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و  یدانشگاه علوم کشاورز ارشدکارشناسی دانشجویان یآموزش یرضامندثر بر ؤمهای عامل

 خوزستان یعیمنابع طب

 9آباد ضیف یمیفاطمه رح و 1مسعود برادران، 7پور یبهمن خسرو

 .خوزستان یعیو منابع طب ی/ دانشگاه علوم کشاورزیو آموزش کشاورز جیگروه ترو استاد -1
 .خوزستان یعیو منابع طب ی/ دانشگاه علوم کشاورزیو آموزش کشاورز جیگروه ترو اریدانش -2
 .خوزستان یعیو منابع طب ی/ دانشگاه علوم کشاورزیکشاورز جیترو یدکتر جویدانش -3

 چکیده

کند تا می کند و اعتماد به نفس کمکمی کمکها آن دررضامندی دانشجویان به ایجاد اعتماد به نفس 
ثر بر رضامندی ؤمهای کسب کنند. بنابراین بحث در مورد عاملی مفیدهای ارتمهدانش و دانشجویان 

 ارشدکارشناسی جویاندانش یآموزش یرضامند یپژوهش با هدف بررس نیاباشد. می دانشجویان مهم
هدف از مدل  نیبه ا یابیدست یدانشگاه انجام شد. برا یریادگی-سیتدر ندیاز فرا یکشاورزهای رشته

ی رابطه یبررس یمورد استفاده براهای مدلترین از متداول یکیاستفاده شد که  یمشتر ییوپاار یرضامند
ی انجام شد. جامعه یمقطع شیمایمطالعه به روش پ نی. اباشدمی درک شده یارزش و رضامند، تیفیک نیب

خوزستان  یعیطبو منابع  یدانشگاه علوم کشاورز ارشدکارشناسی جویانشدانتن از  323پژوهش  نیا یآمار
ساده  یتصادفگیری نمونه قطری ازها آن از ینفر 171ای و مورگان نمونه یبودند که بر اساس جدول کرجس

 ییمحقق ساخت انجام شد. روا نامهپرسشن پژوهش با استفاده از یدر اها داده یآورشدند. گرد نشیگز
 نییتع یبرا، نیبرا افزونشد.  دییو تا یررسب یاز متخصصان موضوع یگروه یمورد استفاده از سو نامهپرسش

 لیو تحل هیتجز (.θ= %77 -%51) استفاده شد اتت ییایپا بیاز ضر، نامهپرسشمختلف های بخش ییایپا زانیم
دانشگاه در حد متوسط به  یریادگی-سیتدر ندیاز فرا جویاندانش یرضامند زانیم، نشان داد یفیبخش توص

 ترینمهمارزش درک شده  ریمتغ، نشان داد 22اموس  افزارنرمبا استفاده از  یاختارسهای باال بود. مدل معادله
 تأثیر نیباالتر یدرک شده دارا یانتظارها که یحال در، است جویاندانش یامندرضی کنندهبینیپیش

 و یآموزشهای استیسی کنندههیارا، مذکورهای افتهی، باشدجویان میدانش یبر رضامند میرمستقیغ
 .باشندمیها دانشگاه نیدر ب یآموزش تیفیارتقاء ک یبرا هاییشنهادیپ

 
، یکشاورز ارشدکارشناسی، یآموزش یرضامند، یمشتر یسنجش رضامند ییمدل اروپاواژگان:  هینما
 ارزش درک شده، جودانش یرضامند

 
 مسعود برادران نویسنده مسئول:
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 قدمهم
با سرعت در حال گسترش  یعلم در جهان کنون

 وها به ادغام دانش با مهارت ازین، آن یاست و در پ
 شودمی احساس شیاز پ شیب دیجدهای حرفه

و  میجهان به تعل دیتوجه شد (.1351، راد ییرضا)
، شده است ادیبن یقو یسده بر منطق نیدر ا تیترب

 یزندگ هیاول یازهایافراد از جمله ن تیتربچرا که 
م و ینهاد تعل (.1353، و همکاران یمحبوب) است

و افرازش آن به  شرفتیعامل پ، ت در هر جامعهیترب
آموزش ی دهییزا شرفتین افرازش و پی. ادآیمی شمار

 یندیا فرایان یجر، چرا که پرورش، و پرورش است
شد ت ریهدا، است منظم و مستمر که هدف آن

رشد همه  تیداه یا به طور کلی یو روان یجسمان
ابندگان با هدف کسب و یت پرورش یشخصی جانبه

رش جامعه یمورد پذ یو هنجارها یدرک معارف بشر
 آنان است یز کمک به شکوفا شدن استعدادهایو ن

آموزش ، راستا نیدر ا (.1353، یو خضر یاحمد)
و  نهادها در جهت توسعه ترینمهماز  یکی یعال
همه  شرفتیپ در یو رکن اصل یمنبع انسان نیتأم

، و همکاران فر یحاتم) هر کشور استی جانبه
، هاجامعهی در همه یآموزش عال، درواقع (.1352
و  دآیمی به شمار شرفتیعامل تحول و پترین اصلی

نقش  یآموزش عال اجرایی عامل عنوان بهها دانشگاه
 رینقش غ نیند و ادار یدر توسعه منابع انسان یمؤثر

خالق و  جویاندانش تیبه ترب ازیقابل انکار است. ن
، یآموزش یعلم یمرکزها گردی وها نوآور در دانشگاه

 اریمرکزها نقش بس نیچون ا، دارد تیاهم اریبس
متعهد و  یانسان یروین تیو ترب میاز لحاظ تعل یمهم

 عهده به ادارات وها سازمانی همه یمتخصص برا
از  نقلبه ، 1372، و همکاران یزتبری رمانقه) دارند
، بیترت نیبد (.1351، و همکاران یدارابخان یکرم

ش حجم یو افزا یع فناوریسرهای یدگرگون
، آن پی در و خدمات و کاال دیتول در یگذارسرمایه

، ستمیژه در اواسط سده بیبه و یع اقتصادیرشد سر
 شیافزا، یعال آموزش مراکز وها گسترش دانشگاه

ت یجمع گیرچشم شیافزا و یدانشگاههای رشته
، انیدار یقیتوف) را به دنبال داشت ییدانشجو
 یدانشگاههای نظام یسه کارکرد اصل (.1377

 دانش انتقال(، پژوهش) دانش دیتول: ازاند عبارت
، زارع( )خدمات) دانش نشر و اشاعه و( آموزش)

 یاجتماعهای نظام جمله ازها دانشگاه (.1371
بخش و  یمحرکه آگاه یرویستند که به عنوان نه

 نای در اند.جوامع شناخته شده یفکر یبرج فرمانده
( ونسکوی) یو فرهنگ یعلم، یسازمان آموزش، راستا

: کندمی دانشگاه اشارههای از رسالت ییبه موردها
ی اشاعهی نهیدر زم وستهپی متعهدندها دانشگاه

، یو برادرمحبت ، یکتاپرستیو  یدیفرهنگ توح
و  تیحساس، یرکا و وجدان ینظم اجتماع

 یو مل یفردهای و ارزش یاجتماع یریتعهدپذ
 (.1353، و همکاران یاکرام) باشند ریگیمجدانه و پ

(، راندمان) بازده بهبود یبراها دانشگاهچنین، هم
ماهر و متخصص  ینسانا یروین آموزش رسالت، دیتول

 (.1353، نصفو شبگو م فیشر) را به عهده دارند
های مؤسسه یوجودهای از علت یکی، درواقع
 هستند جوانان از یقشر، هادانشگاه ژهیبه و، یآموزش

 یو به نوعاند یخدمات آموزش یاجتماع متقاضی که
 دارانیو با توان بالقوه از خر میعظ یانسان یروین نیا

 انیب توانمی ی. به عبارتندآیمی دانشگاه به شمار
 یادیز انیمشتر یدارا یآموزشهای مؤسسه، نمود
، هادانشکده، کارکنان، جویاندانشاز جمله  تندهس

 یافراد ذ ریو سا یعلم ئتیاعضاء ه، النالتحصی فارغ
در نظام (، 2312) و همکاران لیاما به اعتقاد گ ربط

در  یاصل یبه عنوان مشتر جویاندانش، یآموزش عال
 عنوان به)ها آن یازهاین رایز، شوندمی نظر گرفته

به کسب  ازین، باال تیفیبا ک لیبه تحص ازنی مثال
توسط  دیبا( رهیارزشمند و غ یتجربه آموزش

و  یکارمندان ادار، مانند مدرسان) مرتبطهای بخش
 تیراستا موفق نیدر ا برآورده شود.( رهیغ

 به منوط، هادانشگاه ژهیبه و، یآموزشهای مؤسسه
 که چرا. بود هدخواها آن از جویاندانش رضامندی

ثبت نام شده در  جویاندانش تعداد کاهش
شده در باال  ادی انیتمام مشتر، یآموزشهای مؤسسه

 مندیلذا بهبود رضا، دهدمی قرار تأثیررا تحت 
، و همکاران لیگ) باشدمی مهم جویاندانش یآموزش
 تیکه رضا یانیدانشجو، به طور مثال (.2312
خود به عنوان « شغل»باال دارند نه تنها از  یآموزش
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بلکه در هنگام تعامل با ، برندمی بودن لذت جوشدان
را  ییباال یارتباط تیرضا زین نمدرساو ها یهمکالس

 (.2337، وادزورث و همکاران) کنندمی تجربه
 اعم، هامؤسسه وها سازمانی همه تیموفق، نیبنابرا

 یو دولت یرانتفاعیغ ای یانتفاع، یخدمات ای یدتولی از
قرار دارند  یاریبسهای عامل تأثیرتحت ، یردولتیغ ای

به  دارانیخری رضامندها آن ترینمهماز  یکیکه 
 در کسب و کار است یبه تعال یابیدستمنظور 

است  یکس داریخر (.1352، و همکاران فر یحاتم)
کننده افتیدر ایشود می دیاو تول یکه محصول برا

 ای یخلممکن است دا دارانیخدمات است. خر
دارد که  یآنان بستگ تیبه موقع نیباشند و ا یخارج

خارج از سازمان قرار گرفته باشند.  ایدر داخل 
 کیبه عنوان  یدر آموزش عال داریمشخص کردن خر

آموزش  دارانیشده است. خر رفتهیپذ یاصل عموم
(، یعلم ئتیه) مدرسان، کارکنان، جویانشدان یعال

 دارانیخر نیتند و در بهس عصنای و جامعه، هاخانواده
توجه را  ترینبیش جویاندانش، یمختلف آموزش عال

 از (.1379، همکاران و زوار) اندبه خود جلب کرده
مشارکت انسان در هر های از شرط یکی، سویی

و  یندیو خوشا ادشدهی تیاز فعال مندیرضا یتیفعال
فرد است. به عبارت  یبرا تیسودمند بودن آن فعال

 تیباعث رضا تواندمی کههایی ز راها یکی، گرید
هماهنگ ، دانشگاه گردد یاز نظام آموزش جویاندانش

و  ازهانی، هاخواست باها نظام نیکردن ا کیو نزد
 یکشف و پچنین هم است. جویاندانش یانتظارها

درک  یبرا مهمی نقشها آن بردن به مشکالت
 یمتنوع افراد و رفتارها یازهانی وها خواسته

سنجش  (.2331، وزالی و ونی) آنان دارد یشزیانگ
و معنادار در  ینیع یبازخورد داریخر یرضامند

و  دهدمی هیارا داریخرهای حیانتظارها و ترج نهیزم
 آوردمی سازمان به ارمغان تیموفق زانیاز م یاحساس

سنجش ، درواقع (.1352، و همکاران فر یحاتم)
 یهااز انتظارها و خواسته یو آگاه یرضامند

و  تیدر موفق یار مهمینقش بس واندتیم جویاندانش
دانشگاه  یآموزشهای نظامهای به هدف یابیدست

و ادامه بقا هر  تیفا کند. لذا به منظور موفقیا
 هیاز خدمات ارا دانشجویان یرضامند، یدانشگاه

، است یمهم و ضرور یشده توسط دانشگاه امر
بازخورد ارباب رجوع و  یسنجش رضامند نیبنابرا

هر  تیموفق برایها سنجش نیا از یناش جینتا
ها مانند دانشگاه یعمومهای سازمان ژهیبه و یسازمان

عامل مهم  یرضامند رای. زباشدمی یو ضرور یاتحی
 یسودآور یرو یادیز تأثیراست و  داریحفظ خر

 گردی عبارت به (.2337، هسو) داردها سازمان
است که  یصتشخی ابزارکننده مصرف یرضامند

از  نفعانیذ گریو د گذارانسیاست، رانیدتوسط آن م
 تیفیکنندگان در رابطه با ک مصرفهای دگاهید

آنان  یبرا نیبنابرا، آگاه شوند یافتیخدمات در
 زمان درها تا عملکرد سازمان شودمی فراهم یفرصت
، و همکاران پناه زدانی) کنند یابیرا ارز ندهآی و حال

 یزشکپ (.2332، سکاسیو س سیگرودی؛ گر2313
، باورند نیرابطه برا نیدر ا( 2313) راد و همکاران

ساختن  مندتوانباعث  تواندمی یرضامند نییتع
به  دنیراهبردها و فنون رس بینیپیش ینهادها برا

رو  نیشود. از ا دارانیخر یازهایهدف و بهبود ن
 جیاز نتاگیری بهره باها دانشگاه چونهمهایی سازمان

ارباب  یو انتظارها ازهاین، یرضامندهای شیمایپ
، ازهاین نیرجوع خود را خواهند شناخت و با رفع ا

و ها آن یبقا جهیارباب رجوع و در نت یرضامند نهیزم
، ساخت خواهند فراهم راها سازمان یبرا یسودآور

ای نهیو پرهز نیسنگ یامدهایپ داریخر یتینارضا رازی
 یمنداطالعات در مورد رضا، سازمان دارد. لذا یبرا

، یخصوصهای سازمانی همه یارباب رجوع برا
 چیاست و ه یضرور اریبس یرانتفاعیو غ یدولت

مراجعه نکردن ارباب  لیندارد به دل لیتما یسازمان
پناه و  زدانی) بسته بماند یتیرجوع به علت نارضا

های لببر اساس مط نیبنابرا (.1377، همکاران
-سیتدر ندیاز فرا جویاندانشکه  یدرصورت، ادشدهی
 نیاز شرکت در ا، باشند ناراضیها دانشگاه یریادگی

خود را به  دگاهید نیکرده و به حتم ا زیپره ندیفرا
 از نی. بنابرادیخواهند بخش یدوستان خود تسر گرید

 لهیبه وس یمتعددهای دوره ساالنه کهجا آن
سنجش ، شودمی هنگفت برگزار نههزی باها دانشگاه
، یاسیو س یاز لحاظ حقوق مه جویاندانش یرضامند

 یو هم از لحاظ اقتصاد یهم از لحاظ اجتماع
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 یکه برا یقاتی. در تحقرسدمی به نظر یضرور
انجام شده است: جانسون و  یسنجش رضامند

درک  یبه منظور سنجش انتظارها( 1559) همکاران
 باها بانک یعملکرد درک شده و رضامند، شده
 نو و جانسونیگاربار، سوئدی مدل از دهاستفا

اعتماد و ، ینقش رضامند یبه منظور بررس( 1555)
( 2331) جانسون و همکاران، تعهد نسبت به سازمان

پنج گروه  یو وفادار یرضامند یبه منظور بررس
، ییمایهواپهای شرکت، شامل گویانپاسخمختلف 

قطار  گاز وهای ستگاهیا، اتوبوسهای ستگاهای، هابانک
 اوالدسو، ینروژ یضامندبا استفاده از مدل ر

 ینگرش و رضامند یبه منظور بررس(، 2339)
، هیجریمنطقه ن یکشاورز جیکشاورزان از مأموران ترو

 یرضامند یبه منظور بررس( 2313) و اسرائل لیه
 جیخدمات ترو یتعاونهای از شرکت دایساکنان فلور

به (، 1377، 2313) و همکاران پناه زدانی، یکشاورز
 مهیکشاورزان از ب یضامندمنظور سنجش ر

 و منفرد آباد ضیف یمیرح، یمحصوالت کشاورز
کشاورزان از  یرضامند یابیبه منظور ارز(، 1353)

و  آباد ضیف یمیرح، یجیترو یآموزشهای کالس
های به منظور سنجش عامل(، 1353) پناه زدانی

های سکشاورزان در کالی وستهیمؤثر بر مشارکت پ
 آباد ضیف یمیپناه و رح زدانیو  یجیترو یآموزش

مؤثر بر های عامل یبه منظور بررس( 2317، 1352)
 یآموزشهای کشاورزان از کالس یو وفادار یرضامند

مؤثر های به عنوان عامل یمشابههای عامل، یجیترو
 از عموم طور به کهاند عنوان کرده یبر رضامند

 اند.سرچشمه گرفته یرضامندهای شاخص وها مدل
 یدر مورد رضامند یادیزهای یبررس گرید سوی از

های در حوزه آموزش یآموزشهای کالس ایاز دوره و 
، ؛ آرامبوال و هال2311، تو و همکاران) یرسم

 اوی؛ ل2337، ائویل) آموزش از راه دور، ژهیبه و(، 2339
بر وجود دارد. اما ( 2333، ؛ دبورق2337، و همکارن

های در آموزش سفانهمتا ها،مرور پیش نگاشته اساس
های با استفاده از مدل یاندکهای یبررس یرسم

  اند.انجام شده یسنجش رضامند
با  1575از سال  یرضامندهای مدل یتکامل ریس

آغاز  دئدر سو داریخر یرضامند یشاخص ملی هیارا

در مورد  یمدل به منظور سنجش رضامند نیشد. ا
 32شرکت از  133ات مطرح شد و کاالها و خدم

مدل را مورد آزمون قرار  نیا یدئصنعت بزرگ سو
های به نام ریمدل شامل پنج متغ نیدادند. ا

، یرضامند، عملکرد درک شده، یمشتر هایظارانت
، مدل نیاست که در ا یو وفادار یمشتر اتیشکا

 یو عملکرد درک شده رو یمشتر هایانتظار
، یو وفادار اتیو شکا گذارندمی تأثیر یرضامند

و  سیگرودیگر) باشندمی یرضامند یامدهایپ
پس  (.2331، ؛ جانسون و همکاران2332، سکاسیس

در سال  کایمتحده آمر االتیا، یدئمدل سو هیارااز 
به  یدیمدل جد، یدئاز مدل سو یرویبه پ 1552

شرکت مختلف به  233مدل را در  نیوجود آورد و ا
 یسنجش رضامند ییکایکار گرفت. شاخص آمر

به وجود آمده و  یدئاز همان شاخص سو زین یمشتر
شاخص با شاخص  نیدارد. تفاوت ا ریشش متغ

 یافتیارزش در یعنی یفاضا ریمتغ کیوجود  یسوئد
، یمشتر هایانتظار ریچارچوب سه متغ نیاست. در ا

بر  مؤثرعوامل ، یافتیو ارزش در یافتیدر تیفیک
 انیمشتر یفادارو و اتیهستند و شکا یرضامند

و  سیگرودیگر) باشندیم یو یرضامند زانیحاصل م
؛ 2331، ؛ جانسون و همکاران2332، سکاسیس
پس از ها ینروژ (.1377، و همکاران پناه زدانی

کردند که  یمعرف 1559در سال  یگریمدل د کایآمر
صنعت مختلف به وجود آمده  12شرکت از  22در 

است با  ییکایشاخص آمر هیشاخص شب نیاست. ا
 بهها شرکت ظاهریی وجهه ریتفاوت که متغ نیا

 یمشتر یبر رضامند مؤثراز عوامل  گرید یکی عنوان
به عنوان  زیتعهد ن ریمتغچنین هم به مدل اضافه شد.

لذا ، شد ییشناسا یرضامند یامدهایاز پ گرید یکی
 یسنجش رضامند یدر مجموع در شاخص نروژ

 تیفیک، یمشتر هایانتظار ریچهار متغ، یمشتر
به عنوان  یظاهری و وجهه یافتیارزش در، یافتیدر

 یوفادار، اتیهستند و شکا یعوامل مؤثر بر رضامند
 یرضامند یامدهایپ عنوانبه ، انیو تعهد مشتر

؛ 2332، سکاسیو س سیگرودیگر) شوندمی محسوب
، و همکاران پناه زدانی؛ 2331، جانسون و همکاران

اروپا  هیاتحاد زین ریاخهای در سال (.1377
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اروپا به  هیمدل را معروف به شاخص اتحاد نیدتریجد
به  یسنجش رضامند ییکارگرفته است. مدل اروپا

 نیدر ب یسنجش رضامند اخصش نیدتریعنوان جد
اروپا به  هیکشور اتحاد ازدهیچهار صنعت بزرگ در 

 (.2331، جانسون و همکاران) کار گرفته شده است
سرچشمه  ییکایاز شاخص آمر زین ییشاخص اروپا

 ییکایشاخص آمرهای ریگرفته است و همان متغ
ارزش ، درک شده تیفیک، یمشتر هایانتظار یعنی

دو  یرا دارد ول یو وفادار یمشتر تیرضا، درک شده
که  نیدارد اول ا ییکایبا شاخص آمر یتفاوت اساس

به ( اتیشکا) زیشاخص رفتار اعتراض آم نیدر ا
وجود ندارد و دوم  یرضامند یمدهاایاز پ یکیعنوان 

 ریمتغ کی عنوان بهها شرکت ظاهریی که وجهه نیا
 هایانتظار ریمدل است که بر سه متغ نیدر ا
 دارد میمستق تأثیر یو وفادار یدرضامن، یمشتر

، سکاسیو س سیگرودی؛ گر2335، سوتووا و سالک)
و  ولی؛ با2331، ؛ جانسون و همکاران2332

هفت  یمدل دارا نیا، نیبنابرا (.2333، همکاران

، داریخر یانتظارها، ظاهریی وجهههای به نام ریمتغ
 یرضامند، ارزش درک شده، یافتیخدمات در تیفیک

ی که در آن وجهه باشدمی یو وفادار تعهد، داریخر
خدمات  تیفیارزش درک شده و ک، انتظارها، یظاهر

و  باشندمی یمؤثر بر رضامندهای از عامل یافتیدر
 یرضامند آمدهای پیو تعهد  یوفادار ریدو متغ

و  ولی؛ با2331، جانسون و همکاران) باشندمی
  (.1نگاره ( )2333، همکاران

بر آن است تا با استفاده از مدل  قیتحق نیا
 یرهایمتغ تأثیر زانیم، یسنجش رضامند ییاروپا

 یدانشگاه علوم کشاورز جویاندانش یمدل بر رضامند
 یریادگی-سیتدر ندیخوزستان از فرا یعیو منابع طب

 تواندمی قیتحق نیا جیکند. نتا یدانشگاه را بررس
-سیند تدریبه بهبود فرا یتوجه انیشاهای کمک

، جویاندانش یرضامند شیافزا، دانشگاه یریادگی
 جهیو در نت یآموزشهای شرکت در دوره شیافزا

کشور  یکشاورزهای دانشگاه تیتوسعه و بهبود وضع
 کند.

 
 ( 2331، جانسون و همکاران) یسنجش رضامند ییمدل اروپا -7نگاره 
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 مدل یهسته مرکز یرضامند، مدل نیدر ا
نظر محققان مختلف  هیبر پا ی. رضامندباشدمی
 کیدارد و به صورت  یگوناگون یو معان رهایتعب

، خواهدمی که فرد یزیکه چ یاحساس خوب هنگام
 لیم ای ازین کیاز ارضا  تیحالت رضا ای رخ داده

 (.1377، پناه و همکاران زدانی) شده است فیتعر
را  یرضامند(، 2313، زیبه نقل از سنج 1571) وریال

از انتظارهاست و به  یکه ناش داندمی یروان تیوضع
 ی. دشودمی مربوطکننده مصرف هیاول یانتظارها

 نیابر ( 2333، و کوت سیبه نقل از ج 1572)
کننده مصرف یپاسخ ارزش یباورست که رضامند
از مصرف و  شیپ یانتظارها نیاست که از تفاوت ب

 . دآیمی پس از مصرف به دست یعملکرد واقع
، یرضامند، پژوهش نیرابطه با موضوع ا در

 ندیاز فرا دانشجویان یارزش یداور ایآگاهانه  یابیارز
، . درواقعباشدمی دانشگاه یریادگی-سیتدر

از  جویانشدان هیاول یبر انتظارها یمبتن، یرضامند
و از تفاوت  باشدمی دانشگاه یریادگی-سیتدر ندیفرا

 یریادگی-سیتدر ندیاز فرا شیافراد پ یانتظارها نیب
 به دست یریادگی-سیتدر ندیو عملکرد پس از فرا

 . دآیمی
 در مدل ریمتغ نینخست داریخر یانتظارها

شده و ارزش درک شده درک  تیفیکه بر ک باشدمی
از مصرف محصول  شیمؤثر است و به عنوان تجربه پ

؛ 2311، تو و همکاران) شده است فیخدمت تعر ای
، ؛ جانسون و همکاران2332، و همکاران یاولتش

 دارندمی انیب( 2331) جانسون و همکاران (.2331
 ایاز مصرف محصول  شیپی انتظارها تجربه هک

کننده است که مصرف یردو استاندا باشدمی خدمت
خدمت  ایدر مورد محصول  یارزش داوری جهت آن از

در رابطه با  (.2337، و همکاران اویل) کندمی استفاده
است که  یانتظار، منظور از انتظارها، موضوع پژوهش

-سیتدر ندیفرا ماز انجا شیپ جویاندانشاز  کیهر 
 یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یریادگی

  اند.دانشگاه داشته نیتان از اخوزس
 یافتیخدمات در تیفیک، مدل ریمتغ نیدوم

 یمتون مربوط به رضامندی است. به طور قطع همه
مهم و مؤثر بر  یخدمات به عنوان عامل تیفیاز ک

 زنی شده درک ارزش بر کهاند کرده ادی یرضامند
، تیفیک (.2331، جانسون و همکاران) مؤثر است

 موجود در محصوالت است کههای یژگیاز و یتیکل
 را برآورده سازد داریخرهای و خواسته ازهاین تواندمی

درک شده  تیفیک، درواقع (.2312، بگرام و خان)
نگرش در  کی ای یکل یابیارز کیبه عنوان ، خدمات

 فیخدمت تعر ایمحصول  کی یبد ای یمورد خوب
 ریاخهای در سال (.1557، امانییآته) شده است

ها دانشگاه و یدر آموزش عال تیفیبه ک مندی هعالق
و در سطح  افتهی شیافزا یریبه طور چشمگ زنی

مورد توجه قرار  یآموزش قاتیدر تحق المللیبین
در  تیفیک (.1379، زوار و همکاران) گرفته است
مختلف  گانیاز سو یو نظام دانشگاه یآموزش عال

، و همکاران فر نینو یتیعنا) مورد توجه است
خدمات  تیفیک، قیدر رابطه با موضوع تحق (.1353

و  اتیاز خصوص یتیعبارت است از کل یافتیدر
رفتار و مهارت ، هایژگیو، رانیفراگهای یژگیو

 وها و برنامه یفضا و امکانات آموزشگران، آموزش
به  یریادگی-سیتدر ندیکه در فرا اطالعاتی

 نیز اهر کدام ا ی. به عبارتشودمی هیارا جویاندانش
 تیفیک ری. متغهستند تیفیبعد از ک کیها یژگیو

 را در برها تیاز فعالای گسترده فیط، درک شده
، ریفراگهای یژگیو، و شامل ابعاد مختلف ردگیمی

فضا و ) یکیزیف التیتسه، رفتار و مهارت آموزشگر
شده در  هیاراهای لبمط یو محتوا( یامکانات آموزش

 .باشدمی یریادگی-سیتدر ندیفرا
 باشدمی مدل نیا ریمتغ گرید درک شده ارزش

 وهی؛ 2312، بگرام و خان) مؤثر است یکه بر رضامند
؛ جانسون 2332، ریو کلس ری؛ کلس2331، و جانسون
 یزیچکننده که مصرف یهنگام (.2331، و همکاران

 کندمی نییارزش آن را تع یعنیکند می را درک
افراد  درک گرید به عبارت (.2332، ریو کلس ریکلس)

 توسط افراد است. بگرام و خان یافتیهمان ارزش در
 توانمی ارزش درک شده را، دارندمی انیب( 2312)

محصول و  کیبه عنوان تفاوت در مناسب بودن 
 نیبه ا دنیرس برای کنندگان که مصرفای نهیهز

، گرید انیکرد. به ب فیتعر، شوندمی محصول متحمل
وقت و ، تالش، یمادهای جنبه تربیش یافتیارزش در
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 گونه را در بر نیاز ا یصرف شده و موارد نهیهز
اگر ارزش درک شده  (.2331، وزالیو  ونی) ردگیمی
 افتیخواهد  شیافزا زین یرضامند، ابدی شیافزا

 ندیدر مورد فرا (.2331، جانسون و همکاران)
و منابع  یدانشگاه علوم کشاورز یریادگی-سیتدر
تجربه ، درک شده زشار، انخوزست یعیطب
 یآموزشهای پس از شرکت در دوره جویانشدان

است که  یارزش زانیدر واقع م، دانشگاه است
به صورت ، در دانشگاه لیدر قبال تحص جویاندانش

از  یکسب شغل و موارد، تر شیعملکرد ب، یریادگی
 .کنندمی گونه کسب نیا

خدمات  تیفیک، انتظارها یرهایکنار متغ در
وجود دارد که بر  یگرید ریمتغ، و ارزش یافتیدر

 یمؤثر است و وفادار یانتظارها و رضامند
 نیا، دهدمی قرار تأثیرتحت  زنی راکننده مصرف

و  پناه زدانی) نام دارد ظاهریی وجهه ریمتغ
که بر (، 2312، ؛ بگرام و خان1377، همکاران

 یو وفادار یرضامند، داریخر یانتظارها یرهایمتغ
؛ جانسون 2335، سوتووا و سالک) دارد میمستق رتأثی

 کلر (.2333، و همکاران ولی؛ با2331، و همکاران
، داردمی انیب( 2312، به نقل از بگرام و خان 1553)

نام  یچارچوب مرجع خاص برا کی یظاهری وجهه
 یتجار منا باکننده است که توسط آن مصرف یتجار

بر ( 2312) خان . بگرام وکندمی خاص ارتباط برقرار
 یارزش نام تجار، خوب یظاهری وجهه، باورند نیا

 سهیآن در مقا تیمطلوب لهیبه وسکننده را نزد مصرف
ی . وجههدهدمی شیافزا گریدهای نمانام گریبا د

 یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ظاهری
که توسط آن  تاس یمرجع خاص، خوزستان

 ندیدانشگاه و فرابا شهرت و اعتبار  جویاندانش
 بیترت نیبد، شودمی آن آشنا یریادگی-سیتدر

 یریادگی-سیتدر ندفرای وها دانشگاه، جویاندانش
کند و اگر خوب باشد در می سهیآنان را با هم مقا

فرد به  یباعث وفادار تواندمی و ماندمی ذهن فرد
 یمعرف، آن یریادگی-سیتدر ندیدانشگاه خود و فرا
در  یو لیو ادامه تحص گرانیددانشگاه خود به 

 ریشد دو متغ انبی که طورهمان. شودمی دانشگاهش
 ییدر مدل اروپا یرضامند یامدهایپ یتعهد و وفادار

 امدیپاین که  افزون بر تعهد ری. متغباشندمی
مؤثر است و به عنوان  زین یاست بر وفادار یرضامند

در ، شده است فیتعرکننده مصرف یروان یگوابست
حفظ ارتباطات  یفرد برا وستهیپ لیم ایع خواسته واق

 جویاندانشتعهد  (.1555، و جانسون نویگاربار) است
، خوزستان یعیو منابع طب یبه دانشگاه علوم کشاورز

به  جویاندانش یروان یاحساس تعلق و وابستگ
است  نشگاهدر دا یریادگی-سیتدر ندیدانشگاه و فرا

دامه شرکت در که به صورت ماندن در دانشگاه و ا
 . افتیدانشگاه نمود خواهد  یآموزشهای دوره

 یوفادار ریمتغ ییمدل اروپا ریمتغ نیآخر
و  ونی) است یرضامند جهینت یوفادار، باشدمی

از نظر بگرام و  (.2331، و جانسون وهی؛ 2331، وزالی
شامل دو بخش است: بخش  یوفادار(، 2312) خان

 مصرف نگرش دوم بخش وکننده نخست رفتار مصرف
و  بگرامبه نقل از  2312) ناموالهای نظر بنابر. کننده
 رفتارکننده مصرف یوفادار(، 2312، خان

 کیاز  دیخر یبرا لتمای که استکننده مصرف
 ندهیدر آ دیخر یشرکت و ادامه ارتباط با شرکت برا

 لیتما، داریخر یوفادار یدهد. به عبارتمی را نشان
 کیمزمان محصول از ه دیخر برایکننده مصرف

شرکت خاص و حفظ ارتباط با آن شرکت است. 
 یوفادار، باورند نیبر ا (،1352) فر و همکاران یحاتم
به چه  جویاندانشبه استفاده دوباره:  میتصم( الف

 از یمند و بهره لیبه ادامه تحص لیتما زانیم
( خود را دارند. ب یگروه آموزش آموزشی خدمات

 زانی: به چه منیقوان تیعاملزم بودن به ر زانیم
و  نیقوان تیرعا هب دیخود را ملزم و مق جویاندانش

به  لیتما( و ج دانندمی گروه خود یمقررات آموزش
 یمعرف ی: چگونگگرانیدانشگاه به د هیو توص یمعرف

 لیدانشگاه محل تحص یگروه آموزش( یمنف ایمثبت )
 .باشدمی، گرانیبه د

 شناسیروش

 رمجموعهیکه در ز، شیمایاز پ قیتحق نیدر ا
 ی. برادیقرار دارد استفاده گرد یفیتوص قاتیتحق
سنجش  اروپایی مدل برازش وها داده لیو تحل هیتجز

و  SPSS24 یهاافزارنرماز  یمشتر یرضامند
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AMOS24 ن یدر ا یآماری . جامعهدیاستفاده گرد
 ارشدکارشناسی جویاندانشنفر از  323پژوهش 

خوزستان در  یعیو منابع طب یزعلوم کشاور انشگاهد
جدول کرجسی و بودند که بر اساس  1359سال 

ک نمونه یساده  یتصادف یریگروش نمونهمورگان و 
ق یتحق یدردسترس برا جویانشداناز  ینفر 171

 با پژوهش نیا درها داده یآورشد. گرد نشیگز
شد.  محقق ساخت انجامای نامهپرسش از استفاده

و پس از  نامهپرسشه یو تهها یپس از انجام بررس
توسط متخصصان  نامهپرسش یشکل یید رواییتا

 ییایبه منظور سنجش پا، یو آموزش کشاورز جیترو
که  دیاستفاده گرد یبیترت یتتا بیاز ضر نامهپرسش

سنجش هر  یبرا هگوی شمار، هابخش، 1جدول 
. دهدمی را نشان یبیتتا ترتهای بیبخش و ضر

با استفاده از  1شده در جدول  ادیهای بخشی همه
، کم، کمیلیخ، شامل یازیامت 1 کرتیف لیط

 قرار سنجش مورد ادیز یلیاد و خیز، یتاحدود
 یفیتوص از آمار ینمونه آمار فیتوص ی. براگرفتند

، اریانحراف مع، نیانگیم، یدرصد فراوان، یفراوان)
ی رابطه یبررس و برای استفاده شد( نهیشیو ب نهیکم

استفاده  رمنیاسپ بستگیهمضریب از  رهایمتغ نیب
های عامل تأثیرمیزان  یبررس یبرا تیو در نها دیگرد

-سیتدر ندیفرااز  جویاندانش یبر رضامندمختلف 
 مدل درها بخش یعلت و معلولی و رابطه یریادگی

از مدل ، یمشتر یسنجش رضامند اروپایی
 AMOS24 افزارنرمبا کمک  یساختارهای معادله

 استفاده شد.

 هاافتهی
سن  نیانگیکه م هستندآن  یایگو قیتحقهای افتهی

سال  23/2اریانحراف مع سال با 27/29 گویانپاسخ
ترین مسنو  سال 22، گویانپاسخترین است و جوان

 جدول که گونههمان، ییسال داشت. از سو 13آنان 
 1/95، قینفر نمونه تحق 171از  دهدمی نشان 2

 یفراوان عی. توزنددرصد مرد بود 5/33درصد زن و 
 1/71، تأهل نشان داد تیوضع هیبر پا گویانپاسخ

درصد متاهل  5/17مجرد و ، گویانپاسخدرصد از 
 گویانپاسخشمار  ترینبیش، نای بر بودند. افزون

  (.2جدول ) بودند( درصد 9/72) ساکن خوابگاه
 یرهایمتغ نیانگیم که دهدمی نشان 3 جدول

، یافتیخدمات در تیفیک، انتظارها، ظاهری یوجهه
تعهد ، یرضامند، آموزشیهای درک شده دوره ارزش

 مندی و بهره لیادامه تحصافراد به منظور  یو وفادار
 و تمایل به خود یگروه آموزش آموزشی خدمات از

در حد متوسط به  گرانیدانشگاه به د هیو توص یمعرف
ی نهیگویان در زمپاسخ دگاهیدچنین هم .باشدمی باال
 هایریمتغ، نشان داد یرضامند مؤثر در یرهایمتغ

در ، یظاهری وجههکیفیت خدمات دریافتی و 
 متغیر، از طرفینخست قرار گرفتند. های رتبه

 از مندی و بهره لیادامه تحصافراد به منظور  وفاداری
 و تمایل به خود یگروه آموزش آموزشی خدمات

در رتبه آخر قرار ، گرانیبه ددانشگاه  هیو توص یمعرف
  .گرفت

 
 قیتحقی نامهپرسشمختلف های قسمت ییایپا -7جدول 

 θ شمار گویه ها بخش

 75/3 1 ظاهریی وجهه

 77/3 2 انتظارها

 51/3 32 کیفیت خدمات دریافتی

 77/3 1 ارزش

 52/3 2 تعهد

 51/3 7 رضامندی

 71/3 2 وفاداری

 استفاده شد. 1تا  1 کرتیل فطی ازها بخش یه منظور سنجش تمامب *
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 یفردهای یژگیوی بر پایه مورد مطالعه ارشدکارشناسی جویاندانش یفراون عیتوز -1 جدول
 درصد فراوانی فراوانی   ویژگی

 1/95 121 زن جنس

 5/33 12 مرد

 1/71 122 مجرد وضعیت تاهل

 5/17 33 لمتاه

 2/7 13 بومی اهواز سکونت وضعیت

 9/72 127 ساکن خوابگاه

 7 12 دیگر موارد

 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان نسبت به  ارشدکارشناسینظر دانشجویان  -9جدول 

 تحصیلی رضامندی ثر درؤمهای عامل
 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین متغیرها

 1 21/3 97/3 13/3 کیفیت خدمات دریافتی

 2 33/3 52/3 71/2 ظاهریی وجهه

 3 31/3 53/3 92/2 ارزش

 2 39/3 52/3 93/2 انتظارها

 1 37/3 31/1 71/2 رضامندی

 9 37/3 11/1 53/2 تعهد

 7 35/3 33/1 92/2 وفاداری

 
 ر درثؤم یرهایمتغی نهیدر زم گویانپاسخ دگاهید

نشان داده شده است. در  1و  2 در جدول یرضامند
 دیدی هیگو یظاهری وجهه ریرابطه با متغ

 یریادگی-سیتدر ندینسبت به فرا جویاندانش
های شیگرا جویاندانش دیدی هیو گو، دانشگاه

، دانشگاه یریادگی-سیتدر ندیبه فرا نسبتمختلف 
ی هیگوچنین هم نخست قرار گرفتند.های در رتبه

 ندینسبت به فرا ییباال سالنیم جویاندانش دید
های حرفی هیدانشگاه و گو یریادگی-سیتدر

، دانشگاه یریادگی-سیتدر ندیدرباره فرا جویاندانش
، ر انتظارهایدر رتبه آخر قرار گرفتند. در رابطه با متغ

و جو دانش یآموزش یازهایبرآورده شدن نهای هیگو
، دانشگاههای تیاز فعال فرد یبرآورده شدن انتظارها

ی هینخست را به خود اختصاص دادند و گوهای رتبه
 یازهایفرد در ارتباط با ن یبرآورده شدن انتظارها

چنین هم آخر قرار گرفت. تیدر اولو، ندهیآ یکار
ارزشمند بودن ی هیکه گو، نشان داد 2 ولجد جینتا

، شده هیدر دانشگاه نسبت به خدمات ارا لیتحص
بندی تینخست را به خود اختصاص داد. اولو یرتبه

کاربرد ی هیگو، نشان داد یوفادار ریمتغهای هیگو
 هیتوصی هیو گو دانشگاه فیتوص یخوب براهای واژه

در دانشگاه علوم  لیادامه تحص یدوستان برا ریبه سا
های تیاولو، خوزستان یعیو منابع طب یکشاورز

 انیاز م (.2ل جدو) نخست را به خود اختصاص دادند
تعهد  ریکه به منظور سنجش متغ یاهیچهار گو

 یآموزش طمحی به تعلق احساسی هیگو، استفاده شد
نخست قرار  تیدر اولو، دانشگاه به یوفاداری هیو گو

 زین یرضامند ریمتغهای هیگوبندی تیگرفتند. اولو
، در دانشگاه لیبودن از تحص راضیی هیگو، نشان داد

ی هیگو و را به خود اختصاص داد نخستی رتبه
در ، در دانشگاه لیخوب از تحصهای کسب تجربه

 .آخر قرار گرفت رتبه
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 یرضامند ثر درؤم یرهایمربوط به متغ یهاهیگو یبندتیاولو -4 جدول

 گویه متغیر
میانگین 

 ی*ارتبه

انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 اولویت

یفیک
 ت

ت 
ما

خد
یدر

فت
ا

 ی

 1 27/3 32/1 99/3 انمدرس برخورد محترمانه

 2 25/3 31/1 93/3 ظاهر آراسته مدرسان

 2 25/3 51/3 27/3 آموزشی معتبر های ارایه مطلب

 2 25/3 53/3 23/3 های آموزشیکالس در شده ارایههای درک بودن مطلب قابل

 3 33/3 37/1 12/3  آموزشیهای توانایی و قابلیت مدرسان جهت ارایه مطلب

 3 33/3 33/1 25/3 و حل مشکالت درسی دانشجویانها گویی به پرسشتوانایی مدرسان جهت پاسخ

 3 33/3 55/3 31/3  های آموزشیکالس مفید درهای ارایه مطلب

 3 33/3 57/3 22/3  های آموزشیکالس روشن در با مضمونهایی ارایه مطلب

 3 33/3 52/3 33/3 های آموزشیکالس در شده ارایهای همطلب کاربردی و جدید

 2 31/3 57/3 19/3 آموزشیهای ارایه شده در کالسهای به روز بودن مطلب

 1 32/3 32/1 11/3 یادگیری-مناسب بودن طول مدت تدریس فرایند تدریس

 9 33/3 32/1 13/3 آموزشیهای ارایه شده در کالسهای مناسب بودن مطلب

 7 32/3 37/1 21/3 آموزشیهای سب بودن روزهای برگزاری کالسمنا

 7 32/3 37/1 19/3 آموزشی از نظر نورهای مناسب بودن کالس

 7 31/3 12/1 21/3 آموزشیهای برگزاری کالسهای مناسب بودن ساعت

 7 31/3 13/1 17/3 آموزشیهای مناسب بودن اندازه کالس

 5 39/3 12/1 23/3 آموزشی های آموزشی از جهت دیدن و شنیدن مطلبهای مناسب بودن فضای کالس

 5 39/3 12/1 11/3 به سواالتها آن گوییدر دسترس بودن مدرسان و پاسخ

 13 37/3 11/1 37/3 دلسوز بودن مدرسان

 13 37/3 12/1 3 مناسب بودن نحوه ارزشیابی مدرسان

 13 37/3 37/1 51/2 از نظر تهویه ها مناسب بودن کالس

 13 37/3 33/1 79/2 آموزشیهای ارایه شده در کالسهای تنوع مطلب

 11 37/3 23/1 13/3 آموزشی به اندازه کافی های با صبر و حوصله بودن مدرسان و توضیح مطلب

یادگیری -ام به دلیل مناسب بودن فرایند تدریس انجام شدن کارهای مرتبط با رشتهتر آسان

 دانشگاه 

77/2 37/1 37/3 11 

 12 35/3 15/1 37/3 تشویق دانشجویان به تفکر و طرح پرسش توسط مدرسان

 13 23/3 31/1 91/2 پیگیری پیشرفت تحصیلی دانشجویان توسط مدرسان

 12 21/3 15/1 51/2 آموزشی های توجه مدرسان به پیشرفت و عملکرد درسی دانشجویان در طی انجام فعالیت

 12 21/3 12/1 72/2 آموزشی از نظر صدا های ن کالسمناسب بود

 12 21/3 37/1 91/2 تناسب بین شمار فراگیران و امکانات آموزشی 

 11 22/3 17/1 73/2 آموزشی در دانشگاه های ام به دلیل گذراندن دوره نفس من در ارتباط با رشته به افزایش اعتماد

آموزشی در های ام به دلیل گذراندن دوره افزایش توانایی من برای انجام کار مرتبط با رشته

 دانشگاه 

71/2 19/1 22/3 11 

 19 23/3 27/1 59/2 ها آن برخورد عادالنه مدرسان با دانشجویان و عدم تبعیض بین

 17 22/3 27/1 51/2 درسان و رفتار مناسب مها ام به دلیل حرف مندی در من به رشته ایجاد عالقه

 17 27/3 21/1 93/2 آموزشیهای در کالسها جاگذاری مناسب صندلی

 خیلی زیاد: 1 زیاد: 2 تاحدودی: 3 کم :2خیلی کم : 1 *
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 یرضامند مؤثر در یرهایمربوط به متغ یهاهیگو یبندتیاولو -5 جدول

یر
تغ

م
 

میانگین  گویه

 *ایرتبه

نحراف ا

 معیار

ضریب 

 تغییرات

 اولویت

هه
وج

ی 
ی

هر
ظا

 

 1 37/3 33/1 73/2 یادگیری دانشگاه-نسبت به فرایند تدریس جویاندانشدید 

 1 37/3 33/1 72/2 یادگیری دانشگاه-مختلف نسبت به فرایند تدریسهای گرایش جویاندانشدید 

 2 23/3 17/1 51/2 یادگیری دانشگاه-دید فرد نسبت به فرایند تدریس

 3 21/3 13/1 73/2 یادگیری دانشگاه-باالیی نسبت به فرایند تدریس سالنیم جویاندانشدید 

 3 21/3 35/1 99/2 یادگیری دانشگاه-درباره فرایند تدریس جویاندانشهای حرف

ده
 ش

ک
در

ش 
رز

ا
 

 1 23/3 13/1 72/2 ارزشمند بودن تحصیل در دانشگاه نسبت به خدمات ارایه شده

 2 22/3 23/1 71/2 شمند بودن تحصیل در دانشگاه نسبت به زمان صرف شدهارز

 2 22/3 11/1 92/2 صرف شدهی ارزشمند بودن تحصیل در دانشگاه نسبت به هزینه

 3 25/3 12/1 27/2 یادگیری خوب دانشگاه-کسب درآمد و سوددهی به دلیل فرایند تدریس

 2 11/3 22/1 71/2 ارزشمند بودن ثبت نام در دانشگاه

ها
ار

تظ
ان

 

 1 23/3 11/1 75/2 جودانش برآورده شدن نیازهای آموزشی

 1 23/3 37/1 95/2 دانشگاههای برآورده شدن انتظارهای فرد از فعالیت

 2 21/3 11/1 72/2 ها لبی فرد در ارتباط با عملی بودن مطبرآورده شدن انتظارها

 3 29/3 11/1 21/2  نیازهای کاری آینده برآورده شدن انتظارهای فرد در ارتباط با

ی
ند

ام
ض

ر
 

 1 21/3 17/1 53/2 راضی بودن از تحصیل در دانشگاه

 2 22/3 21/1 53/2 راضی بودن از تحصیل در دانشگاه به عنوان ابزاری برای کمک به کارایی بهتر

 2 22/3 21/1 77/2 راضی بودن از تصمیم به تحصیل در دانشگاه

 2 22/3 13/1 93/2 یادگیری دانشگاه نسبت به انتظارهای فرد-رد باالتر فرایند تدریسکارایی و عملک

 3 23/3 23/1 75/2 انتخاب درست فرد برای تحصیل در دانشگاه

 2 29/3 25/1 71/2 فرد برای تحصیل در دانشگاهی تصمیم عاقالنه

 1 97/3 57/1 51/2 خوب از تحصیل در دانشگاههای کسب تجربه

تع
 هد

 1 23/3 22/1 37/3 احساس تعلق به محیط آموزشی

 2 22/3 21/1 31/3 وفاداری به دانشگاه

 3 23/3 23/1 71/2 احساس دین به دانشگاه

 2 22/3 23/1 77/2 احساس افتخار به دانشگاه

ی
دار

وفا
 

 1 37/3 12/1 32/3 خوب برای توصیف دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانهای کاربرد واژه

 2 13/3 29/1 12/2 توصیه به سایر دوستان برای ادامه تحصیل در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

انتخاب مجدد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در صورت برگشت به عقب جهت 

 تحصیل

21/2 27/1 12/3 3 

 2 13/3 31/1 27/2 م کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانتمایل به ادامه تحصیل در دانشگاه علو

 خیلی زیاد: 1 زیاد: 2 تاحدودی: 3 کم :2خیلی کم : 1 *

 
خدمات  تیفیک ریمتغی نهیگویان در زمپاسخ دگاهید

نشان داده شده است.  1در جدول  یافتیدر
برخورد های هیگو، شودمی دهدی کهگونه همان

 هیارا، انمدرسه ظاهر آراست، انمدرسمحترمانه 
معتبر و قابل درک بودن  یآموزشهای مطلب
، یآموزشهای شده در کالس هیاراهای مطلب

ی هیبه خود اختصاص دادند و گو رانخست های رتبه

، یآموزشهای در کالسها یمناسب صندل یجاگذار
 آخر قرار گرفت. تیدر اولو

به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مؤثر در 
 اسپیرمن استفاده شد بستگیهماز آزمون ، رضامندی

متغیر ، گویای آن است کهها یافته (.9جدول )
داری با متغیرهای رضامندی رابطه مثبت و معنی

(، r= 95/3) انتظارها(، r= 92/3) ظاهریی وجهه
 ( r= 77/3) ارزش(، r= 71/3) دریافتی کیفیت خدمات
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 آموزشی دانشجویان یرضامند ثر درؤم یرهایمتغ بستگیهم سیماتر -2 جدول
 وفاداری رضامندی تعهد ارزش کیفیت انتظارها ظاهریی وجهه متغیرها

       1 ظاهریی وجهه

      1 73/3 انتظارها

     1 71/3 79/3 کیفیت خدمات دریافتی

    1 73/3 72/3 15/3 ارزش

   1 93/3 99/3 15/3 11/3 تعهد

  1 73/3 77/3 71/3 95/3 92/3 رضامندی

 1 72/3 79/3 72/3 99/3 97/3 12/3 وفاداری

P= 31/3  

 
چنین بستگی همهمدارد. آزمون ( r= 73/3) و تعهد

 وفاداری دارای رابطه مثبت و متغیر، نشان داد
(، r= 12/3) ظاهریی با متغیرهای وجههداری معنی

 99/3) کیفیت خدمات دریافتی(، r= 97/3) انتظارها
=r ،)ارزش (72/3 =r ،)تعهد (79/3 =r )و رضامندی 
(72/3 =r )باشد.می 

ثر ؤم یرهایمتغ نیب یرابطه علّ یبه منظور بررس
با استفاده  یساختارهای از مدل معادله یرضامنددر 
 لیاستفاده شد. آزمون تحل AMOS24 افزارنرماز 
عامل  ریشامل برآورد تناسب مدل و مس ریمس

 ازمندین ریمس لی. انجام تحلاشدبمی مشترک
 .بود ریبه شرح ز یطیشرا

(. 2χ= 3591/2) نبوددار یاسکور در مدل معن یکا
 نیب دیبا مربع خطا نیانگیم شهیر بیتقرچنین هم

 دیبا یقیباشد و شاخص تناسب تطب 37/3تا  صفر
منظور  نیبد (.1555، هو و بنتلر) باشد 51/3باالتر از 

 ییدر مدل اروپا رهایمتغ نیبی در آغاز رابطه
به  وجهشد و پس از آن با ت یبررس یسنجش رضامند

 و 2χ  ،1775 =df=3591/2، مراتب باال
37/3=RMSEA مدل ، اعداد نشان داد نیبود که ا
 .باشدمی یبرازش مناسب یدارا

ی وجهه، شودمی دهید 7که در جدول  گونههمان
بر داری معنی مثبت و میمستق تأثیر یظاهر

 یریادگی-سیتدر ندیاز فرا جویاندانش یتظارهاان
به  ریمتغ نیا (،P<77/3=β ,3331/3) دانشگاه دارد

انتظارها  ریمتغ راتییدرصد از تغ 79 تواندمی ییتنها
 یرهایمتغ گرید تأثیرکند. در رابطه با  بینیپیشرا 

، کرد انیب توانمی یافتیخدمات در تیفیمدل بر ک
 مثبت و میمستق یرتأث یانتظارها دارا ریمتغ

 است یافتیخدمات در تیفیبر کداری معنی
(3331/3, P<79/3=β.) ی وجهه ریمتغ ییاز سو

 ریغ تأثیر یانتظارها دارا ریمتغ قیاز طر زین یظاهر
خدمات  تیفیبر کداری معنی مثبت و میمستق

در  ریدو متغ نیا یبه عبارت (.β= 71/3) است یافتیدر
 تیفیک ریمتغ راتییاز تغدرصد  72 توانندمی مجموع

کنند. در رابطه با  نییرا تب یافتیخدمات در
بر  یسنجش رضامند یرهایمتغ گریدهای یاثرگذار

 انتظارها یرهایمتغ، ارزش درک شده ریمتغ
(3331/3, P<91/3=β )یافتیخدمات در تیفیو ک 
(3331/3, P<22/3=β )مثبت و میمستق تأثیر 

 چنین،هم .درک شده دارند رزشبر اداری معنی
 و انتظارها( β= 71/3) یظاهری وجهه یرهایمتغ

(21/3 =β )مثبت و میمستق ریغ تأثیر یدارا 
. به باشندمی ارزش درک شده ریبر متغداری معنی
درصد  71 توانندمی باال در مجموع ریسه متغ یعبارت
 نییارزش درک شده را تب ریمتغ یریرپذییاز تغ

 یرهایمتغ گریدهای یرابطه با اثرگذار رکنند. د
 توانمی جویاندانش یرضامند ریبر متغ یرضامند

 یافتیخدمات در تیفیک یرهایمتغ، کرد انیب
(3331/3, P<31/3=β )و ارزش درک شده 
(3331/3, P<93/3=β )مثبت و میمستق تأثیر یدارا 

 ندیاز فرا جویاندانش یبر رضامندداری معنی
 ییسوباشند. از می دانشگاه یریادگی-سیتدر

 ریمتغ یرو یمیمستق تأثیر یظاهری وجهه
، انتظارها ریسه متغ قیندارد اما از طر یرضامند

 یمیمستق ریغ تأثیرو ارزش  یافتیخدمات در تیفیک
 یآموزشهای کشاورزان از کالس یرضامند یرو

 یرهایمتغچنین (. همβ= 73/3) دارد یجیترو
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 یافتیخدمات در تیفیو ک( β= 71/3) انتظارها
(11/3 =β )مثبت و میمستق ریغ تأثیر یدارا 

 نیا ی. به عبارتباشندمی یبر رضامندداری معنی
 راتییدرصد از تغ 77 توانندمی در مجموع رهایمتغ
-سیتدر ندیاز فرا جویاندانش یرضامند ریمتغ

 کنند.  بینیپیشدانشگاه را  یریادگی
، دهدمی نشان 7که جدول شماره  گونههمان

 تأثیر( P<77/3=β ,3331/3) یرضامند ریمتغ
 جویاندانشبر تعهد  ییو باالدار یمعن، مثبت میمستق
 93/3) یظاهری وجهه یرهایمتغچنین هم دارد.

=β ،)انتظارها (71/3 =β ،)یافتیخدمات در تیفیک 
(21/3 =β )و ارزش درک شده (11/3 =βتأثیر ) ریغ 

در  رهایمتغ نیا یبر تعهد دارند. به عبارت یمیمستق
 ریمتغهای یریرپذییدرصد از تغ 77 توانندمی موعمج

بخش ، تیکنند. در نها نییرا تب جویاندانشتعهد 
 ریمتغ قیاز طر یوفادار راتییاز تغای عمده

 (،P<17/3=β ,3331/3) شودمی نییتب یرضامند
 مثبت و میمستق تأثیر یاتعهد دار ریمتغچنین هم

( P<25/3=β ,3331/3) یوفادار یروداری معنی
 19/3) یظاهری وجهه یرهایمتغ، یی. از سوباشدمی

=β ،)انتظارها (97/3 =β ،)یافتیخدمات در تیفیک 
(37/3 =β ،)ارزش درک شده (12/3 =β )یو رضامند 
(29/3 =β )مثبت و میمستق ریغ تأثیر یدارا 

 توانمی ی. به عبارتباشندمی یداربر وفاداری معنی
درصد  73 توانندمی در مجموع رهایمتغ نیکرد ا انیب

 بینیپیشرا  یوفادار ریمتغهای یریرپذییاز تغ
  .ندینما

 
 یرضامند ثر درؤم یرهایمتغ تأثیر -1 جدول
 تعهد رضامندی ارزش کیفیت انتظارها ظاهریی وجهه متغیرها

 استاندارد میاثر مستق

 - - - - - 77/3 انتظارها

 - - - - 79/3 - کیفیت

 - - - 22/3 91/3 - ارزش

 - - 93/3 31/3 - -32/3 رضامندی

 - 77/3 - - - - تعهد

 25/3 17/3 - - - 13/3 وفاداری

 داستاندار میرمستقیاثر غ

 - - - - - - انتظارها

 - - - - - 71/3 کیفیت 

 - - - - 21/3 71/3 ارزش

 - - - 11/3 71/3 73/3 رضامندی

 - - 11/3 21/3 71/3 93/3 تعهد

 - 29/3 12/3 37/3 97/3 19/3 وفاداری

 اثر کل استاندارد

 - - - - - 77/3 انتظارها

 - - - - 79/3 71/3 کیفیت 

 - - - 22/3 79/3 71/3 ارزش

 - - 93/3 29/3 71/3 97/3 رضامندی

 - 77/3 11/3 21/3 71/3 93/3 تعهد

 25/3 73/3 12/3 37/3 97/3 99/3 وفاداری
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 یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ارشدکارشناسی جویاندانش یسنجش رضامند ییمدل نها -1نگاره 

 از فرایند آموزش خوزستان

 گیرینتیجهبحث و 
 ید بتواند برایبا، ندیک فرایبه عنوان  آموزش

جاد کردن یجاد کند. ایارزش موردنظر را ا جویاندانش
 در زشیانگ آمدن وجود به هایاز عامل یکیارزش 
 در دیبا آموزش یاستگذاریس نقش و استها انسان

قرار  یدارمحورخری جهت در مناسب تعامل کی
نظر  در را یاجتماعهای تیرد و مسائل و واقعیبگ

ارزش  جوشدان یبرا یریادگیکه  یداشته باشد. زمان
جاد کردن ارزش ینداشته باشد و دانشگاه هم در ا

دا خواهد یهم کاهش پ یریادگیزش ینگا، ناتوان باشد
 توجه روبه یاز افراد ب یجه جامعه با گروهیکرد در نت

لذا  (.1353، و شبگو منصف فشری) بود خواهد رو
با ارزش در  یریادگی جادیادانشگاه  یرسالت اصل

هدف محقق خواهد  نیا یاست اما زمان جویاندانش
ر و مؤث، دانشگاه کارا یریادگی-سیتدر ندیشد و فرا

 نیدر ا اقیبا شور و اشت جویاندانشموفق است که 
شرکت داشته باشند و شرکت آنان منوط به  ندیفرا

دانشگاه  یریادگی-سیتدر ندیاز فراشان یرضامند
 یرضامند یبا هدف بررس قیتحق نیا، نیابراباشد. بن

و  یدانشگاه علوم کشاورز ارشدکارشناسی جویانشدان
 یریادگی-سیتدر ندیاخوزستان از فر یعیمنابع طب

نشان  قیتحق آوردهای در دانشگاه انجام شد. دست
 :داد

 میمستق تأثیر یارزش درک شده دارا ریمتغ -1
 ندیاز فرا جویاندانش یبر رضامندداری معنی مثبت و

و  پناه زدانی، باشدمی دانشگاه یریادگی-سیتدر
جانسون و (، 2312) بگرام و خان(، 2313) همکاران
(، 1559) جانسون و همکاران(، 2331) همکاران

و ( 2317، 1352) آباد ضیف یمیو رح پناه زدانی
در پژوهش  زین( 1353) و منفرد آباد ضیف یمیرح

راستا  نی. در اافتندیدست  یهمانند جیخود به نتا
و مباحث  یریادگی-سیتدر ندیفرا، شودمی شنهادیپ

باشند که سبب ای راستا به گونه نیشده در ا هیارا
 یسود و بهبود عملکرد شغل شیافزا، درآمد شیفزاا

 توانندمی صورت نیا درشوند  ندهیدر آ جویاندانش
 میتنظ، افراد مؤثر باشند. لذا یرضامند یرو

، هااز جمله سرفصل یدانشگاه یآموزشهای برنامه
در جهت هر  یریادگیهای تجربه، هادرس محتوای

و آموزش ا هلببر مطتر بیش دیتاک) تریچه کاربرد
 یدرسهای و اصالح برنامه( یاتیو عمل یکاربرد

های درسهای سرفصل یازگاردر جهت س یدانشگاه
 به نظر یبازارکار ضرور ازیبا ن یرشته کشاورز

 نانهیکارآفرهای که مهارتجا آن از یی. از سورسدمی
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 جویاندانشسازی عامل در آماده ترینمهمبه عنوان 
رو  نیشده است. از ا ییر شناساورود به بازار کا یبرا

 ندهیآ نیتضم یبرا لیتحص نیح ینیآموزش کارآفر
 به نظر یضرور یرشته کشاورز جویاندانش یشغل
 . رسدمی

 میمستق تأثیر یدارا یافتیخدمات در تیفیک -2
 ندیاز فرا جویانشدان یبر رضامندداری معنی مثبت و

با  جهینت نیا، باشدمی دانشگاه یریادگی-سیتدر
بگرام و (، 2313) و همکاران پناه زدانیهای افتهی

(، 2337) ائویل(، 2313) و اسرائل لیه(، 2312) خان
 یمیو رح پناه زدانی(، 2331) جانسون و همکاران

و  آباد ضیف یمیرح(، 2317، 1352) آباد ضیف
( 1377) و همکاران پناه زدانیو ( 1353) منفرد

بودن  بخش جهیبه منظور نت نیدارد. بنابرا همخوانی
است به ابعاد  یضرور یریادگی-سیتدر ندیفرا
رفتار و مهارت ، رانیفراگهای یژگیو یعنی تیفیک

 یو محتوا یوزشفضا و امکانات آم، آموزشگر
-سیتدر ندیتوجه شود. لذا فرا یریادگیهای لبمط

 جویاندانش یدر جهت توانمندساز دیبا یریادگی
. ردیانجام گ( و استقالل یتیخودهدا، یخودکارآمد)

، گفت توانمی در رابطه با رفتار و مهارت آموزشگر
ن مدرساو تخصص  یستگیشا، نمدرسا یآراستگ

به  میمفاه انیب، خوب ررفتا، خود فهیانجام وظ یبرا
در  رانیکردن فراگ ریدرگ، زبان ساده و قابل درک

در بهبود  تواندمی بحث و داشتن صبر و حوصله
مؤثر  اریبس یآموزش هایکالس وها دوره تیفیک

 یعمل یآموزشهای روش یریبه کارگچنین هم باشد.
 یدهد. در راستا شیخدمات را افزا تیفیک تواندمی
، مناسب یامکانات آموزش هی: ارایکیزیف التیتسه

در زمان مناسب و مکان  یآموزشهای کالس یبرگزار
 نظر ازها به طور مثال مناسب بودن کالس) مناسب

که در هایی یصندل یحت، صدا، هتهوی ،نور، اندازه
و طول مدت ( اند نصب شده یآموزشهای کالس

 تیجلب رضا شیدر افزا تواندمی مناسب سیتدر
ها، لبمحتوا مط نهیباشد. در زم مؤثر جویاندانش

که در هایی لبکنند مط یسع دیبا گرانآموزش
 نهیدر زم) متنوع دهندمی هیارا یآموزشهای کالس

 دارای، مناسب، روز به(، یرکشاورزیغو  یکشاورز

و  دیجد، سودمند، قابل درک، مضمون روشن
 ندهیدر آاین که  با توجه به، ییباشند. از سو یکاربرد

به فکر کسب و کار و  دیرشته با نیا تگاندانش آموخ
 ندیدر فرا دیان بامدرس نیبنابرا، باشند ینیکارافر

 یعلمی هاتیرا با فعال جویاندانش یریادگی-سیتدر
آشنا کنند تا بتوانند  یدر کشاورز یو عمل
 خود را در عرصه عمل به کار برند.های آموخته

بر  میرمستقیبه صورت غ رهایمتغ یبرخ -3
نسبت به  جویاندانش یوفادار جهیو در نت یرضامند

 تأثیردانشگاه  یریادگی-سیتدر ندیدانشگاه و فرا
که  است یریمتغ ظاهریی وجهه ری. متغگذارندمی
بر داری معنی مثبت و میرمستقیغ تأثیر یدارا

های افتهیبا  جهینت نی. اباشدمی یو وفادار یرضامند
 یمیو رح پناه زدانی(، 2331) جانسون و همکاران

آباد و  ضیف یمیو رح( 2317، 1352) آباد ضیف
 تأثیرتحت  جویاندانشدارد.  خوانیهم( 1353) منفرد
، هایهمکالس، ستاندو، یاجتماع ینهادها، انمدرس
. رندگیمی آنان قرارهای و گفته ییترم باال جویاندانش
مساعد های دگاهید، جه گرفتینت توانمی نیبنابرا

، دوستان، یاجتماع ینهادها، دیاسات) گرانید
در مورد ( ییباال سالنیم جویانشدان، هایهمکالس
 نیدر ا جویاندانش لیادامه تحص تواندمی دانشگاه
ان مدرس، نهیزم نای در. دهد شیرا افزا دانشگاه

 ینهادهاچنین هم یمختلف آموزشهای گروه
، یانجمن اسالم، یصف یورامانند ش یاجتماع
و  ییدانشجو جیبس، یروابط عموم، یعلمهای انجمن

اطالعات در  عیسبب انتشار سر توانندمی ینهاد رهبر
 گسترش و شوندجویان دانش نیرابطه با دانشگاه در ب

چرا که ، کنند یافراد آسانگر نیرا بها دگاهدی
 یانجام عمل یواسطه برا ینوع یاجتماع ینهادها
 . باشندمی خاص
 تأثیر یدارا زین جویاندانش یانتظارها -2

و در  یبر رضامندداری معنی مثبت و میرمستقیغ
با  جهینت نیاست که ا جویاندانش یوفادار جهینت
 زدانی(، 1559) انجانسون و همکارهای یبررس جینتا

 یمیو رح( 2317، 1352) آباد ضیف یمیو رح پناه
 نیدارد. در ا یسازگار( 1353) آباد و منفرد ضفی

 یریادگی-سیتدر ندیفرا، شودمی شنهادیراستا پ
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ارباب  یباشد که بتواند انتظارهاای دانشگاه به گونه
 نیا یرا برآورده سازد. برا( جویاندانش) رجوع خود
جویان شدان یازهانی وها کردن خواسته کار برآورده

در مقاطع  ژهیبه و نیکارساز باشد. بنابرا تواندمی
-سیتدر ندیاز آغاز فرا شیپ یلیتکم التیتحص

 .رسدمی نظر به یضرور یازسنجیانجام ن یریادگی
 جویاندانش یرضامند تأثیراز ای بخش عمده -1
 یوفادار یدانشگاه رو یریادگی-سیتدر ندیاز فرا

بگرام و (، 2313) و همکاران پناه زدانی، باشدمی انآن
 و همکاران اویل(، 2337) ائویل(، 2312) خان

و  نویگاربار(، 2331) جانسون و همکاران(، 2337)
 آباد ضیف یمیو رح پناه زدانی(، 1555) جانسون

( 1353) و منفرد آباد ضیف یمیرح(، 2317، 1352)
در  زیو ن( 1353) پناه زدانیو  آباد ضیف یمیو رح

. در افتندیدست  یهمسان جیپژوهش خود به نتا
-سیتدر ندیفرا، شودمی شنهادیپ افتهی نیا یراستا

، از بازار کار باشدیبر ن یدانشگاه مبتن یریادگی
 یکاربردهای آموزش یمناسب برا نهیزمچنین هم
موارد  گرید یفراهم شود. از سو جویاندانش یبرا

 تیبه صورت کامل قابل و یدر عمل به آسان یآموزش
، قابل درک باشند یبه آسان، اجرا داشته باشند

کمک کنند  جویاندانشبهتر  ییبتواند به کارا کهیطور
شان ندهیآ یشغل ریانتخاب مس یبرا یو ابزار سودمند

 یرضامند شیسبب افزا تواندمی صورت نیادر ، باشد
داشته  یآنان را در پ یوفادار تیافراد شود و در نها

 اشد. ب

 مثبت و میمستق تأثیر جویاندانشتعهد  -9
 ندیآنان نسبت به دانشگاه و فرا یبر وفادارداری معنی

با  جهینت نیکه ا، دانشگاه دارد یریادگی-سیتدر
(، 2313) و همکاران پناه زدانی یدستاوردها

 و جانسون نویگاربار(، 2331) جانسون و همکاران
(، 1352) ادآب ضیف یمیو رح پناه زدانی(، 1555)

 ضیف یمیو رح( 1353) آباد و منفرد ضیف یمیرح
دارد. در رابطه با  یسازگار( 1353) پناه زدانیآباد و 

به  یالتیچند تسه کیدانشگاه ، شودمی هیتعهد توص
دار که خودشان عهدهای دهد به گونه هیارا جویاندانش
 هیروح تیو تقو جادیامر منجر به ا نیا، شوند یکار
رسانی خدمت زهیو انگ یعملهای ارتو مه یعلم

مراکز رشد  جادیراستا ا نیدر ا شودجویان میدانش
به ، نیچن مثمرثمر باشد. هم تواندمی یدانشگاه

های نشست یبرگزار، جویاندانشتعهد  شیمنظور افزا
 نهیدر زم جویاندانشهای دگاهید دنیو شن یهیتوج
واقع  مؤثر تواندمی دانشگاه یریادگی-سیتدر ندیفرا
 .دشو

 هانوشتپی
1- Satisfaction 
2- Expect 
3- Perceived Quality Service 
4- Perceived Value 
5- Image 
6- Commitment 
7- Loyalty 
8-Root Mean Squared Error of Approximation 
9- Comparative Fit Index (CFI)  

 
 

 هابعمن
از دانشگاه آزاد  لیمعلمان فارغ التحص سیتدرهای هارتمی سهیمقا (.1353) ح.، یو خضر، س.، یحمدا

صص ، 2و  1ی شماره، دومی دوره، سال هشتم، یدرس ریزیبرنامهپژوهش در نور.  امیو پ یدولت، یاسالم
21- 32 . 

نور  امیدانشگاه پ جویاندانشهای ارزش گیریاندازه (.1353) ا.ه.، و فرهبد، ز.، یدشتوان اردستان، م.، یاکرام
 . 121 -139صص ، 93شماره ، یدر آموزش عال ریزیبرنامهپژوهش و استان تهران. 

، سال دوم، ه صنعت و دانشگاهینشرران. یا یت در آموزش عالیفیک یضرورت ارتقا (.1377) ج.، انیدار یقیتوف
 . 1-13صص ، 9و  1شماره 

خدمات  هیاز ارا جویاندانش یتمندیمطالعه رضا (.1352) م.ر.، یو سرمد، ع.، یباریکاکو جو، خ.، فر یحاتم
 . 117 -135صص ، 73شماره ، یدر آموزش عال ریزیبرنامهپژوهش و نور.  امیدر دانشگاه پ ییدانشجو
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 یجیترو -یآموزشهای کشاورزان از کالس یرضامند یابیارز (.1353) ن.، و منفرد، ف.، آباد ضیف یمیرح
 یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز جیکنگره علوم ترو نیجمپن .ییشهرستان الشتر با استفاده از مدل اروپا

 . 177ص ، هیانوسیو اق ایدر آس ییروستاای خدمات مشاوره المللیبینکنفرانس  نیو اول رانیا
کشاورزان در ی وستهیمؤثر بر مشارکت پهای عامل (.1353) م.، پناه زدانیو ، ف.، آباد ضیف یمیرح

 .29-17صص ، 31شماره ، یآموزش کشاورز تیریش مدپژوه. یجیترو یآموزشهای کالس
نور به منظور استفاده از آموزش  امیدانشگاه پ دیاسات یآمادگ زانیم یبررس (.1351) م.، راد ییرضا

 -119صص (، 31، یاپیپ) 7ی شماره، دومی دوره، سال نهم، یدرس ریزیبرنامهپژوهش در . یکیالکترون
113 . 

 یعلم ئتیدر ه تیبه عضو یلیتکم التیدانش آموختگان تحص وستنیلل نپع یبررس (.1371) ح.، زارع
 . 52 -135صص ، شماره سوم، سال ششم، نور کیپنور.  امیدانشگاه پ

دانشگاه  یخدمات مراکز آموزش تیفیک یابیارزش (.1379) ع.، یو نادر، م.، انیعسگر، م.، یبهرنگ، ت.، زوار
، یدر آموزش عال ریزیبرنامهپژوهش و . جویاندانش دگاهیاز د یربو غ یشرق جانیآذرباهای نور استان امیپ

 .97 -53صص ، 29شماره 
ت در یابتکار و خالق. یمجدد نگرش در نظام آموزش عال یمهندس (.1353) م.، و شبگو منصف، ب.، فیشر

 . 1-27صص ، شماره دوم، سال اول، یعلوم انسان
خدمات  تیفیک یابیارز (.1353) م.، دانشمند یو جواهر، ل.، یمایص، م.، افراشته یوسفی، ع.، فر نینو یتیعنا

ی شماره، یدر آموزش عال ریزیبرنامهپژوهش و نور همدان بر اساس مدل سرکوآل.  امیدانشگاه پ یآموزش
 .131 -111صص ، 91

 جویاننشدا تیتفکر در خالقهای نقش سبک (.1351) م.، یو غالم، ن.، یریش، ح.، یآگه، ر.، یدارابخان یکرم
، یدر علوم انسان تیابتکار و خالق (.کرمانشاه یدانشگاه راز یدانشکده کشاورز یمطالعه مورد) یکشاورز

 . 15-73صص ، 1شماره ، دوره دوم
بر ( ICT) اطالعات و ارتباطات یفناور تأثیر (.1353) ب.، یمیو کر، ح.، یملک، ب.، یزند، ط.، یمحبوب

در  ریزیبرنامهو  تیریمدنور.  امیدانشگاه پ جویاندانش ینیآفرو کار یلیعملکرد تحص، یخودکارآمد
 . 7 -31صص ، 9شماره ، 2دوره ، یآموزشهای نظام

: یمحصوالت کشاورز مهیکشاورزان از ب یرضامند (.1377) ک.، مقدم ییو رضا، غ.، یزمان، م.، پناه زدانی
 .135 -193صص ، 99هشمار، سال هفدهم، و توسعه یاقتصاد کشاورز. ریمس لیکاربرد تحل

کشاورزان شهرستان  یو وفادار یعوامل مؤثر بر رضامند (.1352) ف.، آباد ضیف یمیو رح، م.، پناه زدانی
 .19-72صص ، 33شماره ، یآموزش کشاورز تیریپژوهش مد. یجیترو یآموزشهای الشتر از کالس
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Abstract 

Student satisfaction helps to build self-confidence, and that self-confidence helps students 

develop useful skills, and acquire knowledge. Thus, it is important to discuss about factors 

which determine students’ satisfaction. This study was designed to investigate agriculture 

students’ satisfaction regarding teaching-learning process. To achieve these goals, The 

European Customer Satisfaction Model (ECSM) was used, as one of the most widely used 

model for investigating the relationship between perceived quality, value, and satisfaction. The 

study was designed as a cross-sectional survey. The population of interest consists of 320 MSc 

students from Khuzestan agriculture sciences and natural resources university based on Krejcie 

and Morgan sampling table 175 students selected through a simple random sampling method. 

The data were collected through a structured questionnaire which was developed. The validity 

of the questionnaire was approved by a panel of experts from related disciplines. To determine 

the reliability of the various sections of the questionnaire, the ordinal theta coefficient was used 

(θ= %87- %95). Descriptive analysis revealed that students' satisfaction regarding university 

teaching and learning process was moderate to high. Structural Equation modelling using 

Amos24 showed that perceived value was most important predictor of student satisfaction while 

student’ expectations had most indirect predictor of the student’ satisfaction, The findings yield 

educational policy and recommendations for stimulating high educational quality among 

universities. 

 

Index Terms: european customer satisfaction model, educational satisfaction, master 

students of agriculture, student satisfaction, perceived value. 
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