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چکیده
نياز بيش از پيش دانشآموختگان به اطالعات و مهارتهای عمومی ،توانمندی در دسترسی به اطالعات،
برقراری ارتباطات مؤثر ،تجزیه و تحليل مسائل و ارائهی راه و حلها ،تفكر خالق و شناسایی محيط ملی و
بينالمللی ضرورت وجود دروس عمومی دانشگاهها را تبيين مینماید .پژوهش حاضر به دنبال بررسی
کميت و کيفيت این دروس در نظام آموزش عالی ایران با مطالعه و بررسی تطبيقی چندی از دانشگاههای
جهان میباشد .محورهای اصلی در این پژوهش ،بررسی چگونگی سنجش و تغييرات در برنامهها ،مقررات
آموزشی ،موضوعات ،دورهها و واحدهای درسی آموزش عمومی است .طی مطالعه دانشگاههای نمونه
نكات مثبت و قابل تأمل از این مطالعه حاصل شده است که میتوان برای بهبود برنامه دروس عمومی در
دانشگاههای ایران پيشنهاد نمود.

واژگان کلیدی :دروس عمومی ،برنامه درسی ،مطالعه تطبیقی ،دانشگاه ،کارشناسی

مقدمه
آموزش عمومی یا دروس عمومی در نظامهای آموزش عالی ،از قبل از قرن هجده ميالدی
و تا اوایل آن ،نه به عنوان «آموزش عمومی» بلكه با اصطالح «آموزش ليبرال» معرفی
میشد .در آموزش ليبرال ،تمامی دانشجویان میبایست به نحو مطلوبی از مجموع کارهای
علمی و ادبی کالسيک ،فلسفه ،زبانهای خارجی ،منطق و علم معانی بيان ،کسب اطالعات
میکردند؛ چرا که در این مدل تاکيد بر داشتن مبانی وسيع و جامع از دانش ،پرورش حس
قدرشناسی از دانش ،داشتن توانایی تفكر و حل مسائل بوده است .در اواخر قرن نوزده
 .1دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی دانشگاه تهران ،ایميلErfane68@gmail.com :
 .2دانشيار گروه روشها و برنامههای آموزشی دانشگاه تهران ،ایميلHakimzadeh@ut.ac.ir :
 .3دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی دانشگاه تهران( ،نویسنده مسؤول) ،ایميلMalekipour@ut.ac.i :
 .4دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی دانشگاه تهران ،ایميلEhteram65@gmail.com :
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ميالدی و به دنبال فشارهای اجتماعی ناشی از تحوالت اجتماعی گسترده در جوامع
آمریكایی و اروپایی برای تحول نظام آموزش عالی در این جوامع ،تأکيد بر آموزش عملی
و کاربردی به منظور آماده کردن دانشجویان برای دنيای کار (در آن زمان) بيشتر شد .برای
مثال ،تصویب «قانون موریل» در  1٨62م .با تأکيد بر ارائهی رشتهها و برنامههای کاربردی
و تكنيكال در آموزش عالی ،از جملهی این موارد بود؛ لذا رشتهها و برنامههای درسی کار
محور ،تكنيكی و عملی بيش از پيش مورد توجه قرار گرفتند (عارفی و همكاران:13٨٨ ،.
.)97
مفهوم آموزش عمومی از جهان باستان و مدرن ردیابی شده است .آموزش عمومی
تئوری تكامل یافته آموزش و پرورش به تناسب همه دانشجویانی است که در زمان خود
زندگی میکنند .از آنجا که آموزش و پرورش ليبرال متناسب با تمامی دانشجویانی
نمیباشد ،از مفهوم آموزش عمومی متمایز میشود .در تالش برای تعریف آموزش عمومی
متمایز از آموزش و پرورش ليبرال ،بيكر 1به شش ویژگی اشاره میکند .او آموزش عمومی
را با عناوینی چون «آموزش و پرورش جهانی« ،»2آموزش و پرورش عملی« ،»3آموزش

شهروندی ،»4پارادایمی که به «تعليم تمامی انسانها »5میپردازد« ،آموزش انفرادی ،»6و
«نيروی یكپارچه »7یاد میکند .بنابراین آموزش و پرورش عمومی بر شهروندی« ،تمامی
انسانها» و فرد و جامعه متمرکز شده است .آموزش عمومی «ظهور روح دموکراتيک در
آموزش عالی است که تواناییهای وسيعتر و گستردهتری را برای طالبان خود فراهم
میکند ».در حالی که آموزش ليبرال آموزشی موضوع محور ،با بدنهای نسبتاً ثابت از محتوا
مواد درسی و سازماندهی منطقی است .هدف آن نيز پرورش تفكر انعكاسی است که تاکيد
کمتری بر رفتار دارد و متقاضيان آن نيز نخبگان فكری هستند .از سوی دیگر ،آموزش
عمومی ،بيشتر در رابطه با یادگيرنده است تا محتوی .اهداف آن عبارتند از توسعه فردی در
جنبه های مختلف و تاکيد بر سودمندی رفتاری و اجتماعی دارد و همچنين به توسعه فكری
1. Baker
2. universal Education
3. practical Education
4. education for Citizenship
5. educates The Whole Man
6. individualized Education
7. unifying Force
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به عنوان یک نتيجه یادگيری مینگرد (زاید)42 :2013 ،1؛ لذا آموزش عمومی تا حد
زیادی از آموزش و پرورش ليبرال در مفروضات اساسی آن ،جهتگيری ایدئولوژیک،
روش آموزشی ،ساختار برنامه و اهداف نهایی متفاوت است (زاید.)43 :2013 ،
هدف از آموزش عمومی آن است که دانشجویانی تربيت نماید که از طریق دورههایی
در برخی از موضوعات بنيادین دانش بشری مانند ریاضيات ،علوم ،زبان و ادبيات انگليسی،
علوم اجتماعی از آموزش و پرورشی گسترده و جامع برخوردار باشند .عالوه بر این« ،یک
وسيله اصلی برای پرورش ظرفيتهای از جمله ارتباطات ،تفكر انتقادی ،استدالل کمی و
ادغام دانش» محسوب میشود .مهارتهای عملی و فكری فوق جهت آماده سازی
دانشجویان برای شهروندی دموکراتيک در نظر گرفته شده است (دانكن.)1 :2014 ،2
دورههای آموزش عمومی به عنوان یک درس مشترک به دنبال گسترش و رشد
مهارتهای ارزشمند دانشجویان مانند انسجام فكری ،ارتباطات ،استدالل کمی و تفكر
انتقادی ،که برای یادگيری مادامالعمر ضروری است .در اصل ،این دورهها پایه و اساس
دانش مورد نياز برای فارغالتحصيالن ارائه میدهد تا شهروندان مناسبی برای جهان در حال

تغيير شوند (نلسون ليد 3و گارور .)24٨ :2009 ،4بنابراین حيطهی آموزش عمومی در
آموزش عالی در کنار حيطههای تخصصی ،پژوهشی و توسعهی دانش از اهميت بسزایی
برخوردار است؛ خصوصاً در دنيای کنونی که بيش از پيش نياز به دانش آموختگان دارای
اطالعات و مهارتهای عمومی ،توانمند در دسترسی به اطالعات ،برقراری ارتباطات مؤثر،
تجزیه و تحليل مسائل و ارائهی راه حلها ،تفكر خالق و شناسایی محيط ملی و بينالمللی
احساس میشود (عارفی و همكاران .)94 :13٨٨ ،این حيطه شامل مؤلفهها و اهدافی است
که به یک رشته خاص علمی تعلق ندارند .گرچه ابعاد «آموزش عمومی» از حيطههای
متفاوت دانش بشری شكل گرفته است ،ولی همان طور که عبارت نشان میدهد ،خاص
فراگيرندگان یک رشتهی خاص علمی نيست و برای همه فراگيرندگان و دانشجویان در
نظر گرفته شده است .در تعریف میتوان بخش عمومی برنامهی درسی آموزش عالی را به
عنوان بخش رسمی از آموزش دورهی کارشناسی تلقی کرد که در کنار درسهای
1. Zayed
2. Duncan
3. Nelson Laird
4. Garver
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تخصصی و اصلی ،به همهی دانشجویان به طور مشترک ارائه میشود (عارفی و همكاران،
.)95 :13٨٨
دانشجویان مقطع کارشناسی مایل هستند در کالسهای مربوط به رشته و یا آماده
سازی شغلی شرکت نمایند .اگر شرکت در دورههای برنامه آموزش عمومی ()GEP
اجباری باشد ،آنها طالب کالسهایی هستند که تكاليف و مسئوليتهای کمتری داشته
باشد (موفری .)209 :2014 ،1در تاریخچهی برنامههای درسی آموزش عالی ،موافقتها و
مخالفتهای متعددی پيرامون نقش و جایگاه برنامهی درسی عمومی در کنار برنامهی

درسی تخصصی دانشگاهها صورت پذیرفته است .گرچه موقعيت ،حضور و فعاليت این
بخش از برنامه به طور رسمی در تاریخ برنامهی درسی آموزش عالی قدمت چندانی ندارد.
ولی به طور کلی از جایگاه خاصی برخوردار بوده و نظرات متعددی در خصوص ابعاد
کمی و کيفی آن مطرح شده است (عارفی و همكاران.)96 :13٨٨ ،
بدین ترتيب ،ضمن تأکيد بر آموزش و تربيت حرفهای تخصصی ،آموزش عمومی نيز
جایگاه خود را در آموزشهای دانشگاهی (در دورههای کاردانی و کارشناسی) حفظ
نموده است و این بخش از برنامهی درسی به عنوان جزء جدایی ناپذیر و عنصر اساسی از
برنامهی درسی آموزش عالی در نظامهای مختلف شناخته شده است .برای مثال ،در حدود
 ٨5درصد از کالجها و دانشگاه های آمریكایی ،دانشجویان ملزم هستند که بخش آموزش
عمومی خود را تكميل کنند .در کشور ایران ،صد درصد دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی ملزم هستند که برنامهی درسی عمومی را به دانشجویان ارائه دهند و دانشجویان نيز
موظف به گذراندن این دروس هستند (عارفی و همكاران.)9٨ :13٨٨ ،
امروزه ،فردی که از آموزش ليبرال برخوردار شود قادر است تا اشكال مختلفی از
درک را بنيان نهد ،چشم انداز شناختی خود را افزایش دهد ،مفاهيم مختلف را دریابد ،بر
روشهای مختلف پژوهش تسلط یابد و توانایی قضاوت استداللهای مختلف را کسب
نماید که به موجب آن گزارههای درست را از نادرست ،استدالل معتبر از نامعتبر و
قضاوتهای درست را از نادرست متمایز میسازد .آموزش و پرورش ليبرال تاکيدش بر
بعد شناختی _رهایی از جهل_ میباشد که ظرفيتی برای شرکت در طيف گستردهای از

1. Murphree
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فعاليتهای دانش محور برای فرد را فراهم میآورد (پرینگ .)49 :1993 ،1هاتچينز
دانشگاهها را که دانشجویان را تنها برای شغل تربيت مینماید مورد انتقاد قرار داد و اعتقاد
داشت که دانشجویان از طریق ادبيات باستان یاد میگيرند که چگونه خودشان را به روشنی

بيان نمایند و به مهارتهای مهم تفكر موثر دست یابند (آلدگتر .)9 :2015 ،2این آرمان
درباره هدف آموزش و پرورش با فلسفه آموزش و پرورش پيشرو (مترقی) در آن زمان
متناقض است .دیویی دیدگاههاتچينز از آموزش و پرورش را مورد انتقاد قرار میدهد.
دیویی معتقد است که هدف از آموزش و پرورش تنها توسعه عقالنی به بيان هاتچينز
نمیباشد بلكه هدف بهبود دموکراسی در کل جامعه آمریكا میباشد (آلدگتر.)10 :2015 ،
دیویی بيان میکند که دانش آموزان با زمينههای اجتماعی ،دانش ،ایدهها و انتظارات
متفاوتی به مدرسه میآیند ،و از آنها انتظار دارند که مدارس آنچه که در زندگی روزمره
تجربه کردهاند را به آنان ارائه دهد و همچنين کمک نماید تا چگونگی عملكردی موثر در
جامعهشان را دریابند .دیویی شكست مدارس در رسيدن به این نياز را «اتالف در آموزش و
پرورش» ناميده است .همچنين هيرش 3معتقد است که «هدف اصلی از آموزش و پرورش

در جوامع انسانی ،فرهنگ پذیری؛ انتقال اطالعات خاص به کودکان که ميان گروه
بزرگساالن مشترک است ،محسوب میشود ».در این دیدگاه روابط ميان فردی به عنوان
مهارتی کليدی مورد تاکيد است که برنامه درسی باید در دانشجویان پرورش دهد تا ارتباط
و احساس حس تعلق به فرهنگ در آنان رشد یابد .بنابراین امروزه معنای آموزش و
پرورش از فرد تحصيل کرده به عنوان فردی با سواد خواندن و نوشتن فراتر رفته است ،این
مهارتها برای عملكرد موثر فرد در محيط اجتماعی پيچيده امروز کافی نمیباشد.
(آلدگتر.)9 :2015 ،
در سال  2000نزدیک به  30درصد از دانشجویان را اقليتهای قومی-نژادی تشكيل
میدادند .جنبشهای اجتماعی ،تنوعهای نژادی ،محيطی مطلوب را برای بازاندیشی
مشارکتهای فرهنگی از دیدگاه زنان و اقليتهای قومی ،و همچنين ارجحيت دیدگاه
جهانی و غير غربی نسبت به دیدگاه آمریكایی و غربی ایجاد نمودهاند (برینت و دیگران،
 .)611 :2009بدیهی است که فلسفه و نگرش مؤسسات تعيين کننده ارزشهای نهادینه شده
1. Pring
2. Aldegether
3. Hirsch
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در دورههای عمومی میباشد .امروزه تمرکز بر دورههایی است که تفكر خالق و انتقادی
را توسعه دهد و افرادی تربيت نمایند که نسبت به جهان متغير افراد خود آگاه باشد و
رویكردهای آموزش عمومی از آموزش ليبرال به سمت رویكردهای عملیتر که متناسب
با تغييرات اجتماعی امروز است ،حرکت نموده است( .آلدگتر .)13 :2015 ،از آنجا که
اهداف آموزش و پرورش در هر جامعهای دموکراتيک یا غير دموکراتيک -تربيت
دانشجویانی است ،که دانش مورد نياز جامعه را به آنها فراهم کنند ،این سوال مطرح
میشود که چه نوع آموزش و پرورشی سطح قابل قبولی از رشد عقالنی و فردی را ارائه
میدهد تا دانشجویانی تربيت نماید که عضوی فعال در جامعه خود باشند؟ بر این اساس
رئيس سابق دانشگاه هاروارد بر این باور بود که دانشجویان به دوره بيشتری در حوزه علوم
انسانی ،زبان ،هنر ،و ریاضيات نسبت به آنچه در حال حاضر میگذارند ،نياز دارند .بنابراین
به دنبال طرحی بودند که دورهها و مواد درسی بيشتری را در این زمينه شامل شود (آلدگتر،
)٨ :2015؛ لذا دانشگاه هاروارد برنامه درسی هستهای خود را در سال  1٨٨4کنار گذاشت و
یک سيستم انتخابی در قلب برنامه درسی خود معرفی نمود که چشم انداز آموزش عالی
آمریكا برای هميشه تغيير داد .این دورهها دربرگيرنده مجموعهی واحدی از دروسی است
که با شرایط توزیعی برای فارغالتحصيلی ارائه شده است .موضوعات دورهها متنوع هستند
و برتری در مطالعه موضوعات و متون وجود ندارد .مدل توزیعی این اجازه را به دانشجو
میدهد که از ميان دورههای معرفی شده از رشتههای متنوع و روشهای پژوهشی انتخاب
نمایند .در حالی که برنامه درسی هستهای در ایالت متحده بر مجموعهای از دانش و پایهای
مشترک برای گفتگو تاکيد دارد و مستلزم آن بود که دانشجویان کارهای باستان و
آرمانهای شكل دهنده تمدن غرب و مسيحيت را دریابند .مدل توزیعی اغلب رویارویی
دانشجویان را با چشم اندازها و بحثهای متنوع ترغيب میکنند .مدل توزیعی آموزش
عمومی به سرعت از مدل هستهای سنتی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بيستم سبقت
گرفته است( .شانكمن.)4 :2012 ،
همان طور که کميته هاروارد آموزش عمومی و آموزش تخصصی در جهان مدرنيته
برای تكميل نياز به دکتر و مهندس ضروری میداند (آلدگتر .)10 :2015 ،سراسر تاریخ و
حتی در حال حاضر نيز به منظور حمایت از منافع اصلی آموزش و پرورش برای توسعه
انسانی ،دانشگاهها نقش انتقادی در آماده سازی دانشجویان برای موفقيت شغلی بازی
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میکنند .دانشگاهها مدام با ایجاد تعادل ميان اهداف آموزشی که دنبال توسعه حقيقت و
اخالق هستند با اهداف ابزاریتری که آماده سازی شغلی و توسعه مهارتی است ،در
کشاکش میباشند (شانكمن.)3 :2012 ،
آموزش عمومی به عنوان حرکتی فرهنگی محسوب میشود .اگرچه اصطالح «آموزش
عمومی» و «آموزش ليبرال» در جای هم به کار میروند ،آموزش عمومی از اوایل قرن
بيستم به عنوان جنبش خودآگاهانه در تضاد با آموزش ليبرال سرچشمه میگيرد .در جایی
که تمرکز آموزش ليبرال بر مطالعه ميراث تمدن غرب با هدف توسعه عقالنی دانشجویان و
ارزش نهادن بر فرهنگ صورت میگيرد .جنبش آموزش عمومی ،با الهام از کار جان
دیویی و به نوبه خود از دیگر ترقی خواهان قرن بيستم ،در یكپارچه سازی دانش با اهداف
تعامل با مشكالت تمدن معاصر متمرکز است (برینت و دیگران .)607 :2009 ،شروع
آموزش عمومی از دههی  1930تا دههی  1940توسط تمامی متخصصان مورد تایيد است.
این حرکت شامل اساتيد و مجریان بانفوذ از جمله هاتچينز ،آدلر ،مک کوئن میشود.
(آلدگتر.)9 :2015 ،
آموزش عمومی ،به طور متوسط ،حدود  30درصد از برنامه آموزشی دوره کارشناسی
عمومی را تشكيل میدهند .در نتيجه نشان دهنده یک ویژگی مهم از تجربه علمی دانشجو
در کالجها و دانشگاههای آمریكا میباشد( .برینت و دیگران .)605 :2009 ،این آموزشها
به دورههای دانشگاهی اشاره دارد که به دانشجویان واگذار میشود تا مهارتهای عمومی
و اصلی که به موفقيت آنان کمک میکند ،کسب نمایند .هدف از این دورهها ،تربيت
دانشجویانی با دانش گسترده ،مهارتهای مطالعه ،تفكر و نوشتن میباشد .تاکيد دانشگاهها
بر این دورهها نشان دهنده فلسفه ،ارزشها و فرهنگ مؤسسات میباشد (آلدگتر:2015 ،
 .)٨طراحی آموزش عمومی یک تجربه علمی مشترک برای دانشجویان دوره کارشناسی
در تمام دانشگاهها فراهم میکند ،برنامه درسی ،دستيابی به شایستگی اساسی در نوشتن،
زبان خارجی ،تحقيق علمی ،دانش فرهنگی ،و دانش پژوهی ميان رشتهای را تضمين
مینماید (سند برنامه درسی هستهای کارشناسی 1دانشگاه تولين)1 :2010-2011 ،2

1. Undergratusde Core Curriculum
2. Tulane University
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با توجه به آنچه گفته شد ،علی رغم آن که ثبات و وجود برنامه درسی عمومی در
آموزش عالی غيرقابل انكار است؛ در مورد چگونگی کمی و کيفی آن هميشه بحثهایی
بوده است .بررسی تفاوتها در ميان دروس عمومی دانشگاههای ایران و سایر دانشگاههای
دنيا به شناسایی نقاط ضعف و همچنين حوزههای عملی که میتواند به بهبود این دورهها
منجر شود ،کمک کننده خواهد بود .هدف از نگارش این مقاله از آن جا نشئت میگيرد
که نگارندگان بر این باورند که دورههای عمومی ارائه شده در دانشگاههای ایران کارایی
الزم را در دستيابی به اهداف مورد نظر را نخواهند داشت .در همين راستا در این پژوهش
بر آن شدیم که با مطالعه آموزش عمومی سایر دانشگاههای موفق جهان و مقایسه تطبيقی با
دانشگاه تهران ،به نقاط ضعف و مثبت دروس عمومی بهتر پی ببریم تا بتوانيم برنامه درسی
مطلوبتری در جهت رسيدن به اهداف مورد نظر داشته باشيم.

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،پژوهشی تطبيقی است که با هدف توصيف و بررسی آموزش عمومی
دانشگاههای مختلف و در نهایت ارائه راهكار برای بهبود وضعيت آموزش عمومی در
ایران صورت گرفته است .این پژوهش از روش تحليلی-اسنادی برای جمعآوری اطالعات
استفاده نموده است .در این مطالعه تالش بر آن است که با روش تطبيقی و مطالعه اسناد
موجود در حوزه دورههای آموزش عمومی دانشگاههای مختلف به درک و تفسير ماهيت
و چگونگی دورههای عمومی بپردازد .بررسی اسناد و مدارک موجود در دانشگاههای
معتبر نشان میدهد که تمامی دانشگاههای کشورهای آمریكا ،کانادا ،استراليا و آسيا در
زمينه آموزش عموی در آموزش عالی تالش نمودهاند .براین اساس با استفاده از روش
نمونه گيری پژوهش به صورت طبقهای تصادفی از ميان دانشگاههای جهان ،دانشگاههای
ایالتی ميسوری ،دانشگاه یو سی داویس ،دانشگاه آمریكایی بيروت و دانشگاه تهران مورد
مطالعه قرار گرفته است .منطق انتخاب حوزههای جغرافيایی به عنوان طبقات نمونه آن بود
از بين دانشگاههای آمریكا ،اروپا ویژگی متمرکز بودن آموزش عمومی در دانشگاههای
آمریكا ،نمونهی بهتری برای مطالعه و تطبيق با آموزش عمومی ایران محسوب میشود.
دانشگاههای اروپا و استراليا و کانادا دارای برنامه آموزش عمومی یكسانی نمیباشند و به
تناسب هر دانشكده برنامهای جدا در نظر گرفته شده است .همچنين از ميان دانشگاه های
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برتر آسيا نيز دانشگاه بيروت از این منظر انتخاب شده است که نزدیكی دینی و جغرافيایی
بيشتری با کشور ما دارد.

یافتههای پژوهش
تغييرات آموزشی :دنيای امروز عالوه بر متخصصان رشته های تخصصی ،به افرادی نياز
دارد که از اطالعات و تواناییهای عمومی الزم نيز برخوردار باشند ،اهميت دروس عمومی
ضرورت بازبينی مداوم ،به موقع و مناسب برنامههای درسی را چندین برابر میسازد؛ به
گونهای که بتواند پاسخ گوی نيازها و شرایط روز باشد و در جهتی درست در راستای
رسيدن به اهداف خود حرکت نماید .به همين منظور دانشگاهها کميته و یا نهادی را مسئول
ارزیابی برنامههای درسی آموزش عمومی نمودهاند .این کميتهها در دانشگاههای مورد
مطالعه نيز وجود دارند .اما کيفيت عمل این کميتهها قابل تأمل و بررسی است .دانشگاه
های یو سی داویس ،ميسوری و بيروت ،کميتهای متشكل از اعضای مختلف اعم از
کارشناسان آموزشی ،کارشناسان دانشكدهها و همچنين نمایندهای از سوی دانشجویان
حضور دارند که به طور مستمر و همه جانبه به بررسی برنامههای آموزش عمومی
میپردازند .آخرین تغييرات صورت گرفته در این برنامهها برای دانشگاه ميسوری ،سال
 ،1997داویس 2011 ،و بيروت  2013بوده است .مسئوليت بازبينی برنامههای دروس
عمومی در دانشگاههای ایران بر عهده «شورای عالی انقالب فرهنگی» میباشد که آخرین
تغييرات نيز در سال  13٨3صورت گرفته است که چگونگی این تغييرات نيز در جای خود
قابل بررسی است.
جدول  .1بررسی تطبیقی ارزیابی برنامههای عمومی دانشگاههای مورد مطالعه
ارزیابی برنامه آموزشی عمومی
ميسوری

یو سی داویس

بيروت

تهران

دوره آمووووزش عموووومی

کميتووه ارزیووابی از هشووت

ارزیابی توسوط هيئوت مودیره

مسئوليت ارزیابی دورههای

باید حداقل هور سوه سوال

عضو تشكيل شوده اسوت

هر سه سال (شش تورم) بوه دو

یک بوار بایود بوه بررسوی

که شامل نماینده هوایی از

روش مسووتقيم و غيوور مسووتقيم

این بپردازد که آیوا عالقوه

کووالجهووای ارائووه دهنووده

صوووورت مووویگيووورد .روش

و ثبووت نووام کووافی بوورای

آموووووووزش در مقطووووووع

مسوووتقيم( :الووووف) ارزیووووابی

ادامووووه دوره در برنامووووه

کارشناسووووی ،موووودارس

سرفصووول (ب) آزموووونهوووای

آموووزش عمووومی وجووود

حرفووووووهای و کميتووووووه

اسووتاندارد شووده دانشووجویان.

عمووومی بوور عهووده شووورای
عالی برنامه ریوزی آموزشوی
است که این مسئوليت را در
قالب ارائه فورم هوایی جهوت
بازبينی در دوره ها بور عهوده
دانشگاه ها و اساتيد قرار داده
است که به دليل عدم وجوود
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دورههووای آموووزش ،بووه

روش غيوور مسووتقيم :ارزیووابی

عالوه ،دانشجویان مقطوع

پژوهش ،مصواحبه گروهوی و

قووانين و وظووایف مشووخ ،
بخووش اصووالح و بووازبينی در

کارشناسوووی و اتحادیوووه

فووردی دانشووجویان(The .
AUB's
General
Education Program,
)2013

برنامووههووای عمووومی عمووال
انجام نمی پذیرد( .آیوينناموه

علموووی خواهووود بوووود.
(General catalog,
)2014

شووورای عووالی برنامووه ریووزی
آموزشی.)1393 ،

جدول  .2بررسی تطبیقی تغییرات آموزشی دانشگاههای مورد مطالعه
تغييرات آموزشی
ميسوری

یو سی داویس

بيروت

نظوووارت و تغييووورات بووور آمووووزش

قبووووول از سوووووال  ،1997برنامووووووه

عمووومی بوور عهووده شووورای عووالی

آموووزش عمووومی دانشووگاه ایووالتی

برنامووه ریووزی آموزشووی موویباشوود

ميسووووری از یوووک مووودل تووووزیعی
گسوووترده پيوووروی مووویکووورد کوووه

کووه سرفصوول آموووزش عمووومی در
سوووال  1373انجوووام شوووده اسوووت.

متشوووكل از بوووويش از  350گزینووووه
طراحووی شووده بووود کووه مجموعووهای

آخوووووووووووورین

از اهووداف و نتووایج یووادگيری مووبهم

تغييوورات انجووام

و ضوووعيفی را تعيوووين نمووووده بوووود.

شوووده در ایووون

اصوووالحات آمووووزش و پووورورش

دورههوووا پوووایيز

عموووووومی در ژانویوووووه .1995 ،31

 2011بوووووووووده

پوووس از یوووازده جلسوووات در طوووی

اسووووووووووووووت.
(General
catalog,
)2014

یوووک دوره دو ماهوووه بوووه مجلوووس
سوونا دانشووكده ارائووه شوود ،سوواختار
یووک برنامووه جدیوود بووا اهووداف و
اهووداف مشووخ توور تصووویب شوود.
(General education at
Missouri
state
university
report,
)2013

تهران

آخووورین تغييووورات
انجووووام شووووده در
دورههوووا در سوووال
 2013بووده اسوت.
(The AUB's
General
Education
Program,
)2013

آخوورین تغييوورات طووی مصوووبهای
موووووور  13٨3/04/23صوووووورت
گرفتووه اسووت .بووا ایوون حووال آیووين
ناموووووه مجزایوووووی بووووورای دروس
عموووومی وجوووود نووودارد و ایووون
دروس در قالوووب سرفصووولهوووای
رشووته هووای ارائووه شووده اسووت .امووا
دانشووووگاههووووا در معرفووووی منووووابع
اختيووووارات دارنوووود کووووه کتووووب
دروس عموووووووووومی توسوووووووووط
دانشوووووگاههوووووا توووووا حووووودودی
بووهروزآوری شووده اسووت( .آیووين
نامووه شووورای عووالی برنامووه ریووزی
آموزشی.)1393 ،

مقررات آموزشی :مطالعه دانشگاههای مورد مطالعه نشان داده است که دانشگاه لزوم
گذراندن برنامههای آموزش عمومی را برای دانشجویان الزامی میدانند و امكان معادل
سازی دروس برای تمامی دانشگاهها وجود دارد .اما نكته قابل مالحظه دستورالعملهای
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دانشگاه ميسوری است که امكان پيش ارزشيابی را برای دانشجویان فراهم آورده است تا
دانشجویانی که مدعی برخورداری دانش و اطالعات الزم در زمينهای خاص هستند و با
شرکت در این ارزشيابیها از اتالف وقت و هزینه صرفه جویی نمایند.
جدول  .3بررسی تطبیقی مقررات آموزشی دانشگاههای مورد مطالعه
مقررات آموزشی
ميسوری

یو سی داویس

بيروت

تهران

اجباری بودن دورهها
دانشوووووجویانی کوووووه دورههوووووای
آموووزش عمووومی را در دانشووكده

تمووووامی دانشووووجویان

تموووامی دانشوووجویان

تمووووووامی دانشووووووجویان

موظووف بووه گذرانوودن

موظووف بووه گذرانوودن

موظوووف بوووه گذرانووودن

دورههوووای آمووووزش

دورههووووای آموووووزش

دوره هوووووای آمووووووزش

عمومی میباشند.

عمومی میباشند.

عمومی میباشند.

آزمووونهووای تعيووين سووطح بوورای

دانشوووووجویانی کوووووه

دانشوووووجویانی کوووووه

دانشووووجویانی کووووه دوره

دوره هوووای آمووووزش

هوووای آمووووزش عموووومی

مهوووارت کوووافی در هووور یوووک از

عمووووووووووووومی را در
دانشووووووكده و یووووووا

دورههووووای آموووووزش
عموووووووووووووومی را در

را در دانشوووووكده و یوووووا

دانشوووووووكده و یوووووووا

دانشووووگاه هووووای دیگوووور

دانشوووگاههوووای دیگووور

گذرانوووووده باشوووووند

گذرانوووده باشوووند امكوووان

گذرانووووووده باشووووووند

معووووادل سووووازی فووووراهم

امكووان معووادل سووازی

فوووووووراهم اسوووووووت.
(General
)catalog, 2014

اسوت(The AUB's .
General
Education
)Program, 2013

فووراهم اسووت( .آیووين

و یووووا دانشووووگاه هووووای دیگوووور
گذرانوووده باشوووند امكوووان معوووادل
سازی فراهم است.
وجووود نوووعی پوويش ارزشوويابی یووا
دانشووووجویانی کووووه معتقدنوووود از
دورههووا برخوردارنوود .ایوون عموول
بوووه منظوووور جلووووگيری از اتوووالف
وقووت و هزینوووه انجووام مووویشوووود.
ارزشيابی پایان تورم تنهوا بور اسواس
قبوووولی و موووردودی نمووویباشووود.
(General education at
Missouri
state
university
report,
)2013

دانشووگاه هووای دیگوور
امكووان معووادل سووازی

ناموووه شوووورای عوووالی
برنامووووووووه ریووووووووزی
آموزشی.)1393 ،

هدف برنامههای آموزش عمومی :رسالت دانشگاهها محدود به تربيت متخصصان مورد
نياز جامعه نمیباشد .قطعاً متخصصان و کارشناسان متعلق به جامعهای فراتر از محيط کاری
خود محسوب میشوند  .تربيت دانشجویانی مطلع ،آگاه ،مسئوليت پذیر و با فضایل اخالقی
و ...نيز از وظایف دانشگاهها محسوب میشود .بدین منظور برنامههای آموزش عمومی به
عنوان ابزاری اندیشيده شدهاند که مهارت ،توانایی ،تجارب و دانشی فراتر از رشته
تخصصی افراد به آنان ارائه دهند تا بتواند شهروندانی مفيد و موثر برای جامعه در تمامی
عرصههای و ارکان جامعه باشند .این هدف از اهداف کليدی و اصلی تمامی دانشگاههای
مورد مطالعه بوده است.
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جدول  .4بررسی تطبیقی هدف آموزش عمومی دانشگاههای مورد مطالعه
هدف آموزشی عمومی
ميسوری

یو سی داویس

بيروت

توسووووعه بخشوووويدن بووووه

ارتقای رشود فكوری تموامی
انتخووابی متفكرانووه باشووند

دانشووووووووووووووووجویان دوره
کارشناسووووی بووووا تضوووومين

کوووه منجووور بوووه زنووودگی

اینكووه بووه دانووش گسووتردهای

خوووووووالق و مولووووووود و

دسووت یابنووود کوووه دیووودگاه

مشوووارکت مسوووئوالنه در

آنووووان را فراتوووور از رشووووته

جامعووووووووووه شووووووووووود.
(General
education
at
Missouri
state
university
)report, 2013

تحصيليشووان گسووترش یابوود

فوووارغالتحصووويالن آگووواه و

یوووک جامعوووه مبتنوووی بووور

مطلووووع شووووود(The .
AUB's
General
Education
)Program, 2013

پرورش افوراد توا قوادر بوه

و بووه عنوووان شووهروندان در
دانووش بووه خوووبی خوودمت
(General
نماینوووووود.
)catalog, 2014

تهران

آموووووزش مهووووارتهووووای
اساسوی و دانوش بوه تمووامی
دانشووووجویان کووووه سووووبب
پوووورورش رشوووود فكووووری
آنهوووووووووا و تربيوووووووووت

اطالعوووات و معلوموووات
عموووومی دانشوووجویان و
رشووود بيووونش فرهنگوووی
آنوووووان ،بووووور اسووووواس
فرهنووووگ و معووووارف و
عقایوود اسووالمی و بوورای
آشوووونایی بووووا منطووووق و
روشهوووووای علموووووی.
(آیوووين ناموووه شوووورای
عووووالی برنامووووه ریووووزی
آموزشی.)1393 ،

واحدهای برنامه آموزش عمومی :مطالعه واحدهای درسی دانشگاههای مورد مطالعه
که با تفاصيل و جزیيات آن در جداول شماره  5-٨آمده است ،نشان دهنده آن است که
موضوعات ارائه شده در دانشگاه به طور کامل مشابهت ندارند و مؤلفهها و موضوعات
آموزشهای عمومی در دانشگاههای مختلف متنوع هستند؛ چرا که این موضوعات اهداف،
رسالتها و برنامههای راهبردی خاص خود را دارند و در جهت دست یابی به آنها،
برنامههای درسی و از جمله برنامههای درسی آموزش عمومی خود را تدوین میکنند .با
این حال تفاوتها و تمایزها در مقایسه با دانشگاه تهران بيشتر به چشم میخورد .همچنين
برنامهی درسی عمومی در حيطه واحدهای اختياری و متنوعی معرفی میشوند تا
دانشجویان با توجه به نيازهای خود به انتخاب آنها بپردازند .در حالی که در دانشگاه
تهران این واحدها به صورت کامالً تعریف شده و محدود ارائه میشوند و تنها در برخی
دروس معارف اسالمی امكان انتخاب وجود دارد که در مقایسه یا دیگر دانشگاهها در
گزینههای بسيار محدودتری این امكان فراهم شده است که حداکثر سه درس انتخاب
صورت میگيرد .جدول شماره  9مقایسهای از چگونگی واحد های ارائه شده در
دانشگاهها را نشان میدهد .به طور کلی حداقل واحدهایی که برای آموزش عمومی در نظر

37

مطالعه تطبیقی دروس عمومی کارشناسی در دانشگاههای میسوری ...

گرفته شده است؛ در دانشگاه یو سی داویس  71واحد ،دانشگاه ميسوری  45واحد،
دانشگاه بيروت  33واحد و دانشگاه تهران  21واحد میباشد .که به طور یقين وجود
واحدهای کمتر که دال بر آموزشهای کمتری نيز میباشد
جدول  .5بررسی دورههای آموزش عمومی دانشگاه ایالتی میسوری
دانشگاه ایالتی ميسوری

دورهها

مواد درسی

سمينار یكساله
مبانی
( 16-14واحد)
هدف:
آماده سازی دانشجویان برای کار علمی در
دانشگاه

واحد
 2واحد

ارتباطات نوشتاری و سواد

 3واحد

اطالعاتی (نوشتن )1

 3واحد

ارتباطات شفاهی
سواد کمی

 3-5واحد

ارتباطات نوشتاری و یادگيری
کاربردی و یكپارچه (نوشتن )2

 3واحد

علوم اجتماعی و رفتاری

 6واحد

دانش فرهنگی ( 12واحد)
هدف :کسب تجربه در علوم انسانی ،هنر و

علوم انسانی

فيلم ،تاریخ ،ادبيات ،و فلسفه

 3واحد

علوم اجتماعی  /رفتاری.

هنر

هنر ،رق  ،نوشتن خالقانه،
موسيقی ،و تئاتر

 3واحد

دانش طبيعی ( 7-10واحد)

علوم زیستی

هدف:
کسب تجربه زندگی و علوم فيزیكی

زیست شناسی عمومی .زیست
شناسی انسانی

 3-5واحد

علوم فيزیكی

نجوم ،شيمی ،زمين شناسی،
جغرافيا ،فيزیک

 3-5واحد

تاریخ و شكل گيری آمریكا،
قانون اساسی ایالت متحده و

تاریخ آمریكا ،دموکراسی
آمریكایی ،فعاليتهای مدنی ،و

ميسوری

شهروندی

امور عمومی
( 12واحد)
هدف :کسب تجربه عمومی از طریق
دورههای صالحيت فرهنگی ،رهبری
اخالقی ،و تعامالت جامعه.

صالحيت فرهنگی

موضوعات عمومی

مطالعه دیدگاههای متفاوت ،چند
فرهنگی ،و مذهبی
رهبری اخالقی ،صالحيتهای
فرهنگی ،و تعامل اجتماعی

 6واحد

 3واحد

 3واحد
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جدول  .6بررسی دورههای آموزش عمومی دانشگاه یوسی دیویس
دانشگاه یو سی داویس

موضوعات گسترده
( 52واحد)
افزایش دانش عمومی
دانشجویان

مواد درسی

واحد

هنر و علوم انسانی
تربيت دانشجویانی با سنتهای عقالنی ،دستاوردهای فرهنگی و

دوره

12-20

جریانهای تاریخی
علوم و مهندسی

3

دانش در زمينه ایده و برنامههای کاربردی رشتههای علمی ،برقراری
ارتباط بين حيطه ،قدرت ،محدودیتها و درخواست علوم
علوم اجتماعی
دانش در زمينه فعاليتهای فردی ،اجتماعی ،سياسی و اقتصادی افراد

12-20

انشاء انگليسی

 ٨واحد

سوادآموزی با کلمات و تصاویر

نوشتن تجربهها

حداقل  20واحد
کمک به دانشجویان به ایجاد ارتباط بين اندیشهها

مهارتهای شفاهی

و ایدهها در اشكال نوشتاری ،شفاهی و دیداری
سواد دیداری
سواد هستهای
( 35واحد)
جهت رسيدن به موفقيت
حرفهای و تربيت شهروندانی

4

متعهد متفكر در جامعه
وجهان

12-20

حداقل 6
واحد
حداقل 3
واحد
حداقل 3
واحد

سواد مدنی و فرهنگی

تاریخ ،حكومت و

حداقل  9واحد
تربيت دانشجویانی متفكر با مشارکت فعال در
جامعه مدنی ،چگونگی تحليل روابط اجتماعی و

فرهنگهای
آمریكا

واحد

سازمانی ،فهم تنوع فرهنگی آمریكا و درک
روابط بين ملل ،فرهنگ محلی و جهان

فرهنگهای جهانی

حداقل 3
واحد

سواد کمی
تربيت دانشجویان با مهارت استدالل کمی جهت ارزیابی دانش و ادعا از

حداقل 3

طریق روشهای کمی
سواد علمی
فهم روشهای بنيادی رویكرد علمی ،ایجاد دانش جدید و فهم چگونگی
ارتباط بين یافتههای علمی با سایر رشتهها و سياستهای عمومی

حداقل 6

واحد
حداقل 3
واحد

جدول  .7بررسی دورههای آموزش عمومی دانشگاه آمریکایی بیروت
دانشگاه آمریكایی بيروت

دوره

مهارت ارتباطی زبان انگليسی ( 3-6واحد)
هدف :کسب مهارت مكالمه و نوشتن ارتباطاتی و سواد
اطالعاتی زبان انگليسی

 4دوره

مهارت ارتباطی زبان عربی
( 3واحد)

2٨
دوره

مواد درسی

واحد

انگليسی آکادميک و پيشرفته

 3واحد

قواعد انگليسی

 3واحد

انگليسی برای تجارت بينالمللی

 3واحد

عربی برای رسانه

 6واحد

گرامر و نحو عربی ،زبان شناسی

 3واحد
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هدف :کسب مهارت نوشتن به زبان عربی
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ادبيات و شعر عرب (کالسيک،
مدرن ،عباسی ،صوفی ،نوستالژی) ... ،

 3واحد

نوشتن تخصصی

 3واحد

مطالعات قرآنی
مطالعات آمریكایی و رسانهای،

علوم انسانی ( 12واحد)
هدف :ارائه اشكال مختلف فرهنگی و لحظات مختلف تاریخی
جهت رشد تحليلی ،انتقادی ،و تواناییهای بازتابنده دانشجویان

مدنيت

 9دوره

تاریخ ،فلسفه ،معماری ،باستان
شناسی ،هنر و تاریخ هنر

علوم اجتماعی ( 6واحد)
هدف :کسب توانایی تجزیه و تحليل و درک رفتار فردی،
گروهی ،اجتماعی و یا فرهنگی انسان و بررسی تجربی مسائل
علوم اجتماعی
علوم طبيعی ( 6واحد)
توضيح مفاهيم اساسی در علوم طبيعی و نشان دادن روشهای

 5دوره

 4دوره

 3واحد

اقتصاد
آموزش ،روانشناسی

 3واحد

مطالعات اجتماعی

 3واحد

زیست شناسی ،زمين شناسی ،فيزیک
و شيمی

 2-4واحد

علوم کامپيوتر

 3واحد

ریاضيات

 4واحد

 2دوره

دانشگاهی و یا در شرایط دیگر
مهارت نوشتن در رشته تخصصی ( 3واحد)

 3واحد

 3واحد

معمول علمی پژوهش
تفكر کمی ( 3واحد)
توانایی دانشجویان در تعریف ،تخمين و حل مسائل در رشته های

 3واحد

 3واحد

 1دوره

جدول  .8بررسی دورههای آموزش عمومی دانشگاه تهران
دوره

دانشگاه تهران
مبانی نظری اسالم ( 4واحد)

2

اخالق اسالمی ( 2واحد)

3

مواد درسی

واحد

اندیشه اسالمی 1

 2واحد

اندیشه اسالمی 2

 2واحد

آیين زندگی (اخالق
کاربردی)
معارف اسالمی
( 12واحد)

و مفاهيم)
فلسفه اخالق (با تكيه

هدف :توسعه و تعميق باورها و اندیشههای دینی و
انقالبی و تحوّل مثبت در رفتارهای فردی و
اجتماعی نسل جوان دانشگاهی و مقابل آگاهانه با
شبهات و تفكرات التقاطی

اخالق اسالمی (مبانی

بر مباحث تربيتی)

 2واحد
 2واحد
 2واحد

آشنایی با قانون
انقالب اسالمی ایران(2
واحد)

3

اساسی جمهوری
اسالمی ایران
انقالب اسالمی ایران
اندیشه سياسی امام
خمينی

تاریخ و تمدن اسالمی (2

1

فرهنگ و تمدن اسالم

 2واحد
 2واحد
 2واحد
 2واحد
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واحد)
آشنایی با منابع اسالمی
( 2واحد)
زبان خارجه
هدف :کسب مهارت سرعت در خواندن ،آشنایی با لغات و اصطالح

و ایران
تفسير موضوعی قرآن
2

تفسير موضوعی
نهجالبالغه

1

 2واحد
 2واحد
 3واحد

ادبيات فارسی
هدف :آشنایی دانشجویان با زمينههای اجتماعی ،فرهنگی ایران و اندیشههای ایرانی-
اسالمی

1

تربيت بدنی ( 2واحد)
هدف :فراگرفتن شيوههای حفظ و نگهداری سالمت و تناسب بدن

2

دانش خانواده
هدف :انتقال دانش و اطالعات الزم در زمينه ازدواج و خانواده مسائل مربوط

1

 3واحد
تربيت بدنی 1

 1واحد

تربيت بدنی 2

 1واحد
 1واحد

دانشگاه تهران
دانشگاه بيروت
دانشگاه یو سی داویس
دانشگاه ميسوری
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جدول  .9بررسی تطبیقی برنامه درسی کشورهای مختلف
جدول مقایسه برنامه درسی کشورهای مختلف

سرفصل

دوره

واحد

سرفصل

دوره

واحد

سرفصل

دوره

واحد

سرفصل

دوره

واحد

مبانی

5
دانش فرهنگی

12

علوم و مهندسی

1

12-20

3

14-16

انسانی

هنر و علوم

1

12-20

انگليسی

مهارت ارتباطی

مهارت ارتباطی
عربی

4

3

اخالق اسالمی

3

2٨

3-6

اسالم

مبانی نظری

2

4

2

دانش طبيعی

2

امور عمومی

3

سواد آموزی با

فرهنگی

سواد مدنی و

7-10

کلمات و تصاویر

4

9

علوم طبيعی

4

2

20

علوم اجتماعی

5

12

علوم اجتماعی

1

12-20

علوم انسانی

9

12

6

6

اسالمی

تاریخ تمدن

اسالم

آشنایی با منابع
ایران

انقالب اسالمی

3

1

2

2

2

2

سواد کمی

1

3

سواد علمی

1

تخصصی
3

تفكر کمی

1

3

ادبيات فارسی
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بحث و نتیجه گیری
مطالعاتی هم که در سطح دنيا و دانشگاههای معتبر صورت گرفته و مروری که به برنامههای
درسی آنها داشتهایم ،نشان داده است در تمامی دانشگاه مجموعهای تحت عنوان آموزش
عمومی وجود دارد که دانشجویان رشتههای مختلف ملزم به گذراندن این دورهها
میباشند .در واقع ،تمامی دانشگاهها و کالج های کنونی در جهان به ارائه دورههای عمومی
به دنبال ارائه محتوا و عمل های متنوع از دیسيپلين های متنوع مبادرت می ورزند .بنابراین
ضرورت وجود این دورهها در دانشگاهها انكار پذیر است و در اصل آن تردیدی نيست.
همچنين هدف از ارائه این دورهها در دانشگاهها تا حدودی مشترک است .این دورهها به
منظور تربيت دانشجویانی با مهارتهای ارزشمندی چون تفكر تلفيقی ،ارتباطات ،تفكر
انتقادی و استدالل کمی میباشد که برای یادگيری مادام العمر ضروری است .به گونهای
که با تربيت همه جانبه تواناییها ،استعدادها ،مهارتها و تجارب دانشجویان ،آنان را به
شهروندانی موثر و مفيد برای جامعه خود مبدل نمایند .اما به طور کلی فاصله قابل
مالحظهای بين آموزش عمومی دانشگاههای ما با کشورهای مورد مطالعه وجود دارد که
جای تأمل دارد .یكی از این موارد ماهيت این دورهها با توجه به خواست و نياز شرایط
جامعه متفاوت است .به خصوص برای کشور ما که دارای نظام آموزشی و فرهنگی خاص
است و پيامهای زیادی در حوزه امور تربيتی ،اخالقی و سياسی و در حوزه امور شناختی
کشور ،مكتب و دین آن وجود دارد که به دانشجوی خودش منتقل میکند .ضرورت
گنجاندن این دروس در آموزش عمومی دانشگاه ما اجتناب ناپذیر است اما این بدان معنا
نيست که آموزش عمومی را محدود به ارائه دانش دینی و فرهنگی نمایيم .مطالعه دانشگاه-
های نمونه نشان داده است که دانشجویان عالوه بر برخورداری از دانشهای دینی و
فرهنگی ،باید از دانش ،مهارتهای و تواناییهای بنيادی و کليدی نيز مجهز شوند که در
قالب موضوعاتی مانند تفكر کمی ،دانش علمی ،مهارت نوشتن و مهارت پژوهش در
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آموزش عمومی سازمان دهی شده است .آمادهسازی دانشجویان برای مشاغل شغلی و
حرفه ای با پرورش مهارتهای عمومی مورد نياز تمامی افراد در محيط کار را میتوان از
دیگر اهداف دانشگاههای مورد مطالعه استنباط نمود؛ لذا ورود این قبيل از موضوعات در
دروس عمومی دانشگاههای کشور ما نيز خالی از فایده نخواهد بود .به در این جا میتوان
به ضرورت بازنگری در برنامههای درسی دروس عمومی دانشگاههای ایران اشاره نمود که
این امر نيز با توجه به مطالعه دانشگاههای نمونه ،خود جای تأمل دارد.
نتایج مطالعات انجام شده در دانشگاههای متفاوت جهان نشان دهنده فاصله زیادی بين
چگونگی دورههای عمومی این دانشگاهها و نظام آموزش عالی ایران در ابعاد مختلف
اهداف ،دوره ها ،محتوا ،تعداد واحدهای درسی و شيوه ارزشيابی وجود دارد بنابراین تغيير
در معنا ضرورت مفهوم و چگونگی آموزش عمومی دانشگاههای ایران اجتناب ناپذیر
است .چرا که ارزیابی اسناد نشان داده است که آخرین تغييرات کلی مربوط به سالهای
میباشد و قطعا متناسب با نيازها و خواستهای عصر کنونی نخواهد بود .وجود کميتههای
ارزیابی و لزوم ارزیابیهای مداوم کارایی و کيفيت دورههای آموزش عمومی نيز از نقاط
مثبت این دانشگاهها میباشد و بررسیهای متعددی نيز در این زمينه صورت میگيرد که
قابل مالحظهترین بخش آن حضور نمایندهای از دانشجویان کارشناسی در این کميتهها
میباشد که هر چه بيشتر از کيفيت برگزاری دورهها اطمينان حاصل شود و با بررسیهای
مكرر امكان اصالحات زود هنگام ميسر میشود در حالی که دورههای آموزش عمومی در
دانشگاههای ایران توسط نهاد «شورای عالی انقالب فرهنگی» پایه گذاری شده است و
مسئوليت بازبينی برنامهها بر عهده دانشگاهها ،دانشكدهها ،گروهها و اساتيد میباشد و از
آنجایی که الزامی از سوی این شورا صورت نمیگيرد ،مسئله ارزیابی در دانشگاههای
کشور چندان مورد توجه نمیباشد .نكته قابل تأمل دیگر مطالعه دانشگاههای نمونه ،وجود
تنوع در حيطههای موضوعی ارائه شده در آموزش عمومی میباشد که این امكان را فراهم
مینماید که دانشجویان با انتخاب هر یک از دروس متنوع ارائه شده ،رغبت آنان را به
شرکت موثر و بهره برداری مفيد از دوره بيشتر خواهد شد؛ لذا دستيابی به اهداف و
موفقيت دورهها متضمن خواهد شد .با توجه به تفاوتها و شباهتهای ساختاری در
برنامههای درسی دانشگاههای مختلف ،آنچه که ضروری است ،بازنگری در کميت و
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کيفيت دورههای آموزش عمومی دانشگاههای کشور و مرتفع کردن تنگناهایی که در این
.خصوص وجود دارد
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