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ی همانطور که از عنوان دوره آموزش عالی هویداست، فلسفه نظام دانشگاهی به توسعه
ای از دروس این دوره به مباحث تعلیم و تخصصی معطوف است. حال آنکه، بخش عمده ایحرفه

باشد. این می اختصاص یافته است که با رسالت اصلی دوره آموزش عالی در تضاد میو تربیت عمو
دهد، های کارشناسی را به خود اختصاص میدروس که تقریبًا یک سوم از برنامه درسی دوره

رسد. این ی تخصصی دانشجو ندارد و یک تکلیف بیهوده به نظر میتقریباً هیچ ارتباطی با رشته
های درسی تخصصی نیز دقیقاً منطبق با نیازهای بازار کار نبوده و حتی برنامهدر حالی است که 

اند)فتحی واجارگاه و حسینی تشخیص داده شده 2درصد زائد 80در برخی تحقیقات، حتی تا 
ی محوری و اساسی این است که اکثر عناوین دروس عمومی در دوره (. مسئله1397لرگانی، 

 ی درسی مربوط بهبرنامهداده شده و انتظار بر این است که در تعلیم و تربیت عمومی آموزش 
آموزش و پرورش، اهداف آموزشی این طیف از دروس محقق شده باشد. حال اگر به هر دلیلی 

 پرواضح است که ی باالتر تحمیل کرد.مسئولیت آنرا نباید به دورهبار این امر تحقق نیافته باشد، 
مه درسی آموزش عالی، موجب دور شدن این دوره از اهداف و اجبار و تکلیف ما الیطاق برنا

های شود که در برخی زیرنظامتر میرسالت اصلی خود خواهد شد. این مسئله در شرایطی بغرنج
 -الملل، علمیهای بین، پردیسدانشگاه پیام نور، غیرانتفاعی ؛پرداز نظیرآموزش عالی شهریه

های این تکلیف مازاد و غیرتخصصی توسط دانشجو یستی هزینهبا اسالمی کاربردی و دانشگاه آزاد
پرداخت شود. به عبارت دیگر، متاعی بدون بهره تخصصی در آینده که جزو الزامات نظام آموزش 

ی تعمیر و نگهداری برای مثال در رشته باشد.ی دانشجو میی آن بر عهدهعالی است ولی هزینه
کاربردی است و دانشجو با پرداخت شهریه به قصد -امع علمیهای دانشگاه جآسانسور که از رشته

ای حضور یافته است، تحمیل دروس عمومی غیر مرتبط با حوزه تخصصی مربوطه، آموختن حرفه
های منفی و در تضاد با اهداف همان رسد و اجبار این دروس، به ایجاد نگرشمنطقی به نظر نمی

 های درسی منجر خواهد شد. برنامه
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برای  که مسلم است، هدف نظام آموزش عالی، تربیت نیروی تخصصی و با صالحیتآنچه 
های یایستگهای مختلف جامعه است. از اینرو، برنامه درسی این دوره بایستی منطبق بر شبخش
سی امه درهای تخصصی مختلف باشد و هرگونه برنامه درسی زائد، هرس شود. برنای رشتهحرفه

وزآمد ظر رر قابل بحث است. یکی از منظر عناوین دروس و دیگری از نغیر کاربردی از دو منظ
د. ای باشهای درسی. هر عنوان درسی بایستی معطوف به شایستگی خاص حرفهبودن سرفصل

ورد ی مهی اول اهمیت است. در مرحله بعدی، بایستی گروه خبرگانی رشتدرجه نکته، در این
بق زی و منطی ساعالوه بر این، بوم ، بر آن صحه بگذارند.نظر، از باب استنادات علمی و روزآمدی

م آموزش یز بعد سوم برنامه درسی در نظان اسالمی(-)ایرانیکردن آن با الزامات فرهنگ شناختی
نامه نکه برآاین موارد به برنامه درسی قصد شده مربوط است و حال  یسههر  عالی ایران است.

مه درسی رناب حتی درسی در مرحله اجرا نیز با مسائل عدیده و ظریفی مواجه است. با فرض اینکه
وسط تبایستی  کند وکفایت نمی یک رشته تخصصی به وجه احسن، طراحی و تدوین شده باشد،

، به (مصوب)قصد شده متعدد درسی هایبرنامه اجرایدریس شود. اجرا و ت ،افراد ذیصالح و خبره
ود لیل، کمبدبه  نیروی انسانی کافی برای ارائه دروس طراحی شده نیاز دارد. در بسیاری از موارد
ین ر چنشود و دنیروی انسانی خبره، اجرای برنامه درسی به افراد غیر ذیصالح واگذار می

-ر مییز دوشود بلکه از اهداف آموزشی و اصلی درس نق نمیشرایطی، نه تنها اهداف دروس محق

 ه شود.بسند برنامه درسی بایستی به نحو احسن اجرا شود، نه اینکه به نمایش اجرای آنشویم. 
یز نها نآاز آنجا که عمدتًا اهداف آموزشی دروس عمومی، اهداف نگرشی هستند، اجرای 

ی درسی رنامههای نگرشی متعلق به حیطه عاطفی ببه الگوهای دقیق و پیچیده نیاز دارد. آموزش
لی ی اصنگرش، دارای سه مولفه ترین مقوالت آموزشی است.است که از نظر اجرایی جزو سخت

آموزش  (. مهمترین بخش2001است. این عناصر عبارتند از؛ شناخت، احساس و رفتار)اروین، 
 نگرش، بدون بعد احساسی ونگرشی، همان بخش شناختی است ولی تمام آن نیست. یعنی 

خ رران رفتاری آن ناقص است. آنچه که در آموزش دروس عمومی برنامه درسی آموزش عالی ای
زشی ن آمودهد، تأکید بر بعد شناختی و مغفول ماندن سایر ابعاد نگرش است. محدود ساختمی

ود. شمی های ناقص و حتی خطرناکنگرشی، صرفاً به بعد شناختی، موجب شکل گرفتن، نگرش
-شان می(  ن1999( و نیز تحقیقات جهانی)کامرات و کامرات، 1384های محقق)حاتمی، پژوهش

رنامه از ب هایی غیراز طریق کانال بایستی به صورت غیر مستقیم و هادهد که اینگونه آموزش
رسی مه دبرنا ها، موجب هرس زوائددرسی رسمی ارائه شود. تعهد و التزام به کاربست این یافته

 در سطح آموزش عالی خواهد شد. 
 سازیلصگرایی، شاهد هدفمندی و خای فرهنگی و احترام به تخصصامید است با توسعه

 های درسی در آموزش عالی کشور باشیم.بیش از پیش برنامه
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