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Abstract 

With the passage of time, extensive changes are made in the country's education system, 

which causes irreparable damage to this system, and legal sciences are not exempt from this, 

which will lead to weakness in this system. In Ibn Bain, the field of law is not exempt from 

objections, and most of the objections to this discussion are directed at the professors and in 

some cases related to the way of recruiting students (recruitment without rules and student 

exams) as well as the way of providing education, Not covering the students on legal matters, 

grade-based system, presentation of non-research and only theory of educational materials, 

and of course research matters. The discontinuity in the teaching method, the resources used, 

and the management of the faculties are also involved in this matter. According to the topics 

raised in this research, with field studies and surveys, we will present the main reasons, 

challenges, and to the best of our ability, solutions for each one. In the section of the main 

results of law education harms, which are 1- existing problems in law university courses, 2- 

examination of law enforcement harms, 3- harms in law teaching resources, 4- harms in the 

management of courses and chapters. According to the field studies, the most important 

damages in the field of law in the university were: 1 lack of phasing of educational goals 2- 

communication with career field has a general defect. 3-Studies do not answer the existing 

needs. 4- Weakness in entrepreneurship, 5- Weakness in interdisciplinary research. 
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 چکیده

با گذر زمان در سیستم آموزش کشور تغییرات گسترده ای صورت میپذیرد که موجب ایجاد آسیب های جبران ناپذیری به این نظام میشود 
که علوم حقوق از این امر مستثنی نیست که به تبع آن ضعف در این سیستم را بدنبال خواهد داشت. در ابن بین رشته حقوق مستثنی از 

ینه ایرادات وارد بر این بحث متوجه استادان ) نحوه استخدام اساتید، کارهای غیر علمی اساتید( و در برخی موارد متعلق ایرادات نبوده و بیش
به نحوه جذب دانشجو)جذب بردون ضابطه و آزمون دانشجو( همچنین نحوه ارائه آموزش )عدم احاطه دانشجو بر مطالب حقوقی،سیستم 

فا تئوری مطالب آموزشی( و البته موارد پژوهشی میباشد. گسستگی در شیوه تدریس،منابع مورد نمره محور،ارائه غیر پژوهشی و صر
قیق با مطالعات میدانی و استفاده،مدیریت دانشکده ها نیز در این خصوص دخیل میباشد. با توجه به مباحث مطرح شده در این تح

ک راه کارهایی ارائه نماییم. در بخش نتایج عمده آسیب های آموزشی عمده دالیل، چالش شناسیی و در حد توان نسبت به هر ی ،نظرسنجی
آسیب های موجود در  -3بررسی آسب های اجرایی علوم حقوق  -2مشکالت موجود بررشته های دانشگاهی حقوق  -0حقوق که عبارتند از 

ات میدانی صورت گرفته مهمترین آسیب آسیب های موجود در مدیریت دروس و سرفصل ها .با توجه به مطالع -4منابع تدریسی حقوق 
ارتباط با رشته شغلی دچار نقص کلی  -2نبود گام بندی اهداف آموزش  -0های حوزه رشته حقوق در دانشگاه متوجه این موارد بود : 

 ضعف در پژوهش های میان رشته ای -0ضعف در کارآفرینی ،  -4مطالعات جواب گوی نیاز های موجود نمیباشد  -3میباشد. 
 

 

 

 

 

 ضعف دانشگاه،ضعف آموزش،پژوهش،آموزش دانشگاه، علم حقوق واژگان کلیدی:

 

 تربیتی محفوظ است.تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم 

 

 مقدمه  -1

حقوق آسیب های آموزش حقوق از زوایای مختلف و براساس 
تقسیم است. هرچه این مقسمهای متفاوت قابل طبقه بندی و 

طبقه بندی ها دقیق تر باشد ماخواهیم توانست درک و دریافت 
صحیح تری از آسیب ها داشته باشیم و در مقام رفع و حل آن 
 راهکارهای دقیق تر و مطمئن تری را پیش رو خواهیم داشت.
منظور از آسیب های آموزش حقوق در ایران شناسایی وضعیت و 

محدود کننده برای توسعه و ارتقای  عوامل سلبی یا ایجابی
ر است. برخی از آسیب ها آموزش حقوق در دانشگاههای کشو

ناشی از دروندادهای نظام آموزشی حقوق است و برخی آسیب ها 
ناشی از اوضاع اجتماعی، نظام مدیریتی، ساختار و سیاست هایی 

رابطه میان  آموزش حقوق حاکم است.است که از بیرون بر نظام 
از آسیب هارابطه علت و معلولی است. به این معنا که  برخی

 برخی از آسیب هاعامل و برخی دیگر معلول به حساب می آیند. 
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برخی از آسیب ها محدود به رشته حقوق نیست و به طور عام 
رسمی کشور عارض شده است اما اکثر آسیب برنظام آموزش 

سیب های هایی که دراین مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند آ
آسیب های موجود در حوزه  .خاص نظام آموزشی حقوق است 

آموزش حقوق از نظر موضع پدیداری و موضوع پیدایی نیز قابل 
جایگاه خاصی در میان دیگر رشته های  علم حقوقتقسیم است.

علوم انسانی دارد و این به دلیل نقش برجسته آن در زندگی 
اجتماعی انسان هاست. اگر در جامعه نظم و انضباط حاکم نباشد، 
بی نظمی و هرج و مرج و نابسامانی ایجاد میشود و نظم و 
انضباط جز در سایه وجود مقررات حقوقی حاکم بر شئون جامعه 

وجود نمی آید. به دلیل ارتباط تنگاتنگی که میان قواعد  به
حقوقی و سایر نهادها و امور اجتماعی )فرهنگ، مذهب، عرف و 
عادت، وضعیت اقتصادی و..( وجود دارد، در طول تاریخ بشری 
نظام های حقوقی نیز همپای تحوالت جامعه دستخوش تغییر 

مستثنا نیست. شده اند؛ نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده 
نویسندگان این مقاله، وضعیت علم حقوق و تحوالت آن در 
فاصله زمانی ورود اسالم به ایران تا انقالب اسالمی را در مقاله 
ای جداگانه بررسی کرده اند که در مجله حقوق تطبیقی دانشگاه 

پیروزی انقالب اسالمی موجب  .[0]تهران به چاپ رسیده است
م حقوقی ایران گردید و حقوق اسالم دگرگونی عظیمی در نظا

به عنوان مبنای نظام حقوقی برگزیده شد و همه نهادهای 
حقوقی در خدمت این آرمان به کار گرفته شدند. تفصیل این 
دگرگونیها نیز در مقاله ای جداگانه بررسی شد که در مجله 

اما باوجود  .[0]حقوق تطبیقی دانشگاه تهران به چاپ رسید
یری که این تحوالت برای نظام حقوقی ایران مزایای چشمگ

داشته است از جمله اسالمی شدن نظام حقوقی و...(، به مرور، در 
طی سه دهه که از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد )به ویژه در 
دهه سوم(، تغییرات و دگرگونی هایی در زمینه آموزش و 

ال پژوهش حقوق صورت گرفته که نه تنها موجب رشد و نمو نه
اسالمی ما نشده، بلکه گاه موجب ضعف و  -نظام حقوقی ایرانی

سستی آن گردیده که پایین آمدن کیفیت آموزش و پژوهش 
استادان حقوق از جمله حقوق و سطح علمی دانشجویان و 

برای آسیب شناسی نظام آموزش و پژوهش حقوقی، بر  آنهاست
و  آن شدیم که در مقاله ای مستقل آسیب های نظام آموزش

پژوهش حقوق را با استفاده از دیدگاههای اندیشمندان و دست 
اندرکاران حقوق کاوش و مطالعه کنیم و تا حد ممکن راه حل 
هایی برای رفع آن ارائه دهیم. به منظور تکمیل تحقیقات و بهره 
مندی از نظریات استادان حقوق، نخست خالصه پژوهش پیشین 

سته و پیشکسوت و صاحب نفر از استادان برج 20برای بیش از 
نظر حقوق که در دانشگاههای معتبر کشور سال ها به تدریس 
اشتغال داشته و دارند، ارسال گردید و از آنها درخواست شد که 

ارسال نمایند. این مقاله حاصل مباحث  دیدگاه های خود را
مطرح شده و تحقیق نگارندگان است که اکنون در اختیار 

قی کشور و دست اندرکاران نظام خوانندگان و جامعه حقو
آموزش عالی قرار می گیرد. امید است این تالش در بهسازی و 

 بالندگی نظام حقوقی کشورمان مؤثر باشد.
مطالب در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست آسیب ها و 
چالش هایی که نظام آموزش و پژوهش حقوق در ایران با آن 

کارهای مقابله با آنها بررسی روبه رو است، و در بخش دوم، راه
 می شود.

نظام آموزش و پژوهش حقوق در ایران دارای آسیبها و نقایصی 
است که برای بالندگی این رشته از علوم انسانی در ایران باید 
نسبت به رفع آنها چاره اندیشی کرد؛ وگرنه روزبه روز آثار زیانبار 

رشته حقوق  آنها بیشتر خواهد شد. البته برخی از آسیبها به
اختصاص ندارد و از آفتهای نظام حاکم بر آموزش عالی در همه 
رشته های علوم انسانی است، اما برخی دیگر، اختصاص به 
رشته حقوق دارد. موضوعات مطرح شده در این مقاله، عناوینی 
اند که تمام استادان برجسته و حقوق دانانی که در این زمینه 

نها نظرخواهی شده است، نسبت به آن اظهار نظر کرده اند یا از آ
 اتفاق نظر دارند. 

ناظر به رشته های دانشگاهی حقوق است و طیف  اًموضوع
دیگرناظربه نظام اجرایی و عملی آموزش حقوق و همچنین 
موضع وجایگاه پدیداری آسیب هابعضأ سرفصل های آموزش 
حقوق است و برخی دیگر متون آموزشی حقوق به نظر می رسد 
که این طبقه بندی از آسیب های آموزش حقوق نسبت به 

ت مصوب کنگره ملی علوم انسانی نزدیک تر محورها و موضوعا
باشد. براین اساس دراین مقاله طبقه بندی آسیب های آموزشی 
حقوق ایران از همین سبک تبعیت خواهد کرد. لذا در ابتدا آسیب 
های ناظر به رشته های دانشگاهی حقوق بررسی می شود و 
آنگاه آسیب های ناظر به نظام اجرایی آموزش حقوق مطرح 

های مربوط به متون آموزشی حقوق  د شد و در ادامه آسیبخواه
بررسی می شود و درنهایت از آسیب های موجود در ارتباط با 
سرفصل های آموزش حقوق یاد خواهیم کرد. ناگفته پیداست که 
به اقتضای موضوع واهداف این تحقیق، تمرکز مباحث بر آسیب 

 .های مرتبط با حوزه آموزش حقوق است
 

 تحقیقروش   -2
های دانشگاهی  گیررشته گربیان که ییها آسیب در این بررسی

 .است بندی شده طبقه0جدول شماره  شـرح حقوق اسـت بـه
  



 شو همکار جواهرنیا
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 [4، 3]، منبع: آسیب های رشته دانشگاهی حقوق0جدول 

ف
ردی

 

 عنوان

 های حقوقی ای و فرا تخصصی رشته مطالعات میان رشته فقدان 0

 و ترفیع اعضای هیئت علمی نظام حاکم بر ارتقا 2

3 
های تحصیلی حقوق با رشته شغلی  مستقیم رشته ارتباط ضعف

 آن

 های دانشگاهی حقوق ضعف سلسله مراتب اهداف دررشته 4

 های حقوق ایجاد رشته ضعف وناکارآمدی ضوابط مربوط به 0

 علمی هیئت اعضای جذب ەشیو 0

 تبازنشسته کردن استادان پیشکس 7

 آن دراسناد ملیهای حقوق با جایگاه  ناسازگاری وضعیت رشته 0

 یتخصصالت کمبود منابع تخصصی معتبر و به ویژه مج 9

 های حقوق ضعف کارآفرینی و تجاری سازی دانش در رشته 01

 رو نشدن دانشجو با مسائل عملی اکتفا به آموزش نظری و روبه 00

 یاللتداسئل جای فهم مسا هانباشت مطالب حفظی ب 02

 نیازهای روز سرفصل آموزشی متناسب بابازنگری نشدن  03

 پذیرش دانشجوی بدون آزمون 04

 ها اهگمسائل مربوط به مدیریت دانش 00

 
نظام آموزش و پژوهش حقوق در ایران دارای آسیبها و نقایصی 
است که برای بالندگی این رشته از علوم انسانی در ایران باید 

آنها چاره اندیشی کرد؛ وگرنه روزبه روز آثار زیانبار نسبت به رفع 
آنها بیشتر خواهد شد. البته برخی از آسیبها به رشته حقوق 
اختصاص ندارد و از آفتهای نظام حاکم بر آموزش عالی در همه 
رشته های علوم انسانی است، اما برخی دیگر، اختصاص به 

له، عناوینی رشته حقوق دارد. موضوعات مطرح شده در این مقا
اند که تمام استادان برجسته و حقوق دانانی که در این زمینه 
اظهار نظر کرده اند یا از آنها نظرخواهی شده است، نسبت به آن 
اتفاق نظر دارند. برای سهولت مطالعه و بررسی، این آسیب ها را 

 .به شش دسته تقسیم کرده ایم
 

ی ای و فرا تخصص مطالعات میان رشته فقدان -

 های حقوقی رشته
 انیحقوق بافقر مطالعات م یدانشگاه یرشته ها انیم نیدر ا

مواجه است. وجه  یشده ا دیبه صورت مضاعف و تشد یرشته ا
حقوق  یدانشگاه یمشکل در حوزه رشته ها نیمضاعف بودن ا

به  یرشته ا انیسو مطالعات م کیاز آن جهت است که از 
 رحدر ارتباط باهمه رشته ها مط یعنوان ضرورت توسعه علم

فرا  یتیرشته حقوق به طور خاص از ماه یسو گریاست و از د
برخوردار است و صرف نظر از  یرشته ا انیو م یتخصص

 و موضوع تیماه ((یرشته ا انیم)) یضرورت توسعه رشته ها

قرار دارد  یتخصص یتنگاتنگ باهمه رشته ها یحقوق درارتباط
و به  .[3]کند یبحث م یاز روابط انسان اجتماع»احقوق  ریز

در  یاز حوادث اجتماع یقواعد حقوق جادیدر ا یگریعبارت د
شود  یاستفاده م یاخالق یاز آرمانها زیهمه شئون و انواع آن و ن

 یاجتماع را در همه شئول و رشته ها یها یازمندین دیلذا با
در  یرشته ا انیالعه ممط تیاهم نجایو از ا [2]صیمختلف تشخ

شود. در حال حاضر  یحوزه حقوق به صورت مضاعف روشن م
آنها  یاست که محتوا یحقوق به گونه ا یدانشگاه یرشته ها

 یاست و نسبت به محتوا یحقوق یحداکثر ناظر به محتوا
حقوق با فقر و فقد محتوا مواجه است البته  ینهایزم یدانشها

شده و در حال اجراست اما  یطراح یحقوق اقتصاد ر آرشهیاخ
 یرشته ا نیبه صورت ب دیاست که رشته حقوق با نیا تیواقع

از  یصورت انبوه نیمرتبط مطرح شود در ا یها نهیدر تمام زم
آن  یخواهد آمد که محتوا دیحقوق پد یرشته ا نیب یرشته ها

. ودحقوق خواهد ب یتخصص نهیناظر به دانش حقوق به عالوه زم
مختلف  یدر حوزه ها« العات حقوق مضافاساس مط نیبر ا
 دیجد یمرزها اری۔ایو پد یخواهد آمد و موجب توسعه علم دیپد

 نیا گریحقوق خواهد بود. در بخش د یدر منظومه رشته ها
 یداریپا یها نهیتالش خواهد شد تا دهها عنوان از زم قیتحق

 .شود شنهادیحقوق پ یرشته ا نیمطالعات ا
 

 ارتقا و ترفیع اعضای هیئت علمینظام حاکم بر -
 یاعضا تیبر رشد و ترب میکه به طور مستق یاز موضوعات یکی
بر نظام آموزش و پژوهش  میرمستقیو به شکل غ ،یعلم ئتیه

استادان  یو ارتقا عیگذارد، نظام حاکم بر ترف یم ریحقوق تأث
اگر  یداشته باشد، حت ISIچند مقاله  یاست استاد یاست، کاف

 یدر حال ست؛یمسلط نباشد، مهم ن یخودش هم به زبان خارج
 ستیدرست ن یعلوم انسان یدر رشته ها ژهیامر به و نیکه ا

 یتوان با پرداخت مبلغ یمتأسفانه م نکهیبا توجه به ا خصوص
را به دست آورد.  ISIاز مجالت  یکیچاپ مقاله  یپول گواه

با فقه  یاسالم حقوق در ینمونه در رشته حقوق اگر استاد یبرا
در فالن  یانصار خیش هیداشته باشد )مثال نظر تیفعال یاسالم

به آن  یو نقد کند( ارزش چندان یرا بررس یبا اصول یمسئله فقه
و  سیامر موجب شده که اقبال استادان به تدر نی. اشودیداده نم

که اساس حقوق  ه،یو فقه امام یحقوق اسالم نهیپژوهش در زم
 یکه برا یاستادان یدهد، کمتر شود و حت یم لیشکما را ت یمل

آن  سیشوند، به مرور از تدر یدرس ها جذب م نیا سیتدر
 .[4]آورند یم یحقوق رو گرید یکرده، به درسها یخوددار
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های تحصیلی حقوق با  مستقیم رشته ارتباط ضعف -

 رشته شغلی آن
آموختگان  دانش درحال حاضر طیف وسیعی از مشاغل به

تنوع  از های شغلی مزبور است. رشته حقوقی اختصاص یافتـه
 هر یک ازرشته بسیاری برخورداراست و وظایف شـاغالن در

 اسـت.دریـک طبقـه های شغلی با یکـدیگرکامالً متفـاوت
رابه شش رشته  آنها حقوقی میتوا های شغلی رشته بنـدی از

کرد.این فرعی تقسیم  رشته شغلی اصلی وبـیش از بیـست شغلی
 .است درج شده  2بندی درجدول  طبقه

 
 قه بندی رشته های مشاغل حقوقیطب :2 جدول
 رشته شغلی فرعی رشته شغلی اصلی ردیف

 مشاغل اداری 0
ستاد قوه قضائیه،نیروهای 

 مسلح،وزارتخانه ها

 مشاغل قضایی 2
دادسرا،دادگاه،دیوان عالی،مراجع شبه 

 قضایی

 مراجع دانشگاهی،مراجع غیر رسمی حقوقمدرسی  3

4 
تحقیق و نویسندگی 

 حقوق
موضوعات تخصصی و عمومی 

 حقوق

 وکالت،سردفتر،مشاوره حقوقی مشاغل آزاد حقوق 0

 قانونگذاری،مدیریتی،مشورتی سایر مشاغل حقوق 0

 
های  های دانشگاهی حقوق رادرمقایسه بارشته رشته وقتی

 دونکته کامالً مهم مـیبه  سـنجیم شغلی حقوق می
 ایـن کـه وظـایف شـاغالن درهریـک از اول رسـیم:نکتـه

 دوم است.ونکته های شغلی حقوق کامالً ازدیگری متفاوت رشته
 دانشگاهی حقوق متناسب با تفاوتهای هـای رشـته ایـنکـه

عبارت دیگر  است. به های شـغلی حقـوق طراحـی نـشده رشته
شود  شغلی سردفتری مشغول بـه کـارمیخواهددررشته  کسی که

 دانشگاهی باکسی که میخواهد دررشته شـغلی از نظررشته
 .هیچ تفاوتی ندارد کار شود مشغول به مدرسـی حقـوق

 

های  ضعف سلسله مراتب اهداف دررشته -

 دانشگاهی حقوق
دانشگاهی حقوق درپیوند با نظام باال دستی خود  های رشته

نظام پایین  عالی کشوراست ودرپیوندبا آمـوزش جزیی از نظام
های  یک از رشته هر است که ازاجزایی دستی خودتشکیل شده
آنچه مهم است تدوین  . از آنها است دانشگاهی حقوق یکی

 های حقـوق درپیونـد رشته [0]وسازگاری سلسله مراتب اهداف
متأسفانه اهداف  .آنهاسـت بانظام باالدسـتی وپـایین دسـتی

آموزش  اهداف نظام های حقوق که همان باالدستی رشته

 وشناوری باالیی . برخورداراست این (ابهام پذیری)از  عالیاست
انداز بیست ساله کشور  چشم اهداف متناسب بـا وضـعیت

های  رشته بایدبازتنظیم شـودوپس ازایـن امرمـیتـوان اهـداف
هـای  هطورکلی واهداف پایین دستی هر یک ازرشـت حقوق به
اصلی  طور خاص تدوین کرد. به نظر میرسد اهداف به حقـوق را

 [0]بندی است شرح زیر قابل طبقه محور به 0آموزش در  نظام
 عرضه خدمات مورد نیاز جامعه -0
 )آموزش)یاددهی ـ یادگیری -2
 پژوهش-3

 )سازماندهی و عصاره کردن دانش موجود)دانش پژوهی -4
 اموردانشگاهی اداره-0
 

 ایجاد رشته ضعف وناکارآمدی ضوابط مربوط به -

 های حقوق
 وجود مدونی ومعیارهای ضوابط قیایجادرشته های حقو برای
 و فعلی نیزازضوابط ومعیارهای همگن موجود های رشته ،ندارد

 مستندات مربوط به سـازمانی و یکنواختی تبعیت نمیکند.حافظه
 جب شده استمو مسئله این ضوابط وضعیت روشنی ندارد.این

 نهای حقوقی موجودبدون داشت برخی از رشته که از یکطرف
 آموختگان دانش معناداری دائرشودومشکالت اولویـت والزامـات

 بعضی دیگر طرف و از جویای کاررادراین حـوزه پدیـد آورد
 های حقوقی باوجودداشتن اولویت و اثربخـشی الزم ازرشته

 آنچه نگاهی به با ها ازرشته برخی جایگاهی پیدا نکند.عناوین
برای تدوین معیارهای  .شناسایی است آمـده قابـل درایـن مقالـه
 بایداصوالًضـوابط و معیارهـای جدیدحقوق های ایجاد رشته

 های فعلی حقوق شناسایی شود و ثانیاً ایجاد رشته در مدنظر
ضوابط و معیارهاباتوجه به سلسله مراتب  بازنگری وباز تنظیم این

رعایت معیارهای مصوب  آموزش حقوق انجام شود. ثالثـاً اهداف
شده و  های دانشگاهی جدیـدکامالً جـدی گرفتـه درایجادرشته

 برخی از معیارهایی که است که شده رعایت شود.زیرادیده
نمیشودومعیارهایی  شده است جدی گرفته تاکنون هم نوشـته

 یافته گاهی اولویت آن زنی متقاضی وامثـال چون توان چانه
 .است

 

 علمی هیئت اعضای ه جذبشیو -
 ژهیبه و ریدر دو دهه اخ یبا توجه به گسترش مراکز آموزش عال

 ییتوانا یابیبدون ضابطه و ارز یعلم ئتیه یاعضا 01در دهه 
با مسائل  یمدرک دانشگاه یآنان و صرفا بر مبنا یو عمل یعلم

که در دهه  یشده اند، به گونه ا یجذب مراکز آموزش عال گرید
ارشد بودند و  یارشناسمدرک ک یکه دارا یچه بسا اشخاص 71

به  یبه صرف دارا بودن مدرک دکتر یافراد زین 01از دهه 



 شو همکار جواهرنیا
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 یها و مراکز آموزش عال وارد دانشگاه یعلم ئتیعنوان عضو ه
دو و  پیت یدر مؤسسات آموزش عال زیشدند، و در حال حاضر ن

توانند به عنوان  یم یسه افراد به صرف داشتن مدرک دکتر
از  اریبا سلب اخت تیوضع نیجذب شوند. ا یعلم ئتیعضو ه
دانشگاهها و تمرکز جذب در وزارت علوم  یآموزش یگروهها

 یاسیس یها شیگرا ژهیها و به و قهیبدتر شده است و اعمال سل
 ،یعلم تیاست تا صالح افتهی یشتریب تیدر جذب استادان اهم

ست که شخص به صرف دارا بودن ا یهنر یکه معلم یدر حال
 .تواند از آن برخوردار باشد ینم رشته کیدر  یمدرک دکتر

 

 تبازنشسته کردن استادان پیشکس -
از  شیامر سبب شده که نسل جوان استادان از تجربه نسل پ نیا

 ئتیه یاعضا ینامه استخدام نییبهره باشند، در آ یخود ب
 ئتیه یسال اعالم شده بود، ول 00 یسن بازنشستگ یعلم

را که فعال و  یرا داشتند استاد اریاخت نیدانشگاه ها ا سهیرئ
از  شیسن ب یو برا رندیبه خدمت گ یسالگ 71بانشاط بود تا 

داشت. در  یریگ میدانشگاه حق تصم یامنا ئتیسال هم ه 71
استادان  لشد و در عم یاستفاده م یقانون تیظرف نیگذشته از ا

حضور در کالس و  ییتوانا یو روح یکه به لحاظ جسم یتا زمان
دادند.  یرا داشتند به خدمت خود ادامه م یآموزش فیانجام وظا

مقررات عام  ینامه و بر مبنا نییبرخالف آ ر،یاما در چند سال اخ
 دهیسال نرس 00از استادان که هنوز به سن  یاریبس ،یاستخدام

 یکسان شتریسال خدمت بازنشسته شدند و ب 31 یبودند، بر مبنا
 نیبودند، بازنشسته کردند که ا دهیسال رس 00را هم که به سن 

 یاعضا یاستخدام دینامه جد نییانتقاد دارد. در آ یخود جا
الزم االجرا شده است، در  0390که از سال  یعلم ئتیه

سال سابقه خدمت،  31 ایسال سن  00با  ارانیخصوص استاد
 71سال سن، و در خصوص استادان با  07با  ارانیدانشدرباره 

(. 90سال سن، دانشگاه مکلف است آنها را بازنشسته کند )ماده 
تواند با موافقت  یدانشگاه م سیخاص رئ طیبه عالوه در شرا

سال خدمت را  31 یو استادان دارا ارانیعلوم، دانش ریوز
باشند  دهیسال نرس 71با  07بازنشسته کند، هرچند به سن 

 (. 97)تبصره ماده 
 

های حقوق با جایگاه آن  ناسازگاری وضعیت رشته -

 دراسناد ملی
حقوق رابا  یرشته ها یفعل گاهیجا انیکه نسبت م نیا یبرا

 میآن در سند چشم انداز و برنامه چهارم بدان گاهیالزامات و جا
 یتوسعه کشور به صورت یاز اسناد مل کیالزم است الزامات هر

موارد  نیشده باشد . متأسفانه تاکنون ا نییو شفاف تع قیدق
از  یتواند مختصات یم لیذ ینشده است. اما گزاره ها نیتدو

توسعه را نشان  یحقوق در اسناد مل یمطلوب رشته ها گاهیجا
 دهد 

منطقه قرار  یاول علم گاهیدر جا دیمطابق سند چشم انداز با -
 میریبگ
برنامه چهارم توسعه الزم است  قانون 49مطابق بنددال ماده  -

 ،یاجتماع یازهاین یبر مبنا یدانشگاه یدر رشته ها یبازنگر
 یرشته ا انیتوسعه علوم م یدر راستا یکار و تحوالت علم زاربا

 انجام شود.  یبر علوم انسان دیبا تأک
تحقق توسعه  یقانون برنامه چهارم و برا 43مطابق ماده  -

بر دانش دولت مکلف به انجام  یمبتنو اقتصاد  ییبر دانا یمبتن
 یرشته ها یکنون تیشناخت وضع یشده است اما برا یامور
 لیذ یاست به گزاره ها یکاف نیشیبا توجه به مباحث پ قحقو

در حوزه حقوق هنوز  یرشته ا انیمطالعات م -توجه شود 
 الزم را ندارد  تیرسم

 یبازار کار در طراح ازیو توجه به ن یساز یو تجار ینیکارآفر -
به حساب  یسنجش و بررس یحقوق مبنا یرشته ها یو اجرا

 دیآ ینم
 نشده است. نیحقوق تدو یسلسله مراتب اهداف در رشته ها -
قرار  یریحقوق در سطوح فراگ یرشته ها یپوشش موضوع - 

 هست  دیدهها عنوان رشته جد جادیبه ا ازیندارد و ن
. ستیرشته در حوزه حقوق مدون ن جادیا یارهایضوابط و مع -

 یرشته ها یفعل گاهیکه جا میریگ یم جهیاساس نت نیبر ا
توسعه آمده است  یمطلوب آن که در اسنادمل تیباوضع وقحق

مورد  یا کیدارد و الزم است که به عنوان  یاریفاصله بس
 .دیدار یزیمطالعه و برنامه ر

 

الت کمبود منابع تخصصی معتبر و به ویژه مج -

 تخصصی
که در خصوص آموزش و پژوهش حقوق وجود  یگریمشکل د
اختصاص به رشته حقوق نداشته باشد(، کمبود منابع  دیدارد )شا
است. اگر از کتابخانه  یحقوق یو فقر کتابخانه ها یتخصص

 یکتابخانه ها یحت م،یبگذر 3و  2درجه  یدانشگاه ها یها
 یکی قالبمعتبر مانند دانشگاه تهران که قبل از ان یها دانشگاه

شده،  ریکتابخانه ها بوده، پس از انقالب به مرور فق نیتر یاز غن
به آن افزوده شده  یو معتبر خارج دیجد یبه ندرت کتاب ها

اساس منابع  نی. براستین یهم خبر یالت خارججاست و از م
 یعنی یکه حتاست بل سال ق 01تا  21مربوط به  شتریموجود ب

 ندارند.  یحقوق کتابخانه تحت حس یاز گروه ها
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 ضعف کارآفرینی و تجاری سازی دانش در رشته -

 های حقوق
حقوق از در وصف  یدانشگاه یرشته ها یبه طور سنت

دو  نیبرخوردار بوده است. اما ا ییباال یساز یو تجار ینیکارآفر
دارد.  یروبه کاست یریبه شکل چشمگ ریاخ یدر دهه ها یژگیو

 یدانش آموختگان رشته ها یوابستگ بیضر گریبه عبارت د
 افتهی شیاافز ریدر چند سال اخ یو دولت یحقوق به مشاغل ادار

رشته ها کاهش داشته است.  نیدر ا ینیکارآفر جهیاست و در نت
حقوق در پارک ها و مراکز  یدانشگاه یرشته ها نیو همچن

 یدر پژوهش و بازارها زیآموزش و ن یو بازارها یرشد فناور
که  یندارد در حال یشناخته شده ا گاهیجا چیه یو فناور دهیا
 یفایداش ا یساز یمراکز به عنوان عوامل موثر در تجار نیا

 یدر رشته ها ینیمستند شدن کاه کارآفر یکند برا ینق م
است توجه شود که هم اکنون شاخص مربوط دانش  یحقوق کاف

از دو  شتریب یکار از نظر قدر ملت عدد یایوق جوآموختگان حق
 . [7]دهد یهزار نفر را نشان م

 

رو نشدن دانشجو با  اکتفا به آموزش نظری و روبه -

 مسائل عملی
 انیحقوق آن است که دانشجو ینظام آموزش یاز آفت ها یکی

را )آن هم به طور  یحقوق یها هیو نظر یاغلب مسائل نظر
روزمره  یکه در زندگ یو از مسائل عمل رندیگ یناقص( فرا م
 یو ب گانهیشود ب یافتد و در دادگاهها مطرح م یمردم اتفاق م

 یایقضا قیتطب ییکه قدرت استنباط و توانا یاطالع اند. در حال
شکوفا  یکه اساس علم حقوق است، وقت ،یبر اصول کل یجزئ

روبه رو شود و  یشود که شخص با موضوعات مختلف عمل یم
 نیرا تمر یو اصول حقوق نیقوان یستنباح احکام آن ها از روا

 یچندان دهیفا یو احکام حقوق نیکند؛ وگرنه صرف حفظ قوان
نقش  نهیزم نیتواند در ا یم ییقضا یآرا یندارد. بحث و بررس

 انینبود ارتباط م لیبه دل گر،ید یداشته باشد. از سو یمهم
آنچه  نیاز موضوعات، ب یاریدانشگاه ها و دستگاه قضاء در بس

شود، با آنچه در  یو دانشگاه ها مطرح م یحقوق یها هیدر نظر
 نیدهد، تفاوت وجود دارد. بنابرا یها رخ م عمل در احکام دادگاه

 ستهیمهم است و شا اریو نقد آن بس یاحساس یاز رو یآگاه
 ایداشته باشند  لیتحص نیح یوبان حقوق کارآمورشجاست دان

آشنا  یبا مسائل تخم ،یحضور یدادگاه ها لیحداقل با تشک
 شوند. 

 
 

جای فهم مسائل  انباشت مطالب حفظی به -

 ی اللاستد
 یدانشگاهها شتریدر ب یهم اکنون روش آموزش حقوق )حت

است که فقط به محفوظات  ی( به گونه اکیمعتبر و درجه 
قوه  تیو تقو جادیشود و به استدالل و ا یافزوده م انیدانشجو

کمتر  ایاستنباط که اساس رشته حقوق است، پرداخته نشده، 
 ؛است یروش خطاب شتریحقوق، ب سیشود روش تدر یتوجه م

 انیب انیدانشجو یرا برا یاستاد به صورت متکلم وحده مطالب
مطرح شود و اغلب  یکند، بدون آنکه پرسش و پاسخ یم

ظ مطالب در کالس ندارند و صرفا به حف ینقش فعال انیدانشجو
کنند و در  یمطالب کتاب اکتفا م ایاستاد  یشده از سو انیب

در  وهیش نیدهند. ا یمطالب محفوظ را پس م زیجلسه امتحان ن
حقوق متداول بود، اما اکنون  یدر مقطع کارشناس شتریگذشته، ب
است، در  افتهی یتسر زین یارشد و دکتر یکارشناس به مقاطع

 یشاگرد محور ای یعمل شتریب دیحقوق با سیکه روش تدر یحال
 یبه روش ها دیدانشجو با یعنیو به صورت گفت و شنود باشد؛ 

داشته، به نقد  یمختلف در مباحث مطرح شده در کالس همکار
 لیو تحل هیمسائل مختلف بپردازد تا قوه تجز لیو تحل هیو تجز

منظور  نینه محفوظات او به ا ابد،ی شیافزا یو استنباط و
مسائل و  یادیکه استاد افزون بر شرح مطالب بناست  ستهیشا

مطرح کند و سپس  یفرع حقوق ایموضوعات را در قالب سؤال 
 لیو تحل هیمختلف و تجز یها هیدر مقام پاسخ ضمن طرح نظر

پاسخ درست و مورد نظر  تیدر نها ان،یآنها، با مشارکت دانشجو
 شیکه )ب انیخصوص از نظر دانشجو نیکند و در ا انیخود را ب

روش، دانشجو  نیتر در آن خود مطالعه کرده اند( بهره برد. در ا
 دنیشیبه فکر کردن و اند شتر،یضمن وادار شدن به مطالعه ب

وفود استاد و  یمسائل جد لیو تحل هیشده، قدرت تجز قیتشو
طرح مسائل و حریة و  نیتواند در ا یاستاد م وباند  ید یادا

را به  یباط و حل مسائل حقوقآنها روش استن یحقوق لیتحل
 .اموزدیدانشجو ب

 

 سرفصل آموزشی متناسب بابازنگری نشدن  -

 نیازهای روز
آن است که سرفصل ها و  ران،یآموزش حقوق در ا گرینقص د

        یهستند و به ندرت بازنگر یمیعنوان درس ها اغلب قد
زمان و حدوث  رییاست با توجه به تغ یهیشوند. بد یم

ضرورت دارد که عنوان ها و سرفصل ها هم  د،یموضوعات جد
استادان مسائل و تحوالت  یکرده، به روز شوند البته گاه رییتغ

نشده است، در درس  ینیب شیرا که در برنامه پ یحقوق دیجد
 یرسد، وانگه یبه نظر نم یکنند، اما کاف یخود مطرح م یها
در مقاطع  ژهینباشد )به و ازین یرسد یاز عنوان ها یبه برخ دیشا



 شو همکار جواهرنیا
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 یضرور اریعنوان ها و موضوعات بس گرید یاز سو (یکارشناس
 یاریاخت یو حت یباراج یوجود دارند که در واحدها یو کاربرد
اساس ضرورت دارد  نیشوند. برا ینم دهیارائه شده د یدرس ها

در درس ها و سرفصل  یهمراه با کارشناس یاساس یبازنگر کی
 .ردیها صورت گ

 

 پذیرش دانشجوی بدون آزمون -
مؤسسات و دانشگاهها )و گاه با  یمتأسفانه به بهانه مشکالت مال

از دانشگاه ها،  یاریبس ریاخ ی( در سال هاگرید یها زهیانگ
 دردانشجو  رشیرتبه اول، بدون آزمون به پذ یدانشگاه ها یحت

از  یاریامر سبب شده که بس نیمبادرت کرده اند. ا یمقطع دکتر
 یافراد سودجو که سال ها پشت کنکور مانده و به لحاظ علم

مقطع را نداشتند، بدون  نیشرکت در آزمون و ورود به ا ییتوانا
 یشوند، که کار درست یداشتن حداقل معلومات وارد مقطع دکتر

 انایشده، اح لیصفارغ التح راداف نیهم گریچند سال د رایز ستین
است  م. آنچه مسلخواهند شد یعلم ئتیاز آنها عضو ه یبرخ

حقوق و دانشجوی  مو منزلت عل این امر موجب ازبین رفتن شأن
 فروشی است. نوعی مدرک دکتری شده و این کار به

 

 ها اهگمسائل مربوط به مدیریت دانش-
دانشگاهها و  تیریدانشگاهها مد تیریمسائل مربوط به مد
که در  ی. در حالستیاشکال ن یب زین یمؤسسات آموزش عال

بود )چنان که  یانتخاب یادیدانشگاه ها تا حد ز تیریگذشته، مد
 یانتخاب م یعلم ئتیه یرا اعضا یآموزش یگروه ها ریمد

 یانتخاب همدانشکده ها  یدورتر، رؤسا یکردند و در گذشته ا
شده  یاسیس یو تاحد یانتصابسمت ها  نیبودند. امروزه همه ا

و باتجربه و مورد قبول و  ستهیاست. در گذشته معموال افراد شا
با  تیریبه سمت مد یاسیس ریو نوعا غ انیاعتماد دانشگاه

 یمنصوب م یشدند، اما امروزه چه بسا افراد یم نییتع استیر
که  - یدانشگاه تیریدر مد یکافبا تجربه  یستگیشوند که شا

وضع  نیاست ندارند و ا ییاجرا یدستگاه ها تیریمتفاوت از مد
نام  یاز آفت ها یکیآموزش و پژوهش مؤثر، و  تیفیدر ک

 است. یدانشگاه
 

 یافته های تحقیق -3
نظام آموزش و پژوهش حقوق  یها بیدر بخش نخست، آس
روشن شده  یتا حدود زیرفع آن ها ن یشمرده، و راه حل ها

که  ییبخش تالش شده است راهکارها نیدر ا ن،یاست، باوجودا
کند،  یما را فراهم م ینظام حقوق یو بالندگ صیرفع نقا نهیزم

 ناستادا یدگاههایخصوص، هم از د نیارائه گردد. در ا
 گرید اتیصاحب نظران حقوق و هم از تجرب گریو د شکسوتیپ

استفاده شده است.  یآموزش عال یو نظام ها یحقوق ینظامها
به عنوان راه حل ارائه شده است، جنبه  نجایته آنچه در االب

 یشود راه حل ها یشتریاگر تأمل ب دیندارد و شا یانحصار
بوده  سندگانیومدنظر ن شتریبه ذهن برسد، اما آنچه ب یگرید

شدن آن ها در کوتاه مدت  ییاست که امکان اجرا ییراهکارها
شناسی های صورت بر همین اساس با توجه به آسب  .وجود دارد

گرفته در بخش قبل راه کار و پیشنهادهایی به شرح ذیل جهت 
 ارائه راهکار ارائه میشود:

 رانیآموزش حقوق در ا یها بیچون نقش و سهم آس-0
کشور مؤثر است ضرورت  یو عمل یدر توسعه مل مایمستق

 یدستگاه ها یمهم توسط وزارت علوم با همکار نیداردانجام ا
 .گرفته شود  یمربوط جد

الزامات و  قیحقوق و تحق یدانشگاه یتوسعه رشته ها یبرا -2
و انجام  یاجتماع یازهاین نیتوسعه کشور و تأم یاحکام اسناد مل

شود چهل عنوان رشته  یم شیحقوق پ یرشته ا نیمطالعات ب
 به شرح منعکس در متن دیو جد یتخصص شیبا گرا

و  یمنعلق یوندیپاهداف نظام آموزش حقوق درارتباط و  -3
 یدست یکشور و نظام بان یعال آموزش یمتناظر با نظام باال دست

 یم شود.موجود( تنظ یدانشگاه ی)رشته ها
حقوق  یدانشگاه یدر رشته ها یآموزش یمحتواو روش ها -4

 شود. یبازنگر نشدا یزسا یو تجار ینیکارآفر هیاز زوا
 یحقوق یدانشگاه یرشته ها انیارتباط موثر م جادیا یبرا -0

با  یشود عند واحد درس یم شنهادیحقوق پ یشغل یبا رشته ها
از  کیهر  فیشغل و متناسب با وظا شیگرا یعنوان واحدها

 گنجانده شود  یدانشگاه یدر رشته ها یشغل یرشته ها
 یدانشگاه یرشته ها جادیمربوط به ا یارهایضوابط و مع -0

 شود  نیحقوق تدو
آموزش حقوق مدرن شده و  تیفیبه کمربوط  یشاخص ها -7

استاندارد  یآموزش حقوق حداقلها انیمجر یرفع ناهمتراز یبرا
 و کنترل شود.  نییمربوط تع

مجاز  انیبرخوردار شودتادانشجو یاز انعطاف یمقررات آموزش-0
 یردو عالقه ف ازیمتناسب با ن یواحد درس 3باشند حداکثر تا 

 یو به عنوان رشته فرع یدانشگاه یخود عالوه بر واحدها
 کنند.  افتیدر زیمدرک مربوط ن انیانتخاب کرده و در پا

ضوابط  نیشود. در ا نیحقوق تدو یمدرس طیضوابط و شرا -9
و فنون و  یآموزش یاهداف، روش ها ،یبا فلسفه، فناور ییآشنا

  گنجانده شود سیتدر یمهارتها
 یدر حوزه آموزشها یانیو پا ینیتکو یابیساز و کار ارزش -01

 شود  میباز تنظ یحقوق
با سازمانها،  ییآشنا یحقوق به معنا ییایمطالعات جغراف -00

متناسب با  یحقوق یو کتاب ها نیمشاغل، رشته ها، قوان



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 
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در محتوا و نظام  یرانیپر شتاب جامعه ا رییبازار و تغ تیوضع
 . ددشو جادیآموزش حقوق ا

 یقوق از نظر چگونگمتون آموزش ح نیتدو یارهایمع-02
محتوا و ساختار و مراحل  یسازمانده یریادگیاصول  تیرعا
 یدرس یزیبرنامه ر یها افتهیبا استفاده از  یمتون آموزش نیتدو

 ارهایمع نیا یمطا یمنابع آموزش هیشده و ته نیتدو یو آموزش
 . ردیقرار گ طتند و متون و مراجع مربو یدر دستور کار شورا

سنت نقد کتاب در حوزه حقوق  حیتوسعه و تروبه منظور -03
 به کار گرفته شود  یقیتشو یها استیس

 شود سازیو مستند  یبه روزرسان شآموز یهاصل سرف -04
عنوان هیئت علمی خواهند به که می انیضررورت دارد کس-00

های  اشتغال، دوره ل ازجذب مراکز آموزشی و پژوهشی شوند، قب
 ، آنوان ت در عندر صورت موفقی آموزشی خاصی را طی کنند و
 .عضو هیئت علمی جذب شوند

 اراتیاخت یبه طور کل یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق-00
وزارت علوم را  قیجذب متمرکز از طر وهیگروهها را سلب و ش

 نکهیاست؛ از جمله ا یادیز بیمعا یدارا وهیش نیابداع کرد. ا
و  قیآن هم دق صی)که تشخ یعموم یها تیسبب شد صالح

به  وداده شود  حیترج یعلم یها تی( بر صالحستیاشکال ن یب
سواد و کم  یکمتر توجه گردد و افراد ب یعلم یها تیصالح

هستند و شغل  یو اجتماع یاسینفوذ س یکه اغلب دارا هیما
شأن  شیافزا یو صرفا برا یرا به عنوان شغل ثانو یعلم ئتیه

انتخاب کرده اند، وارد  یاسیس یو بهره بردار یو اعتبار اجتماع
 .است یآفت بزرگ ن،یشوند که ا یدانشگاه ها و مراکز علم

 یو ارتقا عیترف ینامه ها نیینظر در ضوابط و آ دیتجد-07
 یعلم ئتیه یاعضا یو ارتقا عینظام ترف یعلم ئتیه یاعضا

کند. چنان که گفته شد، در حال حاضر نظام  رییتغ دیبا زین
مختلف علوم  یاستادان در رشته ها یو ارتقا عیبر ترف یکسانی

 .( حاکم استهیو علوم پا یو مهندس یفن ،ی)علوم انسان
و  لیاص یپژوهش یکارها یاستادان برا قینظام تشو جادیا -00

و جهت دادن  یو اسالم یحقوق مل تیتقو یبرا یاسالم
 یبرا ییاستادان به آن سو، الزم است مشوق ها یپژوهش ها

 ینیب شیکند، از جمله پ زهیانگ جادیآنان در نظر گرفته شود تا ا
 .نامه ارتقا است نییموضوع در ا

الزم  التیتسه جادیا قیاستادان از طر یسطح علم شیافزا-09
 ییدانش افزا یبرا
 التیتسه جادیاستادان، ا یعلم یارتقا یبرا یفرصت مطالعات و

و اعزام آنان به  یمطالعات یاز فرصت ها یبرخوردار یبرا
 .است دیمف اریخارج( بس ایمعمر )داخل  یدانشگاه ها

 یدر مقطع دکتر ژهیجذب متمرکز دانشجو به و وهیش دیبا-21
حقوق به صورت  یکند و همانند گذشته دانشکده ها رییتغ

تر  قیدق یابیامر امکان ارز نیمستقل دانشجو جذب کنند. ا
 یسازد؛ دوم، آزمون ها م یداوطلبان را فراهم م یعلم تیصالح

 یعلم و قیدق یابیباشد تا امکان ارز یحیبه صورت تشر دیبا
 .وجود داشته باشد انیدانشجو

 یلیتکم التیدانشجو در مقاطع تحص رشیپذ تیظرف دیبا-20
 شود. تیو استادان رعا انیتعداد دانشجو انیتعدیل، و تناسب م

استادان برای نیز تغییر کند و باید روش دانشجوساالری -22
غیرواقعی خودداری نمره های  جویان از دادنجلب نظر دانش

ولی  صورت امکان باید ورود به دانشگاه تسهیل شرود، کنند. در
 .راحتی ممکن نباشد فراغت از تحصیل به

باید در مراکز آموزشی برنامه ای باشد که هر استاد تنها در -23
 .بگیردنامه  تدریس کند و پایان تخصصی خود  هرشت
 بدونبرای بهبود کیفیت آموزش حقوق باید از گسترش -24

 .های حقوق جلوگیری کرد گرروه دانشکده ضرابط
 التیمقاطع تحص یراه حل آن است که در رشته ها کی-20
 یشود تا به سمت تخصص جادیمختلف ا یها شیگرا ،یلیتکم

 .میبرو شیشدن رشته ها پ
 شتریب ییآشنا یبرا انیدانشجو یکار آموز یدوره ها جادیا-20

 .است ستهیحقوق، شا یحقوق با مسائل عمل انیدانشجو
های حقوق تطبیقی، فقه و اصول س در همیت دادن بها -27

 .است قضایی
روند تصویب موضوع و دفاع از پایان نامه ها نظارت  باید بر -20

 .بیشتری صورت گیرد
 حل نیز یکی از راهمیان رشته ای ای هگسترش رشته  -29

 کم، ما حقوقی نظام توسعههایی است که میتواند به بالندگی و
 .کند
 ریرزی جهت تربیت اخالقی دانشجویان برای رنامهب -31

 .ی استیقضا  ستصدی مشاغل حسا
ویژه در مقطع  برای یکنواخت کردن آموزش حقوق، به -30

که منطبق  ،هرچند متعدد ،استاندارد های باید کتاب کارشناسی
 .های مصوب و دارای کیفیت الزم باشد با برنامه

 ها بر منابع علمی مرورد نیاز در تقویت کتابخانه -32

 .های حقوق است رشته
 .ایجاد تسهیالت برای چاپ کتابها و مقاالت استادان -33
قت با د داوری آثار زیباید نظامی ایجاد شود که ممی -34

 آید. عمل داماالمکان از ایرن اق یبیشتری انجام شود تا حت
های حقوق و دستگاه  دانشکدهساختاری میان  هایجاد رابط -30

 .قضا است
  



 شو همکار جواهرنیا
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 نتیجه گیری  -4
از پژوهش های انجام شده و مطالعه میدانی و نظرخواهی از 
استادان و صاحب نظران پیشکسوت و باتجربه حقوق، می توان 
نتیجه گرفت که نظام آموزش و پژوهش حقوق در ایران دارای 
نقایص و ضعف های متعددی است و این امر علت ها و عوامل 

عی و تغییر مختلفی دارد که مشکالت اقتصادی، فرهنگی و اجتما
نگرش دانشجویان و داوطلبان نسبت به آموزش عالی و تحصیل 
در دانشگاهها و گسترش حس مدرک گرایی از یک سو، و سوء 
مدیریت در سطح عالی مدیریت آموزش عالی و دانشگاه ها و 
نگاه کمی و اقتصادی به علم و آموزش عالی به جای کیفی، از 

ر دهههای اخیر، به سوی دیگر، مهم ترین عوامل آنهاست. د
دالیل مختلف )که در جای خود قابل بررسی است( گرایش 
شدیدی به سمت تحصیالت عالیه و مدرک گرایی ایجاد شده 
است. این گرایشهانه از باب اشتیاق به آموختن و کسب علم و 
دانش، بلکه به انگیزهای مالی و اقتصادی و کسب موفقیتهای 

رک دانشگاهی و برخورداری اجتماعی و صرفا به منظور کسب مد
از امتیازات آن بوده است. با افزایش تعداد داوطلبان تحصیل در 
دانشگاهها، متصدیان آموزش عالی کشور، بی ضابطه و بدون 

ها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را گسترش رعایت حداقل 
داده، تعداد دانشجویان افزایش چشمگیری یافت که این امر 

آموزش و پژوهش در دانشگاهها شده است. موجب افت شدید 
چون جذب استادان برای تأمین اعضای هیئت علمی، به صورت 
غیراصولی و غیر علمی و بدون احراز شرایط الزم و صرفا بر 

مدرک دکتری و در برخی رشته ها و در گذشته  مبنای دارا بودن
مدرک کارشناسی ارشد( صورت گرفته، در حالی که برای 

علمی، شرایطی الزم است و یکی از آنها علم است. استادی و م
پذیرش دانشجو نیز یا از طریق آزمون تستی و یا بدون آزمون 
صورت می گیرد که با این روش، به ویژه در رشته حقوق، نمی 
توان صالحیت علمی دانشجو را برای تحصیل در مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکتری احراز کرد. این روش موجب افزایش 

داد دانشجویان کم سواد در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد تع
شده است. وجود نظام تورم نمره نیز موجب شده است که این 
افراد به راحتی فارغ التحصیل شوند و خود آنها نیز استادان آینده 
دانشگاه ها می شوند و این دور باطل ادامه می یابد. به عالوه، 

گیزه های مالی و اقتصادی در مشکالت اقتصادی و اجتماعی و ان
تحصیل علم و مدرک گرایی از یک سو، و اشتغالهای زیاد 
استادان به کارهای غیرعلمی برای امرار معاش از سوی دیگر، 
موجب رکود شدید آموزش و پژوهش و ترویج کپی برداری و 
انتشار آثار کم مایه علمی شده است. در کنار این عوامل کلی که 

حقوق ندارد، استفاده از روشهای نادرست اختصاص به رشته 

آموزش حقوق و روش انباشت محفوظات به جای ایجاد قوة 
استنباط و استدالل و نداشتن ارتباط با دادگاه ها و دستگاه قضا و 
انطباق نداشتن برخی از عناوین و سرفصل های درسی با 
نیازهای جامعه سبب شده است که دانشجویان رشته حقوق مایه 

 مناسبی نداشته باشندعلمی 
براین اساس، برای رفع این مشکالت باید چاره اندیشی کرد و 
مهم ترین راه حل تغییر روش جذب استاد و شیوه ترفیع و 
ارتقای آنان و تغییر شیوه پذیرش دانشجو و تربیت و آموزش او و 
تغییر نگرش مسئوالن به آموزش عالی از کمیت به کیفیت است. 

راکز تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص دانشگاهها باید م
باشند، نه بنگاههای اقتصادی و کسب درآمد و سرمایه. همچنین 
باید استقالل دانشگاهها در زمینه مدیریت و برنامه ریزی 
آموزشی و ... نیز حفظ گردد تا امید تحول و تغییر نگرش به 

و وجود آید. به هر حال در این تحقیق تالش شده است، آسیبها 
راهکارهای مقابله با آنها شمرده و بررسی شود، ولی شایسته 

 است در این زمینه تحقیق بیشتری صورت گیرد.
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