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 دانشگاه تهران ،یاستاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورز .1

  تهران دانشگاه ،یکشاورز آموزش ارشد یکارشناس یدانشجو .2

 تهران دانشگاه ،یکشاورز یفناور یمهندس دانشکدة استاد. 3
 (6/2/93: بیتصو خیتار -24/7/91: افتیدر خی)تار

 

 دهیچک
 یدر مراکز آموزش عال یریادگیو  سیتدر ندیفرا یفیک تیموقع یکم یابیو ارز نییمطالعه تع نیاز ا هدف

 خطی، غیر روابط سازیمدل در مصنوعی عصبی های شبکه یتوانمند از ،منظور نیا هب. است یکشاورز

 انیدانشجو ،یآمار ةجامع. شد استفاده خدمات کیفیت سنجش مختلف های مدل ارزیابی و بررسی یبرا

نفر( است که با استفاده از جدول 1070) مشهد یفردوس دانشگاه یکشاورز یهارشته یلیتکم التیتحص

 و بررسی منظوربه. شد لیو تحل هیتجزپرسشنامه  202 تینهادر و شد یآورجمع پرسشنامه 280مورگان 

 سروپرف وزنی، غیر سروکوآل وزنی، غیر سروپروف مدل چهار از یریادگیو  سیتدر ندیفرا کیفیت ارزیابی

شبکه رویکرد کارگیری هب نتایج. دش استفاده مصنوعی عصبی هایشبکه کمك به وزنی سروکوآل و وزنی

پیش و سیتدر کیفیت یابیارز به قادر بیشتری دقت با وزنی مدل سروکوآل داد نشان مصنوعی عصبی های

هیالنرون در  14و  29 ،یورود ةیالنرون در  7 یعنی 1-14-29-7 یمعمار با مدل نیا. است رضایت بینی

 تیفیک یابیارز نیتخم یبرا حل راه نیبهتر عنوانبه ،یخروج ةیالنرون در  كیاول و دوم و  یمخف یها

 بیترتبهآن  MAPEو  MAE، MSE ریمقا و بود 96/0 یهمبستگ بیضر یدارا یمعمار نیا. شد انتخاب

 .داشتند درصد 41/4 و 06/0 ،18/0

 

 .وزنی سروکوآل مدلآموزش،  تیفیک ،یمصنوع یشبکة عصب ان،یدانشجو یتمندیرضا :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه
آن  تیفیک یارتقابه  توجه به ،یعالآموزش افزونروز توسعة

صاحب از یاریبس اعتقاد به. کند یم دیتأکمستمر  طوربه
و « رقابت»که  شد یديجد عرصةوارد  یعالآموزش نظران،

 Shabani).شودیم محسوب آن یاصل یهامشخصه «تیفیک»

Varaki & Hosseingholizdeh, 2006)  
 ،یعال آموزش یهابرنامه تیفیک مورددر ندهيفزا انتظارات

 ،یاقتصاد و یاجتماع راتییتغ با هابرنامه کردنمرتبط

 و يیدانشجو یهاتیجمع در راتییتغ ک،يتکنولوژ تحوالت
 و کارآمد یریادگي و سيتدر درمورد ریمتغ یهاميپارادا

 ؛ندایعالآموزش یها مؤسسه یرو شیپ یهاچالش خالق،
ضرورت  ،یدانشگاه یايپو ةنیزم نیدر بستر چن نيبنابرا

 ,Safari) دشویآشکار م یریادگيو  سيتدر تیفیک یابيارز

2011.) 
 یهاتیفعال بودنمؤثر زانیم یمعنا به آموزش تیفیک

به توانیم آن یهاو از جمله شاخص استاستاد  سيتدر
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کالس و  در رفتار ت،یشخص زش،یانگ س،يتدر یهامهارت 
 . Marsh et al., 2009)) دکراستاد اشاره  یعلم يیتوانا

 نديفرا تیفیک یابيارز به یمختلف مطالعات و هاپژوهش
 اشاره مورد چند بهادامه  درکه  اندپرداخته یریادگي و سيتدر

 .شودیم
Levinthal et al. ((2001 یابيارز» عنوان با یامطالعه 

 :آلدهيا یواقع اختالف برآورد منظوربه استاد رفتار از ودانشج
 یابيارز ةسيرا با هدف مقا «استاد یبندرتبه روش از انتقاد

 ةسي)مقا استاد آلدهيا رفتار و شدهاز رفتار مشاهده انيدانشجو
 ،منظور نيا به. دادند انجام( مطلوب تیموجود و وضع تیوضع
رفتار  یبررس ةنیزم در یکارشناس مقطع انيدانشجو از نفر 263
. شدند یابيارز انياز نظر دانشجو یو رفتار آرمان انداتاس یکنون

 مطلوب رفتار و موجود رفتار نیب را یداریمعن تفاوت جينتا
 ديجد یکردهايراستا، توجه به رو نينشان داد. در ا انداتاس

 .دش هیتوص انداتبه اس سيتدر تیفیک یارتقا یراب سيتدر
 2008) Okumufi & Duygun  )عنوان با یپژوهش در 

 ادراک نیب ارتباط و یعال آموزش خدمات تيريمد»
ادراکات  نیب افتنديدر «هاآن تيرضا و تیفیک از انيدانشجو

 تيتفاوت وجود دارد و ادراکات و رضا انيو انتظارات دانشجو
 ارتباط مثبت دارند. گريکديبا  انيدانشجو

 (2008) Shabani Varaki et al. مراکز در سيتدر تیفیک 
. ندکرد یابيارز را یدانشگاه جهاد یکاربرد یعلم یعال

 موجود سطح در پژوهش نيا در یبررس مورد یهاشاخص
 جينتا .شد یبررس( باشد ديبا آنچه) انتظارات و( سته آنچه)

 نیب کهآن است  انگریبپژوهش  نيدر ا سيتدر تیفیک لیتحل
 یدار یمعندر سطح موجود و انتظارات تفاوت  سيتدر تیفیک

 دارد.  وجود
(2004) Zolfaghar & Mehr Mohammadi یابيارز 

 یهارشته یعلم ئتیه یاعضا سيتدر تیفیاز ک انيدانشجو
تسلط بر  یتهران را در سه محور کل یهادانشگاه یانسان علوم

استاد و دانشجو  نیب یکالس و روابط انسان تيريموضوع، مد
 کردند. یبررس

 (2007) Maroofi et  al.یابيپژوهش خود از ارز در 
 یعال آموزش در شدهواقعوجه مورد غفلت  عنوانبه سيتدر

 تیفیک یابيو مسائل و مشکالت مربوط به ارز ندکرد ادي رانيا
 . اندشمردهبه آن  دادنتیاهمموانع  نيتریاصلرا از  سيتدر

Raoufi et al. ((2010 سيتدر تیفیک یابيارز ديفرم جد 
 ةگانشش اصول و نفعانیذ دگاهيد اساساستادان دانشگاه بر

 .ندکرد یطراح را کیکالس یپژوهدانش

در  انيپا در واست  یوجهچند یمفهوم تیفیک کهاز آنجا 
 را يیهایدشوار آن سنجش ،شود یم یابيارز انيذهن مشتر

و  یابيارز یکارآمد برا یابزار یطراح نيبنابرا ؛دارد همراه به
 یا ژهيو تیاهم یآموزش یها هعملکرد مؤسس تیفیک لیتحل
 .ددار

 یکسان نیاول 1988پاراسورامان و همکارانش در سال  
 را تیفیک یابيارز مختلف یهاروشبودند که تالش کردند 

در  قیتحق اتیادب ةعمد بخش. ندنک یبندطبقه و سهيمقا
خدمات به استفاده از ابزار  تیفیک یابيسنجش و ارز نةیزم

 عنوانبه آن از و افتي ختصاصا هاآن (Servqual) سروکوآل
شکاف میان  قيکه از طر شودیم ادي زین شکاف لیتحل مدل

 دارد یسع ،شدهدريافتاز خدمات  یمشترانتظار و ادراک 
 ,Stodnick & Rogers) بسنجد را خدمات تیفیک زانیم

2008; Munawarkhan et al., 2011.) 
به  رانيدر داخل و خارج از ا یاديمختلف ز یهاپژوهش

با استفاده از مدل سروکوآل  یخدمات آموزش تیفیک یابيارز
 .اندپرداختهپاراسورامان و همکارانش 

 Munawarkhan et al. ،(2010) (2011)قاتیتحق 

Ahmad et al. ،(2008) Stodnick & Rogers ،(2007) Yı 

lmaz et al.،(2009) Oliveira & Ferrera ،(1998) Aldridge 

& Rowley
 ،  Bahraini et al.(2009 ،) Kebriaei & 

Roudbari((2005  وet al. 2006) Aghamolaei )نيا از 
 .اندجمله

Kranyn & Taylor (1994) تیفیک یابيارز مدل چهار 
 : کردند ارائه را خدمات

 ةرابطل که کیفیت خدمات را بر اساس آمدل سروکو. 1
 کند:زير محاسبه می

= شدهدريافتاستنباط مشتری از خدمت  –انتظار او از خدمت
 کیفیت خدمات از نظر مشتری

زير برای تعیین که بر مبنای  یل وزنآمدل سروکو. 2
  :شودسطح کیفیت خدمت به کار برده می

استنباط مشتری  -]انتظار او از خدمت ×میزان اهمیت هر آيتم
 شده[= کیفیت خدمتاز خدمت دريافت

مدل سرو پروف که با روش زير میزان کیفیت خدمات . 3
 کند:گیری میاندازهرا 

دريافتکننده( استنباط مشتری از کیفیت عرضه)عملکرد سازمان 
 = کیفیت خدمت از نظر مشتریشده

زير  ةرابطخدمت را با  که کیفیت یمدل سروپروف وزن. 4
 کند:مشخص می
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شده دريافت]استنباط مشتری از خدمت × اهمیت هر آيتم
 & Cronin) نظر مشتری = کیفیت خدمت از)عملکرد سازمان([

Taylor, 1994; Asubonteng & Mcdeary, 1996; Hayes, 1997.) 

 دهدیم نشان نهیزم نيا در گرفتهانجام یهاپژوهش مرور
 جمله از یمتنوع یهااز روش یآموزش خدمات یابيارز یبرا

 اما ،دش یاديز ةاستفاد یخط یابزار و یآمار یهالیتحل
 و یدانشگاه یهارشته گريد در گرفتهصورت یهاشرفتیپ

 بر یمبتن یهاروش مانند یابتکارفرا یهاروش از استفاده
 یبرا را پژوهشگران ده،یچیپ مسائل حل یبرا یمصنوع هوش

 یریگمیتصم نديفرا یسازمدل در هاروش نيا از استفاده
 ،یمصنوع هوش ةنیزم در ها   شرفتیپ نيا از یکي. کرد بیترغ

 یابزار یمصنوع یعصب ةشبک. ندا یمصنوع یعصب یهاشبکه
که قادر به  است یمواز ساختار با اطالعات پردازش یبرا

 ،یخط ریغ توابع نیتخم مانند یاعمال زیآمتیموفق دادن انجام
 است. ...و ینیبشیپ الگوها، صیتشخ الگوها، یبندطبقه

(2009) Wang  & Xu، .(2009) Lihua
 
et al،(2009) 

Chang-long & Yan ming ،(2009) Jun-qiao ، (2009) 

Yan-ming et al.  یابيارز یبرا یمصنوع یعصب ةشبک از 
 .نداستفاده کرد سيتدر تیفیک

مدل ةسيمقا به یمختلف مطالعات و هاپژوهش ،نیهمچن
 از استفاده با لور،یت و نیکران خدمات تیفیک یابيارز یها

 هاآن از مورد چند به که ندپرداخت یمصنوع یعصب ةشبک
 به کهنگرفته است  انجام یپژوهش کنوناما تا ،شودیم اشاره

در  یمصنوع یعصب ةشبک از استفاده با هامدل نيا ةسيمقا
 .آموزش پرداخته باشد تیفیک یابيارز

2002) Behara et al.یسازمدل» عنوان با ی( در پژوهش 
 یعصب یهاشبکه از استفاده با تیفیک یریگاندازه یابيارز و

خدمات  تیفیسنجش ک یهاروش ةسيبه مقا «یمصنوع
مدل به نسبت نهیزم نيا در هاANNپرداختند و نشان دادند 

 .دارند یشتریب يیتوانا یآمار یها
et al.  Jaw deng 2008)و هيتجز»عنوان  با ی( پژوهش 

 نيا در. انجام دادند «انتشارپس یعصب یهاشبکه لیتحل
 آن بیترک و یمصنوع یعصب یهاشبکه با استفاده از ،قیتحق

 یبررس به( یوزن)سروپروف  مپرفيسروا و کانو یهامدل با
 نيدر ا .ندپرداخت گرم آب یهاهتل در خدمات تیفیک

 یهامدل به نسبت یعصب یهاشبکه ندنشان داد ،پژوهش
 و درداخدمات  تیفیک یسازمدلدر  یشتریب يیتوانا یآمار

 بيضرا ،قیتحق نيا در. دهدیم نشان را یبهتر یبرازندگ
 آمد.  دستبه یعصب ةشبک قيطر از تیفیک یهامؤلفه تیاهم

et al.  Mir Ghafouri (2009) عنوان  با یادر مطالعه
 یهاشبکه قيطر ازخدمات  تیفیسنجش ک یهاروش یابيارز»

 به ،یمصنوع یعصب یهاشبکه یریکارگبه با «یمصنوع یعصب
 یهتلدار صنعت در تیفیک یهامدل یاسهيمقا یبررس

 استفاده با یمصنوع یعصب یهاشبکه نشان داد جي. نتاپرداختند
 نسبت یوزن لآسروکو مدل توسط شدهیآورجمع یهاداده از
 تیفیک یابيقادر به ارز یشتریبا دقت ب گريد یهامدل به

 لهئمس نيا .است انيمشتر یتمنديرضا ینیبشیخدمات و پ
 زانیم و ادراکات انتظارات، یریگاندازه نقش تیاهم ديمؤ

 جينتا نيا. است خدمات تیفیک سنجش در مهمانان تیاهم
 ینیبشیپ در یعصب یهاشبکه یریکارگبه در دهدیم نشان
 شتریب یاطالعات ورود زانیم چههر انيمشتر یتمنديرضا

 .دده یمباشد مدل بهتر جواب 
 Abzari et al.(2011پژوهش )و یبررس» عنوان با ی 

 در کیالکترون خدمات تیفیک سنجش یها مدل یابيارز
 یآورجمع یبرا ،قیتحق نيدر ا .انجام دادند «برق صنعت

 (E-S-Qual ) کوالاس -یاستاندارد ا ةپرسشنام از هاداده
 خدمات تیفیک یابيارز و یبررس منظوربه وشد  استفاده
اس -یا .2 یوزن ریسروپروف غ .1 مدل چهار از کیالکترون
اس -یا .4( مپروفي)سروا یوزن سروپروف. 3 یوزن ریغ کوال
. دشاستفاده  یمصنوع یعصب یها شبکه کمک به یوزن کوال

نشان داد  یمصنوع یعصب یها شبکه کرديرو یریکارگ هب جينتا
 دقت با گر،يد مدل سه به نسبت یوزن کوالاس -یا مدل

شیپ در کیالکترون خدمات تیفیک سنجش به قادر یشتریب
برق استان  یروین عيشرکت توز نامشترک تيرضا ینیب

شیپ یبرا بهتر یهاوجود مدل گرانیبامر  ني. ااستهرمزگان 
 نينو یکردهايرو از استفاده صورت در ان،يمشتر تيرضا ینیب

 نامشترک به مطلوب یسانر   خدمات و برق بازار تيريمد در
 است.  

Mir Fakhroddini et all. ((2010 عنوان با یپژوهش در 
 تیفیدر سنجش ک نينو یکرديرو ،یمصنوع یعصب ةشبک»

 ةبا استفاده از پرسشنام «یدانشگاه یهاخدمات کتابخانه
ها و انتظارهای دانشجويان کوآل، ادراکاستاندارد اليب

 ةشده در کتابخاناز کیفیت خدمات ارائه را دانشگاه يزد
های عصبی شبکه اب راو نتايج  ندسنجیدمرکزی دانشگاه 

. نتايج اين پژوهش نشان کردندمصنوعی تجزيه و تحلیل 
ها و انتظارها(، نسبت به مدل شکاف )تفاوت ادراکدهد   می

ها يا مدل عملکرد، توانايی بیشتری در سنجش مدل ادراک
 کیفیت خدمات دارد. 
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 یاعضا یارتقا و استخدام انتخاب، نديفرا در کهآنجا از
از  شیبر نقش پژوهش ب یعمل طور بهها، دانشگاه یت علمئیه

ها کارکرد آموزش در دانشگاه بهشود و یم دیکأآموزش ت
توجه به  ضرورت ،دشو یم يیاعتنایب یاطور گسترده هب
 . مینیب یم ضوح به راآموزش  تیفیک

 کیفیت ارزيابی و بررسی قیتحق نيهدف از ا ،نيبنابرا
 غیر سروپروف مدل چهار  کمک هب یریادگي و سيتدر نديفرا

 به وزنی سروکوآل و وزنی سروپرف وزنی، غیر سروکوآل وزنی،
 .است مصنوعی عصبی ةشبک کمک
 انجام نهیزم نيا در یپژوهش کنونتا نکهيا به توجه با

 کمک ما به پرسش نيدر پاسخ به ا قیتحق نياست، ا گرفتهن
 نديفراکیفیت  یابيدر ارز هامدل نيا از کيکدام که کندیم

 .است دتریمف یریادگي و سيتدر

 

 پژوهش  روش
 و سيتدر نديفرا تیفیک یابيارز یبرا ،قیتحق نيا در
 هفت گرفتننظردر با یا پرسشنامه دانشگاه، در یریادگي

 پرسشنامه يیروا سنجش یبرا. شد هیته هيگو 22 و مؤلفه

 هامؤلفهاز  یکامل ستیل قیتحق اتیادب بر جامع مروری با ابتدا
مؤلفه یدانشگاه خبرگان با مصاحبه در سپس .آمد دستبه

 سنجش یبرا ،نیهمچن. شدند ليتعد و حیتصح مذکور های

نرمبه کمک  کرونباخ آلفای بيضر از قیتحق ةنامپرسش يیايپا
 شدهمحاسبه آلفای بيضر کهآنجا استفاده شد. از SPSS افزار
 در سيتدر تیفیک مختلف بعد هفت در پرسشنامه یتمام

 یقبول قابل يیايپا نظر مورد ةپرسشنام ،است يیباال سطح

بخش اول  :سه بخش است یمذکور دارا ةنامپرسش. دارد
یم را انيدانشجو انتظارات داشت و پرسش 22 پرسشنامه

 که بود پرسش 22 شامل پرسشنامه دوم بخش. دیسنج

 گريد عبارتبه اي استادان عملکرد سطح کردنمشخص بر عالوه

 تیاهم زانیم شده،ارائه خدمات تیفیک از انيدانشجو ادراک
 گريد يیتاهفت فیط کي در تیفیک ةمؤلف 22 از کيهر

 یابيارز عنوانبه يینها یپرسش نيابرعالوه .شد یم مشخص

 تربرجسته صورتبه یریادگي و سيتدر نديفرا تیفیک از یکل

 تا شد خواسته انيدانشجو از و شد هیتعب پرسشنامه انتهای در

  .دهند جواب يیتا هفت یفیط در زین پرسش نيا به
 یلیتکم التیتحص انيپژوهش دانشجو نيا یآمار جامعة

 نفر 645 شامل مشهد یفردوس دانشگاه یکشاورز یهارشته
در  ینفر در مقطع دکتر 425و  ارشد یکارشناس مقطع در

که با استفاده از جدول  است 90-91 یلیدوم سال تحص ةمین

 شد لیپرسشنامه تکم 280شد و  نییحجم نمونه تع مورگان
 ،افتادهدور یهادادهناقص و  یهاپرسشنامهپس از حذف  و

 .شد يینها لیو تحل هيتجزپرسشنامه  202
MAEقدر مطلق خطا  نیانگیم

مربع خطا  نیانگیم ،1
MSE

MAPEقدر مطلق درصد خطا  نیانگیو م 2
اندازه یبرا 3

 یعصب شبکة روش در ريمقاد نیب راتییدقت و تغ یریگ
 .شدند استفاده یخروج یهایژگيو یقیحق ريمقاد و یمصنوع
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 .هاستتعداد کل داده
 نياست. در ا قیتحق نيا یمفهوم مدل نگرایب 1 نمودار

از توابع  تينهادر محرک، توابع انواع یبررس از پس ،قیتحق
 در یو خط یمخف یهاهيال در کیپربوليمحرک تانژانت ها

با ساختار  یاشبکه افتني یبرا استفاده شد. یخروج ةيال
  ،MSE یارهایآموزش، از مع یهاتميمناسب به کمک الگور

MAE و MAPE با توجه به هدف مورد نظر از  .استفاده شد
د که نشویانتخاب م تمينوع شبکه و الگور ،یعصب ةشبک

 MLPشبکه،  نيترمناسب برآورد یکاربردها یبرا معموالً
که  4(GDM) آموزش مومنتوم الگوريتم ،قیتحق ني. در ااست

های وزنسازی گاممهبرای  ،استهای پرکاربرد از الگوريتم
آموزش  تميالگور نيا. شد استفاده یمصنوع یعصب ةشبک

و سطح خطای موجود را  دهد یمشبکه را بسیار سريع انجام 
برای افزايش سرعت  اين الگوريتم ،واقعسازد. درحداقل می

 . يادگیری شبکه طراحی شد
 ،یریادگي و سيتدر نديفرا کیفیت ارزيابی و بررسی منظور هب

 :از عبارتند هامدل نيشدند. ا سهيمقا گريکديچهار مدل با 
دريافتاز کیفیت  دانشجومدل سروپروف: استنباط . 1
 شده

                                                                                         
1. Mean Absolute Error  
2. Mean Square Error    
3. Mean Absolute Percentage Error  
4. Gradient Descent with Momentum  
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 یمنهال: انتظار دانشجو از خدمت آمدل سروکو. 2
 شدهدريافتاز خدمت  استنباط او

 در ضرب: اهمیت هر آيتم یوزنمدل سروپروف . 3
 شده دريافتاز خدمت  دانشجواستنباط 

 در ضرب: میزان اهمیت هر آيتم یوزنل آمدل سروکو. 4
استنباط او از خدمت   یمنهاانتظار دانشجو از خدمت 

 شده دريافت
 میتقس قسمت سه به هادادهابتدا  ها،یسازمدل یتمام در

 و یسنجاعتبار یبرادرصد  15 آموزش، یبرادرصد  60: شدند
انتخاب شدند.  یتصادف صورتبه شيآزما یبرادرصد  25

 شبکة ابزار جعبةبا استفاده از  یمتعدد یهاشبکهسپس 
 یو طراح دیتول  NeuroSolution 5.0افزارنرمدر  یعصب

 شد انتخاب یسازمدل یبراGDM  یریادگي تميشدند. الگور
سه یا هشبکو  هيالدو یا شبکه ه،يال کي یا هشبک هاآن از که
 یهاشبکهدر  یهمبستگ بيضر زانیم نيشتریکه ب هيال

.شدند گزارش و انتخاب تينهادر ،داشتند را شدهدیتول
   

 
 پژوهش یمفهوم مدل. 1 نمودار

 

 بحث و جینتا
 ازدرصد  5/54 ،یشناختتیجمع یهایژگيو نظر از

 یخوابگاه ریغدرصد  4/55 بودند، زن هیبق و مرد انيپاسخگو
 مربوط انيپاسخگو یفراوان نيشتریب. بودند یخوابگاه هیبق و

 نيکمتر و یدام علوم و نباتات اصالح و زراعت رشتة به
 است.  یکشاورز یها نیماش کیمکان رشتةبه  طومرب یفراوان

 
 سروپروف: کی مدل

 از انيدانشجو ادراک به مربوط اطالعات مرحله، نيا در
 یابيارز و یورود عنوانبه را یریادگي و سيتدر نديفرا تیفیک
 شبکه به یخروج عنوانبه را تیفیک از دهندگانپاسخ یکل

 هاآن نیب از که شدند یطراح یمتعدد یها  شبکه. ميداد

 که هيالسه یا و شبکه هيدوال یا شبکه ه،يالکي یا شبکه
 را دشدهیتول یهاشبکه در یهمبستگ بيضر زانیم نيشتریب

 سروپروف، مدل در. شد گزارش 2 جدول در و انتخاب داشتند
 یدارا شد، داده نشان جدول در که طورهمان مدل نيبهتر

 ةيال در نرون 38 و یورود ریمتغ هفت با یورود یا هيال
 ةيال در نرون 34 و دوم یمخف ةيال در نرون 36 و اول یمخف
 نياست. ا یخروج یریبا متغ یخروج یاهيال و سوم یمخف

 ني( و کمتر95/0) یهمبستگ بيضر نيشتریب یمعمار
 MAPE87/2 (( و 07/0) MAE (12/0 ،)MSE ريمقاد

 نيا نيبنابرا دهد؛یم نشان تیفیک یابيارز یبرا را( درصد
راه حل  نيبهتر عنوانبه 1-34-36-38-7 یمعمار با مدل

 انتخاب شد.  تیفیک یابيارز نیتخم یبرا
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 انیدانشجو یفرد یهایژگیواز  یبرخ. 1 جدول

 درصد یفراوان  یفرد یهایژگیو

 تیجنس
 5/54 110 مرد
 5/45 92 زن

 0/100 202 مجموع

 سکونت نوع
 6/44 90 یخوابگاه

 4/55 112 یخوابگاه ریغ
 0/100 202 مجموع

 مقطع
 4/59 120 ارشد یکارشناس

 6/40 82 یدکتر
 0/100 202 مجموع

 یلیتحص رشتة

 4/7 15 یاریآب
 4/7 15 یکشاورز اقتصاد

 4/11 23 یباغبان
 4/6 13 یزراع اهانیگ ینژادبهو  یوتکنولوژیب

 4/7 15 یشناسخاک
 3/19 39 نباتات اصالح و زراعت

 3/19 39 یدام علوم
 4/8 17 ییغذا عیصنا و علوم

 4/7 15 یپزشکاهیگ
 4/5 11 یکشاورز یهانیماش كیمکان

 0/100 202 مجموع

 
 سروپروف مدل در ANNمختلف  یهامدل توسط ینیتخم و یواقع ریمقاد نیب یآمار آزمون جینتا. 2 جدول

NH1 مدل
 

NH2 NH3 R MSE MAE MAPE (%) 

1 ANN 4 - - 86/0 24/0 34/0 35/10 
2 ANN 20 18 - 86/0 20/0 28/0 18/8 
3 ANN 38 36 34 95/0 07/0 12/0 87/2 

NH یمخف ةیال تعداد نرون در هر 

 
  لآسروکو: دو مدل

 معروف زین( ادراکات -)انتظارات شکاف مدل به مدل نيا
انتظارات  نیاطالعات مربوط به شکاف ب ،مرحله نيا در. است

 از دهندگانپاسخ یکل یابيارز و یورود عنوانبه را و ادراکات
شبکه و  سه جي. نتاميبه شبکه داد یخروج عنوانبه را تیفیک
 ،مرحله نيا در. شد  داده نشان 3 جدول در هاآن یهایژگيو

 یدارا ،شد داده نشان جدول در کهطورمدل همان نيبهتر
 یمخف ةينرون در ال 26و  یورود ریمتغ هفتبا  یورود ةيال

 یمخف ةينرون در ال 22دوم و  یمخف ةيال در نرون 30 و اول
 نيا .است یخروج یریمتغبا  یخروج ةيال کيسوم و 

 نيو کمتر 94/0 یهمبستگ بيضر نيشتریب یدارا یمعمار
 MAPE40/5 ( ( و12/0) MAE (228/0 ،)MSE ريمقاد

 نيا نيبنابرا ؛دهدیم نشان تیفیک یابيارز یبرا را( درصد
 حل راه نيبهتر نوانع به 1-22-30-26-7 یمدل با معمار

 .شد انتخاب مدل در تیفیک یابيارز نیتخم یبرا
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 مدل سروکوآل  در ANNمختلف  یهاتوسط مدل ینیو تخم یواقع ریمقاد نیب یآزمون آمار جینتا .3 جدول

 (%) NH1 NH2 NH3 R MSE MAE MAPE مدل

1 ANN 4 - - 90/0 13/0 25/0 86/5 
2 ANN 35 40 - 91/0 16/0 17/0 62/3 
3 ANN 26 30 22 94/0 12/0 228/0 40/5 

 
  یسروپروف وزن مدل: سه مدل

 یکل یابيارز و( یورود عنوانبه تیاهم زانی)م ادراکات نجايا در
 و ميداد شبکه به یخروج عنوانبه را تیفیک از دهندگانپاسخ
و  یسنجاعتبار آموزش، یبرا اطالعات نسبت همانبا  هاشبکه

 در هاآن یهایژگيشبکه و و سه جيشدند. نتا یآزمون طراح
مدل همان نيبهتر ،مرحله نيا در. شد  داده نشان 4 جدول

با  یورود یا هيال یدارا شد داده نشان جدول در کهطور

نرون  ازدهياول و  یمخف ةيال درنرون  ازدهيو  یورود ریمتغ هفت
 ةيال یسوم، دارا یمخف ةيالدر  نرون هشتدوم و  یمخف ةيال در

 نيشتریب یمعمار ني. ااست یخروج ریمتغ کيبا  یخروج
MAE (34/0 ،)  ريمقاد نيو کمتر 88/0 یهمبستگ بيضر

MSE (19/0و ) ) MAPE35/9 تیفیک یابيارز یبرا را( درصد 
به 1-8-11-11-7 یمعمار با مدل نيا نيبنابرا ؛دهدیم نشان
 .شد انتخاب تیفیک یابيارز نیتخم یبرا حل راه نيبهتر عنوان

 
 (مپروفی)سروا یوزن سروپروف مدل در ANNمختلف  یهاتوسط مدل ینیو تخم یواقع ریمقاد نیب یآزمون آمار جینتا .4 جدول

 (%) NH1 NH2 NH3 R MSE MAE MAPE مدل

1ANN 4 - - 86/0 19/0 32/0 79/7 
2 ANN 6 4 - 75/0 37/0 47/0 51/12 
3 ANN 11 11 8 88/0 19/0 34/0 35/9 

 
  یوزن سروکوال: چهار مدل

 عنوانبه- تیاهم زانیم(ادراکات -)انتظارات شکاف مدل
 یها نمره در که شکاف اطالعات يینها مرحلةدر  -یورود
 یکل یابيضرب شده بودند، به شبکه داده شد و ارز تیاهم

. ميبه شبکه داد یخروج عنوانبه تیفیک از را دهندگانپاسخ
مدل  نيبهتر ،مرحله نيا در. شد  داده نشان 5 جدول در جينتا

با  یورود یا هيال یدارا شد داده نشان جدول در کهطورهمان

 چهارده و اول یمخف ةيالنرون در  29و  یورود ریمتغ هفت
 ریمتغ کيبا  یخروج ةيال کيدوم و  یمخف ةيالدر  نرون

 و 96/0 یهمبستگ بيضر نيشتریب یمعمار نيا. است یخروج
 MAPE41/4 (( و06/0) MAE (18/0 ،)MSE ريمقاد نيکمتر
 مدل نيا نيبنابرا ؛دهدیم نشان تیفیک یابيارز یبرا را( درصد

 نیتخم یبرا حل راه نيبهتر عنوانبه 1-14-29-7 یمعمار با
 .شد انتخاب تیفیک یابيارز

 

 یوزن سروکوآل مدل در ANNمختلف  یهاتوسط مدل ینیو تخم یواقع ریمقاد نیب یآزمون آمار جینتا .5 جدول

 (%)NH1 NH2 NH3 R MSE MAE MAPE مدل

1 ANN 4 - - 95/0 12/0 24/0 10/6 
2 ANN 29 14 - 96/0 06/0 18/0 41/4 
3 ANN 34 36 41 94/0 10/0 19/0 4/4 

 

 مدل چهار هر در ،شد داده نشان 6 جدول در کهطورهمان
 را ینیب   شیپ ،يیباال باًيتقر دقت با یمصنوع یعصب ةشبک ،یابيارز

 مدل یهاداده از یوقت دهدینشان م جينتا ةسيمقا. دهدیم ارائه

 در. ديآیم دستبه بهتری جينتا م،یکنیم استفاده یوزن لآسروکو
 زانیو انتظارات، م یعملکرد فعل اي ادراکات عالوه بر ،مدل نيا

از  یبعض کهشد  استفادهفرض  نيبراساس ا تميآهر  تیاهم

یم نشان جينتا نيا. دارترندیمعن گريد یهایژگيو از هایژگيو
 تمندیيرضا ینیبشیپ در یعصب هایشبکه رییکارگبه در دهد

 بهتر مدل باشد شتریب ورودی اطالعات زانیم چههر انيمشتر

 با يیباال یهمخوان قیتحق نيا جينتا ،نیهمچن. دهد یم جواب

 .دارد نیشیپ مطالعات
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 پژوهش جینتا. 6 جدول

R یابیارز یهامدل
 

MSE MAE MAPE (%) 

 87/2 12/0 07/0 95/0 سروپروف مدل
 40/5 228/0 12/0 94/0 سروکوآل مدل

 35/9 34/0 19/0 88/0 (مپروفی)سروا یوزن سروپروف مدل
 41/4 18/0 06/0 96/0 یوزن سروکوآل مدل

  

 شنهادهایپ و یریگجهینت
 شبکة ت،یفیک یابيدر هر چهار مدل ارز دهدیم نشان جينتا

یم ارائه را ینیب شیپ يیباال باًيتقر دقت با یمصنوع یعصب
 مدل یهاداده از یوقت دهدینشان م جينتا ةسيمقا. دهد

 ديآیم دستبه بهتری جينتا م،یکنیم استفاده یوزن لآسروکو
 .دارد یکمتر ینیب شیپ تیقابل یوزن سروپروف مدل و

 Behara et al.،et al.  Jaw (2002) قاتیبا تحق جينتا نيا 

deng 2008)،)et al.  Mir Ghafouri (2009)، Mir 

Fakhroddini et al. (2010)  (2011)وAbzari et al.  در
 دارد يیباال یهمخوان خدمات تیفیک سنجش یهامدل سةيمقا

 قدرتمند یابزار عنوانبه یعصب های شبکه تيمز بر نیهمچن و

 نشان جينتا نيا. دارد دیتأک یخط ریغ اطالعات لیتحل در

 ینیبشیپ در یعصب های شبکه رییارگک به در که دهد یم

 شتریب ورودی اطالعات زانیم چههر انيدانشجو تمندیيرضا
 نقش تیاهم ديمؤ لهئمس نيا. هدد یم جواب بهتر مدل باشد
در  انيدانشجو تیاهم زانیادراکات، انتظارات و م یریگاندازه

 نيبنابرا ؛است یریادگي و سيتدر نديفرا تیفیسنجش ک
 بر عالوه انيمشتر دگاهيد از تیفیک یابيارز در شودیم شنهادیپ

 تميآ هر تیاهم زانیم و انتظارات ،یفعل عملکرد اي ادراکات
 یهاقیتحق برای یياهشنهادیپ عنوانبه ،نیهمچن. شود استفاده
 نيا در کارگرفتهبه مدل شودیم شنهادیپ پژوهشگران به بعدی،

. رندیگ کاربه گريد دییتول و یخدمات هایسازمان در را پژوهش
 ،یریادگي و سيتدر نديفرا تیفیک یجابه توانیم ،نیهمچن

 کرد.  یابيرا ارز یآموزش طیکل مح تیفیک
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