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The Best Hijab: Personnel and Referral Women's Approach 
in Medical Centers
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دهـچكي
حفظ ارزش ها و شعاير اسالمي از وظايف مسلّم همه نهاد هـا             : مقدمه

است و رعايت پوشش اسالمي توسط بانوان از مصاديق بارز آن به شمار              
قيق با هدف بررسـي ديـدگاه كاركنـان زن          تحبراين اساس اين    . مي آيد 

راكز درماني دانشگاه در مورد حجاب      دانشگاه و مراجعه كنندگان زن به م      
.برتر صورت گرفته است

نمونه مورد  . اين مطالعه از نوع مطالعات زمينه يابي مقطعي است        : روش
 نفر از كاركنان و مراجعه كنندگان زن بـه مراكـز درمـاني              511مطالعه را   

ابزار مورد استفاده، پرسـشنامه محقـق سـاخته         . دانشگاه تشكيل مي دهد   
 و روشهاي   SPSSت جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار          اطالعا. بود

 مـورد  "خـي دو "آماري فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و آزمـون   
.تجزيه و تحليل قرار گرفت

بـين  ) >01/0p(نتايج بدست آمده بيانگر وجود تفـاوت معنـادار          :نتايج
يـت حجـاب    ديدگاه كاركنان و مراجعه كنندگان زن راجع به ضرورت رعا         

توسط بانوان، ارزيابي تبليغ ارزشهاي دينـي بـا اسـتفاده از چـادر، ميـزان              
 بهتـرين نـوع پوشـش بـراي         آشنايي با شرايط پوشش صحيح اسـالمي،      

بـين  ، بهترين راه حل براي كساني كه از چادر استفاده نمي كنند     و   بانوان
.بودگروههاي مورد مطالعه 
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Abstract
Introduction: Protecting Islamic Values and 
rules are of great importance for every person as 
well as every organization like SEPAH in an 
Islamic Society and the Hijab is one of these 
values. This study intends to evaluate the 
approach of Personnel and referral Women 
toward the Best Hijab in Baqiyatallah Medical 
centers.
Method: This study is a Cross-sectional study 
in which 511 Personnel and referral Women in 
Baqiyatallah Medical centers of SEPAH 
studied. Data was collected using Researcher-
Made Questionnaire. In order to an analyze 
Data statistical indices like frequency, 
percentage, mean, variance analysis and K2 test 
were used.
Results: There was a meaningful difference 
(p<0.01) between Personnel and referral 
Women in terms of the necessity of wearing 
Hijab, How Islamic values could be propagated 
by wearing Hijab, how much are we familiar to 
wearing the Hijab, Which type of Hijab is the 
Best one, Which kind of Social restriction could 
be appear in case of wearing Hijab, what is the 
Best solution for women who don’t wear the 
Best Hijab.
Conclusion: Despite some approaches against 
Islamic Values, the results show a thorough 
tendency toward Islamic values and spirituality 
which could be a good opportunity for Cultural 
Managers to propagate these values.
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مقدمه
نياز به پوشش و پرهيز از برهنگي از گرايشات فطري انسان           

. است كه خداي متعال آن را در وجود بـشر قـرار داده اسـت              

قـــرآن كـــريم بـــه ايـــن نكتـــه در مـــاجراي آدم و حـــوا 
پس آنگاه كـه از درخـت       « :فرمايداشاره مي ) عليهماالسالم(

ـ                ا چشيدند، عورت هايشان پديدار شـد و بـر آن شـدند كـه ب

.]1[ »برگهاي بهشتي خويشتن را بپوشانند
بنابراين بشر از آغاز خلقت با ميل فطري كوشـيده اسـت تـا              

اندام خود را از ديگران بپوشاند و اگر اين گونه نبـود، انـسان        

نيز به مانند حيوانات از برهنگي خود شرمي نمي داشت و بـا      
.كردپوشاندن بدن خود احساس آرامش و امنيت نمي

تاريخ ملل و اقوام گوناگون مؤيد اين نظر اسـت كـه            بررسي  

رعايت پوشش و پرهيز از برهنگي توسط انسان ها از دير باز         

لكن شكل و حدود پوشش بـا       . مورد توجه و عمل بوده است     

توجه به آداب فرهنگي و اجتمـاعي و نگـرش دينـي در هـر          

اگـر چـه پوشـش      . ]2[عصر و دوره اي تفاوت داشته اسـت       

همه اديان الهي مورد نظر بوده و دسـتوراتي را بـه         بانوان در   

همراه داشته است، اما با استناد به شـواهد قرآنـي و گـواهي             

تاريخ با ظهور اسالم كامل ترين و عالي ترين دستور هـا در             

.مورد پوشش بانوان به اجرا در آمده است

و به زنـان بـا      « : قرآن كريم در سوره مباركه نور مي فرمايد       

فـرو بندنـد و دامـان       ) نامحرم(ديدگان خود را از     : وايمان بگ 

) ماننـد دسـت و صـورت      (خويش را جز آن چه نمايان است        

آشكار نسازند، و بايد روسري هاي خـود را بـر سـينه هـاي                

خويش فرو اندازند و زينت و آرايش خود را آشـكار نـسازند،              

و در سـوره  . ]3[ »...مگر براي شوهران خود يا پدرانشان يـا 

اي پيامبر بـه زنـان و دخترانـت و بـه         « :  مي فرمايد    احزاب

ايـن  . پوشش هاي خود را بر خود بپيچيـد       : زنان مؤمنان بگو  
شناخته شوند و مورد تعـرض      ) عفيف بودن   (براي آن كه به     

. ]4[ »قرار نگيرند نزديك تر است) هوسبازان(

آنچه از بررسي آيات وروايات مربوط به حجاب به دست مي           
:ت كه آيد اين اس

 دستور پوشش و حجاب اسالمي عالوه بر حفـظ عفـاف و            -

پاكدامني زنان بـا ايمـان و مـصونيت آنـان از آزار و تعـدي                 
بيماردالن، براي پاسداري از مرزهـاي عفّـت و جلـوگيري از         

هر گونه تحريك جنسي و آسيب هاي ناشي از آن در جامعه            
. مي باشد

ـ         - دن خـود را غيـر از        زنان مسلمان و با ايمان بايد تمامي ب

صورت و دو دست از نامحرم بپوشانند و از آنچه موجب جلب 
.توجه نامحرم مي شود اجتناب نمايند

 آنچه از مواضع زينت كه پوشاندنش از محارم الزم نيست           -

عبارت است از دست ها تا نصف آرنج، پا ها تا مچ، گـردن و           
هـاي  گلو، گوش ها و موهاي سر، اما پوشاندن ديگر قسمت        

بدن از محارم الزم و ضروري است و تنها براي زن و شوهر             

.ديدن تمام بدن يكديگر جايز است
 اگر دختران پيش از ورود به سن بلـوغ موهـاي سـر را از                 -

. نامحرم نپوشانند بر آنان و بر اوليايشان اشكالي وارد نيـست          

لكن پوشاندن ديگر قـسمت هـاي بـدن در مقابـل نـامحرم              

ه اوليـاي آنـان مـي      ضروري است، اگر    چه اين حكـم متوجـ

.شود

 زنان سالخورده كه ميل و رغبتي به زناشويي ندارند ونگاه           -

كردن به سر و صورت آنان غريزه جنـسي را تحريـك نمـي        

كند، به شرطي كـه قـصد خـود نمـايي و نمـايش زينـت را                 

نداشته باشند مي توانند چـادر و روسـري خـود را در مقابـل               

رند، لكن بهتر اسـت آنـان نيـز هماننـد         مردهاي نامحرم بردا  

.ديگر زنان پوشش و حجاب خويش را مراعات نمايند

بـه معنـاي   » جلبـاب « به معنـاي مقنعـه و   » خمار«  واژه  -

پوششي است بزرگتر از مقنعه، به شكل چادر امروزي كه بـر        

.روي مقنعه قرار گرفته و بدن را مي پوشاند

منحصر نمي شـود  اگر چه پوشش و حجاب اسالمي به چادر    
و هر نوع پوششي كه بدن زن را از نامحرم بپوشاند، حجـاب           

اسالمي است، ولي چادر براي زنان مـسلمان ايـن سـرزمين            

عالوه بر مأمن و پناهگاه مطمـئنّ عفّـت و پاكـدامني، يـك              
عالمت و شعار اسالمي، ملّي و انقالبي اسـت كـه همچـون           

 حـريم   سنگري مستحكم، تهـاجم فرهنگـي بيگانگـان را از         

ارزش ها دور مي نمايد و امروز نه تنها در ميهن اسالمي كه             

در اقصي نقاط عالم، زنان انقالب اسالمي بـا چـادر شـناخته     

.مي شوند

در پاسـخ   ) ره(بنيان گـذارجمهوري اسـالمي حـضرت امـام          

سؤالي در كيفيت پوشش بانوان در برابر نامحرم ضمن بيـان           



157…………مقايسه ديدگاه كاركنان: حجاب برترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ         راي پوشـش بـانوان     نوع و حدود حجاب اسالمي، چادر را ب
پوشيدن چادر بهتر   « :  مي فرمايند  دهندوميمورد تأكيد قرار    

دليل ترجيح چـادر بـر پوشـشهاي ديگـر معلـوم      . ]5[ »است

زيرا بدن زن را بطور كامل مـي پوشـاند و برجـستگي           . است
هاي آن را از نظر مخفي مي سازد، در حالي كه پوشش هاي 

 انقـالب اسـالمي     رهبـر معظـم   . ديگر اين ويژگي را ندارنـد     

در باره چـادر مـي      ) مد ظله العالي  (خامنه اي ... حضرت آيه ا  
ا چـادر           « :فرمايد حجاب زنان به چادر منحصر نمي شود، امـ

بهترين نوع حجاب و نشانه ملّي ماست و هـيچ منافـاتي بـا              

فعاليت هاي زنان مسلمان در مـسايل سياسـي، اجتمـاعي و            
.]6[ »فرهنگي ندارد

كه با هدف گرايش به حجاب و برداشت از آن نتايج تحقيقي 

در بين دانشجويان دانشگاه هاي تهـران انجـام شـده اسـت           

نشان داد كه با افزايش و تقويت ارزشـهاي دينـي در افـراد،              

. ]7[تمايل به حجاب نيـز در بـين آنهـا افـزايش مـي يابـد               

همچنين در تحقيق ديگري نشان داده شد رعايت حجاب از          

ايت حجاب از سوي دختـران همبـستگي        سوي مادران با رع   

.]8[قوي دارد

حفظ ارزش ها و شعاير اسالمي از وظايف مسلّم همه نهادها           

و از جمله سپاه پاسداران انقـالب اسـالمي اسـت و رعايـت              

پوشش اسالمي توسط بانوان از مصاديق بـارز آن بـه شـمار          

لذا از بدو تأسيس مراكز درماني دانـشگاه ورود زنـان          .مي آيد 

جعه كننده با پوشش چادر معمول گشته است، تـا ضـمن            مرا

پاسداري از عفاف، فرهنگ اسـتفاده از حجـاب برتـر نيـز در          

استقبال و رضايت خـانواده هـا   . جامعه اسالمي گسترش يابد   
از اين رويه موجب گشت تـا مـسؤولين ذي ربـط بـه نتـايج              

 اين روش را ادامـه      باشند و مثبت فرهنگي اين امر خوشبين      

لكن برخي اعتراض ها از طـرف مراجعـه كننـدگان و            . دهند
:بعضي پيشنهادها از سوي كاركنان مبني بر اين كه 

 ورود زنان به مراكز درماني دانشگاه با مانتو نيز مجاز باشد            -

و بيماران و همراهـان بتواننـد بـا پوشـشي كـه خـود آن را                 
.انتخاب مي كنند تردد نمايند

چـادر بـراي زنـاني كـه از آن           اصوالً در اختيار قـرار دادن        -

استفاده نمي كنند، هنگام ورود به بيمارستان، اگر چه شسته،          
تميز و بسته بندي شده هم باشد، بـا طبـع آنـان سـازگاري               

ندارد و در واقع لباسي است كـه توسـط افرادمختلـف مـورد              
استفاده قرار گرفته است، بنابراين مورد اقبال آنـان نخواهـد           

.بود

ت نظر كاركنان و مراجعه كنندگان زن در باره        آيا بهتر نيس   -
استفاده از چادر سؤال شود؟

   موارد مذكور و سؤال هاي ديگـري از ايـن قبيـل موجـب           

گشت تا با در نظر داشتن مبـاني حجـاب اسـالمي، ديـدگاه              
كاركنان زن دانشگاه و مراجعه كنندگان زن به مراكز درماني         

مـورد بررسـي    ) چادر(ر  دانشگاه در باره استفاده از حجاب برت      

قرار گيرد تا نقاط قوت استفاده از حجاب برتر و نقاط ضـعف             
احتمالي اجراي اين روش در اين مراكز درماني بررسي گردد          

.و راه كارهاي مناسبي ارايه شود

روش
جامعه .  اين مطالعه از نوع مطالعات زمينه يابي مقطعي است        

 كنندگان بـه مراكـز      مورد مطالعه را، كليه كاركنان و مراجعه      

تـشكيل مـي    ) عـج (درماني دانشگاه علوم پزشكي بقيـه اهللا        

 نفر زن بـه شـيوه نمونـه گيـري در            511از اين جامعه    . دهد

ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق    . دسترس انتخاب گرديد  

در اين پرسشنامه مشخصات فردي و سـوالهايي        . ساخته بود 

نه ديني، نقش مراكـز     در مورد نگرش افراد نسبت مراكز نمو      

درماني سپاه، لزوم رعايـت پوشـش مناسـب در محيطهـاي             

درماني سپاه، تأثير ارايه چادر به خانمهـاي فاقـد آن، ميـزان             

مطرح شده ... آشنايي با شرايط و ويژگيهاي پوشش صحيح و 

به منظور بررسي اعتبـار و روايـي آن، پرسـشنامه تهيـه         . بود

شناسي و علوم حوزوي     نفر از متخصصين روان    20شده براي   

ارسال گرديد و نظرات آنان دريافـت شـد و پـس از اعمـال               

اطالعـات  . نظرات، پرسشنامه نهايي تهيـه و تـدوين گرديـد         

 و روشـهاي    SPSSجمع آوري شده با استفاده از نـرم افـزار           

خي "آماري فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و آزمون    

. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت"دو

هايافته
نتايج بدسـت آمـده از مقايـسه ديـدگاه كاركنـان و مراجعـه               

ضرورت رعايت حجاب توسـط بـانوان      كنندگان زن در مورد     
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كاركنان (نشان داد، اگرچه ديدگاه اكثريت افراد مورد مطالعه         
 راجع به ضرورت رعايت حجـاب توسـط         )و مراجعه كنندگان  

 آنهـا تفـاوت    در حد زياد مي باشد با ايـن وجـود بـين         بانوان

 درصد 3/50: مراجعه كنندگان . ( وجود دارد  )>01/0p(معنادار  
 درصـد در حـد كـم در       5/13 درصد تاحـدودي و      1/36زياد،  

 درصـد تـا     4/25 درصد زياد،    1/72 كاركنان زن     در حالي كه 

 ديدگاه مراجعه همچنين. ) درصد كم مي باشد   5/2حدودي و   
ي ديني با استفاده    كنندگان زن راجع به ارزيابي تبليغ ارزشها      

1/46 درصد تـا حـدودي و        9/22 درصد زياد،    1/31:از چادر 

در حالي كه ديدگاه كاركنان زن . درصد كم مي باشد

 درصد كم   1/38 درصد تا حدودي و      3/33 درصد زياد،    6/28
ماري نتايج بدسـت آمـده بيـانگر تفـاوت          آبررسي  . مي باشد 

گان و كاركنـان     مراجعه كننـد    ديدگاه بين) >05/0p(معنادار

 ديدگاه مراجعه كنندگان زن راجع بـه    همچنين.زن مي باشد  
 درصـد زيـاد،     3/32ميزان آشنايي با پوشش صحيح اسالمي       

در حالي .  درصد كم مي باشد6/12 درصد تا حدودي و  1/55

 درصـد تـا     9/56 درصـد زيـاد،      40كه ديـدگاه كاركنـان زن       
تـايج  مـاري ن  آبررسـي   .  درصد كم مي باشـد     1/3حدودي و   

ديـدگاه  بـين   ) >01/0p(بدست آمده بيانگر تفـاوت معنـادار      

)1جدول(مراجعه كنندگان و كاركنان زن مي باشد

، تبليغ ارزشهاي ديني با ضرورت رعايت حجاب توسط بانوان بررسي ديدگاه مراجعه كنندگان و كاركنان زن در مورد .1جدول
استفاده از چادر و ميزان آشنايي با پوشش صحيح اسالمي

ميزان آشنايي با پوشش صحيح اسالمي رعايت حجاب توسط بانوان در جامعه تبليغ ارزشهاي ديني با استفاده از چادر
زنكاركنان  مراجعه كننده زن زنكاركنان  مراجعه كننده زن زنكاركنان  جعه كننده زنمرا
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نتايج بدسـت آمـده از مقايـسه ديـدگاه مراجعـه كننـدگان و          

ي زنـان در    ايجاد محدوديت در فعاليتها   كاركنان زن در مورد     

بيانگر وجود تفاوت معنادار    ) 2جدول(صورت استفاده از چادر     
)01/0p< (مراجعــه كننــدگان و كاركنــان زن  ديــدگاهبــين 

.باشدمي

ديدگاه مراجعه كنندگان زن  همان طور كه مالحظه مي شود       

 درصـد كـم و      1/27 درصد متوسط،  2/14 درصد زياد،    2/10

 كه ديدگاه كاركنان     مي باشد در حالي     خيلي كم   درصد 5/48

 درصـد كـم و   44 درصـد متوسـط،   9/8 درصد زياد،   3/7زن  

كاركنـان زن در مـورد      .  مـي باشـد    خيلـي كـم    درصد   8/39

بيـانگر  ) 3جـدول (بهترين نوع پوشش بـراي بـانوان جامعـه          

مراجعه كنندگان   ديدگاه   بين) >01/0p(وجود تفاوت معنادار    
.و كاركنان زن مي باشد

اه گروه هاي مورد مطالعه در مورد  بررسي ديدگ.2جدول
ايجاد محدوديت در فعاليتهاي زنان در صورت استفاده از 

چادر

مراجعه كننده  زنكاركنان
زن
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نتـايج بدسـت آمـده از مقايـسه ديـدگاه مراجعـه           باتوجه بـه    
ــدگان و  ــش كنن ــوع پوش ــرين ن ــورد بهت ــان زن در م كاركن

 و   درصد مراجعه كنندگان زن    8/25مالحظه مي شود از نظر      

. چـادر اسـت    بهترين نوع پوشـش       درصد كاركنان زن   3/41
 درصـد كاركنـان زن     9/2 و    درصد مراجعه كنندگان زن    9/8

پوشـشي كـه موجـب      . مانتو را بهترين نوع پوشش مي دانند      

 درصد مراجعـه كننـدگان      7/55 مورد توجه  جلب توجه نشود  
 درصـد مراجعـه     6/9 است و    درصد كاركنان زن  3/48 و   زن

 درصد كاركنان زن با تعيين نوع خاصـي         5/7ن و   كنندگان ز 

بررسي آماري اين نتايج به دسـت       .  هستند از پوشش مخالف  
بـين  ) >p 001/0(آمده نشان دهنده وجـود تفـاوت معنـادار    

.ديدگاه مراجعه كنندگان و كاركنان زن مي باشد

 بررسي ديدگاه گروه هاي موردمطالعه در مورد .3جدول
بهترين نوع پوشش براي بانوان جامعه

نتايج بدسـت آمـده از مقايـسه ديـدگاه مراجعـه كننـدگان و          

 كـساني كـه از چـادر    كاركنان زن در مورد نحوه برخـورد بـا    
جـود تفـاوت معنـادار      بيـانگر و  ) 4جـدول (استفاده نمي كنند    

)01/0p< (  مراجعه كنندگان و كاركنان زن مـي       ديدگاه  بين
ديـدگاه مراجعـه     همان طور كـه مالحظـه مـي شـود            .باشد

كنندگان و كاركنان زن راجع به مهمترين شيوه براي كساني     

: ارائـه چـادر   : عبـارت اسـت از    كه از چادر استفاده نمي كنند       
.درصـد كاركنـان زن  4/6 درصد مراجعه كنندگان زن،  5/10

 درصـد   34: افزايش آگـاهي فـرد در مـورد پوشـش صـحيح           

بهره گيـري   .  درصد كاركنان زن   8/37مراجعه كنندگان زن،  
 درصــد مراجعــه 1/10: از امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر

آزاد گذاشتن فرد بـا     . درصد كاركنان زن   5/13كنندگان زن،   

 درصــد مراجعــه كننــدگان زن،  9/21: پوشــش دلخــواه  
: تشويق بـه داشـتن حجـاب كامـل        .درصد كاركنان زن  1/7

. درصد كاركنان زن2/35 درصد مراجعه كنندگان زن، 5/23

 بررسي ديدگاه گروه هاي موردمطالعه در مورد - 4جدول

نحوه برخورد با كساني كه از چادر استفاده نمي كنند

بحث
وجود تفاوت بين ديدگاه كاركنان زن با مراجعه كنندگان زن          

 مورد سوال هاي مورد بررسي از چند زاويـه قابـل تفـسير      در
يكي اينكه كاركنان زن، كـساني هـستند كـه توسـط            . است

گزينش سپاه انتخاب شده اند و واجد حداقل هاي مورد نظـر   

شاهد ايـن مطلـب     . سپاه براي خدمت در اين نهاد مي باشند       
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پاسخ هايي است كه كاركنـان بـه سـوال هـاي مربـوط بـه               
ت حجاب توسط بانوان، بهتـرين نـوع پوشـش          ضرورت رعاي 

براي بانوان، نوع پوشش و استفاده از چادر به عنـوان تبليـغ             

همانطور كه نتايج به دست     . ارزش هاي ديني ارائه نموده اند     
آمده نشان مي دهد كاركنـان زن ضـرورت رعايـت حجـاب             

توسط بانوان را در حد زياد مي داننـد در حـالي كـه مراجعـه       

ر حد كم و تا حـدودي، كاركنـان زن بهتـرين     كنندگان زن د  
نوع پوشش براي بـانوان را چـادر مـي داننـد در حـالي كـه                 

مراجعه كنندگان زن، آن را پوششي مـي داننـد كـه موجـب              

جلب توجه نشود، نوع پوشـش اكثريـت كاركنـان زن چـادر             
است، در حالي كه نوع پوشش مراجعه كنندگان چادر و مانتو           

ـ      ا حـدودي اسـتفاده از چـادر را بـه     مي باشد، كاركنـان زن ت

عنوان نوعي تبليغ ارزش هاي ديني مي دانند در حـالي كـه             

.مراجعه كنندگان آن را در حد كم ارزيابي مي كنند

دوم اينكه به نظر مي رسد سطح آگـاهي و بيـنش كاركنـان         

دانشگاه در مقايسه با ساير افراد نسبت بـه مـسايل و مبـاني           

 ايـن نكتـه مـي تـوان بـه پاسـخ           در تاييد . ديني باالتر است  

كاركنان در مقايسه با مراجعه كنندگان در مـورد ايـن سـوال      

كه ميزان آشنايي شما با پوشش صحيح اسالمي چقدر است،   

اشاره نمود كه بيشتر كاركنان دانشگاه اظهـار داشـته انـد در           

حد زياد ولي بيشتر مراجعه كنندگان زن ابـراز نمـوده انـد در      

وارد فوق تفاوت معنـاداري بـين ديـدگاه         عالوه بر م  .حد كم 

كاركنان زن و مراجعه كنندگان زن در مورد ايجاد محدوديت       

در فعاليتهاي زنان در صورت استفاده از چادر و بهترين شيوه           

پيشنهادي براي كساني كه از چادر استفاده نمي كنند وجـود           
وجود اين تفاوت ها نيـز نـشان دهنـده آن اسـت كـه                . دارد

 به دليل اعتقاد و باوري كه نسبت بـه اسـالم و             كاركنان زن 

انقالب دارند، سپاه را نيرويي مي دانند كه كه زاييده انقالب           
و حافظ تداوم آن است و اين باور در آنها شكل گرفته اسـت      

كه سپاه نه تنها به عنوان يك ارگان نظامي، بلكه به عنـوان   

ري يك ارگان فرهنگي، در گذشته، حال و آينده، نقـش مـوث    

در حفظ ارزش هاي نظام داشته و دارد و مي توانـد در همـه     

پيشتاز ... عرصه ها اعم از نظامي، علمي، فرهنگي، صنعتي و        

و الگو باشد، در حالي كه اين باورها در مراجعه كننـدگان زن      

يـك  . وجود ندارد و سپاه را بيشتر از بعد نظامي مـي نگرنـد            

عـه كننـدگان زن    نگاه متفاوت ديگر بين كاركنان زن و مراج       
به شيوه برخورد با كساني كـه از چـادر اسـتفاده نمـي كننـد       

 كه كاركنـان اظهـار داشـته انـد بهتـر اسـت          شودمربوط مي 

تشويق به داشتن حجاب كامل صورت گيرد، كه اين اظهـار           
. نظر ناشي از احساس مسئوليت در قبال امر به معروف است          

 اند بهتـر اسـت      در حالي كه مراجعه كنندگان زن ابراز نموده       

افراد را آزاد بگذاريم تا پوشش دلخـواه را خودشـان انتخـاب             
همچنين كاركنان زن تاثير دادن چادر بـه زنـان فاقـد            . كنند

چادر را موجب بدبيني بـه حجـاب و سـپاه مـي داننـد زيـرا                 

پوشش تحميلي، كه افراد گوناگون از آن استفاده مي نماينـد       
افزون . سان سازگار نيست  با  طبع ان   ) ولو اينكه شسته شود   ( 

بر آن، مراجعه كنندگان آن را موجب بـدبيني بـه حجـاب و              

به عبارت ديگر هر دو گـروه     . باورهاي ديني قلمداد مي كنند    

با دادن چادر به زنان فاقد چادر موافق نيـستند و بنظـر مـي               

رسد الزم است با آموزش صحيح و تبيـين اهـداف حجـاب،             

.دشان فراهم شودزمينه انتخاب آگاهانه توسط خو

گيرينتيجه
بر اساس نتايج به دست آمده به نظر مي رسد كـه برخـي از             

مراجعه كنندگان به مراكز درماني دانشگاه، از چادر اسـتقبال          

:نمي كنند و اين مسئله داليل مختلفي دارد

 اجبار در انجام آن، كـه بـا ويژگـي هـاي انـسان سـازگار                 -

.نيست

ق به خود نمي داند و حس خوبي         مراجعه كننده آن را متعل     -

از لباسي كه توسط ده ها نفر ديگر نيـز مـورد اسـتفاده قـرار       
اگر چه هر بار شستشو مـي شـود و در كيـسه             (گرفته، ندارد   

).هاي نايلوني دربسته ارائه مي شود

 به لحاظ روان شناختي انسان مايل است در قالـب لبـاس،        -
ــري و  ــرايش فك ــتگي، گ ــايي، آراس ــه و در ... زيب ــك كلم ي

بـر ايـن اسـاس تمايـل نـدارد          . شخصيت خود را نشان دهد    

چادري را كه متعلق به او نيست و به او مـي دهنـد را مـورد           
. استفاده قرار دهد

 الزم است شرايط جسمي و روحي مراجعـه كننـدگان بـه             -

مراكز درماني را كه يا بيمارند و يا همراه بيمار و يا مالقـات               
اين شرايط بر حسب نـوع    . قرار گيرد كننده بيمار، مورد توجه     
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بيمار و بيماري، طيف وسيعي را در بر مي گيرد و در برخي از 
افراد شدت استرس وارده به حدي باال است كه كـوچكترين           

مساله اي كه براي افراد عادي، بسيار پيش پـا افتـاده تلقـي              

. مي شود براي آنها بسيار بزرگ و با اهميت جلوه مـي كنـد             
شرايطي كه افراد از نظر روحي و رواني، آمادگي    لذا در چنين    

بروز رفتارهاي نابهنجار را دارند، هر چيزي كـه ايـن فـضا را     

دستكاري كند و با شرايط رواني آنان ناسازگار باشد، رعايـت           
آن براي افراد دشوار و از مقبوليـت الزم برخـوردار نخواهـد             

. بود
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