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 مقدمه  
تارن  نوودهااف هرهیگای     حجاب و عفاا  ا  ار ناده  

ف آن باشد کا  ییشایی   اجتواعی در تودن اسالمی انرانی می
و یوشا  ا    حجااب . یدنده رسدب  قبل ا  ورود اسالم می

س  میظر دنیی  هونتی و سیاسی قابل بررسی است؛ چرا ک  
ور اکید و صرنح دن  مبی  اسالم است و ا  ا  نك سو دست

طای  .  [1]باشد سوف دنگر نواد هرهیگ و هونت انرانی می
در شارر تراران اجارا گردناده      1139تحقیقی ک  در ساا   

ی را ب  عیوان نك حجاب درصد یاسخگونان  بد 5/77است  
ی را حجاب درصد بد 6/31داند و معضل شانع در جامع  می

 9/50  امییات االالقای جااامع  و    رساانی با  موجب آسیب
 2/73را عامال جارانا االالقای و     حجاابی  درصد نیا  باد  
را عامل م احوت باراف باانوان تلقای     حجابی درصد نی  بد

 .[9]کیید می
اناا  تحقیقااا  در عرصاا  دانشااگاهی کوتاار صااور   

عباار  دنگار اگار باا انجاام متاوعاا  و       گرهت  اسات. با   
حجاب در دانشاگاه  هانی مشخص گردد ک  رعانت بررسی

داراف چ  آثارف در ابعاد مختلف است  آنگاه الیلی سرنعتر 
تاوان در جرات تارونی انا      تر و با موانع کوتر مای و آسان

ف رسیدن با  انا    ها گام برداشت. ال م هرهیگ در دانشگاه
ترن  راه دستیابی ب  ترونی هرهیگ عفاا   اهدا  و متلوب

امر براف دانشجونان  و حجاب در دانشگاه ان  است ک  ان 
-درونی و نرادنی  سا ف شود. در انیصور  دانشجونان با  

شکل الودجوش ب  ترونی و گسترش انا  هرهیاگ ناارف    
الواهید رساند. حا  باند بدانیا ک  راه ان  درونی کاردن و  
نرادنی  سا ف چگون  است؟ ما باناد آثاارف را کا  رعانات     

گذارد بررسی حجاب در دانشگاه در ابعاد مختلف بر جا می
کییا. میترا نکت  قابل تأمل انیجاست ک  ان  آثار  ماانی با    
واقعیت ن دنکتر بوده و موجب درونی شدن در دانشجونان 

ف دانشاگاهی و الاود دانشاجونان و    گاردد کا  جامعا    می
عبارتی ان  ف انشان در مورد آن نظر داده باشید و ب الانواده

 شاده باشاد. در انا     آثار ا  د  نظرا  آنان بیرون کشایده 

صور  است ک  دانشگاه و دانشجونان  با  ساوت درونای    
صااور  کااردن اناا  هرهیااگ و تاارونی و گسااترش آن باا 

یس باند دند کا  جاداف ا  یانا     روند. الودجوش یی  می
ار شی و االالقی ان  موضوع  تأثیر آن ب  وحاظ یارامترهاف 
هردف  اجتواعی  روانشایاالتی و علوای چگونا  اسات. ا      

عیاوان دانشاگاهی اسات کا      ر  دنگر دانشگاه شاهد با  ط
داراف ضوابط معییی باراف یاذنرش دانشاجونان  ا  جولا      
او ام در رعانت حجاب برتر)حجاب با چادر براف الانوراا   

الاواهیا بادانیا کا  انا      حا  می .[1] باشددر دانشگاه می
او امیت در رعانت حجاب برتار چا  تاأثیراتی را در ابعااد     

آمو شاای  -رواناای  و علواای -تواااعی  روحاایهااردف  اج
)تحصیلی  بر دانشجونان ان  دانشگاه گذاشت  اسات تاا باا    
توج  ب  نتانح آن برتر بتوانیا راهکارهانی را در مورد بساط  

مساأو     با توجا  با  مراتاب هاو     ان  موضوع ارائ  دهیا. 
بررسی آثار رعانت حجاب برتار در   اساسی یژوه  حاضر

هااف آنراا و   میظار دانشاجونان  الاانواده   دانشگاه شاهد )ا  
 باشد.اعضاف هیأ  علوی  می

 در کا   اسات  آن ا  حاکی حجاب واژه تعارنف در تأمل

 دارد؛ وجاود  ها ا  توان  قابل مفروم دو حجاب وغوف معیاف
 و آنراا  میاان  گذاشات   مار   چیا    دو کردن جدا او   مفروم
 هااف  واژه ا  معیا ان  ک  باشد می دو امر بی  انداالت  هاصل 

 کاردن   ییراان  دوم  مفروم .است مستفاد حاج  و مانع حائل 

معیاا   ان  ک  است کردن الارج اهراد دنده مقابل ا  و یوشاندن
ا   .[0]باشاد   مای  اساتفاده  قابال  آن مانیاد  و« ساتر »ا  کلو  

مباحث بسیار مرا و اساسی ک  ا  دنربا  مورد توج  باوده   
ر برابار نکادنگر اسات.    هاا د موضوع یوشیدگی بدن انسان
گاه ک  داستان آهرنی  حضار   قرآن کرنا در ان   میی  آن

کشد  ب  موضاوع نیاا    آدم و هوسرش حوا را ب  تصونر می
درونی آدم و حوا نسبت ب  یوشیدگی اشاره کرده است کا   

دهد قرآن توانل با  یوشایدگی را ناشای ا  عوا      نشان می
عام آن هویشا    و یوش  در مفروم حجاب .[5] جان انسان

ناظر بر شرم و حیا بوده است  ان  مقووا  الصالتی انساانی    
تابد و شامل مرد و  ن است. هوی  داشت  و تارنخ را برنوی

هااف اصالی یوشا  آدمای     الصلت انسانی  نکی ا  هلسف 
 تواند تیرا براف حفاظت ا  سارما و گرماا باشاد   بوده و نوی

ب ماذهبی   . هوچیی  با مرورف بار میاابع تاارنخی کتا    [6]
ترن  مساائل  نکی ا  اساسی حجابشود ک  نتیج  گرهت  می

رود ک  االتصاص با  دنا  اساالم    دنیی و اوری ب  شوار می
ندارد و در تواام ادناان اورای ا  جولا   رتشات  نراود و       

 .[3  7] مسیحیت  ب  وا وم رعانات آن تأکیاد شاده اسات     
اب  یذنرف دنیی و آشیائی هرد با مفروم و معیاف حججامع 

ا  آن در مدرسا  اداما    اصوالً ا  الانواده شروع شده و یس 
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هاا  با  وسایل     یذنرف حجاب توسط رساان  نابد. جامع می
اص براف نوجوانان و جوانان و ساالت هاف ختدون  برنام 

ناباد. کاارکرد و   هاف تلون ناونی اداما  مای   ها و برنام هیلا
ی  ارائا   هااف ماذهب  وظیف  عوده و مرا نراد دن  و سا مان

میظور آشیانی ماردم باا انا     ها و هیجارهاف دنیی ب  ار ش
ا  علل ضعف حجااب مای تاوان     باشد.اوگوها و قواعد می

با  ضاعف انواان و حیااا   نباانی طلبای  تعلایا و تربیاات       
نادرست  تراجا هرهیگی  اوگوهاف ناهیجار عدم آگااهی ا   
احکام یوش  ودشوارف شرانط ا دواج اشاره کارد. شارید   

.دویل و حکوات یوشا  در اساالم را     [2]رتضی متررف م
تقونات    معیوف و یاکی گی قلبى استحکام ییوند الانوادگی 

- سااوا     استوارف اجتواع  آرام  روانای  ن عفا  و حیا
   شیاالت  شدن انسان ب  انوان طوع دنگران  آ ار و ماندن ا 

آراما  روانای    و جلوگیرف ا  هحشاا  ار ش و احترام  ن 
 بیان می دارند.مرد 

مرورف برمتاوعاا  وتحقیقاا  انجاام شاده در  مییا       
حجاب نشان می دهد  ب  ان  یدنده ب  شکل هاف مختلفای  
یرداالت  شده است .بسیارف ا  تحقیقاا  ا  بعاد دنیای با      
مسئل  حجاب نگرنست  اند ا  جول  ان  تحقیقا  می تاوان  

تحات   [11] ب  یژوه  هاف قاضی  اده و احودف سلوانی
باا   [11] ح  شایا    یوان عفا  در آنا  قرآن و روانا ع

 عیوان حجاب در آنا  قرآن با نگاهی با  رواناا   اللفای   
 با عیوان با نگرشی درون دنیی با  حجااب  صاودف    [19]
حجااب    و عفاا   هرهیاگ  کارنا  تحت عیوان قارآن  [11]

تحت عیوان روش قرآن کارنا در   [10] اهدف و هوکاران 
)باا رونکارد ترتیاب    « حجااب »و « عفاا  »نرادنی  ساا ف  

تحت عیاوان حجااب در قارآن و     [15]هتاحی  اده  ن و   
حجاب و نق  آن در سالمت  با عیوان [16] عردن   رجبی

و  یوشاا  و آثااار رواناای و سااأنگاارش قاارآن باا  م  روان
تحت عیاوان بررسای    [17] عظیویان و برشتی اجتواعی آن

بیتی آن  ذبیحی و هلسف  و قلورو حجاب در اسالم و آثار تر
تحاات عیااوان اشااترا  حجاااب در ادنااان   [13] موسااوف
تحت عیوان رونکردف قرآنی ب   [12] نیلچی  اده ابراهیوی 

 [91] شاکورف  گون  ها و مد  هاف برتر و ناا   حجااب   
تحت عیاوان بررسای نقا  مادار  اساالمی در تقونات       
هرهیگ حجاب ا  میظار سارمان  اجتوااعی.برالی دنگار ا      

 ا با رونکرد تارنخی ب  یدنده حجاب یرداالت  اندیژوه  ه

 [91]ا  جول  ان  یژوه  ها می توان ب  یژوه  رمضانی 
تحت عیوان حجاب در انران )بررسی وضعیت حجااب در  
انران ا  سا  هاف آالر حکومت یرلوف دوم تا یانان جیاگ  

نگاهی بر سیر تارنخی  تحت عیوان [99]تحویلی   موسوف 
 تخات عیاوان   [91]  عبدنائی هیگ انرانحجاب  نان در هر

اجتواعی آن در هرهیاگ شایعیان    -چادر و تأثیرا  سیاسی
تحت عیوان یوش   ناان در اناران    [90] جواوی  اده انران

تحت عیوان نقد و بررسای   [95]نیلچی  اده   یی  ا  اسالم
رمضان نرگسای)   اوگوهاف حجاب اسالمی در س  ده  االیر

.   سا ف کشاف حجااب در اناران    مییبی تا  تحت عیوان 
اجتوااعی وا  میظار جامعا      برالی دنگرا  تحقیقا  ا  بعد

شیاسی ب  بحث حجاب ورود ناهت  اند مثل یاژوه  هاانی   
با عیاوان تحلیال    [96] یژوه  هاف محبوبی می  ا  جول 

باا عیاوان حجااب و     [97] صادقی اجتواعی مسأو  حجاب 
 [93]و هوکااران   احوادف   آن باا تکامال اجتوااعی    رابت 

تحت عیوان رابت  اعتقاد ب  حجاب و آسیب یذنرف هردف  
تحاات عیااوان  [92]الواسااتی الااانوادگی و اجتواااعی  ناا د

حجاب  نان با رونکرد جامع  شیاالتی .تحقیقاا  دنگارف   
ک  ب  بحث حجاب با محورنت حجاب برتار یرداالتا  اناد    

در  [11] آقاناانی چاوشای و هوکااران    می توان ب  تحقیا  
یژوهشی تحت عیوان دندگاه جوانان و میانساالن در ماورد  

چاادر و   تخت عیوان [11]عبدنائی  حجاب برتر وهوچیی 
وهوچیی   اجتواعی آن در هرهیگ شیعیان -تأثیرا  سیاسی

تحت عیوان بررسی می ان رعانت حجاب برتار   [19] رجبی
در دانشااجونان وتاااثیر آن در شااادکامی اشاااره کاارد. انچاا  

 .مشخص است
تحقیقا  در مورد حجاب برتار وآثاار آن وآن هاا در    
عرص   ندگی دانشجونی تحقی  قابل توجری نشاده اسات   
وتحقی  رجبی ها اگرچ  با موضوع حاضار ن دناك اسات    
اما تیرا ا  نك میظر وآن ها تاثیر حجاب برتر در شاادکامی  
را مورد بررسی قرار داده است. . وذا ان  تحقی  در یای آن  

ر رعانت حجااب برتار راا  میظار دانشاجونان      است ک  آثا
هاف آنرا و اعضاف هیأ  علوی  مورد بررسی قارار  الانواده

وآثاار هاردف     دهد وباا دنادف جاامع با  موضاوع بیگارد.      
آمو شی  او ام در رعانت حجااب برتار    -اجتواعی  علوی 

در دانشگاه شااهد ا  دنادگاه دانشاجونان دنادگاه اعضااف      
دانشاگاه شااهد را    نشاجونان در واوادن  دا  هیأ  علوای و 
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مورد بررسای قارار دهاد. وهوچیای  دنادگاه دانشاجونان         
واوادن  در ماورد اوا ام در رعانات      اعضاف هیأ  علوی و

در یاژوه  بعوال   حجاب برتر را مورد بررسی قرار دهاد. 
دانشگاه در کشورهاف مختلف جراان   151آمده در بی  ا  

ضوابط نوع الاص اکثرنت قرنب ب  اتفا  دانشگاهرا داراف 
اف باشید. نکتا  و ونژه یوش  متیاسب با محیط آمو ش می

ک  قابل تأمل است انا  کا  در محایط مقاد  آماو ش و      
تااوانیا مااوارد مشااتر  را تعلاایا در هرکجاااف جرااان ماای

اف میاسب با محیط جستجو کییا و آن کیفیت یوش  حره 
در  و تاادرنس و وجااود دسااتوراوعول متیاسااب بااا آن   

بررسی ها نشان می دهد ک  داشت  یوش  میاسب .باشدمی
در برالی ا  دانشگاهراف جران اگرچ  جیب  مذهبی نداشت   
اما ب  عیوان نك قانون مورد توج  قرار گرهت  اسات. نکتا    

میدف انا   علت و ضرور  ضوابطقابل توج  ان  است ک  
ن  تیرا بر باورمیدف بر اصو  ار شی ک  حااکی ا    ها محیط
باشد  بلک  اکثرنت آنرا بر اسا  نوع آنراست می بیییجران

هاف محیتی و انویی و آراما  روحای و روانای    ضرور 
متیاسب با ییشرهت کار یانبیدف ب  ضوابط الاص یوش  را 

دارند و چگونگی وضعیت ظااهرف را برالاسات  ا    او ام می
شأن محیط علا و هرهیگ الاص محیط آمو شای و جلاب   

ط مشااغو  تعلاایا و تربیاات رضاانت عااواملی کاا  در محای  
 .[11]دانید باشید  میمی

 های پژوهشسوال
. آثار هردف او ام در رعانت حجاب برتار در دانشاگاه   1

و واودن   عضاف هیأ  علویا  شاهد ا  دندگاه دانشجونان
 دانشجونان دانشگاه شاهد کدامید؟

. آثااار اجتواااعی اواا ام در رعاناات حجاااب برتاار در  9
و  عضاف هیأ  علویا  گاه دانشجوناندانشگاه شاهد ا  دند

 واودن  دانشجونان دانشگاه شاهد کدامید؟
آمو شی )تحصایلی  اوا ام در رعانات     -. آثار علوی 1

  حجاااب برتاار در دانشااگاه شاااهد ا  دناادگاه دانشااجونان
و واودن  دانشاجونان دانشاگاه شااهد     عضاف هیأ  علویا

 کدامید؟
و واوادن    . دندگاه دانشجونان  اعضاف هیأ  علوای 0

در مااورد اواا ام در رعاناات حجاااب برتاار در   دانشااجونان
 دانشگاه چیست؟

عوامل موثر در عادم رعانات حجااب برتار ا  دناد      . 5
 ؟دانشجونان  اساتید و واودن  دانشجونان چ  هستید

 روش پژوهش
هاد  جا و تحقیقاا  کااربردف     ان  یژوه  ا  نظار  

نشاگاه  آثار رعانات حجااب برتار در دا    است ک  ب  بررسی
هاف آنرا واعضاف هیأ  شاهد )ا میظر دانشجونان  الانواده

علوی  می یردا د تا نتانی مثبت حاصال ا  آن را بتاوان با     
و بار مبیااف    دانشاگاهراف دنگار بکاار بارد     عیوان اوگو در

آثار رعانت حجاب برتار   ک  روش  تحقیقی توصیفی است
د بررسی مختلف مور در دانشگاه شاهد را ا  دند گروه هاف

ییوانشای  . هوچیی  انا  تحقیا   تحقیقای    قرار می دهد و
تکییك هاف جوع  ب  عیوان و ا  یرسشیام  و مصاحب  است

بیابران  روش انا  تحقیا     کید.آورف اطالعا  استفاده می
هااد  جاا و تحقیقااا  کاااربردف و ا  نظاار روش ا  نظاار 
 است.   ییوانشیا  نوع  توصیفیتحقیقی 

دانشجونان شاغل با  تحصایل   کلی   شامل آمارف جامع 
و واودن  آنراا و هوچیای  کلیا  اعضااف      در دانشگاه شاهد

تعداد آنراا  ک   باشدشاهد می در ستح دانشگاههیأ  علوی 
 آمده است. 1در جدو  

 
 دانشجونان   واودن  وتو نع هراوانی مربوط ب   . 1جدو  

 اعضاف هیأ  علوی

 فرا انیدرصد  فرا انی افراد میرد مطالعه

 3/03 5753 دانشجییا،

 3/03 5753  الدین

 0/9 931 اعضای هیأت علمی

 111 11727 جمع

 
 نوونا   شایوه » ا   یژوه  ان  هاف نوون  انتخاب براف

در راستاف برآورد تعداد نوونا  ال م  گیرف تصادهی ساده و 
براف اجراف اب ارهاف یژوه  با استفاده ا  جدو  کرجسی 

درصد محاساب  شاده    25تعداد نوون  با اطوییان  و مورگان
است. نوون  بارآورد شاده باراف جامعا  آماارف باا حجاا        

اسات. بیاابر انا  در     نفر با  دسات آماده    171نفر  11727
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اف  ا  گیارف طبقا   نفر)بصور  نوون  171یژوه  حاضر 
دانشااجونان  واواادن    و اعضاااف هیااأ  علواای   نووناا   

نفار   110ا  انا  تعاداد    کا   ; یژوه  را تشکیل داده اناد. 
نفار ا  واوادن     110نفر اعضاف هیا  علوی و 01دانشجو 

تعااداد واواادن  ا براباار بااا تعااداد ) :دانشااجونان بااوده انااد
ا اف هار دانشاجو ناك     و با  شد دانشجونان در نظر گرهت 

  قرار گرهتواود مدنظر 
 یرسشیام  هاف: ا  ها داده آورف جوع براف
 دانشجونان -1 
 رسشیام  واودن ی -9
 استفاده شده اسات.  یرسشیام  اعضاف هیأ  علوی -1 

براف بررسی روانی اب ار یژوه  در انا  تحقیا  در ابتادا    
ادبیا  موضوع ا  طرن  متاوعا  کتابخانا  اف و با  وناژه    

یرسشایام   مقاال  و یانان نام  ها بررسای گردناد  سا س    
محتوانی هاف تری  شده براف بررسی تانید روانی صورف و 

ونیااا  سااالیس وروان باااودن در االتیارشااا  صااااحبیظر 
واستادددررشت  هاف علوم تربیتی  علاوم اجتوااعی  هلساف     

قرار گرهت و و یس ا  اعوا  اصالحا  ییشیرادف  واوریا 
مشااکل نااا ابرااام  و کسااب اطوییااان ا  عاادم وجااود  آنااان

در انا  تحقیا  باراف     .گردندنرانی تدون   هاف یرسشیام 
 شاده  محاساب   کرونبااخ  آوفااف اناانی یرسشایام     بررسی ی

 است. 9جدو   شرح هایرسشیام ضرانب یانانی   است

محاسب  شده براف اب ار  کرانباخ آوفاف ضرنب . 9جدو  
 تحقی 

عنیا، 
 پرسشنامه

 عامل ها
تعداد 
 گییه ها

 آلفای ضریب
محاسبه  کرانباخ

 شده

 دانشجییا،

 33/1 10 هردف

 36/1 13 اجتواعی
 -علوی

 آمو شی
2 29/1 

اعضای هیأت 
 علمی

 39/1 11 هردف
 31/1 11 اجتواعی
 -علوی

 آمو شی
2 31/1 

 الدین 
 دانشجییا،

 32/1 11 هردف
 32/1 16 اجتواعی
 -علوی

 آمو شی
5 21/1 

 هاااف  اب اراهاااف حاصاال  در تحلیاال توصاایفی داده 
   اظرارا  یاسخ گوناان  نتانییژوه   یس ا  ارائ  هراوانی 

ف هر نك ا  ساوا  هااف اصالی    ب  مؤوف  ها میانگی  یاسخ
چیی  میانگی  کل مؤوف  هااف میادرج در هار     ها اب ارها و

ب  عاالوه ا    .شدمحاسب  طی هر اب ار سؤا  اصلی یژوه  
انحرا  معیار و انواع جاداو  و نوودارهاا جرات     میانگی  

تبیی  توصیفی داده ها طای بررسای ساوا  هااف یاژوه       
در تحلیال اساتیباطی داده هااف یاژوه  باا      ه شاد.  استفاد

 و افنوونا  آ مون هاف تی تك مقیا  داده ها ا  عیانت ب  
آ ماون تعقیبای     آ ماون تحلیال وارناانس     آ مون هرندم 

 استفاده شددر تحلیل داده ها  توکی

 یافته ها

. آثار فردی الزام در رعایت  جاتاب تر تر در    3
عضای هیتت   ا، اندانشگاه شاهد از دیدگاه دانشاوی

 و والدین دانشاویان دانشگاه شاهد کدامند؟ علمی
بررسی دنادگاه دانشاجونان در الصاوص    در الصوص 

 آثار هردف او ام در رعانت حجاب برتر در دانشاگاه شااهد  
دنادگاه دانشاجونان  آثاار     ا  کا   حااکی ا  آن اسات  نتانی 

در   هردف او ام در رعانت حجاب برتار در دانشاگاه شااهد   
ا  دنادگاه اعضااف     1.29. )باا میاانگی    باشاد یمد حد  نا

 با   هیا  علوی نی  رعانت حجاب اثار هاردف  ناادف دارد  
تعبیر دنگرآثاار هاردف اوا ام در رعانات حجااب برتار در       

هاا در حاد   ا  دندگاه اعضاف هیا  علوی   دانشگاه شاهد
و ا  دناادگاه واواادن  نیاا  رعاناات    31/1میااانگی  ) ناااد 

بررسای    .1.25 )با میاانگی   نادف داردحجاب آثار هردف  
نتانی آ مون هرندم  در الصوص اووونت بیدف آثار هاردف  
او ام در رعانت حجاب برتر در دانشگاه شااهد  ا  دنادگاه   

در ترتیب معیادار اعضاف هیأ  علوی  بیانگر وجود تفاو  
اووونت آثار هردف او ام در رعانت حجاب برتر در دانشگاه 

کاا    sig=111/1؛  Square-Chi=51/23) باشاادیمااشاااهد 
اثار تاا کاا      نتار مراا ف مورد بررسای ا   هامؤوف هررست 

 آن در  نر ارائ  شده است:  نترتیاهو
 اه ان  آرام   ن و مرد 

  و برداشاات رواناای )آراماا  روحاای و سااالمت
 دانشجونان در دانشگاه  روانی

 ن و مرد  ییشگیرف ا  هساد االالقی هردف ( 
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  رن ه جیسیتعدنل غ کیتر  و 

   حجب و حیااه ان 

 احترام ب  شخصیت  ن 

 داشت  نق  هونت بخشی مذهبی 

   حفظ و اه ان  ع   نفس دانشجونان دالتار در
 دانشگاه

  ن  تعصب  مردها اه ان  غیر( 

  احسا  وابستگی و تعل  هرد نسبت ب  هرهیگ و
 هاف جامع ار ش

  در هرد تقونت انوانتقونت اعتقادا  مذهبی و 

  الانواده هرد و هاف اقتصادفکاه  ه نی 

 کاه  آراستگی ظاهرف و  نبانی هرد 
هدانی تحقی  رعانت حجاب  آثار هردف در  میی  برالی

  نی  نشان داد ک  حجاب بتاور مساتقیا   1137) و هوکاران
ف گاردد و چاون رابتا    موجب اها ان  عا   نفاس مای    

معیادارف بی  ع   نفس و ییشرهت تحصیلی وجاود دارد   
-مستقیا باعث ییشارهت تحصایلی نیا  مای     یس بتور غیر

 گردد.

. آثار اجتماعی الزام در رعای  جااب تر ر در 3
عضای هیتت   ا ،دانشگاه شاهد از دیدگاه دانشاویان

 و والدین دانشاویان دانشگاه شاهد کدامند؟ علمی

بررسی دنادگاه دانشاجونان در الصاوص    در الصوص 
نشاگاه  آثار اجتواعی اوا ام در رعانات حجااب برتار در دا    

دنادگاه دانشاجونان     ا  کا   حاکی ا  آن اسات نتانی  شاهد
آثار اجتواعی اوا ام در رعانات حجااب برتار در دانشاگاه      

  انا  عادد   1.67.)با میاانگی   باشاد یمدر حد  ناد   شاهد
مای   1.62  وبراف واوادن   1.61  براف اعضاف هیا  علوی

بررسی دندگاه اعضاف هیأ  علوای در  در الصوص  باشد.
وص آثار اجتواعی اوا ام در رعانات حجااب برتار در     الص

حاکی ا  آن است کا  مقادار آمااره بدسات      دانشگاه شاهد
ب  وحاظ آمارف  P≤11/1  در ستح معیادارف t=71/3آمده )

  و ا  انیرو هرض صافر مبیای بار    sig=111/1معیادار بوده )
میاانگی  نوونا  باا میاانگی      عدم وجود تفاو  معیادار بی  

رد شاده و هارض الاال  مبیای بار وجاود         هرضی جامع
 میانگی  نوون  با میانگی  هرضی جامعا  تفاو  معیادار بی  

دنادگاه اعضااف    ا  . نتانی بیانگر آن است ک گرددیتانید م
هیأ  علوی  آثار اجتواعی او ام در رعانت حجاب برتر در 

هوچیی  در ان   مییا   .باشدیمدر حد  ناد   دانشگاه شاهد
آثار اجتواعی او ام در رعانت حجااب    نترمرادانشجونان 

برتر در دانشگاه شاهد را ب  شرح  نر اووونت بیدف نواوده  
 اند:

 استحکام نراد الانواده 

 انجاد امییت اجتواعی 

 جامع  در  ن می وت و ار ش رهت  باال 

 کاه  مفاسد اجتواعی 

 ف جامع سالمت نسل آنیده 

 و ماحترا موجب) اجتواعی متانت و وقار موجب 
  حرمت

  دنگران با ترانو  و ترساوا افرابت  متضو 

 هرهیگی تراجا با مبار ه و جلوگیرف 

  در جامع   نار ش 

  آشیانان و الانواده بی  در محبوبیت اه ان 

  کاه  روحی  مُدگرانی در جامع 

  دانشجونان و دوستان بی  در محبوبیت اه ان 

 کاه  درگیرف واودن  و هر ندان 

  کار نیروف نك عیوان ب   ن ا  استقبا 

  سا  براف ا دواجعاملی  میی 

 انجاد داهع  در ارتباطا  اجتواعی 

 اجتواع در  ن هعاویت و کار کردن محدود 

 مانعی براف ا دواج 

بررسی نتانی آ مون هرندم  در الصوص اووونت بیدف 
آثار اجتواعی اوا ام در رعانات حجااب برتار در دانشاگاه      

نیاا  بیااانگر وجااود تفاااو   شاااهد  ا  دناادگاه دانشااجونان
در ترتیب اووونت آثاار اجتوااعی اوا ام در رعانات     معیادار 

 د.باشیمحجاب برتر در دانشگاه شاهد 

آموزشتی ت صیتیلیا التزام در     -. آثارعلمی 1
رعای  جااب تر ر در دانشتگاه شتاهد از دیتدگاه    

و والتتدین  عضتتای هیتتت  علمتتی ا ،دانشتتاویان
 ؟دانشاویان دانشگاه شاهد کدامند

عضاف هیاأ   ا  بررسی دندگاه دانشجوناندر الصوص 
آمو شاای  -در الصااوص آثااار علواای   و واواادن  علواای

حااکی ا  آن  )تحصیلی  او ام در رعانت حجاب برتر نتانی 
 -دنادگاه هرسا  نوونا  تحقیا   آثاار علوای        ا  کا   است
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آمو شاای )تحصاایلی  اواا ام در رعاناات حجاااب برتاار در  
. میانگی  ب  دست اماده  باشدیمدر حد  ناد   دانشگاه شاهد

در هر س  مورد ا  میانگی  نظرف بیشتر است در ان  رابتا   
وبااراف اعضاااف هیااا    1.67بااراف دانشااجونان میااانگی  

ب  دست امده است. دندگاه  1.73وبراف واودن   1.61علوی
آمو شای   -واودن  دانشجونان را در الصوص آثاار علوای   

تر در دانشاگاه شااهد   )تحصیلی  او ام در رعانت حجاب بر
  در t=31/3ک  مقادار آمااره بدسات آماده )    نشان می دهد 

با  وحااظ آماارف معیاادار باوده       P≤11/1ستح معیاادارف  
(111/1=sig     و ا  انیرو هرض صفر مبیای بار عادم وجاود  

 میانگی  نوون  با میانگی  هرضی جامعا  تفاو  معیادار بی  
یادار بای   رد شده و هرض الال  مبیی بر وجود تفاو  مع

. نتانی گرددیتانید م میانگی  نوون  با میانگی  هرضی جامع 
دندگاه واودن  دانشجونان  آثار علوی  ا  بیانگر آن است ک 

آمو شی )تحصایلی  اوا ام در رعانات حجااب برتار در       -
. بررسی نتاانی آ ماون   باشدیمدر حد  ناد   دانشگاه شاهد

آمو شای   - هرندم  در الصوص اووونت بیدف آثار علوای 
)تحصیلی  او ام در رعانت حجاب برتر در دانشگاه شااهد   

در معیاادار  ا  دندگاه دانشجونان نی  بیانگر وجاود تفااو    
آمو شای )تحصایلی  اوا ام در     -ترتیب اووونت آثار علوی 
ف ماورد  هاا مؤوفا  کا  هررسات    رعانت حجاب برتر است 

 ید ا :آن عبارت  نترتیاهواثر تا کا   نترمرابررسی ا  
 در آواود  هاو   هضااف  شدن حاکا ا  ییشگیرف 

 در  کال 

 دانشگاه در تراالالقی هضاف شدن حاکا 

 رد یساار و دالتاار دانشااجونان ارتباااط مصااونیت 
 دانشگاه

  اسااتاد باای  درساای و آمو شاای مااؤثرتر ارتبااط- 
 دانشجو

  در  کال  در هراگیرف ب  نسبت بیشتر تورک 

 دانشجو-دانشجو بی  درسی مؤثرتر ارتباط 

  هاف گروهیاه ان  انجام یژوه 

 اهاات کاااه  و دانشااجونان تحصاایلی شاارهتیی 
 دانشگاه رد یسر و دالتر تحصیلی

 دالتر دانشجونان باالتر تحصیلی مقاطع در قبووی 
 دانشگاه رد یسر و

دیدگاه دانشاویان، اعضای هیت  علمی و . 4
در مورد الزام در رعای  جااب  والدین دانشاویان

 چیس ؟تر ر در دانشگاه
تحلیل انجام شده : والدین آنها و دانشاویان دیدگاه الفا

توصیفی  هاف آمارنتانی شاالصییرامون ان  سوا  در قاوب 
ها  میانگی   انحرا   گون و نع هراوانی مربوط ب  )ت

 فهالی  و نتانی تحلاستاندارد و التاف انحرا  استاندارد
و  شواره اجد دراف  نوون آ مون تی تك آمار استیباطی )

ال م ب  ذکر است ک  در بررسی ارائ  گردنده است.  0و1
  و 5تا  1ان  سوا  با توج  ب  دامی  نوره گذارف گون  ها )

محاسب  نوره کلی ان  مؤوف  بر حسب ان  دامی   میانگی  
 در نظر گرهت  شده است. 1هرضی جامع  عدد 

صوص در ال 0بررسی نتانی ارائ  شده در جدو  شواره    
بررسی دندگاه دانشجونان در الصوص او ام در رعانت 

حاکی ا  آن است ک  مقدار  حجاب برتر در دانشگاه شاهد 
 P≤11/1  در ستح معیادارف t=91/11آماره بدست آمده )

  و ا  انیرو هرض sig=111/1ب  وحاظ آمارف معیادار بوده )
 میانگی  نوون صفر مبیی بر عدم وجود تفاو  معیادار بی  

رد شده و هرض الال  مبیی بر  با میانگی  هرضی جامع 
میانگی  نوون  با میانگی  هرضی وجود تفاو  معیادار بی  

دندگاه  ا  . نتانی بیانگر آن است ک گرددیتانید م جامع 
دانشجونان  متلوبیت او ام در رعانت حجاب برتر در 

در  بررسی نتانی .باشدیمدر حد  ناد   دانشگاه شاهد
حاکی ا  آن است  دندگاه واودن  دانشجونان ها الصوص

و ا  معیا دار بوده   t=13/6ک  مقدار آماره بدست آمده )
واودن  دانشجونان  متلوبیت او ام در رعانت  ا انیرو 

حجاب برتر در دانشگاه شاهد را در حد  نادار نابی 
 اند.کرده

بررسی نتانی حاکی : دیدگاه اعضای هیت  علمی با
  در ستح t=67/5ک  مقدار آماره بدست آمده ) ا  آن است
ب  وحاظ آمارف معیادار بوده  P≤11/1معیادارف 

(111/1=sig و ا  انیرو هرض صفر مبیی بر عدم وجود  
 میانگی  نوون  با میانگی  هرضی جامع تفاو  معیادار بی  

رد شده و هرض الال  مبیی بر وجود تفاو  معیادار بی  
. نتانی گرددیتانید م میانگی  نوون  با میانگی  هرضی جامع 

دندگاه اعضاف هیأ  علوی   ا  بیانگر آن است ک 
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  متلوبیت او ام در رعانت حجاب برتر در دانشگاه شاهد 
 .باشدیمدر حد  ناد 

 

 انت حجاب برتر در دانشگاه شاهدتو نع هراوانی گون  هاف مربوط ب  بررسی دندگاه دانشجونان در الصوص او ام در رع . 1جدو  

 شااص مؤلفه ردیف

 گییه

ی
ایل

م
ک

 

م
ک

ی 
د
اح
ت

 

اد
زی

اد 
زی
ی 

ایل
 

،
د 

ب
 

خ
س
پا

 

 محیط دانشگاه در رعانت حجاب برتر موثر است؟ تا چ  می ان هضا و 3
 1 69 52 99 5 6 هراوانی

 6/1 1/01 1/13 9/10 9/1 2/1 درصد

بررسی دندگاه دانشجونان در الصوص او ام در رعانت  مربوط ب  فانوون تی تك ون هاف توصیفی و نتانی آ مشاالص . 0جدو  
 حجاب برتر در دانشگاه شاهد

 انحراف استاندارد میانگین تعداد مؤلفه
 خطای

 t df sig انحراف استاندارد

 111/1 151 91/11** 13/1 11/1 17/0 150 الزام در رعایت حجاب برتر در دانشگاه شاهد

P≤ 50/5 *   P≤ 50/5 ** 

بررسی دندگاه اعضاف هیأ  علوی در الصوص او ام در  مربوط ب  فانوون تی تك هاف توصیفی و نتانی آ مون شاالص . 5جدو  
 رعانت حجاب برتر در دانشگاه شاهد

 میانگین تعداد مؤلفه
 انحراف

 استاندارد

  اطای
 t df sig انحراف استاندارد

 111/1 01 67/5** 11/1 33/1 73/1 01 دانشگاه شاهدالزام در رعایت حجاب برتر در 

P≤ 50/5 *   P≤ 50/5 ** 

 

نتانی آ مون تحلیل وارنانس مربوط ب  مقانس  دندگاه 
دانشجونان  اعضاف هیأ  علوی و واودن  دانشجونان در 

بیانگر  الصوص او ام در رعانت حجاب برتر در دانشگاه
ان  اعضاف هیأ  دانشجونندگاه معیادار بی  دوجود تفاو  

؛  F=79/1) باشدیم علوی و واودن  دانشجونان

195/1=sig.   در هوی  رابت  بررسی نتانی آ مون تعقیبی
دانشجونان در مقانس  با  ک  ا  دندگاه دهدیمتوکی نشان 

او ام در رعانت حجاب برتر در واودن  آنان  متلوبیت 
فاو  ت هاس نمقادر حد  ناد بوده و در سانر  دانشگاه

   . 6معیادارف مشاهده نگردند )جدو  شواره 

دندگاه دانشجونان  اعضاف هیأ  علوی و واودن  دانشجونان در الصوص  مربوط ب  مقانس  نتانی تحلیل وارنانس نك راه  .6جدو  
 او ام در رعانت حجاب برتر در دانشگاه

 F sig میانگین مجذ رات df مجمیع مجذ رات 

 برتر در دانشگاه الزام در رعایت حجاب

 195/1 71/1* 05/0 9 21/3 بی  گروهی

   12/1 110 51/169 درون گروهی

    116 00/171 کل
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عوامل موثر در عدم رعای  جااب تر ر از . 1
دید دانشاویان، اسا ید و والدین دانشاویان چه 

 هستند؟
بررسی دندگاه در الصوص  ب  دست آمدهبررسی نتانی 

ص عوامل موثر در عدم رعانت دانشجونان در الصو
ا  دندگاه دانشجونان: حاکی ا  آن است ک  حجاب برتر 

  « نبانی طلبی»  «حیا ضعف انوان و»عواملی هوچون  ریتأث
ابرا  »   «هویوانی با جامع »  ) «تعلیا و تربیت نادرست»

اهویت ب  »  «تراجا هرهیگی»  «تأثیر دوستان»  «شخصیت
جلب »  «اوگوهاف ناهیجار ت ا مُدگرانی در جامع  و تبعی

الود  -توان  نابی -نیا  ب  دنده شدن ) توج  دنگران
ونژه تلون نون  ب ) هاترونی بی حجابی در رسان »   «نوانی 

در عدم رعانت  «حجاب مانعی براف آ ادف»و  «و سییوا 
دشوارف »عواملی هوچون  ریتأثدر حد  ناد و  حجاب برتر

مسئل   ی ا  احکام یوش  وعدم اگاه»و  «شرانط ا دواج
در حد متوسط  در عدم رعانت حجاب برتر «حجاب

دندگاه دانشجونان  اعضاف جدو   نر مقانس  .باشدیم
هیأ  علوی و واودن  دانشجونان در الصوص عوامل 

 موثر در عدم رعانت حجاب برتر را نشان می دهد.

 
نان  اعضاف هیأ  علوی و واودن  دانشجونان در الصوص عوامل دندگاه دانشجومقانس   مربوط ب هاف توصیفی شاالص . 7 جدو 

 موثر در عدم رعانت حجاب برتر
 انحراف استاندارد اطای انحراف استاندارد میانگین تعداد گر ه متغیر  ابسته

 حیا ضعف ایما،  

 12/1 15/1 10/0 150 دانشجونان

 17/1 11/1 75/1 01 اعضاف هیأ  علوی

 11/1 10/1 17/0 111 واودن  دانشجونان

 زیبایی طلبی

 13/1 16/1 75/1 151 دانشجونان

 10/1 21/1 71/1 01 اعضاف هیأ  علوی

 12/1 11/1 11/0 119 واودن  دانشجونان

 دشیاری شرایط ازد اج

 12/1 11/1 27/9 151 دانشجونان

 11/1 35/1 11/1 01 اعضاف هیأ  علوی

 11/1 96/1 17/1 111 واودن  دانشجونان

 تعلیم   تربیت نادرست

 13/1 11/1 13/0 150 دانشجونان

 11/1 67/1 11/0 01 اعضاف هیأ  علوی

 12/1 25/1 10/0 111 واودن  دانشجونان

 همنیایی با جامعه

 17/1 23/1 25/1 151 دانشجونان

 19/1 73/1 97/0 01 اعضاف هیأ  علوی

 12/1 27/1 10/0 111 واودن  دانشجونان

 خصیتابراز ش

 13/1 10/1 71/1 150 دانشجونان

 11/1 31/1 65/1 01 اعضاف هیأ  علوی

 11/1 19/1 71/1 111 واودن  دانشجونان

 عدم اگاهی از احکام پیشش  
 مسئله حجاب

 11/1 91/1 71/1 151 دانشجونان

 16/1 19/1 11/1 12 اعضاف هیأ  علوی

 11/1 90/1 11/1 111 واودن  دانشجونان

 د ستا،تأثیر 
 16/1 73/1 91/0 150 دانشجونان

 11/1 67/1 01/0 01 اعضاف هیأ  علوی
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 انحراف استاندارد اطای انحراف استاندارد میانگین تعداد گر ه متغیر  ابسته 

 13/1 20/1 90/0 111 واودن  دانشجونان

 تهاجم فرهنگی

 17/1 27/1 10/0 150 دانشجونان

 12/1 91/1 67/1 01 اعضاف هیأ  علوی

 11/1 15/1 25/1 119 واودن  دانشجونان

 اهمیت به مُدگرایی در جامعه  
 الگیهای ناهنجار تبعیت از

 16/1 30/1 91/0 150 دانشجونان

 11/1 66/1 95/0 01 اعضاف هیأ  علوی

 12/1 11/1 15/0 111 واودن  دانشجونان

نیاز به ) جلب تیجه دیگرا،
اید  -تمایز یابی -دیده شد، 

 نمایی(

 16/1 36/1 91/0 150 دانشجونان

 11/1 62/1 15/0 01 اعضاف هیأ  علوی

 12/1 15/1 11/0 111 واودن  دانشجونان

 هاتر یج بی حجابی در رسانه
  یژه تلییزیی،   سینما( به)

 17/1 32/1 11/0 151 دانشجونان

 15/1 23/1 61/1 01 اعضاف هیأ  علوی

 11/1 16/1 20/1 111 واودن  دانشجونان

 حجاب مانعی برای آزادی

 12/1 16/1 00/1 159 دانشجونان

 15/1 22/1 67/9 01 أ  علویاعضاف هی

 19/1 92/1 01/1 111 واودن  دانشجونان

 
 بحث ونتیجه گیری

هاف بییادن  و اشاع  و تعوی  حجاب نیا مید آمو ش 
مداوم در الانواده  مدرس   دانشگاه و اجتواع 

وهواهیگی ان  نرادها ضرورف است.نکی ا  است.
ک   گسترش هرهیگ حجاب وعفا  ها و راهکارهاسیاست

ب  تصونب شوراف عاوی انقالب هرهیگی  1130دف  11در 
انجاد مراک  و مؤسسا  متعدد با هد     ه استرسید

در موضوع  هاف میاسب و متیوعاوگوسا ف  ارائ  مد 
است  میی  ان  و انجاد رقابت ساوا در حجاب وعفا  

.دانشگاه شاهد ب  عیوان نوون  اف ا  ان  مراک  می تواند 
داشت  باشد. دردانشگاه شاهددر رعانت  هینق  اوگود

حجاب برتر او ام وجود دارد. وا ان  بابت آثار آمو شی 
وعلوی وهردف واجتواعی الوبی نصیب دانشگاه شده 
 است ک  می تواند سر مش  سانر دانشگاه ها قرار گیرد.

هیأ  علوی دندگاه دانشجونان  ا  نتانی بیانگر آن است ک 
ا مقبوویت او ام در رعانت حجاب قابلیت تعوی  واودن  

در حد  ناد   هادانشگاهبرتر در دانشگاه شاهد براف سانر 
دندگاه دانشجونان  اعضاف هیأ  بررسی هوچیی  .باشدیم

علوی و واودن  دانشجونان در الصوص او ام در رعانت 

حجاب برتر در دانشگاه شاهد حاکی ا  آن است ک  اهراد 
ت حجاب را ب  می ان  ناد باور نوون  تحقی  او ام در رعان

دندگاه دانشجونان  ا  نتانی بیانگر آن است ک  دارند .
اعضاف هیأ  علوی و واودن    نق  الانواده و دوستان در 

ها  الانواده .باشدیمدر حد  ناد   رعانت حجاب برتر
ترف در تربیت دالتران الصوصاً مادران ک  مسئوویت سیگی 

دارند  الود در مواجر  با نامحرم ترف با آنرا و ارتباط بی 
ا  حجاب کامل  مثل چادر استفاده نوانید  تا ا  ان  طرن  
هر ندان دالتر نی  ا  هوان کودکی با حجاب اسالمی آشیا 
شوند و با تورن  کردن نسبت ب  آن انس بگیرند. اوبت  در 
کیار تورن  و عاد  دادن آنان  ال م است مادران ابعاد 

  و هواند آن را براف دالتران تبیی  مختلف حجاب و یوش
و آنرا را ب  رعانت یوش  کامل اسالمی تشون   و در 
انتخاب دوستان آنرا توج  نوانید ک  ب  مسائل شرعی و ا  

یذنرف هرآنیدف جامع جول  رعانت حجاب مقید باشید. 
ها  ییچیده و جوعی است ک  توسط نرادها  سا مان

گیرد. موهقیت و ام میهاف متفاو  انجمؤسسا  و گروه
تدوام ان  هرآنید  در ارتباط تیگاتیگ با هوکارف و 

باشد؛ ارتباطی ک  ها و نرادها میهواهیگی میان ان  سا مان
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ها را حفظ در عی  حا   استقال  و هونت هر نك ا  ان 
. هرقدر میان ان  نرادها هواهیگی وارتباط حاکا نواندمی

 شرا وباورها در حو ه باشد نادگیرف ونرادنی  شدن ار
حجاب درهرد قوف تر وهرقدر ناهواهیگی باشد جامع  

معووالً هرهیگ سا ف یدنرف ضغیف تر الواهد بود. 
درست  در س  مرحل  نرادنی  سا ف )تعوی : عو  بخشیدن 
ب  ستح باورهاف اجتواع   گسترش )ترونی: گسترش 
باورهاف موجود نا نرادنی  شده  و حفظ و نگ  دارف 

یظ: حفظ باورهاف نرادنی  شده و ترونی ناهت    شکل )تحف
دانشگاه  می گیرد در راستاف نرادنی  سا ف حجاب در

هاف توان ا  مکانی مجامع   می هاودر ستح وسیع تر در
شیاالتی  هیجارف و اجبارف استفاده کرد  اوبت  موک  است 

ها ب  ها نا ترکیبی ا  آندر هر شرانتی نکی ا  ان  مکانی م
هاف شیاالتی ا  شتاب کوترف کار گرهت  شود. مکانی م

برالوردارند  ووی با ثبا   نادف هوراهید و موجب 
شوند حجاب ب  صور  نك عاد  رهتارف درآمده و می

هاف هیجارف ا  شتاب و مسلا و بدنری تلقی شود. مکانی م
ثبا  متوستی برالوردارند و موجب تعرد ب  حجاب 

بارف ا  شتاب  ناد و ثبا  کا هاف اجشوند. مکانی ممی
برالوردارند و ب  مقاومت در برابر حجاب تحویلی میجر 

 در ستح دانشگاهی نی تدون  میشور االالقی شوند.می
دانشجونی ک  قسوت ا  آن مرتبظ با حو ه حجاب وعفا  
باشد ودانشجو مل م ب  امضا آن در بدو ورود ب  دانشگاه 

هاف دنیی و اعتقادف  تبیی  و تحلیل رنش شود وهوچیی 
کرسی هاف ا اد  هرهیگ عفا  و حجاب ا  طرن  برگ ارف

در دانشگاه ب  کوك  هرهیگی هاف هکرف نشست اندنشی  
دهتر نراد مقام معظا رهبرف در دانشگاه  تشکل هاف 
دانشجونی کانون هاف هرهیگی مستقر دردانشگاه می تواند 

 در ارتقاف هرهیگ حجاب وعفا  موثرواقع شود.

هناارسازی جااب اسالمی در  ترخی راهکارهای
 ها تا  وجه ته نتایج  صقیق:دانشگاه
تأکید بر ضرور  رعانت یوش  و ترونی اوگوهاف  -

یرسیل ادارف و هو  جونان بانست  در یوش  دانش
. رعانت حجاب کامل ا  سوف کادر وآمو شی دانشگاه

نی ویرسیل دانشگاه تأثیر رهتارف و عولی هراوا آمو شی
روف دانشجونان دارد. براف استورار و تقونت حجاب کامل 

  مسئوالن دانشگاه  یرسیل ادارف وآمو شی دانشگاهدر بی  

گیرف قاطع و میتقی اوّالً  و وم استفاده ا  باند با تصویا
حجاب کامل اسالمی را قانونوید کیید؛ ثانیاً  اهرادف ک  

تلف مورد هاف مخکیید ب  شکلحجاب کامل را رعانت می
تشون  قرار گیرند؛ ثاوثاً  یس ا  تبیی  میتقی حکا حجاب 
با اهراد متخلف  ب  طور قاطع و جدف و قانونی برالورد 

 نوانید
نظار  جدف بر اجراف آئی  نام  انضباطی دانشجونی در  -

ها  اردوها و هوان  ها  الوابگاهمحیط دانشگاهی  دانشکده
تأکید وعفا  اب وحجدانشجونی در  میی  توسع  هرهیگ 

حجاب  بر اجراف مقررا  انضباطی جرت گسترش هرهیگ
 عفا .و

تری  و نشر کتب  مقاال  و ج وا  تخصصی در  -
 میی  تقونت بیی  اعتقادف و دنیی و توسع  هرهیگ عفا  

  اعضاف هیا  علوی و دانشجونان دانشجونان براف واودن 
در  هرهیگیومعاونت توسط دهتر نراد نوانیدگی ووی هقی  

  .هادانشگاه
وسیوا در  میی  گسترش هرهیگ حجاب وعفا   اصد-

وبونژه حجاب برتر نق  بی بدنلی دارد ا  جول  اقداما  
صدا وسیوا در ان  رابت  می توان ب  موارد  نر اشاره 

ارائ  گ ارش  هیلا و...ا  دانشگاه هاف موه  در امر کرد:
رف می  برگ ا -حجاب برتر هوچون دانشگاه شاهد 

گردهاف تخصصی با برره گیرف ا  متخصصی  در حو ه 
بیان غیر مستقیا مسانل هرهیگی ا  طرن  صدا  -حجاب 

وسیوا با ساالت هیلا   سرنا  و مصاحب  ودعو  ا  
در کیار طرح امییت اجتواعی در  -الانواده هاف موه 

تحویل حجاب برتر ا   نان موه   اساتید دانشگاه  گروه 
میدان  با نکیان براف نرادنی  سا ف شیاالتی هاف مرجع  هیر

تری   -استفاده شود حجاب ا  طرن  رسان  هاف جوری
کشف حجاب در  هاف سییوانی در مورد تارنخچ هیلا

استفاده میاسب ا   وانران و بررسی علل و عوامل آن
ملی )حجاب و حجاب برتر  در  -هاف اسالمی وبا 
تبلیغ میفی بر ضد  هافنکی ا  روشهاف سییوانی.هیلا

حجاب  الصوصاً در شکل چادر ان  است ک  معووالً اهراد 
سواد و بدون هرهیگ باحجاب و چادرف را اهرادف بی

حجاب را اهراد با کیید و در مقابل   نان بیمعرهی می
آورند.با توج  ب  ان  ک  ادعاف هو  هرهیگ ب  حساب می

و غربی هاف الارجی توسط بعضی اهراد  الصوصاً رسان 
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گردد  ب  میظور اثبا  نادرستی ان  ادعا دو مترح می 
ف  نان گردد:اوف  اوگوهاف برجست ییشیراد ارائ  می

ها  هاف مختلف ب  وسیل  رسان محجب  و چادرف در  میی 
هاف ا  طرن  بیان جلوه …مثل صدا و سیوا و متبوعا  و 

هاف آنرا در کسب مدارج علوی و  ندگانی  و موهقیت
رهیگی معرهی گردند. ب  شرکت هعا   نان محجب  و ه

هاف داراف مدار  علوی و هرهیگی ستح باال در کیفرانس
اووللی  در الیثی نوودن تبلیغا  سوء الارجی و بی 

هاف الارجی و غربی بر ضد  نان محجب   نق  بسیار رسان 
 مؤثرف دارد. 

برداشت روانی و اه ان  آرام   ن و مرد  سالمت  -
دانشجونان  ییشگیرف ا  هساد   روانیو   روحی )آرام

 تعدنل غرن ه جیسی ) ن و مرد  کیتر  و االالقی هردف
میظر اهراد نوون   ا مروترن  آثار رعانت رعانت حجاب ا 

استحکام نراد هوچیی  اهراد نوون  تحقی  می باشد.  تحقی 
 می وت و ار ش رهت  باالالانواده  انجاد امییت اجتواعی 

ف کاه  مفاسد اجتواعی  سالمت نسل آنیدهامع  ج در  ن
آثار اجتواعی او ام در رعانت حجاب   نترمرارا ا   جامع 

برتر در دانشگاه شاهد اعالم کرده اندک  ضرورف است ان  
براف دانشجونان والانواده هاف آنرا ب  طر  مختلف  آثار

 تبیی  شود.
 عفا حجاب و نحوه اجراف طرح گسترش هرهیگ  -

هیا  رئیس   ب  صور  مستور در جلسا دانشگاه در
 ار نابیمورد ییگرف و ی دانشگاه  شوراف هرهیگو دانشگاه 

برنام  جامع هرهیگ عفا  و حجاب در و  قرار گیرد
حوانت  تدون  گردد. ضرورف است در دانشگاه دانشگاه

هیرف در راستاف توسع   -مادف و معیوف ا  آثار هرهیگی 
ا  انتشار و تبلیغ کاالهاف  و.ب  عول آند هرهیگ عفا  ارائ 

هرهیگی ک  با هرهیگ عفا  و حجاب مغانر  داشت  
 شود.جلوگیرف  باشد
 هاف ال م براف تری هراها کردن  میی  -

کتب  نشرنا  و توویدا  وتوویدمحصوال  هرهیگی) 
 عفا حجاب وب  میظور ترونی هرهیگ   هرهیگی –علوی 

 ب  شبرا  موجود در مورد آن و یاسخگونیدر دانشگاه ها
در هیرف   -هاف هرهیگی برگ ارف جشیواره وهوچیی 
در ان   میی   براف رواج هرهیگ عفا  و حجاب دانشگاه

 راهگشا است.

هاف اوری اسالم ب  تصونر کشیدن ابعاد شخصیت -
چون حضر   هرا )    حضر   نیب )   و  نان 

هاف میاسبتنوون  ا  صدر اسالم تا دوران معاصر در 
و تأثیر آن در هرهیگ سا ف و  در دانشگاه مذهبی و ملی
 هاف اسالمی ب  صور  جذاب.گسترش ار ش

معرهی  و [10] ارتقاء نظام ار شی اساتید اعتال و -
هاف عییی ا  اساتید  مربیان  نفرا  او  کیکور  نوون 

هاف انثارگران و .. ا  نظر مظاهر ها و الانوادهاوو یادف
ا  ترغیب و تشون  وو حجاب و ساده  نستی.  عفا 

ک  راهکارهاف بدنع و جذاب در راستاف تعوی  دانشجوانی 
تجلیل ا  وهوچی   و توسع  هرهیگ عفا  ارائ  نوانید.

 متعرد ک  در اشاع  هرهیگ عفا  و حجاب دانشجونان
 نق  موثرف داشت  اند.

  )هوان هاف مختلف برنام وتدار   تری  -
  تووید هل  کار   میاظره دانشجونی  علوی هافنشست

در الصوص تارنخچ  و جانگاه نوانشگاه و...  در دانشگاه 
یوش  و حجاب در غرب  تبیی  علل و عوامل آن و 

هاف االیر در آن چگونگی رواج هرهیگ برهیگی در سده
نشان دادن اثرا  میفی هرهیگ مبتذ  و  وهوچیی  جوامع

 جتواعی و الانوادگی.غیر االالقی غرب در  ندگی ا
با کادر دانشگاهی  افمراک  مشاوره هعا  بودن -

در  وهدانت دانشجوان جرت اطالع رسانی مجرب
ب  صور   الصوص حجاب والترا  بد حجابی

 اف.حضورف  تلفیی و مکاتب 
توسع  هضاف یرس  و یاسخ مانید برگ ارف می گرد  -

شرعی  و انجام میاظره در  میی  هرهیگ عفا  و ضوابط
 حجاب با بکارگیرف اب ارهاف مختلف تبلیغی.

انجام میاظره علوی  هرهیگی و هیرف در الصوص  -
هلسف  حجاب و عفا  ب  میظور استحکام بیی  اعتقادف و 

 هرهیگی جوانان.
هیرف و علوی با هد   -برگ ارف مسابقا  هرهیگی  -
دهی ب  اهکار نسل جوان با موضوع حجاب و عفا  جرت

ها و ا  شرکت کییدگان در تری  طرح و نظرسیجی
 هاف میاسب در ان   میی .برنام 
 تو نع کتاب در  میی  بسط هرهیگ عفا تووید و -

وحجاب در دانشگاه ها وبرگ ارف مسابقا  هرهیگی ا  
تری  و تدون  نشر کتب  مقاال  و محتواف انراوهوچیی  
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ج وا  تخصصی در راستاف تقونت بیی  اعتقادف و دنیی 
در جرت توسع  هرهیگ عفا  در بی  واودن  دان  
 آمو ان توسط انجو  اوویا و مربیان.

اهویت مسئل  حجاب ب  عیوان نك امتیا  شاالص در  -
 هاگ نی  و معرهی دانشجونان نوون  دانشگاه

هاف انیترنتی در حو ه هلسف  حجاب  انجاد سانت -
 هافبرگ ارف جلسا  سخیرانی  یرس  و یاسخ و هوان 

هیرف  -هاف هرهیگی علوی درباره حجاب توسط کانون
 دانشگاها.

 تبلیغ هرهیگ حجاب برتر بتورمیسجا ونکیواالت -
 …در دانشگاه توسط تراکت   بیل برد   یالکارد و

باذکرمحاس  حجاب ن  معانب آن ودر ان   میی  باند ا  
شعارهاف جذاب و مثبت استفاده کیید  مثل: حجاب سالح 

هاف آووده؛ حجاب یید است  ن  بید. قابل نگاه ن است در م
دانید اهراد آشیا ب  مسائل و کارهاف هرهیگی  ب  الوبی می

ک  استفاده ا  شعارهاف میفی و داراف داهع   ن  تیرا اثر 
مثبت ندارد  بلک  بر عکس باعث وجاجت و مقاومت در 

هاف هرهیگی ب  اهداء بست  گردد.حجاب میاهراد بی
جدنداوورود با موضوع آمو ش در حو ه عفا  دانشجونان 
 می تواند تاثیر گذار باشد. و حجاب

 روشا  طرن  توسع  هرهیگ عفا  و حجاب  -
امکان یذنر  واجبارف تسریلی روش ترغیبی  برتر ا  اقیاعی

استدال  عقلی  شرعی و اجتواعی  است در روش اقیاعی
ن می بیادر مورد آثار متلوب هردف و اجتواعی حجاب.

با توج  ب  انیک  اهراد بر اسا  باورها و استدال   و شود
نوانید  ب  الود  اوگوهاف رهتارف و یوش  را انتخاب می

بونژه براف قشر دانشگاهی عیوان اثرگذارترن  روش 
ترغیب و وبعد ا  آن روش ترغیبی توصی  می شودک  .است

ون   آماده سا ف هرد براف تغییر رهتار ا  طرن  اصرار و تش
گیرف ا  هاف جذاب هوگانی ا  طرن  بررهآمو ش
هاف روان هاف مرجع تاثیرگذار و توج  ب  ذائق گروه

 است شیاالتیشیاالتی و  نبانی
 -مروترن  آثار علوی  متیاسب با نتانی تحقی  -

عبارتید ا   آمو شی )تحصیلی  او ام در رعانت حجاب برتر
در   کال  در آوود هو  هضاف شدن حاکا ا  ییشگیرف:

 ارتباط دانشگاه  مصونیت در تراالالقی هضاف شدن  حاکا
 آمو شی مؤثرتر دانشگاه ارتباط رد یسر و دالتر دانشجونان

 ب  نسبت بیشتر دانشجو وتورک  - استاد بی  درسی و
در  است ک  ضرورف است ان  آثار  کال  در هراگیرف

براف  ب  وسیل  اساتید  مسئوالن هرهیگی دانشگاه
 دانشجونان تبیی  گردد. 

سا ف تأهل دانشجونان  با گوف کردن ییام هاف  میی  -
مدگرانی با گو کردن ضرور  تامی  نیا هاف عاطفی و 
روحی دانشجونان براف واودن  ا راهکارهاف غیرمستقیا 

 مدنظر قرار گیرد. هیجارسا ف حجاب اسالمی در دانشگاها

 منابع
انع و مشکال  ناجا در مو  .1135) ذواوفقارف  حسی . 1

کیتر  بدحجابی  هصلیام  متاوعا  مدنرنت انتظامی  
 .سا  او   ش او 

حجاب ا  دندگاه شرروندان .  1139) کرامتی  مررف. 9
تررانی  هصلیام  متاوعا  مدنرنت انتظامی  سا  او   

 116-113ش او   صص

  اسواعیلی و مجید  دارابی محس    هراهانی هرمرییی. 1
 شاهدو دانشجونان دندگاه بررسی . 1132) کورش
. مشاور استاد طرح  ب نسبت شاهد دانشگاه انثارگر

 تربیت/رهتار دانشور یژوهشی – علوی دوماهیام 
  32 شررنور  هفدها  سا  شاهد  دانشگاه  واجتواع
 .90 شواره

 . یونشی در 1136. غروف نائییی  نرل  و عامرف  وحیده )0
ام  شوراف هرهیگی معیا و مفروم حجاب  هصلی
 .111-117  صص16اجتواعی  نان  سا  نرا  شواره 

هرهیگ معاصر عربی ا  . 1139)آذرنوش  آذرتاش. 5
 .ترران  نشر نی چاپ سوم  هارسی 

  ترران  حجابشیاسی آسیب . 1172) مررن ف  مررف. 6
 .جوان  رشدانتشارا  

تارنخ تودن  قیصر و مسیح   . 1131) دورانت  ونل. 7
  حوید عیانت  یرون  دارنوش و علی اصغر ترجو

 سروش  ترران  شرکت انتشارا  علوی ا هرهیگی.
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 . مسأو  حجاب  چاپ 1171) . محودف آشیانی  علی3 
 دوم  انتشارا  ارم

  ترران   حجابمسأو   . 1172) متررف  مرتضی. 2
 صدرا.انتشارا  

 . قاضی  اده  کاظا و احودف سلوانی  سید علی11
ا  در آنا  قرآن و نگاهی ب  روانا    . عف1136)

هصلیام  شوراف هرهیگی اجتواعی  نان  سا  نرا  
 .32-119  صص 16شواره 

 . حجاب در آنا  قرآن 1173) . ح  شیا   سید جعفر11
ب  نان  سا  هصلیام  کتا با نگاهی ب  روانا  

 .7دوم.شواره 

 . با نگرشی درون دنیی ب  حجاب  1136. اللفی  مسلا)19
 . 17لیام  کتاب  نان  شواره هص

قرآن کرنا هرهیگ عفا  و   .1132. صودف  روح اهلل )11
حجاب: بررسی اهویت نوا  و عفا  ا  دندگاه قرآن و 

-111  صص17روانا   هصلیام  قرآنی کوثر  شواره 
26. 

.  اهدف  عبداورضا و امرانی  انوب و نظربیگی  مرنا 10
و « عفا »  سا ف  . روش قرآن کرنا در نرادنی1132)
)با رونکرد ترتیب ن و    هصلیام  شوراف « حجاب»

  02هرهیگی اجتواعی  نان  سا  سی دها  شواره 
 .02-116صص 

 حجاب در قرآن وعردن    .1132) هتحی  . هتاحی  اده 15
  9شواره  سا  او   هصلیام  متاوعا  تفسیرف 

 .106-197صص

در سالمت حجاب و نق  آن   .1135) عبا   رجبی. 16
 .موسس  آمو شی و یژوهشی امام الوییی )ره   روان

بررسی هلسف    .1133) سعید  برشتی و مرنا  عظیویان. 17
 مجل   و قلوروف حجاب در اسالم و آثار تربیتی آن

 .75-111صص ; 9 شماره , 4 دوره ,   رتی  اسالمی

 . 1132. ذبیحی  معصوم  و موسوف   هره سادا  )13
ب در ادنان ابراهیوی  هصلیام  کتاب  نان  اشترا  حجا

 .16شواره 

 . رونکردف قرآنی ب  گون  ها 1135. نیلچی  اده  هروغ )12
و مد  هاف برتر و نا   حجاب  هصلیام  بانوان شیع   

 .17 -111   صص11سا  سوم  شواره 

 . بررسی نق  مدار  1121) . شکورف  ابواوفضل91
  میظر سرمان  اسالمی در تقونت هرهیگ حجاب ا

اجتواعی  هصلیام  تحقیقا  هرهیگی  دوره چرارم  
 .71-27   صص1شواره 

 . حجاب در انران: بررسی 1136. رمضانی  رضا )91
وضعیت حجاب در انران ا  سا  هاف آالر حکومت 
یرلوف دوم تا یانان جیگ تحویلی  هصلیام  بانوان 

 959-935  صص 11شیع   سا  چرارم  شواره 

نگاهی بر سیر تارنخی  . 1133ف  سید قاسا ). موسو99
ا  عرد باستان تا دوران : حجاب  نان در هرهیگ انران

 .925-113  صص 71  مجل  هرهیگ  شواره قاجار

 -چادر و تأثیرا  سیاسی  .1135. عبدنائی  نرجس )91
  هصلیام  بانوان اجتواعی آن در هرهیگ شیعیان انران

 .7-16  صص11شیع   شواره 

یوش   نان در انران یی    .1132جواوی  اده احود ). 90
شواره  1132ا  اسالم متاوعا  انرانی سا  نرا برار 

 .67-75 صص 17

 . نقدو بررسی اوگوهاف 1136. نیلچی  اده  هروغ )95
حجاب اسالمی در س  ده  االیر  هصلیام  بانوان شیع   

 .11-61  صص 11سا  چرارم  شواره 

تحلیل اجتواعی مسأو   . 1136) . محبوبی می   حسی 96
 .17حجاب  هصلیام  کتاب  نان  شواره 

آن با تکامل  حجاب و رابت  . 1136) . صادقی  شیده97
  11اجتواعی  هصلیام  بانوان شیع   سا  چرارم  شواره 

 .911-997صص
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 بررسی آثار رعایت حجاب برتر در دانشگاه شاهد از دید دانشجویان، خانواده آنان و اعضای هیات علمی

 

. احودف  الدابخ  و بیگدوی   هرا و مرادف  آ اده و 93
رابت  اعتقاد ب  حجاب    1132اسواعیلی  هتح اهلل )سید

و آسیب یذنرف هردف  الانوادگی و اجتواعی  مجل  
 .27-119  صص 9علوم رهتارف  دوره چرارم  شواره

 . حجاب  نان با رونکرد 1136. ن د الواستی  برجت )92
جامع  شیاالتی  هصلیام  متاوعا  راهبردف  نان  

 .17-61   صص13شواره 

دندگاه   .1132. آقانی چاوشی  اکبر و هوکاران )11
جوانان و میانساالن در مورد حجاب برتر  مجل  علوم 

 .77-31  صص 1  شواره 0رهتارف  دوره 

 - چادر و تأثیرا  سیاسی  .1135. عبدنائی  نرجس )11
  هصلیام  بانوان اجتواعی آن در هرهیگ شیعیان انران

 .7-16   صص11شیع   شواره 

رعانت حجاب بررسی می ان  . 1132. رجبی سوران )19
برتر در دانشجونان و تأثیر آن بر شادکامی مجلروباحث 

 .7-96صص 95شواره Tبانوان شیع  

 . 1133. حسییی  شیوا سادا  و  هره سادا  آثارف)11
هاف جران  نگاهی ب  ضوابط یوش  در دانشگاهنیا

ترران  انتشارا  ساحل اندنش : معاونت هرهیگی نراد 
 ها.اهمقام معظا رهبرف در دانشگ

 . ار نابی نظام ار ش هاف 1133محوود ) . اکرمی 10
 علوی اساتید ودانشجونان دانشگاه شاهد  دوماهیام 

شاهد   دانشگاه واجتواع  تربیت/رهتار دانشور یژوهشی
 .12شواره  سا  شان دها 



 

 

 


