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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.
Key Words: Changing
Grounded
Theory,
jurisprudence and law, Law.
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 برخي دانشجويان رشته، در سالهای اخیر:چکیده
فقه و حقوق اسالمي دانشگاه بینالمللي امام
،خمیني(ره) حین تحصیل در مقطع کارشناسي
 آن گروه.خواستار تغییر رشته خود به حقوق هستند
از دانشجوياني که امکان تغییر رشته بر اساس قوانین
را ندارند نیز در آزمون کارشناسي ارشد به تغییر رشته
 با رويکردی کیفي و، به همین منظور.اقدام ميکنند
 مصاحبه نیمه ساختار،بر اساس روش دادهبنیاد
 نفر از دانشجويان مقطع کارشناسي رشته15 يافتهای با
،فقه و حقوق اسالمي صورت گرفت تا علتها
.پیامدها و راهبردهای اين پديده مشخص شود
 پذيرفته نشدن در رشته،براساس نتايج پژوهش
حقوق و انتخاب نادرست رشته تحصیلي در هنگام
 علتهای اصلي تغییر رشته،شرکت در کنکور
 کیفیت.دانشجويان رشته فقه و حقوق اسالمي است
 محیط آموزشي و، عوامل اقتصادی،نظام آموزشي
موقعیت اجتماعي رشته حقوق بهعنوان مقوله زمینه و
 بوروکراسي و تغییر رشته برخي،مشاوره نادرست
دانشجويان رشته فقه و حقوق اسالمي به حقوق نیز
، در نهايت.بهعنوان مقوله مداخلهگر شناسايي شدند
راهکارهايي در جهت ارتقای کیفیت و جايگاه رشته
.فقه و حقوق اسالمي پیشنهاد شد
 فقه و، روش دادهبنیاد، تغییر رشته:واژگان کلیدی
. حقوق،حقوق
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مقدمه
در جامعه مدرکگرای ايراني که فرهنگ و جامعه نقش بسزايي در تعیین آينده تحصیلي
و شغلي جوانان دارد ،بيشک موقعیت اجتماعي رشته و به تبع آن ،بازار کار و درآمد از
مهمترين ادله انتخاب رشته حقوق در دانشگاه به شمار ميرود و به همین دلیل ،تعداد
متقاضیان اين رشته همواره نسبت به ساير رشتههای گروه علوم انساني بیشتر است .در
اين میان ،آن دسته از دانشجوياني که رتبه الزم را در کنکور برای تحصیل در رشته
حقوق به دست نميآورند ،از سوی مشاوران به تحصیل در رشته فقه و حقوق اسالمي
تشويق ميشوند تا راهي میانبر به رشته حقوق باشد .با توجه به ناکامي افراد در قبولي
در رشته حقوق و القای حس برتری دانشجويان رشته حقوق نسبت به دانشجويان رشته
فقه و حقوق اسالمي ،ورود به اين رشته زمینه فرسودگي تحصیلي و احساس ناکامي
دانشجويان را فراهم ميآورد .بنابراين ،به نظر ميرسد اهمیت بررسي اين موضوع از
چند جهت قابل توجه است :نخست ،تمايل بیش از اندازه دانشآموزان به انتخاب رشته
حقوق و تحصیل در آن؛ دوم ،راهنمايي اشتباه مشاوران تحصیلي برای اغنای تمايل
دانشآموزان به تحصیل رشته حقوق؛ سوم ،استمرار تمايل دانشجويان به تحصیل در
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
ساير رشتهها نیز ناکام بودهاند ،تمايل به تغییر رشته به حقوق دارند که در صورت
نپذيرفتن درخواستشان ،به فقه و حقوق اسالمي تغییر رشته ميدهند)؛ چهارم ،تغییر
رشته دانشجويان رشته فقه و حقوق در مقطع کارشناسي ارشد به حقوق؛ پنجم ،تحمیل
هزينههای مادی و معنوی به دانشجو و دانشگاه .بر همین اساس ،اين موضوع در دانشگاه
بینالمللي امام خمیني(ره) بررسي شد .طبق آمار اعالمشده از سوی معاونت آموزشي
دانشگاه بینالمللي امام خمیني(ره) که در جدول ( )1به تفکیک آمده است ،سه نفر از
دانشجويان رشته فقه و حقوق اسالمي به رشته حقوق ،يک نفر به رشته حسابداری و
يک نفر به رشته زبان و ادبیات عربي تغییر رشته دادهاند .در اين میان ،تعدادی از
دانشجويان ساير رشتهها مانند حسابداری ،مديريت صنعتي ،تاريخ تمدن و ملل اسالمي،
تاريخ محض ،زبان و ادبیات فارسي ،تحصیل در رشته فقه و حقوق اسالمي را
برگزيدهاند که توجه و بررسي هرچه بیشتر مس والن ذیربط را پیرامون اين مس له
ميطلبد؛ زيرا اين دانشجويان عالقهمند بودند که در رشته حقوق ادامه تحصیل دهند،
اما به دلیلي نتوانستهاند رشته خود را به حقوق تغییر دهند و در عین حال ،قادر به
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تحصیل در رشته اولیه خود هم نبودند .بنابراين ،اگر هر دانشجو بر اساس توانايي و
عاليقش ،رشته تحصیلي خود را انتخاب کند ،بهرهوری دانشجويان و وضعیت علمي
کشور رشد قابل توجهي خواهد داشت.
جدول ( )1تغییر رشته دانشجویان کارشناسی «حقوق» و «فقه و حقوق اسالمی» دانشگاه
(ره)
بینالمللی امام خمینی
رج
1
2
3
4

نیمسال تحصیلی
( 3922نیمسال دوم
)1392
( 3941نیمسال اول
)1394
( 3942نیمسال دوم
)1394
( 3951نیمسال اول
)1395
( 3952نیمسال دوم
)1395

5

6
7

( 3962نیمسال دوم
)1396
( 3971نیمسال اول
)1397

رشته تحصیلی

تغییر رشته

تعداد تغییر
رشته

حقوق

علوم سیاسي

1

علوم سیاسي

حقوق

1

تاريخ محض
زبان و ادبیات فارسي

فقه و حقوق اسالمي
فقه و حقوق اسالمي

1
1

مديريت صنعتي
فقه و حقوق اسالمي

فقه و حقوق اسالمي
زبان و ادبیات عربي

1
1

حسابداری
تاريخ تمدن و ملل اسالمي
زبان و ادبیات فارسي
فقه و حقوق اسالمي

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

2
1
1
1

حسابداری
فقه و حقوق اسالمي
علوم سیاسي
فقه و حقوق اسالمي
جمع کل

فقه و حقوق اسالمي
حقوق
حقوق
حقوق

1
2
1
1
16

با توجه به پیامدهای تغییر رشته در سطح خرد و کالن ،اين مقاله درصدد است علل
تمايل به تغییر رشته را در دانشجويان رشته فقه و حقوق اسالمي بررسي کند تا بتواند
راهکارهايي را در جهت رفع اين مس له پیشنهاد دهد .شناسايي اين علل ،امکان ارتقای
کیفیت نظام آموزشي و در نتیجه ،افزايش رضايتمندی دانشجويان را در پي دارد .اين
پژوهش برای پاسخ به اين پرسش اساسي ،روش کیفي را به کار گرفته تا فهم عمل
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اجتماعي امکانپذير شود .يکي از مهمترين استراتژیهای پژوهش کیفي ،نظريهپردازی
دادهبنیاد است .در نظريه زمینهای ،اين امکان برای پژوهشگر فراهم ميشود که از يک
فرايند يا کنش ،يک نظريه يا به تعبیری ،يک تبیین عام داشته باشد (ايمان.)1391 ،
پیشینه پژوهش
با بررسيهای انجام گرفته ،ميتوان ادعا کرد مطالعات صورت گرفته پیرامون پديده تغییر
رشته تحصیلي در ايران و ساير کشورها بسیار اندک است .اين مطالعات در ساير
کشورها ،بیشتر به موضوع انتخاب اولیه رشته و ارتباط آن با انتخاب شغل توجه کردهاند
(پارتر و آمبچ)2006 1،؛ زيرا طبق قوانین آموزشي آنها ،دانشجويان پس از ورود به
دانشگاه و سپری کردن يک سال ميتوانند رشته خود را انتخاب کنند (فوراکر.)2012 2،
در مطالعات اندکي که درباره تغییر رشته صورت گرفته ،به برخي عوامل مؤثر بر اين
موضوع اشاره شده است .برای نمونه ،در يکي از مطالعات ،پس از بررسي پژوهشهای
ديگر در يک جمعبندی ،عوامل زير برای آن برشمرده شدهاند :عالقهمندی به درسهای
رشته انتخابي جديد و تناسب آن با ويژگيهای فردی ،تناسب نداشتن رشته قبلي با
ويژگيهای دانشجو ،تصحیح انتخابهای پیشین و اتخاذ تصمیم آگاهانه درباره رشته
برخالف انتخاب ناآگاهانه در انتخاب رشته قبلي ،رضايت نداشتن دانشجو از رشته و
تعلق خاطر نداشتن به نظام آموزشي؛ برنامههای درسي ،گروه دانشجويان و دانشکده و
کسب نمرههای پايین (ماراده .)2015 3،در مطالعهای ،کسب نمرههای پايین که
نشاندهنده تطابق و تناسب نداشتن رشته انتخابي با تواناييهای دانشجوست ،بهعنوان
عامل تغییر رشته معرفي شده است؛ ولي حتي با وجود نمرههای خوب دانشجو در
درسها ،ممکن است باز هم عدم تناسب با رشته از سوی دانشجو احساس شود و به
تغییر رشته اقدام کند .انتخابهای نامناسب نیز از ديگر داليل تغییر رشته است .در اين
بررسي بهطور کلي ،نتیجهگیری شده که تغییر رشته دانشجويان عامل مشخصي ندارد،
زيرا گاهي برخي از آنها به رشتهای کامالً متفاوت با رشته قبلي وارد ميشوند و برخي
رشتهای نزديک به رشته قبلي را انتخاب ميکنند .جنسیت ،کسب نمرههای پايین و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ترجیحات از متغیرهای اساسي تغییر رشته هستند (آستورنه -فیگاری و اسپیر.)2017 1،
در برخي مطالعات ديگر نیز علت تغییر رشته ،ظرفیت دستیابي به شغل در رشته جديد،
تغییر دانشکده و عدم رضايت اعالم شده است .برخي مطالعات در ايران به روش کیفي،
با هدف فهم معاني ذهني و تجربه دانشجوياني صورت گرفته که تغییر رشته دادهاند.
معروفي و آداک ( )1396دريافتند عامل اقتصادی ،ويژگيهای رشته قبلي و بعدی و
عاليق و ويژگيهای فردی ،دلیل اساسي افراد برای تغییر رشته تحصیلي هستند.
همچنین ،بادامچي و قائمخاني ( )1394در پژوهشي کیفي بیان کردهاند که نارضايتي از
تحصیل در رشتههای فني ،عنصر مشترک در میان مهاجران است .ارضا نشدن استعدادها
و نیازهای متعالي انسان ،ارضا نشدن روحیه تأثیرگذاری و نقشآفريني عمومي و
اجتماعي و بيارتباطي با آرمانهای فرهنگي و سیاسي انقالب اسالمي از يکسو و جهان
مدرن از سوی ديگر ،از مهمترين داليل انصراف اين نخبگان از تحصیل در رشتههای
مهندسي و ورود آنان به دنیای علوم انساني است؛ داليلي که هريک متضمن يکي از
بیماریهای عمیق نظام آموزش عالي امروز ايران است .در پژوهشهای ديگری که با
روش پیمايشي اجرا شدهاند ،عواملي همچون ناکارآمد بودن معیارهای تصمیمگیری در
هنگام انتخاب رشته تحصیلي اولیه ،ارزيابي انتقادی از رشته قبلي و شکلگیری انتظارات
مثبت از تحصیل در رشته بعدی (جواهری ،)1387 ،عالقه دانشجويان ،پیشنهاد استادان،
عالقه به يک استاد خاص ،سهولت قبولي در آزمون کنکور (فراهاني و علیدوست،
 ،)1392زمینه و ضرورت شغلي (زينآبادی و همکاران ،)1397 ،انتخاب نادرست رشته
تحصیلي در هنگام شرکت در کنکور و امید نداشتن به آينده از نظر دستیابي به شغل
مناسب و مطم ن (محمودی )1381 ،از داليل تغییر رشته تحصیلي دانشجويان معرفي
شده است .ذکايي و باغیني ( )1392نیز در پژوهش خود با روش ترکیبي دريافتند تغییر
رشته برای غالب دانشجويان کنشي عقالني است که انگیزه اصلي آنها از انجام آن،
پاسخگويي به نیازها و ارزش های هويتي تغییريافته در فرهنگ جديد دانشگاهي ايران
است.
درمجموع ،در تمامي اين پژوهشها تغییر رشته دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد
و دکتری مطالعه شده و هیچ يک از آنها موضوع تغییر رشته تحصیلي دانشجويانِ مقطع
کارشناسي حین تحصیل طبق ضوابط و مقررات فصل دهم آيیننامه آموزشي دورههای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Astorne-figari & Speer
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کارداني ،کارشناسي ناپیوسته و کارشناسي پیوسته مصوب  1376/02/14را بررسي
نکردهاند؛ اما با توجه به تمايل زياد دانشجويان رشته فقه و حقوق اسالمي دانشگاه
بینالمللي امام خمیني(ره) به تغییر رشته و ورود به رشته حقوق ،در پژوهش حاضر ،اين
موضوع در مقطع کارشناسي بررسي شده است .همچنین ،نبايد فراموش کرد آنهايي که
نميتوانند به اين خواسته دست يابند ،در آزمون کارشناسي ارشد به تغییر رشته اقدام
ميکنند .همچنین در ايران ،پژوهش درباره تغییر رشته تحصیلي در دانشگاه بسیار اندک
است و پژوهشگران بیشتر انگیزه دانشجويان را در انتخاب رشته تحصیلي در دانشگاه
مورد مداقه قرار دادهاند .بهعالوه ،بسیاری از اين مطالعات دارای مباني نظری نیستند؛
درنتیجه ضرورت بررسي اين پديده بر اساس روش گراندد ت وری را بیش از پیش
مشخص ميکند.
هر چند در پژوهشهای کیفي نظريهآزمايي مد نظر نیست ،اما نظريهها برای تحلیل
نتايج و افزايش حساسیت نظری در اين مقاله بررسي شدند .بر اساس نظريه عمل
منطقي1انتخاب رشته تحت تأثیر عوامل فردی يا عقايد آنان رخ ميدهد .اين عوامل به
دو دسته تقسیم ميشوند« :باورهای تجربي» مانند مشکالت رشته تحصیلي ،استعدادهای
مورد نیاز هر رشته ،میزان کار آن و «باورهای هنجاری» مانند منابع شغلي آن رشته،
فرصت و امنیت شغلي و تصوير اجتماعي و فردی فرد« .باورهای تجربه شده»2نیز به
تأثیر عزت نفس و کارآمدی فرد بر انتخابش در دستیابي به موفقیت اشاره دارد .در نظريه
انتخاب شغل اتفاقي 3،عوامل مؤثر بر انتخاب دانشجويان و کیفیت ارتباط اين عوامل با
زماني بررسي شده است که اين دانشجويان ،در مدرسه دانشآموز بودهاند .راهکارهايي
برای جذب دانشجويان به يک رشته خاص وجود دارد که ممکن است دانشجويان را
نسبت به تغییر رشته ترغیب کند (سیمور و سروموال .)2016 4،همچنین ،نظريه تصوير
نیز بیان ميکند مردم بر اساس آنچه ميبینند ،تصمیم ميگیرند .بر همین اساس ،وجهه
رشته ،اثر بسیاری بر انتخاب آن از سوی دانشجويان دارد (زرافشاني و همکاران.)1395 ،
مطابق نظريه چاپمن ،انتخاب رشته بر اساس عوامل دروني ،مانند عاليق فردی ،نگرش
و عملکرد تحصیلي و نیز عوامل بیروني همچون ديگرانِ مهم ،خانواده ،دوستان و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. The theory of reasoned action
. Experiential beliefs
3
. Career choice events
4
. Symour and Serumola
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ويژگيهای دانشگاه مانند مکان ،سطح تحصیلي و میزان شهريه صورت ميگیرد
(زينآبادی و همکاران.)1397 ،
روششناسی
«نظريه دادهبنیاد ،نظريهای است که مستقیماً از دادههايي استخراج شده که در جريان
پژوهش به صورت منظم گرد آمده و تحلیل ميشوند» (استراوس و کربین.)34 ،1390 ،
در واقع« ،نظريه دادهبنیاد ،امکان کشف پديدههای حائز اهمیت برای مصاحبهشوندگان
را در میدان فراهم ميسازد» (جونز و آلوني .)2011 1،روش گردآوری دادهها نیز شامل
مصاحبه ،مشاهده و ساير منابع مختلفي همچون ويدئو ،کتابها ،روزنامه ،نامه و اسناد
دولتي است (کوربین و استراوس .)1990 2،در اين مقاله بر اساس نظريه دادهبنیاد و با
روش کیفي ،به اين پرسش اساسي پاسخ داده ميشود که چرا دانشجويان رشته فقه و
حقوق اسالمي خواهان تغییر رشته به حقوق هستند؟ بر همین اساس ،تالش شد با
بهرهگیری از روش نمونهگیری نظری با  15دانشجوی مقطع کارشناسي رشته فقه و
حقوق اسالمي دانشگاه بینالمللي امام خمیني(ره) در مصاحبهای نیمه ساختاريافته به اين
پرسش ،پاسخ داده شود .از میان مصاحبهشوندگان 9 ،زن و  6مرد بودند که  11نفر از
آنها مجرد و  4متأهل 6 ،نفر غیربومي و  9نفر بومي استان قزوين 5 ،نفر شاغل پارهوقت
و  10نفر غیر شاغل بودند .معدل  6نفر باالی  5 ،19نفر باالی  17و معدل  4نفر نیز 16
و کمتر بود 3 .نفر از اين دانشجويان از ساير رشتهها مانند حسابداری ( 2نفر) و تاريخ
تمدن و ملل اسالمي ( 1نفر) به فقه و حقوق اسالمي و  1نفر از حقوق به فقه و حقوق
اسالمي تغییر رشته داده بودند البته يکي از آنها هماکنون بهطور همزمان در دو رشته فقه
و حقوق اسالمي و مترجمي زبان عربي تحصیل ميکرد 1 .نفر از رشته فقه و حقوق
اسالمي به رشته حقوق رفته است 8 .نفر از  14نفر قصد دارند در آزمون کارشناسي
ارشد رشته خود را به حقوق تغییر دهند؛  2نفر در مقطع کارشناسي ارشد ،رشته فقه و
حقوق اسالمي و  1نفر در رشته مترجمي زبان عربي ادامه تحصیل خواهند داد 2 .نفر
هنوز تصمیمي درباره انتخاب رشته تحصیلي خود در مقطع کارشناسي ارشد نگرفتهاند
و  1نفر هم قصد ادامه تحصیل ندارد .در اين پژوهش ،پس از مصاحبه با  10نفر اشباع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Jones & Alony
. Corbin & Strauss

1
2
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نظری حاصل شد ،اما به جهت اطمینان ،مصاحبه تا نفر پانزدهم ادامه يافت .در انتخاب
افراد نمونه تالش شد با دانشجوياني مصاحبه شود که به فهم عوامل مؤثر بر تمايل
دانشجويان فقه و حقوق اسالمي به تغییر رشته ،بیشترين کمک را ميکنند .طول مدت
مصاحبهها بین  40دقیقه تا  2ساعت بوده است .در طول مصاحبه نیز با طرح پرسشهايي
چون «منظور شما دقیقاً چیست؟ لطفاً توضیح بیشتری بدهید و آيا من درست متوجه
شدم منظور شما اين است که …» در رفع ابهام از پاسخها تالش شد .تفسیر مصاحبهها
نیز بر اساس روش تحلیل تفسیری «استرواس و کوربین» صورت گرفته است .بر همین
اساس ،تحلیل با کدگذاری باز ،آغاز شد و با کدگذاری گزينشي و تدوين نظريه به پايان
رسید .مفاهیم طي بررسي خط به خط مصاحبهها ،شناسايي و ويژگيها و ابعاد آنها
مشخص و سپس مقولههای فرعي در مرحله کدگذاری محوری با مقولهها در راستای
ويژگيها و ابعاد آن مرتبط شدند .درنهايت ،با کدگذاری گزينشي مقولهها يکپارچه شده
و به مدل پارادايمي تبديل شدند .در مرحله کدگذاری باز تعداد  700کد اولیه شناسايي
شدند .طي مرحله کدگذاری محوری ،مقولهها به يکديگر پیوند داده شده و ارتباطات
میان مقولهها مشخص شدند .در مرحله کدگذاری انتخابي ،اين ارتباطات در سطح
باالتری از انتزاع گزارش شد .برای اعتباربخشي به مدل و نتايج ،يافتهها با نظر
مصاحبهشوندهها بررسي و تطبیق شد تا تفاسیر پژوهشگران مورد تأيید قرار گیرد .عالوه
بر اين ،نتايج نیز در اختیار صاحبنظران ديگر قرار گرفت تا صحت کدگذاری و مقولهها
مشخص شود .همچنین ،با بهرهگیری از دادههای ثانويه سعي بر آن شد که اعتبار نتايج
نیز افزايش يابد.
پرسشهای پژوهش
 علل تمايل دانشجويان رشته فقه و حقوق اسالمي به تغییر رشته به حقوق
چیست؟
 چه عواملي زمینهساز شکلگیری تمايل به تغییر رشته دانشجويان فقه و حقوق
اسالمي هستند؟
یافتههای پژوهش
بر اساس سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و گزينشي در نظريه دادهبنیاد ،مصاحبهها
تحلیل شد که نتايج کدگذاری باز در جدول ( )2ارائه شده است.
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جدول ( )2نمونهای از کدگذاری
کد اولیه
































شیوه تدريس استادان (مدعو و هی ت علمي)
وابستگي استادان و اصرار آنها به رعايت چارت درسي
تدريس يکسويه و نبود مباحثه در کالس
جزوهمحوری در درسهای حقوقي و عدم متنخواني
ايجاد عالقه نکردن در دانشجويان توسط استادان
ناتواني استادان در سادهسازی مفاهیم برای دانشجويان
تدريس نکردن بر اساس چارت درسي
فضای خشک کالس در درسهای فقه
تدريس اشتباه يا تکراری درسها و دوبارهگويي استادان
و ...
انتقادناپذيری استادان
اعتقاد استادان به اينکه دانشجو چیزی نميداند (دست
کم گرفتن دانشجو)
تفاوت گذاشتن میان دانشجويان دختر و پسر
نگاه پايین استادان حقوق به دانشجويان رشته فقه و
حقوق اسالمي
نبود استادان سختگیر و جدی
همفکری نداشتن اعضای هی ت علمي با هم
اخالق استادان و ...
مديريت ناکارآمد کالس
رعايت نکردن زمان کالسها (مديريت زمان)
تصحیح نکردن برگههای امتحاني
تعیین نکردن تکالیف مناسب برای دانشجويان
نمرهمحوری استادان
وجود اطالعات نادرست (از سوی استادان)
تمايز میان دانشجويان بومي و غیربومي
درک نکردن وضعیت دانشجو
بياعتمادی به استادان
تسلط نداشتن استادان فقهي به مباحث حقوقي و قانون
بیان نکردن مباحث خارج از کتاب
بیان نکردن هدف درسها در چارت درسي
توانايي و سطح سواد کم استادان
انگیزه نداشتن استادان فقه

زیرمقوله

مقوله

تم
(مضمون)

مهارت
تدريس

اخالق
حرفهای
نیروی
انساني
متخصص
مديريت
کالس
مهارت
ارزشیابي

ارتباط مؤثر

توانمندیهای
علمي
ويژگيهای
فردی

کیفیت
نظام
آموزشي
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ضعف قوانین آموزشي
تطابق نداشتن مباحث فقهي با درسهای حقوقي
سرفصلهای متفاوت با رشته حقوق
نامناسب بودن چارت درسها
زياد بودن عناوين درسها
بيتوجهي به کارآموزی و تربیت دانشجويان برای ورود
به بازار کار
قرار دادن اين رشته بهعنوان گرايشي از رشته الهیات
سنگین بودن رشته فقه و حقوق اسالمي
فشار مضاعف به دانشجويان برای خواندن همزمان فقه
و حقوق در آزمونها
جامعیت نداشتنرشته فقه و حقوق اسالمي برای شرکت
در آزمونهای وکالت و قضاوت
استداللي بودن رشته فقه و حقوق اسالمي و عدم کاربرد
آن در جامعه
فقه ساکت است و پويا نیست
حجم زياد مطالب
میانبر بودن رشته فقه و حقوق اسالمي به رشته حقوق
رشته رويکرد شغلي ندارد ،بلکه بیشتر رويکرد تدريسي
دارد و ...
بهروز نبودن منابع رشته فقه و حقوق اسالمي
کمبود کتاب
عربي بودن متن کتابها
پراکندگي و همسو نبودن منابع
نحوه چیدمان ساعت کالسها
تعويض مداوم استادان و ناشناخته بودن شیوه تدريس و
ارزيابي آنها
برگزار نکردن کارگاههای مناسب برای برطرف کردن
نیازهای درسهای حقوقي
رعايت نکردن ترتیب منطقي در ارائه درسها
دعوت از دانشجويان دکتری و دعوت نکردن از استادان
کارآمد
لزوم ارائه درسهای مرتبط و پیشنیاز به يک استاد
استفاده از استادان فقه در درسهای حقوقي
کم بودن تعداد استادان

زیرمقوله

مقوله

قوانین
آموزشي

برنامهريزی
آموزشي
ويژگيهای
رشته

منابع

سبک
مديريتي

مديريت

تم
(مضمون)
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کد اولیه




























زیرمقوله

تمايز میان دانشجويان بومي و غیربومي توسط کارمندان
آگاهي نداشتن از رشته تحصیلي به دلیل ارائه نکردن
اطالعات مناسب در هنگام ورود دانشجويان به دانشگاه
خدمات
ضعف خدمات آموزشي
آموزشي
تعداد کم کارمندان نسبت به دانشجويان
سن زياد کارمندان
وجود اطالعات نادرست
کد
عالقه نداشتن دانشجويان به رشته
رقابت ناسالم
گرايش نداشتن دانشجويان به دين و مسائل ديني
نگرش منفي دانشجويان در ابتدای ورود به رشته فقه و حقوق اسالمي
نبود تناسب بین شخصیت و رشته تحصیلي
جو ناامیدی در بین دانشجويان
اهمیت درسها و استادان حقوقي نزد دانشجويان رشته فقه و حقوق
اسالمي
نپذيرفتن درسهای فقهي از سوی دانشجويان
داشتن انگیزههای غیردرسي و شغلي نسبت به دانشگاه
نبود روحیه پرسشگری و مطالبهگری در دانشجويان
نبود اعتماد به نفس کافي در دانشجويان و اعتماد به اينکه در آزمون قبول
ميشود و ...
شناخت نداشتن از رشته حقوق در جامعه
مدرکگرايي
کسب منزلت اجتماعي با تحصیل در رشته حقوق
نگرش منفي عرف به رشته فقه و حقوق اسالمي
مقبولیت نداشتن دانشجويان فقه و حقوق اسالمي از سوی
دانشآموختگان حوزوی و حقوق
اطالعرساني مناسب نکردن درباره رشته در مدرسهها
کفايت نداشتن اطالعات موجود در دفترچه انتخاب رشته
بازار کار و درآمدزايي بهتر رشته حقوق
دانشکده جديد
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مقوله

تم
(مضمون)

مقوله

ويژگيهای فردی
دانشجويان

موقعیت اجتماعي رشته

موقعیت اقتصادی رشته
عامل کالبدی (محیطي)

ناتواني علوم انساني در رفع نیازهای جامعه ،همواره از مهمترين مشکالت اين
رشتهها به حساب ميآيد .با گذشت سالها و تبیین مداوم ضرورت توجه به نقش
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رشتههای علوم انساني در حل مسائل اجتماعي در رسانهها و دانشگاهها ،کماکان نگاه
جامعه ايراني نسبت به اين شاخه منفي است و بسیاری معتقدند افراد با بهره هوشي
پايین در اين رشتهها تحصیل ميکنند .در سالهای اخیر ،چند رشته معدود علوم انساني
مثل حقوق و روانشناسي بالیني در جامعه مورد توجه قرار گرفته و توانستهاند نگرش
مثبتي را به خود جلب کنند .به همین دلیل ،متقاضیان اين رشتهها در کنکور علوم انساني
افزايش يافته و رقابت سختي میان آنان شکل گرفته که درنتیجه ضريب قبولي را کاهش
داده است .اين در حالي است که امکان انتخاب اين رشتهها توسط داوطلبان رشتههای
(رياضي و تجربي) نیز وجود دارد .هر سال ،تعداد زيادی از دانشجويان برای کسب يا
ارتقای منزلت اجتماعي از طريق ورود به رشتههايي خاص همچون حقوق ،بسیار تالش
ميکنند ،زيرا «حقوق باالترين رشته در شاخه علوم انساني به حساب ميآيد» 1.طبیعي
است که در جامعه مدرکگرای ايراني تحصیل در رشته حقوق ميتواند به کسب
مقبولیت اجتماعي منجر شود و راه مناسبي نیز برای ورود به بازار کار است .هنگامي که
برخي داوطلبان به خاطر کسب رتبههای پايین ،امکان ورود به اين رشته را ندارند ،از
سوی مشاوران تحصیلي تشويق ميشوند در رشته فقه و حقوق اسالمي درس بخوانند،
زيرا آنها «رشته فقه و حقوق را میانبری به رشته حقوق ميدانند» .افراد نیز پس از ورود
به اين رشته به خاطر تصور اشتباه و ناآگاهي دچار مشکالتي همچون فرسودگي
تحصیلي ،احساس سرخوردگي و ناامیدی به آينده ميشوند .نکته قابل توجه آن است
که بخش زيادی از اين مشکالت در دانشجويان علوم انساني همواره به ضعف نظام
آموزشي برميگردد .ضعف نیروی انساني متخصص (استادان) ،برنامهريزی آموزشي و
مديريت از نگاه دانشجويان فقه و حقوق اسالمي ،از مهمترين علتهای ضعف نظام
آموزشي است .نیروی انساني متخصص شامل  7زيرمقوله مهارت تدريس ،اخالق
حرفهای ،مديريت کالس ،مهارت ارزشیابي ،ارتباط مؤثر ،توانمندیهای علمي و
ويژگيهای فردی است .برنامهريزی آموزشي نیز شامل  3مقوله فرعي قوانین آموزشي،
ويژگيهای رشته و منابع است و در نهايت ،مديريت هم از  2زيرمقوله سبک مديريتي
و خدمات آموزشي تشکیل ميشود .با توجه به جدولهای پیشین ،به نظر ميرسد بخش
عمده مشکالت اين رشته به ضعف نیروی انساني متخصص مربوط است .در مرحله
کدگذاری محوری با توجه به هدف نگارش اين مقاله ،تغییر رشته بهعنوان طبقه محوری،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1عبارات داخل گیومه در بخش يافتهها ،نقل قول مستقیم از مصاحبهشوندگان است.
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تعیین و ارتباط ساير مقولهها با آن مشخص شد .تغییر رشته به حقوق حین تحصیل
دوره کارشناسي (طبق ضوابط و مقررات فصل دهم آيیننامه آموزشي دورههای کارداني،
کارشناسي ناپیوسته و کارشناسي پیوسته) يا از طريق آزمون کارشناسي ارشد رخ ميدهد.
 8نفر از مصاحبه شوندگان در آزمون کارشناسي ارشد تصمیم داشتند رشته خود را تغییر
دهند و يک نفر هم حین تحصیل به حقوق تغییر رشته داده است .نکته جالب اينکه
وقتي از  14مصاحبهشونده (در زمان مصاحبه در رشته فقه و حقوق اسالمي درس
ميخواندند) پرسیده شد که برای رفتن به رشته حقوق تالشي کردهايد يا خیر ،بسیاری
از آنها بیان کردند که تالشهايي کرده ،اما به جهت ضوابط يا بوروکراسي طاقتفرسا
از آن صرف نظر کردهاند .با توجه به مطالب ياد شده و در پاسخ به پرسش اول ،بايد
اذعان کرد شرايط علّي تمايل دانشجويان به تغییر رشته ،قبول نشدن در رشته حقوق
است .تمايل شديد دانشجويان به حقوق موجب ميشود که برای رسیدن به آن ،تحصیل
در رشته فقه و حقوق اسالمي را بپذيرند تا بتوانند در آينده نزديک به هدف اصلي خود
يعني خواندن رشته حقوق برسند .در اين میان ،دانشجوياني هم هستند که به خاطر
اشتباهات فردی مثل انتخاب نادرست رشته تحصیلي در هنگام شرکت در کنکور ،مجبور
به تحصیل در اين رشته شدهاند که طبق ضوابط و مقررات فصل دهم آيیننامه آموزشي
دورههای کارداني ،کارشناسي ناپیوسته و کارشناسي پیوسته و با سختيهای زياد موفق
به تغییر رشته ميشوند يا به خاطر شرايط بسیار سخت مراحل اداری از آن صرف نظر
ميکنند تا در کارشناسي ارشد تغییر رشته دهند .همچنین ،در پاسخ به پرسش دوم بايد
گفت ضعف نظام آموزشي ،ويژگيهای فردی دانشجويان ،موقعیت اجتماعي رشته،
موقعیت اقتصادی رشته و عامل کالبدی (محیطي) نیز بهعنوان مقوله زمینهای به شمار
ميآيند .برخي دانشجويان نیز معتقد بودند نگاه جامعه به رشته فقه و حقوق اسالمي
مثبت نیست ،حتي برخي بر اين باورند که «تعداد کمي از مردم اين رشته را ميشناسند».
از سوی ديگر ،بازار کار برای فارغ التحصیالن رشته حقوق با توجه به همین نگاههای
اجتماعي بسیار بیشتر از رشته فقه و حقوق اسالمي است .به طور مثال ،يکي از
دانشجويان ميگويد« :حقوق آينده شغلي بهتری دارد ،زمینه قضايي ،حقوقي ،آموزشي
و مشاورهای دارد» .جو حاکم بر دانشکده و فضای خشک کالسهای فقه افراد را به
سمت رشته حقوق ميکشاند که از نگاه دانشجويان مس لهمحور و کاربردی است .تغییر
رشته برخي دانشجويان به رشته حقوق حین تحصیل ،بوروکراسي و مشاورههای
نادرست نیز به عنوان شرايط مداخلهگر شناسايي شدند .معموالً در کالسهايي که يک
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نفر موفق به تغییر رشته ميشود ،تقاضای انتقال به رشته حقوق در ساير دانشجويان نیز
افزايش مييابد .گرچه در اين میان ،افرادی هستند که طبق ضوابط و مقررات فصل دهم
آيیننامه آموزشي دورههای کارداني ،کارشناسي ناپیوسته و کارشناسي پیوسته ميتوانند
تغییر رشته بدهند ،اما به جهت مراحل زياد اداری از آن صرف نظر کردهاند .دانشجويان
برای تحصیل در رشته حقوق راهبردهايي را مانند کالس آمادگي آزمون کارشناسي
ارشد و وکالت ،شرکت در کالسهای رشته حقوق در دانشگاههای مختلف ،تهیه و
مطالعه جزوهها و فايلهای صوتي استادان رشته حقوق ،درس خواندن بیشتر ،استفاده
از سهمیه استعداد درخشان و کسب معدل باال اتخاذ ميکنند که برای دانشجو ،رشته و
دانشکده پیامدهايي دارد .نگرش منفي هر چه بیشتر دانشجويان حقوق به دانشجو ،رشته
فقه و حقوق اسالمي و در پي آن دانشکده ،طوالني شدن روند تحصیل ،فرسودگي
تحصیلي ،سرخوردگي دانشجويان رشته فقه و حقوق اسالمي ،نپذيرفتن دانشجوی تغییر
رشته داده از سوی دانشجويان حقوق از جمله اين پیامدهاست .البته برخي دانشجويان
با اتخاذ چنین روشهايي به خواسته خود يعني تحصیل در رشته حقوق و دستیابي به
شغل قضاوت و وکالت ميرسند؛ اما برخي ديگر امکان تحصیل در رشته حقوق در
مقاطع تحصیلي باالتر برايشان فراهم نشده يا در آزمونهای وکالت و قضاوت پذيرفته
نميشوند که سرخوردگي بیشتری را برای آنان در پي دارد .به طور کلي ،نگرش
دانشجويان رشته فقه و حقوق اسالمي اغلب به اين رشته منفي است ،گرچه نسبت به
ضرورت وجود آن در جامعه نگرش مثبتي دارند .در نهايت ،بر اساس مرحله کدگذاری
گزينشي مقوله اصلي به ساير مقولههای حاصل از کدگذاری باز و محوری پیوند داده
ميشود .هدف از اين کدگذاری اين است که مقولهها در يک نظريه اصالح و تکمیل
شوند (الرنس و تار.)33 ،2013 1،
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. Lawrence & Tar
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زمینهها:
 کیفیت نظام آموزشي عوامل اقتصادی محیط آموزشي موقعیت اجتماعي رشتهحقوق

شرایط علّی:
 قبول نشدن در رشته حقوق انتخاب نادرست رشته تحصیليدر کنکور

استراتژیها:
 کالس آمادگي آزمونکارشناسي ارشد و وکالت
 شرکت در کالسهای رشتهحقوق در دانشگاههای مختلف
 تهیه و مطالعه جزوهها وفايلهای صوتي استادان حقوق
 درس خواندن بیشتر استفاده از سهمیه استعداددرخشان
 -کسب معدل باال

پدیده :تغییر رشته
 حین تحصیل -در آزمون کارشناسي ارشد

پیامدها:
 نگرش منفي هر چه بیشتردانشجويان حقوق به دانشجو ،رشته
فقه و حقوق اسالمي و دانشکده
 طوالني شدن روند تحصیل فرسودگي تحصیلي سرخوردگي دانشجويان رشته فقهو حقوق اسالمي
 نپذيرفتن دانشجوی تغییر رشتهداده از سوی دانشجويان حقوق
 قبولي در آزمونها (وکالت،قضاوت و غیره)

مداخله گر:
-

 مشاوره نادرست بوروکراسي -تغییر رشته برخي دانشجويان رشته فقه و حقوق اسالمي به رشته حقوق

نمودار ( )1مدل پارادایمی تمایل به تغییر رشته

بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش به خوبي نشان ميدهد هدايت تحصیلي در ايران مورد توجه برنامهريزان
علمي کشور قرار نگرفته است .بسیاری از دانشجويان ،رشته تحصیلي خود را در دانشگاه
نه بر اساس عالقه ،توانمندی و استعداد ،بلکه بر اساس کسب موقعیت اجتماعي و درآمد
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باالی احتمالي انتخاب ميکنند .بيتوجهي به انتخاب رشته درست موجب افسردگي و
فرسودگي تحصیلي دانشجويان ،افزايش هزينههای مالي ،هدررفت بودجه و نابودی
استعدادها و توانمندیهای نیروی انساني ميشود که در درازمدت ،اثرات و پیامدهای
آن در سطوح کالن مشخص خواهد شد .از مهمترين مشکالت رشته فقه و حقوق در
دانشگاه بینالمللي امام خمیني(ره) توجه بیش از اندازه دانشجويان به رشته حقوق پیش
از ورود به دانشگاه است .از نظر دانشجويان ،رشته حقوق رشتهای کاربردی ،با موقعیت
اجتماعي مناسب و درآمد باالست که تحصیل در آن ،آينده بهتری را نسبت به رشته فقه
و حقوق برای آنان فراهم ميآورد .بر همین اساس ،زماني که امکان تحصیل در اين
رشته برايشان فراهم نميشود ،به تحصیل در رشته فقه و حقوق اسالمي مجبور ميشوند
که همین امر موجب فرسودگي تحصیلي در آنان ميشود .عالوه بر اين ،کیفیت پايین
آموزشي رشته مذکور نیز بر میزان اين فرسودگي ميافزايد .نکته قابل تأمل اين است در
صورت هدايت تحصیلي درست و مناسب ،چه بسا بسیاری از اين دانشجويان
درمييافتند تحصیل در رشته حقوق متناسب با شخصیت و توانمندیهای آنان نیست.
بر اساس نتايج اين پژوهش ،آن دسته از رويدادهايي که بر پديده تغییر رشته اثر
ميگذارد ،به عنوان شرايط ع ّلي در نظر گرفته ميشود (استراوس و کربین .)1390 ،بر
همین اساس ،در پاسخ به پرسش نخست بايد اذعان کرد قبول نشدن در رشته حقوق و
انتخاب نادرست رشته تحصیلي در هنگام شرکت در کنکور ،علل اصلي تغییر رشته
دانشجويان رشته فقه و حقوق اسالمي است که با نتايج پژوهش محمودی ( )1381مبني
بر انتخاب نادرست رشته در هنگام شرکت در کنکور همسويي دارد« .شرايط زمینهای،
منشأ در شرايط علي دارند و محصول چگونگي تالقي و تلفیق آنها با يکديگر برای
شکل دادن به الگوهای مختلف با ابعاد گوناگوناند» (استراوس و کربین.)154 ،1390 ،
در پاسخ به پرسش دوم بايد گفت ضعف نظام آموزشي ،ويژگيهای فردی دانشجويان،
موقعیت اجتماعي رشته ،موقعیت اقتصادی رشته و عامل کالبدی (محیطي) نیز مقولههای
زمینهای به شمار ميآيند .اين عوامل نیز در نتايج پژوهشهای ماراده ( ،)2015زينآبادی
و همکاران ( ،)1397محمودی ( )1381و ذکايي و باغیني ( )1392ديده شدهاند .شرايط
دخیل که شرايط علّي را تخفیف يا به نحوی تغییر ميدهند (استراوس و کربین،1390،
 )153عبارتاند از :مشاوره نادرست ،بوروکراسي و تغییر رشته برخي دانشجويان رشته
فقه و حقوق اسالمي به حقوق .هر چند دانشجويان برای جبران قبول نشدن در رشته
حقوق ،استراتژیهايي همچون شرکت در کالسهای رشته حقوق در دانشگاههای
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مختلف ،تهیه و مطالعه جزوهها و فايلهای صوتي استادان رشته حقوق ،درس خواندن
بیشتر و غیره را برميگزينند ،اما لزوم ًا اتخاذ اين راهبردها پیامدهای مثبتي برای
دانشجويان ندارد و امکان قبولي آنان را در مقطع کارشناسي ارشد حقوق ،آزمونهای
وکالت و قضاوت فراهم نخواهد کرد .برخي مطالعات ديگر نیز علت تغییر رشته را
ظرفیت دستیابي به شغل در رشته جديد ،تغییر دانشکده و نارضايتي اعالم کردهاند.
پیشنهادها
 به نظر ميرسد با توجه به رويارويي علوم انساني با انسان و پديدههای مرتبط
به آن ،نظام آموزشي غیرمتمرکز بايد در دستور کار برنامهريزان و سیاستگذاران جامعه
علمي قرار گیرد .در نظام آموزشي غیرمتمرکز ضمن توجه به استعدادها و ظرفیتهای
يکايک دانشجويان ،زمینهها و ويژگيهای فرهنگي -اجتماعي و نیازهای مورد نظر هر
دانشگاه در نظر گرفته ميشود .همچنین ،در اين نظام آموزشي ،دانشجويان و استادان
متناسب با شرايط و نیازهای خود ،در برنامهريزی و اجرای آن مشارکت اساسي دارند
(فاطمي و فوالديان.)1388 ،
 مشاوران تحصیلي در دانشگاههای کشور بايد دانشجويان را به گذراندن
واحدهای مختلف در سال نخست تشويق کنند ،زيرا بسیاری از دانشجويان در سالهای
ابتدايي درمييابند که تحصیل در رشته ديگر برای آنها رضايتمندی را در بر دارد .بهعالوه
آنکه هر چه زمان ميگذرد آنان بايد هزينه و زمان بیشتری را صرف تکمیل دوران
تحصیل خود در رشته ديگر کنند .اگر آنها بتوانند آموزش عمومي يا درسهای انتخابي
را در سال اول بگذارنند ،ميتوانند در تصمیم اولیه درباره انتخاب رشته خود ،انتخابي
داشته باشند که با منافع و عاليق و مهارت آنها تناسب بیشتری دارد (میلسون.)2015 1،
 به نظر ميرسد گنجاندن اطالعات مربوط به معرفي رشتهها و مشاغل به عنوان
درسهای عمومي در برنامه درسي و گذراندن آن در نیمسال اول در هر دانشگاهي
الزامي است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Milsom
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 کوتاه کردن مدت تحصیل و توجه به واحدهای کارورزی در رشتههای علوم
انساني ضمن آنکه ميتواند ارتباط دانشجو را با رشته تحصیلي خود بهبود ببخشد،
ميتواند ورود او را به محیط کار و اشتغال آسانتر کند.
 تبیین مناسب هدفهای برنامهريزی تحصیلي که در ارائه واحدهای درسي رخ
مينمايد ،نیز ميتواند به دانشجويان در برقراری ارتباط مناسب با رشته تحصیلي خود
کمک کند .برقراری ارتباط میان درسهای تدريس شده پیشین با درسهای در حال
تدريس نیز از وظايف استادان تمامي دانشگاهها است.
 نگارش درسنامههای متناسب رشته فقه و حقوق اسالمي که مباحث فقهي با
مباحث حقوقي درآمیخته شده نیز ميتواند دانشجويان را در يافتن جايگاه مناسب خود
در رشته ،دانشکده ،دانشگاه و در نهايت جامعه ياری کند.


در نظر گرفتن واحدهای مهارتافزايي چون فن بیان ،پرورش فکر ،تفکر

استداللي ،تفکر انتقادی و روش پژوهش نیز ميتواند دانشجو را برای ورود به مشاغل
مرتبط به رشته خود آماده کند.

علل تمایل به تغییر رشته از فقه و حقوق اسالمی به حقوق...
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