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از كيفيت ن ي ميزان رضايت دانشجويان استعداد درخشاا سهيمقابررسي 
 ي دولتيها دانشگاهخدمات ارائه شده به اين دانشجويان در 

  )تهران، ايران. 19395-3697، صندوق پستي دانشگاه پيام نوراستاد يار گروه علوم تربيتي، (شقايق نيك نشان 
om. csh21nikneshan@gmail Email: 

  مهين برخورداري، عليرضا صمدي
Email: barkhordari@yahoo.com,  samadi.alireza@gmail.com,   

 
  :چكيده

از خدمات ارائه شده ن ي ميزان رضايت دانشجويان استعداد درخشاا سهيمقاهدف از اين پژوهش، بررسي 
ي مختلف ايران ها دانشگاهي در ا مشاورهمات آموزشي، اداري و ي خد طهيحدر سه ن به اين دانشجويا

 باشد يم

 علوم اصفهان، دولتي هاي دانشگاه درخشان استعداد دانشجويان كليه شامل پژوهش، اين آماري جامعه 
ا آنه تعداد كه باشند، مي 91ا ت 87 ورودي تهران؛ پزشكي علومو  اصفهان صنعتي اصفهان، پزشكي
 از، است عبارت دانشگاه تفكيك به كه بودهر نف 328 پژوهش اين در نمونه حجم. دباش مي نفر 2800

 اصفهان صنعتي دانشگاه از نفر 56 اصفهان، پزشكي علوم دانشگاه از نفر 33 اصفهان، دانشگاه از نفر 33
  .باشند يم .تهران پزشكي علوم دانشگاه از نفر 206 و

ها در اين پژوهش از پرسش نامه  داده گردآوري و براي هپژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي پيمايشي بود
  .است شده استفادهه محقق ساخت

ت خدمات به طور كلي دانشجويان استعداد درخشان از وضعيه ي تحقيق حاكي از آن است كها افتهي
و تفاوت معني داري نيز ميان  اند نداشتهرضايت ن آموزشي و مشاوره اي به ايشا ،مالي –اداري 
ي مختلف در اين رابطه وجود ندارد، با اين وجود، خدمات آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي ها دانشگاه

ي در دانشگاه اصفهان از كيفيت باالتري نسبت به ساير دانشگاه ها برخوردار ا مشاورهتهران و خدمات 
 .بوده است

  كليديكلمات 
  .اداري –، مالي اي مشاوره. دانشگاه، دانشجويان استعداد درخشان، خدمات آموزشي
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 مقدمه

رشد و توسعه جامعه در ابعاد مختلف و در نهايت دستيابي به توسعه پايدار به ميزان سرمايه گذاري جامعه بر روي 
 انساني نيروي آموزش در اساسي نقش كه ها نيروي انساني بستگي دارد و به همين علت ارتقا كمي و كيفي دانشگاه

دهي و يادگيري ياد فرايندهاي و آموزش موضوع دانشگاه ها در اساسي اركان از كيي. است اهميت حائز بسيار دارند،
، نكته حائز اهميت وجود استبرخوردار  يا ژهياست كه در مورد دانشجويان داراي استعداد درخشان از اهميت و

توان و  حق تمام افراد است كه به تناسب نيكه، ا رايز. تفاوت اين دانشجويان با دانشجويان عادي است
 متفاوت خدمات و ها منظر، عدالت آموزشي، نياز به وجود برنامه نياز آموزش برخوردار گردند، از ا اناستعدادهايش

 از ها، كشور هاي- چالش مهم ترين از يكي مغزها فرار ديگر، سوي از. است ساخته ضرورين دانشجويا اين براي را
هاي  از اين سرمايه جامعهو محروم ماندن  شورك از خارج به تمهاجر افزايش باعث امر همين كه است ايران جمله

  ). 1390 ران،يروزنامه ا(انساني و ارزشمند گرديده است 
مختلف كشور اقدام به ارائه خدمات مختلفي اعم از  هاي دانشگاه اخير، هاي در راستاي تحقق اين هدف در سال

پژوهش در صدداند تا  اين در پژوهش گران. نموده اند اندانشجويان استعداد درخش به اي آموزشي، مالي و مشاوره
شناسايي . ميزان رضايت كلي دانشجويان استعداد درخشان را از خدمات ارائه شده به آن ها مورد ارزيابي قرار دهند

 ن،آ بر عالوه. گيرد قرار استفاده مورد فعاليت ها اين بهبود و اصالح براي تواند ميزان رضايت از اين خدمات مي
تا با ارائه خدمات مشابه با سطح كيفي باالتر به  مي دهد امكان ديگر هاي به دانشگاه وهشپژ اين نتايج از استفاده

  .  دانشجويان استعداد درخشان در جهت توسعه همه جانبه كشور گام بردارند
  
 

 ر چوب نظرياچه

 در از دانشجويان استعداد درخشاندر اين قسمت تالش خواهد شد تا توضيحاتي پيرامون خدمات خاص مورد ني
  :ارائه گردداداري  -ي و مالي ا مشاورهآموزشي،  ي نهيزم
 استعداد درخشان انيدانشجو ي ژهيو يخدمات آموزش .  1. 1

محتوا،  و انتخابفرايند تدوين  ي نهيزم در خدمات آموزشي خاص دانشجويان استعداد درخشان
قابل بررسي است كه در ذيل به ، فراگيراناين ز زشيابي اار يها اساتيد و روش يها يژگيهاي تدريس، و شيوه

  .گردد يمشرح مختصري از آن ها بسنده 
 تدوين و انتخاب محتوا .  1. 1. 1

هاي درسي در رابطه با  هنگام انتخاب محتوا، براي دانشجويان استعداد درخشان، الزم است طراحان برنامه
  .آورند هاي مهمي را به عمل گيري حجم، نوع و ساختار محتوا تصميم

 قرار تأثير تحت را محتوا جهت دو از علوم، هاي شاخه ةگسترش روزافزون دانش بشري در هم :حجم محتوا 
 دچار آينده ماه چند حتي يا و سال چند در آموزند، مي دانشجويان امروز آنچه از بسياري سو، يك از. دهد مي
سبب  بي توجهي به اين مهم ،خواهد شدهاي جديد جايگزين آنها  ل خواهد شد و از سوي ديگر، يافتهتحو

حجم وسيعي از اطالعات را به خاطر بسپارند و همين امر نيز باعث د شده است تا از دانشجويان انتظار رو
كه البته نه تنها ارزش علمي ). 1997رنزولي، (و طوطي وار روي آورند  يگردد تا آنها به يادگيري سطح مي

راه حل اصلي اين مشكل را  نظران صاحببسياري از . برد اگيران از بين ميندارد، بلكه خالقيت را نيز در فر
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يادگيري عميق  الزم است بنابراين،. اند آن دانستهيفيت ك سمتمحتوا به  ميتكچرخش جهت گيري از 
 .دهد خود را به يادگيري سطحي  ي درسي، جايها موضوعمطالب، همراه با درك و فهم 

  هاي فردي، بايد براي افراد داراي استعداد درخشان، محتواي  رش اصل توجه به تفاوتبا توجه به پذي: نوع محتوا
 يگريد تدابير بايد آنان براي محتوا تدوين ةذكر شد، در زمين بر آنچهبنا . درسي متفاوتي نيز پيش بيني گردد

كه به فراگيران داراي استعداد  برد ا از فرايندي به نام برنامة فشرده نام ميمحتو طراحي در) 1997( رنزولي. ديشياند
شناسايي : الف :در اين روش سه گام وجود دارد كه عبارتند از. دهد تا به سرعت پيش بروند درخشان اين امكان را مي

هاي  سازي و فشرده نمودن مفاهيم و مهارت خالصه: ب ؛)كاربرد آزمون تشخيصي(هاي قبلي فراگيران  ميزان دانسته
توان براي پاسخگويي به  روش قابل اطمينان ديگري كه مي .سازي شده هاي غني و ارائه موقعيت تدارك: )ج باقيمانده؛

هاي انفرادي و در نتيجه، محتواي متفاوت و انفرادي به فراگيران داراي  هاي فردي به كار برد، ارائه برنامه اصل تفاوت
با استفاده از دو ) 1998(عالوه، به زعم گاالگر به . تنها عيب اين روش، هزينه سنگين آن است. استعداد درخشان است

سازي محتوا،  پيچيده. هاي انفرادي را براي اين فراگيران، به اجرا درآورد توان برنامه سازي و نوآوري مي روش پيچيده
م و درك سن، فه انگيزاند تا سطوح باالتر تفكر را كه فراگيران عادي و يا هم مي فراگيران داراي استعداد درخشان را بر

هدف اصلي آن است كه فراگيران تشويق شوند تا مطالب انتزاعي، . يابند، درك كنند آن را مشكل و يا غير ممكن مي
 .هاي زيادي به كاربرند مبهم، قوانين علمي و يا اصول كلي را در موقعيت

 مانند نوع ساختار محتوا نيز بايد د درخشان، هاي درسي ارائه شده براي فراگيران داراي استعدا در برنامه :ساختار محتوا
تواند پاسخگوي نيازهاي  ساختار و سازماندهي غيرقابل انعطاف و از پيش تعيين شده نمي. و حجم محتوا دگرگون شود

 توان يمبراي ايجاد تغيير در محتوا براي دانشجويان استعداد درخشان . خاص و منحصر به فرد اين فراگيران باشد
  :انديشيد آمدهدر ذيل  تمهيداتي نظير ان چه

ي سازماندهي مواد درسي تنظيم آنها حول محور موضوع درسي  ترين شيوه رايج: كاربرد محتواي درهم تنيده
از اين رو، مطالب در چهار چوب يك درس به دقت سازمان يافته، دروس به طور مجزا از يكديگر تدريس . بوده است

نياي زندگي واقعي و شغلي فراگيران بي ارتباط است، زيرا، مواد درسي تدوين اين نوع سازماندهي، در واقع با د. شوند مي
  ).273: 1389ملكي، (شده، با عاليق و نيازهاي فراگيران بي ارتباط است 

. تواند در ارائه واحدها، زمان، مكان و در ورود و خروج دانشجويان مؤثر باشد انعطاف پذيري مي :انعطاف پذيري
هاي پيشنهاد شده براي فراگيران داراي استعداد درخشان، در  سازي و يا ساير برنامه تسريع، غنيبرنامه هايي مانند 

  ). 2000باسكا، . (صورت وجود نداشتن اصل انعطاف پذيري، هرگز اجرايي نخواهد شد
. رعايت اصل انعطاف پذيري استم ترين مشكالت سيستم آموزشي دانشگاه، عد در حال حاضر، يكي از بزرگ

اساس توالي معين شده  شجويان داراي استعداد درخشان بايد لزوماً مانند ساير دانشجويان عادي واحدها را بردان
اين د اين در حالي است كه به علت وجود توانايي هاي خاص و منحصر به فر. بگذرانند و پيش نيازها را رعايت كنند

  .رسد دانشجويان، گذراندن چنين سلسله مراتبي بي مورد به نظر مي
آل  توجه به تحقيقات انجام شده، يكي از اساسي ترين شرايط برنامه ريزي ايده با: اي سازماندهي ميان رشته

اين نوع سازماندهي بين ). 1996تاميلسون، (اي است  براي دانشجويان استعداد درخشان، رعايت سازماندهي بين رشته
ا با همسو ساختن آنها در بررسي يك موضوع يا مسأله وحدت هاي علمي ر كند و رشته دروس مختلف ارتباط برقرار مي

هاي بالقوه دانشجو در  اين رويكرد، موجب عميق تر شدن بينش و گسترش يافتن توانايي). همان منبع(د بخش مي
   ).2002ريز، (گردد  كارگيري ماهرانه دانش مي سازماندهي و به
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 ويژگي هاي اساتيد و مدرسان .  2. 1. 1

به . روند درخشان به شمار ميآموزشي افراد داراي استعداد  فرايند عناصرز وان يكي او مدرسان به عند اساتي
د نآموزش افراد داراي استعداد درخشان بايد بتوانبراي اساتيد موفق  )1997(ت و آرچامبال )2005 ( 1هووراعتقاد 

   .دنترغيب نمايآنها ق را در الگوهاي تفكر واگرا و خالّ
دست كنند  مدرسان و اساتيدي كه با دانشجويان استعداد درخشان كار مي، گردد متذكر مي) 1999(جانسون 

آشنايي با شخصيت ها،  زمينهاز جمله اين  .زمينه اساسي صالحيت و شايستگي داشته باشند چندينبايد در  كم
آنها بايد به طور . تاسها و سبك يادگيري  آشنايي با شيوه و هاي مختلف فراگيران، آگاهي از ميزان رشد آنان در جنبه

آگاهي زيادي داشته هاي درسي و مهارت در برقراري ارتباطات اجتماعي و تعامل با فراگيران  در زمينه برنامه ويژه
نياز است مدرسان و  آنچه وهاي تخصصي  زمينه(دانش و اطالعات  دو دسته در ها توانايياين  ،به طور كلي. باشند

متذكر  ،در ادامه جانسون. گيرند قرار مي )باشند  قادر به انجام دادن آن اساتيد ه بايدآنچ( ها و مهارت) اساتيد بدانند
تفكر انتزاعي، تفكر جانبي، حل مسأله و استدالل تأكيد  هاي مهارت بر در فرايند تدريس خوداساتيد بايد  گردد، مي

  .تفكر مجهز باشندنوع نمايند و خود نيز به اين 
 ي فراگيران استعداد درخشانروش هاي تدريس اثربخش برا .  3. 1. 1

تاكيد شده  فعال هاي در رابطه با فرايند هاي ياددهي و يادگيري براي دانشجويان استعداد درخشان، بر روش
براي توسعه  را توانند فرصت الزم فعال آموزش مي هاي روش. )2007 4،كركا .32005،گوري ؛2002 2،تورنس( است

 )ب ؛راهبردهاي پرسش و پاسخ )الف: اين راهبردها عبارتند از ترين مهم. رندتفكر خالق و نقاد فراهم آو هاي مهارت
   ).1382حسيني، ( و حل مسأله راهبردهاي جستجو )ج ؛راهبردهاي مشاركتي و مباحثه

 هاي مناسب ارزشيابي از دانشجويان استعداد درخشان بررسي شيوه .  4. 1. 1

هاي مرسوم براي ارزيابي ميزان پيشرفت  از روشيكي . يادگيري، ارزشيابي است يآخرين مرحله از چرخة يادده
اساس ميزان تحقق اين اهداف است، اما همين تعيين اهداف رفتاري، يكي  تحصيلي، تعيين اهداف رفتاري و سنجش بر
علت اين امر، آن است كه با تعيين اهداف رفتاري هنگام ارزشيابي، . از موانع بروز خالقيت در دانشجويان است

هاي از پيش تعيين شده تشويق  بنابراين، پاسخ. شود كه از محفوظات سرچشمه گرفته باشد يرفته ميهايي پذ پاسخ
هاي اخير، محققان روانشناسي پرورشي و سنجش دسته ديگري از اهداف را براي ارزشيابي شناسايي  در سال. شوند مي

هاي از پيش  گراست و به جاي پاسخ  داف فراينداهداف گويا، اه. برند اند كه از آن با عنوان اهداف گويا نام مي نموده
  )1999ميكر، (كند  مي هاي خالق تأكيد بر فرايند كسب دانش و پاسخ) فاقد خالقيت(تعيين شده 

هاي باز پاسخ كه نيازمند استدالل، تفكر و فهم عميق مطالب درسي و تجزيه و  ها به شكل سؤال تدوين سؤال
هاي مؤثر براي بروز خالقيت و جلوگيري از سطحي نگري در دانشجويان  يكي از راهتواند  تحليل مطالب درسي است، مي

 كاوش خود توليدات رشد براي را بيشتري يها راه تا شوند تشويق بايد دانشجويان ةبنابراين، هم). 1996رنزولي، . (گردد
 درخشان استعداد دانشجويان كه هدد مي نشان شده انجام مطالعات. باشند خالّق خود، فكري توليدات ارائه در و كنند
  ).2004پاركر، (ر و كارآمدتر ارائه نمايند ت پيچيده توليداتي قادرند دانشجويان ساير از بيشتر

 درخشان استعداد انيدانشجوي برا اي مشاوره خدمات .  2. 1

 ولي دكنن توجه استعداد با و باهوش فراگيران تحصيلي ريزي برنامه به است ممكن مدرسان و والدين چه اگر
 مشاوره چه اگره اين در حالي است ك. ندارد خاص توجه به نيازي هاآن شغلي ريزي برنامه كه كنند مي فرض اغلب ها آن

                                                            
1 -Hower 
2 - Torance 
3 -Gorye 
4 - Kerka 
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ي ضرور، آناني براي شغل مشاوره به پرداختن اما استي ضرور درخشان استعداد رانيفراگي براي تيشخص وي ليتحص
  .شود مي احساس تر

 متخصصان ،)2008، پترسون(د استعدا ملي متخصصان مثل مختلف، هايگروه توسط شده انجام مطالعات
 حركت مسير كه اند داده نشان) 2007 5كر،( درخشان استعداد آموزش هاي برنامه متخصصان و ،)1998،كافمن( اجرايي

 التمشك دليل به است ممكن و نيست ي هموار مسير هميشه شغل، براي دانشجويان استعداد درخشان، به آموزش از
  .باشد پيچيده عادي، فراگيران با تفاوتشان دليل به استعداد با فراگيران نيازهاي و اجتماعي - عاطفي

 داراي اغلب بعدي، چند رانييكي از مهم ترين داليل اين امر، چند بعدي بودن اين دانشجويان است، فراگ
 استعداد درخشاني كه يدانشجو براي دانشگاه و كالج در بيشتر يا رشته سه تغيير. هستند يتحصيل رشتة چندين

 طور به برنامه فوق هاي فعاليت در ها آن. نيست معمولي غير چيزي كند تنظيم را خود مدت بلند اهداف تواند نمي
 است ممكن آنها. نگرانند شغل انتخاب مورد در اما هستند، اي برجسته آموزشي عملكرد داراي ود كنن مي شركت مستمر
 به خود عاليق از بعضي نگرفتن نظر در دليل به و باشند جماعت داشته همرنگ و خودسرانه جوالنه،ع شغلي هاي انتخاب
  .بدهند دست از را ها فرصت و شوند دردسر دچار ديگران خاطر

 مثل احساسي آنها از بعضي كنند، مي حس مشاغل اغلب در را 6تناسب فقدان كلي اين فراگيران، احساس
 در است ممكن زين يبرخ و كنند مي تجربه را بيكاري هاآن از بعضي دارند؛ دلمردگي و ردگيافس ،8هدفي بي ،7بيگانگي

ز ا. دبيفتن عقب خود همساالن ديگر از اجتماع در فعاليت و خانواده، ،ازدواج: مثل خود، اجتماعي رشد و شغلي رشد
  . دارند خود رشتة يا شغل از دسرانهخو و شتابزده ولي زودرس، انتخابي، سوي ديگر در مواردي نيز اين دانشجويان

و در برخي موارد ، هستند مردد و تأخير با تمركز، بدون بعدي، در برخي موارد، چند رانيفراگ رسد مي نظر به
ي  مشاوره؛ و آورد مي ارمغان به را هايي فرصت و خطرها آنها براي هر دو اين ويژگي ها. كنند بسيار عجول عمل مي

هاي متفاوت و معقوالنه  راه، اين فراگيرانن بود زودرس و بودن بعدي با در نظر گرفتن چندد نتوا مي شغلو شخصيتي 
  .تري براي حل مشكالت و تعارضات پيشنهاد كند

 باعث يكي ديگر از ويژگي هاي شخصيتي فراگيران استعداد درخشان است كه طلبي از سوي ديگر، كمال
 ممكن حالت ترين كامل به را خود هاي فعاليت و باشند بهترين كنند عيس همواره درخشان استعداد افراد تا گردد مي

به كمال طلبي بيش  نسبت بايد مشاوران، ز اين روا. )2008 ،لنز(د باش منفي چه و مثبت ،فعاليت اين چه دهند؛ انجام
 زود كسالت يا و حد از بيش حساسيت نظير درخشان، استعداد افراد شخصيتي هاي ويژگي از ديگر برخي از حد و
  ). 2010 ،دليسل( باشند گاهآ. ..وي كار وجدان و خالقيت وجود هنگام،

 خدمات مالي و اداري .  3. 1

در اين . آخرين خدمت ارائه شده از سوي دانشگاه به دانشجويان استعداد درخشان، خدمات اداري و مالي است
رضايت  زانيمم پزشكي، جهت افزايش ي علوها دانشگاهعنوان نمونه برخي از اقدامات انجام شده توسط ه قسمت ب

شده  انجامالزم به توضيح است به دليل مشابهت اقدامات (م نمايي دانشجويان استعداد درخشان در اين زمينه اشاره مي
  .گردد يماز ذكر ان ها خودداري ) ي اصفهان، تهران و صنعتي اصفهانها دانشگاهدر 
  ن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشا. الف

 كشـور و ريزي توسعه پايدار  راستاي برنامه و درهاي علمي شاخص  به منظور اعتالي علمي كشور و تربيت چهره
علمـي   مؤسسـات ي علوم پزشكي و ها دانشگاهاستعدادهاي درخشان در  تيو حماي هدايت ها استيسبه اجرا در آوردن 

                                                            
5- Kerr 
6-General feeling of lock of fit 
7-Alieration 
8-Purposelessness 
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شوراي عالي انقالب فرهنگي، اين آيـين   22/5/81مورخ  502و جلسه  22/2/77مورخ  419واجد شرايط مصوب جلسه 
 . نامه به تصويب رسيد

 : اهداف شورا عبارتست از -1ماده 

شـرايط جهـت    جـاد يو اهـاي علمـي    شناسايي افراد با استعداد و عملكردهاي درخشان، طبقه بندي آنهـا بـه شـيوه    -1
 شكوفايي آنها

 مؤسسـات و  هـا  دانشـگاه هاي خاص جهت پرورش استعدادها و عملكردهـاي درخشـان در    برنامهصدور مجوز اجراي -2
 علمي واجد شرايط و نظارت بر نحوه اجرا و اثر بخشي و حمايت از اجراي آنها

  به منظور پرورش استعدادهاي درخشان ها دانشگاهتصويب ضوابط و معيارهاي الزم جهت تخصيص اعتبار خاص به -3
 سهيالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان آيين نامه ت

آئين نامه شـوراي هـدايت اسـتعدادهاي درخشـان وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش         2 ماده 1در اجراي بند 
پزشكي و به منظور برقراري تسهيالت ويژه آموزشي و پژوهشي براي دانشجويان داراي اسـتعداد درخشـان و شـكوفايي    

 . 9ي اين آيين نامه تصويب گرديدو ملهاي واالي اسالمي، انساني  القوه آنان با محوريت ارزشاستعدادهاي ب

التحصيل مجازند فقـط   به تحصيل و يا فارغ از شاغلدانشجويان داراي استعداد درخشان هر مقطع تحصيلي اعم 
 . التر شركت نماينديك نوبت قبل از انجام خدمت سربازي و طرح نيروي انساني در آزمون ورودي مقطع با

  درصد از ظرفيت پذيرش مازاد در هر رشته به دانشجويان داراي اسـتعداد درخشـان دوره روزانـه     10حداكثر
درصـد   90جهت استفاده از اين سهميه شركت در آزمـون و كسـب حـداقل    . شود مقاطع مختلف تخصيص داده مي

 . باشد آورده است الزم مي محل مربوطه به دست/اي كه آخرين نفر گزينش آزاد رشته نمره

                                                            
 . رود هاي زير در اين آيين نامه به كار مي به منظور رعايت اختصار واژه -1ماده  ٩

 . ظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استمن: وزارت

 . باشد منظور شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مي: شورا

 . كنند مقررات وزارت عمل ميهاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي كشور است كه طبق  منظور هر يك از دانشگاهها و دانشكده: دانشگاه

شاهد، (هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاههاي اجرايي  منظور كليه دانشجويان شاغل به تحصيل دردانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت و دانشكده: دانشجو
 . ميباشد) بقيه اهللا، ارتش و علوم بهزيستي

 : ه عبارتند ازدانشجويان موضوع اين آيين نام -2ماده  

 ) با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور( 500برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه كشوري مساوي و كمتراز  -الف  

 ) با معرفي وزارت آموزش و پرورش(آموزي  دارندگان مدال طال، نقره و برنزكشوري از المپيادهاي علمي دانش -ب  

 اول انفرادي كشوري المپيادعلمي دانشجويان علوم پزشكي كشوربا معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت هاي رتبه -ج 

 المللي دانشجويي در زمينه علوم پزشكي با تائيد وزارت دارندگان مدال طال از المپيادهاي بين –د  

هاي مورد تاييد وزارت با  و ساير جشنواره) در زمينه علوم پزشكي(اي خوارزمي و جوان خوارزمي ه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره رازي و جشنواره برگزيدگان حائز رتبه -هـ  
 هاي مربوطه  معرفي دبيرخانه

 آوري وزارت بر اساس ضوابط مربوطه مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تائيد معاونت تحقيقات و فن -و 

 گروه پزشكي با معرفي نهاد ذيربطدانشجويان نمونه كشوري  -ز 

ش دستيار پزشكي و پذيرفته شدگان برتر كشوري درهر يك از آزمونهاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي؛ جامع پيش كارورزي پزشكي، پذير%  5/2 -ح 
 ) حداقل سه نفر وحداكثر تا سقف چهل نفر در هر آزمون(دندانپزشكي 

 : به شرح زير Ph.Dهاي تحصيالت تكميلي كارشناسي ارشد و  هاي ورودي دوره برتر پذيرفته شدگان در آزموني ها رتبه -ط 

نفر پذيرفته شده در هر رشته دو نفراول كشوري و درصورتي كه تعداد  50نفر پذيرفته شده در هر رشته نفر اول كشوري، تا  20تا : هاي ورودي كارشناسي ارشد در آزمون -
 . نفر باشد در مجموع سه نفر اول كشوري 50ه شدگان بيش از پذيرفت

نفر پذيرفته شده در هر رشته 11- 20نفر پذيرفته شده در هر رشته نفراول، 10در صورت شركت حداقل پنجاه نفر در آزمون ورودي هر رشته تا : Ph. Dهاي ورودي  در آزمون -
 . نفر باشد در مجموع سه نفراول 20ز دو نفراول و درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان بيش ا

براي دوره كارداني، حداقل 5/18به شرط كسب حداقل معدل ) حداقل يك دانشجو(دانشجويان برتر هر رشته با ورودي مشترك در هر دانشگاه در پايان هر سال تحصيلي % 1 -ي 
 . ن سال تحصيلييا بيشتر در آ17براي دوره كارشناسي و براي مقاطع باالتركسب معدل  18معدل 

 . شود آوري وزارت تدوين و به دانشگاهها ابالغ مي دانشجويان پژوهشگر برجسته به تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه وبر اساس دستور العملي كه از سوي معاونت تحقيقات و فن -ك 

و در مقاطع كارشناسي  ١٧اني و كارشناسي بايد در كل دوره معدل بيشتر از در مقاطع كارد) به غير از بند ي( ٢دانشجويان واجد شرايط ھر يك از بندھاي ماده  –٣ماده 
 . كسب نمايند ١۶ارشد وباالتردر كل دوره معدل بيشتر از
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 در دو  17اي مجازند در صورت داشتن حداقل معـدل   دانشجويان داراي استعداد درخشان دوره دكتراي حرفه
ي كشور ها دانشگاه MPHهاي كارشناسي يا  همزمان در يكي از رشته طوره نيمسال تحصيلي و تائيد استاد مشاور ب

 . ل ادامه دهنددر همان شهر محل تحصيل رشته اول به تحصي

  بـر آنهـا،    و نظـارت ي آموزشي و پژوهشـي دانشـجويان داراي اسـتعداد درخشـان     ها تيفعالبه منظور هدايت
تعيـين   مشـاوره اسـتاد   بـه عنـوان  داراي مرتبه اسـتادياري بـه بـاال را     حاًيترجدانشگاه يكي از اعضاي هيئت علمي 

 . نمايد مي

  معاونـت  د هر نيمسال تحصيلي به پيشنهاد استاد مشاور و تائي در تواند يمدانشجوي داراي استعداد درخشان
 . واحد درسي را بگذراند 27آموزشي دانشكده مربوطه حداكثر تا 

 علمـي و   يهـا  كنفرانستواند امكانات الزم را براي شركت دانشجويان داراي استعداد درخشان در  دانشگاه مي
 . ايدهاي آموزشي داخل و خارج از كشور فراهم نم كارگاه

 هاي الزم جهت تحقيق در زمينه موضـوع و تهيـه پايـان     دانشگاه موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه
 . هاي تحقيقاتي بر حسب مورد و شرايط هر دانشگاه اقدام نمايد نامه

 هاي ويژه آموزشي و پژوهشي دانشجويان داراي اسـتعداد درخشـان از محـل     هاي مالي و اعتباري برنامه هزينه
 . شود مي نيتأمبارات برنامه پرورش و حفظ استعدادهاي درخشان و ساير منابع دانشگاه اعت

 اهداف پژوهش

 در حيطه ه دانشگا در هاآن به شده ارايه خدمات از درخشان استعداد دانشجويانت رضاي بررسي ميزان
 مالي –اداري ت خدما

 در حيطه ه دانشگا در هاآن به شده هاراي خدمات از درخشان استعداد دانشجويانت رضاي بررسي ميزان
 خدمات آموزشي

 در حيطه ه دانشگا در هاآن به شده ارايه خدمات از درخشان استعداد دانشجويانت رضاي بررسي ميزان
 اي خدمات مشاوره

 هايدانشگاه در هاآن به شده ارايه خدمات از درخشان استعداد دانشجويان ميزان تفاوت ميان نظرات بررسي 
 .مختلف

 روش پژوهش 

از روش توصيفي از نوع پيمايشي استفاده شده است و هدف آن  براي پاسخگويي به سؤاالت، اين تحقيق در
ها هاي دولتي به منظور بررسي ميزان رضايت آن دانشجويان استعداد درخشان برخي از دانشگاهز جمع آوري اطالعات ا

  .ها استاز خدمات ارائه شده به آن
ن پژوهش، شامل كليه دانشجويان استعداد درخشان چهار دانشگاه اصفهان، علوم پزشكي جامعه آماري اي

  .باشند نفر مي 2800ا است، كه تعداد آنه 91تا ورودي  87علوم پزشكي تهران؛ ورودي و اصفهان، صنعتي اصفهان 
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داد درخشان هر يك ليست اسامي اين دانشجويان پس از مكاتبات قانوني و هماهنگي هاي الزم، از دفاتر استع(
نفر متعلق به دانشگاه علوم  230نفر متعلق به دانشگاه اصفهان،  220از اين تعداد ). هاي مزبور اخذ گرديد از دانشگاه

-نفر متعلق به دانشگاه علوم پزشكي تهران مي 2040نفر متعلق به دانشگاه صنعتي اصفهان و  310پزشكي اصفهان، 

  .باشند
نفر از دانشگاه  33نفر از دانشگاه اصفهان،  33ق به تفكيك دانشگاه عبارت است از، اين تحقي نمونه آماري در
 328نمونه تقريباً . نفر از دانشگاه علوم پزشكي تهران 206نفر از دانشگاه صنعتي اصفهان و  56علوم پزشكي اصفهان، 

صادفي متناسب با حجم براي گردآوري اي ت الزم به توضيح است، در اين تحقيق از روش نمونه گيري طبقه. باشدنفر مي
  . براي جمع آوري اطالعات از روش ميداني استفاده شده استد؛ و نمونه استفاده ش

با توجه به اينكه . ها در اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بر حسب طيف ليكرت است ابزار گردآوري داده
ساخت پرسشنامه ابتدا يك مصاحبه گروهي با تعدادي هاي مورد پژوهش يافت نشد، براي  پرسشنامه مناسبي در زمينه

گويه هاي مناسب  از دانشجويان استعداد درخشان ترتيب داده شد و سپس پيشينه موضوع با دقت مطالعه شد و
ي استعدادهاي درخشان، نسخه نفر از متخصصان در زمينه 10استخراج گرديد، سپس با بررسي ها و مشاوره با تعداد 

-اين نسخه به صورت آزمايشي اجرا و اصالحات مورد نياز بر روي آن اعمال شد، به گونه. امه آماده شدمقدماتي پرسشن

سؤاالت پرسشنامه به بررسي فرضيات . هاي اساسي دانستتوان تهيه ابزار در اين پژوهش را يكي از اقداماي كه مي
  :پردازد ميتحقيق به شرح ذيل 

ميزان  بررسي منظوربه  سؤاالتين ا. تشمارة يك طراحي گرديده اس فرضية آزمون منظورسوال اول به  10
  .مالي تهيه شده است- رضايت دانشجويان از خدمات اداري

بررسي ميزان  به منظور سؤاالتين ا. تشمارة دو طراحي گرديده اس فرضية آزمون منظورسوال دوم به  12 
  .رضايت دانشجويان از خدمات آموزشي تهيه شده است

ميزان  بررسي منظوربه  سؤاالتين ا. تشمارة سه طراحي گرديده اس فرضية منظور آزمونبه م سوسوال  10
تعيين  94/0پايايي پرسش نامه بر اساس روش آلفا كرانباخ . تهيه شده است اي مشاورهرضايت دانشجويان از خدمات 

  شده است و روائي آن نيز توسط اساتيد و متخصصان مناسب تشخيص داده شد
 SPSSافزار هاي پرسشنامه از شاخص هاي آمار توصيفي و استنباطي در محيط نرم تجزيه و تحليل دادهبراي 

انحراف معيار به منظور توصيف واقعيت هاي  در سطح آمار توصيفي از فراواني، درصد،ميانگين و. استفاده شده است
و تحليل ل مستق tاي، آزمون تك نمونه tآزمون  از، سطح آمار استنباطي در. جمع آوري شده استفاده شده است

  .واريانس استفاده شده است
 

 ها افتهي

آنان در دانشگاه چقدر  به شدهمالي ارايه  - دانشجويان استعداد درخشان از خدمات اداري  ميزان رضايت) الف
  است؟

آن جايي كه اين از . بخش براي بررسي ديدگاه دانشجويان از آزمون تي تك متغيره استفاده شده است اين در  
براي ميانگين نظري استفاده شد چرا كه ميزان رضايت  5. 3از مقدار در اين جا . آزمون نياز به ميانگين نظري دارد

  .نتايج اين آزمون در جدول زير ارائه شده است. تر از حد متوسط باشددانشجويان استعداد درخشان بايد بيش
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  5. 3مالي با ميانگين فرضي -خدمات اداري مؤلفهبراي مقايسه ميانگين  tآزمون : 1 -5جدول                    

  
مالي حاكي از - با ميانگين نظرات دانشجويان در مؤلفه خدمات اداري) =5x. 3( تمقايسه ميانگين توزيع ليكر

است با توجه به  تر كوچك)=5x. 3( تاز ميانگين نظري طيف ليكر) =67/2x(است كه ميانگين نظرات دانشجويان  آن
بنابراين . دار است معنا>p 05/0در سطح ) 235( يبا درجه آزاد - )215/9( همحاسبه شد tاين كه در جدول زير مقدار 

  .باشد  اداري مطلوب نمي- ات ماليتوان گفت به نظر دانشجويان وضعيت خدم مي
 به آنان در دانشگاه چقدر است؟ دانشجويان استعداد درخشان از خدمات آموزشي ارايه شده ميزان رضايت) ب

  5. 3 فرضيخدمات آموزشي با ميانگين  مؤلفهبراي مقايسه ميانگين  tآزمون  - 2-5جدول 

با ميانگين نظرات دانشجويان در مؤلفه خدمات آموزشي حاكي از آن ) =5x. 3( تمقايسه ميانگين توزيع ليكر
تر است با توجه به كوچك) =53x. 3(از ميانگين نظري طيف ليكرت ) =17/3x(است كه ميانگين نظرات دانشجويان 

دار  معنا>p 05/0در سطح ) 258( يبا درجه آزاد - )32/8(در جدول زير مقدار تي تك متغيره محاسبه شده  اين كه
  .باشد  توان گفت به نظر دانشجويان وضعيت خدمات آموزشي در چهار دانشگاه در حد مطلوب نمي بنابراين مي. است

  به آنان در دانشگاه چقدر است؟ ايه شدهاي اردانشجويان استعداد درخشان از خدمات مشاوره ميزان رضايت) ج
  5. 3 فرضيبا ميانگين  ياخدمات مشاوره مؤلفهبراي مقايسه ميانگين  tآزمون  -  3-5جدول 

  
اي حاكي از آن خدمات مشاوره با ميانگين نظرات دانشجويان در مؤلفه) =3x. 5( تليكر مقايسه ميانگين توزيع

است با توجه به اين  تر كوچك) =3x. 5( تاز ميانگين نظري طيف ليكر) =17/2x(است كه ميانگين نظرات دانشجويان 
بنابراين . دار است معنا>p 05/0در سطح ) 248( يبا درجه آزاد - )477/33( همحاسبه شد tكه در جدول زير مقدار 

  .باشد  اي مطلوب نميتوان گفت به نظر دانشجويان وضعيت خدمات مشاوره مي
هاي ها بر حسب دانشگاهمالي ارايه شده به آن- آيا بين نظرات دانشجويان استعداد درخشان از خدمات اداري) د

  مختلف تفاوتي وجود دارد؟
  هاي مختلفمالي بر حسب دانشگاه- اداري خدمات مؤلفههاي توصيفي آماره -4-5جدول 
 انحراف استاندارد ميانگين تعداد دانشگاه

 پزشكي اصفهان
  صنعتي اصفهان

27 
44  

49/2 
54/2  

73./  
52./  

 .t df Sig ستاندارد ميانگينخطاي ا ف استانداردانحرا ميانگينتعداد

236 67/2 5545/0 03610/0 215/9- 235 000/0 

 .T df sig نخطاي استاندارد ميانگي انحراف استاندارد ميانگين تعداد

259 17/3 63401/0 03940/0 32/8 - 258 000/0 

 سطح معناداري t df خطاي استاندارد ميانگين انحراف استاندارد ميانگين تعداد

249 17/2 3899/0 02471/0 477/33 - 248 000/0 
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  اصفهان
 علوم پزشكي تهران

26 
139 

69/2 
73/2 

65./  
49./ 

  
و دانشگاه ) 73/2(نگين ترين مياداراي بيش تهران دهد كه دانشگاه علوم پزشكينتايج جدول فوق نشان مي

  .باشدمي) 49/2(ترين ميانگين علوم پزشكي اصفهان داراي كم
  مالي- ها در خدمات اداريمقايسه دانشگاه راهه يكحليل واريانس ت - 5-5جدول 

 .F Sig مجذور ميانگينDf مجموع مجذورات منبع تغييرات

  بين گروهي
 درون گروهي

13/2 
12/70 

3 
232 

71./ 
30./ 

35/2 07./ 

  
هاي مختلف دهد كه تفاوت معني داري بين نظرات دانشجويان در دانشگاهنتايج حاصل از جدول فوق نشان مي

  .مالي وجود ندارد - در خدمات ارائه شده اداري
هاي ها بر حسب دانشگاهآيا بين نظرات دانشجويان استعداد درخشان از خدمات آموزشي ارايه شده به آن) ه

 دارد؟ مختلف تفاوتي وجود

  هاي مختلفخدمات آموزشي بر حسب دانشگاه مؤلفههاي توصيفي آماره -6-5جدول 
 انحراف استاندارد ميانگين تعداد دانشگاه

 پزشكي اصفهان
  صنعتي اصفهان

  اصفهان
 علوم پزشكي تهران

30 
47  
30  

152 

15/3 
23/3  
08/3  
17/3 

47./  
56./  
41./  
72./ 

  
و دانشگاه ) 17/3(ترين ميانگين نشگاه علوم پزشكي تهران داراي بيشدهد كه دانتايج جدول فوق نشان مي

  .باشدمي) 08/3(ترين ميانگين اصفهان داراي كم
  ها در خدمات آموزشيبراي مقايسه دانشگاه راهه يكتحليل واريانس  -7-5جدول 

 .F Sig مجذور ميانگينDf محذوراتمجموع منبع تغييرات

  بين گروهي
 درون گروهي

46/0 
24/103 

3 
255 

15./ 
41./ 

38/0 76./ 

  
هاي مختلف دهد كه تفاوت معني داري بين نظرات دانشجويان در دانشگاهنتايج حاصل از جدول فوق نشان مي

  .در خدمات ارائه شده آموزشي وجود ندارد
هاي دانشگاه ها بر حسباي ارايه شده به آنآيا بين نظرات دانشجويان استعداد درخشان از خدمات مشاوره) و

  مختلف تفاوتي وجود دارد؟
  هاي مختلفاي بر حسب دانشگاهخدمات مشاوره مؤلفههاي توصيفي آماره -8-5جدول 

 انحراف استاندارد ميانگين تعداد دانشگاه

 پزشكي اصفهان
  صنعتي اصفهان

  اصفهان
 علوم پزشكي تهران

30 
52  
28  

139 

20/2 
24/2  
27/2  
11/2 

35./  
37./  
46./  
38./ 

  
و دانشگاه علوم پزشكي ) 27/2(ترين ميانگين دهد كه دانشگاه اصفهان داراي بيشنتايج جدول فوق نشان مي

 .باشدمي) 11/2(ترين ميانگين تهران داراي كم
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  ايها در خدمات مشاورهبراي مقايسه دانشگاه راهه يكتحليل واريانس  -9-5جدول 
 .F Sig گينمجذور ميانDf مجموع مجذورات منبع تغييرات
  بين گروهي

 درون گروهي

07/1 
64/36 

3 
245 

40./ 
15./ 

40/2 06./ 

هاي مختلف دهد كه تفاوت معني داري بين نظرات دانشجويان در دانشگاهنتايج حاصل از جدول فوق نشان مي
  .اي وجود ندارددر خدمات ارائه شده مشاوره

  
 و نتيجه گيري حثب

ميزان رضايت دانشجويان استعداد درخشان از خدمات آموزشي  ،صدد است با توجه به آن كه پژوهش حاضر در
با ) =5x. 3(ت هاي پژوهش و مقايسه ميانگين توزيع ليكر يافته، را مورد ارزيابي قرار دهده ارايه شده به آنان در دانشگا

) =67/2x(دانشجويان  مالي حاكي از آن است كه ميانگين نظرات- مؤلفه خدمات اداريميانگين نظرات دانشجويان در 
توان گفت به نظر دانشجويان وضعيت خدمات  بنابراين ميو  است تر كوچك) =5x. 3(ت از ميانگين نظري طيف ليكر

  .باشد  اداري مطلوب نمي - مالي
خدمات آموزشي حاكي از آن مؤلفه با ميانگين نظرات دانشجويان در ) =5x. 3(ت مقايسه ميانگين توزيع ليكر

تر است و بنابراين كوچك) =5x. 3(ت از ميانگين نظري طيف ليكر) =17/3x(ين نظرات دانشجويان است كه ميانگ
  .باشد  توان گفت به نظر دانشجويان وضعيت خدمات آموزشي در حد مطلوب نمي مي

 ،به آنان در دانشگاه اي ارايه شدهدانشجويان استعداد درخشان از خدمات مشاوره ميزان رضايتا در رابطه ب
اي حاكي از آن است خدمات مشاوره با ميانگين نظرات دانشجويان در مؤلفه) =5x. 3(ت قايسه ميانگين توزيع ليكرم

توان  بنابراين مي واست  تر كوچك) =5x. 3(ت از ميانگين نظري طيف ليكر) =17/2x(كه ميانگين نظرات دانشجويان 
-اين وضعيت گوياي آن است كه اگر چه در سال .باشد  اي مطلوب نميگفت به نظر دانشجويان وضعيت خدمات مشاوره

اند و كيفيت خدمات آموزشي در  تري نشان دادههاي مختلف، به اين طيف از دانشجويان توجه بيش هاي اخير دانشگاه
در حيطه (اي  محتوا، روش تدريس، محيط آموزشي، ويژگي هاي اساتيد و روش ها ارزشيابي، خدمات مشاوره "ابعاد

بهبود يافته است، اما اين ميزان توجه هنوز نتوانسته ، اداري –و مالي ) شخصيتي و تحصيلي - شغلي، فردي  مشاوره
  .رضايت دانشجويان را جلب نمايد
ها مالي ارايه شده به آن- آيا بين نظرات دانشجويان استعداد درخشان از خدمات اداري در رابطه با اين سوال كه

اگر چه دهد نشان مي 5 و 4جدول نتايج همان گونه كه ، ، بايد گفتاوتي وجود داردهاي مختلف تفبر حسب دانشگاه
 باشدمي ترين ميانگينو دانشگاه علوم پزشكي اصفهان داراي كم ترين ميانگينداراي بيشتهران دانشگاه علوم پزشكي 

  .مالي وجود ندارد- شده اداري هاي مختلف در خدمات ارائهتفاوت معني داري بين نظرات دانشجويان در دانشگاهولي 
و ) 17/3(ترين ميانگين دانشگاه علوم پزشكي تهران داراي بيشاگر چه دهد كه مين نشا 7و  6نتايج همچنين، 

هاي تفاوت معني داري بين نظرات دانشجويان در دانشگاهولي  باشدمي) 08/3(ترين ميانگين دانشگاه اصفهان داراي كم
اگر چه دهد كه نشان مي 9 و 8نتايج جدول در همين راستا،  .وجود ندارد نيز ده آموزشيمختلف در خدمات ارائه ش

تفاوت ولي  باشدترين ميانگين ميترين ميانگين و دانشگاه علوم پزشكي تهران داراي كمدانشگاه اصفهان داراي بيش
  .اي وجود نداردشاورههاي مختلف در خدمات ارائه شده ممعني داري بين نظرات دانشجويان در دانشگاه

هاي اخير آموزش عالي به دانشجويان  الزم به ذكر است، همان گونه كه در قسمت هاي پيشين ذكر شد، در سال
اي نشان  استعداد درخشان با تاسيس دفاتر استعداد درخشان، بنياد هاي نخبگان و مراكز پرورش كار آفريني توجه ويژه

ي رضايت دانشجويان استعداد درخشان از سيستم آموزش  متعددي نيز در زمينهجنين تحقيقات نسبتاً  داده است، هم
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عالي انجام شده است كه البته بيش از نود درصد از تحقيقات مزبور حاكي از نارضايتي دانشجويان استعداد درخشان از 
  .هاست خدمات ارائه شده به آن

هاي تدريس خالق  ميزان كاربست روش ي در زمينه)1389(ن براي نمونه پژوهش هاي نيك نشان و همكارا
ي ميزان رضايت دانشجويان  مقايسه يدر زمينه) 1388(ن براي دانشجويان استعداد درخشان و نيك نشان و همكارا

هاي درسي و محتواي ارائه شده به آنان، وجود نارضايتي در ميان دانشجويان استعداد  استعداد درخشان از برنامه
  .كند درخشان را تاييد مي

سبك تدريس  برنامة درسي و كه مسائل ناشي از) 1382(هاي اين پژوهش، با تحقيق احمدي  همچنين يافته 
بررسي "با عنوان) 1382(ن جمشيديا ترين مشكل دانشجويان به شمارمي آورد و پژوهش مختاري پور و اساتيد را مهم

و نا همسو  ـ آموزش1:نمايد خالصه مي شرح زيركه اين موانع را به  "اصفهان دانشگاه موانع آموزشي خالقيت در
تأكيد بر  3هاي اكتشافي و فعال؛  روش هاي بياني به جاي استفاده از روش ـ استفاده از2خالقيت؛  با ناهمخوان

بردانش موجود به جاي  حد بيش از ـ تأكيد6الگوهاي قالبي؛  استفاده از 55زدگي در ارزيابي؛  ـ شتاب4محفوظات؛ 
 بر ـ تأكيد9خطر؛  اي به عنوان مشوقي براي خاطرجمعي و مصونيت از ـ طرفداري كوركورانه انجام نمره7آن؛  استفاده از

  . خواني دارد تسهيالت پژوهشي، هم ـ كمبود امكانات و10رقابت به جاي مشاركت و 
آموزش  بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان نخبه از«هاي پژوهش با پژوهشي تحت عنوان  يافته جنين هم
هاي اطالع رساني اينترنتي و امكانات  كه در آن، نشان داده شد، اكثر دانشجويان استعداد درخشان از شبكه» دانشگاهي
هاي تدريس ناراضي بوده و اين  تدريس اساتيد، امكانات آزمايشگاهي و شيوه اي، كيفيت آموزش، پژوهش و كتابخانه

ي  خواني دارد، لذا، تا ارائه هم) 1389 ينوروز نصرآبادي و(دهند  خ نميخدمات به انتظارات و نيازهاي دانشجويان پاس
اين پژوهش  ي زيادي وجود دارد، با اين وجود بايد خاطر نشان ساخت خدمات آموزشي به شكل كامالً مطلوب فاصله

هاي دولتي اشاره ي آماري به برخي از دانشگاه توان به محدود بودن جامعه باشد كه مي داراي محدوديت هايي نيز مي
عدم دسترسي به برخي از  ضمناً. نمود، لذا تعميم نتايج حاصله به ساير جوامع بهتر است با احتياط صورت گيرد

دانشجويان براي پاسخگويي به پرسشنامه و نبود موضوع مشابه پايان نامه در داخل كشو، ر امكان مقايسه و تبيين نتايج 
  .محدوديت مواجه ساخته است را با

  پيشنهادات كاربردي -
  :شود هاي پژوهشي بدست آمده از اين تحقيق پيشنهاد ميبر اساس يافته

 را در اختيار دانشجويان قرار دهد يتري جهت انجام طرح هاي پژوهشدانشگاه، تسهيالت مالي بيش.  
  ندهاي داخلي و خارجي برخوردار شوتري براي شركت در كنفرانسدانشجويان از تسهيالت مالي بيش. 

 هاي درس محتواي غني و با ارزش، سؤاالت چالش بر انگيز، روش هاي تدريس امكانات آموزشي بهتري مثل كالس
هاي صوتي و تصويري در تدريس، سؤاالت باز پاسخ در ارزشيابي، امكان خالق و فعال، منابع و ماخذ متعدد، رسانه

 .رايانه و كتابخانه ارائه شودت،دسترسي به اينترن

 ها براي اساتيد هاي آموزشي در زمينه شناسايي دانشجويان استعداد درخشان و چگونگي برخورد با آنكارگاه
 .برگزار شود
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