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 ذاكرصالحي دكتراي حقوق ، استاد دانشگاه و عضو هيات علمي موسسه پژوهش و دكتر غالمرضا

التحصيالن به فارغ آموزش عالي از جمله افرادي است كه همواره در حوزه اشتغالريزي برنامه

    .دارد هاي بسياري براي گفتنآموختگان رشته حقوق حرفخصوص دانش

شناسي آموزش دانشگاه ايراني: درآمدي بر جامعه "عنوان  هاي خود باذاكر صالحي در كتاب

 -جامعه، دانشگاه و فرهنگ "، "9831 -وزارت علوم -مهاجرت نخبگان" ،" 38 -كوير -عالي

 التحصيالن بهبارها وضعيت آموزش عالي و همچنين مساله اشتغال فارغ "1381 -وزارت علوم

تحصيلكرده را  آموختگان رشته حقوق وداليل افزايش نرخ بيكاري در بين قشرخصوص دانش

  .تشريح كرده است

نام آزمون وكال و كارشناسان رسمس آغاز ثبت همچنين آذر روز دانشجو و 91به بهانه 

هاي عضو اتحاديه سراسري)اسكودا( و جذب كارآموز وكالت كانون دادگستري و برگزاري آزمون

 ترتيب داديم كه ماحصل آنرا با هم  گفتگويي با وي  آزمون كانون وكالي مركز، در پيش بودن

 :خوانيممي

 اختيار ما قرار داديد، به عنوان اولين سؤال  گفتگو در ضمن تشكر از وقتي كه براي اين

 .فضاي كنوني اشتغال در كشور بفرماييد ارزيابي خود را از

كشور نه فضاي اشتغال. در اين صورت بايد عرض كنم كه در  بهتر است بگوييم نظام اشتغال در

 .اشدنداريم يعني سيستم اشتغال كه اهداف كمي و كيفي آن معين شده ب ايران نظام اشتغال

دادهاي اشتغال مطالعه و طراحي شده باشد و نظام بازخور داشته  دادها، فرآيندها و بروندرون

  .هاي مصوب توسعه نيستساز وكار اشتغال در كشور متناسب با انتظارات و برنامه باشد. نظام و

ع كيفيت زندگي شغلي پايين است. همانگونه كه اطال هم بيكاري باالست هم كيفيت اشتغال و

سال رسيده است و موج تقاضاي  52-52اكنون به سن  1360 داريد پيك رشد جمعيت دهه

  .و مسكن بحراني است گانه ازدواج، اشتغالسه

تواند اين همه جوان جوياي كار را ساماندهي نيست و نمي از سويي چون بخش خصوصي توانمند

 



د اكثر منابع اقتصاد را در به سوي دولت دراز است. دولت هم هر چن و جذب كند، دست همه

 رسد و بحران بيكارياما از نظر استخدام نيروي انساني در يك حدي به اشباع مي دست دارد

 .دهدخودش را نشان مي

 دانيد و اقدامات انجام تا چه حد توسعه كارآفريني را در اين نظام اشتغال ضروري مي

 كنيد؟شده در اين زمينه را چگونه ارزيابي مي

صرفاً با بخشنامه و دستور و تاسيس مراكز كارآفريني  كارآفريني شعار خوبي است اماتوسعه 

 بازار دانش پايه شكل نگيرد تقاضاي موثر براي خدمات كارآفريني شكل كند. اگرتحقق پيدا نمي

 .گيردنمي

ر غير زا، دانش پايه و هدف دار داريم. دتوسعه اقتصادي درون براي توسعه كارآفريني نياز به يك

كارآفريني و محصوالت و خدمات آن بدون كشش تقاضا، يك بازار دو طرفه را  اين صورت عرضه

 .دهدنمي سامان

ايران الگوي ناپلئوني )فرانسوي( است يعني يك ديوان  همچنين الگوي توسعه دانشگاهي در

 خواهد لشكرمياز دانشگاه  وجود دارد كه براي عبور از روند مدرنيزاسيون ساالري متمركز دولتي

 .كارمند و متخصص اداري تربيت و به بدنه فربه بروكراسي دولتي تزريق كند

شود. در اين الگو وقتي اين بدنه ديوار ساالري از كارمند و كارشناس اشباع شد همه چيز قفل مي

  .معناستتوسعه كارآفريني بي

هاي كوچك متكي است و بنگها كشش تقاضا كه بر درآمد نفتي در يك اقتصاد بسته، رانتي و فاقد

هاي كوچك خدماتي و دهد، عمدتاً كارگاهها را تشكيل ميدرصد كل بنگاه 13و متوسط آن كه 

اينكه كل  هاي توسعه كارآفريني اثربخش نيست. مگرفاقد تكنولوژي باال هستند، طرح روتين و

لگوي دانشگاه كارآفرين نزديك ا ها نيز بهساختار را با هم دگرگون كنيم و به موازات آن دانشگاه

 .شوند

التحصيالن بپردازيم و پس از آن اشتغال اشتغال فارغ اگر موافق باشيد به بررسي وضعيت

   . عالي است را بررسي كنيمكه در تخصص جناب آموختگان رشته حقوقدانش

 التحصيالن تقريبا دو برابر نرخ بيكاري فارغ همانگونه كه مستحضريد متوسط نرخ

به طور كلي علت نرخ باالي بيكاري در  است، شما  ومي بيكاري در كشورعم

 دانيد؟مي التحصيالن را ناشي از چهفارغ

ها را ارضا لذا مشاغل مهارتي آن  معرض توقعات باال هستند، آموختگان ليسانس و باالتر دردانش



 .ود دارداين پديده اجتماعي خوبي نيست ولي واقعيتي است كه وج كند. البتهنمي

ها نفر كاركن هستند. در اين بنگاه 22هاي كوچك زير بنگاه هاي ايراندرصد بنگاه 13از سويي 

تر از كوچك( تلقي كرد، مشاغل تخصصي رشد هاي خرد )كوچكرا بنگاه هاتوان آنكه مي

 .التحصيالن دانشگاهي را به خوبي جذب و ارضا كندفارغ كند تانمي

سنتي است و كارگر محور است نه مهندس محور. بخش  كشاورزي ايراناز سويي بدنه صنعت و 

جذب متخصص دارد. در اين شرايط متوسط بيكاري  خدمات هم كشش محدودي براي

 .شودبيكاري مي متخصصان باالتر از نرخ متوسط

 هاي مختلف، شما فضاي دانشجويان رشته حقوق در دانشگاه با توجه به افزايش پذيرش

كنيد؟ آيا اين پذيرش دانشجو با بسترسازي افراد را چگونه ارزيابي مي اين كار و اشتغال

 براي آنها ، همراه بوده است؟ اشتغال

، 9832نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  اين نكته را عرض كنم كه با توجه به

كرده است اي پيدا علوم انساني در كشور بهبود قابل مالحظه التحصيالنوضعيت بيكاري فارغ

 هاي علوم پايه و علوم كشاورزي و در مقايسه با نتايج سرشماري سالبا رشته )البته در مقايسه

مقايسه كنيم وضعيت  ها بلكه با ساير همگنان خودش اگرآلرشته حقوق را هم نه با ايده (1375

  .چندان بدي ندارد

كند. اما اكثر استخدام ميشما در نظر بگيريد يك ليسانس رياضي يا فيزيك را كدام شركت 

 .ها و موسسات به يك كارشناس حقوق نياز دارندشركت

اكنون اين رشته در صدر جدول انتخاب رشته هم تقاضاي محدود به دليل همين كشش

اشتغال براي رشته حقوق يك اقدام مجزا نيست. نظام  خانوارهاست. اضافه كنم بسترسازي

ها ورت يكجا بايد رشد كند. آنوقت وضعيت همه رشتهبوم به ص اشتغال كشور مثل يك زيست

 .كندمي ارتقا پيدا

 التحصيالن عملكرد نهادهاي مسول از جمله قوه قضاييه را در ارتباط با اشتغال فارغ

 كنيد؟حقوق را چگونه ارزيابي مي

هاد مستقل علوم قضايي دارد. پيشنهاد ما اين است كه اين ن قضاييه االن خودش يك دانشكدهقوه

گري گذاري، از آموزش حقوق حمايت كند نه اينكه راسا تصدينهاد سياست ترينبه عنوان عالي

دانش  البته در بخش تربيت قضات شايد اين را بپذيريم، به دليل اينكه قاضي عالوه بر كند،

 .خاص است قضايي بايد يكسري خصوصيات اخالقي باال داشته باشد و نيازمند تربيت

قضاييه نسبت به شود. اما انتظار اين نيست كه قوه تربيت وه بر آموزش بايديعني قاضي عال



حقوق مالكيت فكري هم راساً اقدام كند. در اين صورت فلسفه نظام آموزش  آموزش كارشناسان

 ها چيست؟تاسيس دانشگاه عالي و

نهادها و مراكز اجرايي التحصيالن تابعه نظام عرضه و تقاضاست، نقش فارغ نكته آخر اينكه اشتغال

كارشناس.  هاي آموزشي و تربيتدولت بايد تقويت طرف تقاضا باشد نه مداخله در فعاليت و

مديران و كارشناسان و  توانند براي به روز رساني دانشقضاييه ميهاي اجرايي و قوهدستگاه

اجرايي نبايد  گذار وهاي سياستدستگاه هاي بازآموزي طراحي كنند. به نظر منقضات دوره

كاركرد و كار ويژه آكادمي دستخوش تحريف شده و نظام  تبديل به آكادمي شوند در اين صورت

 .شودمي انگيزهعلمي كشور بي

 وكيل را به منظور توسعه اشتغال در بين  نهادينه كردن فرهنگ مراجعه به

شده در اين  هاي انجامدانيد و تالشضروري مي التحصيالن رشته حقوق، تا چه حدفارغ

 كنيد؟مي زمينه را چگونه ارزيابي

شود. فرهنگ سازي هم صورت ايم به خوبي اجرا نميداشته اي كه در اين زمينهمتاسفانه مصوبه

آموزش مفاهيم بنيادين حقوق بايد وارد كتب درسي دبستان، راهنمايي و  نگرفته است. اصوالً

  .در اين زمينه بايد فعالتر عمل كنندها نيز متوسطه شود. صدا و سيما و رسانه مقاطع

گرايي، مساله مراجعه به وكيل هم خود به خود حل  فرهنگ قانون در آن صورت با توسعه

تر بگيرند. اين كار محاكم هم شايسته است اين مصوبه را جدي قضاييه وشود. از سويي قوهمي

 .ستاستواري و دقت عمل و ارتقاي اعتبار دستگاه قضا باعث تحكيم و

 قضاييه را در امر توسعه و مركز مشاوران قوه هاي وكالي دادگستريعملكرد كانون

 كنيد؟حقوق، چگونه ارزيابي مي التحصيالناشتغال در بين فارغ

متفاوت است. بسياري از دوستاني كه موفق به اخذ پروانه  صدور پراونه وكالت با توسعه اشتغال

 كنندهچون گراني اجاره يا خريد دفتر كار و كمبود مراجعهاي مشكالت عديده اند به دليلشده

  .اند كار خود را شروع كنندنتوانسته

اي داشته است. ترين نهادهاي مدني ايران خدمات شايستهقديمي كانون وكال به عنوان يكي از

كار بايد  قضاييه نيز تازه وارد اين عرصه شده است و از نظر ارزيابي كيفيتمشاوران قوه مركز امور

  .صورت بگيرد زماني بگذرد و يك ارزيابي دقيق و بيطرفانه علمي از عملكرد آن

اشتغال بيش از آنكه منوط به عملكرد يكي دو دستگاه دولتي  طور كه قبالً گفتم توسعههمان

 اقتصادي، نظام عرضه و تقاضا، رونق كار و توليد، فرهنگ كار، مديريت و باشد محصول ساختار

كشور،  هاي كالن دولت، وجود يا عدم نهادهاي مدني و واسطه، سطح توسعه يافتگيمشيخط



 .ها عامل درهم تنيده ديگر استنحوه مشاركت بخش خصوصي و ده

 التحصيالن حقوق را در پي دارد وكالت، توسعه اشتغال فارغ جداي از اينكه صدور پروانه

ترين تري به عنوان يكي از قديميكه اشاره كرديد كانون وكال دادگس يا خير، همانگونه

اي را در اين زمينه داشته است ، از چند سال مدني ايران خدمات شايسته نهادهاي

ادامه  شما .قضاييه دراين عرصه وارد عمل شده استمركز امور مشاوران قوه  نيز پيش

برنامه سوم  قانون 933قضاييه كه براساس ماده فعاليت مشاوران و كارشناسان قوه

  دانيد؟اند، را قانوني يا غيرقانوني ميتوسعه جذب شده

هاي توسعه شروع يكسري اقدامات است، چون در برنامه به نظر من فعاليت اين مركز قانوني

ها موظفند در طي آن پنج سال شود و دستگاهقضاييه تكليف ميقوه اي به دولت وتوسعه

  .نندتمهيدات اجرايي الزم را فراهم ك ها وزيرساخت

پنج سال آن فعاليت به نقطه صفر برگردد يا متوقف شود.  اما اين به معني آن نيست كه پس از

هاي مردمي و تاسيس توسعه، دولت مكلف شد نسبت به جلب مشاركت مثالً در برنامه اول

 .غيرانتفاعي اقدام نمايد مدارس

مركز وجود دارد و بهتر است كرد؟ به هر حال اكنون اين  آيا اكنون بايد اين مدارس را تعطيل

  .دو موضوع ديگر هدايت كنيم محل نزاع را به سمت

نظر كيفي با استانداردهاي جهاني و انتظارات ملي تطابق  نخست اينكه آيا فعاليت اين مركز از

 حال كه اين دوگانگي در تربيت وكيل و مشاور حقوقي اتفاق افتاده است از اين دارد؟ و دوم اينكه

مستمر كيفيت خود  وع، ميداني براي رقابت مثبت بسازيم تا مركز و كانون به ارتقايتكثر و تن

 .بپردازند و در زمينه كيفيت با هم رقابت كنند

 راهكارهايي را براي توسعه اشتغال در بين  شما چه  به عنوان آخرين سؤال

 كنيد؟التحصيالن رشته حقوق، پيشنهاد ميفارغ التحصيالن از جملهفارغ

 :كنمعنوان نقطه عزيمت و ابتدائاً اين راهكارها را پيشنهاد ميبه 

 هاي دانشگاهي از طريق هاي كاربردي علوم انساني و دانش حقوق در دورهافزايش جنبه

 كارورزي و تغيير متون قديمي و بازآموزي استادان و...؛

 التحصيالن به زبان انگليسي وتجهيز دانش فارغ IT متناسب با رشته خود؛  

 تاسيس مراكز رشد و انكوباتورها در حوزه علوم انساني؛  

 هاي تخصصي به كارگيري افراد غيرمتخصص در پست هاي اجرايي به عدمالزام دستگاه



 مهندسان و پزشكان و ساير افراد تصاحب شده است؛ اكنون توسطعلوم انساني كه هم

 جديد؛ قضاييه براي جذب قضات و كارشناساناي قوهرفع موانع بودجه 

 هاي سازماني و توان پرداخت هاي اجرايي از نظر پستتقويت دفاتر حقوقي دستگاه

 حقوق و مزاياي مناسب و در شان حقوقدانان؛

 وكال و   هاي شغلي براي كارشناسان،فرصت تصويب قوانيني در خصوص ارتقاي

و  حضور حداقل يك حقوقدان در مذاكرات تجاري مشاوران حقوقي از قبيل الزام به

هاي داخلي و نامهاجرايي و عقد قراردادها و موافقت هايها و دستگاهصنعتي وزارتخانه

  .الملليبين

 

 

 


