تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،45شماره  ،4زمستان  ،1393ص ()663-672

مقایسة مدلهای سنجش کیفیت خدمات در ارزیابی دانشجویان از کیفیت فرایند تدریس و یادگیری
با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی
سید یوسف حجازی ،*1فاطمه رجبیان غریب ،2محمود امید
 .1استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران

3

 .2دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .3استاد دانشکدة مهندسی فناوری کشاورزی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -91/7/24 :تاریخ تصویب)93/2/6 :

چکیده
هدف از این مطالعه تعیین و ارزیابی کمی موقعیت کیفی فرایند تدریس و یادگیری در مراکز آموزش عالی
کشاورزی است .به این منظور ،از توانمندی شبکههای عصبی مصنوعی در مدلسازی روابط غیر خطی،
برای بررسی و ارزیابی مدلهای مختلف سنجش کیفیت خدمات استفاده شد .جامعة آماری ،دانشجویان
تحصیالت تکمیلی رشتههای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (1070نفر) است که با استفاده از جدول
مورگان  280پرسشنامه جمعآوری شد و درنهایت  202پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد .بهمنظور بررسی و
ارزیابی کیفیت فرایند تدریس و یادگیری از چهار مدل سروپروف غیر وزنی ،سروکوآل غیر وزنی ،سروپرف
وزنی و سروکوآل وزنی به کمك شبکههای عصبی مصنوعی استفاده شد .نتایج بهکارگیری رویکرد شبکه
های عصبی مصنوعی نشان داد مدل سروکوآل وزنی با دقت بیشتری قادر به ارزیابی کیفیت تدریس و پیش
بینی رضایت است .این مدل با معماری  1-14-29-7یعنی  7نرون در الیة ورودی 29 ،و  14نرون در الیه
های مخفی اول و دوم و یك نرون در الیة خروجی ،بهعنوان بهترین راه حل برای تخمین ارزیابی کیفیت
انتخاب شد .این معماری دارای ضریب همبستگی  0/96بود و مقایر  MSE ،MAEو  MAPEآن بهترتیب
 0/06 ،0/18و  4/41درصد داشتند.
واژههای کلیدی :رضایتمندی دانشجویان ،شبکة عصبی مصنوعی ،کیفیت آموزش ،مدل سروکوآل وزنی.
مقدمه
توسعة روزافزون آموزشعالی ،به توجه به ارتقای کیفیت آن
بهطور مستمر تأکید میکند .به اعتقاد بسیاری از صاحب
نظران ،آموزشعالی وارد عرصة جديدی شد که «رقابت» و
«کیفیت» مشخصههای اصلی آن محسوب میشود .(Shabani
)Varaki & Hosseingholizdeh, 2006

انتظارات فزاينده درمورد کیفیت برنامههای آموزش عالی،
مرتبطکردن برنامهها با تغییرات اجتماعی و اقتصادی،
* نويسندة مسئول:

تحوالت تکنولوژيک ،تغییرات در جمعیتهای دانشجويی و
پارادايمهای متغیر درمورد تدريس و يادگیری کارآمد و
خالق ،چالشهای پیش روی مؤسسههای آموزشعالیاند؛
بنابراين در بستر چنین زمینة پويای دانشگاهی ،ضرورت
ارزيابی کیفیت تدريس و يادگیری آشکار میشود ( Safari,
.)2011
کیفیت آموزش به معنای میزان مؤثربودن فعالیتهای
تدريس استاد است و از جمله شاخصهای آن میتوان به

تلفن02632238293 :

Email: yhejazi@ut.ac.ir
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مهارتهای تدريس ،انگیزش ،شخصیت ،رفتار در کالس و
توانايی علمی استاد اشاره کرد (.(Marsh et al., 2009
پژوهشها و مطالعات مختلفی به ارزيابی کیفیت فرايند
تدريس و يادگیری پرداختهاند که در ادامه به چند مورد اشاره
میشود.
 (2001( Levinthal et al.مطالعهای با عنوان «ارزيابی
دانشجو از رفتار استاد بهمنظور برآورد اختالف واقعی ايدهآل:
انتقاد از روش رتبهبندی استاد» را با هدف مقايسة ارزيابی
دانشجويان از رفتار مشاهدهشده و رفتار ايدهآل استاد (مقايسة
وضعیت موجود و وضعیت مطلوب) انجام دادند .به اين منظور،
 263نفر از دانشجويان مقطع کارشناسی در زمینة بررسی رفتار
کنونی استادان و رفتار آرمانی از نظر دانشجويان ارزيابی شدند.
نتايج تفاوت معنیداری را بین رفتار موجود و رفتار مطلوب
استادان نشان داد .در اين راستا ،توجه به رويکردهای جديد
تدريس برای ارتقای کیفیت تدريس به استادان توصیه شد.
 )2008) Okumufi & Duygunدر پژوهشی با عنوان
«مديريت خدمات آموزش عالی و ارتباط بین ادراک
دانشجويان از کیفیت و رضايت آنها» دريافتند بین ادراکات
و انتظارات دانشجويان تفاوت وجود دارد و ادراکات و رضايت
دانشجويان با يکديگر ارتباط مثبت دارند.
 (2008) Shabani Varaki et al.کیفیت تدريس در مراکز
عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی را ارزيابی کردند.
شاخصهای مورد بررسی در اين پژوهش در سطح موجود
(آنچه هست) و انتظارات (آنچه بايد باشد) بررسی شد .نتايج
تحلیل کیفیت تدريس در اين پژوهش بیانگر آن است که بین
کیفیت تدريس در سطح موجود و انتظارات تفاوت معنیداری
وجود دارد.
 (2004) Zolfaghar & Mehr Mohammadiارزيابی
دانشجويان از کیفیت تدريس اعضای هیئت علمی رشتههای
علوم انسانی دانشگاههای تهران را در سه محور کلی تسلط بر
موضوع ،مديريت کالس و روابط انسانی بین استاد و دانشجو
بررسی کردند.
 (2007) Maroofi et al.در پژوهش خود از ارزيابی
تدريس بهعنوان وجه مورد غفلت واقعشده در آموزش عالی
ايران ياد کردند و مسائل و مشکالت مربوط به ارزيابی کیفیت
تدريس را از اصلیترين موانع اهمیتدادن به آن شمردهاند.
 (2010( Raoufi et al.فرم جديد ارزيابی کیفیت تدريس
استادان دانشگاه براساس ديدگاه ذینفعان و اصول ششگانة
دانشپژوهی کالسیک را طراحی کردند.

از آنجاکه کیفیت مفهومی چندوجهی است و در پايان در
ذهن مشتريان ارزيابی میشود ،سنجش آن دشواریهايی را
به همراه دارد؛ بنابراين طراحی ابزاری کارآمد برای ارزيابی و
تحلیل کیفیت عملکرد مؤسسههای آموزشی اهمیت ويژهای
دارد.
پاراسورامان و همکارانش در سال  1988اولین کسانی
بودند که تالش کردند روشهای مختلف ارزيابی کیفیت را
مقايسه و طبقهبندی کنند .بخش عمدة ادبیات تحقیق در
زمینة سنجش و ارزيابی کیفیت خدمات به استفاده از ابزار
سروکوآل ( )Servqualآنها اختصاص يافت و از آن بهعنوان
مدل تحلیل شکاف نیز ياد میشود که از طريق شکاف میان
انتظار و ادراک مشتری از خدمات دريافتشده ،سعی دارد
میزان کیفیت خدمات را بسنجد ( Stodnick & Rogers,
.)2008; Munawarkhan et al., 2011
پژوهشهای مختلف زيادی در داخل و خارج از ايران به
ارزيابی کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از مدل سروکوآل
پاراسورامان و همکارانش پرداختهاند.
تحقیقات (2010) ،(2011) Munawarkhan et al.
(2007) Yı ،(2008) Stodnick & Rogers ،Ahmad et al.
(1998) Aldridge ،(2009) Oliveira & Ferrera ،lmaz et al.
Kebriaei & ،)2009( Bahraini et al. ،& Rowley
 (2005(Roudbariو  )2006) Aghamolaei et al.از اين
جملهاند.
 (1994) Kranyn & Taylorچهار مدل ارزيابی کیفیت
خدمات را ارائه کردند:
 .1مدل سروکوآل که کیفیت خدمات را بر اساس رابطة
زير محاسبه میکند:
انتظار او از خدمت– استنباط مشتری از خدمت دريافتشده=
کیفیت خدمات از نظر مشتری

 .2مدل سروکوآل وزنی که بر مبنای زير برای تعیین
سطح کیفیت خدمت به کار برده میشود:
میزان اهمیت هر آيتم× [انتظار او از خدمت -استنباط مشتری
از خدمت دريافتشده]= کیفیت خدمت

 .3مدل سرو پروف که با روش زير میزان کیفیت خدمات
را اندازهگیری میکند:
(عملکرد سازمان عرضهکننده) استنباط مشتری از کیفیت دريافت
شده= کیفیت خدمت از نظر مشتری

 .4مدل سروپروف وزنی که کیفیت خدمت را با رابطة زير
مشخص میکند:

حجازی و همکاران :مقایسه مدلهای سنجش کیفیت خدمات در ارزیابی...

اهمیت هر آيتم× [استنباط مشتری از خدمت دريافتشده
(عملکرد سازمان)]= کیفیت خدمت از نظر مشتری ( & Cronin
.)Taylor, 1994; Asubonteng & Mcdeary, 1996; Hayes, 1997

مرور پژوهشهای انجامگرفته در اين زمینه نشان میدهد
برای ارزيابی خدمات آموزشی از روشهای متنوعی از جمله
تحلیلهای آماری و ابزاری خطی استفادة زيادی شد ،اما
پیشرفتهای صورتگرفته در ديگر رشتههای دانشگاهی و
استفاده از روشهای فراابتکاری مانند روشهای مبتنی بر
هوش مصنوعی برای حل مسائل پیچیده ،پژوهشگران را برای
استفاده از اين روشها در مدلسازی فرايند تصمیمگیری
ترغیب کرد .يکی از اين پیشرفتها در زمینة هوش مصنوعی،
شبکههای عصبی مصنوعیاند .شبکة عصبی مصنوعی ابزاری
برای پردازش اطالعات با ساختار موازی است که قادر به
انجامدادن موفقیتآمیز اعمالی مانند تخمین توابع غیر خطی،
طبقهبندی الگوها ،تشخیص الگوها ،پیشبینی و ...است.
(2009) ،(2009) Lihua et al. ،(2009) Wang & Xu
(2009) ،(2009) Jun-qiao ،Chang-long & Yan ming
 Yan-ming et al.از شبکة عصبی مصنوعی برای ارزيابی
کیفیت تدريس استفاده کردند.
همچنین ،پژوهشها و مطالعات مختلفی به مقايسة مدل
های ارزيابی کیفیت خدمات کرانین و تیلور ،با استفاده از
شبکة عصبی مصنوعی پرداختند که به چند مورد از آنها
اشاره میشود ،اما تاکنون پژوهشی انجام نگرفته است که به
مقايسة اين مدلها با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی در
ارزيابی کیفیت آموزش پرداخته باشد.
 )2002) Behara et al.در پژوهشی با عنوان «مدلسازی
و ارزيابی اندازهگیری کیفیت با استفاده از شبکههای عصبی
مصنوعی» به مقايسة روشهای سنجش کیفیت خدمات
پرداختند و نشان دادند ANNها در اين زمینه نسبت به مدل
های آماری توانايی بیشتری دارند.
 )2008) Jaw deng et al.پژوهشی با عنوان «تجزيه و
تحلیل شبکههای عصبی پسانتشار» انجام دادند .در اين
تحقیق ،با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی و ترکیب آن
با مدلهای کانو و سروايمپرف (سروپروف وزنی) به بررسی
کیفیت خدمات در هتلهای آب گرم پرداختند .در اين
پژوهش ،نشان دادند شبکههای عصبی نسبت به مدلهای
آماری توانايی بیشتری در مدلسازی کیفیت خدمات دارد و
برازندگی بهتری را نشان میدهد .در اين تحقیق ،ضرايب
اهمیت مؤلفههای کیفیت از طريق شبکة عصبی بهدست آمد.
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 (2009) Mir Ghafouri et al.در مطالعهای با عنوان
«ارزيابی روشهای سنجش کیفیت خدمات از طريق شبکههای
عصبی مصنوعی» با بهکارگیری شبکههای عصبی مصنوعی ،به
بررسی مقايسهای مدلهای کیفیت در صنعت هتلداری
پرداختند .نتايج نشان داد شبکههای عصبی مصنوعی با استفاده
از دادههای جمعآوریشده توسط مدل سروکوآل وزنی نسبت
به مدلهای ديگر با دقت بیشتری قادر به ارزيابی کیفیت
خدمات و پیشبینی رضايتمندی مشتريان است .اين مسئله
مؤيد اهمیت نقش اندازهگیری انتظارات ،ادراکات و میزان
اهمیت مهمانان در سنجش کیفیت خدمات است .اين نتايج
نشان میدهد در بهکارگیری شبکههای عصبی در پیشبینی
رضايتمندی مشتريان هرچه میزان اطالعات ورودی بیشتر
باشد مدل بهتر جواب میدهد.
 )2011( Abzari et al.پژوهشی با عنوان «بررسی و
ارزيابی مدلهای سنجش کیفیت خدمات الکترونیک در
صنعت برق» انجام دادند .در اين تحقیق ،برای جمعآوری
دادهها از پرسشنامة استاندارد ای -اسکوال () E-S-Qual
استفاده شد و بهمنظور بررسی و ارزيابی کیفیت خدمات
الکترونیک از چهار مدل  .1سروپروف غیر وزنی  .2ای -اس
کوال غیر وزنی  .3سروپروف وزنی (سروايمپروف)  .4ای -اس
کوال وزنی به کمک شبکههای عصبی مصنوعی استفاده شد.
نتايج بهکارگیری رويکرد شبکههای عصبی مصنوعی نشان داد
مدل ای -اسکوال وزنی نسبت به سه مدل ديگر ،با دقت
بیشتری قادر به سنجش کیفیت خدمات الکترونیک در پیش
بینی رضايت مشترکان شرکت توزيع نیروی برق استان
هرمزگان است .اين امر بیانگر وجود مدلهای بهتر برای پیش
بینی رضايت مشتريان ،در صورت استفاده از رويکردهای نوين
در مديريت بازار برق و خدماترسانی مطلوب به مشترکان
است.
 (2010( Mir Fakhroddini et all.در پژوهشی با عنوان
«شبکة عصبی مصنوعی ،رويکردی نوين در سنجش کیفیت
خدمات کتابخانههای دانشگاهی» با استفاده از پرسشنامة
استاندارد اليبکوآل ،ادراکها و انتظارهای دانشجويان
دانشگاه يزد را از کیفیت خدمات ارائهشده در کتابخانة
مرکزی دانشگاه سنجیدند و نتايج را با شبکههای عصبی
مصنوعی تجزيه و تحلیل کردند .نتايج اين پژوهش نشان
میدهد مدل شکاف (تفاوت ادراکها و انتظارها) ،نسبت به
مدل ادراکها يا مدل عملکرد ،توانايی بیشتری در سنجش
کیفیت خدمات دارد.
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از آنجاکه در فرايند انتخاب ،استخدام و ارتقای اعضای
هیئت علمی دانشگاهها ،بهطور عملی بر نقش پژوهش بیش از
آموزش تأکید میشود و به کارکرد آموزش در دانشگاهها
بهطور گستردهای بیاعتنايی میشود ،ضرورت توجه به
کیفیت آموزش را بهضوح میبینیم.
بنابراين ،هدف از اين تحقیق بررسی و ارزيابی کیفیت
فرايند تدريس و يادگیری به کمک چهار مدل سروپروف غیر
وزنی ،سروکوآل غیر وزنی ،سروپرف وزنی و سروکوآل وزنی به
کمک شبکة عصبی مصنوعی است.
با توجه به اينکه تاکنون پژوهشی در اين زمینه انجام
نگرفته است ،اين تحقیق در پاسخ به اين پرسش به ما کمک
میکند که کداميک از اين مدلها در ارزيابی کیفیت فرايند
تدريس و يادگیری مفیدتر است.
روش پژوهش
در اين تحقیق ،برای ارزيابی کیفیت فرايند تدريس و
يادگیری در دانشگاه ،پرسشنامهای با درنظرگرفتن هفت
مؤلفه و  22گويه تهیه شد .برای سنجش روايی پرسشنامه
ابتدا با مروری جامع بر ادبیات تحقیق لیست کاملی از مؤلفهها
بهدست آمد .سپس در مصاحبه با خبرگان دانشگاهی مؤلفه
های مذکور تصحیح و تعديل شدند .همچنین ،برای سنجش
پايايی پرسشنامة تحقیق از ضريب آلفای کرونباخ به کمک نرم
افزار  SPSSاستفاده شد .از آنجاکه ضريب آلفای محاسبهشده
تمامی پرسشنامه در هفت بعد مختلف کیفیت تدريس در
سطح بااليی است ،پرسشنامة مورد نظر پايايی قابل قبولی
دارد .پرسشنامة مذکور دارای سه بخش است :بخش اول
پرسشنامه  22پرسش داشت و انتظارات دانشجويان را می
سنجید .بخش دوم پرسشنامه شامل  22پرسش بود که
عالوهبر مشخصکردن سطح عملکرد استادان يا بهعبارت ديگر
ادراک دانشجويان از کیفیت خدمات ارائهشده ،میزان اهمیت
هريک از  22مؤلفة کیفیت در يک طیف هفتتايی ديگر
مشخص میشد .عالوهبراين پرسشی نهايی بهعنوان ارزيابی
کلی از کیفیت فرايند تدريس و يادگیری بهصورت برجستهتر
در انتهای پرسشنامه تعبیه شد و از دانشجويان خواسته شد تا
به اين پرسش نیز در طیفی هفتتايی جواب دهند.
جامعة آماری اين پژوهش دانشجويان تحصیالت تکمیلی
رشتههای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد شامل  645نفر
در مقطع کارشناسی ارشد و  425نفر در مقطع دکتری در
نیمة دوم سال تحصیلی  90-91است که با استفاده از جدول

مورگان حجم نمونه تعیین شد و  280پرسشنامه تکمیل شد
و پس از حذف پرسشنامههای ناقص و دادههای دورافتاده،
 202پرسشنامه تجزيه و تحلیل نهايی شد.
میانگین قدر مطلق خطا  ،1MAEمیانگین مربع خطا
 2MSEو میانگین قدر مطلق درصد خطا  3MAPEبرای اندازه
گیری دقت و تغییرات بین مقادير در روش شبکة عصبی
مصنوعی و مقادير حقیقی ويژگیهای خروجی استفاده شدند.
()1

1 n
*yi  yi

n i 1
2

y  y 
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*
i

i

i 1
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n
*
که  yiمقادير واقعی و  yiمقادير مدلشدة ارزيابی و n
تعداد کل دادههاست.
نمودار  1بیانگر مدل مفهومی اين تحقیق است .در اين
تحقیق ،پس از بررسی انواع توابع محرک ،درنهايت از توابع
محرک تانژانت هايپربولیک در اليههای مخفی و خطی در
الية خروجی استفاده شد .برای يافتن شبکهای با ساختار
مناسب به کمک الگوريتمهای آموزش ،از معیارهای ،MSE
 MAEو  MAPEاستفاده شد .با توجه به هدف مورد نظر از
شبکة عصبی ،نوع شبکه و الگوريتم انتخاب میشوند که
معموالً برای کاربردهای برآورد مناسبترين شبکهMLP ،
است .در اين تحقیق ،الگوريتم آموزش مومنتوم ( 4)GDMکه
از الگوريتمهای پرکاربرد است ،برای همگامسازی وزنهای
شبکة عصبی مصنوعی استفاده شد .اين الگوريتم آموزش
شبکه را بسیار سريع انجام میدهد و سطح خطای موجود را
حداقل میسازد .درواقع ،اين الگوريتم برای افزايش سرعت
يادگیری شبکه طراحی شد.
بهمنظور بررسی و ارزيابی کیفیت فرايند تدريس و يادگیری،
چهار مدل با يکديگر مقايسه شدند .اين مدلها عبارتند از:
 .1مدل سروپروف :استنباط دانشجو از کیفیت دريافت
شده
1. Mean Absolute Error
2. Mean Square Error
3. Mean Absolute Percentage Error
4. Gradient Descent with Momentum

حجازی و همکاران :مقایسه مدلهای سنجش کیفیت خدمات در ارزیابی...

 .2مدل سروکوآل :انتظار دانشجو از خدمت منهای
استنباط او از خدمت دريافتشده
 .3مدل سروپروف وزنی :اهمیت هر آيتم ضرب در
استنباط دانشجو از خدمت دريافتشده
 .4مدل سروکوآل وزنی :میزان اهمیت هر آيتم ضرب در
انتظار دانشجو از خدمت منهای استنباط او از خدمت
دريافتشده
در تمامی مدلسازیها ،ابتدا دادهها به سه قسمت تقسیم
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شدند 60 :درصد برای آموزش 15 ،درصد برای اعتبارسنجی و
 25درصد برای آزمايش بهصورت تصادفی انتخاب شدند.
سپس شبکههای متعددی با استفاده از جعبة ابزار شبکة
عصبی در نرمافزار  NeuroSolution 5.0تولید و طراحی
شدند .الگوريتم يادگیری  GDMبرای مدلسازی انتخاب شد
که از آنها شبکهای يک اليه ،شبکهای دواليه و شبکهای سه
اليه که بیشترين میزان ضريب همبستگی در شبکههای
تولیدشده را داشتند ،درنهايت انتخاب و گزارش شدند.

نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش

نتایج و بحث
از نظر ويژگیهای جمعیتشناختی 54/5 ،درصد از
پاسخگويان مرد و بقیه زن بودند 55/4 ،درصد غیر خوابگاهی
و بقیه خوابگاهی بودند .بیشترين فراوانی پاسخگويان مربوط
به رشتة زراعت و اصالح نباتات و علوم دامی و کمترين
فراوانی مربوط به رشتة مکانیک ماشینهای کشاورزی است.
مدل یک :سروپروف

در اين مرحله ،اطالعات مربوط به ادراک دانشجويان از
کیفیت فرايند تدريس و يادگیری را بهعنوان ورودی و ارزيابی
کلی پاسخدهندگان از کیفیت را بهعنوان خروجی به شبکه
داديم .شبکههای متعددی طراحی شدند که از بین آنها

شبکهای يکاليه ،شبکهای دواليه و شبکهای سهاليه که
بیشترين میزان ضريب همبستگی در شبکههای تولیدشده را
داشتند انتخاب و در جدول  2گزارش شد .در مدل سروپروف،
بهترين مدل همانطور که در جدول نشان داده شد ،دارای
اليهای ورودی با هفت متغیر ورودی و  38نرون در الية
مخفی اول و  36نرون در الية مخفی دوم و  34نرون در الية
مخفی سوم و اليهای خروجی با متغیری خروجی است .اين
معماری بیشترين ضريب همبستگی ( )0/95و کمترين
مقادير  )0/07( MSE ،)0/12( MAEو 2/87) MAPE
درصد) را برای ارزيابی کیفیت نشان میدهد؛ بنابراين اين
مدل با معماری  1-34-36-38-7بهعنوان بهترين راه حل
برای تخمین ارزيابی کیفیت انتخاب شد.
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جدول  .1برخی از ویژگیهای فردی دانشجویان

فراوانی

درصد

ویژگیهای فردی
مرد
زن

110
92

54/5
45/5

مجموع

202

100/0

خوابگاهی

90

44/6

غیر خوابگاهی

112

55/4

مجموع

202

100/0

کارشناسی ارشد

120

59/4

دکتری

82

40/6

مجموع

202

100/0

آبیاری

15

7/4

اقتصاد کشاورزی

15

7/4

باغبانی

23

11/4

بیوتکنولوژی و بهنژادی گیاهان زراعی

13

6/4

خاکشناسی

15

7/4

زراعت و اصالح نباتات

39

19/3

علوم دامی

39

19/3

علوم و صنایع غذایی

17

8/4

گیاهپزشکی

15

7/4

مکانیك ماشینهای کشاورزی

11

5/4

مجموع

202

100/0

جنسیت

نوع سکونت

مقطع

رشتة تحصیلی

جدول  .2نتایج آزمون آماری بین مقادیر واقعی و تخمینی توسط مدلهای مختلف  ANNدر مدل سروپروف

مدل

NH1

NH2

NH3

R

MSE

MAE

(%) MAPE

ANN1

4
20

18

-

0/86
0/86

0/24
0/20

0/34
0/28

10/35
8/18

ANN3

38

36

34

0/95

0/07

0/12

2/87

ANN2

 NHتعداد نرون در هر الیة مخفی

مدل دو :سروکوآل

اين مدل به مدل شکاف (انتظارات -ادراکات) نیز معروف
است .در اين مرحله ،اطالعات مربوط به شکاف بین انتظارات
و ادراکات را بهعنوان ورودی و ارزيابی کلی پاسخدهندگان از
کیفیت را بهعنوان خروجی به شبکه داديم .نتايج سه شبکه و
ويژگیهای آنها در جدول  3نشان داده شد .در اين مرحله،
بهترين مدل همانطورکه در جدول نشان داده شد ،دارای
الية ورودی با هفت متغیر ورودی و  26نرون در الية مخفی

اول و  30نرون در الية مخفی دوم و  22نرون در الية مخفی
سوم و يک الية خروجی با متغیری خروجی است .اين
معماری دارای بیشترين ضريب همبستگی  0/94و کمترين
مقادير  )0/12( MSE ،)0/228( MAEو 5/40) MAPE
درصد) را برای ارزيابی کیفیت نشان میدهد؛ بنابراين اين
مدل با معماری  1-22-30-26-7بهعنوان بهترين راه حل
برای تخمین ارزيابی کیفیت در مدل انتخاب شد.
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جدول  .3نتایج آزمون آماری بین مقادیر واقعی و تخمینی توسط مدلهای مختلف  ANNدر مدل سروکوآل
مدل

NH1

NH2

NH3

R

MSE

MAE

(%) MAPE

ANN1

4
35

40

-

0/90
0/91

0/13
0/16

0/25
0/17

5/86
3/62

ANN3

26

30

22

0/94

0/12

0/228

5/40

ANN2

هفت متغیر ورودی و يازده نرون در الية مخفی اول و يازده نرون
در الية مخفی دوم و هشت نرون در الية مخفی سوم ،دارای الية
خروجی با يک متغیر خروجی است .اين معماری بیشترين
ضريب همبستگی  0/88و کمترين مقادير ،)0/34( MAE
 )0/19( MSEو  9/35) MAPEدرصد) را برای ارزيابی کیفیت
نشان میدهد؛ بنابراين اين مدل با معماری  1-8-11-11-7به
عنوان بهترين راه حل برای تخمین ارزيابی کیفیت انتخاب شد.

مدل سه :مدل سروپروف وزنی

در اينجا ادراکات (میزان اهمیت بهعنوان ورودی) و ارزيابی کلی
پاسخدهندگان از کیفیت را بهعنوان خروجی به شبکه داديم و
شبکهها با همان نسبت اطالعات برای آموزش ،اعتبارسنجی و
آزمون طراحی شدند .نتايج سه شبکه و ويژگیهای آنها در
جدول  4نشان داده شد .در اين مرحله ،بهترين مدل همان
طورکه در جدول نشان داده شد دارای اليهای ورودی با

جدول  .4نتایج آزمون آماری بین مقادیر واقعی و تخمینی توسط مدلهای مختلف  ANNدر مدل سروپروف وزنی (سروایمپروف)
مدل

NH1

NH2

NH3

R

MSE

MAE

(%) MAPE

ANN1

4
6

4

-

0/86
0/75

0/19
0/37

0/32
0/47

7/79
12/51

ANN3

11

11

8

0/88

0/19

0/34

9/35

ANN2

هفت متغیر ورودی و  29نرون در الية مخفی اول و چهارده
نرون در الية مخفی دوم و يک الية خروجی با يک متغیر
خروجی است .اين معماری بیشترين ضريب همبستگی  0/96و
کمترين مقادير  )0/06( MSE ،)0/18( MAEو4/41) MAPE
درصد) را برای ارزيابی کیفیت نشان میدهد؛ بنابراين اين مدل
با معماری  1-14-29-7بهعنوان بهترين راه حل برای تخمین
ارزيابی کیفیت انتخاب شد.

مدل چهار :سروکوال وزنی

مدل شکاف (انتظارات -ادراکات)میزان اهمیت -بهعنوان
ورودی -در مرحلة نهايی اطالعات شکاف که در نمرههای
اهمیت ضرب شده بودند ،به شبکه داده شد و ارزيابی کلی
پاسخدهندگان را از کیفیت بهعنوان خروجی به شبکه داديم.
نتايج در جدول  5نشان داده شد .در اين مرحله ،بهترين مدل
همانطورکه در جدول نشان داده شد دارای اليهای ورودی با

جدول  .5نتایج آزمون آماری بین مقادیر واقعی و تخمینی توسط مدلهای مختلف  ANNدر مدل سروکوآل وزنی
مدل

NH1

NH2

NH3

R

MSE

MAE

)MAPE(%

ANN1

4
29

14

-

0/95
0/96

0/12
0/06

0/24
0/18

6/10
4/41

ANN3

34

36

41

0/94

0/10

0/19

4/4

ANN2

همانطورکه در جدول  6نشان داده شد ،در هر چهار مدل
ارزيابی ،شبکة عصبی مصنوعی با دقت تقريباً بااليی ،پیشبینی را
ارائه میدهد .مقايسة نتايج نشان میدهد وقتی از دادههای مدل
سروکوآل وزنی استفاده میکنیم ،نتايج بهتری بهدست میآيد .در
اين مدل ،عالوه بر ادراکات يا عملکرد فعلی و انتظارات ،میزان
اهمیت هر آيتم براساس اين فرض استفاده شد که بعضی از

ويژگیها از ويژگیهای ديگر معنیدارترند .اين نتايج نشان می
دهد در بهکارگیری شبکههای عصبی در پیشبینی رضايتمندی
مشتريان هرچه میزان اطالعات ورودی بیشتر باشد مدل بهتر
جواب میدهد .همچنین ،نتايج اين تحقیق همخوانی بااليی با
مطالعات پیشین دارد.
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 نتایج پژوهش.6 جدول
(%) MAPE

MAE

MSE

R

مدلهای ارزیابی

2/87
5/40

0/12
0/228

0/07
0/12

0/95
0/94

مدل سروپروف
مدل سروکوآل

9/35

0/34

0/19

0/88

)مدل سروپروف وزنی (سروایمپروف

4/41

0/18

0/06

0/96

مدل سروکوآل وزنی

میدهد که در بهکارگیری شبکههای عصبی در پیشبینی
رضايتمندی دانشجويان هرچه میزان اطالعات ورودی بیشتر
 اين مسئله مؤيد اهمیت نقش.باشد مدل بهتر جواب میدهد
 انتظارات و میزان اهمیت دانشجويان در،اندازهگیری ادراکات
سنجش کیفیت فرايند تدريس و يادگیری است؛ بنابراين
پیشنهاد میشود در ارزيابی کیفیت از ديدگاه مشتريان عالوه بر
 انتظارات و میزان اهمیت هر آيتم،ادراکات يا عملکرد فعلی
 بهعنوان پیشنهادهايی برای تحقیقهای، همچنین.استفاده شود
 به پژوهشگران پیشنهاد میشود مدل بهکارگرفته در اين،بعدی
.پژوهش را در سازمانهای خدماتی و تولیدی ديگر بهکار گیرند
، میتوان بهجای کیفیت فرايند تدريس و يادگیری،همچنین
.کیفیت کل محیط آموزشی را ارزيابی کرد

نتیجهگیری و پیشنهادها
 شبکة،نتايج نشان میدهد در هر چهار مدل ارزيابی کیفیت
عصبی مصنوعی با دقت تقريباً بااليی پیشبینی را ارائه می
 مقايسة نتايج نشان میدهد وقتی از دادههای مدل.دهد
 نتايج بهتری بهدست میآيد،سروکوآل وزنی استفاده میکنیم
.و مدل سروپروف وزنی قابلیت پیشبینی کمتری دارد
Jaw et al. ،(2002) Behara et al. اين نتايج با تحقیقات
Mir
،(2009) Mir Ghafouri et al. ،)2008) deng
( در2011)Abzari et al. ( و2010) Fakhroddini et al.
مقايسة مدلهای سنجش کیفیت خدمات همخوانی بااليی دارد
و همچنین بر مزيت شبکههای عصبی بهعنوان ابزاری قدرتمند
 اين نتايج نشان.در تحلیل اطالعات غیر خطی تأکید دارد
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