـئله ایـن بـه کمتـر دخترهـا امـا کنند؛ می سوءاستفاده خیلی افراد این واقعاً . ندارند دیگری هدف واقعاً  و بخندند
 .کننمیاعتمادبهشون
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  .اند دوست دختر یک با مثالً  که دانند   یم ینرا مثل ا ینو ا اند یباهم دوست اجتماع ها ی: بعض١٨کد 
  .اند یدوست اجتماع یعنیاند  باهم دوست ها یلی: خ١کد 
در  یلـیمثبـت باشـد و خ توانـد یارتباطـات م یـنو بهش اعتقـاد دارم. بـه نظـرم ا دانم؛ یمثبت م چیز یک رو ی: دوست اجتماع١٩کد 

  ها کمک کند. ها به بچه درس
 ینکـهشده اسـت و ا یفداشتن) و اون دوست شدن براشون تعر  یرهمجنسباهم دوست هستند (منظورش دوست غ ها ی: برخ٩کد 

  ت باشند.فقط دوس
  .نداریم دیگری نیت هیچ و دوستیم باهم فقط ما گن یو م اند یباهم دوست اجتماع ها یلی: خ١٧کد 
 نظـر بـه. باهمدیگه نیستن دوست معنا اون به کدوم هیچ اما اجتماعین؛ دوست. یها االن باهاشون صحبت کن از بچه یلی: خ٢کد 
  .البته حدیش یه تا الزمه امروز دنیای برای من
شـده االن؛ و براشـون اصـًال مهـم  یـادز  یلـیمثل من که با دخترا دوستم با پسـرا دوسـتن. خ یپناک یه: همشون باهم دوستن ٢کد 
  .زیادن خیلیم. یستن



      ۴٧  پزشکی دانشکده در حجاب و عفاف های ارزش افول

 

  دانشجویان در اخالق و شرع خالف های تعامل تقویت و ایجاد: اصلی مقوله

 خرده
  ها مصاحبه از مستقیم های قول نقل  مقوالت
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هم  یپزشک یلشامل دوره تحص یتمحرم ینایامحرم است اما برام سؤال بوده که آیض: درسته که پزشک به مر۵کد 
 یکه مشکل یمبخور  یسوگند را اول دوره انترن یدنبا یامثًال آ یانداره.  یاشکال ینا یریم،بگ یاد یو چون قراِر پزشک شه یم
  .یمبخور  یدهمان آخر دورمون سوگند با یا یادن یشپ

 کنـی؟ می رعایـت حـریم چطور و کنی می چکار همجنس غیر مریض معاینه هنگام اینکه خصوص در تعجب با: ٢٠کد
  .نیست محرم پزشک مگه پرسید؟ می که چیه سؤال این گفت می
نـامحرم  یـکبـه  یو مواظب بـودم کـه وقتـ کردم یم یترعا یلیخ یناتممحرم و نامحرم در معا یها بحث یل: اوا٢١کد 

 یهدف خاص یچالبته بدون هاالن  یدستش بهم نخورد. ول یادستم بهش نخورد  کنم یم ینهو دارم معا کنم یبرخورد م
 های یتحساسـ یگـهد یلیخ کنم یم ینهنامحرم دارم، معا یکمثًال  یا خورد یم یدستم به کس ینها،ا ها ینهمعا یمثًال تو 

نـداره بـرام؛  یکه اصـًال فرقـ پزشک محرم است. چون گن یم ینکهدرست است ا گم یها م وقت یاون قبًال ندارم. بعض
 کنم، یاالن بـدون دقـت برخـورد مـ ینکـها یت... واقع کنم یفکر نم یک ینمسائل که ا یناصًال به ا ینههنگام معا یعنی

  کمتر شده است. یتشرعا ی،هدف یچتر بود و بدون ه قبًال برام مهم
 چیز اصالً  اینها نظرم به چون. یرعادیهغ یکم یضمر  ینهدر معا یراجع به حد و حدود شرع ید: صحبت کردن اسات١کد 

 محـرم مـریض بـه دکتر چون بکنم کار این نباید بگم بخوام من که ندارد جایی اصالً  مسئله این به توجه. نیست مهمی
  .نیست حد این تا حیای و حجب جای پزشکی...  است

 مجبـور تـا روند می باهم را هاشون کشیک و مقیدند خیلی که شناسم می را) یپزشک ی(دانشجو  ی: زن و شوهر ١٩کد 
 عنوان بـه تـو کنـی؟ می کار این چرا که نیست شده تعریف اصالً  برام این ولی...  کنند معاینه را مخالف جنس که نباشن
 قـدر این اگـر نظرم به. است بیمار محرم پزشک که گفتن ما تقلید مراجع خود حتی. کنی معاینه را همه باید پزشک یک

  .کردن می انتخابرادیگریشغلبایدداردمنافاتشغلشونباشوناعتقادیمسائل
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 بیشتر. چیزی گردشی مثالً . یرونباهم بروند ب یکه دختر و پسر گروهکنندیمیزیرها باهم برنامه: معموًال بچه٢٣کد 
 قـرارِ  یـک دوبـاره بـار هـر کـردن می سعی و بیندازند جا رو اجتماعی دوست مثالً  خواستند می که اند    کسانی افرادی این
  .بزارن دیگه

 یگـهفالن جا با همد دونم یو رستوران و نم یرونو ب یحدختر و پسر، گشت و تفر  یپزشک یوقتا دانشجوها یلی: خ٣کد 
  .یحتفر  روند یو باهم م زارن؛ یقرار م

. گذرانـدن خوش و رفتن بیرون باهم. ندینهایخارج از دانشگاه و ا های یها هستن که دنبال دوست از بچه ی: بعض۵کد 
  .رن می بیرون مختلط و جمعی دسته باهم معموالً  اینها
 مـثالً  یـا گذاشـتند می قـرار شـاپی کافی یـک ها هفتـه آخـر مـثالً . رفتنـد یمـ یـرونب یگربـا همـد یلـیها خ : بچـه٢٢کد 

  .ها حرف جور این از بیرون، بگذارن قرار سوری چهارشنبه
 یمبـر  یرونب یجمع باهم دسته یحت یاحرف بزنم  یاحساس گناه یچگرفتم که با پسرها بدون ه یاددانشگاه  ی: تو ٢کد 
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  .دارن باهم صمیمی خیلی ارتباط و اندیمیصمیلیهستند (دختر و پسر) که باهم خیکساندانمی: م٢۴کد 
 خـوان یمـثًال مـ کننـد یدختـر رفتـار م یـککـه انگـار دارنـد بـا  کننـد یرفتار م یمیباهم صم قدر ینا ها یبعض :١١کد 

 زنـد می اش شـانه بـه دسـت با بزند صدا را(مرد)  همکارش خواهد می خانم مثالً . زنن می دست بهشون بزنن صداشون
  .کند می صحبت زن یک با دارد انگار
  .دارند حتی پسری و دختر ارتباطات باهم ها بعضی شنیدم: ١٠کد

 یـا. کنن مـی بـازی برف بـاهم مـثالً  اند اینطوری اینها چرا کنه یاند که آدم تعجب م باهم راحت قدر ینا ها ی: بعض١٧کد 
 .زنند می صدا نامناسب القاب و کوچک اسم با را همدیگر

شون دوتادوتا  باهم راحت باشن. همه ینهاا قدر ینا کردم یرفته بودم دانشکده. باور نم یمارستانها از ب : بعد مدت١٣کد 
  .خندیدن یو م گفتن یتو محوطه نشسته بودن و باهم مهاییصندلیپسر) رو یکدختریک(منظورش
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هـای خـالف شـرع و اخـالق در  کنندگان در پژوهش به ایجاد و تقویت تعامل    بخشی از شرکت
آنها حاکی از نوعی اعتماد بیجا و افراطی دانشجویان  ۀشد کردند. تجارب بیان دانشجویان اشاره می

عنـوان  ای بـه حتی منجر به نگاه مثبت، به ایجاد و شیوع پدیـده مسئلهدختر به جنس مذکر بود. این 
ای که آنها دوستی دختر و پسـر را بـدون  هگون به شده استبین پسران و دختران  »دوست اجتماعی«

که میشه دختر و پسر درست مثل اینکـه بـا همجـنس  کردند میان هیچ انگیزه ازدواجی پذیرفته و بی
 آمد کنند و به همـان انـدازه و رفتباهم  خود ارتباط دارند با جنس مخالف هم ارتباط داشته باشند و

جمعی مخـتلط بـین دانشـجویان شـیوع  ه. طی دوره دانشجویی تفریحات دستباشندصمیمی باهم 
گیـری ارتباطـات خـالف شـرع بـین پسـران و  ی منجر به شکلگاه مسئلهکه البته خود این  ؛داشت

  شد. دانشجویان همچنین تصور درستی از محرمیت پزشک و بیمار نداشتند. دختران دانشجو می
  

  گیری بحث و نتیجه

های درسی در ترویج و توسعه موضوع عفاف و حجاب در نظام آمـوزش  با توجه به نقش مهم برنامه
درسـی پنهـان عفـاف و حجـاب دانشـکده پزشـکی   شناسایی برنامه هدف عالی، مطالعه حاضر با

دانشگاه علوم پزشکی مشهد (در بعد نتیجه) صورت گرفت. نتـایج حاصـل از انجـام مصـاحبه بـا 
ینـۀ در زمهـای پنهـان دانشـجویان  دیگـر یادگیری بیان دانشجویان نشانگر این بود که تغییرات و به
عنوان  درسی بـه  یط دانشگاه و تجربه ابعاد مختلف برنامهعفاف و حجاب در خالل قرارگیری در مح
های نامناسب و پوشـیدن  . تمایل به پوشش١ شده است: دانشجوی پزشکی در سه حیطه کلی انجام

. ٣ ای؛ های متعارض بـا اصـول دینـی و حرفـه . تمایل و انجام ظاهرآرایی٢ های غیرمناسب؛ لباس
  اخالق در دانشجویان.های خالف شرع و  ایجاد و تقویت تعامل

هـای عفـاف و حجـاب در دانشـجویان ها حاکی از نوعی تضـعیف و افـول ارزشاین یادگیری
اسناد باالدستی و اسناد آموزشـی،  براساسپزشکی طی دوره دانشجویی بود. این در حالی است که 

ازی التـزام سـ وظیفه ترویج و نهادینه ،های علوم پزشکی در کشور های درسی رسمی دانشگاه برنامه
گیـری در محـیط  رسد دانشجویان از ِقَبل قـرار به رعایت حریم عفاف و حجاب را دارند. به نظر می

درسی نانوشته در تعارض بـا  اند که این برنامه درسی دیگری را تجربه نموده آموزشی دانشگاه، برنامه
آن را نقـض و  )کـه مـروج عفـاف و حجـاب در دانشـگاه هسـتند( اسـت های درسی رسمی برنامه
ها بـر نگـرش و رفتـار دانشـجویان در خصـوص عفـاف و حجـاب  . همچنین این یادگیریاند کرده
  اند. گذار بودهتأثیر

شده است که  ازجمله در پژوهشی ذکر ،های دیگری همخوانی دارد ها با نتایج پژوهش این یافته
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شـده در ایـن  انجـام هـای نقاط قوت آن و تالشبا وجود ران، یدر ا یت آموزش اخالق پزشکیوضع
ش توجه بـه مقولـه یکه حاصل از افزا نیست یو انتظار یو بوم یاز فرهنگیزمینه، ظاهرًا متناسب با ن

کـه  طوری ). بـه١٣٨٩زاده و همکـاران،  ی(خاقـان و ارزشی اسـت یاخالق و ارتقای مسائل اخالق
پزشکان، متخصصـان  ی، دغدغه اصلیها در پزشک ای و ارزش امروزه کاهش توجه به اخالق حرفه

 یو عباســ یی(طباطبــااســت  ن جامعــهیو متخصصــان اخــالق و همچنــ یآمــوزش پزشــک
کـه دانشـجویان پزشـکی پـس از گذرانـدن دوره  در پژوهش دیگری آمـده اسـت). ١٣٩٠محمود،

ی ها تحـدی حساسـی شوند کـه متأسـفانه تـا ای می تحصیل دارای باورها و رفتارهای خاص حرفه
). همچنین نتایج پژوهشـی نشـان ١٣٩٣، یو دهقان یدهد (معتمدجهرم می را کاهش آنها اخالقی
آمـوزش علـوم و  بـر افزوندانند که  وجود اینکه برخی دوره دانشجویی را بهترین زمانی می داد که با
شود و دانشگاه بستر مناسبی برای  ای نیز فراگرفته می ها، اصول و شیوه کاربست اخالق حرفه مهارت
و همکـاران،  یهای اخالقی اسـت (بـوذرجمهر های انسانی و بیان اصول و ارزشگیری رفتار شکل
ینۀ عفاف و حجاب نتوانسته از این فرصت استفاده مناسبی ببرد. در زم)، اما دانشگاه ۴۵، ص١٣٩٢

محـور (ازجملـه فضـیلت عفـاف و  لتیخصـوص اخـالق فضـ  سازی در اینکه فرهنگ همچنین با
ــؤثری در شــکل ــ حجــاب) نقــش م ــادهی ب ــار پزشــکان دارد (طباطب ــنش و رفت ــ ییه م  یو عباس

  )، از این امر غفلت شده است. ١٣٩٠محمود،
 و عفـاف بـا مـرتبط ضـمنی و رسـمی هـای آموزش بـه توجـه ضرورت دهنده نشان شده یاد موارد
 بطـن در پزشـکی علوم های رشته عملکرد که شود می خاطرنشان. است پزشکی های رشته در حجاب
 رعایـت و) ١٣٩١ کرمانشـاهی، محمدخان و دهقانی( شود می محسوب اخالقی و ارزشی امری خود
 مضـاعف اهمیـت دارای دارد، سـروکار انسان جان با که پزشکی نظیر مشاغلی در اخالقی های ارزش
 و بـوذرجمهری( است برخوردار بیشتری اهمیت از ارزشی بعد در ویژه به اینان آموزش بنابراین است؛

 ایـران در پزشکی علوم های رشته متصدیان که داشت خاطر به باید همواره). ۴۵ص ،١٣٩٢ همکاران،
 مرجـع هـای گروه از بـاال، اقتصادی و اجتماعی طبقات به داشتن تعلق نیز و شان شغلی منزلت دلیل به

 و جامعـه افراد به بخشی هویت منابع ترین مهم از نیز مرجع های گروه. شوند می محسوب جامعه برای
 کـردار و رفتـار بـه دهی جهـت در و باشـند می آنان رفتار درنهایت و هنجارها و ها ارزش به دهی شکل

 آذرخش ؛١٨ص ،١٣٩۵ شالی، صفری و هزارجریبی( کنند می ایفا مؤثری بسیار نقش جامعه اعضای
. است هنر و علم از تلفیقی پزشکی اینکه ضمن). ١٣٩٢ بستی، چوب جانعلیزاده ؛١٣٩۵ همکاران، و

 ارتبـاط برقراری هنر باید تخصصی، دانش بر افزون مثبت؛ درمانی نتایج تحقق برای خوب پزشک یک
 حجاب و عفاف حریم ازجمله ارزشی های حریم رعایت نیازمند ارتباط این. باشد داشته نیز را بیمار با
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 حـوزه در رسـد می نظـر بـه دیگـر سـوی از). ١٣٩١ آسـمانی،( است دینی و ملی ارزش یک عنوان به
 بیمـاران، خصوصی حریم به احترام با مستقیمی رابطه حجاب و عفاف حریم رعایت پزشکی، آموزش

 همکـاران، و معـارفی و ۶٠ص ،١٣٨۴ اصـغری،( دارد ای حرفـه اخـالق های مؤلفـه از یکی عنوان به
 برای خطری زنگ عنوان به دانشجویی دوره طی حجاب و عفاف های ارزش افول باید بنابراین ؛)١٣٩٢
  .شود محسوب پزشکی جامعه

 یکـدیگر بـر اصـلی مقولـۀ سه به مربوط های یادگیری رسد می نظر به که است این توجه قابل نکته
 هـای لباس پوشـیدن و نامناسـب های پوشـش بـه تمایـل که دانشجویانی که ای گونه به بودند تأثیرگذار

 سـوی از و شـد مـی دیـده بیشتر آنها در نیز  ظاهرآرایی انجام و تمایل شد، می ایجاد آنها در غیرمناسب
 مخالف جنس با نامناسب های تعامل تقویت و ایجاد و گذاشت می تأثیر آنها تعامالت بر دو این دیگر
 حجـاب منفـی تغییرات خصوص در که دانشجویانی که حالی در نمود، می تسهیل آنها بیشتر در نیز را
 دیگـر سـوی از البته. آوردند می رو نامناسب تعامل و آرایی ظاهر به کمتر کردند، می مقاومت پوشش و

 مخـالف جـنس نظـر جلـب بـرای آن دنبال به گرفت می شکل آنها در نامناسب هایتعامل که افرادی
 امـر ایـن. نمودنـد می اسـالمی پوشـش حـدود از کاسـتن و تر جـذاب آرایـش و ظاهرآرایی در سعی
 کـه اسـت عفـاف و حجـاب مورد در دانشجویان یادگیری های مقوله بین چندسویه ارتباط دهنده نشان

 سیسـتمی صـورت بـه اینها و دارد دیگر های مقوله بر مستقیمی نسبتاً  تأثیر مقوله هر تضعیف یا تقویت
 همچنـین. شـود مـی دیگر هایبخش در تغییر به منجر بخش هر در تغییر که گیرد قرار توجه مورد باید

 دلیـل بـه مشـهد پزشـکی علـوم دانشگاه مذهبی فضای خاطر به که نمودند می بیان دانشجویان برخی
 از برخـی شـود، مـی توجـه حجاب ظاهر مسئله به شود می احساس اینکه و مشهد شهر در بودن واقع
 بیشـتر اینکه برای مثالً  و کنند می استفاده ابزار یک عنوان به حجاب از خاص امتیازات کسب برای افراد
. پوشـند می چـادر شـود، انجام انتقالیشان ازجمله شان اداری کار و بگیرند قرار توجه مورد دانشگاه در

 چـادری مجبـورن کـه هـایی چادری تعـداد: ٢ کد: «کردند می بیان زمینه این در دانشجویان از برخی
 ذارن مـی چادرشـونو بشـه برداشـته روشـون از فشـار ذره یه اگه که هایی چادری تعداد زیاده، هم باشن
 بهشون گیری هیچ خوابگاه تو بودن چادری بهونۀ به که هایی بچه دیگه. زیاده خیلی هم اینا تعداد کنار،
  .  »پوشند می چادر هم همین برای و دن نمی بهشون گیری هیچ دانشگاه دن، نمی

کننـد چـون نگـران  : هستن افرادی که به خاطر همین قوانین که حجـاب رو رعایـت می٧کد «
خودی بوده ولـی بـوده. ولـی شـنیدم کـه  نرسد. البته شاید یک ترس بیهستند که کارشان به انجام 

نشـده مـثًال بـا انتقـالش موافقـت نشـده و بودنـد  فردی بوده حجاب رو رعایت نکرده کارش انجام
  . »تر بودند ظاهر رعایت کردند و در انجام کارشون موفق افرادی که به
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اش درسـت شـد  اینکه انتقالی از بعد: همکالسی من کامًال چادری و باحجاب بود ولی ۴کد «
گفت من بـه خـاطر ایـن انتقـالی بـود کـه حجـابم را رعایـت  حجابش را کامًال کنار گذاشت و می

کردم و زیاد دیدم که دانشجوها به خاطر انتقالی گرفتن از این دانشگاه به آن دانشگاه هسـت کـه  می
  ».نار گذاشتنداین زمان حجاب رو ک از کردند و بعد حجابشون رو رعایت می

کـردن. حتـی چـادر  که بهشون گیـر نـدن حجابشـون رعایـت می ها هم چون : بعضی١٧کد «
کردن  شدن لباسشون عوض می پوشیدن ولی مثًال به محضی که از دانشکده یا خوابگاه خارج می می

مـل نیـز بایـد مـورد تأ مسئله. که این »دادن و... داشتن یا روسریشون عقب می مثًال چادرشان برمی
  مایه اهداف نامناسب قرار گیرد. دستحجاب که مبادا روح و فلسفه  جدی قرار گیرد

درسـی پنهـان بیـانگر  بـه مقولـه برنامه  های پژوهش پس از تشریح اطالعاتی کامـل راجـع یافته
ینۀ رعایت عفاف و حجاب در محیط دانشگاه علوم پزشکی در زمتوجه دانشجویان  پذیری قابلتأثیر

های دانشجویان و بـر  گذار بر یادگیریتأثیرعنوان یک عامل  توجه به محیط دانشگاه به بنابرایناست. 
رفتار، نگرش و بینش دانشجویان در این خصوص بسیار حائز اهمیت اسـت. غفلـت از تجـارب و 

های دانشجویان در این زمینه، تقویت مقوله عفاف و حجاب را در مخاطبان آموزش عـالی  یادگیری
. نتایج این مطالعه با توجه به اهمیت توجه به رعایت عفـاف و حجـاب کردکل مواجه خواهد با مش
بـدیل آن در اخـالق  مسلم اسالمی و نیز جایگـاه و نقـش بی هایها و دستور عنوان یکی از ارزش به

های دانشگاه علوم پزشکی بـا محوریـت  مهمی در مورد تحقق اهداف و مأموریت اشاراتپزشکی، 
توصیه کاربردی به متصدیان  بنابراینهای اساسی آن خواهد داشت.  امعه اسالمی و ارزشتوجه به ج

های پنهان دانشجویان در خصوص موضوع عفاف و حجـاب و  نظام آموزش عالی توجه به یادگیری
هـای صـحیح مربـوط بـه  گیری نگرش ریزی مناسـب بـرای شـکل جهت برنامه ،تأمل در این زمینه

گاهی . بهاستویان موضوع مذکور در دانشج و دانشجویان در خصـوص  استادانبخشی به  عالوه، آ
شـود در  رسد. پیشـنهاد می باره ضروری به نظر می این در ،درسی پنهان دانشگاه در بعد نتیجه  برنامه

تر جهت  های بزرگ ابزارها استفاده شود و همچنین مطالعاتی بر روی نمونه دیگرمطالعات بعدی از 
از  درسی نیز در خصوص رعایـت عفـاف و حجـاب  . همچنین برنامهاجرا شودیج بخشی نتا تعمیم

  توجه قرار گیرد. موردبعد فرایند 
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