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Abstract  Article Info 

Introduction: The family is the social institution, which is the first foundation of 

collective life. Considering the importance of the family and its legal system, the 

discussion of the family rights and its education can prevent the damage caused by the 

lack of familiarity with it; So, the purpose of this study was to feasibility study of 

family laws education in higher education from the viewpoint of laws professors. 

Methods: This research is applied in terms of purpose and based on data collection 

method, is a descriptive research- survey type. The statistical population included law 

professors in Iran. Sampling method was a simple random that 150 people were 

selected based on G-Power method. The Data collection tool was a researcher-made 

questionnaire. Content validity of the questionnaire was confirmed by experts and 

reliability of the questionnaire was determined using Cronbach's alpha coefficient of 

0.88 which indicates the appropriate reliability of the tool. For analyzing the results, 

descriptive statistics (mean and standard deviation), and one-sample t-test and 

independent t-test statistical tests were used. 

Results: The results showed that professors agreed with the necessity and opportunity 

to education of family laws  in higher education and well evaluated the teachers' 

attitudes on the education of family law in higher education. They believed that there 

was no serious threat in this regard, and the readiness of human resources is also 

considered to be favorable. 
Conclusion: According to the results of this research on the need to family laws  

education at university, in addition to other general lessons, family laws  education 

could be paid more attention as a separate lesson. 
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 ی در آموزش عال یعنوان درس عمومآموزش حقوق خانواده به یسنجامکان یبررس

 

 2، داود میرزایی فر  1*حسین محمودی
 

 ران یحقوق  دانشگاه لرستان ،خرم آباد، ا علوم سیاسی و  گروه 1
 رانی،  خرم آباد، ایدرس یزیبرنامه ر  2

 
 

 
 mahmoodi.h@lu.ac.ir. ایمیل: رانیحقوق  دانشگاه لرستان ،خرم آباد، ا علوم سیاسی و  گروه. یمحمود نی حس :نویسنده مسوول*

 ده کی چ

اجتماع  : مقدمه نهاد  اهمرودیبه شمار م  یجمع  اتیشالوده ح  نیاست که نخست  یخانواده  به  با توجه  و نظام حقوق  تی.  آن، بحث   یخانواده 

  ی سنجامکان   یهدف پژوهش حاضر، بررس  جهیدر نت  د؛ینما  یریبا آن جلوگ  ییاز عدم آشنا  یناش  یهابیاز آس  تواندی و آموزش آن م  حقوق خانواده
 ه حقوق بـود. رشت  دیازنظر اسات یدر آموزش عال وادهآموزش حقوق خان

توصـیفی از نـوع پیمایشی است. جامعه    یهاپژوهش به لحاظ هـدف کـاربردی و حسـب شـیوه گردآوری داده، ازجمله پژوهش   نیا  ها: روش

اسات ا  دیآماری، شامل  با روش ج  یتصادف  یریگبود. روش نمونه  رانیرشته حقوق  بود که  تعداد    یساده  ابزار گردآوری    150پاور  انتخاب شد.  نفر 
شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای    دیپرسشنامه با استفاده ازنظر متخصصان تائ  ییمحتوا  ییدادهـا پرسـشنامـه محقق ساخته بود. روا

نشان   88/0کرونباخ   که  شد  تجزتعیین  برای  است.  ابزار  مناسب  پایایی  و    لیوتحلهیدهنده  اسـتاندارد(  انحـراف  و  )میانگین  توصـیفی  آمـار  از 
 مستقل استفاده شد.  یو ت ی اتک نمونه یت مـاریآ یهاآزمون 

دربـاره آموزش    دیموافق بودند و نگرش اسات  یبـا ضرورت و فرصت آموزش حقوق خانواده در آموزش عال  دینتایج نشان دادند اساتها:  یافته

  ز ی در این خصوص وجود ندارد و آمـادگی نیروی انسانی را ن  ی جد  یمعتقد بودند تهدید هاآناند.  را خوب ارزیابی کرده  یحقوق خانواده در آموزش عال
 .دانندی م وب در حد مطل

به آموزش    یدروس عموم  گریدر کنار د  توان¬ی م  به آموزش حقوق خانواده در دانشگاه،  ازیبر ن  یپژوهش مبن  نیا  جیبا توجه به نتاگیری:  نتیجه 

 درس مجزا پرداخته شود. کی صورت حقوق خانواده به 

 . یدرس عموم  ،یسنجامکان  ،یآموزش، حقوق خانواده، آموزش عال : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
و تکامل انسان به    ت ینهاد جهت آرامش، ترب  نیترسخانواده مقد

جامعه  توان ی مو    دیآیمشمار   سالم   درگرو  سالم  گفت  خانواده 
بود که   نیبنابرا[؛  2  و  1]  خواهد  است  اجتماعی  نهاد  خانواده 

  آن  سالمت [ و  3]  رودیمشمار  نخستین شالوده حیات جمعی به  
  از  پیشگیری  در  تواند می  کشور  قضایی  سیستم  از  بیشتر  بسیار
شناسان    ازنظر  [.4]  باشد  مؤثر  خشونت،  و  جرم خانواده جامعه 

دارد ساده  گروهخان،  تعریفی  اشخاصی  واده  با    از  که  است 
متصل    یوندهایپ هم  به  مستقیم  اعضای   شوند یمخویشی  و 

به عهده   را    [. 5]  دارندبزرگسال آن مسئولیت نگهداری کودکان 
از  عنوانبه خانواده   ارتقاء    رگذاریتأثنهادهای    نیترمهم  یکی  بر 

جامعه   فرهنگی  خانواده    [. 6]  است  شدهشناخته سطوح  عملکرد 
که سالمت    جنبه است  خانواده  محیط  تحت  نیز  را    جامعهمهم 

قرار   تمامی   در[.  7]  دهدی متأثیر  در  خانواده  حیات  حقیقت 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بوده و با    اجتماعی،ی  هاحوزه
معنوی    توانیمآن    بره یتک و  مادی  مزیت  نظام [؛  8]  دیرسبه 

در    یادهیچیپعاطفی   را  نسل  چند  که  وجه   ردیگیبرماست  و 
اجتماعی در وفاداری، عاطفه و دائمی    یهانظام   تمایز آن با سایر

آن از لحظه   ورود به کهیطوربه  ،بودن عضویت افراد در آن است 
  شوند ی ممرگ از یکدیگر جدا    لهیوسبه و اعضا    گرددی متولد آغاز  

ا  [.9] بسیاری  باورند که  این  بر  رفتاری  پژوهشگران  انحرافات  ز 
دستیابی به جامعه سالم،   شرطشیپریشه در نظام خانواده دارد و  

برخی سالمت خانواده را ترکیبی    [.10]  است  متحقق خانواده سال
هر    از سالمت  خانواده،  زندگی  کنش    کیکیکیفیت  اعضا، 

اعضای تغذیه،  ،باهمخانواده    متقابل  محیط،    معنویت،  مقابله، 
 اندکردهتعریف    ،فراغت، روزمرگی، خواب و مسئله جنسیاوقات  

جسمی،  یهاحوزهبعضی دیگر ابعاد سالمت خانواده را در  و [11]
شخصی و ابعاد محیطی    احساسی، هوشی، معنوی، اجتماعی، بین

شناخت    شش[.  12]  اند دادهقرار    دیتأکمورد   در  مهم  مؤلفه 
محبت    قدردانی و  ،پایبندی نسبت به خانواده  ،خانواده سالم شامل

مثبت،   ارتباط  یکدیگر،  به  با    بخشلذت   یگذرانوقتنسبت 
مناسب،   اوقات  در  توانایی    سالمت  احساسیکدیگر  و  معنوی 

و   فشارها  این  .  باشدیم  هابحرانتحمل  برآوردن  و  شناسایی 
 ی هابیآسساخته و از مشکالت و  نیازها، خانواده را مولّد و پرثمر

پیشگیری   خانواده13]  ندکی مخانوادگی  اهمیت  به    [.  توجه  با 
مثل،کارکردها آن  و  14]  یجنسارتباط    مشروعیت  ی  توالد   ،]
اجتماعی  16]  یتیتربکارکرد    [، 15]  تناسل کارکرد  و   ی اقتصاد [ 

ایجاب  2] تنظیم  کندیم[  اعضای خانواده،  با  تداخل  روابط  و   از 
از  یکی   جهیدرنتپیشگیری شود،  در درون خانواده هانقش  تعارض

 نظام  یا  مقررات  و  قوانین  ایجامعه  هر  در   مهم  یهاعرصه
  دلیل  به  خانواده  حقوق   میان  این  در  که  است   جامعه   آن  حقوقی
  به نظر لوی برول،  دارد.  یا ژهیو  خانواده، اهمیت  اهمیت  موضوع
اجباری  حقوق قواعد  روابط    است  مجموع  ایجاد  سبب  که 

وجدان   کهچنانآن   اجتماعی، زمان    عمومی  از  هر   دآییبرمدر 
حقوقمی اصطالح  در  است  باشد.  قواعد  از  عبارت  و    مجموعه 

و    حقیقی  اشخاص اعم  که بر روابط  آورالزام و غیر    آورالزاممبانی  
از حقوق   یاحقوق خانواده شاخه [. 19و 18حاکم است ] یا معنوی

است   و  تداوم   گیریشکل   قواعد  و   مقررات   به  که  مدنی 

  نظر   در   با  حقوق  از   شاخه  این  در    .پردازدمی   خانواده   انحالل
  کارکردهای   و  خانواده  نهاد  و  اعضا  مصالح  چون  اموری  گرفتن
  روانی  و عاطفی نیازهای نیتأم نسل بقای و حفظ مانند) نهاد این
از کودکان(، چگونگی    و  اعضا مراقبتی و حمایتی  برقراری نظام 

برابر   در  آنان  تکالیف  و  حقوق  و  خانواده  اعضای  حقوقی  روابط 
م قانون خانواده [.  20]  شودی یکدیگر مشخص  یا  حقوق خانواده 
به  شودی مگفته    یبه حقوق یا قوانین به    پردازدی مخانواده    که  و 

 حاکم بر روابط افراد  مجموعه قواعد و مقرراتی مربوط است که
مالی   امور  و  مادر(  و  پدر  فرزند،  زن،  شوهر،  قبیل  )از  خانواده 

نفقه همسر و اقارب(    هاآن   مرتبط با   است )مانند مهریه زوجه و 
ماده    مثالعنوان به [؛  21] مفاد  مدنی،  ق  1105مطابق  در    انون 

[ و این  22]است روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر
حقوق خانواده تشریح شده است تا موجب سو برداشت و    امور در

ا نگردد.  قرار  استفاده  خانواده سو  حقوقی،  اندیشمندان  منظر  ز 
زوجیت، همبستگی حقوقی و    اگروهی است که به دلیل قرابت ی

  است   قرارگرفتهرهبری و ریاست مقامی    تحت  واجتماعی یافته  
خانواده،  [.  23] نظام    شأندر  و  افراد   مراتب هسلسلحقوق 
این مجموعه معلوم و   مشخص و جایگاه هر عضو در  یروشنبه 

حسن معاشرت،  . دنباید هر یک به حقوق دیگر اعضا احترام بگذار 
و ایجاد عدالت   هاتیمسئولبرقراری نظم، امنیت، معین شدن مرز 

 [. 24] برشمرداصول اساسی حقوق خانواده  عنوان به  توان یم را
: امور مالی، امور خاص  شودتقسیم می دسته    امور خانواده به چهار

جاری   امور  با)زناشویی،  ارتباط  تنظیم  و  مسکن  تعیین   همانند 
به   خانواده  و    (مختلف  یهازهیانگبیرون  تربیت   یدارنگاهو 

  گونه نیا  توانیمرا    اصول اساسی حقوق خانواده[.  25فرزندان ]
افقت  حق مو ؛  حق ریاست  :حقوق اختصاصی شوهر  -1بیان کرد:  

اشتغال از  او  منع  یا  زوجه  کار  تمکین  ؛ با  حقوق    -2.  حق 
زن شوهر  :اختصاصی  از  آن  دریافت  و  مهریه  تعیین  حق    :حق 

امور  ؛  حبس انجام  مقابل  از شوهر در    خانه حق دریافت دستمزد 
حقوق که زن و    ازجمله  (:)متقابل زن و شوهر  مشترکحقوق    -3

دارند یکدیگر  به  نسبت  اس،  شوهر  معاشرت    حسن.  ت حسن 
معاشرت، به این معنا که زن و شوهر با احترام متقابل، همدلی،  

همکاریی  جنس  یازهاین  نیتأم،  گذشت وفاداری،  ،  یکدیگر، 
عدالت موارد  و      کنندزندگی    ،رعایت  از  یک  هر  رعایت    ، عدم 

داشت خواهد  پی  در  را  مدنی  1130ماده  )   حقوقی    ؛ (قانون 
و    قانون مدنی  تحت عنوان   قانونی   در نظام حقوق ایران  نیبنابرا

خانواده حمایت  که    قانون  دارد  با  آشناوجود  در    تواندی م  آنیی 
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بخش حقوق    نیترمهم  و  باشد  مؤثراعتال و استمرار نهاد خانواده  
زوجین تکالیف  و  حقوق  و  خانواده،  است  یکدیگر  قبال  این   در 

تکالیف و  جای    حقوق  بخش  دو  و    -1:   درنیگیمدر  حقوق 
مالی   تکالیف    -2تکالیف  و  قانون    115ماده  )ی  رمالیغحقوق 

خانواده  هشپژو  ازجمله.  (مدنی حقوق  بررسی  به  که  های 
پژوهشی  1397)  یاملشرستمیان  اند:  پرداخته در  که  (  داد  نشان 

به    حقوق خانواده در  سیستم آموزشی    بیشترین ضریب اهمیت
با   نکاح  تحول    8مؤلفه  سند  در   6و    وپرورشآموزششاخص 
با    ازآنپس درسی و    یهاکتابشاخص در     6به ترتیب حضانت 

و   ملی  درسی  برنامه  سند  در   ی هاکتابدر    شاخص  5شاخص 
با   طالق  و  تحول    طوربه شاخص    3درسی  سند  در  مساوی 

ملی   درسی  برنامه  سند  و  پروش  و  آموزش    .[26]  بودبنیادین 
با1393)  غضنفریمچنین  ه مالی    (  غیر  و  مالی  حقوق  بررسی 

مصوب   خانواده  حمایت  قانون  بر  تکیه  با  ،  1/12/1391زوجین 
زوجین    یرمالیغقوق و روابط مالی و  مباحثی از ح  اندکردهسعی  

که   امتیازی  از  دو طرف  و  شود  قواعد   موجببه مطرح  و  اصول 
برخوردار   نمایند  باشندیمحقوقی  کسب  را  الزم  این   .اطالع 

  یرمالیغحقوق و روابط به دو بخش مالی مانند مهریه و نفقه و  
مانند ریاست شوهر و حق اشتغال زن و حقوق و تکالیف مشترک 

[. تحقیقات  27]  شودیمتقسیم    یوفادارحسن معاشرت و    هازجمل
پژوهش است،  داده  خانواده،    نشان  به  مربوط  مشکالت  در 

این    اختالفات  یهاپرونده بررسی    باألخص بیانگر  خانوادگی، 
در زوجین  غیرمالی  و  مالی  حقوق  که  است  اجتماعی    واقعیت 
ندارد   وجود  اخالقی  توافق  که  مواردی  در  یکدیگر  با  رابطه 

  ن یا  و[  28]  شودیماضرار دیگری استفاده    برای  یاحربه   عنوانبه 
زمینه ایی برای توجه جدی به حقوق خانواده و زن و   تواندیمامر 

باشد هم  به  نسبت  زمینه  شوهر  این  در  آموزش    توانیم  که  با 
مختلف سطوح  در  درسیبرن  ازجمله  درست  عالی،    امه  آموزش 

دارای بازده خصوصی   که  رسمیباالترین سطح آموزش    عنوانبه 
کرد تا بتوان   است، حقوق خانواده را برای افراد تشریح  و عمومی

روحی و روانی در آینده، پیشگیری نمود؛   مالی و  یهاخسارت  از
اندیشه،   برنامه درسی آموزش عالی، قلب آموزش و ترکیب  زیرا 

هدف   و  ]عمل  و  29است  نظام    ینترمهم[  هر  دستیابی  ابزار 
رسالت به  هدف آموزشی  و  ]خود    یهاها  تردیدی 30است  و   ]
های درسی به عنوان قلب نظام آموزش عالی در  نیست که برنامه
می گرفته  ]نظر  حاضر[.  31شود  حال  از   در  خانواده  حقوق 

  در قانون مدنی  خانواده  قواعد  است و  حقوق خصوصی  موضوعات
شده مواد    گنجانده  مدنی  647-642و  از    نیز  قانون  حمایت  به 

[. با توجه به  2]  استپرداخته    اجراهای کیفری  با ضمانت  خانواده
  تواند ی م  بحث حقوق خانواده  خانواده و نظام حقوقی آن،  اهمیت

ی ناشی هاب یآستا بتوان از    برای تمامی دانشجویان مطرح شود
نم جلوگیری  آن  با  آشنایی  عدم  زیراود از  نظام  ؛  با  آشنایی    عدم 

عامه  خصوص  به   حقوقی و  اهمیت  دلیل  به  خانواده،  زمینه  در 
آن   بسیاریهاب یآسبودن  داشت.    ی  خواهد  دنبال  به  برا    ن یدر 

خانواده نقش و    ،یاجتماع  ساتیو تأس  هاسازماننهـادها،    یتمام
تمام  یتیاهم دارد.  بسزا  و  سازمان    یخاص  باب  در  که  آنان 

اهم  اند،دهیشیاندجـامعه   و  خـانـواده  بـرا  یـاتیح  تیبـر    یآن 
تـأک د[.  32]  انددهیورز  ـدیجـامـعـه   ، ینید  یها آموزه  دگاهیاز 

را   هانسل جامعه است که فرد را به جامعه و    یخانواده سنگ بنا
به   یاجتماع  یها گروه   و  سازدی ممرتبط    گر یکدی به   را    گوناگون 

پ نتیجه    [.33]  دهدیم  وندیهم  خانواده در  قانون  با    آشنایی 
و جایگاه زن و    هویت  مبانی در زمینه  منجر به آشنایی با  تواندیم

اخالقی  مرد نظام  هستی،  نظام  و    خانواده؛  در  حقوق 
جایگاه  ی هاتیمسئول با  آشنایی  خانواده؛  رفع    اعضای  خانواده؛ 
خانواده  یفقه   شبهات حقوقی  استحکام    سازنهیزم  تیدرنهاو    و 

  این پژوهش با توجه حلقه مفقوده آموزش   ، نیبنابراخانواده شود؛  
حقوق    یسنجامکان   بررسی  درصدد  خانواده،  حقوق آموزش 

یک درس عمومی برای تمامی   عنوانبه ی  خانواده در آموزش عال
راستا   این  در  است؛  جویان  زیر    سؤاالتدانش  شرح  به  پژوش 

 است: 
 از دیـدگاهی  زش حقوق خـانواده در آمـوزش عـالضرورت آمو-1

 اندازه است؟ تـا چـه اساتید
تا چه اندازه، برنامه آموزش حقوق خـانواده در آمـوزش   اساتید-2
 ؟کنندیم فرصت تلقی عنوانبهرا ی عال
احتمـالی( آمـوزش حقـوق   یهاانیزآثار منفی و  )تهدیدهای  -3

 ؟انداندازهتا چه  اساتید از دیدگاهی خانواده در آموزش عال
بـه آموزش حقوق خـانواده در  نسـبت هانگرش، اساتیداز دید -4

 ؟اندمثبتتا چه اندازه ی آموزش عال
میزان آمادگی نیـروی انسـانی بـرای آموزش حقوق خـانواده -5

 تا چه اندازه است؟ اساتید از دیدگاهی در آموزش عال
عوامل یادشده بـا توجــه   خصوص  در  اساتیدآیا میان دیدگاه    -6

 ؟دارد وجود تفاوتاساتید  جنسیت

 ها روش
و  این   کـاربردی  هـدف  لحاظ  به  شـیوه بر  پژوهش   حسـب 

  .پیمایشی است  -توصـیفی    یهاپژوهش  از نوع  گردآوری داده،  
تحصیلی   سال  در  اساتید رشته حقوق ایرانجامعه آماری، شامل  

بر  ریگنمونه روش    .بود  1398-1397 بود.  ساده  تصادفی  ی 
پاور جی  روش  نفر   90  (G-Power)  اساس 

(Effect size = 0.50, α err prob =

0.01, power(β err prob) =   عنوان به   (0.99
تعیین  نمونه پرسشنامه    شد.   آماری  دادها  گردآوری  محقق ابزار 

دارای   پرسشنامه  این  بود.  آموزش    مؤلفه   5ساخته  )ضرورت 
خانواده خانواده گویه؛    6  حقوق  حقوق  آموزش  گویه؛    6  فرصت 

بـه    نسـبت  هانگرش گویه؛    6  تهدیدهای آموزش حقوق خانواده
آمادگی نیـروی انسـانی بـرای    و  گویه  7  آموزش حقوق خانواده
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  گویه ها  گویه است.  32  جمعاًگویه( و    7  قوق خانوادهآموزش ح
کم )خیلی  یک  از  لیکرت،  طیف  اساس  زیاد(    (بر  )خیلی  پنج  تا 

با توجه به طیف لیکرت)    نیز  ی شده است. نقطه برشگذارنمره
با    روایی محتوایی.  باشدیم  3(،  5تا    1  ازنظر  استفادهپرسشنامه 

و   د یتائنفر(    6متخصصان)   استفاده  شد  با  پرسشنامه  از    پایایی 
کرونباخ   آلفای  که    تعیین  88/0ضریب  پایایی   دهندهنشان شد 

است   مناسب ابتدا      .ابزار  که  بود  صورت  بدین  اجرا  فرایند  
برای   ایمیل  از طریق  و  به صورت حضوری  و   تهیه  پرسشنامه 
اساتید رشته حقوق ایران  ارسال گردید، سپس پرسشنامه ها پس 

پیگیری قرار     از  تحلیل  مورد  و   آوری  جمع  پژوهشگر   توسط 

تعداد    و   ناقص حذف   پرسشنامه های  پرسشنامه    90گرفتند) 
با    اطالعات  تحلیل  هیجزبدون نقص مورد تحلیل قرار گرفت(. ت

از   شد.  24نسخه    SPSSافزار  نرم استفاده  آزمون    انجام  از 
متغیره آماری  توزیع  بودن  نرمال  برای  اسمیرنف  ا کلموگراف 

 ی آمار پارامتریک هافرضشیپو با توجه به رعایت    استفاده شد
شد.هاآزمون  از استفاده  پارامتریک  آماری  تحلیل    ی  برای 

آمـار    یهاپرسش از  انحـراف    توصـیفیپـژوهش  و  )میانگین 
  تی مستقل  و  یاتی تک نمونه  آمـاری  یهاآزمونو    (اسـتاندارد
 شد.  استفاده

 

 هاافتهی
 جنسیت فراوانی و درصد نمونه بر اساس  . 1جدول

 درصد فراوانی رشته تحصیلی

 11/91 82 مرد

 89/8 8 زن

 100 90 جمع کل

( از افـراد نمونـه از 11/91نفـر )  82  (،1با توجه به نتایج جدول )
افراد نمونه از اساتید زن بودند کـه   از(  89/8نفر )  8و    اساتید مرد

 است. شدهانتخابنمونه  عنوانبهنفر  90  جمعاً

و در  شـودیمارائـه  نتایج به صـورت جـدول در این قسمت ابتدا
 .شودیمارائه  الزم ، توضیحاتسؤال ادامه به تفکیک

 
 ای نمونه تک t نتایج آزمون . 2جدول

 داریسطح معنی درجه آزادی  tمقدار  انحراف استاندارد  میانگین تعداد  متغیر 

 . 001 89 18/12 685/0 52/4 90 ضرورت آموزش حقوق خانواده 

 . 001 89 15/12 587/0 86/4 90 فرصت آموزش حقوق خانواده 

 . 001 89 79/12 617/0 74/4 90 تهدیدهای آموزش حقوق خانواده 

 . 001 89 08/12 748/0 67/4 90 بـه آموزش حقوق خانواده  نسـبت هانگرش

 . 001 89 87/12 457/0 82/4 90 آمادگی نیـروی انسـانی بـرای آموزش حقوق خانواده 

 3میانگین نظری: 

 
از ی ضرورت آمـوزش حقـوق خـانواده در آمـوزش عـال:  1  سؤال
 اندازه است؟ تـا چـه اساتید  دیدگاه
میـانگین ضـرورت آمـوزش حقـوق دهـد کـه  ها نشان مییافته

بود. مقدار  3میانگین مورد انتظار )نظری( برابر با  و  52/4خانواده  
t  و سطح معناداری حاصل  18/12برابرSig= 0.001  گزارش

خطـای  در سـطح tبا توجه به اینکـه مقـدار  (.P < 0.01شد )
شـود کـه لـذا نتیجـه گرفتـه می،  بـوددار  معنـی  0.01  کمتر از

ی دارد. داریمعنــمیــانگین تجربــی بــا میــانگین نظــری تفــاوت 
از میانگین نظری بـود،   میانگین تجربی بیشتر  ازآنجاکههمچنین  

 از دیـدگاهی  آموزش حقوق خانواده در آموزش عالتوان گفت  می
 زیادی دارد. ضرورت اساتید
آموزش حقـوق خـانواده در آمـوزش   هتا چه انداز  اساتید  :2  سؤال
 ؟کنندیم فرصت تلقی عنوانبهرا ی عال

میـانگین آمـوزش حقـوق خـانواده در دهد کـه  ها نشان مییافته
میـانگین مـورد انتظـار   و  86/4فرصـت    عنوانبـهی  آموزش عال

و سـطح معنـاداری   15/12برابـر    tبود. مقدار    3)نظری( برابر با  
با توجـه بـه  (.P < 0.01گزارش شد ) Sig= 0.001حاصل 

لـذا ،  بـوددار  معنی  0.01  خطای کمتر از  در سطح  tاینکه مقدار  
شود که میـانگین تجربـی بـا میـانگین نظـری نتیجه گرفته می

 میانگین تجربی بیشتر  ازآنجاکهی دارد. همچنین  داریمعنتفاوت  
آموزش حقـوق خـانواده در توان گفت  از میانگین نظری بود، می

یـک فرصـت تلقـی  عنوانبـه اسـاتید از دیـدگاهی موزش عـالآ
 .شودیم

احتمــالی( آمـوزش   یهـاانیزآثار منفی و  )تهدیدهای  :  3  سؤال
 ؟انداندازهتا چه  اساتید از دیدگاهی حقوق خانواده در آموزش عال

آمـوزش حقـوق   میـانگین تهدیـدهایدهد که  ها نشان مییافته
یانگین مـورد انتظـار )نظـری( م  و  74/4ی  خانواده در آموزش عال
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و سـطح معنـاداری حاصـل   79/12برابـر    tبود. مقدار    3برابر با  
Sig= 0.001 ( گزارش شدP < 0.01.)  با توجـه بـه اینکـه

لـذا نتیجـه ، بوددار معنی 0.01  خطای کمتر از  در سطح  tمقدار  
شود که میانگین تجربـی بـا میـانگین نظـری تفـاوت گرفته می

از   میـانگین تجربـی بیشـتر  ازآنجاکـهی دارد. همچنین  داریمعن
آمـوزش حقـوق خـانواده در توان گفـت  میانگین نظری بود، می

-تلقـی نمـی یک تهدید عنوانبه اساتید از دیدگاهی آموزش عال
 شود.
بــه آمـوزش حقـوق   نســبت  هـانگرش،  اساتیداز دید  :  4  سؤال

 ؟اندمثبتتا چه اندازه ی خانواده در آموزش عال
بـه آمـوزش   نسـبت  هانگرشمیانگین  دهد که  ها نشان مییافته

میـانگین مـورد انتظـار   و  67/4  یحقوق خانواده در آموزش عـال
و سـطح معنـاداری   08/12برابـر    tبود. مقدار    3)نظری( برابر با  

با توجـه بـه  (.P < 0.01ارش شد )گز Sig= 0.001حاصل 
لـذا ،  بـوددار  معنی  0.01  خطای کمتر از  در سطح  tاینکه مقدار  

شود که میـانگین تجربـی بـا میـانگین نظـری نتیجه گرفته می
 میانگین تجربی بیشتر  ازآنجاکهی دارد. همچنین  داریمعنتفاوت  

بــه   نســبت  هـانگرشتـوان گفـت  از میانگین نظری بود، مـی
مثبـت   ییبـاال  حـددر    یآموزش حقوق خانواده در آمـوزش عـال

 است.

میزان آمادگی نیـروی انسـانی بــرای آمـوزش حقـوق :  5  سؤال
 تا چه اندازه است؟ اساتید از دیدگاهی خانواده در آموزش عال

بـه آمـوزش   نسـبت  هانگرشمیانگین  دهد که  ها نشان مییافته
میـانگین مـورد انتظـار   و  82/4  یحقوق خانواده در آموزش عـال

و سـطح معنـاداری   87/12برابـر    tبود. مقدار    3)نظری( برابر با  
با توجـه بـه  (.P < 0.01گزارش شد ) Sig= 0.001حاصل 

لـذا ،  بـوددار  معنی  0.01  خطای کمتر از  در سطح  tاینکه مقدار  
شود که میـانگین تجربـی بـا میـانگین نظـری نتیجه گرفته می

 میانگین تجربی بیشتر  ازآنجاکهی دارد. همچنین  داریمعنتفاوت  
آمـادگی نیــروی انســانی توان گفت  از میانگین نظری بود، می

ی در حد بسیار باالی بـرای آموزش حقوق خانواده در آموزش عال
 است.

عوامل یادشده بـا توجــه   خصوص  در  اساتیدآیا میان دیدگاه    -6
 ؟دارد وجود تفاوترشته تحصیلی اساتید 

آمـوزش حقـوق گویـان در خصـوص برای مقایسه دیدگاه پاسـ 
افراد نمونه نیـز از آزمـون تـی مسـتقل   جنسیت  برحسب  خانواده

 ی مـذکور،هامؤلفـه  ها در همـهاستفاده شد که با توجه به یافتـه
آمـوزش گویـان در خصـوص اس داری بین دیدگاه پمعنی  تفاوت

وجـود نـدارد و بـه علـت   اساتید  جنسیت  برحسب  حقوق خانواده
تعـداد جـدول از  ادشدنیزو  نبودن تفاوت نظرات اساتید  داریمعن

 جدول خودداری شده است. صورتبهارائه گزارش 
 

 بحث
کند که   یم  دایپ  تیاهم  شتریب  یبا قانون و حقوق، زمان  ییشناآ
 ی جامعه آگاه نبوده، نم  یآنکه به قانون جار  لیبه دل  یفرد  چیه

ادعا جرم،  ارتکاب  صورت  در  تعق  یتواند  ؛ کند  ییقضا  ب یعدم 
ا و    یقانون الزم است، آگاه  یبه همان نسبت که اجرا  ن یبنابر 
از تخلفات   یلیخ دیشا   .استمهم  زیو مقررات ن نیبا قوان ییآشنا

افراد از    یاز ناآگاه  ی دهد ناش  ی م  یکه در جامعه رو  ییو جرم ها
محتوا  یجار  نیقوان که  پرونده  یبرخ  یباشد   ی جار  یهااز 
م   تیوضع  ن یا  زین  ییقضا آشکار  حاضر    در   سازد.    یرا  حال 

مفقوده    یاز حلقه ها  گرانی قانون و حقوق د  تیرعا  یفرهنگساز
  کند.   یمختلف در جامعه بروز م  یجامعه ما است که در شکل ها

  دایها و جرم ها امکان وقوع پ  تیاز جنا  یلیباشد خ  یآگاه  یوقت
جامعه   یها  نهیشود که هز  یموضوع باعث م  ن یکند و هم  ینم

  . ابدیکاهش    یو جسم  یپرونده ها از نظر مال  نیبه ا  یدگیدر رس
است    نیا  تیواقعو    الزامات استاز    زین  خانواده    آموزش حقوق

م نظر  از  ما  جامعه  افراد  آشنا  یآگاه  زان یکه  قوان  ییو  و    نیبا 
خانواده    حقوق حقوق   مخصوصا  وضع  و  قرار    ی مناسب  تیدر 

آموزش    تیبه وضع  زیها ن  یینارسا  نیاز ا  یادیندارند که بخش ز
   گردد. یبر م  ی نظام آموزش یها یزیها و برنامه ر

حاضر،   پژوهش  حقوق    یسنجامکان  یبررسهدف  آموزش 
تا کنون    بـود. رشته حقوق    اساتید   ازنظر یخانواده در آموزش عال

اکثر   و  است  نگرفته  صورت  حاضر  پژوهش  زمینه  در  تحقیقی 
پژوهش   پژوهش این  و  دارند   تاکید  بشر   حقوق  آموزش  بر  ها 

امرمی این  به  توجه  برای   ایی  زمینه  باشد.    تواند   نتایج مغفول 
فرصت آموزش حقوق خانواده در  و  بـا ضرورت    اساتید  ،داد  نشان

دربـاره آموزش حقوق    اساتیدموافق بودند و نگرش   یآموزش عال
عال آموزش  در  ارزیابی یخانواده  خوب  معتقد   هاآن .  اندکرده  را 

جدیتهدیدبودند   خصوص    ی  این  ندارددر  آمـادگی  وجود   و 

. این امر نشان دهنده دانندمطلوب می در حد  نیز را  نیروی انسانی
اهمیت خانواده و توجه بیشتر به مباحث مربوط به آن است؛ زیرا  

اثرگذار و   نهادی بسیار  به   هاارزش  کنندهمنتقلخانواده  از نسلی 
اینکه34]  استنسل دیگر   به  توجه  با  و  تنظیم    هرچند  [  مبنای 

با   آنان  رابطه  و  بر روابط زوجین  مبتنی  باید  و    فرزندان  عطوفت 
  عنوانبه فداکاری و عشق و عالقه متقابل باشد، ولی خانواده نیز  

کوچک به    واحد  نیاز  اجرای    راتیمقراجتماعی  که ضمانت  دارد 
راستای در  باشد.  داشته  قانونی  و  در    مادی  هدف،  این  به  نیل 

مقرر   خانواده  اعضاء  برای  غیرمالی  و  مالی  حقوق  مدنی،  قانون 
و20]  است   دهش حقوق    [  قانونی  و  فقهی  مبانی  به  عنایت  با 

  حفظ مصالح و استحکام خانواده ، حقوقی برای   و برای    خانواده
است شده  مقرر  قانون  در  اوالد  یا  و  آن    زوجین  آموزش  که 

 به استحکام خانواده کمک نماید.   تواندیم

های پژوهش شامل،  دشواری دسترسی پژوهشگر به  محدودیت

دهی به    در پاس   ماری )اساتید( و همکاری اندک اساتیدنمونه آ
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  آینده پژوهشگران  شود  در تحقیقاتمی  پیشنهاد  بود.  پرسشنامه

داده  مصاحبه  از استفاده  و دیگر روشهای گرداوری  و    نیز  نمایند 

شود،  می  پیشنهاد  با پژوهش حاضر  مقایسه شود.  همچنین  نتایج

امکان تر  عمیق  بررسی  به  عالی  حقوق آموزش  آموزش    سنجی 

بتوان   تا  نماید  اقدام  عمومی  درس  یک  عنوان  به  خانواده 

تکمیلی  نتایجی  و  رساند  حداقل  به  را  پژوهش  های  محدودیت 

 نیز بدست آورد. 

 یریگجهینت
عال  اساتید،  ازنظر آموزش  در  خانواده  حقوق    عنوان به   یآموزش 

فرصت مناسب    تواند ی میک درس عمومی در کنار دیگر دروس  
تحکیم ایجاد    برای  آشنایی  کندخانواده  نظام   دانشجویان  و  با 

واقعی    جامعه مدنی  سازنه یزم  تواندی مخانواده    حقوقی در معنای 
خانوادهباشد.   قانون  با  برای     تواندیم  آشنایی  مناسب   زمینه 

در نظام هستی، نظام   جایگاه زن و مردو    مبانی هویت  آشنایی با
اعضای خانواده؛ آشنایی    یهاتیمسئولحقوق و    خانواده؛  اخالقی
  تیدرنهاو  و حقوقی خانواده یفقه  خانواده؛ رفع شبهات با جایگاه

استحکام خانواده باشد. این مساله توجه سیاست گذاران   سازنهیزم
طلبد تا بتوان با  و  برنامه ریزان در سطوح باالی آموزشی را  می

قرار دادن درس حقوق خانواده به عنوان یک درس عمومی  در  
با مسائل  مختلف  ، زمینه استحکام  خانواده و آشنایی  دانشگاه 

با    تواند  آن را برای افراد تحصیل کرده فراهم آورد. این امر می 
از دانشجویان،  تمام  برای  خانواده  حقوق   ی هاخسارت  تشریح 

 روانی در آینده پیشگیری  نماید.روحی و  مالی و

 مالحظات اخالقی 

اجرای پژوهش و  بودند که در نگارش  نویسندگان متعهد   کلیه 

نمایند رعایت  را  اخالقی  استانداردهای  و  مالحظات  و    تمامی 
در اخالق  کنندگان،  مشارکت  آگاهانه  از   رضایت  استفاده 

در کنندگان  مشارکت  انسانی  حقوق  رعایت  و  تمام   پرسشنامه 
 .اصول تحقیق مورد احترام بوده است

 سپاسگزاری 

 از تمامی کسانی که در فرایند انجام پژوهش نقش  لهیوسنیبد

 .شودو تشکر می مؤثری داشتند تقدیر

 تضاد منافع 

وجود منافعى  تضاد  مطالعه  دراین  میدارند  اعالم   نویسندگان 

 نداشته است 
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