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 1سید علی خالقی نژاددکتر 

 روند تاریخیاین مطالعه با هدف بررسی  چکیده:

ه سی در ایران در بازبرنامه درسی عمومی دوره کارشنا

ا بدر این راستا  انجام شده است. 1398تا  1313زمانی 

اسناد چاپی و « پژوهش اسنادی روش»از  استفاده

ی علمی هاگاهیپاطور در ها و همیندانشگاه غیرچاپی در

، «دانشگاه دروس عمومی»لیدی کلمات کایرانی با 

یخ رتا»، «تاریخ دانشگاه ملی»، «تاریخ دانشگاه تهران»

ی رسبرنامه د»، «تاریخ دانشگاه پهلوی»، «دانشگاه تبریز

ی انقالب عالیشورامصوبات »، «عمومی دانشگاهی

ای تحلیل بر .یدگرد یبررس مندصورت نظامبه «یفرهنگ

 رد استقرایی استفادهکبا روی کداده از تحلیل تماتی

ی عمومی امه درسبرنها در خصوص تحول گردید. یافته

ی عمومی در برنامه درسل از کیی سه شمنجر به شناسا

ار کی عمومی آشرنامه درسب(، 1313 -1345سایه )

ی معارف اسالمی و رنامه درسب(، و 1345 -1357)

در مجموع،  (، شده است.1360 -1398آگاهی عمومی )

و خ تاریتوصیف تواند در یهای این پژوهش میافته

گیری برنامه درسی عمومی در لکچگونگی ش

 بخش باشد.آگاهی های ایرانیدانشگاه

تاریخ برنامه درسی عمومی، دوره : کلمات کلیدی

 ارشناسی، دانشگاه ایرانی، مطالعه اسنادیک

Dr. Seyed Ali Khaleghinezhad 

Abstract: This study aims to examine the 

historical trends of undergraduate general 

education curriculum from 1934 to 2020 in 

Iran. By using documentary research 

methodology, relevant published and 

unpublished documents in well-known 

Iranian universities and research 

institutions as well as main Iranian 

databases were systematically investigated 

by keywords of “university general units”, 

“history of Tehran University”, “history of 

National university”, “university 

curriculum”, “University of Tabriz”, 

“University of Pahlavi”, “university 

general education curriculum”, “acts of 

Supreme Council of the Cultural 

Revolution’s acts”. Thematic analysis with 

an inductive approach was used to analyze 

the data. The analysis of the policies of 

general education curriculum showed that 

since 1934 until now, we have experienced 

three forms of curriculum including: 

general education curriculum in shadow 

(1934-1966), obvious general education 

curriculum (1966-1979), and Islamic 

curriculum and public awareness (1982 - 

2020). Results of this research could raise 

the awareness in describing the history of 

general education curriculum and how it 

was shaped in Iranian university context.    
Keywords: history of general curriculum, 

undergraduate education, Iranian 

university, documentary research method 
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 مقدمه
 تاکنونهای دانشگاه از گذشته ه در آرمانکای است جانبه دانشجویان دغدغهتربیت همه

یفیت آن انتهایی متصور شد. بخشی که بتوان برای کای نیست ای سادهته است و پدیدهوجود داش
مستتر است. این برنامه درسی بر « برنامه درسی عمومی دانشگاهی»از ابعاد چنین تربیتی در 

های دانشگاهی و گاهی هم در ز دارد، میان مرز رشتهکهای عمومی تمرها و نگرشدانش، مهارت
توان آن را در توان برای آن هویت دیسیپلینی قائل شد، ولی میند، و نمیکت میکدرون آنها حر

ننده آن در نظر گرفت. در دانشگاه ایرانی این برنامه برای کمیلکمقابل برنامه درسی تخصصی یا ت
درصد از  15تقریباً دهد ارشناسی بسیار آشناست. محاسبات نگارنده نشان میکهمه دانشجویان 

ی دانشگاهی ر رشتهه - واحد درسی 23 _(1390نونی )دهه ککارشناسی  ی دورهه درسبرنامکل 
بخش زیادی از این  اختصاص دارد.« 1برنامه درسی آموزش عمومی»نظام آموزش عالی ایران به 

باشد که حقوقی، اجتماعی، و ادبی می ،ی اخالقی، تاریخیهاموضوعبرنامه درسی معطوف به 
فارسی عمومی و یادگیری  ر آنها حاکم است.ب -%69ر حدود د - گیری ارزشی زیادیجهت
برنامه اند. این درصد از این برنامه را به خود اختصاص داده 31بدنی نیز ی خارجی و تربیتهازبان

تواند تجارب ی شکل بگیرد و بستر الزم برای اجرای آن فراهم گردد، میدرستبهچنان چه درسی 
ند. هویت تاریخی برنامه درسی عمومی دانشگاهی کای دانشجویان خلق داری را بریادگیری معنی
های منتشر مورد بررسی قرار گرفته است و بیشتر پژوهش ندرتبهه کای است در ایران پدیده

ل برنامه درسی )برای مثال، کشده به ارزشیابی برنامه درسی عمومی در سطح واحد درسی یا 
 ( معطوف بوده است.  1395؛ عزیزی، صادقی و عبدالهی، 1387عارفی، قهرمانی و رضایی زاده،

یی هاکالجهای نخستین امریکا دارد، برنامه درسی عمومی دانشگاهی ریشه در سنت کالج
به جوانان بود « رفتار مناسب»شده بود و هدف عمده آنها آموزاندن  سیتأسه توسط کلیساها ک

مریکایی بر محورهای زبان و ادبیات ا - های انگلیسی(. برنامه درسی کالج1998، 2)کوهن
به موضوعاتی همچون زبان عبری، اخالق، سیاست، فیزیک،  برآنعالوهکالسیک استوار بود. 

(. هدف برنامه 1997، 3شد )بروباکر و رودیشناسی و الهیات نیز پرداخته میریاضیات، گیاه
لکه آموزش رهبران جدید بود تربیت روحانیت ب تنهانهدر آن زمان  هاکالجدرسی عمومی این 

(. در آن زمان آموزش تخصصی خاصی وجود نداشت و برنامه درسی بیشتر بر 1987، 4)بویر
های کالسیک در بطن تقویت قوای ذهنی و اخالق متمرکز بود و آموزش کتاب مقدس و آموزش
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زادگان شراف، در آغاز برنامه درسی عمومی بیشتر به انی؛ بنابرا(1990، 1آن قرار داشت )النی
 اختصاص داشت. 

ز شد. در اواخر ک، تمرکز بیشتر به سمت آینده متمر1776پس از انقالب امریکا در سال 
ها بر اصول اخالقی و خدمات شد و کالج تررنگکمگیری مذهبی آغازین عمر استعمار، جهت

یکا اصالح شد و (. همراه با انقالب صنعتی، آموزش عالی امر1988، 2عمومی تأکید داشتند )میلر
در این دوره نیاز به آموزش شغلی رو به افزایش گذاشت. این موضوع باعث نگرانی در مورد 

تربیت عمومی که بر اساس  دئالیاهای مشترک به افراد شد و این وضعیت با وضع آموزش ارزش
 (.1998، فاصله داشت )کوهن، شدندیمآن افراد باید با دانش مشترک جامعه نیز آشنا 

ی جدیدی از قبیل زبان مدرن، هاموضوعر اواخر قرن هجده و اوایل قرن نوزده میالدی، د
 3، در این زمان دانشگاه ییلحالنیبااعلوم و مطالعات فنی به برنامه درسی عمومی اضافه شد. 

آموزش »میالدی بود که اصطالح  1829در  خواستار حفظ دروس زبان التین و یونانی شد.
نقد »ای با عنوان در مقاله 5دروس مشترک توصیف شد. رئیس کالج بودوین نعنوابه« 4عمومی

تالش  1820(. از سال 1978، 6از این واژه استفاده کرد )لوین 1829در سال « امریکای شمالی
، و دانشگاه شهر 8کالج آمرهست ،7های درسی متنوعی تولید شود. دانشگاه ویرجینیاشد تا برنامه

های درسی ای ایجاد کنند، هرچند که این برنامهتا برنامه درسی دوگانه تالش کردند 9نیویورک
 بر که مهم دیگری (. رویداد1990، 10های مذکور پابرجا نماند )رادولفدوگانه در هیچ از دانشگاه

هاروارد در رابطه با دروس  دانشگاه آزاد انتخابی سیستم معرفی گذاشت، تأثیر عمومی آموزش
رو به گسترش گذاشت و سیستم  هادانشگاهی درسی هابرنامهآغاز قرن نوزدهم، بود. با  ارائه شده

که با آزادی  دادیمانتخابی موجب تسهیل فرایند پژوهش شد؛ زیرا این سیستم به استادان اجازه 
ی درسی هابرنامه(. در این زمان 1988عالیق پژوهشی خود را دنبال کنند )میلر،  بیشتری

ی نسبت به آموزش عمومی مندعالقهرو به کاهش گذاشت و  هادانشگاهاجباری و تجویزی در 
 (. 1980، 11شد )چنس تررنگکم

 رهبران یسازآماده از متحده ایاالت عالی آموزش اصلی هدف نوزدهم، قرن اواخر در
ای از آموزش عمومی ایجاد یافت. در این دوره شکل تازه تغییر دانش پیشرفت سمت به آینده
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رئیس دانشگاه هاروارد الزامات توزیع آموزش عمومی را به وجود آورد. به دنبال  1الول لورنسشد. 
(. ابداع دیگر در 1988)میلر،  برآمدنددر صدد آموزش عمومی اجباری  2آن دانشگاه ییل و کورنل

. رفتیپذیمهای دانشگاهی دانشجو این زمینه، ارائه نمایی کلی از دروسی بود که در رشته
جوامع  در گسترده اجتماعی تحوالت از ناشی اجتماعی فشارهای دنبال این دوره، به همچنین در

 عملی و آموزش بر تأکید جوامع، این در عالی آموزش نظام تحول برای اروپایی و اییکآمری
 قانون» برای مثال در .شد بیشتر کار دنیای برای دانشجویانکردن آماده منظوربه کاربردی

 آموزش در فنی کاربردی و هایبرنامه و هارشته ارائه بر تأکید با میالدی 1862 تصویب «موریل
 عملی و یکنیکت محور، کار درسی هایبرنامه و هارشته؛ لذا بود موارد این جمله از عالی،

  (. 97 : 1388 اران،کهم و )عارفی گرفتند قرارموردتوجه  شیازپشیب
ی آموزش عمومی از جمله برنامه درسی هابرنامهتعدادی از  1930و  1920در طول دهه 

ی درسی هابرنامهآموزش عمومی که در دانشگاه شیکاگو ایجاد شده بود، به وجود آمد. این 
ی، علوم اجتماعی، ریاضیات و هنرهای زیبا بود )برینت، تجربعلومانسانی، عمومی اغلب شامل علوم

با  زمانهم 1945درسی عمومی در سال (. عالقه به اصالح برنامه 2009، 3پراکتر، ورفی و ترک
شکل  مجدداًشهرت دارد،  «Redbook»که به « 4آموزش عمومی در جامعه آزاد»انتشار گزارش 

خواستار یک آموزش عمومی جامع، منسجم و هدفمند برای  Redbook(. 2004، 5گرفت )بوون
عمومی و آموزش آموزش  زمانهمبرای یک جامعه آزاد،  «Redbook»دانشجویان بود. البته 

میالدی، آموزش عمومی به  1940(. در دهه 2007، 6کرد )بونینگتخصصی را حیاتی قلمداد می
ی در اگستردهتجارب  1950و جامعه مورد قبول واقع شد و دهه  هادانشگاهای در طور گسترده

 ی خاصی برای آموزش عمومی طراحی شدهادورهآمد که طی آن  به دستزمینه آموزش عمومی 
تا  1945قرار گرفت. از سال  موردتوجهو مربیان  نظرانصاحبو وسعت و عمق این دروس بین 

های تحصیلی دانشجویان بین رشته اصلی خود و دروس انتخابی و دروس عمومی فعالیت 1975
 (.1998مساوی تقسیم شد )کوهن،  باًیتقر به طور

تخصصی گام برداشتند. بعالوه  بیشتر به سمت دروس هادانشگاهدر نیمه دوم قرن بیستم، 
گذاشت. منظور  ریتأثبر آموزش عمومی  1970تا  1960های تغییرات بین دانشجویان نیز در سال

ی بود که از سوی دانشجویان در مورد ارتباط دروس عمومی و اجباری با دنیای سؤاالتاز تغییرات، 
ها در تعیین آموزش زنان و اقلیتفقدان نقش  بادررابطه. انتقاد دانشجویان شدیممعاصر مطرح 
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های حجم برنامه هادانشگاههفتاد و پنج درصد از  باًیتقر 1972عمومی نیز باعث شد که در سال 
( اغلب این تغییرات 2007(. به بیان بونینگ )2007درسی عمومی خود را کاهش دهند )بونینگ، 

 .شدینمریزی راهبردی انجام برنامهی درسی یا هابرنامهی دقیق و ارزشیابی هایبازنگربر اساس 
های آموزش عالی در امریکا، برنامه مؤسساتدر دهه آخر قرن بیستم، تعداد زیادی از 

به ( و 2001، 1لیف، جانسون، النسا و گافکاند )راتدرسی عمومی خود را مورد بازنگری قرار داده
 شدهدادهاختصاصمی درصد از دروس دوره کارشناسی به آموزش عمو 37متوسط حدود  طور

در  ژهیوبهی از آموزش عالی، امؤلفه عنوانبه( آموزش عمومی 2003) 2بود. به باور کوهن و براور
که بیشتر بر آموزش –ی هستند، در امریکا بیشتر از اروپا احرفهی محلی که بیشتر فنی و هاکالج
ات دهه اخیر در آموزش عالی قرار گرفته است. اما، در اصالح موردتوجه -د ی تمرکز داراحرفه

ی درسی آنها به خود اختصاص داده است. هابرنامهاروپا، آموزش عمومی نقش و سهم بیشتری در 
 1988در امریکا به یادگیری زبان، هنر و مطالعات اجتماعی تأکید شد و در سال  1994در سال 

 موردتوجهادغام شده بود،  ی و شغلیاحرفهی هابرنامهنیاز به برنامه درسی پایه مشترک که با 

 قرار گرفت.
بیشتر حول سه هدف  هادانشگاهآموزش عمومی در  2011تا  1990ی هاسالدر بین 

های مختلف ی بنیادی مشترک در بین جمعیتهامهارت. ارائه 1بنیادی در جریان بود: 
. 2شود؛ اده مییی و پراگماتیسم آموزش دگراانسانی هایدئولوژیا واسطهبهاغلب  که دانشجویان

. تربیت 3ها و ی و پژوهش در دیسیپلینشناسمعرفتهای آموزش دانشجویان در موضوع روش
 واسطهبهافرادی که باید در محیط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کنند. این هدف 

گیرد. این سه هدف در های شهروندی صورت میی آموزش لیبرال سنتی و نظریههایدئولوژیا
بیان شده  3ییگراشرفتیپگرایی، پراگماتیسم و دئولوژی برنامه درسی ابزارگرایی، انسانچهار ای

(. برخی پژوهشگران در زمینه برنامه درسی آموزش عمومی از جمله، پث و 2012، 4است )ورد
به نقل از  1952) 8( و جانسون1946) 7(، رینولدز1941) 6(، تایلر و مک الگین1999) 5هامونز

 هادانشگاهی درسی آموزش عمومی در هابرنامهکنند که توسعه می دییتأ( 0112، 9اسچانکر
 است. گرفتهصورتمتناقض و تصادفی  صورتبه
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 یهامخالفت و هاموافقت عالی، آموزش درسی هایبرنامه تاریخچه به طور کلی، در
ها نشگاهدا تخصصی درسی برنامه کنار در عمومی درسی برنامه جایگاه و نقش پیرامون متعددی

 تاریخ در رسمی طور به برنامه از این بخش فعالیت و حضور موقعیت، گرچه. است پذیرفته صورت
 بوده خورداربر خاصی جایگاه از کلی طور به ولی .ندارد چندانی قدمت عالی آموزش درسی برنامه

اران، کهم و )عارفی است شده مطرح آن کیفی و کمی ابعاد خصوص در متعددی نظرات و
 خود هجایگا نیز عمومی آموزش تخصصی، تربیت و آموزش بر تأکید ضمن ترتیب، بدین .(1388

 از بخش این و است نموده حفظ کارشناسی و کاردانی یهادوره در دانشگاهی یهاآموزش در را
 یهانظام در عالی وزشآم درسی برنامه از اساسی عنصر و ریناپذییجدا جزءعنوان به درسی برنامه

 ایی،کآمری یهادانشگاه وها کالج از درصد 85 حدود در مثال، برای. است شده شناخته مختلف
ددرصد ص ایران، کشور در. کنند میلکت را خود عمومی آموزش بخش که هستند ملزم دانشجویان

 ارائه نشجویاندا به را عمومی درسیبرنامة  که هستند ملزم عالی آموزش مؤسسات وها دانشگاه
 (.1388 اران،کهم و )عارفی هستند دروس این گذراندن به موظف نیز جویاندانش و دهند

ی و از نگاهی کاست در مجموع تاریخ برنامه درسی آموزش عمومی بیانگر سیر حرکت
ی ندانی مسئول و اخالقی در برابر نیازهای تربیت شهروسوبهپروری ای و تربیت نخبهطبقه

ه بمومی عاست. برنامه درسی آموزش  ، ملی و جهانیاجتماعی، اقتصادی، سیاسی، معرفتی محلی
ت جدی به سم صورتبه  1829الت تاریخی و اجتماعی از سال رسد همگام با تحونظر می

های هساالری و توسعه شهروندان فرهیخته در حال حرکت است. این تحول معنایی در بافتمردم
 های آموزشی و اقتصادی درسیاستمتوازنی صورت نگرفته نباشد و  صورتبهمختلف ممکن است 

می در که هویت تاریخی برنامه درسی عموتسریع یا تعدیل آن نقش پررنگی داشته است. با این
سطح جهان تا حدودی مبرهن است، در مورد هویت تاریخی برنامه درسی عمومی دوره 

ه تاریخی العفقر مط تاکنون 1313دانشگاه تهران در سال  سیتأسارشناسی در ایران از زمان ک
می موجود در آیا برنامه درسی عموتوان پرسید: های متعددی میشود، و پرسشاحساس می

جا کهای بعد وجود داشت؟ ریشه بود یا نبود آن به های آغازین دانشگاه در ایران و دههسال
الحظه سی تدوین شده است؟ با مکچه  واژگانسی بوده و بر مبنای ک؟ متولی چه گرددیبرم

های درسی یخی مرتبط با برنامهاوش در اسناد تارکهایی این پژوهش از طریق ن پرسشچنی
ره به دنبال ترسیم سیر تحول برنامه درسی عمومی دو 1398تا  1313دانشگاهی از سال 

یلیون مچند  بر هرسالهه کبهتری از پدیده مهمی  کارشناسی در ایران است تا از این رهگذر درک
 شود، حاصل گردد. می دانشجوی ایران عرضه
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 پژوهش روش
مطالعه  پژوهش روش»برای توصیف و توضیح تحوالت برنامه درسی عمومی در ایران از 

 آوری داده در دنیای امروز، اسنادهای جمعبا وجود تنوع روش. استفاده شده است« 1اسنادی
های اجتماعی وهها به شیهای اجتماعی بسیار اهمیت دارند و در پژوهشواقعیت مثابهبه

(. تحلیل اسناد نیازمند نظم و 47: 1997، 2شوند )اتکینسون و کافییافته به کار برده میسازمان
این (. 2007، 3استخراج، فهم و تحلیل گردند )راپلی دقتبهها باید هدچارچوب معینی است و دا

 (. 1چارچوب طی چهار مرحله در ادامه توضیح داده شده است )نمودار. 

های چاپی یا الکترونیکی اشکال مختلفی از نسخه یسند پژوهشدر برد جستجو: راه
، ب، مقالهاروزنامه، کت گزارش پژوهشی، اخبار، قرار گیرد. در همین راستا، مورداستفادهتواند می
هدف  ساسابر  د ومنابع مورد تحلیل در نظر گرفته ش، یادداشت و گزارش شفاهی به تیساوب

، «نشگاه ملیتاریخ دا»، «تاریخ دانشگاه تهران»، «دروس عمومی»کلیدی هایی پژوهش واژه
امه برن»، «آموزش دانشگاهی»، «دانشگاه پهلوی»، «برنامه درسی دانشگاهی»، «دانشگاه تبریز»

روس نام د»، «شورای انقالب فرهنگی»، «ستاد انقالب فرهنگی»، «درسی عمومی دانشگاهی
، «اسیارشنکدرس زبان عمومی دوره »، «لیک صورتهبو  کیکعمومی معارف اسالمی به تف

 انتخاب گردید.جستجو برای  «ارشناسیکفارسی عمومی دوره »

ها دهبرای سازماندهی دقیق پژوهش در مرحله گردآوری دامعیارهای انتخاب پژوهش: 
ته های مرتبط ایرانی در نظر گرفهای داده و کتابخانههای دامنه زمانی و انتخاب پایگاهشاخص

مورد  1313 -1398شد. در مورد معیار دامنه زمانی، اسناد چاپی و غیرچاپی در بازه زمانی 
های های دانشگاهتابخانهکهای الزم در خصوص پدیده بررسی قرار گرفت. در مورد معیار دوم داده

و  ریزی آموزش عالیپژوهش و برنامه مؤسسهی، دانشگاه عالمه طباطبایی، بهشت دیشهتهران، 
گاه یپا یهارکز دادهمران، یگز، مگمنوری علمی ایرانی هاگاهیپا طورنیهمتابخانه ملی ایران و ک

فیزیکی و  صورتبهی انسانعلومجامع  پرتال ،یات جهاد دانشگاهیو بانک نشر یاطالعت علم
 مجازی مورد بررسی قرار گیرد. 

 28، مقاله 33) مورد 82ها تعداد با مالحظه شاخص پیامد جستجو و تحلیل داده:
آوری گردید و پس از مطالعه مقدماتی موارد ها جمعاز پایگاه گزارش و یادداشت( 21کتاب، 

گزارش و یادداشت پس از مطالعه  13کتاب،  18مقاله،  16غیرمرتبط کنار گذاشته شد. در نهایت 
ی داده، آورمعجبا  زمانهمنمونه نهایی برگزیده و مورد تحلیل قرار گرفت.  عنوانبهتر عمیق

 یاز بازشناس یک شکلیل تماتی. تحلگرفتصورت می «کیل تماتیتحل» طریق ل اسناد ازیتحل

                                                 
1 Documentary Research Method 

2 Atkinson, P. A. & Coffey, A. 

3 Rapley, T. 
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 عنواند بهنتوانیم «1کتحلیل تماتی»حاصل از  دین نوپدیو مضاماست ها موجود در داده یالگو
را به ف یکه توصاست موجود در اطالعات  ی، الگومضمون برای فهم پدیده استفاده شود. مضمون

ده را به حداکثر یپد یریتفس یهاو جنبه یاحتماالت را سازمانده و حداقل رسانده و مشاهدات
 .(2006، 2کوکران -ر یو موئ ی)فرد رساندیم

های روش پژوهش اسنادی از طریق کیفیت یافتهها: و ارزیابی کیفیت یافته
 های زیر تالش شد که حاصل گردد:شاخص

ها و مفاهیم نظری تأکید دیدگاه ی کردناتیعملکه بر  «3باراعت»شاخص  بر اساس(. 1) 
های نظری در ایده فروکاهند(، با نگاهی 2010،  5؛ نقل از احمد1991، 4پالیت و هانگلر) دارد

مند تشریح شده است و خواننده از طریق نظام صورتبههای مفهومی مرتبط ها و گزارهقالب مقوله
 (.1جدول ) اند به مقوالت کشف شده نزدیک شودتوهای مفهومی میمرور گزاره
لیدی ککه در آن تبیین دقیقی از اسناد مسئله « اعتمادپذیری»(. بر اساس شاخص 2)

روایت گونه سیر  صورتبهتوصیف شده است و  موردمطالعه(، جنس اسناد 2010است )احمد، 
و  کن دراکماشده است تا  تحوالت برنامه درسی عمومی با مراجعه به اسناد تاریخی معتبر آورده

 راهم شود. فها و توصیف غنی ادهد -ها پیوند بین یافته

احمد، ) ها اشاره داردکه به شفافیت و جامعیت داده 6« معناداری» بر اساس شاخص (4) 
در  1398تا سال  جانبه از آغاز شروع دانشگاه در ایرانهمه صورتبه(، تاریخ برنامه درسی 2010

 و معنادار مورد تحلیل قرار بگیرد.  ها و محتواهای مهمو تالش گردید ایده گرفته شد نظر
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Thematic Analysis 

2 Fereday, J. & Muir-Cochrane, E. 
3 Validity 

4 Polit and Hungler 

5 Ahmed, J. U. 
6 meaning 
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های مرتبط با پدیده تاریخ برنامه درسی عمومی دوره آوری و تحلیل داده: فرایند جمع1نمودار 

 کارشناسی

 هایافته

برنامه  اتمسهومی منجر به شناسایی تحلیل اسناد تاریخی دانشگاه و برنامه درسی عم
برنامه (؛ 1357 -1345ار )ک( ؛ برنامه درسی عمومی آش1345 -1313درسی عمومی در سایه )

ه هنوز کای است تم نخست، دوره( گردید. 1360-1398درسی معارف اسالمی و آگاهی عمومی )
چرخید، اروپایی می هایشد، ساختار دانشگاهی بر محور دیدگاهآموزش تخصصی ارج نهاده می

های اجتماعی، فعالیت کمکمامل داشتند و کهای درسی استقالل ها در طراحی برنامهدهکدانش
ار نام نهاده کفرهنگی، سیاسی در دانشگاه تهران آغاز شده بود. تم دوم برنامه درسی عمومی آش

زبان خارجی،  ه برنامه درسی عمومی )زبان فارسی،کاست  بارنیاولشده است. زیرا، برای 
ریزان متوجه نیاز برنامه حالنیدرعشود و بدنی( در سطح دانشگاه به رسمیت شناخته میتربیت

شوند. البته، هنوز هم نقش های تخصصی مینار شایستگیکهای عمومی در به شایستگی
 لیدی بود. تم سوم، برنامه درسی معارف اسالمی وکواحدها  چهارمسهها در انتخاب دهکدانش

های ی گردید. این نوع از برنامه درسی عمومی از مرزهای دیسیپلینگذارنامآگاهی عمومی 
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(. 1باشد )جدول. ند. موقعیت محور و تربیت دینی اولویت اصلی آن میکدانشگاهی عبور نمی
 در ادامه نیز شرح داده شده است.  وار تیرواچگونگی پدیدآیی این سه برنامه درسی به گونه 

 در هشت دهه گذشته ارشناسیکبرنامه درسی عمومی دوره . 1جدول 

   ه م  ضم ن

         س  

 عم       س   

(1313- 1345 ) 
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، رونیازابود.  ایرانتنها دانشگاه در  )تأسیس دانشگاه تبریز(، 1326دانشگاه تهران تا سال 

ی تحلیل ر برنامه درسی عمومی به معنابز کهای دانشگاه تهران با تمرتحلیل برنامه درسی رشته
ی ن برههر ایددر معنای نظام آموزش عالی ایران )وزارت معارف و صنایع مستظرفه در آن زمان(، 

 ه همهک کمومی مشتربرنامه درسی ع که در دانشگاه تهران یکزمانی است. واقعیت این است 
هل، سه ساله و وجود نداشت. دوره لیسانس تا دهه چ 40دانشجویان باید آن را بگذرانند، تا دهه 

 شتملمنظام آموزشی سالی واحدی بود و عمالً فرصتی برای طراحی برنامه درسی دانشگاهی 
ل، در ی دانشجویان وجود نداشت. برای مثابرای همه کهای عمومی و مشتربرای شایستگی

ی هاساله طی کنویسد ( می1387ی سعیدی هوسینی)شناسباستانتحلیل تاریخچه رشته 
احدی برای و - مدت دوران تحصیل سه سال بوده و هر درس در برنامه سالی 1329تا  1325

نظام  1344ی او سال تحصیلی . به گفتهدیگردیممدت نه ماه یعنی از مهر تا خردادماه تدریس 
 رد.کواحدی تغییر پیدا « ترمی»به « سالی»ه از آموزشی دانشگا

ه کگویند ؛ الف( در بررسی تاریخ دانشگاه می242: 1397) نژاد و همکارانزرگری 
ده علوم طبیعی و ریاضی در طول سه سال تحصیل باید سه عنوان از مجموع کدانشجویان دانش

عمومی، شیمی عمومی،  کیزی، هیئت و نجوم، فکانیکها )ریاضی عمومی، آنالیز، منامهشهادت
ی، ولوژیزیو فشناسی شناسی عمومی، حیاتشناسی عمومی، زمینی عمومی، گیاهشناسوانیح

ده کهای علوم پایه دانشی از رشتهکتوانستند لیسانس یگذراندند و سپس میمقدمات طب( را می
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وزشی در دانشکده ه دوره آمکند کر میک( ذ27: 1393، فراستخواه )طورنیهمنند. کرا دریافت 
چهار سال و معادل کارشناسی ارشد بود برای اخذ عنوان مهندسی  45 -44فنی از آغاز تا سال 

شد. عنوان مهندسی داده نمی صورت نیابود و در غیر  13باید معدل سه سال تخصصی حداقل 
ها در دهکهای مختلف، استقالل دانشدهکبین دانش کتوجهی به برنامه درسی عمومی مشتردر بی

اندیشیدن ورای  چراکههای خود نیز نقش داشته است های درسی رشتهطراحی و تدوین برنامه
ل کهای عمومی را مشمباحث تخصصی و رسیدن به توافقی مشترک در خصوص شایستگی

ها زی دانشگاهکیل شورای مرکبا تصویب تش برقرار بود و 40رد. این استقالل تا اواسط دهه کمی
 صورتبهها م آغاز گردید. شورای مرکزی دانشگاهکمکزگرایی ک، تمایل به تمر1344در سال 

تشکیل گردید و وظایف عمده شورا عبارت بود از: پیشنهاد انتصاب رئیس  1344قانونی در آذر 
ها و سازمان مدارس عالی، ها، تصویب اصول کلی برنامهدانشگاه و تأیید انتصاب رؤسای دانشکده

شورا  1344. از سال (251:135د دانشجو با توجه به پیشنهاد مدارس )صدیق، تعیین شرایط ورو
 شد. می کبرای همه دانشجویان نزدی کم به سمت تنظیم برنامه درسی مشترکمکزی کمر

داشت.  همسویی باالیی با نظام آموزش عالی فرانسه 40های درسی دانشگاهی تا دهه برنامه
مومی وجه چندانی به برنامه درسی عی در حال حاضر نیز تهای دانشگاهی اروپایی حتدر نظام

ام ارشناسی بیشتر نظکرنامه درسی عمومی دوره شود و مادر بارشناسی نمیکدر دوره  کمشتر
نشگران اثرگذار در کاز  یکه یک( 1378های احمدی )ا است. در استداللکآموزش عالی آمری

انقالب  یهاشهیردرس ر مورد دقالب است، درسی عمومی بعد از ان گیری و تغییر برنامهلکش
 یاکا بریخ آمریبودن درس تار یر همان الزامین درس نظیضرورت ا هکی آمده است اسالم

ر ک( ذ61 62: 1393، فراستخواه )طورنیهم. ن کشور استیدر ا یان دوره کارشناسیدانشجو
ی درسی دانشکده فنی به اهبرنامهتغییراتی در  50  و اوایل دهه 40ه در اواخر دهه کند کمی

 وقوع پیوست و این چرخش ناشی از پذیرایی سیستم آموزش عالی آمریکایی بود. 
ی بود و از مسائل اجتماعی، نیپلیسیدامالً ک 40شده تا دهه امٌا، آیا ذهن دانشجویان تربیت

فضای  امالً به دور بود؟ پاسخ منفی است و تحلیلکفرهنگی، تاریخی، و اخالقی و توسعه شخصی 
ها شواهد مثبتی از توجه به مسائل اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، و اخالقی و دهکم بر دانشکحا

دهد. توسعه شخصی برای همه دانشجویان آن برهه از تاریخ نظام آموزش عالی ایران را نشان می
قوق و ح طورنیهمی و انسانعلومهای ادبیات و دهکه دانشجویان در دانشکاولین نشانه این است 

گذراندند. در واقع نونی را میکعلوم سیاسی تعدادی از واحدهای درسی برنامه درسی عمومی 
بیت ذهن فرادیسیپلینی اهتمام داشتند. برای مثال، بر اساس ترها به دهکشورای این دانش

پیشنهاد شورای دانشکده حقوق و تصویب شورای مرکزی دانشگاه در جلسه سی و پنجم مورخ 
مطرح و تصویب گردید که بر اساس آن « سال تهیه»برنامه جدیدی با عنوان  22/12/1316

ساعت(؛ امالء و  3دانشجویان باید دروس متعددی را بگذرانند: قرائت منتخبات فارسی و تمرین )
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 3ساعت(؛ امالء و انشاء فرانسه ) 4ساعت(؛ قرائت عربی با رعایت قواعد عالیه زبان ) 2انشاء )
ساعت(؛ مقدمه  2) شناسیروانساعت(؛ متدولوژی و  2ساعت(؛ منطق ) 3انسه )ساعت(؛ قرائت فر

ساعت(؛ جغرافیای  2ساعت(؛ تاریخ تمدن ایران ) 2ساعت(؛ تاریخ عمومی تمدن ) 2حقوق )
؛ ب(. هدف این دروس توسعه اطالعات 807: 1397نژاد و همکاران، ساعت( )زرگری 3سیاسی )

مبرهن  صورتبهه در این برنامه کطور ده است. همانده بوکعمومی دانشجویان این دانش
های ، تاریخ، جغرافیا، ادبیات و زبانشناسیرواناست، آشنایی ذهن دانشجویان با  مشاهدهقابل

امالً تخصصی بود و کم کهای مهندسی و طب نگاه حادهکخارجی مسئله بوده است. البته، در دانش
 عمومی نبود.  کخبری از دروس مشتر

انشگاه برای ده در کدر دانشگاه اولین ابزاری بود  40نمره انضباط تا دهه  کهنیا دوم،
از استادان راجع به محصل  ک، هر ی10گرفت. طبق ماده قرار می مورداستفادهنترل بداخالقی ک

اه ه اداره دانشگکای داد، و در آخر سال تحصیلی معدل آنها گرفته شده و با نمرهنمره اخالق می
ی کنمره ی مثابهبهآید یق به دست میه بدین طرکای گردید، نمرهجمع و تقسیم بر دو می دهدمی

ن عمل رت ایل آنها مؤثر خواهد بود. راپوکاز دروس بود. یعنی با سایر دروس جمع و در معدل 
نژاد و همکاران، شد تا در موقع ارجاع شغل سودمند باشد )زرگرینیز به وزارت معارف داده می

ه انضباط در کشد می داشت و به زور نمره تالش میکاین بخش جنبه تح ؛ ب(.516: 1397
م هدانشجویان  در ورود ه در مدرسه هم وجود داشت.کباشد، سیاستی  فرماحکممیان دانشجویان 

ه رشته مهندسی دو تا از شروط ورود ب کهیطوربهشد. مالحظات اخالقی در نظر گرفته می
بود  رستانمزاج و داشتن بنیه برای پیشه مهندسی، تصدیق اخالق از دبیدانشکده فنی سالمتی 

 (. 30: 1393؛ نقل از فراستخواه، 1328)دانشگاه تهران، 
های درس بعضی استادان السکسوم، پرداختن به مسائل اجتماعی و فرهنگی در 

زیسته  اوی تجربیاتکه حاصل واکای عمیقی ( در مطالعه1393دانشگاهی بود. فراستخواه )
ها و تعامالت السکده، کم بر دانشکالتحصیالن آن دوره و اسناد بود، فضای غیررسمی حافارغ

های درسی ه دور از اهداف برنامهکهایی ند، روایتکدقیقی روایت می صورتبهاستاد و دانشجو را 
نظم  سیشم 30تا  20ی هادههی ایشان دانشکده فنی مقارن عمومی دانشگاهی نیستند. به گفته

ی تعلیمی هاسنتو دیسیپلین خاصی داشت و مانند یک دبیرستان بزرگ بود. نگاه پرورشی در 
تربیت مهندسینی که قادر ...  دانشکده نفوذ داشت و فراسوی آموزش مفاهیم و دانش مهندسی

 باشند با مردم و دیگران ارتباط برقرار کنند، نیز مسئله بود. در میان استادان قبل از انقالب
دکتر مرشد درس  50استادانی بودند که نفوذ معنوی چشمگیری بر دانشجویان داشتند. در دهه 

های غیرعلمی، و اجتماعی اخالقی ی فنی، آموزشهابخشدر کالس او عالوه بر  دادیممخابرات 
کرد. مهندس بازرگان استاد ترمودینامیک ها را با مسائل اجتماعی منطبق میوجود داشت، مثال

ای یاد کرد و در طول ترم نیز همراه با های انسانی و حرفهچهارم بود. در جلسه اول از ارزشسال 
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که مهندس  کندیمذکر  30آموزش مهندسی به ابعاد پرورشی تأکید داشت. آل یاسین در دهه 
ی تمدنی ایران، اهمیت هاتیظرفحامی استاد دانشکده فنی در انتهای کالس درس مرتب از 

معتقد  داد. همچنین، مهندس ریاضیرت خدمت صحبت و درس اجتماعی هم میایران و ضرو
ی نیاز دارند که بخش بزرگی از احرفهی درون هاارزشبود مهندسان ایرانی عالوه بر تکنیک به 

به دست بیاید و گرنه ما با مشکل ضعف اخالق  هادانشگاهآن باید از طریق آموزش مهندسی در 
 واهیم بود.ی همچنان روبرو خاحرفه

های علمی و سیاسی و پرداختن به مسابقات های گفتگومدار، انجمنیل سازمانکچهارم، تش
ز شهریور شور در اختناق شدید بود و اک 1320تا  1313از سال  ورزشی در سطح دانشگاه بود.

ی در های سیاسها و برنامهز تولید اندیشهکترین مره دانشگاه تهران به عمدهکبه بعد است  1320
رورش پسازمان  1317 ماهید؛ الف(. در 2: 1397نژاد و همکاران، شود )زرگریشور تبدیل میک

ر بقابلی سطح معلومات ایجاد شد که تأثیر مت باالبردنی و افکارعمومافکار جهت روشن شدن 
دانشگاه داشت و حضور دانشجویان و اساتید را به فراوانی در خود پذیرا شد 

میسیون شش ک(. در این سازمان استادان دانشگاه نقش مهمی داشتند و در 143:1381)دزنوخی،
ن خستیحضور داشتند. ن سخنرانی، رادیو، تدوین کتب درسی، هنرپیشگی، موسیقی و مطبوعات

ل یکیل شد، هدف تشکتش« جامعه محصلین»شمسی با عنوان  1313انجمن دانشجویی در سال 
سن حان محصلین و تربیت شخصیت آنها و تولید این اساسنامه ایجاد و حسن تعاون در می

های شناسی، مدیریت ایران، بیماریهای جرمهای بعد انجمنی است، در سالمساعکیتشر
 1320(. از سال 66:1395،انیراشکو ایکشناسی، و ریاضی شکل گرفتند )ی، حشرهاهیگ

ری و کو نشر جزوات ف ها به نصبدهکای از دانشیی هر گوشههای علمی و سیاسی دانشجوانجمن
نشجویان در دانشگاه به جسم دا ؛ الف(.4: 1397نژاد و همکاران، پرداختند )زرگریاعتقادی می

دی و شد، ورزش در دانشگاه تهران نیز از منزلت خاصی برخوردار بود و فضای شاهم توجه می
قه جه یک مسابنشاند. به نظر برخی از دانشجویان نتینشاط را بر روی چهره دانشجویان می

 صورتبهانشکده داز درس و نمره نبود. ورزش عنصر مهمی از زندگی دانشجویی  ترارزشکم
تخواه، ود )فراسمحبوب در آن زمان ب هاورزشروزانه بود و فوتبال، تنیس و کوهنوردی از جمله 

ه قرار دتوجم بحث پیوند دانشگاه با جامعه و صنعت نیز مورکمکر این، ب(. عالوه 197 -98: 1393
ای برای دانشجویان جهت های ویژهها آموزشدر بعضی از دانشگاه 40ه در دهه کگرفت. تا آنجا 

رنامه یل بورود به اجتماع در نظر گرفته شد. در شیراز، دانشجویان دانشگاه پهلوی حین تحص
ز جمله ای های رانندگی و آشنایی با خدمات اولیه زندگآموزش نظامی داشتند، و گذراندن آموزش

ه کی بود هابرنامهی هاجملهی، برق و نظایر آن و نظایر آن از کشمیستعمیرات جزئی اتومبیل، 
 (. 62: 1397)سلیمانی و سلطانی احمدی،  گردیدبرای دانشجویان اجرا می
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در قیاس با سه دهه قبل  1351های لیسانس دانشگاه تهران در سال لی برنامهکاصول 
 140 حدود 1351های دوره لیسانس دانشگاه تهران در سال رد. برنامهکدا های اساسی پیتفاوت

مومی عهاد و آزاد تقسیم گردید. دروس کواحد درسی شد و دروس به عمومی بنیادی، مهاد، 
و  ن زمانده الزامی بود و تعییکلیه دانشجویان دوره لیسانس هر دانشکه برای کدروسی بود 

روس دده بود. بر اساس این اساسنامه، جمع واحدهای کشترتیب گذراندن آن به تشخیص دان
ان فارسی و واحد بیشتر باشد. زب 40متر و از ک 10عمومی بر اساس این دستورالعمل نباید از 

ه میزانی ساعت تمرین(، زبان خارجه )ب کساعت درس نظری و حداقل ی 2واحد:  2آئین نگارش )
واحد است(، و ورزش  6ی منتهی شود و ارزش آن ز زبان خارجکنامه از مره به دریافت گواهیک

جه به ده با توکها خواهد بود. عالوه بر این، هر دانشدهکجزء دروس عمومی الزامی همه دانش
و دروس  الذکرفوقبقیه دروس عمومی را از میان دروس  های تحصیلی خودمختصات رشته

تعیین ی جتماعتوصیفی، انسانی و ا فرهنگ، تمدن، فلسفه، زبان و علوم ریاضی، تجربی،مربوط به 
 است. ده مربوطکه گذراندن آن به تشخیص گروه آموزشی یا دانشکرد. دروس بنیادی کخواهد 

س کتوانند بعضی از واحدهای دروس بنیادی را جزء واحدهای دروس عمومی و بالعها میدهکدانش
ی س فرعبه درو« هادک» گروه آموزشی اشاره دارد و کدر نظر بگیرند. مهاد به دروس اصلی ی

واحد  30، گذرانندبواحد درس مهاد  60تا  50اشاره دارد. دانشجویان لیسانس باید بین  رشتهکی
وس ه دانشجو عالوه بر درکروسی هستند دشود. دروس آزاد، از دروس فرعی در نظر گرفته می

 لهیوسهبه کوسی واحد درسی از در 140میل کهاد و مهاد مختار است برای تکعمومی، بنیادی، 
شگاه راهنمای دان) ندک، انتخاب شودیمده توصیه کده تدریس یا در دانشکهای مختلف دانشگروه

ده صورت کگروه یا دانش لهیوسبهمرتبه دروس  وتأخرتقدم(. تهیه و رعایت 37: 1351تهران، 
 گرفت.می

ه تمام کشده است ای ید ویژهکی تأبدنتیتربروی درس  1351در راهنمای دانشگاه تهران 
بدنی در طول سال تحصیلی انتخاب و زیر دو واحد درس تربیت اندموظفدانشجویان سال اول 
: 1351ور را بگذرانند )راهنمای دانشگاه تهران، کده مربوطه واحدهای مذکنظر مربی ورزش دانش

که منظور اینزبان خارجی و به کمنظور آشنایی دانشجویان دانشگاه تهران با ی(. همچنین، به30
انات الزم برای تقویت زبان کنند و ایجاد امکبتوانند از منابع فرهنگی و تحوالت سایر ملل استفاده 

 کهیدرصورتشود. تأسیس می« های خارجی دانشگاه تهرانز زبانکمر»زی به نام کخارجی، مر
ه واحدهای کگامینشود، تا هن« گواهینامه زبان»دانشجو تا پایان نیمسال چهارم موفق به اخذ 

واحد و در دوره شبانه  12تواند باالتر از زبان را نگذرانده باشد در دوره روزانه در هر دوره نمی
واحدهای مجاز برای  حدنصابند. واحدهای درس زبان جزو کواحد درس انتخاب  8بیش از 

ران، شود. برای احراز درجه لیسانس از دانشگاه تهانتخاب دروس هر نیمسال محسوب می
اند درس زبان خارجی را با حداقل میانگین بگذرانند و گواهینامه زبان را دانشجویان موظف



ژادن یخالق یعل دیدکتر س  

 1400بهار و تابستان ، 23، شماره 12دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      254

 

 

های زبان مستلزم دانش و معلومات مقدماتی است، السکه استفاده از کنند. از آنجا کدریافت 
ه در دانشگاه کوضع دانشجویانی  هرسالهای خارجی دانشگاه تهران وظیفه دارد ز زبانکمر

 لهیوسبههای خارجی دهد و دانشجویان ضعیف در زیانشوند را مورد بررسی قرار میپذیرفته می
ه در طول تابستان و در صورت لزوم در خالل نیمسال دایر خواهد کهای تقویتی السکز به کمر

شند، حق انتخاب دانشجوی نیازمند تمرین توفیق الزم را نیافته با کهیمادامشد، راهنمایی شوند. 
(. این اهمیت به 37: 1351واحد درسی را نخواهد داشت )راهنمای دانشگاه تهران،  گونهچیه

ه زبان آموزش کپهلوی  ی نیز وجود داشت. در دانشگاههادانشگاهتسلط بر زبان انگلیسی در سایر 
وزشی این انگلیسی بود. در دانشگاه ملی نیز بحث یادگیری زبان انگلیسی برای راهبران آم

 (. 1379دانشگاه مهم بود )حسنی، 
فعال به  صورتبهها انجمن طورنیهمبرنامه و های فوقاز دهه چهل به بعد نیز فعالیت

 ومت با شدت بیشتری رشد یافت و مسجدکدادند. مبارزه علیه حهای خود ادامه میفعالیت
نژاد و زرگریمی تبدیل گردید )انونی برای گسترش عقاید و ایدئولوژی اسالکدانشگاه تهران به 

ت کهایی برای مشاردانشگاه تهران نیز برنامه برنامههای فوق؛ الف(. در فعالیت4: 1397همکاران، 
ت کشر ان در اردوهای تابستانی،ت دادن دانشجویکهای اجتماعی شامل شردانشجویان در فعالیت

 ایشنامه،ی نمدانشجویان برای اجرا دادن دانشجویان هنرمند و نمونه در جشن هنر شیراز، تمرین
تسهیالت الزم  آوردنفراهمی موسیقی، هاگروه لهیوسبهها دهکهای برخی از دانشبرگزاری جشن
پ لوکی، دایر نمودن جمعدستهز تعلیم و رانندگی، ترتیب دادن بازدیدهای کبرای ایجاد مر

ال س(. در 30: 1351تهران، گاه دید )راهنمای دانشمی کده اقتصاد تدارکسینمایی در دانش
ورت صتلفی ، در دانشگاه ملی، در زمینه رفاه دانشجویان و اعضای دانشگاه، اقدامات مخ1350

 بضاعتمکهای تحصیلی در اختیار دانشجویان ممتاز و گرفته است. برای فرض مثال، بورسمی
ناسب مت به کارهای نفر از دانشجویان، در ساعات فراغ 666شد. همچنین، دانشگاه، گذاشته می

مقابل  اه درها اشتغال داشتند و بیمه دانشجویان و اعضای دانشگاز قبیل تدریس در دبیرستان
 حوادث لحاظ شده بود.

در  طرفکیازهای ایران گذشت. ابهام و تشویش برای دانشگاه در 1357 -58های سال
ش عالی ارسال شد که مفاد آن ها برای وزارت فرهنگ و آموزطرح استقالل دانشگاه 1358تیرماه 

از طرفی  ت وید داشکتأ بر استقالل مالی، اداری، آموزشی، و پژوهشی مؤسسات آموزش عالی
 1359در بهار ه کشید کهای مختلف به ساحت دانشگاه طولی نبا تضارب آراء و ورود جناح دیگر

تشکیل شد. هدف از  ها تعطیل و ستاد انقالب فرهنگیانقالب فرهنگی به وقوع پیوست دانشگاه
آموزشی و  یهاتعطیلی اصالحات در زمینه محتوای آموزشی منابع و کتب درسی و سرفصل

اولین . (1392کریم اف،  و کردن محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسالمی بود )باقریفراهم
دسی، ریزی فنی مهنبرنامه یهاقدمی که توسط ستاد انقالب فرهنگی برداشته شد تشکیل گروه
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 ستاد آموزشی یزیرهدف کلی واحد برنامه انسانی، پزشکی و علوم پایه بود.کشاورزی، هنر، علوم
ریزی مختلف برای دانشگاه اسالمی ذکر گردید. برنامه یهاتهیه و تدوین برنامه آموزشی در رشته

با هایی روبرو شد و تالش شد انسانی به دلیل ماهیت خاص با چالشهای علومبرای رشته
 . (1382)روشن نهاد،  گرفتن از روحانیون حوزه این مشکل حل شودکمک

ومی رسی عماعضای ستاد انقالب فرهنگی اتفاق اصلی تدوین برنامه د رشدنیدرگدر فرایند 
دروس های دانشگاهی دچار تغییرات بسیار جزئی شد. های تخصصی رشتهاسالمی بود و برنامه

عه توس با هدف« عمومی یهایو عقاید اسالمی و آگاهفرهنگ و معارف »عمومی با عنوان 
هنگ س فرت و معلومات عمومی دانشجویان و رشد بینش فرهنگی آنان بر اساابخشیدن به اطالع

 بد انقالستا) گردیدعلمی عرضه  یهاو معارف و عقاید اسالمی و نیز آشنایی با منطق روش
ی درسی دوره واحدها واحد بودند وسالمی در آغاز چهل ا - (. دروس عمومی1362فرهنگی، 

درسی در نوسان  احدو 156تا  162 های مختلف بینبرای رشته با این حجم از دروس لیسانس
 انشگاه وه و داز تاریخ انقالب اسالمی درگیر وحدت حوز بود. شورای انقالب فرهنگی در آن برهه

شورای  عضایه خود از اک (1378تأسیس دانشگاهی مبتنی بر ایدئولوژی اسالمی بود. احمدی )
مه های پس پشت انتخاب برناانقالب فرهنگی بود و بعدها مدیریت انتشارات سمت شد، ایده

و  یبدنی در سالمت جسمدرس تربیتند: کروایت می گونهنیاارشناسی کدرسی عمومی دوره 
 ودن ن، نوشتن، خوایراد سخنرانیا یبرا یر مثبت دارد. زبان فارسیان تأثیدانشجو یروح

 درا ر یان زبان عربین بود که دانشجویا یهدف از گذاشتن درس عرب است. یضرور یسندگینو
 ینشجوکه دا بودن یا یخ اسالم برایدرس تار. گردد یادآوری یدانشگاه ادامه دهند و قواعد عرب

شناسی با ا و روانیانسانی مثل جغرافعلوم یها، رشتهیک، مهندسیزی، فی، داروسازیپرستار
نها آد بتواند به یبا کردهلید که فرد تحصیآیش میپ یامبرش آشنا شود، گاه مشکالتپی یدگزن

ودن ب یامر همان مثال الزین درس نظیضرورت ا یانقالب اسالم یهاشهیدر مورد ر جواب بدهد.
ق در خصوص اخال. ن کشور استیدر ا یان دوره کارشناسیدانشجو یکا برایخ آمریدرس تار

یل ینها دالا، تسین یاز او به مسائل اعتقادیکمتر از ن یز دانشجو به اخالق اسالمایهم ن یاسالم
 انتخاب دروس عمومی بود. 

 -68تر محمد فرهادی بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال کدر دوره صدارت د 
اهش کسالمی ا - شد و درس عمومی 142 تا 146 بین ارشناسیکتعداد واحدهای دوره  1364

این کم شدن واحدهای درسی دامن (. 1366، طبائی، انتظام، کامالن،سرشتکی)نرد ک پیدا
با همان  2و  1حذف و بعضی هم مثل معارف  یکلدروس بهاز دروس معارف را گرفت. بعضی 

حذف گردید  ،در فهم دروس معارف بود مؤثراش تقلیل یافت. درس منطق که شرح واحد درسی
لیست دروس برنامه درسی عمومی و محصول شورای انقالب . (1366.ارانکنیک سرشت و هم)

)صرف و  1واحد(، عربی  4آیین نگارش:  -ر دستو -ن )مت 1، شامل فارسی 60تا دهه  یفرهنگ
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 3) 1واحد(، معارف اسالمی  2واحد(، تاریخ اسالم ) 3)1(، زبان خارجه واحد 2: و قرائتنحو 
نیمسال تحصیلی  کواحد درس برای ی 15ه تعداد واحد درسی(، ب 1بدنی )عملی: واحد(، تربیت

و )صرف و نحو  2واحد(، عربی  3: آیین نگارش -ر دستو -ن )مت2دروس فارسی  طورنیهم د وبو
 2جهان اسالم: ) وتربیت اسالمی یا تاریخ علمواحد(، تعلیم 3) 2خارجه (، زبان واحد 2: قرائت

 3ی یا نجوم )شناسستیز(، واحد 3وژی )واحد(، منطق و متدول 3) 2واحد(، معارف اسالمی 
واحد( برای نیمسالی دیگر بوده است )ستاد انقالب فرهنگی،  2واحد(، مبانی فقهی قانون اساسی )

1364 .) 
که ینادر خصوص دروس عمومی و اسالمی ثابت باقی ماند تا  1360روند موجود در دهه 

فت. ارشناسی صورت گرکمی دوره مجدد تالشی برای اصالح برنامه درسی عمو 1376در سال 
س ه تعداد واحدهای دروکریزی مقرر شد ی برنامهعالیشوراه بنا بر پیشنهاد ک بیترتنیابه

واحد  8بالً ه قکند. زبان فارسی و زبان انگلیسی کواحد تقلیل پیدا  20واحد به  23عمومی از 
این  جویان بهر رفع نیاز دانشسه واحد شدند و تأکید ب کواحد تقلیل یافتند. هر ی 6بودند به 

 کًا در دو نوبت و هر جلسه یه این دروس حتمکدانشگاهی یادآوری شد دروس در مرحله پیش
دو  وده بهبه قباًل سه واحد کهمچنین، درس اخالق و تربیت اسالمی  ساعت و نیم تدریس شوند.

ز مجموع ا(. 1376ین فرورد 16مورخ  326ی انقالب فرهنگی، جلسه عالیشوراواحد تبدیل شود )
ی ها الزامرشته گذراندن این واحدها برای همه که واحد دروس اسالمی بودند 14دروس عمومی 

رس جمعیت دشورای مذکور ارائه واحد  350در جلسه  1376 ردر آذ. (1378امام، و  هدادب) بود
دو واحد نظری ها به ارزش برای همه رشته« مومیع - یالزام»و تنظیم خانواده در گروه دروس 

امی صورت الزها از سوی گروه پزشکی بهلبه تصویب رسید و پس از تأیید سرفص ازینشیبدون پ
در  یاای وزیر فرهنگ و آموزش عالی وقت طی نامهبا امض 1377 -78 یبرای دانشجویان ورود

 (. 1390 ها ابالغ گردید )علی عسگری.دانشگاه یتمامبه 1376آذر  30تاریخ 
ها با محوریت دروس چهارمین بازنگری برنامه درسی عمومی دانشگاه زین 1383در سال 

به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و  انقالب فرهنگی یعالیشورا هک بیترتنیابهعمومی رخ داد. 
-کرد و آنها را در چهار خوشه دستهعناوین سرفصل دروس معارف اسالمی اقدام به تغییر فناوری 

تاریخ و تمدن ( 4) انقالب اسالمی( 3) اخالق اسالمی( 2. )بانی نظری اسالمم (1بندی کرد: )
 دانشجویان موظف. وزن داده شده به این چهار دسته برابر نبوده است. به این معنی که اسالمی

گروه  سهو یک درس را از هر یک از « مبانی نظری اسالم»دو درس خود را از گروه  که اندشده
دروس موردنظر خود را  اند کهموظفهای دینی انشجویان اقلیتهمچنین، د .دیگر انتخاب کنند

بدون هیچ محدودیتی از بین کلیه دروس مندرج در جدول دروس عمومی معارف اسالمی انتخاب 
گروه( گرایش مبانی نظری اسالمی  5عناوین سرفصل دروس معارف اسالمی ). کرده و بگذرانند

ساعت(؛ اندیشه اسالمی  2واحد،  2)مبدأ و معاد،  1ی شامل عناوین دروس: اندیشه اسالم
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ساعت(؛ حقوق اجتماعی و  2واحد،  2ساعت(؛ انسان در اسالم ) 2واحد،  2)نبوت و امامت، 2
 2ید بر مباحث تربیتی )کفلسفه اخالق با تأ :ساعت(؛ اخالق اسالمی 2واحد،  2سیاسی در اسالم )

ساعت(؛ آیین زندگی )اخالق  2واحد،  2 ،اهیماخالق اسالمی )مبانی و مف ساعت(؛ 2واحد، 
ساعت(. انقالب اسالمی )انقالب  2واحد،  2ساعت(؛ عرفان عملی اسالم ) 2واحد،  2اربردی، ک

 2واحد،  2ساعت(؛ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ) 2واحد،  2اسالمی ایران .
ساعت(؛ تاریخ و تمدن اسالمی،  2واحد،  2) ساعت(؛ اندیشه سیاسی امام خمینی رحمة اهلل علیه

 2واحد،  2ساعت(؛ تاریخ تحلیلی صدر اسالم ) 2واحد،  2تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی )
ساعت(؛ آشنایی با منابع اسالمی: تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی  2واحد،  2ساعت(؛ تاریخ امامت )

 2واحد،  2عت(؛ تاریخ امامت )سا 2واحد،  2ساعت(؛ تاریخ تحلیلی صدر اسالم ) 2واحد،  2)
ی انقالب فرهنگی عالیشورا زادوولدبا کاهش نرخ  1380ساعت(، در نظر گرفته شد. از اواخر دهه 

ای در جهت افزایش رشد جمعیت و تشکیل خانواده و محوریت خانواده در نظام جمهوری مصوبه
دانشگاه به وجود  شود و بستر حذف درس جمعیت و تنظیم خانواده دراسالمی متمرکز می

ریزی آموزش عالی بر اساس مصوبه شورای برنامه(. با حذف این درس، 1391آید )یادگارزاده، می
از نیمسال تحصیلی « دانش خانواده و جمعیت»دو واحد درس عمومی اجباری  1391در اسفند 

، منشنرای)کهنوجی و ا ها شدجایگزین درس جمعیت و تنظیم خانواده در دانشگاه 1392 -93
 آید. . این آخرین مورد از بازنگری در برنامه درسی عمومی به شمار می(1395

ی، و ینی، اخالقی، سیاسدمرتبط با توسعه تربیت اجتماعی،  برنامهفوقهای در بعد فعالیت
ر د. فتجسمانی خاطرات تاریخی گذشته تداوم یافت ولی رنگ و بوی دینی بیشتری به خود گر

برنامه و شرکت در مسابقات فراموش های فوقلیتنیز فعا 1364-65در سال راهنمای دانشگاه 
ر درکت نشده بود و دانشجویان این فرصت را داشتند که در مسابقات متعددی شرکت کنند: ش

ی(؛ شرکت در مسابقات ی ورزشی )کشتی، فوتبال، کوهنوردهامهارتهای جسمانی و فعالیت
 اهللتیآ(. 1364های کشور )راهنمای دانشگاه تهران، گاهها؛ شرکت در مسابقات دانشدانشکده

شدن  های علمی بدون کمعمید زنجانی رئیس دانشگاه تهران، سیاست دانشگاه را تقویت انجمن
ت امکان افیطرح ض(. 1385ی سیاسی ذکر کرده است )ضیائی، هاو انجمنها ارزش فعالیت

 یهاو امکان طرح دغدغه یبخشتیضاو ر یو تجربه مثبت کندیوپاسخ را فراهم مپرسش
برنامه و های فوق، فعالیتهرحالبه. (1393، یسردار و بی)اد کندیفراهم مرا ان یدانشجو
 دهند. ود در سطح دانشگاه ادامه میها هنوز به حیات خانجمن

 گیرینتیجه

در  این مطالعه با هدف بررسی سیر تحول برنامه درسی عمومی دوره کارشناسی در ایران

اوی اسناد تاریخی منجر به شناسایی سه برنامه کانجام شده بود. وا 1398تا  1313بازه زمان 

(، و برنامه 1345 -1357ار )ک(، برنامه درسی عمومی آش1313 -1345درسی عمومی در سایه )
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(، گردید. برنامه درسی عمومی در سایه، 1360 -1398درسی معارف اسالمی و آگاهی عمومی )

ها به دهکبودن دروس عمومی در دانشگاه اشاره دارد. در این برهه از تاریخ بعضی از دانشبه مرزی 

های علوم نند و در آنها ذهن دانشجویان با موضوعات حوزهکدیسیپلینی توجه میموضوعات بین

 ی ارتباطی )توسعههامهارتگردد و به توسعه انسانی، رفتاری و انسانی(، نیز آشنا میانسان )علوم

های شود. بعضی از دیسیپلین(، ارزش داده میدادنگوشو  کردنصحبتی نوشتن، هامهارت

 صورتبهروند و جلو می در حوزه تخصصی کسخت )مثل طب، مهندسی( بسیار جدی و خش

)برای مثال، یادگیری زبان خارجی(،  انیدانشجوهای عمومی خیلی جزئی به شایستگی

ی به شخصیت افراد و تربیت دهشکل»را هدف آموزش عمومی پردازند. امَا اگر بخواهیم می

های غیررسمی در سطح دانشگاه نیز فراهم آموزش مالحظهان کنیم، امک، تعریف «شهروند خوب

شوند و ه در دانشگاه ترویج میکهایی برنامه و ارزشهای فوقه فعالیتکشود، به این معنی می

از این برنامه درسی عمومی دانشگاهی به شمار بیاوریم. گیرند را نیز جزئی مورد حمایت قرار می

های غیررسمی شوند در برنامهزیرا ممکن است اهدافی که برنامه درسی عمومی رسمی دنبال می

های دانشگاهی و ه در انجمنکهایی نیز دنبال، تقویت، یا توسعه یابند. با چنین نگاهی، موضوع

شوند نیز یافته طراحی و اجرا میالتحصیل تربیتت فارغه در سطح دانشگاه برای تربیکقوانینی 

گیرند. در سطح قوانین دانشگاه، دادن نمره انضباط به تحت حوزه برنامه درسی عمومی قرار می

ز شغلی برای قضاوت در باره کدانشجو و محاسبه آن در معدل دانشجو و گزارش آن به مرا

 دادنحرکتی دانشجو خود نوعی تالش برای تخصص کنار درکشایستگی اخالقی و اجتماعی در 

نترلی آن که جنبه ک هرچندای اخالقی و منظم است، عادات دانشجو به سمت زندگی حرفه

 های )انجمن فلسفه( دانشجویی داوطلبانه خود نوعی فعالیتیل انجمنکنباشد. یا تش قبولقابل

یابد. در دانشجویان توسعه می ی ارتباطیهامهارتنار آنها که در کرود اجتماعی به شمار می

های نظامی، رانندگی، تعمیرات جزئی اتومبیل، ی زندگی از قبیل آموزشهامهارتنهایت، آموزش 

ار در آن کارآفرینانه از جنس تجربه دنیای کبخشی از تربیت  عنوانبهتوانند ی، برق میکشمیس

ارآفرینانه کاین تربیت  تأیید است.نونی هم مورد کدر دنیای  که تاریخی در نظر گرفته شود برهة

در همین گردید نیاز ورود به اجتماع سازماندهی میهای پیشو با هدف ارائه آموزش 40از دهه 

میت برنامه درسی عمومی در سایه در ایران، در سطح جهانی کحا (،1966تا  1934دوره )زمان 

های مختلف در حال تولد یا توسعه نام ال وکدرسی عمومی نوین با اش هایا برنامهکدر آمری ژهیوبه

در سطح « 1برنامه جدید»ی را با عنوان کبرنامه درسی پایه مشتر کاگویشبود. برای مثال، دانشگاه 

دانشگاه هاروارد برنامه درسی عمومی با عنوان  1945ایجاد نمود. در سال  1931دانشگاه در سال 

                                                 
1 The New Plan 
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، 2رد )تری اوبانینکشگاه هاروارد تأیید و اجرا میته دانکرا در « 1آموزش عمومی در جامعه آزاد»

ایی در این دوره، محدود شدن برنامه کهای ایرانی و آمری(. تفاوتی عمده میان دانشگاه2016

 ها است. گیر نشدن در سطح دانشگاهها و همهدهکدرسی عمومی ایرانی در سطح بعضی از دانش

تا  1966)معادل 1357تا  1345ای  هار بازه زمانی بین سالکبرنامه درسی عمومی آش

ل از برنامه درسی کش نیتریقو عنوانبهو شاید از آن بتوان  ردیگیبرممیالدی(، را در  1978

یل کتجربه شده است، نام برد. در این دوره پس از تش تاکنونی ایرانی هادانشگاهه کعمومی 

گیرد و ل میکدر سطح دانشگاه شهای ارائه دروس عمومی ها و وزارت علوم ایدهشورای دانشگاه

تی و اجتماعی در دانشگاه اوج کشناسانه و مشارارآفرینانه، هنری و زیباییکهای طراحی فعالیت

آمده است، برنامه درسی عمومی  1351ه در راهنمای دانشگاه تهران در سال ک طورآنگیرد. می

زبان خارجه، ورزش(؛ و اختیاری  اجباری )زبان فارسی و آئین نگارش، دودستهدانشگاهی در قالب 

ده کلی عربی در دانشکشناسی، ...، قواعد ی علوم جامعههاروشده )برای مثال، کدر سطح دانش

ه بخشی از سیاست برنامه درسی عمومی ک، تعریف گردید. به این معنی (انسانیادبیات و علوم

ی ارتباطی و زبانی و هامهارتجنبه اجباری دارد و بخشی جنبه اختیاری و تفویض اختیار. 

نار کنند. در کرود به آن ورود ه از همه دانشجویان انتظار میکسالمت جسمانی بخشی است 

نند. که از این سیاست حمایت میکزی قوی وجود دارد کهای اجباری، مراآموزش این موضوع

جویان بندی دانشز آموزش زبان خارجی اقدام به برگزاری آزمون زبان انگلیسی و سطحکمر

شود و ادبیات فارسی با تأکید بر ند. ورزش و شور ورزش و بودن در دانشگاه ارج نهاده میکمی

ند تا از کگیرند. معاونت آموزشی نیز قانونی را تصویب مینگارش درست مورد تشویق قرار می

نت ه ضعف در سواد زبان انگلیسی دارند، ضماکها برای دانشجویانی ردن حق انتخابکم کطریق 

یل کده تشکای در سطح دانشمیتهکنار آن کی از دروس را بسیار باال ببرد. در کاهمیت تسلط بر ی

بگیرد، این واحدهای یا در  ده تصمیمکواحد عمومی در سطح دانش 30شود تا در باره حدود می

 شود وارد قلمرو دیسیپلینیسته میکاند یا مرزها شدهکهای درون همان دانشرشته کمرز مشتر

 دانشکدهه برنامه درسی ک طورآنشوند. ی متفاوت مینیپلیسیدهای ها با حوزهدهکدر سایر دانش

شناسی، تاریخ، جغرافیا، ی باستانهاگروههای انسانی تهران )شامل رشتهادبیات و علوم

های ی، زبان و ادبیات عرب، زبان و ادبیات فارسی، زبانشناسزبانشناسی، زبان انگلیسی، روان

 30دهد از این معارف دانشگاه تهران نشان می  1351خارجی، علوم اجتماعی و فلسفه( در سال 

ای باید دروس دهکده دانشجویان عالوه بر دروس درون دانشکواحد درسی عمومی در سطح دانش

                                                 
1 General education in a free society 
2 Terry O’Banion 
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شناسی عمومی، مقدمات زبان فرانسه، مبانی شناسی، زیستای از قبیل زمیندهکخارج دانش

ای بر ای بر شیمی، نجوم، ریاضیات مقدماتی و آمار، فیزیولوژی عمومی، مقدمهمهفرانسه، مقد

 گذراندند. را نیز می کفیزی

نار چنین تحول ساختاری در برنامه درسی عمومی، فضای اخالقی و ارزشی در کدر  

ای هید برنامه درسی عمومی دور نبود. زیرا، ارزشکی مورد تأهامهارتهای تخصصی نیز از السک

ها و در عمل تشویق السکالس و مضامین اخالقی و تعهد اجتماعی در کای در انسانی و حرفه

ت دادن دانشجویان در کهای فرهنگی و اجتماعی زیادی شامل شرگردید. همچنین، فعالیتمی

ت دادن دانشجویان هنرمند و نمونه در جشن هنر شیراز، تمرین کاردوهای تابستانی، شر

ی هاگروه لهیوسبهها دهکهای برخی از دانشاجرای نمایشنامه، برگزاری جشن دانشجویان برای

در کنار این تجارب  د وبو موردتوجههای سیاسی، علمی و فرهنگی موسیقی، شرکت در انجمن

عملی مرتبط با دنیای کار )تدریس در مدارس، آموزش رانندگی( نیز در جریان بود. وقتی برنامه 

دهد که از شود، نشان میالمللی مقایسه میها بیننشگاهی در ایران با ایدهدرسی عمومی آشکار دا

، و مدل 2، مدل دیسیپلین پژوهشی1های بزرگی عمومی مدل کتاببرنامه درسسه مدل میان 

ی آشکار به برنامه درساند، مدل (، مطرح شده4،2000که توسط )نیوتن 3شهروند کارآمد

رویکرد دیسیپلینی به تحوالت دانشی و روشی و آخرین دیسیپلین پژوهشی نزدیک است. در 

شود. ایده این است که بهترین برنامه درسی عمومی بر دستاوردهای بشری توجه بیشتری می

ها تأکید وافری نماید. در برنامه درسی عمومی آشکار، انتخاب دروس مقدماتی دیسیپلین

فیزیک،  تی و آمار، فیزیولوژی،شناسی عمومی، شیمی، ریاضیات مقدماشناسی، زیستزمین

در آن زمان  لیالتحصفارغشوند تا دانشجوی ی و غیره در کنار هم قرار داده میشناسروانفلسفه، 

ای برخوردار شود. حرکت به سمت داشتن برنامه درسی عمومی یکپارچه رشتهاز فهم بین

به سمت آمریکایی رخ داد.  اروپایی از سبکدانشگاهی بعد از تغییر ساختار دانشگاهی در ایران 

های آمریکایی مورد استقبال فراوان ای است که در دانشگاهی عمومی نیز پدیدهبرنامه درسایده 

تحت تأثیر آموزش عمومی و آموزش لیبرال آمریکا بعضی از  1950 هاز دهقرار گرفت و 

درسی  یهادر برنامه شروع به تلفیق این پدیده (،کنگ و تایوانهنگ ها )برای مثال، دردانشگاه

 (. 2019، 5جی یانگدانشگاهی خود کردند )

                                                 
1 Great Books Model 
2 Scholarly Discipline Model 
3 Effective Citizen Model 
4 Newton, R. R. 
5 Jiang, Z. 
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مومی برنامه درسی معارف اسالمی و آگاهی عمومی نیز نسخه سوم از برنامه درسی ع

وره سی دپس از انقالب اسالمی در نظام آموزش عالی به بخشی از برنامه در که ایرانی است

رنامه درسی واحد درسی بود. دروس ب 40حدود ارشناسی تبدیل گردید. در آغاز این برنامه در ک

 ،المیشامل فارسی، عربی، زبان خارجه، تاریخ اسالم، معارف اس 60عمومی در اوائل دهه 

شناسی، یا نجوم، مبانی وتربیت اسالمی یا تاریخ علم، منطق و متدولوژی، زیستبدنی، تعلیمتربیت

دروس  1364 (. در سال1364فقهی قانون اساسی بوده است )ستاد انقالب فرهنگی، 

نار گذاشته کشناسی، یا نجوم وتربیت اسالمی یا تاریخ علم، منطق و متدولوژی، زیستتعلیم

ر اساس ب 1376در سال  چهار واحد عربی متون اسالمی گذاشتند. یجابهبعد  مدتیشدند. 

لیل واحد تق 20واحد به  23ریزی تعداد واحدهای دروس عمومی از ی برنامهعالیشوراپیشنهاد 

یافتند. در همین  واحد تقلیل 6واحد بودند به  8ه قبالً کرد. زبان فارسی و زبان انگلیسی کپیدا 

 یتمامبهبرای تدریس « میعمو - یالزام»درس جمعیت و تنظیم خانواده در گروه دروس سال 

ها دانشگاه امه درسی عمومیچهارمین بازنگری برن زین 1383. در سال ها ابالغ گردیددانشگاه

را می رف اسالبه پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دروس معا انقالب فرهنگی یعالیشورا

 سالمیاتاریخ و تمدن ، انقالب اسالمی، اخالق اسالمی، مبانی نظری اسالم در چهار خوشه

عی وروس موضدی گردید، تعداد دروس اسالمی دو واحد بیشتر گردید و همچنین تعداد بنددسته

ب اسالمی انقالموضوع درسی ) 13درس )معارف اسالمی، اخالق اسالمی، تاریخ اسالم(، به  3از 

اریخ ت ،اهللرحمهاندیشه سیاسی امام خمینی  ایران، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی،

در  نسانافرهنگ و تمدن اسالمی، تاریخ تحلیلی صدر اسالم، تاریخ امامت، اندیشه اسالمی، 

خالق ی، اید بر مباحث تربیتکسالم، حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم، فلسفه اخالق با تأا

در  گری همبرای دانشجویان رسید. در آخرین بازنعرفان عملی اسالم(،  اسالمی، آیین زندگی،

 ریزی آموزش عالی ازبر اساس مصوبه شورای برنامه «دانش خانواده و جمعیت»درس  1391سال 

این ها شد. در دانشگاه «جمعیت و تنظیم خانواده»درس  جایگزین 1392 -93یلی نیمسال تحص

 کی به بیان سبنوعبهشود، ها ارائه میگروه اخالق اسالمی در دانشگاه لهیوسبه اکنونهمدرس 

 پردازد. در اسالم می کزندگی مشتر

 هایدهد درسنشان می 1398تا  1360ه روند دروس عمومی سال ک طورهمان

دهه گذشته در برنامه درسی عمومی ثابت  4بدنی، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی در تربیت

واحد  10؛ 1364واحد در سال  11، 1360واحد در سال  16اند. دروس عمومی اسالمی از  بوده

های دروس اسالمی نیز در این سه رسید. موضوع 1383واحد در سال  12؛ به 76در سال 

برنامه درسی عمومی را به خود اختصاص  %50ط و تغییر یافتند و بیش از بازنگری تا حدی بس
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از دانشجویان  حذف شدند و تعداد زیادی 1364اند. دروس علوم پایه نیز در بازنگری سال داده

رده کانسانی و اجتماعی( را از فهم علوم طبیعی محروم دانشجویان علوم ژهیوبهارشناسی )کدوره 

لیه ک 1383خصوص روند توسعه برنامه درسی عمومی این است تا سال  ته دیگر، درکاست. ن

بخشی از  1383واحدهای دروس عمومی اجباری بودند ولی با بازنگری دروس عمومی در سال 

. قراردادبرنامه از لحاظ موضوعی بسط یافت و موضوعات مذهبی بیشتری را تحت پوشش خودش 

های مذهبی در فضای ی دانشجویی و برنامههاهای انجمننار دروس عمومی فعالیتکدر 

رد و همان روند تاریخی خود را ادامه داد. برنامه کدانشگاهی و خوابگاهی توسعه بیشتری پیدا 

دیسیپلین »و « های بزرگتابک»ارشناسی در ایران به دو مدل کنونی دوره کدرسی عمومی 

وشه متون اسالمی تفسیر قرآن است، خ ک( نزدی2000نیوتن ) لهیوسبهپیشنهاد شده « پژوهشی

رد کهای بزرگ به رویتابکمدل های بزرگ نیوتن همخوانی دارد. تابکالبالغه، به و تفسیر نهج

داند، ها مختلف اعتراض دارد و آن را باعث عدم انسجام میانتخاب موضوع درسی از دیسیپلین

ادات ذهنی دانشجو، عالیق، ه باعث بهبود عکید دارد. آثاری کدانش باارزش تأ بیتعقه بر کبل

دروس عمومی  (.2000شود )نیوتن، شود، ارج نهاد میی میفرهنگراثیمهای مرتبط با ارزش

ی دانشگاهی هانیپلیسیدی از کوچکبدنی و ورزش بخش مشتمل بر اخالق، تاریخ، اندیشه، تربیت

ای از مدل شدهنونی ما از فرم ضعیف ک، برنامه درسی عمومی نی؛ بنابراآیندبه شمار می

ها دیسیپلینی پژوهشی است و دانشجویان را با آخرین دستاوردهای دانشی و روشی دیسیپلین

 ند. کآشنا نمی

ارشناسی در ایران از لحاظ کنونی برنامه درسی عمومی دوره کهای درسی موضوع

ست ا کنزدی 1960و  1950 در دههم بر برنامه درسی عمومی کپیوستار موضوعی، به نگرش حا

نونی تحوالت کز بود. برنامه درسی عمومی کانسانی و اجتماعی متمرز بر علومکه توجه و تمرک

های تحت نونی گذرانده است. وقتی به موضوعکساختاری و موضوعی را در مواجه با شرایط 

به بعد در  1975ی  هاسالنیم، برنامه درسی عمومی از کپوشش برنامه درسی عمومی نگاه می

انسانی، ادبیات انگلیسی، انشاء انگلیسی، های مختلفی از قبیل هنرها، علومه موضوعا بکآمری

های خارجی، سخنرانی/ارتباطات، تاریخ، فلسفه، مذهب، اخالقیات، علوم اجتماعی، زبان

های جهانی، علوم ا، فرهنگکهای غربی، مطالعات آمریهای معاصر، اقتصاد، تنوع، فرهنگموضوع

ر کبدنی، تفاربردی، تربیتکنولوژی/علوم کامپیوتر، تکی، ریاضیات، علوم کیطبیعی، علوم فیز

(. با 2009اران، کرده است )برینت و همکانتقادی، سمینار سال اول، و سمینار سال دوم ورود 

ارشناسی در ایران کنگاهی به این فهرست و مقایسه آن با موضوعات برنامه درسی عمومی دوره 

ت در محیط اجتماعی، فقر کار و مشارکد فقر تجربیات در محیط رسه به ذهن میکچیزی 
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امپیوتر و کر انتقادی، علوم کی، هنرها، علوم اجتماعی، تففرهنگانیمپرداختن به مسائل جهانی و 

نونی با مالحظه ضعف یاد شده کشود، برنامه درسی عمومی ه پیشنهاد میکمی است کاستدالل 

 مورد بازنگری قرار گیرد.  

  یانقدرد

و  رانیادر  یدوره کارشناس یعموم یبرنامه درس لیتحل» یمقاله برگرفته از طرح پژوهش نیا

شکده پژوه یمال تیاست که با حما «یالمللنیده دانشگاه ب یعموم یآن با برنامه درس سهیمقا

 نیا نرایدانجام شده است. از م یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یو اجتماع یمطالعات فرهنگ

به  یتیداو دکتر اکبر ه پوریاهلل موسدکتر نعمت ،یدکتر رضا ماحوز انیآقا طورنیسسه و هممؤ

 رایسارزشمند ب یپژوهش و ارائه بازخوردها ندیانجام فرا لیدر تسه یهمکار یبرا بیترت

 سپاسگزارم.
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