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 چکیده 
دف اصلی از انجام این پژوهش، ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی بوده است. این پژوهش از ه

حقوق خصوصی دانشجویان کارشناسی ارشد  از( مرد 30 و زن 24)نفر 54 شامل آماری جامعهپیمایشی است.  –نوع پژوهش های توصیفی 
 نفر 48, مورگان-کرجسی جدول اساس که بر زمان انجام پژوهش در این رشته مشغول به تحصیل بودند  پردیس قم دانشگاه تهران که در

نفر از  10شدند. همچنین گروه دوم  جامعه شامل  انتخاب نمونه عنوان به ساده تصادفی با استفاده از روش نمونه گیری( مرد 26 و زن 22)
ودند که در این گروه از نمونه گیری صرف نظر شده و کلیه جامعه به عنوان منبع دانشگاه مذکور بحقوق خصوصی اساتید رشته حقوق 

در فرایند گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای  اطالعاتی در فرایند تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند.
صد تراکمی، میانه، میانگین وزنی، انحراف معیار در امار توصیفی و ازمون تجزیه و تحلیل اطالعات از روش های اماری فراوانی، درصد، در

برای گروه های مستقل، آزمون لون برای برابری واریانس ها، آزمون همبستگی و آزمون های فریدمن و آزمون یومن ویتنی در امار  tهای 
، با توجه به عناصر نه  خصوصی سی کارشناسی ارشد حقوقاستنباطی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که کیفیت برنامه در

 گانه برنامه درسی در سطح مطلوب قرار دارد.
 

 کیفیت درونی ،ارزشیابی، حقوق خصوصی، برنامه درسی واژگان کلیدی:
Abstract 

 

The   curriculum   in   the   higher   education   systems   plays   a   determinant   role   qualitatively   

and quantitatively  in  achieving  goals  of  higher education. The goal of current  study   was to 

evaluate the quality of the curriculum is a graduate private law. This research study is descriptive - 

survey. In the process of gathering information from the questionnaire is used.The study sample 

included the following: professors and students of private law, Tehran University campus Qom . For 

data analysis, statistical methods frequency, density, median, weighted mean, standard deviation 

descriptive statistics  and T test for independent groups, Levene test for equality of variances, 

correlation test and Mann-Whitney and Friedman tests were used in statistical inference was 

used.The findings show that the quality of the curriculum Master of private law, according to the 

nine elements of the curriculum is desirable .       
            Keywords: Evaluation, Internal Efficiency, Curriculum, private law    
 

 



 

 مقدمه 

تواند نقش موثری در تحقق و شتاب حرکت اجتماعی و اقتصادی ملل ایفا کند صرفاً با تقویت دستیابی به فناوری و دانش پیشرفته که می
آموزش عالی و برنامه ریزی کمی و کیفی آن میسر است. بدین منظور آموزش عالی به عنوان نهادی کلیدی مورد توجه خاص دولت ها و 

گرفته است. دانشگاهها به عنوان مراکزی که به تربیت و آماده سازی نیروی انسانی کارآمد، شایسته و دارای مهارت به منظور ملت ها قرار 
ی بر عهده دارند. بنابراین برنامه های درسی پاسخگویی به نیاز های اساسی جامعه در زمینه های مختلف می پردازند، نقش حیاتی و کلید

ت آموزش عالی در توفیق یا شکست موسسات جامعه، نقش کلیدی و بسیار تعیین کننده ای ایفا می در دانشگاهها و موسسا
(. متاسفانه به رغم اهمیت برنامه درسی در دانشگاهها، میزان توجه به آن کافی نیست و حتی تالش و همت الزم برای 2005؛1کنند)ورتن

(. اشتغال عملی نگارنده در دانشگاه و مشاهده عدم تغییر در 2003ار ندارد)پوفام؛بررسی، ارزشیابی، اصالح و تغییر آنها در دستور کار قر
برنامه های درسی طی سالیان متمادی، نگارنده را بر ان داشت تا یکی از رشته های دانشگاهی)حقوق خصوصی( را از زوایا و ابعاد متفاوتی 

ری موضوع مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و ضمن معرفی چارچوب و روش مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله ابتدا مفاهیم و ابعاد نظ
 شناسی تحقیق ، نتایج و یافته های مهم عرضه می شود.                                                                   

 
                                               ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی                                           

روز درباره واحد آموزشی به منظور قضاوت و تصمیم ارزیابی درونی فرایند تعیین، تهیه و گرد اوری داده ها و اطالعات مناسب، مرتبط و به
که در خصوص عناصر برنامه درسی  (. با توجه به دیدگاه های متفاوتی1385گیری جهت بهبود کیفیت و اصالح ضعف ها است)حجازی ؛

سه  4در بین آنها است. برای مثال دکر واکر 3و انسجام 2وجود دارد مهمترین مساله در ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی، ایجاد تعادل
چهار عنصر هدف،  5عنصر هدف، محتوا و سازماندهی محتوای یادگیری را به عنوان عناصر برنامه درسی معرفی می کند در حالی که تایلر

 ( . 1385محتوا، روش و ارزشیابی را به عنوان عناصر برنامه درسی معرفی می کند. )فتحی؛
می باشد که  نه عنصر، اهداف، مواد اموزشی، محتوا،  6با اینحال معروفترین برداشت از عناصر برنامه درسی، طبقه بندی فرانسیس کالین

ی، ارزشیابی، گروهبندی، زمان، فضا  را به عنوان عناصر برنامه درسی معرفی می فعالیت های یادگیری، راهبردهای یادگیر
 (. ا1388کند)مهرمحمدی؛

برنامه درسی،  ضمن مطرح کردن سواالتی به تبیین عناصر برنامه درسی فرانسیس کالین « منطق و چرایی»با محور قرار دادن عنصر  7 کرا
 ( .1385معرفی می کند)فتحی؛« بوتتار عنک» می پردازد و الگویی را با عنوان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 - Worthen 
2 -balance 
3 -Coherence 
4 -Decker walker 
5 -Tyler 
6 -F.klien 
7 -Akker 



 

 
 (1383عناصر برنامه درسی و تبیین آنها درفرایند کیفیت برنامه درسی)به نقل ازشفیعی؛ 1جدول 

 
 عناصر برنامه ردسی پرسش جهت دهنده

 منطق چرا فراگیران باید یاد بگیرند؟

 صد و اهدافمقا یادگیرندگان در جهت تحقق چه اهدافی به یادگیری می پردازند؟

 محتوا یادگیرندگان چه چیزی می آموزند؟

 فعالیت های ادگیری یادگیندگان چگونه می آموزند؟

 نقش معلم معلم چگونه فرایند تدریس و یادگیری را تسهیل می کند؟

 مواد منابع یادگیرندگان با کمک چه چیزی به یادگیری می پردازند؟

 روهبندیگ با چه کسانی به یادگیری می پردازند؟

 مکان کجا به یادگیری می پردازند؟

 زمان کی و چه زمانی یاد می گیرند؟

 سنجش و ارزشیابی چفدر در یادگیری پیشرفت داشته اند؟
 
 در ارزشیابی کیفیت عناصر برنامه درسی استفاده از الگوی تار عنکبوتی اکر دارای محاسن زیر است: 

 فاوت برنامه درسی را به تصویر می کشد.این الگو، ارتباطات موجود بین عناصر مت 
 نقش محوری منطق و جرایی برنامه درسی را در این الگو کیفیت روشن میکند 
 .نشان میدهد که کیفیت پایین هر یک از عناصر، کل و موجودیت برنامه درسی را مورد تردید قرار می دهد 

 
الگوی فرانسیس کالین استفاده شده است. برای این منظور برنامه  در این پژوهش، برای بررسی کیفیت درونی عناصر برنامه درسی از

 دوره کارشناسی ارشد انتخاب شد.                                                                              خصوصی درسی حقوق حقوق
 هم از مستقل شکلی و ماهوی هایجنبه بر ناظر کلی، قواعد و اصول دارای و مندنظام ایرشته عنوان به خصوصی رشته حقوق حقوق

 حقوق افزون روز تحول. باشدمی مختلف هایرشته دارای خود شودمی محسوب حقوق اصلی هایشاخه از که حقوق از رشته باشد.اینمی
. است نداشته ایسابقه گذشته در که است شده حقوق از شاخه این از مختلفی هایگونه ایجاد باعث مختلف جوامع در خصوصی حقوق

ر علی رغم این اهمیت ، کیفیت برنامه درسی این رشته از لحاظ درونی در هاله ای از ابهام قرار دارد. در این زمینه با توجه به آنچه که د
 توجه قرار گرفت.                             بررسی مبانی نظری موضوع به آن اشاره شد، ارزشیابی کیفیت درونی این برنامه با توجه به عناصر نه گانه کالین مورد 

 در این زمینه اهداف و سواالت زیر مطرح شد:  
 

                                                                       
 اهداف و سواالت پژوهش:

حقوقی دانش اموختگان دوره کارشناسی توام با از آنجا که هدف اصلی رشته حقوق خصوصی، باال بردن سطح اطالعات و اگاهی و بینش 
آموزش روش تحقیق و تقویت قدرت اسنباط و تجزیه و تحلیل مسائل حقوقی است ، توجه به برنامه درسی به منظور نیل به این هدف حائز 

ق حقوق خصوصی بود. اهمیت فراوان است. . بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، مشخص کردن کیفیت برنامه درسی کارشناسی ارشد حقو
 :|ای نیز دنبال می شدند که عبارتند ازدر این زمینه، اهداف ویژه

 حقوق خصوصی حقوق درسی برنامه عناصر مطلوبیت میزان کردن مشخص-1

 حقوق خصوصی حقوق درسی برنامه ارتقاء منظور به پیشنهاداتی ارائه-2
 قرار گرفت:در جهت تحقق این اهداف، سوال های پژوهشی زیر،مورد توجه 



 

 باشد؟می چقدر درسی برنامه گانه نه عناصر به توجه رشته حقوق خصوصی با درسی برنامه مطلوبیت میزان-1
  کیفیت واحدهای درسی به اجرا گذاشته شده در رشته حقوق حقوق خصوصی به تفکیک دروس، با توجه به عناصر نه گانه

 برنامه درسی تا چه اندازه است؟
 چگونه است ؟« دانشجویان »به اجرا گذاشته شده در رشته حقوق حقوق خصوصی از دیدگاه  کیفیت واحدهای درسی 
  چگونه است ؟« مدرسان»کیفیت واحدهای درسی به اجرا گذاشته شده در رشته حقوق خصوصی از دیدگاه 
  ته شده، تفاوت وجود دارد؟از لحاظ کیفیت برنامه های درسی به اجرا گذاش« مدرسان»با دیدگاه « دانشجویان »آیا بین دیدگاه 

 
 

 روش تحقیق 
پیمایشی است. در فرایند گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شد که به صورت سوال های  –این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی 

زمینه کیفیت درونی  بسته و باز پاسخ طراحی شده بود. پرسشنامه به دو بخش اصلی تقسیم شده بود. بخش اول به جمع آوری اطالعات در
برنامه درسی مربوط می شد و خود دارای دو قسمت بود. در قسمت اول با مطالعه مبانی نظری موجود در زمینه برنامه درسی ، عوامل موثر 

های در بهبود کیفیت برنامه درسی شناسایی شدند. بر اساس عناصر نه گانه برنامه درسی )اهداف، محتوا،راهبردهای یادگیری، فعالیت 
یادگیری، مواد و وسایل، ارزشیابی، گروهبندی دانش آموزان، زمان و مکان( سوال هایی بیان شد. قسمت دوم این بخش به ارزشیابی 
واحدهای درسی رشته حقوق حقوق خصوصی مربوط می گردید. این مجموعه را مدرسان و دانشجویان رشته حقوق خصوصی ، به صورت 

 پرسشنامه مجزا تکمیل کردند.
در پرسشنامه دانشجویان از یک جدول دو بعدی استفاده شد که در یک بعد آن، سوال هایی در زمینه عناصر نه گانه برنامه درسی طرح 

 واحد درسی رشته حقوق حقوق خصوصی تنظیم گردید. 28شد و در بعد دیگر، عناوین 
پردیس قم دانشگاه تهران که در زمان انجام  حقوق خصوصید دانشجویان کارشناسی ارش از( مرد 30 و زن 24)نفر 54 شامل آماری جامعه 

با استفاده از روش نمونه ( مرد 26 و زن 22) نفر 48, مورگان-کرجسی جدول اساس که بر پژوهش در این رشته مشغول به تحصیل بودند 
 10دانشگاه مذکور که شامل  خصوصیحقوق شدند. همچنین گروه دوم شامل اساتید رشته  انتخاب نمونه عنوان به ساده تصادفی گیری

 نفر بودند که در این گروه از نمونه گیری صرف نظر شده و کلیه جامعه به عنوان منبع اطالعاتی در فرایند تحقیق شرکت داداه شدند.
 

  یافته ها
 

یفی برنامه های فعالیت های مهمی در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها انجام گرفت که شامل موارد زیر است: تعیین سطح ک
رشته حقوق خصوصی ، تعیین رتبه « دانشجویان و مدرسان »حقوق خصوصی ، مقایسه و بررسی نظریات دو گروه  درسی رشته

 .حقوق خصوصی همراه با اولویت بندی رتبه دروس واحدهای درسی رشته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 .: توصیف ویژگی های آزمودنی ها2جدول 

 درصد گزینه نفر 48تعداد کل:
 25/59 مرد جنس

 74/40 زن
 18/63 عالقه به تحصیل در رشته حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصیدلیل انتخاب رشته 

 91/20 ارتقای سطح دانش
 91/15 نیاز جامعه

 ------------- اتفاقی
 
 

 : مدرسان3جدول 

 درصد گزینه تعداد کل
 100 حقوق خصوصی رشته تحصیلی

 10 استاد رتبه علمی
 30 دانشیار
 60 استادیار

 - مربی
 

نفر  26زن ( و )  40 /74نفر معادل  22دانشجو شرکت کننده در پژوهش،  ) 48همانگونه که مالحظه می شود از مجموع 
درصد ( باالترین 91/20درصد و  18/63و به ترتیب با)« ارتقای سطح دانش »و « عالقه به تحصیل »مرد( بودند.  25/59معادل 

نیز درصدی را به خود اختصاص « انتخاب اتفاقی»درصد( نیز  پایین ترین گزینه بود. 91/15« )نیاز جامعه» انتخاب بودند و 
 نداد.

 بودند. ، دانشیاری و استاد تمام همه مدرسان رشته حقوق خصوصی ، دراین رشته  تخصص دارند و دارای مرتبه استادیاری 
 

 ا اولویت بندی. سطح کیفی دروس  رشته حقوق خصوصی همرا ب4جدول 
 سطح کیفی امتیاز عناوین دروس سطح کیفی امتیاز عناوین دروس
حقوق بین الملل  مطلوب 89/3 1حقوق مدنی 

 خصوصی
 مطلوب 68/3

 متوسط 21/3 متون فقه مطلوب 75/3 2حقوق مدنی 

 متوسط 43/3 اصول فقه مطلوب 80/3 حقوق تجارت

 متوسط 56/3 قواعد فقه مطلوب 77/3 متون حقوقی

    مطلوب 86/3 داوری بین الملل



 

    مطلوب 70/3 سمینار

  مطلوب رشته حقوق خصوصی
 

نشان دهنده سطح کیفی رشته حقوق خصوصی از دیدگاه دانشجویان به تفکیک هر یک از دروس مورد تدریس در این  4جدول 
حقوق »، «2حقوق مدنی »، « 1ی حقوق مدن»رشته  است. همانگونه که مشاهده می شود ، در رشته حقوق خصوصی دروس 

در سطح کیفی مطلوب و «  حقوق بین الملل خصوصی»،«، «سمینار»، « داوری بین الملل»،«متون حقوقی»،« تجارت
در سطح کیفی متوسط ارزشیابی شده اند با توجه به جدول ، باید گفت که از «  قواعد فقه »، «اصول فقه»، « متون فقه»دروس

 پایین ترین امتیاز را به دست اورد.«  متون فقه»باالترین و درس « داوری بین الملل»صوصی، درس بین دروس رشته حقوق خ

: مقایسه میانگین نمره های دو گروه دانشجویان با مدرسان بر حسب عناصر نه گانه با استفاده از 5جدول  
 ویتنی -آزمون یومن

 Uمقدار  Zدار مق سطح معناداری میانگین رتبه عناصر برنامه درسی ردیف

 مدرسان       دانشجویان
 5/151 -10/2 /030 53/34 85/20 هدف 1
 187 -46/1 /134 34/33 1/36 محتوا 2
 155 -139/2 /030 44 36/30 راهبردهای یادگیری 3
 151 -139/2 /030 02/43 33/31 فعالیت های یادگیری 4
 5/153 -181/2 /027 80/20 60/34 مواد و وسایل 5
 246 -/522 /609 12/39 12/39 ارزشیابی 6
 5/175 -654/1 /083 54/31 76/40 گروهبندی 7
 179 -921/1 /097 33/30 80/41 زمان 8
 188 -479/1 /128 42/31 50/36 فضا 9
 213 -042/1 /326 5/36 87/31 کل 

 
مواد و وسایل »بین نظریات دو گروه در مورد عناصر   0/=05مشاهده می شود، در سطح  5همان گونه که در جدول شماره   

 و تفاوت معناداری وجود دارد.« راهبردهای یادگیری»و  « یادگیری
تفاوت معناداری « گروهبندی»و « ارزشیابی»، « زمان»، «فضا»، «فعالیت های یادگیری»، «محتوا»، «هدف»در مورد عناصر 

ازمودنی در مورد کل برنامه درسی ، تفاوت معناداری مشاهده نشد. بنابراین   مشاهده نشد. در مجموع بین نظریات دو گروه
فرض صفر و برابر بودن میانگین نمره های دو گروه ، در زمینه کیفیت برنامه درسی را نمی توان رد کرد. با توجه به اینکه در 

زمودنی وجود داشت، برای بررسی و تجزیه و ویتنی تنها در دو عنصر تفاوت معناداری بین میانگین دو گروه آ -آزمون یومن
 محاسبه شد.  Tتحلیل بیشتر ازمون 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 tمقایسه میانگین نمره های دو گروه دانشجویان با مدرسان بر حسب عناصر نه گانه با استفاده از آزمون  6جدول 

تفاوت  انحراف معیار میانگین عناصر برنامه درسی ردیف
 میانگین ها

سطح  Tمقدار 
 مدرسین دانشجویان مدرسین دانشجویان معناداری

 /387 -32/1 /129 /83 /76 76/3 11/3 هدف 1
 /593 /467 /352 /79 /65 32/3 09/3 محتوا 2
 /159 -47/1 /137 /73 /68 41/3 17/2 راهبردهای یادگیری 3
فعالیت های  4

 یادگیری
71/3 73/3 73/ 69/ 410/ 15/1- 363/ 

 /432 -/540 /132 /71 /67 42/3 20/3 مواد و وسایل 5
 /071 -77/1 /304 /74 /71 88/3 82/3 ارزشیابی 6
 /312 -36/1 /361 /83 /78 21/3 49/2 گروهبندی 7
 /319 -132/1 /306 /81 /62 98/3 64/3 زمان 8
 /303 -027/1 /301 /74 /73 58/3 38/3 فضا 9

 /081 -73/1 /413 /69 /66 86/3 43/3 کل 
 

 

با توجه به نمره های بدست امده در ستون تفاوت بین میانگین ها در امتیاز کل محاسبه شده برای برنامه درسی  6در جدول
 ارائه شده در رشته حقوق خصوصی، امتیاز مدرسان بیشتر از دانشجویان بود.

                                  یافته ها با تمرکز بر سوال های پژوهش                                                     
  سوال اول: کیفیت واحدهای درسی به اجرا گذاشته شده در رشته حقوق حقوق خصوصی به تفکیک دروس، با توجه به عناصر نه

 گانه برنامه درسی تا چه اندازه است؟                 
عالیت های یادگیری، راهبردهای یادگیری و زمان  در سطح عناصرهدف، مواد آموزشی، محتوا، ارزشیابی ، ف 1در  درس حقوق مدنی  

 کیفی مطلوب وبقیه عناصر در سطح کیفی متوسط قرار گرفتند                                                            
روس حقوق تجارت، داوری در سطح کیفی پایین و بقیه عناصر در سطح مطلوب قرار گرفتند.در د« زمان»عنصر  2در درس حقوق مدنی 

بین الملل، حقوق بین الملل خصوصی، همه عناصر مورد بررسی در سطح کیفی مطلوب  قرار گرفتند . در درس متون حقوقی  عناصر زمان 
ت و ارزشیابی در سطح کیفی پایین و بقیه عناصر در سطح مطلوب ارزشیابی شدند در درس متون فقه  عناصردهای یادگیری، محتوا، فعالی

های یادگیری  در سطح پایین و بقیه عناصردر سطح کیفی متوسط قرار گرفته اند. در درس اصول فقه عناصر محتوا، فعالیت های 
یادگیری، راهبردهای یادگیری در سطح کیفی پایین  و بقیه عناصر در سطح کیفی متوسط قرار گرفتند. در  درس قواعد فقه عناصر روش 

ی یادگیری ، زمان، و ارزشیابی در سطح کیفی پایین  و بقیه عناصر در سطح کیفی متوسط  قرار گرفتند در های یادگیری  و فعالیت ها
درس سمینار عناصر هدف، محتوا، فعالیت های یادگیری، راهبردهای یادگیری، فضا و مواد یادگیری  در سطح مطلوب . و بقیه عناصر در 

 سطح کیفی متوسط قرار گرفتند.  
متیازات بدست امده برای هر یک از دروس بر حسب عناصر نه گانه مورد بررسی، می توان این دروس را از لحاظ کیفیت و با توجه به ا

 سطح مطلوبیت ارائه برنامه درسی بدین گونه اولویت بندی کرد:   



 

 : اولویت بندی دروس رشته حقوق خصوصی7جدول 

 نام درس رتبه نام درس رتبه
 ینارسم 7 داوری بین الملل 1
 قواعد فقه 8 متون حقوقی 2
 اصول فقه 9 2حقوق مدنی  3
 متون فقه 10 1حقوق مدنی 4
   حقوق تجارت 5
   حقوق بین الملل خصوصی 6

                 
  چگونه است ؟« دانشجویان »سوال های دوم کیفیت واحدهای درسی به اجرا گذاشته شده در رشته حقوق خصوصی  از دیدگاه 

 ان ، کیفیت برنامه درسی اجرا شده را در سطح مطلوب  ارزشیابی کردند.دانشجوی
 

  ؟ چگونه است« مدرسان»سوال سوم : کیفیت واحدهای درسی به اجرا گذاشته شده در رشته حقوق خصوصی  از دیدگاه 
 مدرسان، کیفیت برنامه درسی اجرا شده را در سطح مطلوب  ارزشیابی کردند.

 از لحاظ کیفیت برنامه های درسی به اجرا گذاشته شده، « مدرسان»با دیدگاه « دانشجویان »دگاه سوال چهارم: آیا بین دی
 تفاوت وجود دارد؟

با وجود تفاوت معنی دار در دو عنصر مواد و وسایل یادگیری  و راهبردهای یادگیری ، تفاوت معناداری بین دو گروه ازمودنی در کل  
رصد اطمینان می توان گفت هر دو گروه نظر یکسانی به برنامه درسی داشتند. در مقایسه د 99برنامه درسی مشاهده نشد و با 

میانگین های بدست امده از دو گروه، در مورد عناصر هدف، محتوا، راهبردهای یادگیری، فعالیت های یادگیری و ازشیابی مدرسان 
، زمان، فضا، مواد و وسایل و گروهبندی  دانشجویان ارزشیابی ارزشیابی مثبتی نسبت به دانشجویان  داشتند و در مورد عناصر محتوا

 مدرسان مثبت تر از مدرسان داشتند.
 

 بحث و نتیجه گیری:
همانطور که در یافته های حاصل از پژوهش مالحظه شد، یافته ها در عرصه ارزشیابی برنامه درسی رشته حقوق خصوصی، با توجه به 

 به طور کلی ، کیفیت دروس، در حد مطلوبی قرار دارد.عناصر نه گانه، بیانگر ان است که 
لیکن با توجه به رشد فزاینده علم به نظر می رسد با توجه به مجموعه راه کارهای زیر ، بتوان کیفیت برنامه درسی ذیربط را در 

 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی افزایش دهد:
 ویان رشته حقوق حقوق خصوصی با مراکز گوناگون حقوق حقوق برقراری ارتباط نزدیک بین اعضای هیات علمی و دانشج

 خصوصی در سازمان های دیگر
 تدارک منابع و امکانات مورد نیاز برای افزایش کیفیت اجرای برنامه درسی ذیربط 
 بررسی و تجدید نظر مداوم در محتوا و ترکیب دروس از طریق تشکیل جلسات بین اعضای و مسئوالن ذیربط 
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