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طراحی الگوی سنجش برنامه درسی زاید در نظام آموزش عالی ایران

ﺳﯿﺪه ﻣﺮﯾﻢ ﺣﺴﯿﻨﻰ ﻟﺮﮔﺎﻧﻰ *
ﮐﻮروش ﻓﺘﺤﻰ واﺟﺎرﮔﺎه **
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﺎرﻓﻰ ***
ﮐﯿﻮﻣﺮث زراﻓﺸﺎﻧﻰ ****
چکیده

هدف از پژوهش حاضرتعیین الگویی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی ،به منظور سنجش برنامه درسی زاید در نظام

آموزش عالی ایران اســت .جامعه مورد مطالعه تمامی دانشــجویان و استادان  11دانشگاه دولتی شهر تهران است که ،به
منظور تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری چندمرحله ای اســتفاده شــد؛ در نهایت تعداد نمونه با اســتناد به جدول
کرجسی و مورگان در بین دانشجویان  331نفر و در بین استادان  56نفر به دست آمد .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه
محقق ساخته ای بود که گویههای آن از نتایج مصاحبه با  21نفر صاحبنظر نظام آموزش عالی ایران تدوین شده است.
میزان پایایی ابزار طراحی شده به وسیله الفای کرونباخ سنجش و با مقدار  0.86تایید شد  .به منظور سنجش روایی نیز
از نظر صاحبنظران و استادان برنامه ریزی درسی بهره گرفته شد .همچنین به منظور اطمینان از بخش مدل اندازهگیری
از تحلیل عاملی تاییدی اســتفاده شــد .تجزیه و تحلیل داده ها با اســتفاده از نرم افزار  SPSSو  LISRELانجام شد.

نتایج پژوهش 9 ،سازه اثر گذار بر شکل گیری برنامه درسی زاید را از دیدگاه استادان و دانشجویان تایید نمود .در صورتی

که هریک از این ســازه های شناســایی شده و نشانگر ها (گویه  ،سواالت ) در جهت عکس رسالت های تعیین شده خود
در نظام ،عمل نمایند و یا به عبارت دیگردر صورتی که در بطن خود ماهیتی غیر اثربخش داشته باشند از آن به عنوان
" بازنگری" " ،نیازســنجی و ارزشیابی" " ،استاد" " ،سیاستهای کالن آموزشی" "طراحان" " ،دانشجو" ،و در نهایت

 " ،ضعف پویایی بازار" است.

واژگان کلیدى :برنامه درﺳﻰ زاﯾﺪ ،ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮى زاﯾﺪ

* داﻧﺸﺠﻮى دﮐﺘﺮى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻰ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ) .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(smhlargani@gmail.com ،
** اﺳﺘﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى درﺳﻰ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ
*** داﻧﺸﯿﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى درﺳﻰ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ
**** داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزى و ﻋﻀﻮ ﻣﺮﮐﺰﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ رازى
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سازه اثرگذار بر شکلگیری برنامه درسی زاید می توان نام برد 9 .سازه شناسایی شده به ترتیب شامل"محتوا" "دانشگاه"
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مقدمه

توجه به انســان با در نظر گرفتن ابعاد ســامت ،دانش  ،آموزش و کیفیت زندگی او همراه با

زندگی طوالنی و سالم با امید به زندگی انداز ه گیری می شود .چتری که بر تمامی سازه های
فوق در جهت تحقق آن ها سایه انداخته است آموزش است .از این رو هدف اساسی آموزش باال

بردن سطح دانش ،بینش  ،افزایش مسئولیت پذیری در جامعه و  ..در بین افراد جامعه است
(مکنون و طاهر شمســی .)1383،از این رو آموزش بايد حول چهار نوع يادگيري»يادگيري

براي دانســتن»؛ «يادگيري براي انجام دادن»؛ «يادگيري بــراي زندگي كردن با یکدیگر و»

يادگيري براي شدن «سازماندهی شود( انتظاری  .)1394لذا نظام آموزشي کارآ و اثربخش،

نظامي اســت که با اهداف نهايي و نيازهاي واقعي جامعه تناسب داشته و توانايي آماده سازي
نسل جوان را براي نيل به اهداف را دارا باشد .بر کسی پوشیده نیست که برنامه هاي درسي،

جوهره هر نظام آموزشــي است و تا حد زيادي كارآمدي ،كيفيت و اثربخشي نظام را تضمين
مي كند .اين موضوع در آموزش عالي اهميتي دو چندان مي يابد زيرا برنامه هاي درســي در

آموزش عالي ،ابزار علمي و اجتماعي نيرومندي هســتند كه ضمن ترسيم حدود انتقال دانش

و مهارت ها ،يك تجربه وســيع علمي براي دانشــجويان محسوب مي شوند وزیری(،)1383
فدایی و همکاران( .)1393از این رو برنامه درسی یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز دانش

بشــری است و زمینه های فراوانی برای توسعه و گسترش مطالعات در این حیطه وجود دارد
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فتحی واجارگاه ( .)1380آنچه که برای اولین بار از دیدگاه آســیب شناسی ،در نظام آموزش

عالی کشــور در پژوهش حاضر به آن پرداخته شــده اســت ،مفهوم برنامه درسی زاید و ارائه

الگویی برای ســنجش آن در نظام آموزش عالی ایران اســت.مفهوم یادگیری زاید در مباحث
مربوط به مدیریت سازمانی و سازمان های یادگیرنده مطرح است ،که می توان از این مفهوم

در حــوزه تعلیم و تربیت به ویژه در مطالعات برنامه درســی وام گرفت و با عنوان مفهوم «

برنامه درسی زاید »1آن را در نظام آموزش عالی معرفی نمود .با مروری بر مبانی نظری برنامه

درســی از یک سوآیزنر در ســال ( ،)1985ازبرنامه درسی پوچ باعنوان آنچه که باید بدان در
1. Scrap learning
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نظام آموزشی پرداخته شود و مورد غفلت قرار گرفته اشاره نموده است ،از سویی دیگر (فتحی

واجارگاه )1390،با معرفی مفهومی با عنوان "آنچه که در نظام آموزشــی هســت ،اما کارآمد

نیســت" ،را تحت عنوان پدیده ایی به نام برنامه درســی زاید معرفی نمود .بنابراین ضرورت
دارد برنامه های درســی دانشــگاه ها پس از طراحی و اجرای مکرر در طی زمان می بایست

بصورت ادواری مورد تجدید نظر قرار گیرند ،در غیر اینصورت پدیده ای تحت عنوان « رو به
زوال رفتن برنامه درســی «اتفاق می افتد ،به عبارت دیگر پدیده برنامه درسی منسوخ عبارت
اســت از کهنگی و عدم ارتباط دروس و محتوای برنامه درسی دانشگاه ها با نیازها و تحوالت

اجتماعی و کهنگی برنامه های درسی و عدم نوسازی و بهسازی آنها بتدریج اثربخشی دورهها
و رشــته های دانشــگاهی را در هاله ای از ابهام قرار میدهد و پدیدهای تحت عنوان» برنامه

درســی بی فایده یا قراضه  »))Scrap Curriculumرا در کنار ســایر دستاوردهای مفهومی
برنامه درســی که شایسته توجه و تبیین است ،مطرح می سازد .این مفهوم نخستین بار در
ســال  1390از سوی فتحی واجارگاه مطرح شد .در مجموع می توان گفت که ،مفهوم برنامه

درســی بی فایده یا قراضه از یک ســو به وضعیتی اشــاره می کند که دوره ها و رشته های
دانشگاهی دروس و برنامه هایی را ارائه می دهند که عمال منسوخ ،قدیمی و یا از رده خارج،
و در برخی موارد غیر متناســب با نیاز بازار کار و دنیای اقتصاد هســتند ،از این رو ضرورت

دارد دســتاورد های جدیدی جایگزین آن شوند فتحی واجارگاه( .)1392بر اساس پاره ای از
زاید هدر می رودکینگ .)2011 (1در چنین شــرایطی ،خروجی نظام آموزشــی همانطور که
اشــاره شد آنطور که باید و شاید ،بهرهوری ایده آلی در محیط در حال تغییر جامعه را در پی

نخواهد داشــت و در نتیجه اشــتغال پذیری فارغ التحصیالن مورد چالش قرار خواهد گرفت.
با عنایت به مطالب اشــاره شــده و میزان اهمیت برنامه های درسی اثربخش و بحث کیفیت

در نظام آموزش عالی ،هدف از پژوهش حاضر تعیین الگویی برای سنجش برنامه درسی زاید

در نظام آموزش عالی ایران است .نتایج این مطالعه می تواند دستاوردهایی در سطوح خرد و

کالن برای نظام آموزشی کشوربه ویژه نظام آموزش عالی در پی داشته باشد

1. king
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آمارهای ارائه شــده بیش از  %60آنچه "به اصطالح" آموخته می شــود ،به صورت یادگیری
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روش

پارادایــم حاکم بر پژوهش حاضرکمی ،از نظر هدف کاربردی و از روش توصیفی پیمایشــی
جهت گرد آوری داده ها اســتفاده شــد .با توجه به ماهیت پژوهش  ،جامعه مورد مطالعه دو

گروه ازاســتادان و دانشــجویان رشته های مختلف تحصیلی بر اســاس الگوی بارنت و کواته
در دانشــگاههای دولتی شــهر تهران اســت .ابتدا از بین تمامی دانشــگاه های دولتی شهر
تهران(11دانشگاه) 1،به طور هدفمند  5دانشگاه جامع (تهران ،شهید بهشتی ،تربیت مدرس،

شــاهد و الزهرا) انتخاب شدند .با استناد به دســته بندی الگوی بارنت و کواته )2004(2که
تمامی رشــته های تحصیلی در  3طبقه مجزا 3دسته بندی شــده است ،این  3طبقه شامل

(رشــته های حرفه ای  ،رشــته های علوم انسانی و هنرو رشــته های علوم و فناوری ) است.
با عنایت به این دســته بندی محقق به صورت هدفمند از بین  11دانشــگاه ،دانشگاه هایی
را انتخاب نموده که بر اســاس این الگو تمامی رشــته های تحصیلی را مورد پوشــش قرار

می دهد .بر اســاس الگوی بارنت و کواته )2004(4رشــته های علوم انسانی 5شامل "فلسفه،
الهیات و ادیان ،زبان ،هنر ،تاریخ و  "...رشــته های علوم و فناوری ها 6شــامل " مهندســی

کشــاورزی ،شــیمی ،عمران،کامپیوتر ،برق ،صنایع و  " ...رشته های حرفه ای 7شامل " علوم
تربیتی ،روانشناســی ،اقتصاد ،حســابداری ،مدیریت ،علوم اجتماعی ،حقوق و  "...هســتند .

بر این اســاس  ،تخمین حجم نمونه در بین دانشــجویان پس از شناســایی  5دانشگاه مورد
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بررســی  ،تعداد کل دانشجویان هر دانشگاه به تفکیک محاسبه شد ،سپس با در نظر گرفتن
مجموع دانشــجویان در همه مقاطع و رشته های تحصیلی  5دانشگاه منتخب ()57331=N

 .1دانشــگاه عالمه طباطبایی ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشــگاه تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر،
دانشگاه صنعتی شریف ،دانشگاه امام صادق ،دانشگاه الزهرا  ،دانشگاه تربیت معلم ،دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
2. kowateh

 .3طبقه بندی رشــته های تحصیلی در نظام آموزش عالی ایران  5طبقه می باشد که شامل :گروه های علوم انسانی ،فنی
مهندسی ،کشاورزی و دامپزشکی ،هنر وپزشکی میباشد.
4. Barnett & Coate

5. Humanities and arts
6. Sciences and technologies
7. Professional fields
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حجم نمونه بر اســاس جدول مورگان  331نفر تخمین زده شــد .در ادامه از تکنیک انتساب

متناسب به ترتیب سهم هر دانشگاه ،بر اساس طبقه بندی بارنت و کواته و رشته های مد نظر

به منظور دســتیابی به حجم نمونه بهره گرفته شــد .الزم به ذکر است که روش نمونه گیری
در این قسمت چندمرحله ای ،طبقه ای متناسب است .به منظور تخمین حجم نمونه در بین

اســتادان 5 ،دانشــگاه منتخب با مراجعه به گروه های تحصیلی رشته های مد نظردر نمونه

گیری دانشجویان؛ تعداد کل استادان هر رشته تحصیلی به تفکیک هر دانشگاه شناسایی شد
در این مرحله با اســتناد به مطالعات کرجســی و مورگان ( ،)1970زمانی که محقق به علت
غیبت و یا به هر دلیل دیگری امکان دسترسی به نمونه مورد نظر را ندارد  ،می تواند از روش

نمونه گیری در دســترس استفاده نماید ،در نهایت با استناد به این روش  56پرسشنامه در

بین استادان توزیع و جمع آوری شد .میزان پایایی ابزار طراحی شده به وسیله الفای کرونباخ
سنجش و با مقدار 860/تایید شد  .به منظور سنجش روایی نیز از نظر صاحبنظران و استادان
برنامه ریزی درسی بهره گرفته شد .همچنین به منظور اطمینان از بخش مدل اندازه گیری

از تحلیل عاملی تاییدی اســتفاده شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSو
 LISRELانجام شد.

یافتهها

از پاســخگویان مرد ؛  % 58.0آنان زن هستند .در بین استادان نیز بیشترین تعداد را مردان
با  58.3درصد و زنان با 22.6به خود اختصاص داده اند(نمودار شــماره  .)1بیشــترین تعداد

دانشــجویان در رده ســنی  24-20و کمترین آن ها در رده سنی  36-31قرار دارند(نمودار
شماره  .)2مقطع کارشناسی با  45.4درصد و مقطع دکتری با  14.5درصد به ترتیب بیشترین

و کمترین تعداد پاســخگویان را به خود اختصاص داده اند .در رده ســنی  40- 30بیشترین
تعداد پاسخگویان و رده سنی  60به باال کمترین تعداد پاسخگویان در بین اساتید را به خود

اختصاص داده اند.
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نتایج تحلیل داده ها در زمینه آمار توصیفی نشــان می دهدکه در بین دانشجویان %34.7
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ccنمودار شماره ( : )2توزیع فراوانی سن دانشجویان بر اساس درصد

ارزیابی مدل اندازهگیری عوامل مؤثر بر برنامه درسی زاید

به منظور بررسی قدرت نشــانگرهای صفت مکنون عوامل موثر بر شکل گیری برنامه درسی
زاید از مدل تحلیل عاملی تاییدی اســتفاده شــده است .پس از انجام مصاحبه های عمیق با

صاحبنطران و شناســایی مهم ترین مفاهیم اشاره شده از دیدگاه آنان محقق اقدام به تبیین
الگوی مفهومی مهم ترین عوامل موثر در شــکل گیری برنامه درسی در نظام آموزشی ایران

نمود .به منظور اعتبار ســنجی مدل مفهومی پس از بررســی وضعیت هر یک از ســازه ها به
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صورت مجزا چند گویه به هریک از سازه ها اختصاص داده شد  .در نهایت  32متغیر شناسایی

و در قالب  9مؤلفه طبقهبندی شــدند .این  32متغیر در قالب نه مؤلفه (دانشــجو ،1اســتاد،2
طراحان ،3نیازسنجی و ارزشیابی ،4سیاستهای کالن آموزشی ،5دانشگاه ،6ضعف پویایی بازار،7

بازنگری 8و محتوا 9وارد تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول شــد .پس از اجرای مراحل ارزیابی
مدل اندازهگیری عوامل مؤثر بر شــکلگیری برنامه درســی زاید با استفاده از تحلیل عاملی

تأییدی مرتبه اول و انجام اصالحات مورد نیاز ،مدل اندازهگیری عوامل مؤثر بر شــکلگیری

برنامه درسی زاید با  26متغیر در قالب نه مؤلفه ی فوق تأیید شد.

مــدل اندازهگیری عوامل مؤثر بر شــکلگیری برنامه درســی زاید با نمایــش بارهای عاملی
استاندارد شده (پس از اعمال اصالحات) (نگارۀ  ،)1شاخصهای برازندگی (جدول  )3و مقدار
 ، tضرایب مسیر استاندارد شده و خطاهای اندازهگیری مدل اندازهگیری عوامل مؤثر بر برنامه

درسی زاید (جدول  )4در ادامه نمایش داده شده است.

2. Professor
3. Designer
4. Needs Assessment
5. Education
6. University
7. Market
8. Reform
9. Content
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با توجه به مقدار گزارش شده شاخصهای برازندگی (جدول  ،)3مشاهده میشود که دادهها

از لحاظ آماری با ســاختار عاملی مدل اندازهگیری عوامل مؤثر بر شــکلگیری برنامه درسی
زاید ســازگاری دارند .بنابراین ،مدل اندازهگیری عوامل مؤثر بر شکلگیری برنامه درسی زاید

پژوهش برازش مناســبی دارند؛ بنابراین ،میتوان اظهار کرد که مدل اندازهگیری عوامل مؤثر

بر شکلگیری برنامه درسی زاید در قالب نه مؤلفه و  26متغیر به درستی تدوین شده است.
ddجدول  -2خالصه اطالعات مدل اندازهگیری عوامل مؤثر بر شکلگیری برنامه درسی زاید
سازه

ضریب مسیر
سازه

نشانگرها

ضریب مسیر
استاندارد شده

خطای
استاندارد

0.58

دانشجو1

0/48

0/07

**7/34

دانشجو2

0/60

0/06

**9/27

دانشجو3

0/67

0/06

**10/32

استاد1

0/70

0/06

**12/41

استاد2

0/70

0/05

**12/59

استاد3

0/65

0/06

**11/49

استاد4

0/53

0/06

**8/92

طراحان1

0/38

0/06

**5/61

طراحان2

0/82

0/10

**8/26

نیازسنجی 1

0/67

0/05

**11/56

نیازسنجی 2

0/64

0/05

**10/96

نیازسنجی 3

0/62

0/05

**10/55

دانشجو ()Stu

استاد ()Pro

نیازسنجی و ارزشیابی
()Nee

0.60
0.64
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طراحان ()Des

0.64

T
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سازه

ضریب مسیر
سازه

سیاستهای کالن
آموزشی ()Edu

0.61

0.65
دانشگاه ()Uni
ضعف پویایی بازار
()Mar
بازنگری ()Red
محتوا ()Con
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نشانگرها

ضریب مسیر
استاندارد شده

خطای
استاندارد

آموزش 1

0/60

0/05

**10/84

آموزش 2

0/67

0/05

**12/24

آموزش3

0/60

0/05

**10/68

آموزش 4

0/59

0/05

**10/57

آموزش 5

0/60

0/04

**10/78

دانشگاه1

0/74

0/06

**12/71

دانشگاه2

0/67

0/06

**11/55

دانشگاه3

0/55

0/06

**9/17

بازار1

0/57

0/06

**8/13

بازار2

0/50

0/06

**7/43

بازنگری1

0/62

0/07

**9/72

بازنگری2

0/66

0/06

**10/11

محتوا1

0/36

0/14

**2/86

محتوا2

1/14

0/36

**3/15

0.26
0.64

0.75

T

** معنیداری در سطح خطای یک درصد
ddجدول -3مقدار معیار و گزارش شدۀ شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری برنامه درسی زاید
شاخصها

df/X2

مقدار معیار

%3

GFI

% 0/90

NNFI

% 0/90

IFI

CFI

مقدار گزارش شده

1/78

0/90

0/95

0/96

0/96

% 0/90 % 0/90

RMSEA

RMR

% 0/10

0/050

0/059

% 0/08
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ddجدول  -4خالصه اطالعات مدل اندازهگیری نشانگرهای شکلگیری برنامه درسی زاید

دانشجو ()Stu

0.58

استاد ()Pro

0.64

طراحان
()Des

0.60

نیازسنجی و
ارزشیابی
()Nee

0.64

آگاهی کم دانشجویان از سبک های
یادگیری

0/48

0/07

**7/34

سرزندگی و نشاط کم دانشجو

0/60

0/06

**9/27

انگیزه پایین دانشجویان در یادگیری

0/67

0/06

**10/32

پایین بودن انگیزه استادن

0/70

0/06

**12/41

چند شغله بودن و مشکالت معیشتی
برخی از استادان

0/70

0/05

**12/59

مقاومت استادان در برابر تغییر سرفصل
دروس

0/65

0/06

**11/49

ضعف اخالق حرفه ای در آموزش عالی

0/53

0/06

**8/92

سلیقه ای عمل کردن طراحان و برنامه
ریزان آموزشی در تدوین سرفصل ها

0/38

0/06

**5/61

به روز نبودن طراحان و برنامه ریزان
از دانش روز  ،تجارب و تحوالت بین
المللی

0/82

0/10

**8/26

نیاز سنجی ناکارآمد از استادان دانشگاه
در خصوص تدوین برنامه های درسی

0/67

0/05

**11/56

عدم نیاز سنجی از دانشجو برای طراحی
دوره و تدوین سرفصل ها

0/64

0/05

**10/96

مشخص نبودن نیاز صنعت و بازارکار

0/62

0/05

**10/55
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سازه

ضریب
مسیر سازه

نشانگرها

ضریب مسیر خطای
استاندارد شده استاندارد

T
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سازه

ضریب
مسیر سازه

سیاستهای
کالن آموزشی
()Edu

0.61

دانشگاه
()Uni

0.65

ضعف پویایی
بازار ()Mar

0.26

بازنگری
()Red

0.64

محتوا ()Con

0.75

نشانگرها

ضریب مسیر خطای
استاندارد شده استاندارد

T

عدم استقالل دانشگاه ها جهت جذب
هیات علمی و دانشجو

0/60

0/05

**10/84

عرضه محور بودن آموزش عالی

0/67

0/05

**12/24

تمرکز گرایی در آموزش عالی

0/60

0/05

**10/68

تعدد مراکز تصمیم گیری در خصوص
بخش آموزش عالی کشور

0/59

0/05

**10/57

باال رفتن روحیه مدرک گرایی در جامعه

0/60

0/04

**10/78

فروکاستن بخش آموزش نسبت به
پژوهش در دانشگاه ها

0/74

0/06

**12/71

کم توجهی به توانمندسازی و بهسازی
اعضای هیات علمی

0/67

0/06

**11/55

ارتباط ضعیف بین دانشگاه و بازار
کار(صنعت)

0/55

0/06

**9/17

دانش محور نبودن اقتصاد کشور

0/57

0/06

**8/13

عقب بودن نظام بازارکار از نظام آموزشی
دانشگاه

0/50

0/06

**7/43

طوالنی شدن فرآیند بازنگری و تصویب
و ابالغ آن به دانشگاه

0/62

0/07

**9/72

عدم اصالح و باز نگری برخی رشته ها
و دروس

0/66

0/06

**10/11

افزایش حجم دروس تئوری به دروس
کاربردی در دانشگاه ها

0/36

0/14

**2/86

مساله محور نبودن محتوای دروس

1/14

0/36

**3/15

** معنیداری در سطح خطای یک درصد
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عالوه بر این ،با توجه به نگارۀ  1و نتایج ارایه شــده در جدول( )4و ( )2مشــاهده میشود

که مقدار  tهمۀ ضریبهای مســیر بین نشــانگرها و متغیر مکنون باالتر از  1/96هســتند.

بنابراین ،میتوان اظهار کرد که تمامی نشانگرهای مورد استفاده برای سنجش عوامل مؤثر بر
شــکلگیری برنامه ریزی درسی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی مورد مطالعه ،به
درستی شناسایی و انتخاب شدهاند.

بحث و نتیجه گیری

در حال حاضر یکی از مهم ترین چالش های آموزش عالی در بســیاری از کشــورهای جهان
تدوین  ،تغییر و بهســازی برنامه های درسی دانشگاه ها اســت؛ به گونه ای که بتوانند فارغ

التحصیالنی را تربیت کنند که نســبت به نیازهای جامعه و مؤسسات موجود در آن پاسخگو

باشند و در عین حال از تحوالت علمی و فناورانه بهره شایسته ای برده باشند کرمی و فتاحی
()1391؛ عارفی  )1384(،و لوننبرگ و اورنستین( .)2004از آنجایی که برنامه ی درسی یکی

از موضوعات بنیادی مورد توجه در آموزش عالی اســت  ،لزوم توجه ویژه به آن در طراحی
و تدوین مناســب با شرایط اقتضایی را صد چندان می کند .در این راستا در پژوهش حاضر
برای اولین بارمفهومی به نام برنامه درسی زاید مطرح شد و سعی بر آن بود با دیدگاهی جامع

از سوی صاحبنظران و متخصصان نظام آموزش عالی ایران سازه های اثرگذار بر شکل گیری
گســترده پیرامون عوامل موثر بر شکل گیری برنامه درسی زاید از صاحبنظران نظام آموزش
عالی انجام شــد .با توجه به ماهیت اکتشــافی این مطالعه در این بخش به دلیل عدم وجود
مبانی نظری ،اعتبار بیرونی ،با اســتناد به مطالعاتی که به طور غیر مســتقیم تا حدودی به
این مفهوم اشــاره داشته اند؛استفاده شد .نتیجه این پژوهش 9 ،سازه اثر گذار بر شکل گیری
مفهوم برنامه درسی زاید را شناسایی و تایید نمود .این نه سازه بر اساس بیشترین اثر (با توجه

به بار عاملی اثر گذار) شامل "محتوا " " ،دانشگاه"  ،و سازه های " بازنگری"  " ،نیازسنجی

و ارزشــیابی"  " ،اســتاد " با بار عاملی یکسان " ،سیاست های کالن آموزشی " " ،طراحان "

 " ،دانشــجو "  ،و در نهایت " ضعف پویایی بازار " از دیدگاه استادان و دانشجویان به عنوان
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مهم ترین عوامل موثر بر شکل گیری برنامه درسی زاید شناسایی شدند.

اولین ســازه با بیشترین بار عاملی محتوا و با دو نشــانگر با عناوین " تئوری محور بودن

آموزش عالی(تاکید بیشــتر بر محفوظات)" و " افزایش حجم دروس تئوری به نسبت دروس

کاربردی در دانشــگاه ها " بر بروز پدیده برنامه درسی زاید بسیار تاثیر دارد .در این پژوهش
مراد محقق از برنامه درســی  ،برنامه درسی اســت که طرحی برای یادگیری است از این رو

برنامه درســی هم به عنوان محتوا و هم به عنوان تجارب یادگیری مد نظر است .در یادگیری

عملی ،یادگیری محل تعامل مداوم این دو اســت و محتوا بــدون تجربه یادگیری نمیتواند
شــکل بگیرد .بر اســاس نظر تابا ممکن اســت محتوای خوب در فرایند تدریس بد ،تجربه

مفیــدی به بار نیاورد و تجربه یادگیری خوب هم بدون محتوا نمیتواند شــکل بگیرد .از این
رو زمانی که از یادگیری اثر بخش بحث می شــود ،بایستی به محتوا و فرایند یادگیری توجه
کافی نمود» لوننبرگ ( .)2011علی رغم اهمیت تجربه و لزوم کاربردی کردن دروس شاهد
اجرای نه چندان مناســب واحد های عملی در نظام دانشــگاهی هســتیم نیلی احمد آبادی

( . )1393این امر از گســتردگی اتخاذ سیاســت های حجم دروس تئوری بر عملی ناشــی
شــده اســت .مواردی از قبیل کمبود بودجه ،امکانات و فضای نا مناسب برای تدریس دروس

کاربردی به تدریج سیاســت های نظام را در جهت تفوق برنامه های درســی تئوری و برنامه

های درســی کاربردی محور شده اســت .در این راستا باید بیان نمود که يك برنامه آموزشي
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مناســب بايد تعــادل بين مهارت و آموزش تئوري را به گونه اي برقــرار نمايد كه مهارت ها

نیز تجربه شــود ،تا قابليت پايداري داشــته باشد فدایی و همکاران ( .)1393دومین سازه اثر
گذار از نگاه اســتادان و دانشجویان در شــکل گیری برنامه درسی زاید ،دانشگاه است .سازه
دانشگاه با  3نشانگر شامل " کم توجهی به توانمندسازی و بهسازی اعضای هیات علمی» « ،

فروکاستن بخش آموزش نسبت به پژوهش در دانشگاه ها»  « ،ارتباط ضعیف بین دانشگاه و

بازار کار(صنعت)» مورد سنجش قرار گرفت .از یک سو مهم ترین سرمایه نظام آموزش عالی
اعضای هیات علمی دانشــگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند و سرمایه گذاری در برنامه

های آموزشــی و بهسازی این افراد بسیار حائز اهمیت اســت (اجتهادی و همکاران،)1391
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براون و همکاران . )1996(1اســتول و گراس )1994 (2و از ســوی دیگر از نگاه اســتادان و
دانشــجویان ضعف ارتباط بین صنعت و دانشگاه به عنوان عاملی مهم نیز مطرح شد .دانشگاه
با برخورداری از اندیشه ها و ایده های نو می تواند هر لحظه در شریان های حیاتی جامعه که

حرکت روبه رشــد دارد نیروی نوینی را تزریق کند و صنعت نیز با به کار بســتن ایده های نو
ظهور دانشگاهیان می تواند اندیشه توسعه اقتصادی و پیشرفت جامعه را محقق سازد شفیعی
( ، )1380ازکیا(  .) 1384اساســاً ،ضرورت ارتباط دانشگاه با صنعت ،ناشی از نیازهاي متقابل

بین آن دو اســت که در نهایت به فرایند توســعه سرعت می بخشد(مهدوی  .)1384در این
راستا ارتباط صحیح و موثر دانشگاه و صنعت می تواند موجب افزایش نوآوری و انتقال دانش

و تکنولوژی گردد و مهم تر از همه ترکیب این دو مولفه می تواند بســترهای رشد و بالندگی
همه جانبه در کشورفراهم سازد شفیعا( ،)1390رسی )2010(3و تنها در صورت تعامل پایدار

بین این دو نهاد  ،توسعه صنعتی و متعاقب آن توسعه اقتصادی و اجتماعی را می توان انتظار
 .لیکن برخالف کشــورهای توسعه یافته  ،ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران موضوع جدیدی
محسوب می شود شفیعی( .)1384کم توجهی به ارتباط صنعت و دانشگاه سیاست گذاری ها

و برنامه ریزی ها در سطح کالن به گونه ای نبوده است که دانشگاه و صنعت نقش واقعی خود

را در اجرای برنامه های توســعه ملی ایفا کننداز دانشگاه فقط انتظارتربیت نیروی متخصص

سومین سازه اثر گذار در شکل گیری برنامه درسی زاید با  2نشانگر،سازه مربوط به بازنگری

اســت ،که با ســواالت « عدم اصالح و باز نگری برخی رشــته ها و دروس» « ،طوالنی شدن
فرآیند بازنگری و تصویب و ابالغ آن به دانشگاه» مورد سنجش قرار گرفت .فشار فزاينده براي

بهبود كيفيت ســبب شــده است تا بسياري از كشورها ،فرايند بهســازي و تغيير مؤلفه هاي
مختلف نظام آموزشــي خود به ويژه برنامه هاي درسي دانشگاهي را مورد توجه قرار دهند و
1. Brown et al
2. Stovall& Gross
3. Rossi
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و از صنعت نیز انتظار می رود تا به تولید بپردازد و در صورت وجود هرگونه همکاری  ،محور
این همکاریها نیز الزاماً انتفاع مادی کوتاه مدت بوده است.
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اقدامات متعددي براي تســهيل اين جريان از جمله مصوب ســازي زمان برنامه هاي درسي
توهی )1999(1تبيين فرايند عملياتي تغيير و بهسازي برنامه هاي درسي استارک و همکاران

2

( ،)2007بازتعريف صالحيت هاي فارغ التحصيالن و بازبيني برنامه هاي درسي را انجام دهند

بارنــت و همکاران .)2004(3به دلیل نبود صالحیت الزم در خروجی های آموزش عالی برای
رفع نیازهای جامعه و ناکارآمدی دانشگاه ها باعث شد تا متولیان امر آموزش عالی در بسیاری
از کشــورها مانند ایران بازنگری برنامه های درسی را آغاز نمایند و با سیاست تمرکز زدایی،

اختیارات الزم را برای اصالح برنامه به دانشگاه ها تفویض نمایند (نیلی احمد آبادی .)1393
این امر خود متضمن صرف هزینه و زمان بســیاری اســت بگونه ای که در مطالعه ژان موتن

 ،)1993(4به نقل از عارفی( )1383به شناسایی عوامل موثر در تدوین برنامه درسی از جمله

بازار کار و توســعه سازمانی پرداخته شــده و درنهایت به این نتیجه رسیده است که اجرای
تغییرات و نوآوری های مربوط به بازنگری برنامه های درســی در یک ســازمان حرفه ای و

تخصصی بسیار مشکل و نیازمند وجود شرایط متعدد می باشد از این رو بازنگری برنامه های
درسی و اصالح روش های تدریس در آموزش عالی امری است که پیوسته می باید آن را مورد
توجه قرار داد مازولی )2000(5؛ ام لوننبرگ .)1995( 6سازه نیازسنجی و ارزشیابی چهارمین
سازه ای بود که نقش بسزایی در شکل گیری برنامه درسی زاید از دیدگاه استادان و دانشجویان

دارد .نشــانگرهای مورد سنجش در این سازه عبارت است از « مشخص نبودن نیاز صنعت و
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بازارکار «  « ،عدم نیاز ســنجی از دانشــجو برای طراحی دوره و تدوین سرفصلها «  « ،نیاز
سنجی ناکارآمد از استادان دانشگاه در خصوص تدوین برنامههای درسی «بر اساس یافتههای
ایمانی طالب آزاد ( )1382در تحقیق خود راجع به کم توجهی به نیاز ســنجی از بخشهای
جامعه در تهیه و تدوین برنامهی درسی ،عدم تطابق رشتههای دانشگاهی با بازار کار ،کاربردی
1. Tohhi
2. Starck et al
3. Barnet et al
4. Jan-motten
5. Mazoli
6. Mlonenberg
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نبودن محتوای رشتههای تحصیلی موجود  ،عدم مشارکت اساتید در برنامه ی درسی و عدم
توجه به نظارت کارفرمایان و صاحبان صنایع برای گروههای آموزشــی در طرح برنامهها را ،
مهم ترین چالشهای نظام برنامه درســی موجود بیان می کند  .بنابراین در موقعیت کنونی

که جهان به طور مداوم در حال پیشــرفت ،تغییر و تحول اســت دیگر جایی برای برنامههای
درســی با سرفصلهای از پیش تعیین شــده و محتوایی که به روز نیست  ،وجود ندارد .پس

دانشگاهها باید در تدوین برنامههای درسی خود نیازهای دانشجویان  ،جوانان ،جامعه و حتی
دنیا را مد نظر قرار دهند و همواره در حال اصالح و بازنگری برنامههای درســی باشند .جهت
شناســايي نيازهاي آموزشي در فرايند تدوين برنامه درسي مبتني بر نيازهاي جامعه استفاده
از نظرات افرادي كه به مشكالت شغلي و حرفه اي آگاهي دارند ضروري است نورمن)2010(1

در این راستا نیازسنجی به عنوان یکی از مؤلفههای اساسی و ضروری فرایند برنامه ریزی در
نظر گرفته می شــود و هر جا که مسأله تدوین طرحها و اتخاذ مجموعه ای از تدابیر آموزشی
مطرح باشــد  ،از نیازسنجی به طور مکرر یاد می شــود فتحی واجارگاه( .)1386سازه استاد

پنجمین ســازه اثر گذار شناسایی شد ،نشانگرهای « حضور کمرنگ استادان در دانشگاه «»،

چند شــغله بودن و مشکالت معیشتی برخی از استادان «  « ،مقاومت استادان در برابر تغییر
سرفصل دروس «  « ،ضعف اخالق حرفه ای در آموزش عالی" در این سازه مورد ارزیابی قرار

گرفته شــد .هنگامی که ســخن از آموزش عالی به میان می آید مفاهیمی همچون استاد و
ای تدریس را مترادف با آموزش و پرورش عنوان کرده اند( اکبری و کشــتی آرای . )1393
استاد خلق کننده فضایی است که در آن دانشجو بصیرت پیدا می کند  ،استعداد های بالقوه

خود را شــناخته و رشد می دهد و در جهت توانایی های حرفه ای و شخصی خود به بهترین

شــیوه قدم بر مــی دارد این تغییرات با اتــکا به ویژگی های مطلوب اســتاد صورت خواهد
پذیرفت( شریفیان و همکاران(، )1393شــفیعا )1380 ،استادان دانشگاه با عنایت به تفاوت

های فردی در یادگیری دانشــجویان و در نظر گرفتــن این تفاوت ها در تدریس و همچنین
1. Norman
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تدریس به مراتب بیشــتر از سایر متغیرهای مورد اشاره نمایان می شود تا آنجا که حتی عده
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توجه به چگونه انجام دادن وظیفه مهم تدریس خود می توانند نیل به این هدف را تســهیل

کنند .در ســال های اخیر ویژگی های اســتادان دانشــگاه و ارتباط آن با عملکرد یادگیری

دانشــجونظر بســیاری از متخصصان را به خود جلب کرده است .دیل(  )2005در پژوهشی
تحت عنوان تحلیل ادراکات دانشــجویان از تدریس اثر بخش به این نتیجه دســت یافت که

دانشجویان استادانی را اثر بخش می دانند که آماده اند به آن ها گوش فرا دهند ،در موضوع
تخصصی خود دانشمند هستند ،احساساتی هستند ،یاری دهنده اند ،می فهمند و می فهمانند
(اورمان( . )2006این رویکرد از ســوی اســتادان را می توان نوعی اخالق حرفه اي در فضای

کارعنوان نمود .اخالق حرفه ای مجموعه اســتانداردها و قواعدي اســت كه بر نحوه ی رفتار
تمــام اعضاي يك حرفه اعمال مي شــود تیمو( ،)2010کاظم پــور و همکاران( . )2012در

پژوهش حاضر نیز استادان و دانش آموزان عدم حضور آن را به عنوان عاملی اثر گذار بر شکل

گیری برنامه درسی زاید عنوان نمودند .در این راستا تسلط استاد بر درس مورد تدریس ،نحوه
سامان دهی و تنظیم درس و عالقه مندی به تدریس از خصوصیات یک استاد توانمند معرفی

شده است .قربانی( . )2009ششمین سازه اثر گذار سیاست های کالن آموزشی با پنج نشانگر

« باال رفتن روحیه مدرک گرایی در جامعه «  « ،عدم استقالل دانشگاه ها جهت جذب هیات

علمی و دانشجو «  « ،عرضه محور بودن آموزش عالی «  « ،تمرکز گرایی در آموزش عالی «
 « ،تعدد مراکز تصمیم گیری در خصوص بخش آموزش عالی کشور « شناسایی شد .از منظر
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مفهومی و در یک تعریف کلی می توان استقالل نهادها و موسسات آموزشی ،از جمله دانشگاه

ها را به معنای عدم وابســتگی آنها به دولت و تاثیرناپذیری فعالیت های متعارف آنها از انواع
فشــارهای مدیریتی ،سیاسی یا مالی بیرونی دانســت ؛منظور از استقالل موسسات آموزشی

فقدان سانســور ساختاری یا محتوایی در برنامه های آموزشــی و پژوهشی آنهاست (گرجی

 .)1392با استناد به تعریف ارائه شده دانشگاه مستقل را می توان دانشگاهی نامید که در آن
به حقوق تمامی افرادی که درآن محیط با هم در تماس هستند را به رسمیت بشناسد پاگون(

 .)2015در صورتی که هرچه بیشــتر به سمت باز پس گرفتن استقالل دانشگاه ها در تمامی
حیطه ها باشیم ،بیشترنیز شاهد بروز برنامه درسی زاید در دانشگاه ها خواهیم بود .سازه های
با تاثیر گذاری کمتر عبارت است از :طراحان برنامه درسی هفتمین سازه موثر در این پژوهش
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است که با  2نشانگر با عناوین « سلیقه ای عمل کردن طراحان و برنامه ریزان آموزشی در
تدوین سرفصل ها «  « ،به روز نبودن طراحان و برنامه ریزان از دانش روز  ،تجارب و تحوالت

بین المللی « مطرح شــد .هشــتمین سازه دانشجو با نشانگرهای» ســرزندگی و نشاط کم
دانشجو «  « ،انگیزه پایین دانشجویان در یادگیری «  « ،آگاهی کم دانشجویان از سبک های
یادگیری « ارزیابی شــد .در این راســتا انگيزش يكي از عوامل اصلي بروز رفتار است و در
تمام رفتارها از جمله يادگيري ،عملكرد ادراك ،دقت ،يادآوري ،فراموشــي ،تفكر ،خالقيت ،و

هيجان اثرگذار است خدیوی و مفاخری( )1390لذا توجه به این مقوله می تواند نقش اساسی

در افزایش اثربخشــی یادگیری دانشجویان داشته باشــد .یکی دیگر از نشانگرهای ارائه شده
توجه به سبک یادگیری دانشجویان است .از این روی افراد به تناسب تفاوت های فردی خود

ســبک های یادگیری متفاوتی را برای یادگیری انتخاب می کنند .احدی و همکاران()1388؛

دراگو واگنر( .)2004نتایج مطالعــات مارتین( )2010؛ آزمن(  )2009؛ رضایی و همکاران(

 )1388؛ معینی کیا و بابالن( )2009؛ صالحی و اســکندری(  )1385؛ اووشی ( )2009نیز
اثر بخشــی یادگیری منتج از تطابق بین ســطوح ســبک های تدریس و سطوح سبک های

یادگیری را تایید نمود .نشانگر دیگر توجه به نشاط و سرزندگی دانشجویان است ،نشاط یک

هیجان مثبت اســت که حاوی سه عنصر اساســی لذت  ،خرسندی و رضایت از زندگی است
الیاســی .)1382 (،به تعبیر دقیق تر آدم با نشــاط و شاد کسی اســت که اوالً تقریباً از تمام
فرآیند زندگی خویش راضی اســت بی شک وجود چنین سازه های اولیه ای می تواند نقش

مهمی در جلوگیری از زاید شــدن برنامه های درســی داشته باشد.در نهایت آخرین سازه اثر

گذار ضعف پویایی بازار با دو نشانگر « عقب بودن نظام بازارکار از نظام آموزشی دانشگاه « ،
« دانش محور نبودن اقتصاد کشــور « یکی ازعوامل بروز برنامه درسی زاید عدم تطابق نظام

آموزشی بانظام اقتصادی موجود در کشور است .اقتصاد در کشور ما مبتی بر دانایی و دانش
محور نیست  .اقتصاد دانایی محور ،اقتصادی است که مستقیماً براساس تولید ،توزیع و مصرف

دانایی و اطالعات قرار گرفته باشد به عبارت دیگر دانایی زمانی به ظرفیت کامل خود میرسد

که بتواند ارزش اقتصادی ایجاد کند و این زمانی است که در محصوالت ،رویههای سازمانی و
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فعالیت های خود لذت می برد ،ثانیاً در اکثر اوقات راضی و خرسند به نظر می رسد و ثالثاً از
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فرآیندها وارد شــده و درونی شــود .اقتصاد دانش محور نیز از طریق آموزش در افراد ایجاد

میگردد .بدین لحاظ سرمایه انسانی عنصری بسیار اساسی و ارزشمند در اقتصاد دانایی محور
محســوب میشود( .ویسی و نازک تبار .)1393برآیند مصاحبه با صاحبنظران آموزش عالی و

اســتادان و دانشــجویان می توان چنین نتیجه گرفت که نظام اقتصادی و آموزشــی کشور
وضعیتی متناقض دارند به گونه ایی که نظام اموزشــی را بســیار جلوتر از بازار می دانستند،

حتی افزایش نرخ بیکاری به ویژه در بین دانش آموختگان آموزش عالی را پایین بودن ظرفیت
بازار و کاهش رشــد اقتصادی دانســته اند  .برخی بر این باور بودند یکی از دالیل عقب بودن

نظــام اقتصادی و بازار کار از نظام آموزشــی را موفقیت فــارغ التحصیالن آموزش عالی در

دانشگاه ها ،صنعت و بازار کار سایر کشورها می دانستند.
نتیجهگیری

آنچه که از نظر گذشــت توصیفی بر چگونگی تایید مهم ترین مولفه های اثر گذار بر شــکل

گیری برنامه درسی زاید از دیدگاه دو ذینفع اصلی نظام آموزش عالی (دانشجویان و استادان)

بود .نتایج نشــان داد که از دیدگاه پاســخ دهندگان محتوا یکی از مهم ترین عواملی است
که محتوای بی کیفیت نقش کلیدی در شــکل گیری برنامه درســی زاید خواهد داشت و در

واقع کمی و کاستی های موجود در این مهم را به عنوان اولین و مهم ترین عامل اثر گذار در
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شکل گیری برنامه درسی زاید تایید نموده اند .مولفه های بعدی به ترتیب دانشگاه و بازنگری
در برنامه های درســی مطرح شــد .از دیدگاه پاسخ دهندگان با توجه به گسترش فناوری ها

و تحوالت همه جانبه در ابعاد گوناگون زندگی کم توجهی از ســوی مســولین امر در مولفه

بازنگری منجر به شــکل گیری برنامه های درســی خواهد شد که برآیند آن هیچ اثر مثبتی
در جهت اعتالی دانشــجویان و افزایش توانمندی های آنان در پی نخواهد داشــت .در ادامه

مولفههای« ،نیازسنجی و ارزشیابی» « ،استاد» « ،سیاستهای کالن آموزشی»« ،طراحان»،

«دانشــجو» « ،ضعف پویایی بازار» به عنوان مهم ترین عوامل از سوی استادان و دانشجویان
تایید شــد .الزم به ذکر است که در فرآیند شکلگیری برنامه درسی عوامل بسیاری در جهت

مثبت و افزایش کیفیت برنامه درســی تدوین شــده اثر گذارند  ،همین عوامل در صورتی که
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در جهت مثبت و با هدف بهبود وضع موجود در فرآیند تدوین برنامه درســی عمل ننمایند،
منجر به تدوین برنامه درسی زاید خواهند شد .برنامه درسی ایی که محتوایی نا کارآمد و غیر
اثربخش را با خود به همراه خواهد داشت و پیامد آموزش چنین برنامه درسی ای  ،چیزی جز

دانش آموختگان غیر ماهر و کم کیفیت و در نهایت بیکاری نخواهد بود .در صورتی که مولفه
های شناســایی شده در این پژوهش در جهت مثبت در فرآیند تدوین برنامه درسی اثر گذار

باشند؛ به تبع شاهد کاهش بروز برنامه های درسی زاید در نظام آموزش عالی کشور خواهیم

بود  .در این راســتا پیشنهادات زیر می تواند راهکارهای مناسبی به منظور کاهش این پدیده
در نظام آموزش عالی از سوی مسولین در پی داشته باشد .

 -1توســعه و ارتقای مداوم سطح دانش ،بینش ،و مهارتهای اعضای هیئت علمی با توجه

به سیاستهای تربیت حرفهای

 -2زدودن تفکر غلط مدرک گرایی در جامعه با اجرای قوانین جدید

 -3بازنگری و ارزیابی مســتمر برنامههای درســی ،محتوای دروس و رشــتهها با همکاری

متخصصان و خبرگان و صاحبان صنایع و بهرهبرداران

 -4ارزیابی مداوم نظام آموزشی به عنوان یک سیستم (درونداد ،فرایند ،برونداد و بازخورد).
 -5ایجاد انگیزه در اساتید به منظور به روز نمودن علم و دانش خود

 -6توجه ویژه به محتوای طراحی شده در برنامه های درسی در جهت تخصصی تر و عمیق
 -7توجه ویژه به رابطه طولی و عرضی مطالب ارائه شــده در برنامه های درسی در مقاطع

گوناگون تحصیلی

 -8اختصاص درسی جدید در تمامی رشته ها به منظور آموزش سبکهای یادگیری و روش

های مطالعه به دانشجویان

 -9ایدئولوژی زدایی از آموزش و تنظیم درست رابطه دانش باقدرت یا سیاست

 -10تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه بر اساس استعداد  ،نیاز بازارکار و امکانات

آموزشی موجود
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