
 

 

های  دروس عمومی کارشناسی در دانشگاه مطالعه تطبیقی
 ، بیروت و تهرانداویسمیسوری، یوسی 
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 15/6/94تاریخ پذیرش: 2/3/94 تاریخ دریافت:

 چکیده
 اطالعات، به دسترسی در یتوانمند عمومی، های مهارتو  اطالعاتبه  آموختگان دانش پيش از بيش نياز

 و ملی محيط شناسایی و تفكر خالق ،ها حلو  راه ی ارائه و مسائل تحليل و تجزیه مؤثر، ارتباطات برقراری
پژوهش حاضر به دنبال بررسی . نماید میها را تبيين  دروس عمومی دانشگاهوجود ضرورت  المللی بين

های  از دانشگاهبا مطالعه و بررسی تطبيقی چندی عالی ایران  کميت و کيفيت این دروس در نظام آموزش
، مقررات ها برنامهو تغييرات در  سنجشهای اصلی در این پژوهش، بررسی چگونگی محورباشد.  جهان می

های نمونه  العه دانشگاهطدرسی آموزش عمومی است. طی مهای و واحد ها دورهآموزشی، موضوعات، 
 در عمومی برنامه دروس بهبود برای توان میاز این مطالعه حاصل شده است که  تأملنكات مثبت و قابل 

  نمود. های ایران پيشنهاد دانشگاه

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

 مقدمه
 ميالدی هجده قرن از قبل از عالی، آموزش های نظام در عمومی دروس یا عمومی آموزش
 معرفی «ليبرال آموزش» اصطالح با بلكه «عمومی آموزش» عنوان به نه آن، اوایل تا و
 کارهای مجموع از مطلوبی نحو به بایست می دانشجویان تمامی ليبرال، آموزش در. شد می
 اطالعات کسب بيان، معانی علم و منطق خارجی، های زبان فلسفه، کالسيک، ادبی و علمی
 حس پرورش دانش، از جامع و وسيع مبانی داشتنتاکيد بر  مدل این در که چرا ؛کردند می

 نوزده قرن اواخر در. بوده است مسائل حل و تفكر توانایی داشتن دانش، از قدرشناسی
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 جوامع در گسترده اجتماعی تحوالت از ناشی اجتماعی فشارهای دنبال به و ميالدی
 عملی آموزش بر تأکيد جوامع، این در عالی آموزش نظام تحول برای اروپایی و آمریكایی

 برای. شد بيشتر( زمان آن در) کار دنيای برای دانشجویان کردن آماده منظور به کاربردی و
 کاربردی هایبرنامه و ها رشته ی ارائه بر تأکيد با. م 1٨62 در «لموری انونق» تصویب مثال،
 کار درسی های برنامه و ها رشته لذا ؛بود موارد این ی جمله از عالی، آموزش در تكنيكال و

: 13٨٨ ،.همكاران و عارفی) گرفتند قرار توجه مورد پيش از بيش عملی و تكنيكی ،محور
97.) 

 عمومی آموزش. ردیابی شده است مدرن و باستان جهان از عمومی آموزش مفهوم
 خود زمان است که در جویانیدانش همه تناسب به پرورش و آموزش یافته تكامل تئوری
 جویانیليبرال متناسب با تمامی دانش پرورش و آموزش که آنجا از. کنند می زندگی
 عمومی آموزش تعریف برای تالش . درشود می، از مفهوم آموزش عمومی متمایز باشد نمی
 عمومی آموزش او. کند میاشاره  ویژگی به شش 1ليبرال، بيكر پرورش و آموزش از متمایز

 آموزش» ،«3عملی پرورش و آموزش» ،«2جهانی پرورش و آموزش» را با عناوینی چون
 و ،«6انفرادی آموزش» ،پردازد می «5ها انسانتمامی  تعليم»به  که پارادایمی ،«4شهروندی

تمامی » شهروندی، ومی برمع پرورش و آموزش . بنابراینکند مییاد  «7یكپارچه نيروی»
 در دموکراتيک روح ظهور» عمومی آموزش .است شده متمرکز جامعه و و فرد «ها انسان
خود فراهم  طالبانرا برای  تری و گسترده تر وسيع های تواناییاست که  عالی آموزش
 محتوا از ثابت نسبتاً ای بدنه با محور، موضوعآموزشی  ليبرال آموزش در حالی که «.کند می

 تاکيد که است انعكاسی تفكر پرورش نيز آن هدف. است سازماندهی منطقیو  مواد درسی
 آموزش دیگر، سوی از .هستند فكری نخبگان متقاضيان آن نيز ودارد  ررفتا بر کمتری
 در فردی توسعه از عبارتند آن اهداف .محتویاست تا  یادگيرنده با رابطه در بيشتر عمومی،
 فكری توسعه هب همچنين و دارد اجتماعی و یرفتار سودمندی بر تاکيد و مختلف های جنبه
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 حد تا عمومی آموزش لذا ؛(42: 2013، 1)زاید نگرد می یادگيری نتيجه یک عنوان به
 ایدئولوژیک، گيری جهت آن، اساسی مفروضات در ليبرال پرورش و آموزش از زیادی
 (. 43: 2013)زاید،  است متفاوت نهایی اهداف و برنامه ختارسا آموزشی، روش

 هایی دوره طریق از که نماید تربيت دانشجویانی که است آن عمومی آموزش از هدف
 انگليسی، ادبيات و زبان علوم، ریاضيات، مانند بشری دانش بنيادین موضوعات از برخی در
 کی» این، بر عالوه. باشند برخوردار جامع و گسترده یپرورش و آموزش از اجتماعی علوم
 و کمی استدالل انتقادی، تفكر ارتباطات، جمله از های ظرفيت پرورش برای اصلی وسيله
 سازی آماده جهت فوق فكری و عملی های مهارت. شود می محسوب «دانش ادغام

 (.1: 2014 ،2دانكن) است شده گرفته نظر در دموکراتيک شهروندی برای دانشجویان
 رشد و گسترش دنبال به مشترک درس یک عنوان به عمومی آموزش های دوره
 تفكر و کمی استدالل ارتباطات، فكری، انسجام مانند دانشجویان ارزشمند های مهارت
 اساس و پایه ها دوره این اصل، در. است ضروری العمر مادام یادگيری برای که انتقادی،
 حال در جهان برای مناسبی شهروندان تا دهد می ارائه التحصيالن فارغ برای نياز مورد دانش
 در عمومی آموزش ی حيطهبنابراین  (.24٨: 2009 ،4گارور و 3ليد نلسون) شوند تغيير
 بسزایی اهميت از دانش ی توسعه و پژوهشی تخصصی، هایحيطه کنار در عالی آموزش
 دارای آموختگان دانش به نياز پيش از بيش که کنونی دنيای در خصوصاً است؛ برخوردار
 مؤثر، ارتباطات برقراری اطالعات، به دسترسی در توانمند عمومی، های مهارت و اطالعات
 المللی بين و ملی محيط شناسایی و خالق تفكر ،ها حل راه ی ارائه و مسائل تحليل و تجزیه
 است اهدافی و ها مؤلفه شامل حيطه این(. 94: 13٨٨ همكاران، و عارفی) شود می احساس
 هایحيطه از «عمومی آموزش» ابعاد گرچه. ندارند تعلق علمی خاص رشته یک به که

 خاص ،دهد می نشان عبارت که طور همان ولی است، گرفته شكل بشری دانش متفاوت
 در دانشجویان و فراگيرندگان همه برای و نيست علمی خاص ی رشته یک فراگيرندگان

 به را عالی آموزش درسی ی برنامه عمومی بخش توان می تعریف در. است شده گرفته نظر
 های درس کنار در که کرد تلقی کارشناسی ی دوره آموزش از رسمی بخش عنوان
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 همكاران، و عارفی) شود می ارائه مشترک طور به دانشجویان ی همه به اصلی، و تخصصی
13٨٨ :95.) 

 آماده یا و رشته به طمربو های کالس در هستند مایل کارشناسی مقطع دانشجویان
( GEP) یعموم آموزش برنامه هایدوره در شرکت اگر. نمایند شرکت شغلی سازی
 داشته کمتری های مسئوليت و تكاليف که هستند هایی کالس طالب ها آن باشد، اجباری
 و ها موافقت عالی، آموزش درسی هایبرنامه ی تاریخچه در (.209: 2014 ،1موفری) باشد
 ی برنامه کنار در عمومی درسی ی برنامه جایگاه نقش و پيرامون متعددی های مخالفت
 این فعاليت و حضور موقعيت، گرچه .است پذیرفته صورت ها دانشگاه تخصصی درسی
ندارد.  چندانی قدمت آموزش عالی درسی ی برنامه تاریخ در رسمی طور به برنامه از بخش
 ابعاد خصوص در متعددی نظرات و بوده برخوردار خاصی جایگاه از کلی طور به ولی
 (.96: 13٨٨ همكاران، و عارفی) است شده مطرح آن کيفی و کمی
 نيز عمومی آموزش تخصصی، یا حرفه تربيت و آموزش بر تأکيد ضمن ترتيب، بدین

 حفظ( کارشناسی و کاردانی هایدوره در) یدانشگاه های آموزش در را جایگاه خود
 از اساسی عنصر و ناپذیر جدایی جزء عنوان به درسی ی برنامه از بخش اینو  است نموده
 حدود در مثال، برای. است شناخته شده مختلف های نظام در عالی آموزش درسی ی برنامه
 آموزش بخش که ملزم هستند دانشجویان آمریكایی، های دانشگاه و ها کالج از درصد ٨5

 آموزش مؤسسات و ها دانشگاهدرصد  صد ایران، کشور در. کنند تكميل را خود عمومی
 نيز دانشجویان و دهند ارائه دانشجویان به را عمومی درسی ی برنامه که هستند ملزم عالی
  (.9٨: 13٨٨ همكاران، و عارفی) هستند دروس این گذراندن به موظف

 از مختلفی اشكال شود قادر است تا برخوردار ليبرال آموزش از که فردیامروزه، 
 بر ،دریابد را مختلف دهد، مفاهيم افزایش را خود شناختی انداز چشم نهد، بنيان را درک
 کسب را مختلف های استدالل قضاوت توانایی و یابد تسلط پژوهش مختلف های روش
 و نامعتبر از معتبر استدالل نادرست، از را درست های گزاره آن موجب به که نماید
 بر تاکيدش ليبرال پرورش و آموزش. سازد می متمایز نادرست از را درست های قضاوت
 از ای گسترده طيف در شرکت برای ظرفيتی که باشد می _جهل از رهایی_ شناختی بعد
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 هاتچينز (.49: 1993 ،1پرینگ) آورد می فراهم را فرد برای محور دانش های فعاليت
اعتقاد  و داد قرار انتقاد مورد نماید می تربيت شغل برای تنها را دانشجویان که را ها دانشگاه
 روشنی به را خودشان چگونه که گيرند می یاد باستان ادبيات طریق از دانشجویان که داشت
 آرمان این(. 9: 2015 ،2آلدگتر) یابند دست موثر تفكر مهم های مهارت به و نمایند بيان
 زمان آن در( مترقی) پيشرو پرورش و آموزش فلسفه با پرورش و آموزش هدف درباره
. دهد می قرار انتقاد مورد را پرورش و آموزش از هاتچينز دیدگاه دیویی. است متناقض
 چينزتها به بيان عقالنی توسعه تنها پرورش و آموزش از هدف که است معتقد دیویی
(. 10: 2015 آلدگتر،) باشد می آمریكا جامعه کل در دموکراسی بهبود هدف بلكه باشد نمی
 انتظارات و ها ایده دانش، اجتماعی، های زمينه باآموزان  دانش که کند می بيان دیویی
 روزمره زندگی در که آنچه مدارس که دارند انتظار ها ، و از آنآیند می مدرسه به متفاوتی
 در موثر عملكردی چگونگی تا نماید کمک همچنين و دهد ارائه آنان به را اند کرده تجربه
 و آموزش در اتالف» را نياز این به رسيدن در مدارس شكست دیویی. دریابند را شان جامعه
 پرورش و آموزش از اصلی هدف» که است معتقد 3هيرش همچنين. است ناميده «پرورش
 گروه ميان که کودکان به خاص اطالعات انتقال پذیری؛ فرهنگ انسانی، جوامع در

 عنوان به فردی ميان روابط دیدگاه این در.« شود می محسوب است، مشترک بزرگساالن
 ارتباط تا دهد پرورش دانشجویان در باید درسی برنامه که است تاکيد مورد کليدی مهارتی
 و آموزش معنای امروزه بنابراین. یابد رشد در آنان فرهنگ به تعلق حس احساس و

 این ،است رفته فراتر نوشتن و خواندن سواد با فردی عنوان به کرده تحصيل فرد از پرورش
. باشد نمی کافی امروز پيچيده اجتماعی محيط در فرد موثر عملكرد برای ها مهارت
 (.9: 2015 آلدگتر،)

 تشكيل نژادی-قومی های اقليت را دانشجویان از درصد 30 به نزدیک 2000 سال در
 بازاندیشی برای را مطلوب محيطی نژادی، های تنوع اجتماعی، های جنبش. دادند می

 دیدگاه ارجحيت همچنين و قومی، های اقليت و زنان دیدگاه از فرهنگی های مشارکت
 دیگران، و برینت) اند نموده ایجاد غربی و آمریكایی دیدگاه به نسبت غربی غير و جهانی
 شده نهادینه های ارزش کننده تعيين مؤسسات نگرش و فلسفه که است بدیهی (.611: 2009
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 انتقادی و خالق تفكر که است هاییدوره بر تمرکز امروزه. باشد می عمومی هایدوره در
 و باشد آگاه خود افراد متغير جهان به نسبت که نمایند تربيت افرادی و دهد توسعه را

 متناسب که تر عملی هایرویكرد سمت به ليبرال آموزش از عمومی آموزش رویكردهای
از آنجا که (. 13: 2015 آلدگتر،. )است نموده حرکت است، امروز اجتماعی تغييرات با

 تربيت -دموکراتيک غير یا دموکراتيک ای جامعه هر در پرورش و آموزش اهداف
این سوال مطرح ها فراهم کنند،  ی است، که دانش مورد نياز جامعه را به آندانشجویان
 ارائه را فردی و عقالنی رشد از قبولی قابل سطح پرورشی و آموزش نوع چه که شود می
 اساس این بر باشند؟ خود جامعه در فعال عضوی که نماید تربيت دانشجویانی تا دهد می
 علوم حوزه در بيشتری دوره به دانشجویان که بود باور این بر هاروارد  دانشگاه سابق رئيس
 بنابراین. دارند نياز ،گذارند می حاضر حال در آنچه به نسبت ریاضيات و هنر، زبان، انسانی،
 آلدگتر،) شود شامل زمينه این در را بيشتری درسی موادها و  دوره که بودند طرحی دنبال به

 و گذاشت کنار 1٨٨4 سال در را خود ای هسته درسی برنامه هاروارد دانشگاه لذا ؛(٨: 2015
 عالی آموزش انداز چشم که نمود معرفی خود درسی برنامه قلب در انتخابی سيستم یک
 است دروسی از واحدی ی مجموعه دربرگيرنده هادوره این. داد تغيير هميشه برای آمریكا
 هستند متنوع ها دوره موضوعات. است شده ارائه التحصيلی فارغ برای توزیعی شرایط با که
 دانشجو به را اجازه این توزیعی مدل. ندارد وجود متون و موضوعات مطالعه در برتریو 
 انتخاب پژوهشی های روش و متنوع هایرشته از شده معرفی هایدوره ميان از که دهد می
 ای پایه و دانش از ای مجموعه بر متحده ایالت در ای هسته درسی برنامه که حالی در. نمایند
 و باستان کارهای دانشجویان که بود آن مستلزم و دارد تاکيد گفتگو برای مشترک
 رویارویی اغلب توزیعی مدل. دریابند را مسيحيت و غرب تمدن دهنده شكل های آرمان

 آموزش توزیعی لدم. کنند می ترغيب متنوع های بحث و اندازها چشم با را دانشجویان
 سبقت بيستم قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر در سنتی ای هسته مدل از سرعت به عمومی
 (.4: 2012 شانكمن،. )است گرفته
 مدرنيته جهان در تخصصی آموزش و عمومی آموزش دهاروار کميته که طور همان
 و تاریخ سراسر(. 10: 2015 آلدگتر،) داند می ضروری مهندس و دکتر به نياز تكميل برای
 توسعه برای پرورش و آموزش اصلی منافع از حمایت منظور به نيز در حال حاضر حتی
 بازی شغلی موفقيت برای نیادانشجو سازی مادهآ در انتقادی نقش ها دانشگاه انسانی،
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 و حقيقت توسعه دنبال که آموزشی اهداف ميان تعادل ایجاد با مدام ها دانشگاه. کنند می
 در است، مهارتی توسعه و شغلی سازی آماده که تری ابزاری اهداف با هستند اخالق
 (.3: 2012 شانكمن،) باشند می کشاکش
 آموزش» اصطالح اگرچه. شود می محسوب فرهنگی حرکتی عنوان به عمومی آموزش
 قرن اوایل از عمومی آموزش ،روند می کار به هم جای در «ليبرال آموزش» و «عمومی
 جایی در. گيرد می سرچشمه ليبرال آموزش با تضاد در خودآگاهانه جنبش عنوان به بيستم
 و دانشجویان عقالنی توسعه هدف با غرب تمدن ميراث مطالعه بر ليبرال آموزش تمرکز که
 جان کار از الهام با ،عمومی آموزش جنبش. گيرد می صورت فرهنگ بر نهادن ارزش
 اهداف با دانش سازی یكپارچه در بيستم، قرن خواهان ترقی دیگر از خود نوبه به و دیویی
 عشرو (.607: 2009 ،دیگران و برینت) است متمرکز معاصر تمدن مشكالت با تعامل
. است تایيد مورد متخصصان تمامی توسط 1940 ی دهه تا 1930 ی دهه از عمومی آموزش
. شود می کوئن مک آدلر، هاتچينز، جمله از بانفوذ مجریان و اساتيد شامل حرکت این
 (.9: 2015 آلدگتر،)

 کارشناسی دوره آموزشی برنامه از درصد 30 حدود متوسط، طور به عمومی، آموزش
 دانشجو علمی تجربه از مهم ویژگی یک دهنده نشان نتيجه در. دهند می تشكيل را عمومی
 ها آموزش این (.605: 2009 دیگران، و برینت. )باشد می آمریكا هایدانشگاه و ها کالج در
 عمومی های مهارت تا شود می واگذار دانشجویان به که دارد اشاره دانشگاهی های دوره به
 تربيت ها،دوره این از هدف. نمایند کسب ،کند می کمک آنان موفقيت به که اصلی و

 ها دانشگاه تاکيد. باشد می نوشتن و تفكر مطالعه، های مهارت گسترده، دانش با دانشجویانی
: 2015 آلدگتر،) باشد می مؤسسات فرهنگ و ها ارزش فلسفه، دهنده نشان ها دوره این بر
 کارشناسی دوره دانشجویان برای مشترک علمی تجربه یک عمومی آموزش طراحی(. ٨
 نوشتن، در اساسی شایستگی به دستيابی درسی، برنامه ،کند می فراهم هادانشگاه تمام در
 تضمين را ای رشته ميان پژوهی دانش و فرهنگی، دانش علمی، تحقيق خارجی، زبان
  (1: 2010-2011، 2دانشگاه تولين 1کارشناسی ای هسته)سند برنامه درسی  نماید می

                                                           
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 
هایی  غيرقابل انكار است؛ در مورد چگونگی کمی و کيفی آن هميشه بحثآموزش عالی 

 هایدانشگاه سایر و ایران هایدانشگاه عمومی دروس ميان در هاتفاوت بوده است. بررسی
 هادوره این بهبود به تواندمی که عملی هایحوزه همچنين و ضعف نقاط شناسایی به دنيا
گيرد هدف از نگارش این مقاله از آن جا نشئت می .بود خواهد کننده کمک شود، منجر

های ایران کارایی های عمومی ارائه شده در دانشگاهکه نگارندگان بر این باورند که دوره
الزم را در دستيابی به اهداف مورد نظر را نخواهند داشت. در همين راستا در این پژوهش 

های موفق جهان و مقایسه تطبيقی با  اهمطالعه آموزش عمومی سایر دانشگبر آن شدیم که با 
دانشگاه تهران، به نقاط ضعف و مثبت دروس عمومی بهتر پی ببریم تا بتوانيم برنامه درسی 

 تری در جهت رسيدن به اهداف مورد نظر داشته باشيم.  مطلوب

 روش پژوهش
 عمومی آموزش بررسی و توصيف هدف با که است تطبيقی پژوهشی حاضر، پژوهش
 در عمومی آموزش وضعيت بهبود برای راهكار ارائه نهایت در و مختلف هایدانشگاه
 اطالعات آوری جمع برای اسنادی-تحليلی این پژوهش از روش. است گرفته صورت ایران

و مطالعه اسناد  تطبيقی روش با بر آن است که تالش مطالعه این در. است استفاده نموده
های مختلف به درک و تفسير ماهيت دانشگاه های آموزش عمومیموجود در حوزه دوره
 هایدانشگاه در موجود مدارک و اسناد بررسیهای عمومی بپردازد. و چگونگی دوره

 در آسيا و استراليا کانادا، آمریكا، کشورهای هایتمامی دانشگاه که دهد می نشان معتبر
 براین اساس با استفاده از روش .اندنموده تالش عالی آموزش در آموزش عموی زمينه
های جهان، دانشگاه هایدانشگاه ميان از ای تصادفیطبقه صورت به پژوهش گيری نمونه
 مورد تهران دانشگاه و بيروت آمریكایی دانشگاه یو سی داویس، دانشگاه ميسوری، ایالتی
 نمونه آن بود های جغرافيایی به عنوان طبقات منطق انتخاب حوزه. است گرفته قرار مطالعه
 هایدانشگاه در عمومی آموزش بودن متمرکز ویژگی اروپا آمریكا، های دانشگاه بين از

. شود می محسوب ایران عمومی آموزش با تطبيق و مطالعه برای بهتری ی نمونه آمریكا،
 به و باشند نمی یكسانی عمومی آموزش برنامه دارای کانادا و استراليا و اروپا هایدانشگاه
 های دانشگاه ميان ازهمچنين . است شده گرفته نظر در جدا ای برنامه دانشكده هر تناسب
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 جغرافيایی و دینی نزدیكی که است شده انتخاب منظر این از بيروت دانشگاه نيز آسيا برتر
 .دارد ما کشور با بيشتری

 های پژوهش یافته
 نياز افرادی به تخصصی، های رشته متخصصان بر عالوه امروز دنيای: تغييرات آموزشی

 عمومی دروس اهميت باشند، برخوردار نيز الزم عمومی های توانایی و اطالعات از که دارد
 ؛ بهسازد می برابر چندین را درسی های برنامه مناسب و موقع به مداوم، بازبينی ضرورت
و در جهتی درست در راستای  باشد روز شرایط و نيازها گوی پاسخ بتواند که ای گونه

ا نهادی را مسئول کميته و ی ها دانشگاهبه همين منظور  رسيدن به اهداف خود حرکت نماید.
های مورد  در دانشگاه ها کميته. این اند نمودههای درسی آموزش عمومی  ارزیابی برنامه

دانشگاه است. و بررسی  تأملقابل  ها کميتهمطالعه نيز وجود دارند. اما کيفيت عمل این 
متشكل از اعضای مختلف اعم از  ای کميته، ميسوری و بيروت، داویسهای یو سی 

از سوی دانشجویان  ای نمایندهو همچنين  ها دانشكدهکارشناسان آموزشی، کارشناسان 
های آموزش عمومی  تمر و همه جانبه به بررسی برنامهحضور دارند که به طور مس

برای دانشگاه ميسوری، سال  ها برنامه. آخرین تغييرات صورت گرفته در این پردازند می
های دروس  وده است. مسئوليت بازبينی برنامهب 2013و بيروت  2011، داویس، 1997

که آخرین  باشد می« فرهنگی انقالب عالی شورای»های ایران بر عهده  عمومی در دانشگاه
 خود جای در نيز تغييرات این چگونگی کهاست صورت گرفته  13٨3تغييرات نيز در سال 

 . است بررسی قابل

 های مورد مطالعههای عمومی دانشگاه بررسی تطبیقی ارزیابی برنامه .1جدول 
 ارزیابی برنامه آموزشی عمومی

 تهران بيروت داویسیو سی  ميسوری

 عموووومی آمووووزش دوره
 سوال  سوه  هور  حداقل باید
 بررسوی  بوه  بایود  بوار  یک
 عالقوه  آیوا  که بپردازد این
 بوورای کووافی نووام ثبووت و

 برنامووووه در دوره ادامووووه
 وجووود عمووومی آموووزش

 هشووت از ارزیووابی کميتووه
اسوت   شوده  تشكيل عضو

 از هوایی  نماینده که شامل
دهنووده  ارائووه هووای کووالج

 مقطووووووع در آموووووووزش
 موووودارسکارشناسووووی، 
 کميتووووووه و ای حرفووووووه

 مودیره  هيئوت  توسوط  ارزیابی
 دو بوه ( تورم  شش) سال سه هر
 مسووتقيم غيوور و مسووتقيم روش

 روش. گيووورد موووی صوووورت
 ارزیووووابی( الووووف: )مسوووتقيم 
 هوووای آزموووون( ب) سرفصووول
. دانشووجویان شووده اسووتاندارد

 های دوره ارزیابی مسئوليت
 شووورای عهووده بوور عمووومی
 آموزشوی  ریوزی  برنامه عالی
 در را مسئوليت این که است
 جهوت  هوایی  فورم  ارائه قالب
 عهوده  بور  ها دوره در بازبينی
 داده قرار اساتيد و ها دانشگاه
 وجوود  عدم دليل به که است
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 General) .دارد

education at 
Missouri state 
university report, 

2013) 

آموووزش، بووه   هووای دوره
 دانشجویان مقطوع  عالوه،

 اتحادیوووه و کارشناسوووی
 .بوووود خواهووود علموووی

(General catalog, 
2014) 

 ارزیووابی: مسووتقيم غيوور روش
 و گروهوی  مصواحبه  پژوهش،
 The) .دانشووجویان فووردی

AUB's General 
Education Program, 

2013) 

 مشووخ ، وظووایف و قووانين 
 در بووازبينی و اصووالح بخووش
 عمووال عمووومی هووای برنامووه
 ناموه  )آیوين  .پذیرد نمی انجام
 ریووزی برنامووه عووالی شووورای
 (. 1393آموزشی، 

 

 مورد مطالعه هایدانشگاه تغییرات آموزشی تطبیقی بررسی .2 جدول
 تغييرات آموزشی

 تهران بيروت یو سی داویس ميسوری

 برنامووووووه ،1997 سوووووال  از قبووووول 
 ایووالتی دانشووگاه عمووومی آموووزش
 تووووزیعی مووودل یوووک از ميسووووری
 کوووه کووورد موووی پيوووروی گسوووترده
 گزینووووه 350 از بوووويش از متشوووكل 
 ای مجموعووه کووه بووود شووده طراحووی
 مووبهم یووادگيری نتووایج و اهووداف از
. بوووود نمووووده تعيوووين را ضوووعيفی و

 پووورورش و آمووووزش اصوووالحات
. 1995 ،31 ژانویوووووه در عموووووومی
 طوووی در جلسوووات یوووازده از پوووس
 مجلوووس بوووه ماهوووه دو دوره یوووک
 سوواختار شوود، ارائووه دانشووكده سوونا
 و اهووداف بووا جدیوود برنامووه یووک
 .شوود تصووویب توور مشووخ  اهووداف

(General education at 
Missouri state 
university report, 

2013) 

آخوووووووووووورین 
تغييوورات انجووام  
شوووده در ایووون   

پوووایيز  هوووا دوره
بوووووووووده  2011

اسووووووووووووووت. 
(General 
catalog, 

2014) 

 تغييووورات آخووورین
 در شووووده انجووووام
 سوووال در هوووا دوره
 .اسوت  بووده  2013

(The AUB's 
General 

Education 
Program, 

2013) 

 آمووووزش بووور تغييووورات و نظوووارت
 عووالی شووورای عهووده بوور عمووومی
 باشوود مووی آموزشووی ریووزی برنامووه
 در عمووومی آموووزش سرفصوول کووه
. اسوووت شوووده انجوووام 1373 سوووال
 ای مصوووبه طووی تغييوورات آخوورین
 صوووووورت 23/04/13٨3 موووووور 
 آیووين حووال ایوون بووا. اسووت گرفتووه
 دروس بووووورای مجزایوووووی ناموووووه
 ایووون و نووودارد وجوووود عموووومی
 هوووای سرفصووول قالوووب در دروس
 امووا. اسووت شووده ارائووه هووای رشووته

 منووووابع معرفووووی در هووووا دانشووووگاه
 کتووووب کووووه دارنوووود اختيووووارات
 توسوووووووووط عموووووووووومی دروس

 حووووودودی توووووا هوووووا دانشوووووگاه
 )آیووين .اسووت شووده روزآوری بووه
 ریووزی برنامووه عووالی شووورای نامووه

 (.1393آموزشی، 

 

که دانشگاه لزوم  های مورد مطالعه نشان داده است مطالعه دانشگاه: مقررات آموزشی
و امكان معادل  دانند میهای آموزش عمومی را برای دانشجویان الزامی  گذراندن برنامه
 های دستورالعملوجود دارد. اما نكته قابل مالحظه  ها دانشگاه تمامی برایسازی دروس 
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دانشگاه ميسوری است که امكان پيش ارزشيابی را برای دانشجویان فراهم آورده است تا 
هستند و با خاص  ای زمينهاطالعات الزم در  دانشجویانی که مدعی برخورداری دانش و

 ها از اتالف وقت و هزینه صرفه جویی نمایند.   شرکت در این ارزشيابی
 های مورد مطالعهبررسی تطبیقی مقررات آموزشی دانشگاه .3جدول 

 مقررات آموزشی
 تهران بيروت داویسیو سی  ميسوری

 ها دورهاجباری بودن 
 هوووووای دوره کوووووه دانشوووووجویانی
 دانشووكده در را عمووومی آموووزش

 دیگوووور  هووووای دانشووووگاه  یووووا و
 معوووادل امكوووان باشوووند گذرانوووده
 .است فراهم سازی
 یووا ارزشوويابی پوويش نوووعی وجووود
 بوورای سووطح تعيووين هووای آزمووون

 از معتقدنوووود کووووه دانشووووجویانی
 از یوووک هووور در کوووافی مهوووارت
 عموول ایوون. برخوردارنوود هووا دوره
 اتوووالف از جلووووگيری منظوووور بوووه
 .شوووود موووی انجووام  هزینوووه و وقووت 
 اسواس  بور  تنهوا  تورم  پایان ارزشيابی
 .باشووود نموووی موووردودی و قبوووولی

(General education at 
Missouri state 
university report, 

2013) 

 دانشوووجویان  تموووامی
 گذرانوودن بووه موظووف
 آمووووزش هوووای دوره
 .باشند می عمومی

 کوووووه دانشوووووجویانی
 آمووووزش هوووای دوره

 در را عمووووووووووووومی
 یووووووا و دانشووووووكده
 دیگوور هووای دانشووگاه
 باشوووووند گذرانوووووده
 سووازی معووادل امكووان

 .اسوووووووت فوووووووراهم
(General 

catalog, 2014) 

 دانشووووووجویان تمووووووامی
 گذرانووودن بوووه موظوووف
 آمووووووزش هوووووای دوره
 .باشند می عمومی

 دوره کووووه دانشووووجویانی
 عموووومی آمووووزش هوووای
 یوووووا و دانشوووووكده در را

 دیگوووور هووووای دانشووووگاه
 امكوووان باشوووند گذرانوووده
 فووووراهم سووووازی معووووادل
 The AUB's) .اسوت 

General 
Education 

Program, 2013) 

 دانشووووجویان تمووووامی
 گذرانوودن بووه موظووف
 آموووووزش هووووای دوره
 .باشند می عمومی

 کوووووه  دانشوووووجویانی
 آموووووزش هووووای دوره

 در را عموووووووووووووومی
 یوووووووا و دانشوووووووكده
 دیگووور هوووای دانشوووگاه
 باشووووووند گذرانووووووده
 سووازی معووادل امكووان
 )آیووين  .اسووت فووراهم
 عوووالی شوووورای ناموووه

 ریووووووووزی برنامووووووووه
 (.1393آموزشی، 

محدود به تربيت متخصصان مورد  ها دانشگاهرسالت های آموزش عمومی:  هدف برنامه
فراتر از محيط کاری  ای جامعهبه  متعلقمتخصصان و کارشناسان  قطعاً. باشد نمینياز جامعه 

. تربيت دانشجویانی مطلع، آگاه، مسئوليت پذیر و با فضایل اخالقی شوند میخود محسوب 
های آموزش عمومی به  . بدین منظور برنامهشود میمحسوب  ها دانشگاهو... نيز از وظایف 

که مهارت، توانایی، تجارب و دانشی فراتر از رشته  اند شدهعنوان ابزاری اندیشيده 
و موثر برای جامعه در تمامی اند شهروندانی مفيد تخصصی افراد به آنان ارائه دهند تا بتو

های  هداف کليدی و اصلی تمامی دانشگاههای و ارکان جامعه باشند. این هدف از ا عرصه
 مورد مطالعه بوده است. 
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 های مورد مطالعهبررسی تطبیقی هدف آموزش عمومی دانشگاه .4جدول 
 آموزشی عمومیهدف 

 تهران بيروت داویسیو سی  ميسوری

 بوه  قوادر  توا  افوراد  پرورش
 باشووند متفكرانووه انتخووابی
 زنووودگی بوووه منجووور کوووه

 و مولووووووود و خوووووووالق
 در مسوووئوالنه مشوووارکت
 .شووووووووووود جامعووووووووووه
(General 

education at 
Missouri state 

university 
report, 2013) 

ارتقای رشود فكوری تموامی    
دوره دانشووووووووووووووووجویان 

کارشناسووووی بووووا تضوووومين  
 ای گسووتردهاینكووه بووه دانووش 

دسووت یابنووود کوووه دیووودگاه  
آنووووان را فراتوووور از رشووووته  
تحصيليشووان گسووترش یابوود  
و بووه عنوووان شووهروندان در   
یوووک جامعوووه مبتنوووی بووور    
دانووش بووه خوووبی خوودمت    

 General) نماینوووووود.

catalog, 2014) 

 هووووای مهووووارت آموووووزش
 تمووامی بوه  دانوش  و اساسوی 

 سووووبب کووووه دانشووووجویان
 یفكوووور رشوووود پوووورورش

 تربيوووووووووت و هوووووووووا آن
 و آگووواه التحصووويالن فوووارغ
 The).شووووود مطلووووع

AUB's General 
Education 

Program, 2013) 

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

 

های مورد مطالعه  های درسی دانشگاهمطالعه واحدبرنامه آموزش عمومی:  واحدهای
آمده است، نشان دهنده آن است که  5-٨شماره  که با تفاصيل و جزیيات آن در جداول

 موضوعات و ها مؤلفهموضوعات ارائه شده در دانشگاه به طور کامل مشابهت ندارند و 
 اهداف، موضوعات این که چرا هستند؛ متنوع های مختلف دانشگاه در عمومی های آموزش
 ،ها آن به یابی دست جهت در و دارند را خود خاص راهبردی های برنامه و ها رسالت
با  .کنند می تدوین را خود عمومی آموزش درسی های برنامه جمله از و درسی های برنامه

. همچنين خورد میدر مقایسه با دانشگاه تهران بيشتر به چشم  تمایزهاو  ها تفاوتاین حال 
 تا شوند می معرفی و متنوعی اختياری واحدهای حيطه در عمومی درسی ی برنامه

در حالی که در دانشگاه . بپردازند ها آن انتخاب به خود نيازهای به توجه با دانشجویان
و تنها در برخی  شوند می ارائه محدود و شده تعریف کامالً صورت به واحدها اینتهران 

در  ها دانشگاهدروس معارف اسالمی امكان انتخاب وجود دارد که در مقایسه یا دیگر 
سه درس انتخاب تری این امكان فراهم شده است که حداکثر های بسيار محدود گزینه
از چگونگی واحد های ارائه شده در  ای مقایسه 9. جدول شماره گيرد میصورت 
که برای آموزش عمومی در نظر  واحدهایی. به طور کلی حداقل دهد میرا نشان  ها شگاهدان
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واحد،  45واحد، دانشگاه ميسوری  71 داویسسی  یو دانشگاهگرفته شده است؛ در 
. که به طور یقين وجود باشد میواحد  21واحد و دانشگاه تهران  33دانشگاه بيروت 

  باشد میکمتری نيز  های آموزشهای کمتر که دال بر واحد
 های آموزش عمومی دانشگاه ایالتی میسوریبررسی دوره .5جدول 

 

 

 

 واحد مواد درسی ها دوره دانشگاه ایالتی ميسوری

 مبانی
 واحد( 14-16)

 هدف:
آماده سازی دانشجویان برای کار علمی در 

 دانشگاه

 سمينار یكساله
 

 واحد 2

و سواد  ارتباطات نوشتاری
  (1 اطالعاتی )نوشتن

 واحد 3

 ارتباطات شفاهی
 

 واحد 3

 سواد کمی
 

 واحد 5-3

و یادگيری  ارتباطات نوشتاری
  (2یكپارچه )نوشتن و  کاربردی

 واحد 3

 واحد( 12) یدانش فرهنگ
هدف: کسب تجربه در علوم انسانی، هنر و 

 علوم اجتماعی / رفتاری.

 و رفتاری علوم اجتماعی
 

 واحد 6

 واحد 3 تاریخ، ادبيات، و فلسفهفيلم،  علوم انسانی

 هنر
هنر، رق ، نوشتن خالقانه، 
 موسيقی، و تئاتر

 واحد 3

 واحد( 7-10) یدانش طبيع
 هدف:

 کسب تجربه زندگی و علوم فيزیكی

 علوم زیستی
زیست  زیست شناسی عمومی.
 شناسی انسانی

 واحد 5-3

 علوم فيزیكی
نجوم، شيمی، زمين شناسی، 
 جغرافيا، فيزیک

 واحد 5-3

 امور عمومی
 واحد( 12)
سب تجربه عمومی از طریق هدف: ک
های صالحيت فرهنگی، رهبری  دوره

 اخالقی، و تعامالت جامعه.

و شكل گيری آمریكا،  تاریخ
قانون اساسی ایالت متحده و 

 ميسوری

تاریخ آمریكا، دموکراسی 
مدنی، و  های فعاليتآمریكایی، 

 شهروندی

 واحد 6

 صالحيت فرهنگی
های متفاوت، چند  مطالعه دیدگاه

 فرهنگی، و مذهبی
 واحد 3

 موضوعات عمومی
 های صالحيترهبری اخالقی، 

 فرهنگی، و تعامل اجتماعی
 واحد 3
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 های آموزش عمومی دانشگاه یوسی دیویسبررسی دوره .6جدول 
 واحد مواد درسی دوره داویسدانشگاه یو سی 

 موضوعات گسترده
 واحد( 52)
دانش عمومی افزایش 

 دانشجویان

3 

 هنر و علوم انسانی
های فرهنگی و عقالنی، دستاورد های سنتتربيت دانشجویانی با 

 تاریخی های جریان
20-12 

 علوم و مهندسی
های علمی، برقراری  های کاربردی رشته دانش در زمينه ایده و برنامه
 و درخواست علوم ها محدودیتارتباط بين حيطه، قدرت، 

20-12 

 علوم اجتماعی
 فردی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی افراد های فعاليتدانش در زمينه 

20-12 

 ای هستهسواد 
 واحد( 35)

جهت رسيدن به موفقيت 
و تربيت شهروندانی  ای حرفه

متعهد متفكر در جامعه 
 وجهان

4 

 سوادآموزی با کلمات و تصاویر
 واحد 20حداقل 

 ها اندیشهکمک به دانشجویان به ایجاد ارتباط بين 
 در اشكال نوشتاری، شفاهی و دیداری ها ایدهو 

 واحد ٨ انشاء انگليسی

 ها تجربهنوشتن 
 6حداقل 
 واحد

 شفاهی های مهارت
 3حداقل 
 واحد

 سواد دیداری
 3حداقل 
 واحد

 سواد مدنی و فرهنگی
 واحد 9حداقل 
متفكر با مشارکت فعال در  تربيت دانشجویانی

جامعه مدنی، چگونگی تحليل روابط اجتماعی و 
سازمانی، فهم تنوع فرهنگی آمریكا و درک 
 روابط بين ملل، فرهنگ محلی و جهان

تاریخ، حكومت و 
 های فرهنگ
 آمریكا

 6حداقل 
 واحد

 جهانی های فرهنگ
 3حداقل 
 واحد

 سواد کمی
از  ادعا وارزیابی دانش  جهتمهارت استدالل کمی  تربيت دانشجویان با

 های کمیطریق روش

 3حداقل 
 واحد

 سواد علمی
د و فهم چگونگی رویكرد علمی، ایجاد دانش جدی بنيادی های روشفهم 

 عمومی های سياستو  ها رشتههای علمی با سایر  ارتباط بين یافته

 3حداقل 
 واحد

 

 عمومی دانشگاه آمریکایی بیروتهای آموزش بررسی دوره .7جدول 
 واحد مواد درسی دوره دانشگاه آمریكایی بيروت

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

 اطالعاتی زبان انگليسی

 دوره 4

 واحد 3 آکادميک و پيشرفته انگليسی

 واحد 3 قواعد انگليسی
 واحد 3 المللی برای تجارت بينانگليسی 

 مهارت ارتباطی زبان عربی
 واحد( 3)

2٨ 
 دوره

 واحد 6 عربی برای رسانه

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

 واحد 3

 واحد 3 نوشتن تخصصی
 واحد 3 مطالعات قرآنی

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

 دوره 9

ای،  مطالعات آمریكایی و رسانه
 مدنيت

 واحد 3

تاریخ، فلسفه، معماری، باستان 
 تاریخ هنرو  شناسی، هنر

 واحد 3

 واحد( 6علوم اجتماعی )
توانایی تجزیه و تحليل و درک رفتار فردی،  هدف: کسب

بررسی تجربی مسائل  وگروهی، اجتماعی و یا فرهنگی انسان 
 علوم اجتماعی

 دوره 5

 واحد 3 اقتصاد

 واحد 3 روانشناسی آموزش،

 واحد 3 مطالعات اجتماعی

 واحد( 6علوم طبيعی )
های  نشان دادن روشو  مفاهيم اساسی در علوم طبيعیتوضيح 

 معمول علمی پژوهش

 دوره 4
زمين شناسی، فيزیک  زیست شناسی،

 و شيمی
 واحد 4-2

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

 دانشگاهی و یا در شرایط دیگر

 دوره 2

 واحد 3 علوم کامپيوتر

 واحد 4 ریاضيات

 واحد 3  دوره 1 واحد( 3مهارت نوشتن در رشته تخصصی )

 

 های آموزش عمومی دانشگاه تهرانبررسی دوره .8جدول 
 واحد مواد درسی دوره دانشگاه تهران

 معارف اسالمی
 واحد( 12)

های دینی و  هدف: توسعه و تعميق باورها و اندیشه
انقالبی و تحوّل مثبت در رفتارهای فردی و 

آگاهانه با  مقابلاجتماعی نسل جوان دانشگاهی و 
 شبهات و تفكرات التقاطی

 2 واحد( 4مبانی نظری اسالم )
 واحد 2 1اندیشه اسالمی 

 واحد 2 2اسالمی  اندیشه

 3 واحد( 2اخالق اسالمی )

آیين زندگی )اخالق 
 کاربردی(

 واحد 2

اخالق اسالمی )مبانی 
 و مفاهيم(

 واحد 2

اخالق )با تكيه  فلسفه
 بر مباحث تربيتی(

 واحد 2

 2)انقالب اسالمی ایران
 واحد(

3 

ا قانون بآشنایی 
جمهوری  یاساس

 اسالمی ایران

 واحد 2

 واحد 2 انقالب اسالمی ایران

امام  اندیشه سياسی
 خمينی

 واحد 2

 واحد 2اسالم  تمدنفرهنگ و  1 2) اسالمی تاریخ و تمدن
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 و ایران واحد(

 آشنایی با منابع اسالمی
 واحد( 2)

2 
 واحد 2 تفسير موضوعی قرآن

تفسير موضوعی 
 البالغه نهج

 واحد 2

 زبان خارجه
 ، آشنایی با لغات و اصطالحدر خواندنهدف: کسب مهارت سرعت 

1 
 

 واحد 3

 ادبيات فارسی
 -های ایرانی های اجتماعی، فرهنگی ایران و اندیشهزمينه هدف: آشنایی دانشجویان با

 اسالمی

1 
 

 واحد 3

 واحد( 2تربيت بدنی )
 حفظ و نگهداری سالمت و تناسب بدن یها وهيشفراگرفتن  هدف:

2 
 واحد 1 1تربيت بدنی 

 واحد 1 2تربيت بدنی 

 خانواده دانش
 مسائل مربوط ال دانش و اطالعات الزم در زمينه ازدواج و خانواده انتقهدف: 

1 
 

 واحد 1
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 مختلف کشورهای درسی برنامه بررسی تطبیقی .9جدول 

 جدول مقایسه برنامه درسی کشورهای مختلف

 دانشگاه تهران دانشگاه بيروت داویسدانشگاه یو سی  دانشگاه ميسوری
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 نتیجه گیریبحث و 
 های برنامه به که مروری و گرفته صورت معتبر های دانشگاه و دنيا سطح در که هم مطالعاتی
 آموزش عنوان تحت ای مجموعهنشان داده است در تمامی دانشگاه  ،ایم داشته ها آن درسی
 ها دورههای مختلف ملزم به گذراندن این  که دانشجویان رشته دارد وجود عمومی
های عمومی ها و کالج های کنونی در جهان به ارائه دوره در واقع، تمامی دانشگاه. باشند می

 بنابراینبه دنبال ارائه محتوا و عمل های متنوع از دیسيپلين های متنوع مبادرت می ورزند. 
انكار پذیر است و در اصل آن تردیدی نيست.  ها دانشگاهدر  ها دورهضرورت وجود این 

ها به  این دوره تا حدودی مشترک است. ها دانشگاهدر  ها دورهاز ارائه این هدف  همچنين
، تفكر تلفيقی، ارتباطات های ارزشمندی چون تفكر ور تربيت دانشجویانی با مهارتمنظ

 ای گونهبه است.  برای یادگيری مادام العمر ضروری باشد که انتقادی و استدالل کمی می
 و تجارب دانشجویان، آنان را به ها مهارت، استعدادها، ها تواناییتربيت همه جانبه با که 

اما به طور کلی فاصله قابل . مبدل نمایندشهروندانی موثر و مفيد برای جامعه خود 
های ما با کشورهای مورد مطالعه وجود دارد که  بين آموزش عمومی دانشگاه ای مالحظه
با توجه به خواست و نياز شرایط  ها دورهماهيت این  موارددارد. یكی از این  تأملجای 

 خاص فرهنگی و آموزشی نظام دارای که ما کشور برای صوصخ بهجامعه متفاوت است. 
 شناختی امور حوزه در و سياسی و اخالقی تربيتی، امور حوزه در زیادی های پيام و است
 ضرورت. کند می منتقل خودش دانشجوی به که دارد وجود آن دین و مكتب کشور،

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

دینی و  های دانشی از های نمونه نشان داده است که دانشجویان عالوه بر برخوردار
بنيادی و کليدی نيز مجهز شوند که در  های تواناییو  های مهارت فرهنگی، باید از دانش،

قالب موضوعاتی مانند تفكر کمی، دانش علمی، مهارت نوشتن و مهارت پژوهش در 
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سازی دانشجویان برای مشاغل شغلی و آماده. آموزش عمومی سازمان دهی شده است
توان از در محيط کار را میهای عمومی مورد نياز تمامی افراد  مهارترش حرفه ای با پرو

 موضوعات درورود این قبيل از  لذاهای مورد مطالعه استنباط نمود؛ دیگر اهداف دانشگاه
 توان میدر این جا به های کشور ما نيز خالی از فایده نخواهد بود.  دروس عمومی دانشگاه

اره نمود که های ایران اش های درسی دروس عمومی دانشگاه به ضرورت بازنگری در برنامه
 دارد.  تأملهای نمونه، خود جای  ر نيز با توجه به مطالعه دانشگاهاین ام
های متفاوت جهان نشان دهنده فاصله زیادی بين  یج مطالعات انجام شده در دانشگاهنتا
ها و نظام آموزش عالی ایران در ابعاد مختلف  های عمومی این دانشگاه ونگی دورهگچ

ن تغيير یابربنا وجود دارداهداف، دوره ها، محتوا، تعداد واحدهای درسی و شيوه ارزشيابی 
های ایران اجتناب ناپذیر  گونگی آموزش عمومی دانشگاهچدر معنا ضرورت مفهوم و 

 های لی مربوط به سالتغييرات ک ناد نشان داده است که آخرینچرا که ارزیابی اساست. 
های  وجود کميته های عصر کنونی نخواهد بود. و قطعا متناسب با نيازها و خواستباشد  می

های آموزش عمومی نيز از نقاط  دوره کارایی و کيفيت مداوم های ارزیابیارزیابی و لزوم 
که  گيرد میصورت  زمينه این در نيز متعددی های بررسیو  باشد می ها دانشگاهمثبت این 
ها از دانشجویان کارشناسی در این کميته ای نمایندهترین بخش آن حضور  قابل مالحظه

 های بررسیاطمينان حاصل شود و با  ها دورهکه هر چه بيشتر از کيفيت برگزاری  باشد می
های آموزش عمومی در  شود در حالی که دورهمی مكرر امكان اصالحات زود هنگام ميسر

پایه گذاری شده است و « شورای عالی انقالب فرهنگی»ایران توسط نهاد  های دانشگاه
و از  باشد میو اساتيد  ها گروه ها، دانشكده، ها دانشگاهبر عهده  ها برنامهمسئوليت بازبينی 

های  ، مسئله ارزیابی در دانشگاهگيرد نمیاین شورا صورت آنجایی که الزامی از سوی 
های نمونه، وجود  دیگر مطالعه دانشگاه تأملنكته قابل . اشدب نمیچندان مورد توجه کشور 

که این امكان را فراهم  باشد میعمومی  آموزش درهای موضوعی ارائه شده  تنوع در حيطه
متنوع ارائه شده، رغبت آنان را به  دروسکه دانشجویان با انتخاب هر یک از  نماید می

دستيابی به اهداف و  لذا ؛شرکت موثر و بهره برداری مفيد از دوره بيشتر خواهد شد
 در ساختاری های شباهت و ها تفاوت به توجه متضمن خواهد شد. با ها دورهموفقيت 
کميت و  در بازنگری ضروری است، که آنچه مختلف، های دانشگاه درسی های برنامه
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