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 گروه آن هستند. حقوق به خود رشته رییتغ خواستار
 نیقوان اساس بر رشته رییتغ امکان که يانيدانشجو از
 تهرش رییتغ به ارشد يکارشناس آزمون در نیز ندارند را

 و يفیک یکرديرو با منظور، نیهم به. کنندمي اقدام
 ساختار مهین مصاحبه ،ادیبنداده روش اساس بر
 هرشت يکارشناس مقطع انيدانشجو از نفر 15 با یاافتهي

 ،هاتعل تا گرفت صورت ياسالم حقوق و فقه
 . شود مشخص دهيپد نيا یراهبردها و امدهایپ

 رشته در نشدن پذيرفته ،پژوهش جينتا براساس
 هنگام در يلیتحص رشته نادرست انتخاب و حقوق
 رشته رییتغ ياصل هایعلت کنکور، در شرکت
 تیفیک. است ياسالم حقوق و فقه رشته انيدانشجو

 و يآموزش طیمح ،یاقتصاد عوامل ،يآموزش نظام
 و نهیزم مقوله عنوانبه حقوق رشته ياجتماع تیموقع

 يبرخ رشته رییتغ ي وبوروکراس نادرست، مشاوره
 زین حقوق به ياسالم حقوق و فقه رشته انيدانشجو

 ت،ينها در .شدند ييشناسا رگمداخله مقوله عنوانبه
 رشته گاهيجا و تیفیک یارتقا جهت در ييراهکارها

 .شد شنهادیپ ياسالم حقوق و فقه

Abstract: In the recent years, some 
students of Islamic jurisprudence and 
law at Imam Khomeini International 
University have been demanding to 
change their major to law major while 
undergoing undergraduate studies, and 
the group of students who do not have 
the possibility to change their major to 
law, in the master's degree test 
changing their field. Reaching to this 
end, a qualitative and semi-structured 
interview was conducted with 15 
undergraduate students in the field of 
Islamic jurisprudence and law to 
determine the causes, consequences 
and strategies of this phenomenon. 
According to the results of the research, 
non-admission in the major of law and 
the lack of correct choices about the 
major, are the causal conditions for 
changing the major of students' Islamic 
jurisprudence and law. The quality of 
educational system, economic factors, 
educational environment and social 
status of the major of law as context 
and false counseling, bureaucracy, 
changing major by some students of 
Islamic jurisprudence and law to law 
major have also been identified as 
intervening conditions. Finally, there 
are solutions in line with promotion of 
the quality and position of Islamic 
jurisprudence and law was proposed. 
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  ـــتاديار ـــالم يگروه فقه و مباناس ـــگاه بي، حقوق اس ـــندهي)نو )ره( ينیامام خم يالمللنیدانش ـــ ول س :  مس

Moeinifar@isr.ikiu.ac.ir) 
 دانشگاه تهران ي،شناستیارشد جمع يکارشناسآموخته دانش 
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 مقدمه
ايراني که فرهنگ و جامعه نقش بسزايي در تعیین آينده تحصیلي  یگرادر جامعه مدرک

بازار کار و درآمد از  ،شک موقعیت اجتماعي رشته و به تبع آنو شغلي جوانان دارد، بي
 ، تعدادبه همین دلیل و رودميانتخاب رشته حقوق در دانشگاه به شمار  ادلهين ترمهم

ی گروه علوم انساني بیشتر است. در هارشتهنسبت به ساير همواره متقاضیان اين رشته 
برای تحصیل در رشته در کنکور دانشجوياني که رتبه الزم را  آن دسته از میان،اين 

 مياسال به تحصیل در رشته فقه و حقوقاز سوی مشاوران  ،آورندحقوق به دست نمي
با توجه به ناکامي افراد در قبولي  .باشدبر به رشته حقوق تا راهي میان شوندميتشويق 

رشته حقوق نسبت به دانشجويان رشته رشته حقوق و القای حس برتری دانشجويان در 
ناکامي  اسحساورود به اين رشته زمینه فرسودگي تحصیلي و  ،اسالمي فقه و حقوق

اهمیت بررسي اين موضوع از  رسدميبنابراين، به نظر  .دورآيدانشجويان را فراهم م
آموزان به انتخاب رشته چند جهت قابل توجه است: نخست، تمايل بیش از اندازه دانش

حقوق و تحصیل در آن؛ دوم، راهنمايي اشتباه مشاوران تحصیلي برای اغنای تمايل 
تمايل دانشجويان به تحصیل در  ستمرار؛ سوم، احقوق آموزان به تحصیل رشتهدانش

رشته حقوق پس از قبولي در رشته فقه و حقوق اسالمي و تقاضا برای تغییر رشته )که 
البته اين امر مختص رشته فقه و حقوق اسالمي نیست، بلکه دانشجوياني که در تحصیل 

رت اند، تمايل به تغییر رشته به حقوق دارند که در صوناکام بوده نیز هارشتهساير 
(؛ چهارم، تغییر دهندميبه فقه و حقوق اسالمي تغییر رشته  ،درخواستشان نپذيرفتن

رشته دانشجويان رشته فقه و حقوق در مقطع کارشناسي ارشد به حقوق؛ پنجم، تحمیل 
 ، اين موضوع در دانشگاهبر همین اساسهای مادی و معنوی به دانشجو و دانشگاه. هزينه

از سوی معاونت آموزشي  شدهطبق آمار اعالمبررسي شد.  (ره)خمیني امام الملليبین
، سه نفر از به تفکیک آمده است (1)که در جدول  )ره(امام خمیني الملليبیندانشگاه 
و  یک نفر به رشته حسابداريبه رشته حقوق،  اسالمي فقه و حقوقرشته ان يدانشجو

از  یتعداد میان،ن ي. در اانددادهر رشته ییتغ يات عربیک نفر به رشته زبان و ادبي
، و ملل اسالمي خ تمدني، تاريت صنعتيري، مدیمانند حسابدار هارشتهر يان سايدانشجو

را اسالمي ل در رشته فقه و حقوق یتحص ،يات فارسیخ محض، زبان و ادبيتار
ربط را پیرامون اين مس له توجه و بررسي هرچه بیشتر مس والن ذیکه  اندهديگزبر

مند بودند که در رشته حقوق ادامه تحصیل دهند، هزيرا اين دانشجويان عالق ؛طلبدمي
اند رشته خود را به حقوق تغییر دهند و در عین حال، قادر به اما به دلیلي نتوانسته
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 و بر اساس توانايي جواگر هر دانشبنابراين، نبودند. هم تحصیل در رشته اولیه خود 
 علمي وضعیتو دانشجويان وری بهره ،ندکخود را انتخاب تحصیلي رشته  ،قشعالي

 کشور رشد قابل توجهي خواهد داشت.
 

دانشگاه  «اسالمی فقه و حقوق»و  «حقوق»تغییر رشته دانشجویان کارشناسی  (1)جدول 
 )ره(المللی امام خمینیبین

 رشته رییتغ یلیتحص رشته یلیتحص السمین جر
 رییتغ تعداد

 رشته

1 
)نیمسال دوم  3922

1392) 
 1 ياسیس علوم حقوق

2 
 اول نیمسال) 3941

1394) 
 1 حقوق ياسیس علوم

3 
 دوم نیمسال) 3942

1394) 
 

 محض خيتار
 يفارس اتیادب و زبان

 اسالمي حقوق و فقه
 اسالمي حقوق و فقه

1 
1 

4 
 اول نیمسال) 3951

1395) 
 يصنعت تيريمد

 اسالمي حقوق و فقه
 اسالمي حقوق و فقه

 يعرب اتیادب و زبان
1 
1 

5 

 دوم نیمسال) 3952
1395) 
 
 
 

 یحسابدار
 ياسالم ملل و تمدن خيتار

 يفارس اتیادب و زبان
 اسالمي حقوق و فقه

 اسالمي حقوق و فقه
 اسالمي حقوق و فقه
 اسالمي حقوق و فقه

 یحسابدار

2 
1 
1 
1 

6 
 دوم نیمسال) 3962

1396) 
 یحسابدار

 اسالمي حقوق و فقه
 اسالمي حقوق و فقه

 حقوق
1 
2 

7 
 اول نیمسال) 3971

1397) 
 ياسیس علوم

 اسالمي حقوق و فقه
 حقوق
 حقوق

1 
1 

 16 کل جمع 

 
با توجه به پیامدهای تغییر رشته در سطح خرد و کالن، اين مقاله درصدد است علل 

تا بتواند  بررسي کند اسالمي دانشجويان رشته فقه و حقوقدر را تغییر رشته ل به يتما
 یامکان ارتقا ،عللاين  ساييشنا. دهد پیشنهادرفع اين مس له جهت در را هايي راهکار

ن يا. در پي داردافزايش رضايتمندی دانشجويان را  ،کیفیت نظام آموزشي و در نتیجه
را به کار گرفته تا فهم عمل  يفی، روش کين پرسش اساسيپاسخ به ا یپژوهش برا
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 یپردازهي، نظريفیپژوهش ک یهاین استراتژيترمهماز  يکير شود. يپذامکان ياجتماع
ک ياز  که شودميفراهم  پژوهشگر ین امکان برايا ،یانهیه زمياد است. در نظریبنداده

 (.1391مان، ين عام داشته باشد )اییک تبي، یریا به تعبيه يک نظريا کنش، يند يافر
 

  پیشینه پژوهش
گرفته پیرامون پديده تغییر  مطالعات صورت کردادعا  توانمي، گرفتهی انجام هابررسيبا 

اين مطالعات در ساير  .بسیار اندک استدر ايران و ساير کشورها تحصیلي رشته 
 اندتوجه کردهرشته و ارتباط آن با انتخاب شغل  اولیه کشورها، بیشتر به موضوع انتخاب

نشجويان پس از ورود به آموزشي آنها، دازيرا طبق قوانین  ؛(2006، 1)پارتر و آمبچ
 .(2012، 2)فوراکرد رشته خود را انتخاب کنن توانندميو سپری کردن يک سال دانشگاه 

بر اين ، به برخي عوامل مؤثر درباره تغییر رشته صورت گرفتهکه در مطالعات اندکي 
 یهاپژوهشموضوع اشاره شده است. برای نمونه، در يکي از مطالعات، پس از بررسي 

 هایمندی به درس: عالقهنداشده برشمردهبرای آن عوامل زير  ،بندیديگر در يک جمع
رشته قبلي با نداشتن تناسب  ،ی فردیهاويژگيو تناسب آن با رشته انتخابي جديد 

ی پیشین و اتخاذ تصمیم آگاهانه درباره رشته هاانتخابتصحیح  ،دانشجوی هاويژگي
رشته و  ازدانشجو نداشتن رضايت  ،رشته قبليدر انتخاب  ناآگاهانهبرخالف انتخاب 

ی درسي، گروه دانشجويان و دانشکده و هابرنامه ؛به نظام آموزشينداشتن تعلق خاطر 
پايین که  هایهنمرکسب  ،ایدر مطالعه .(2015، 3)مارادهپايین  هایهنمرکسب 

عنوان ههای دانشجوست، ببا تواناييرشته انتخابي نداشتن و تناسب دهنده تطابق نشان
خوب دانشجو در  هایهحتي با وجود نمر ؛ وليشده استعامل تغییر رشته معرفي 

ممکن است باز هم عدم تناسب با رشته از سوی دانشجو احساس شود و به  ،هادرس
 ايندر تغییر رشته است. داليل ی نامناسب نیز از ديگر هاانتخابتغییر رشته اقدام کند. 

تغییر رشته دانشجويان عامل مشخصي ندارد،  گیری شده کهطور کلي، نتیجهبه بررسي
و برخي  شوندميای کامالً متفاوت با رشته قبلي وارد زيرا گاهي برخي از آنها به رشته

های پايین و . جنسیت، کسب نمرهکنندميای نزديک به رشته قبلي را انتخاب رشته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Parter & Umbach 
2. Foraker 
3. Marade 
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 .(2017، 1اسپیر و فیگاری -آستورنه)تغییر رشته هستند  ترجیحات از متغیرهای اساسي
شغل در رشته جديد،  دستیابي بهظرفیت ، مطالعات ديگر نیز علت تغییر رشتهبرخي در 

 ،يفیبه روش ک برخي مطالعات در ايران .شده استاعالم تغییر دانشکده و عدم رضايت 
ند. اهکه تغییر رشته دادصورت گرفته فهم معاني ذهني و تجربه دانشجوياني  با هدف

ی رشته قبلي و بعدی و هاويژگي( دريافتند عامل اقتصادی، 1396معروفي و آداک )
 .هستندتحصیلي اساسي افراد برای تغییر رشته  دلیل ،ی فردیهاويژگيعاليق و 

از  يتيرضانا اند کهکرده بیان يفیک يدر پژوهش( 1394) يخانو قائم يهمچنین، بادامچ
استعدادها  نشدن ان مهاجران است. ارضایدر م ک، عنصر مشتريفن یهارشتهل در یتحص

و  يعموم ينيآفرو نقش یرگذاریتأث هیروح نشدن انسان، ارضا يمتعال یازهایو ن
سو و جهان کياز  يانقالب اسالم ياسیو س يفرهنگ یهابا آرمان يارتباطيو ب ياجتماع

 یهارشتهتحصیل در ن نخبگان از يانصراف ا داليل نيترمهمگر، از يد یمدرن از سو
از  يکيک متضمن يکه هر داليلياست؛  يعلوم انسان یایو ورود آنان به دن يمهندس

با  های ديگری کهدر پژوهش ران است.يامروز ا يق نظام آموزش عالیعم یهایماریب
گیری در عواملي همچون ناکارآمد بودن معیارهای تصمیم ،انداجرا شده شييروش پیما

گیری انتظارات هنگام انتخاب رشته تحصیلي اولیه، ارزيابي انتقادی از رشته قبلي و شکل
، استادان پیشنهاد(، عالقه دانشجويان، 1387مثبت از تحصیل در رشته بعدی )جواهری، 

به يک استاد خاص، سهولت قبولي در آزمون کنکور )فراهاني و علیدوست،  هعالق
رشته  نادرست(، انتخاب 1397، همکارانآبادی و ت شغلي )زين(، زمینه و ضرور1392

از نظر دستیابي به شغل  ندهيآبه نداشتن تحصیلي در هنگام شرکت در کنکور و امید 
معرفي ان يدانشجوتحصیلي تغییر رشته از داليل ( 1381مناسب و مطم ن )محمودی، 

با روش ترکیبي دريافتند تغییر در پژوهش خود ( نیز 1392ني )ی. ذکايي و باغشده است
 ،آنانجام رشته برای غالب دانشجويان کنشي عقالني است که انگیزه اصلي آنها از 

های هويتي تغییريافته در فرهنگ جديد دانشگاهي ايران گويي به نیازها و ارزشپاسخ
 است.
تغییر رشته دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد  هاپژوهشتمامي اين در ، مجموعدر

مقطع  انِيدانشجوتحصیلي تغییر رشته موضوع و هیچ يک از آنها  شدهو دکتری مطالعه 
های آموزشي دورهنامه طبق ضوابط و مقررات فصل دهم آيینحین تحصیل  کارشناسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Astorne-figari & Speer 
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بررسي را  14/02/1376مصوب  کارداني، کارشناسي ناپیوسته و کارشناسي پیوسته
دانشگاه اسالمي رشته فقه و حقوق ؛ اما با توجه به تمايل زياد دانشجويان اندنکرده

اين حاضر،  در پژوهش ،حقوقرشته به  و ورود تغییر رشته به )ره(امام خمیني الملليبین
که  يياهآننبايد فراموش کرد ، همچنین ده است.شموضوع در مقطع کارشناسي بررسي 

اقدام ر رشته ییبه اين خواسته دست يابند، در آزمون کارشناسي ارشد به تغ توانندمين
بسیار اندک  تحصیلي در دانشگاهر رشته ییتغ درباره پژوهش ،در ايران همچنین. کنندمي

تحصیلي در دانشگاه بیشتر انگیزه دانشجويان را در انتخاب رشته  پژوهشگراناست و 
؛ ستندین ینظر يمبان ین مطالعات داراياز ا یاریبس ،عالوهبه. نداهمورد مداقه قرار داد

از پیش  شیب را درنتیجه ضرورت بررسي اين پديده بر اساس روش گراندد ت وری
  .کندميمشخص 

برای تحلیل ها نظريهنیست، اما  د نظرآزمايي می کیفي نظريههاپژوهشدر  هر چند
عمل بر اساس نظريه . بررسي شدندافزايش حساسیت نظری در اين مقاله نتايج و 

. اين عوامل به دهدميرخ انتخاب رشته تحت تأثیر عوامل فردی يا عقايد آنان  1يمنطق
مانند مشکالت رشته تحصیلي، استعدادهای  «باورهای تجربي»: شوندميدو دسته تقسیم 

مانند منابع شغلي آن رشته،  «باورهای هنجاری»رشته، میزان کار آن و  مورد نیاز هر
به نیز  2«باورهای تجربه شده»فرصت و امنیت شغلي و تصوير اجتماعي و فردی فرد. 

. در نظريه دارداشاره عزت نفس و کارآمدی فرد بر انتخابش در دستیابي به موفقیت تأثیر 
ل با عوامل مؤثر بر انتخاب دانشجويان و کیفیت ارتباط اين عوام، 3اتفاقي شغل انتخاب

اند. راهکارهايي بوده آموزدانشدر مدرسه  ،که اين دانشجوياناست زماني بررسي شده 
ممکن است دانشجويان را  که برای جذب دانشجويان به يک رشته خاص وجود دارد

تصوير  نظريههمچنین، . (2016، 4)سیمور و سروموال نسبت به تغییر رشته ترغیب کند
وجهه  ،بر همین اساس .گیرندمي تصمیم بینند،مي آنچه اساس بر مردم کندميبیان  نیز

(. 1395ی بر انتخاب آن از سوی دانشجويان دارد )زرافشاني و همکاران، بسیاراثر  ،رشته
مانند عاليق فردی، نگرش  ،انتخاب رشته بر اساس عوامل دروني ،مطابق نظريه چاپمن

م، خانواده، دوستان و مه و عملکرد تحصیلي و نیز عوامل بیروني همچون ديگرانِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . The theory of reasoned action 
2 . Experiential beliefs 
3 . Career choice events 
4 . Symour and Serumola 
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 گیردميمکان، سطح تحصیلي و میزان شهريه صورت  مانندی دانشگاه هاويژگي
 (. 1397آبادی و همکاران، )زين

 
  شناسیروش

استخراج شده که در جريان  ييهادادهاست که مستقیماً از  یاهينظربنیاد، نظريه داده»
 (.34، 1390، استراوس و کربین) «شوندميپژوهش به صورت منظم گرد آمده و تحلیل 

شوندگان مصاحبهبرای اهمیت  حائز یهادهيپدامکان کشف  ،بنیادنظريه داده» در واقع،
 شاملنیز  هاداده آوریگردروش . (2011، 1)جونز و آلوني «سازديمرا در میدان فراهم 

اسناد  و نامه، روزنامه، هاکتابويدئو،  همچون ي، مشاهده و ساير منابع مختلفمصاحبه
اد و با یبنه دادهيبر اساس نظراين مقاله در  .(1990، 2)کوربین و استراوس استدولتي 

فقه و رشته که چرا دانشجويان  شودداده مياساسي پاسخ  پرسشبه اين  ،روش کیفي
با تالش شد بر همین اساس،  ؟هستندخواهان تغییر رشته به حقوق اسالمي حقوق 

فقه و رشته  کارشناسيدانشجوی مقطع  15گیری نظری با از روش نمونه یریگبهره
به اين افته ينیمه ساختار ایمصاحبهدر  )ره(امام خمیني الملليبیندانشگاه  اسالمي حقوق

از  نفر 11 بودند که مرد 6 و زن 9شوندگان، میان مصاحبهاز  .پاسخ داده شود پرسش،
وقت نفر شاغل پاره 5مي استان قزوين، نفر بو 9 و غیربومينفر  6متأهل،  4 و مجرد آنها
 16نیز  نفر 4 معدل و 17 ینفر باال 5، 19 یباالنفر  6 معدل .بودندنفر غیر شاغل  10و 

نفر( و تاريخ  2مانند حسابداری ) هارشتهنفر از اين دانشجويان از ساير  3 .بودو کمتر 
و حقوق  نفر از حقوق به فقه 1 و و حقوق اسالمي نفر( به فقه 1) و ملل اسالمي تمدن
 زمان در دو رشته فقههم طوربهاکنون ند البته يکي از آنها همبود هدتغییر رشته دا ياسالم

و حقوق  نفر از رشته فقه 1. درکميو مترجمي زبان عربي تحصیل  يو حقوق اسالم
 يآزمون کارشناس دارند درنفر قصد  14نفر از  8است.  رفتهبه رشته حقوق  ياسالم
رشته فقه و  ،مقطع کارشناسي ارشدنفر در  2 تغییر دهند؛به حقوق  خود را رشتهارشد 

نفر  2نفر در رشته مترجمي زبان عربي ادامه تحصیل خواهند داد.  1و اسالمي حقوق 
 نداهنگرفتارشد  در مقطع کارشناسيخود تحصیلي  رشتهانتخاب  درباره يهنوز تصمیم

نفر اشباع  10پس از مصاحبه با  ،در اين پژوهش نفر هم قصد ادامه تحصیل ندارد. 1و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Jones & Alony 
2 . Corbin & Strauss 
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اما به جهت اطمینان، مصاحبه تا نفر پانزدهم ادامه يافت. در انتخاب  ،نظری حاصل شد
تمايل  برعوامل مؤثر فهم به که  شوددانشجوياني مصاحبه با شد  تالشافراد نمونه 

. طول مدت کنندميبیشترين کمک را  ،تغییر رشته به ميو حقوق اسال دانشجويان فقه
 هاييپرسشطرح ز با یساعت بوده است. در طول مصاحبه ن 2قه تا یدق 40ن یها بمصاحبه

ا من درست متوجه يآ و دیبده یشتریح بیست؟ لطفاً توضیقاً چیمنظور شما دق»چون 
ها تفسیر مصاحبه .شدتالش ها پاسخاز در رفع ابهام « …ن است که يشدم منظور شما ا

صورت گرفته است. بر همین « ترواس و کوربینسا»اساس روش تحلیل تفسیری  نیز بر
و با کدگذاری گزينشي و تدوين نظريه به پايان شد آغاز  ،اساس، تحلیل با کدگذاری باز

و ابعاد آنها  هاويژگيشناسايي و ، هاطي بررسي خط به خط مصاحبهم یمفاه. رسید
ها در راستای با مقولهدر مرحله کدگذاری محوری  فرعي هایمقولهسپس  ومشخص 

يکپارچه شده  هامقولهبا کدگذاری گزينشي  ،درنهايت شدند.و ابعاد آن مرتبط  هاويژگي
شناسايي  اولیهکد  700و به مدل پارادايمي تبديل شدند. در مرحله کدگذاری باز تعداد 

ها به يکديگر پیوند داده شده و ارتباطات مقوله ،شدند. طي مرحله کدگذاری محوری
اين ارتباطات در سطح  ،. در مرحله کدگذاری انتخابيشدندها مشخص میان مقوله

نظر با  هايافتهج، يبه مدل و نتا ياعتباربخش برایاز انتزاع گزارش شد.  یباالتر
عالوه رد. یقرار گ ديیر پژوهشگران مورد تأیشد تا تفاسو تطبیق  بررسيها شوندهمصاحبه
ها و مقوله یگر قرار گرفت تا صحت کدگذارينظران دار صاحبیز در اختیج نينتا بر اين،

ه سعي بر آن شد که اعتبار نتايج يثانو یهادادهاز  یریگبا بهره ،نی. همچنشودمشخص 
 .ابديش يز افزاین

 
 پژوهش هایپرسش
  به تغییر رشته به حقوق  اسالمي فقه و حقوقرشته علل تمايل دانشجويان

 چیست؟

 حقوق و تغییر رشته دانشجويان فقه تمايل به  یریگساز شکلنهیزم يچه عوامل
 ؟هستنداسالمي 

 
 پژوهش یهایافته

 هامصاحبه ،بنیادبر اساس سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزينشي در نظريه داده
 .است شدهارائه  (2)در جدول  باز یکدگذارکه نتايج  شد تحلیل
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 از کدگذاری یانمونه( 2)جدول 

 مقوله زیرمقوله اولیه کد
تم 

 )مضمون(
  مدعو و هی ت علمي( استادانشیوه تدريس( 
  و اصرار آنها به رعايت چارت درسي استادانوابستگي 
  مباحثه در کالس نبودسويه و کيتدريس 
 خوانيحقوقي و عدم متن هایمحوری در درسجزوه 
  استادان توسطدر دانشجويان نکردن ايجاد عالقه 
 سازی مفاهیم برای دانشجويان ساده در استادان يتواننا 
 بر اساس چارت درسي نکردن تدريس 
  فقه هایدرسکالس در فضای خشک 
 استادانگويي و دوباره هاتکراری درس اشتباه يا تدريس 

 و ...

مهارت 
 سيتدر

 
 یروین

 يانسان
 متخصص

 

ت یفیک
نظام 
 يآموزش
 

 استادان یريپذناانتقاد 

  دست )داند ينم یزیدانشجو چ به اينکه استاداناعتقاد
 کم گرفتن دانشجو(

 دختر و پسر انيان دانشجویتفاوت گذاشتن م 

 و  ان رشته فقهيبه دانشجو حقوق استادانن يینگاه پا
 حقوق اسالمي

 یر و جدیگاستادان سخت نبود 
 با هم ي ت علمیه یاعضا نداشتن یهمفکر 
  و  استاداناخالق...  

 اخالق
 یاحرفه

 کالس ناکارآمد تيريمد  
 (زمان تيريمد) هاکالس زماننکردن  تيرعا 

 تيريمد
 کالس

 يامتحان یهاگهبرنکردن  حیتصح 
 انيدانشجو یبرا مناسب فیتکالنکردن  نییتع 
 استادان یمحورنمره 

 مهارت
 يابیارزش

 
 (استادان یسو از) نادرست اطالعات وجود 
 يربومیغ و يبوم انيدانشجو انیم زيتما 
 دانشجو نکردن وضعیت درک 
 استادان به یاعتمادبي 

 مؤثر ارتباط

 قانون و يحقوق مباحث به يفقه استاداننداشتن  تسلط 
 کتاب از خارج مباحثنکردن  انیب 
 يدرس چارت در هاسدر هدفنکردن  انیب 

  استادانتوانايي و سطح سواد کم 

 یهایتوانمند
 يعلم

 یهاويژگي فقه استادان نداشتن زهیانگ 
 یفرد
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 مقوله زیرمقوله اولیه کد
تم 

 )مضمون(
 يآموزش نیقوان ضعف 
 يحقوق هایسدر با يفقه مباحثنداشتن  تطابق 
 حقوق رشته با متفاوت یهاسرفصل 
 هاسدر چارت بودن نامناسب 
 هاسدر نيعناو بودن اديز 
 ورود یبرا انيدانشجو تیترب و یکارآموز به يتوجهبي 

 کار بازار به
 اتیاله رشته از يشيگرا عنوانبه رشته نيا دادن قرار 

 نیقوان
 يآموزش

 یزيربرنامه
 يآموزش
 

 ياسالم حقوق و فقه رشته بودن نیسنگ 
 فقه زمانهم خواندن برای انيدانشجو به مضاعف فشار 

 هاآزمون در حقوق و
 شرکت یبرا ياسالم حقوق و فقه رشتهنداشتن تیجامع 

 قضاوت و وکالت یهاآزمون در
 کاربرد عدم و ياسالم حقوق و فقه رشته بودن ياستدالل 

 جامعه در آن
 ستین ايپو و است ساکت فقه 
 مطالب اديز حجم 
 حقوق رشته به ياسالم حقوق و فقه رشته بودن برانیم 
 يسيتدر کرديرو شتریب بلکه ،ندارد يشغل کرديرو رشته 

 ...و  دارد

 یهاويژگي
 رشته

o ياسالم حقوق و فقه رشته منابع بودنن روزبه 
o کتاب کمبود 
o هاکتاب متن بودن يعرب 
o منابع و نبودنهمس و يپراکندگ 

 منابع
 

 هاکالس ساعت دمانیچ نحوه 
 و سيتدر وهیش بودن ناشناخته و استادان مداوم ضيتعو 

 آنها يابيارز
 کردن برطرف برای مناسب یهاکارگاه نکردن برگزار 

 يحقوق هایسدر یازهاین
 هاسدر ارائه در يمنطق بیترتنکردن  تيرعا 
 استادان ازنکردن  دعوت و یدکتر انيدانشجو از دعوت 

 کارآمد
 استاد کي به ازینشیپ و مرتبط هایسدر ارائه لزوم 
 يحقوق هایسدر در فقه استادان از استفاده 

 استادان تعداد بودن کم 

 سبک
 يتيريمد

 

 مديريت
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 مقوله زیرمقوله اولیه کد
تم 

 )مضمون(
 کارمندان توسط يربومیغ و يبوم انيدانشجو انیم زيتما 
 نکردن  ارائه دلیل به يلیتحص رشته ازنداشتن  يآگاه

 دانشگاه به انيدانشجو ورود هنگام در مناسب اطالعات
 يآموزش خدمات ضعف 
 انيدانشجو به نسبت کارمندان کم تعداد 
 کارمندان اديز سن 

 نادرست اطالعات وجود 

خدمات 
 يآموزش

 مقوله کد
  ان به رشتهيدانشجونداشتن عالقه 
 رقابت ناسالم 
 ينين و مسائل ديان به ديدانشجونداشتن ش يگرا 

 و حقوق اسالمي ورود به رشته فقه یان در ابتدايدانشجو ينگرش منف 
 يلیت و رشته تحصین شخصیتناسب ب نبود 

 انين دانشجویدر ب یدیجو ناام 

 رشته فقه و حقوق ان ينزد دانشجو يحقوق استادانو  هاسدرت یاهم
 اسالمي

 از سوی دانشجويان يفقه هایسدرفتن ريپذن 
 نسبت به دانشگاه يو شغل يردرسیغ یهازهیداشتن انگ 
  انيدانشجودر  یگرو مطالبه یپرسشگرنبود روحیه 
 نکه در آزمون قبول يان و اعتماد به ايدر دانشجو ياعتماد به نفس کاف نبود

 ...و  شودمي

فردی  یهاويژگي
 دانشجويان

 جامعه در حقوق رشته نداشتن از شناخت 
 ييگرامدرک 
 حقوق رشته در لیتحص با ياجتماع منزلت کسب 
 ياسالم حقوق و فقه رشته به عرف يمنف نگرش 
 یسو از ياسالم حقوق و فقه انيدانشجو نداشتن تیمقبول 

 حقوق و یحوزو آموختگاندانش
 هاهرسمد در رشته دربارهنکردن  مناسب يرساناطالع 
 رشته انتخاب دفترچه در موجود اطالعاتنداشتن  تيکفا 

 رشته ياجتماع تیموقع
 

 موقعیت اقتصادی رشته حقوق رشته بهتر ييدرآمدزاو  کار بازار 
 محیطي() یکالبدعامل  ديجد دانشکده 

 
 نيا شکالتم نيترمهم از همواره ،جامعه یازهاین رفع در يانسان علوم يناتوان

 نقش به توجه ضرورت مداوم نییتب و هاسال گذشت با. ديآيم حساب به هارشته
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 نگاه کماکان ،هادانشگاه و هارسانه در ياجتماع مسائل حل در يانسان علوم یهارشته
 يهوش بهره با افراد معتقدند یاریبس و است يمنف شاخه نيا به نسبت يرانيا جامعه

 يانسان علوم معدود رشته چند ،ریاخ یهاسال در. کنندمي لیتحص هارشته نيا در نيیپا
 نگرش نداهتوانست و هگرفت قرار توجه مورد جامعه در ينیبال يشناسروان و حقوق مثل
 يانسان علوم کنکور در هارشته نيا انیمتقاض ل،یدل نیهم به. کنند جلب خود به را يمثبت
 کاهش را يقبول بيضر جهیدرنت که گرفته شکل آنان انیم يسخت رقابت و افتهي شيافزا
ی هارشته داوطلبان توسط هارشته نيا انتخاب امکان که ستا يحال در نيا است. داده

 اي کسب یبرا انيدانشجو از یاديز تعداد ،سالر ه .دارد وجودنیز  (يتجرب و ياضير)
 الش، بسیار تحقوق همچون خاص ييهارشته به ورود قيطر از ياجتماع منزلت یارتقا
 يعیطب .1«ديآيم حساب به يانسان علوم شاخه در رشته نيباالتر حقوق» رايز ،کنندمي

 کسب به تواندمي حقوق رشته در لیتحص يرانيا یراگمدرک جامعه در که است
 که يهنگام. است کار بازار به ورود یبرا زین يمناسب راه و شود منجر ياجتماع تیمقبول
 از ندارند، را رشته نيا به ورود امکان ،نيیپا یهارتبه کسب خاطر به داوطلبان يبرخ
 ،بخوانند درس ياسالم حقوق و فقه رشته در شوندمي قيتشو يلیتحص مشاوران یسو

 ورود از پس زین افراد .«داننديم حقوق رشته هب یبرانیم را حقوق و فقه رشته» هانآ رايز
 يفرسودگ همچون يمشکالت دچار يآگاهنا و اشتباه تصور خاطر به رشته نيا به

 است آن توجه قابل نکته .شوندمي ندهيآ به یدیناام و يسرخوردگ احساس ،يلیتحص
 نظام ضعف به همواره يانسان علوم انيدانشجودر  مشکالتاين  از یاديز بخش که

 و يآموزش یزيربرنامه ،(استادان) متخصص يانسان یروین ضعف. گردديبرم يآموزش
 نظام ضعف یهاعلت نيترمهماز  ،ياسالم حقوق و فقه انيدانشجو نگاه از تيريمد

 اخالق س،يتدر مهارت زيرمقوله 7 شامل متخصص يانسان یروین. است يآموزش
 و يعلم یهایتوانمند مؤثر، ارتباط ،يابیارزش مهارت کالس، تيريمد ،یاحرفه

 ،يآموزش نیقوان مقوله فرعي 3شامل  زین يآموزش یزيربرنامه. است یفرد یهاويژگي
 يتيريمد سبک زيرمقوله 2 از هم تيريمد ،تينها در و است منابع و رشته یهاويژگي

 بخش رسدمي نظر به ن،یشیپ هایلوجد به توجه با. شودمي لیتشک يآموزش خدمات و
 مرحله در .استمربوط  متخصص يانسان یروین ضعف به رشته نيا مشکالت عمده

 ،یمحور طبقه عنوانبه رشته رییتغ مقاله، نيانگارش  هدف به توجه با یمحور یکدگذار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شوندگان است.ها، نقل قول مستقیم از مصاحبهعبارات داخل گیومه در بخش يافته .1
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 لیتحص نیح حقوق به رشته رییتغ. شد مشخص آن با هامقوله ريسا ارتباط و نییتع

 ،يکاردانی هادوره يآموزش نامهنيیآ دهم فصل مقررات و ضوابط طبق) يکارشناس دوره
. دهدمي رخ ارشد يکارشناس آزمون قيطر از ا( يوستهیپ يکارشناس و وستهیناپ يکارشناس

 رییتغ را خود رشته ندشتدا میتصم ارشد يکارشناس آزمون در شوندگان مصاحبه از نفر 8
 کهنيا جالب نکته. است داده رشته رییتغ حقوق به لیتحص نیح هم نفر کي و دهند

 درس ياسالم حقوق و فقه رشته در زمان مصاحبه در) شوندهمصاحبه 14 از يوقت
 یاریبس ،ریخ اي دياکرده يتالش حقوق رشته به رفتن یبرا که شد دهیپرس (نددخوانيم

 فرساطاقت يبوروکراس اي ضوابط جهت به اما ،کرده ييهاتالش که کردند انیب آنها از
بايد  ،اول پرسشبه و در پاسخ  ياد شدهبا توجه به مطالب . نداهکرد نظر صرف آن از

 حقوق رشته در نشدن قبول رشته، رییتغ به انيدانشجو ليتما يعلّ طيشرااذعان کرد 
 لیتحص ،آن به دنیرس یبرا که شودمي موجب حقوق به انيدانشجو ديشد ليتما. است

 خود ياصل هدف به کينزد ندهيآ در بتوانند تا بپذيرند را ياسالم حقوق و فقه رشته در
 خاطر به که هستند هم يانيدانشجو ان،یم نيا در. برسند حقوق رشته خواندن يعني

 مجبور ،کنکور در شرکت هنگام در يلیتحص رشته نادرست انتخاب مثل یفرد اشتباهات
ي آموزش نامهنيیآ دهم فصل مقررات و ضوابط طبق که اندشده رشته نيا در لیتحص به

 موفق اديز یهايسخت با و وستهیپي کارشناس و وستهیناپي کارشناس ،يکاردانی هادوره
 نظر صرف آن از یادار مراحل سخت اریبس طيشرا خاطر به اي شوندمي رشته رییتغ به

دوم بايد  پرسشهمچنین، در پاسخ به . دهند رشته رییتغ ارشد يکارشناس در تا کنندمي
 رشته، ياجتماع تیموقع ،فردی دانشجويان یهاويژگي ،يآموزش نظام ضعفگفت 

 شمار به یانهیزم مقوله عنوانبه زین محیطي() یکالبدعامل  و موقعیت اقتصادی رشته
 ياسالم حقوق و فقه رشته به جامعه نگاه بودند معتقد زین انيدانشجو يبرخ .نديآيم

. «شناسنديم را رشته نيا مردم از يکم تعداد» که باورند نيا بر يبرخ يحت ست،ین مثبت
 یهانگاه نیهم به توجه با حقوق رشته النیالتحص فارغ یبرا کار بازار گر،يد یسو از

 از يکي ،مثال طور به .استاسالمي  حقوق و فقه رشته از شتریب اریبس ياجتماع
 يآموزش ،يحقوق ،ييقضا نهیزم دارد، یبهتر يشغل ندهيآ حقوق»: ديگويم انيدانشجو

 به را افراد فقه یهاکالس خشک یفضا و دانشکده بر حاکم جو .«دارد یامشاوره و
 رییتغ. ستا یکاربرد و محورمس له انيدانشجو نگاه از که کشانديم حقوق رشته سمت
 یهامشاوره و يبوروکراس ل،یتحص نیح حقوق رشته به انيودانشج يبرخ رشته

 کي که ييهاکالس در معموالً. شدند ييشناسا گرمداخله طيشرا عنوان به زین نادرست
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 نیز انيدانشجو ريسا در حقوق رشته به انتقال یتقاضا ،شودمي رشته رییتغ به موفق نفر
 دهم فصل مقررات و ضوابط طبق که هستند یافراد ان،یم نيا در گرچه. ابدييم شيافزا

 توانندمي وستهیپ يکارشناس و وستهیناپ يکارشناس ،يکاردانی هادوره يآموزش نامهنيیآ
 انيدانشجو. نداهکرد نظر صرف آن از یادار اديز مراحل جهت به اما ،بدهند رشته رییتغ
 يکارشناس آزمون يآمادگ کالس مانند را ييراهبردها حقوق رشته در لیتحص یبرا

 و هیته مختلف، یهادانشگاه در حقوق رشته یهاکالس در شرکت وکالت، و ارشد
 استفاده ،شتریب خواندن درس ،حقوق رشته استادان يصوت یهاليفا و هاهجزو مطالعه

 و رشته ،دانشجو یبرا که کنندمي اتخاذباال  معدل و کسب درخشان استعداد هیسهم از
 رشته دانشجو، به حقوق انيدانشجو شتریب چه هر يمنف نگرش .دارد ييامدهایپ دانشکده

 يفرسودگ ل،یتحص روند شدن يطوالن ،دانشکدهدر پي آن  و ياسالم حقوق و فقه
 رییتغ یدانشجوفتن ريپذن ،ياسالم حقوق و فقه رشته انيدانشجو يسرخوردگ ،يلیتحص
 انيدانشجو يبرخ البته. امدهاستیپ نيا جمله از حقوق انيدانشجو یسو ازداده  رشته

 به يابیدست و حقوق رشته در لیتحص يعني خود خواسته به ييهاروش نیچن اتخاذ با
 در حقوق رشته در لیتحص امکان گريد يبرخ اما ؛رسندمي وکالت و قضاوت شغل

 رفتهيپذ قضاوت و وکالت یهاآزمون در اي نشده فراهم شانيبرا باالتر يلیتحص مقاطع
 نگرش ،يکل طور به. دارد در پي آنان یبرا رابیشتری  يسرخوردگ که شوندمين

 به نسبت گرچه ،است يمنف اين رشته به اغلب ياسالم حقوق و فقه رشته انيدانشجو
 یکدگذار مرحله اساس بر ت،ينها در .دارند يمثبت نگرش جامعه در آن وجود ضرورت

 داده وندیپ یمحور و باز یکدگذار از حاصل یهامقوله ريسا به ياصل مقوله ينشيگز
 لیتکم و اصالح هينظر کي در اهمقوله که است نيا یکدگذار نيا از هدف. شودمي

 (. 33، 2013، 1)الرنس و تار شوند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lawrence & Tar 
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 مدل پارادایمی تمایل به تغییر رشته (1)نمودار 

 
  گیرینتیجه و بحث

ريزان هدايت تحصیلي در ايران مورد توجه برنامه دهدمياين پژوهش به خوبي نشان 
علمي کشور قرار نگرفته است. بسیاری از دانشجويان، رشته تحصیلي خود را در دانشگاه 

کسب موقعیت اجتماعي و درآمد  اساسبر بلکه  ،نه بر اساس عالقه، توانمندی و استعداد

 :یعلّ طیشرا
 حقوق رشته در نشدن قبول -

 يلیتحص رشته نادرست انتخاب -
 کنکور در

 :هایاستراتژ
 آزمون يآمادگ کالس -

 وکالت و ارشد يکارشناس

 رشته یهاکالس در شرکت -
 مختلف یهادانشگاه در حقوق

 و هاهجزو مطالعه و هیته -
 حقوق تاداناس يصوت یهاليفا

 شتریب خواندن درس -

 استعداد هیسهم از استفاده -
 درخشان

 کسب معدل باال -

 رشته رییتغ :دهیپد
 لیتحص نیح -

 ارشدي کارشناس آزمون در -

 :گر مداخله
 نادرست مشاوره --

 يبوروکراس --

 قوقح رشته به ياسالم حقوق و فقه رشته انيدانشجو يبرخ رشته رییتغ --

 :هانهیزم
 يآموزش نظام تیفیک -

 یاقتصاد عوامل -

 يآموزش طیمح -

 رشته ياجتماع تیموقع -
 حقوق

 :امدهایپ
 شتریب چه هر يمنف نگرش -

 رشته دانشجو، به حقوق انيدانشجو
 دانشکده و ياسالم حقوق و فقه

 لیتحص روند شدن يطوالن -

 يلیتحص يفرسودگ -

 فقه رشته انيدانشجو يسرخوردگ -
 ياسالم حقوق و

 رشته رییتغ یدانشجو نپذيرفتن -
 حقوق انيدانشجو یسو از داده

 وکالت،) هاآزمون در يقبول -
 (رهیغ و قضاوت
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به انتخاب رشته درست موجب افسردگي و  يتوجهبي. کنندميباالی احتمالي انتخاب 
های مالي، هدررفت بودجه و نابودی فرسودگي تحصیلي دانشجويان، افزايش هزينه

که در درازمدت، اثرات و پیامدهای  شودميهای نیروی انساني استعدادها و توانمندی
ين مشکالت رشته فقه و حقوق در ترمهمدر سطوح کالن مشخص خواهد شد. از  آن

 پیشتوجه بیش از اندازه دانشجويان به رشته حقوق  )ره(امام خمیني الملليبیندانشگاه 
موقعیت ای کاربردی، با از ورود به دانشگاه است. از نظر دانشجويان، رشته حقوق رشته

نسبت به رشته فقه را آينده بهتری  ،ه تحصیل در آنست کو درآمد باال اجتماعي مناسب
زماني که امکان تحصیل در اين  ،د. بر همین اساسآورو حقوق برای آنان فراهم مي

 شوندميمجبور اسالمي ، به تحصیل در رشته فقه و حقوق شودميبرايشان فراهم نرشته 
کیفیت پايین  اين،عالوه بر . شودميآنان در که همین امر موجب فرسودگي تحصیلي 

در افزايد. نکته قابل تأمل اين است نیز بر میزان اين فرسودگي ميمذکور آموزشي رشته 
، چه بسا بسیاری از اين دانشجويان و مناسب درستهدايت تحصیلي  صورت

های آنان نیست. افتند تحصیل در رشته حقوق متناسب با شخصیت و توانمندیيدرمي
آن دسته از رويدادهايي که بر پديده تغییر رشته اثر بر اساس نتايج اين پژوهش، 

بر  (.1390 ن،یاستراوس و کرب) شودميدر نظر گرفته  ي، به عنوان شرايط علّ گذارديم
در رشته حقوق و  نشدن قبول کردنخست بايد اذعان  پرسشهمین اساس، در پاسخ به 

علل اصلي تغییر رشته  ،در هنگام شرکت در کنکور يلیرشته تحص نادرستانتخاب 
مبني  (1381) محمودیکه با نتايج پژوهش  است ياسالم فقه و حقوقرشته دانشجويان 

، یانهیط زميشرا» .يي داردبر انتخاب نادرست رشته در هنگام شرکت در کنکور همسو
 یگر برايکديق آنها با یو تلف يتالق يدارند و محصول چگونگ يط عليمنشأ در شرا

 .(154 ،1390 کربین، و استراوس)« اندمختلف با ابعاد گوناگون یشکل دادن به الگوها
ان، يدانشجو یفرد یهاويژگي، يضعف نظام آموزشدوم بايد گفت  پرسشدر پاسخ به 

 هایز مقولهی( نيطیمح) یکالبدرشته و عامل  یت اقتصادیرشته، موقع يت اجتماعیموقع
آبادی زين(، 2015)ده امار یهاپژوهش نتايجاين عوامل نیز در  .نديآيمبه شمار  یانهیزم
ط يشرا .نداشده ديده( 1392)ني یو ذکايي و باغ (1381) ، محمودی(1397) همکارانو 

 ،1390کربین، و استراوس) دهندمير ییتغ یا به نحويف یرا تخف يط علّيل که شرایدخ
رشته ان يدانشجو ير رشته برخییو تغ يمشاوره نادرست، بوروکراس :ند ازاعبارت (153

در رشته  نشدن قبولهر چند دانشجويان برای جبران به حقوق.  يفقه و حقوق اسالم
 یهادانشگاهرشته حقوق در  یهاکالسشرکت در هايي همچون استراتژی ،حقوق
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رشته حقوق، درس خواندن  استادان يصوت یهاليفاو  هاهو مطالعه جزو هیمختلف، ته
برای  يمثبت یامدهایاما لزومًا اتخاذ اين راهبردها پ ،ننديگزيمبرو غیره را  شتریب

های آزمون ،دانشجويان ندارد و امکان قبولي آنان را در مقطع کارشناسي ارشد حقوق
برخي مطالعات ديگر نیز علت تغییر رشته را  .فراهم نخواهد کردوکالت و قضاوت 

  .انداعالم کرده يرضايتناظرفیت دستیابي به شغل در رشته جديد، تغییر دانشکده و 
 

 هاپیشنهاد
  های مرتبط پديده رويارويي علوم انساني با انسان وبا توجه به  رسدميبه نظر
گذاران جامعه ريزان و سیاستبرنامه در دستور کارنظام آموزشي غیرمتمرکز بايد  ،به آن

های تدر نظام آموزشي غیرمتمرکز ضمن توجه به استعدادها و ظرفی .علمي قرار گیرد
ورد نظر هر اجتماعي و نیازهای م -يی فرهنگهاويژگيو  هازمینه ،يکايک دانشجويان

 استادان ودانشجويان  ،در اين نظام آموزشي، همچنین .شودميدانشگاه در نظر گرفته 
ارند دريزی و اجرای آن مشارکت اساسي در برنامه ،متناسب با شرايط و نیازهای خود

 .(1388 فوالديان، و فاطمي)

 بايد دانشجويان را به گذراندن  های کشورمشاوران تحصیلي در دانشگاه
های زيرا بسیاری از دانشجويان در سال ،کنندواحدهای مختلف در سال نخست تشويق 

عالوه هب .ابند که تحصیل در رشته ديگر برای آنها رضايتمندی را در بر دارديابتدايي درمي
آنان بايد هزينه و زمان بیشتری را صرف تکمیل دوران  ذردگيمآنکه هر چه زمان 

انتخابي  هایتحصیل خود در رشته ديگر کنند. اگر آنها بتوانند آموزش عمومي يا درس
انتخابي  ،انتخاب رشته خوددرباره ر تصمیم اولیه د توانندمي ،ندنرا در سال اول بگذار

 .(2015، 1)میلسون ها تناسب بیشتری داردآنکه با منافع و عاليق و مهارت  داشته باشند

  به عنوان و مشاغل  هارشتهمعرفي اطالعات مربوط به گنجاندن  رسدميبه نظر
 در هر دانشگاهياول  نیمسال درو گذراندن آن  در برنامه درسي عمومي هایدرس
 ست.ا الزامي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Milsom 
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  ی علوم هارشتهمدت تحصیل و توجه به واحدهای کارورزی در  کردنکوتاه
ارتباط دانشجو را با رشته تحصیلي خود بهبود ببخشد،  تواندميانساني ضمن آنکه 

 .کندتر ورود او را به محیط کار و اشتغال آسان تواندمي

 تحصیلي که در ارائه واحدهای درسي رخ ريزی برنامه هایتبیین مناسب هدف
به دانشجويان در برقراری ارتباط مناسب با رشته تحصیلي خود  تواندمينمايد، نیز مي

در حال  هایتدريس شده پیشین با درس هایسبرقراری ارتباط میان در. کندکمک 
 است. هاتمامي دانشگاه تدريس نیز از وظايف استادان

 رشته فقه و حقوق اسالمي که مباحث فقهي با  متناسبهای نگارش درسنامه
دانشجويان را در يافتن جايگاه مناسب خود  تواندميمباحث حقوقي درآمیخته شده نیز 

 .کنددر رشته، دانشکده، دانشگاه و در نهايت جامعه ياری 

 افزايي چون فن بیان، پرورش فکر، تفکر در نظر گرفتن واحدهای مهارت

دانشجو را برای ورود به مشاغل  تواندمينتقادی و روش پژوهش نیز کر ااستداللي، تف

 مرتبط به رشته خود آماده کند. 
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