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چکیده
زمینه و هدف :تحلیل و پیشبینی کارایی در سازمانها برای ارزیابی عملکرد واحدها و برنامه ریهیی بهرای
بهبود عملکرد واحدها از اهمیت زیادی برخوردار است .هدف این پژوهش تحلیل و پیشبینهی کهارایی نیهبی
شعب تأمین اجتماعی کشور است .بر این اساس ،در این مطالع چارچوبی بهرای بهررورد ارزآ رینهدا کهارایی
واحدها با استفادا از شبک های عصبی مصنوعی ایجاد شدا است.
روششناسی :در این پژوهش با استفادا از روآ نا پارامتریک تحلیل پوششی داداهها و توهوری بهازیهها،
شکافهای تحقیق در زمین اندازاگیری کارایی هیین و تکنیکی در یک زنجیرا تأمین دو سطحی در شهرایط
ثبات قیمت و عدم ثبات قیمت پوشش دادا شدا است.
یافتهها :ابتدا کارایی شعب با استفادا از روآ تحلیل پوششی داداهها محاسهب شهدا و سه د دسهت بنهدی
کاراییها انجام شدا است .در این پژوهش بر اساس کاراییهای گذشت واحدها و محاسب کارایی هیین رنها
در سالهای متوالی کارایی رتی واحدها با استفادا از تابع سری زمانی پیشبینی شد.
نتیجهگیری :مدیران باید نوعی سییتم جمعروری و پردازآ داداهها پیهاداسهازی کننهد و به طهور مرتهب
خوش بندی و پیشبینی کارایی برای مااها و سالهای ریندا انجام دهند و بر اساس رن بر بهبود و بهین سازی
ورودیها و خروجیها ب ردازند.
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مقدمه
برای سبقت از رقبا در دنیای رقابتی امروز هر سازمانی باید از جایگاا واقعی خود رگاهی
کاملی داشت باشد .سازمانها برای تعیین جایگاا خود باید وضعیت موجود و عملکردشان را
مورد ارزیابی دقیق قرار دهند .معیارهای مختلفی در سالهای اخیر برای ارزیابی عملکرد
سازمانها مورد استفادا قرار گرفت است .یکی از مهمترین و پرکاربردترین رنها معیار
کارایی است (چارنی و همکاران .)6891 ،روآهای بییاری برای اندازاگیری امتیاز کارایی
در تحقی قات گذشت مطرح شدا است .در مقایی بین تمامی مدلها ،تحلیل پوششی داداها
روآ بهتری برای سازماندهی و تحلیل داداها است؛ زیرا اجازا میدهد ک کارایی در طول
زمان تغییر کند و ب هیچگون پیش فرضی در مورد مرز کارایی نیاز ندارد .همچنین امکان
لحاظ چندین ورودی و چندین خروجی را برای هر واحد تصمیمگیری دارد (چارنی و
همکاران.)6899 ،
تحلیل پوششی داداها از مهمترین تکنیکهای نا پارامتری در اندازاگیری کارایی اسهت
ک با استفادا از مدلسازی ریاضی ،کارایی نیبی واحدهای مورد ارزیابی را میسنجد .ضهع
مدلهای سنتی در ارزیابی عملکهرد فررینهدهای دارای سهاختار شهبک ای محققهان را بهر رن
داشت تا ب توسع مدلهایی برای غلب بر ایهن مشهکل ب ردازنهد (جهانیکی0222 ،؛ پریتهو و
همکاران .)0229 ،ب طور کلی ،تحلیل پوششی داداهای شهبک ای به دسهت ای از مهدلهها
اطالق میشود ک برخی خصوصیات مشهتر دارنهد (نِمونهو و گوتهو6888،؛ نِموتهو و گوتهو،
 .)0222این مدلها فرمولبندی مشخصی ندارند و بر اسهاس سهاختار شهبک و واحهد مهورد
6
مطالع فرمول میشوند .احتمال وجود چنین ساختارهایی اولین بار توسط چهارنی و همکهاران
مورد بحث قرار گرفت .از رن زمان ب بعد ،تحقیقات زیادی در مورد شناسهایی و مهدلسهازی
چنین ساختارهایی صورت گرفت است ،ب گون ای ک برخی از محققهان مهدلههایی را بهرای
ارزیابی کارایی تحت شرایط خاص توسع دادااند ،برخی دیگر خواص و ویژگیهای مدلها را
بررسی کردااند و باقیماندا هم مدلهای موجود را برای حهل میها ل دنیهای واقعهی به کهار
بردااند (لین و همکاران.)0229 ،
فار و گروسک وپ  0و فار و همک اران چندی ن مدل تحلیل پوششی دادا ها شبک ای
ارا کرد ند ک ای ن مدل ها می تواند بهرای توسهع حالهت ههای مختله مهدل تحلیهل
پوششی دادا ها سنتی استفادا شود ( فار و همکاران 6881 ،؛ فار و همکاران 6889 ،؛ فار
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و همکاران .) 0229 ،اولی ن دست  ،مدل های ا ی یتا 6هیتند ک مانند مدل تحلیل پوششی
دادا ها سنتی بعد زمان را در نظر نمی گیرد ،ولی قادر است فرری ندهای داخلی سی یتم را
مدل ک ند .در ای ن نوع مدل ها ،برخی خروجی های فرری ندهای خاص ب عنهوان ورودی
فرری ندهای دی گر مصرف می شوند  .مدل های دو مرحل ای تحلیل پوششی دادا ها نهوع
خاصی از ای ن دست از مدل ها هیتند .دست دوم ،مدل های پویا 0هیتند ک در رن هها،
برخی از خروجی های یک فرری ند در یک دورا ب عنوان ورودی های همان فرری نهد در
دورا بعد استفادا می شوند و می توان رن ها را ب صورت معی ارهای می انی در واحد زمان
در نظر گرفت .دست سوم ،مدل های پذی رآ فناوری ی ا جری ان مشتر  2هیتند ک به
منظور تخصی ص مناسب منابع بی ن مراحل مختل فناوری های تولیه د به که ار گرفته
می شوند.
ت حلیل پوششی دادا های شبک ای ب عنوان نوع خاصی از مدل های تحلیل پوششی
دادا ها شناخت نمی شود ،بلک ب گروهی از مدل ها ک دارای برخی ویژگی های مشتر
هیتند اطالق می شود .مدل های مختلفی برای محاسب ی کارایی سییهتم ههای تحلیهل
پوششی دادا های شبک ای توسع دادا شدا است .کاو 4این مدل ها را در ن دسهت مهدل
میتقل ،مدل مبتنی اندازا گیری فاصل سی یتم ،مدل اندازا گیهری فاصهل فررینهد ،مهدل
اندازا گیری فاصل عامل ،مدل اندازا گیری مبتنی بهر متغیرههای ک مبهود و مهازاد ،مهدل
کارایی سی یتم دارای حالت نیبتی ،1مدل کارایی فرریند دارای حالت نیبی ،مدل مبتنهی
بر نظری بازی ها و مدل مبتنی بر ارزآ طبقه بنهدی کهردا اسهت (کهاو .)0228 ،فهار و
گروسکوپ مبتنی بر تحقیقات ش هارد 1و ش هارد و فهار مجموعه ای از مهدل هها را به
منظور پرداختن ب ساختارهایی ارا کردند ک تحلیل پوششی دادا ها سنتی از پهرداختن
ب رن ها عاجیند ( ش هارد و همکاران 6892،؛ ش هارد و همکاران .) 6891 ،منظور مدیریت
بهتر سازمان ها الزم است با استفادا از روآ های کاررمد ،کارایی سهازمان را پهیش بینهی
کرد  .در این تحقیق با استفادا از تکنیک های دادا کاوی و شبک های عصبی و با کشه
الگوهای پنهان ،کارایی برای سال های ریندا انجام پیش بینی می شود (کاو.)0264 ،

1. Static
2. Dynamic
3. Shared flow or technology adoption model
4. Kao
5. Ratio-form
6. Shephard
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پیشینۀ پژوهش

چن و همکارانش از مدل مجموع وزن برای محاسب کارایی متمرکی زنجیهرا تهأمین اسهتفادا
کردند و س د ب تفکیک کارایی اجیاء زنجیرا تأمین پرداختند (چن و همکاران0228 ،؛ چهن
و همکاران0221 ،؛ چن و همکاران .)0224 ،لییانگ و همکارانش از جمل اولین کیانی بودند
ک از مفهوم تووری بازیها برای محاسب کارایی زنجیرا تأمین استفادا کردند .او در مقال اآ
با استفادا از بازی استکلبرگ یا بازی رهبر -پیرو ،ب محاسب کارایی هر یک از اجیاء زنجیهرا
تأمین پرداخت .مقاالت زیادی از روآ لییانگ استفادا کردند و به بررسهی کهارایی زنجیهرا
تأمین در شرایط عدم همکاری بین اجیاء پرداختند.
پیشینه تجربی
در سال  0262مدل چان زنی نش در مقال ای برای محاسب کارایی با فرض همکاری در بین
اجیاء زنجیرا تأمین مورد استفادا قرار گرفهت .ایهن مقاله بهرای محاسهب کهارایی در حالهت
همکاران با استفادا از رویکرد چان زنی نش ب یک مدل غیر خطی دست یافت ک بها خطهی
کردن رن مدل ب محاسب کارایی اجیاء زنجیرا تأمین میپردازد .مقاالت زیادی از روآ چان
زنی نش استفادا کردند و ب بررسی کارایی زنجیرا تهأمین در شهرایط همکهاری بهین اجهیاء
پرداختند .بر اساس پژوهشها مشخص شدا است ک کارایی هیینه بها توجه به اهمیهت و
ضرورت بییار زیادآ در زنجیرا تأمین مطالعه نشهدا اسهت و روآههای همکارانه و غیهر
همکاران در دو حالت قیمت ثابت در بلندمدت و قیمت متغیر در کوتاا مدت مورد ارزیابی قرار
نگرفت اند .تحقیق حاصل ب دنبال پوششدهی این شکاف خواهد بود.
روششناسی پژوهش
در این پژوهش با توج ب توسع مدل ریاضی و استفادا از تکنیکههای تحقیهق در عملیهات
پیشرفت و مدلسازی از روآ تحقیق یا استراتژی تحقیق شب رزمایشی استفادا شهدا اسهت.
این تحقیق از منظر هدف ،یک تحقیق توسع ای و از نظر روآ اجرا ،مطالع ای کتابخان ای-
پیمایشی است .برای کلیهات پهژوهش از روآ مطالعهات کتابخانه ای اسهتفادا شهدا اسهت.
همچنین ،ب منظور راستیرزمایی مدلهای ارا شدا ،از مثالههای نمونه متنهوعی در ابعهاد
مختل استفادا شدا است .استفادا از روآهای برنام رییی خطی و غیرخطی ،برنامه ریهیی
تصادفی ،بهین سازی استوار و همچنین نرمافیارهای ریاضی گمهی و متلهب صهورت پذیرفته
است .در این تحقیق با استفادا از تکنیکهای داداکاوی و شهبک ههای عصهبی و بها کشه
الگوهای پنهان پیشبینی کارایی برای سالهای ریندا را انجام شدا است.

161 /

رحلیل پیشبیسی کارایی با ر یکرد رحلیل پوششی دادمها دادم کا ی

تحلیل پوششی دادهها؛ روشی غیر پارامتری برای اندازاگیری کارایی نیبی واحدها با
ورودی و خروجی یکیان و تعیین مرز کارایی واحدهای تصمیم گیرندا 6است .پیدایش
تکنیک تحلیل پوششی داداها ب سال  6819باز میشود (فارل .)6819 ،فارل با استفادا از
روشی همانند اندازاگیری کارایی در مباحث مهندسی ،ب اندازاگیری کارایی برای واحدهای
تولیدی اقدام کرد .کارایی عددی بین صفر و  6است ،هرچ ب یک نیدیکتر باشد واحد
تحت ارزیابی کاررتر و هر چ ب صفر نیدیکتر باشد ،ناکاراتر است .موردی ک فارل برای
اندازاگیری کارایی مد نظر قرار داد ،شامل یک ورودی و یک خروجی بود .در سالهای بعد
پژوهشگرانی نظیر ربراهام چارنی ،ویلیام کوپر و ادوارد رودز ،0دیدگاا فارل را توسع دادند و
الگویی را ارا کردند ک توانایی اندازاگیری کارایی با چندین ورودی و خروجی را داشت .این
الگو تحت عنوان تحلیل پوششی داداها نام گرفت.
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این مدل یکی از مدلهای پای در تحلیل پوششی داداها و معروف ب مدل سهیسهیرر
است ک در رن بازدهی نیبت ب مقیاس ثابت فهرض شهدا اسهت .رابطه فهوق یهک مهدل
پوششی سیسیرر ورودی محور را نشان میدهد.
داده کاوی؛ داداکاوی ب استخراج دانش از حجم انبوهی از داداها اطالق میشود (کمبر و
هان .)0221 ،2ب همین دلیل ،بییاری از افراد این واژا را مترادفی برای واژا کش دانش
میدانند؛ اما داداکاوی در واقع مرحل ای از فرریند کش دانش است ک ب رن کش دانش از
پایگاا دادا میگویند .داداکاوی فرریند انتخاب ،بررسی و مدلسازی مقادیر زیادی دادا برای

1. DMU: Decision Making Unit
2. Charnes, A, W.W. Cooper and E. Rhodes
3. Michelin Kamber- Jiawei Han
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کش الگوهای پنهان داداها ب منظور ایجاد مییت برای کیب و کار است ک از طریق
کاوآ داداهای بانکهای اطالعاتی ،اطالعات و دانش مفید را از داداها استخراج میکند .در
عمل دو هدف اصلی داداکاوی شامل پیشگویی و توصی است .پیشگویی شامل
ب کارگیری بعضی متغیرها یا فیلدها در مجموع داداها برای پیشگویی مقادیر ناشناخت یا
رتی دیگر متغیرها است .از سوی دیگر توصی  ،بر روی یافتن الگوهای توصی داداها ک
توسط انیانها قابل تفییر هیتند ،تاکید دارد؛ بنابراین میتوان فعالیتهای داداکاوی را در
دو گروا زیر طبق بندی کرد (چانگ و سی)0224 ،؛
 داداکاوی پیشبینیکنندا 6ک مدلی از سییتم را ارا میدهد ،توسط مجموع
داداهای مشخصی توصی میشود.
 داداکاوی توصیفی 0ک اطالعات جدید و غیر بدیعی را بر اساس مجموع داداهای
موجود ارا میدهد.
روشهای دادهکاوی پیشبینیکننده؛ هدف از انجام پیشبینی تعیین ترکیب خروجی با
استفادا از رفتار موجود است .در واقع رسیدن ب یک نتیج ب وسیل اطالعات موجود از
داداها است .مشخص های خروجی در این روآ میتوانند عددی و قیاسی باشند .این
استراتژی در بین استراتژیهای داداکاوی از اهمیت خاصی برخوردار است و مفهوم کلیتری
را نیبت ب موارد دیگر دارد .روآهای پیش بینیکنندا ب شرح ذیل هیتند.
طبقهبندی؛ طبق بندی 2در واقع ارزشیابی ویژگیهای داداها و س د اختصاص دادن رنها
ب مجموع ای از داداهای از پیش تعیین شدا است .این متداولترین قابلیت داداکاوی است.
داداکاوی را میتوان با استفادا از داداهای تاریخی برای تولید یک مدل یا نمایی از یک
گروا بر اساس ویژگی داداها ب کار برد .س د میتوان از این مدل تعری شدا برای
طبق بندی مجموع داداهای جدید استفادا کرد .همچنین میتوان با تعیین نمایی ک با رن
سازگار است برای پیشبینیهای رتی از رن بهرا گرفت .برای مثال برای طبق بندی تخلفات
و کالابرداریها در صنعت و اعتبارات بانکی ،با استفادا از قابلیت طبق بندی داداکاوی،
سییتم با استفادا از مجموع ای از پیش تعری شدا از داداها ،رموزآ میبیند .مجموع
داداهای مورد استفادا در این نمون باید هم شامل مجموع هایی از داداهای معتبر و هم
شامل مجموع هایی از داداهای جعلی باشند .از رنجایی ک این داداها از پیش تعیین شدا
1. Predictive data Mining
2. Descriptive data Mining
3. Classification
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هیتند ،سییتم پارامترهایی را مییابد ک میتوان از رنها برای تشخیص طبق بندی متمایی
استفادا کرد .بعد از تعیین پارامترها سییتم از رنها برای طبق بندیهای بعدی بهرا خواهد
گرفت .در واقع سییتمهایی ک بر اساس طبق بندی داداکاوی میکنند ،دو مجموع ورودی
دارند .یک مجموع رموزشی ک در رن داداهایی ک ب طور پیش فرض در دست های
مختل قرار دارند ،همراا با ساختار دست بندی خود وارد سییتم میشوند و سییتم بر اساس
رنها ب خود رموزآ میدهد یا ب عبارتی پارامترهای دست بندی را برای خود مهیا میکند.
دست دیگر از ورودیهایی هیتند ک پد از مرحل رموزآ و برای تعیین دست وارد سییتم
میشوند .تکنیکهای داداکاوی ک برای دست بندی ب کار میریند عموماً شامل تکنیکهای
0
6
شبک عصبی و درخت تصمیمگیری هیتند.
سریهای زمانی؛ پیشبینی از طریق سریهای زمانی 2برای مقادیر ناشناخت ریندا ،بر
اساس یک سری از پیش گوییهای متغیر با زمان صورت میگیرد .این روآ از نتایج معلوم
قبلی برای اعمال پیش گوییهای بعدیاآ بهرا میبرد .مدلها باید دارای ویژگیهای
مشخص زمانی مخصوصاً ب صورت سلی مراتب دوراهای زمانی (پنج یا هفت روز هفت ،
سییدهم ماا از سال ،)...فصلی ،داداهای تاریخی و توج خاص ب گذشت داشت باشند.
شبکه عصبی4؛ شبک عصبی نوعی مدلسازی سادا از سییتمهای شبک عصبی واقعی
است ک یکی از تکنیکهای روآ طبق بندی محیوب میشود .از طرفی نیی میتوان گفت
ک یک شبک عصبی ابیار محاسباتی است ک در بحث هوآ محاسباتی جای میگیرد و
مانند بییاری از ابیارهایی ک در هوآ محاسباتی تعری شدااند از سییتمهای بیولوژیک و
طبیعی الهام میگیرند (هاگان 1و همکاران.)6299،
تجزیه و تحلیل تعیین وزن پارامترهای تراکنشی؛ تجیی و تحلیل تعیین وزن
پارامترهای تراکنشی 1یا ب اصطالح رراِفاِم برای چند ده در ارزیابی واحدها استفادا شدا
است (سید حیینی و همکاران .)0262،این روآ رفتار واحدها را شناسایی میکند و
ویژگیهای رفتار واحد را با س متغیر رخرین مقدار ،فرکاند و ارزآ مالی بیان میکند.
تجیی و تحلیل رراِفاِم در بییاری از روآها مورد استفادا قرار گرفت است .رراِفاِم
کالسیک ،هر یک از واحدها را با پارامترهای ارزشش در برابر بقی واحدها رتب بندی میکند

1. Neural Network
2. Decision Trees
3. Time Series
4. Neural Network
5. Hagan, Demuth, Beal
)6. RFM (Recency, Frequency, monetary
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و یک نمرا رراِفاِم برای هر واحد ایجاد میشود .از رنجایی ک در این تحقیق کارایی واحدها
مورد اهمیت است مدل رراِفاِم مدل مناسبی ب نظر میرسد.
تعیین وزن پارامترهای تراکنشی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی؛

ضریب اهمیت (وزن) شاخصها در واحدهای مختل یکیان نییتند .بعضی شاخصها بر
شاخصهای دیگر ارجحیت بیشتر یا کمتری دارند .روآهای مختلفی مانند روآ رنتروپی،
بردار ویژا ،روآ اسمارت ،روآ تحلیل سلیل مراتبی( 6برتولینی و براگلیا )0221 ،برای تعیین
وزن شاخصها وجود دارد .متداولترین روآ برای محاسب ی وزن متغیرهای مدل رراِفاِم
طبق ادبیات ،تکنیک تحلیل سلیل مراتبی است .روآ تحلیل سلیل مراتبی یک تکنیک
قوی و یک ابیار انعطافپذیر و چند معیارا ب منظور تصمیمگیری در میا ل پیچیدا است ک
دو مفهوم کیفی و کمی را مدنظر قرار میدهد (برتولینی 0و همکاران .)0221 ،این تکنیک با
انجام مقاییات دو ب دو بین عناصر تصمیم و از طریق تخصیص امتیاز عددی ک نشان
دهندا ارجحیت یا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است ،صورت میگیرد .در جدول زیر نحوای
ارزآگذاری شاخصها نیبت ب هم نشان دادا شدا است.
جدول  .8جدول امتیازدهی به شاخصهای  iو jنسبت به یکدیگر در تکنیک AHP

ارزآ
ترجیحی

وضعیت مقایی
 iنیبت ب j

6

اهمیت برابر

2
1
9

نیبتاً مهمتر
مهمتر
خیلی مهمتر
بی نهایت
مهمتر

8
 0و 4و1
و9

ارزآهای میانی

توضیحات
گیین یا شاخص  iنیبت ب  jاهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی نیبت
ب هم ندارند.
گیین یا شاخص  iنیبت ب  jکمی مهمتر است.
تجربیات و یا قضاوتها نشان میدهد ک  iنیبت ب  jمهمتر است.
گیین یا شاخص  iدارای ارجحیت زیاد و خیلی مهمتر از  jاست.
گیین و یا شاخص  iمطلقاً از  jبی نهایت مهمتر است.
ارزآهای میانی بین ارزآهای ترجیحی را نشان میدهد مثالً 9
بیانگر اهمیتی زیادتر از  9و پایینتر از  8برای  iاست.

در فرریند تحلیل سلیل مراتبی تقریباً تمامی محاسبات مربوط بر اساس قضاوت اولیه
تصمیمگیرندا صورت می پذیرد ک در قالب ماترید زوجی ظاهر میشهود و هرگونه خطها و

1. AHP
2. Bertolini
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ناسازگاری در مقایی و تعیین اهمیت بین گیین ها و شاخصها ،نتیجه ی نههایی به دسهت
رمدا از محاسبات را مخدوآ میسازد .ب همین دلیل الزم اسهت بهرای اطمینهان از صهحت
مقاییات انجام شدا ،از رزمون نرخ سازگاری 6استفادا شود .اگر نرخ سهازگاری کمتهر از %62
باشد ،سهازگاری مقاییهات قابهل قبهول بهودا و وزنههای به دسهت رمهدا از روآ تحلیهل
سلیل مراتبی از اعتبار مناسبی برخوردارند ،در غیر این صورت مقایی ها باید تجدیدنظر شوند.
یافتههای پژوهش

تعیین وزن پارامترهای تراکنشی
برای تعیین وزن شاخصها از نظرات خبرگان استفادا شدا است تا پد از توضیح و تبیین
اهداف پژوهش برای رنان ،نظرات خود را نیبت ب ارزآ متغیرهای تراکنشیام ،رر ،اِف ابراز
دارند .برای ب دست روردن ماترید مقاییات زوجی اولی ی مربوط ب این شاخصها از
میانگین حیابی نظرات این خبرگان استفادا شدا است ک ب شرح جدول زیر است؛
جدول  .4ماتریس اولیه مقایسات زوجی شاخصهای تراکنشی

F
9
2
6
66

R
1
6
6/2
9/2

M
6
6/1
6/9
4/0

M
R
F
مجموع

گروه بندی؛ در این مرحل کاراییها در قالب  61گروا طبق بندی میگردند .از رنجایی ک
هر شاخص میتواند دو حالت ب خود گیرد (باالتر از میانگین و یا پایینتر از میانگین) بر این
اساس و با توج ب تعداد شاخصها (چهار شاخص) تعداد کل حاالت ممکن  61حالت باشد.
نوع گروا بر این اساس ساخت میشود ک برای تکتک با میانگین کل ک در مرحل قبل ب
دست رمدا ،مقدار اِم ،رر ،اِف کاراییها با مقدار هریک از شاخصهای رمدا مقایی میشود ک
ریا کمتر از میانگین است یا بیشتر از میانگین .در حالتی ک مقدار مشاهدا شدا از میانگین در
کل داداها بیشتر باشد ،این وضعیت با عالمت )↑( و در صورتی ک مقدار مشاهدا شدا از
میانگین در کل داداها کمتر از میانگین در کل داداها باشد ،این وضعیت با عالمت )↓( نشان
دادا است .این مرحل با کمک نرم افیار  SPSSانجام میشود ؛ و در جدول س رمدا است.

1. Consistency Ratio
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جدول  .0میانگین مقادیر سه شاخص برای هر گروه و نوع گروههای کاراییها

ردی
6
0
2
4
1
1
9
9
8
62
66
60
62
64
61
61

R
094422
088419
092486
10
00241
626462
42411
626469
690491
64419
229422
692
2
2
12490
42412

F
9419
0
4486
8429
1
6482
149
0
0
0
6498
1
2
2
148
140

M
0084122422
296222422
004969469
912161429
148222
609919464
020910409
109902422
6229124
02922422
606914496
619222
2
2
002222
491122

تعداد
62
1
66
26
0
621
40
1
1
2
624
6
2
2
66
62

نوع گروا
↑M↑ F↑ R
↑M↑ F↓ R
↑M↓ F↑ R
↓M↑ F↑ R
↑M↑ F↑ R
↓M↓ F↓ R
↓M↓ F↑ R
↓M↑ F↓ R
↑M↓ F↓ R
↓M↓ F↓ R
↑M↓ F↓ R
↑M↓ F↑ R
↓M↑ F↓ R
↑M↑ F↓ R
↓M↓ F↑ R
↓M↑ F↑ R

خوشهبندی؛ در این قیمت ابتدا سیاِلوی کاراییهای هر گروا را محاسب کردا و
رتب بندی میکنیم .سیاِلوی بر اساس نرخ یک ارچگی ب دست میرید.
CjI= +wRCjR+ wFCjF+ wMCjM
 :jشمارا گروا
 CjF ،CjRو  :CjMمیانگین مقادیر نرمال شدا RFM

 :WR، WF،WMوزن شاخصها
گرواهای کارایی پد از تجیی تحلیهل به  1خوشه دسهت بنهدی مهیشهوند .در ایهن
خوش بندیها اولویتهای متغیرها بها نظهر خبرگهان در نظهر گرفته مهیشهود .خوشه یهک
کاراییهایی هیتند ک همگهی در شهاخص مقهدارکارایی میهانگینی بیشهتر از میهانگین کهل
کاراییهای هیین و در شاخص ورودیها دارای میهانگینی کمتهر از میهانگین کهل ورودیهها
هیتند و در دو شاخص فرکاند ناکارایی و هیین حالتهای مختلفهی دارنهد .در ایهن تحلیهل
اولویت شاخصها ب صورت  M>R>Fاست.
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جدول  .2وضعیت کلی خوشه یک

شمارا گروا
4
61
62

وضعیت
↑M↑ R↓ F
↑M↑ R↓ F
↓M↑ R↓ F
جمع کل

خوش یک
درصد
تعداد
9/8
26
0/99
62
2
2
66/9
46

نرخ یک ارچگی

2/221
2/040
2

رتب CLV
6
4

خوش دوم -خوشه دوم کهاراییههایی هیهتند که همگهی در شهاخص ورودی دارای
میانگینی کمتر از کل کاراییها و در ورودیها دارای میانگینی بیشتر از میانگین کل ورودیها
هیتند و در دو شاخص فرکاند ناکارایی و ارزآ مالی حالتهای مختلفی دارند
جدول  .5وضعیت کلی خوشه دوم

وضعیت

شمارا گروا
1
↑M↑ F↑ R
8
↑M↓ F↓ R
60
↑M↓ F↑ R
64
↑M↑ F↓ R
جمع کل

خوش دوم
درصد
تعداد
2419
0
644
1
240
6
2
2
0/0
9

نرخ یک ارچگی
2/611
2/641
2/640
2

رتب CLV
9
62
66
-

خوش سوم -خوش سوم کاراییهایی هیتند ک همگهی در دو شهاخص خروجهیهها و
ورودیها دارای میانگینی بیشتر از میانگین کل هیتند و در دو شاخص فرکهاند ناکهارایی و
ارزآ مالی حالتهای مختلفی دارند.
جدول  .6وضعیت کلی خوشه سوم

شمارا گروا
1
9
9

وضعیت
↓M↓ F↓ R
↓M↓ F↑ R
↓M↑ F↓ R
جمع کل

خوش سوم
درصد
تعداد
22
621
60
40
649
1
4249
614

نرخ یک ارچگی
2/611
2/020
2/699

رتب CLV
9
1
1

خوش چهارم -خوش چهارم کاراییههایی هیهتند که همگهی در شهاخص خروجهی و
ورودیها دارای میانگینی بیشتر از میانگین کل هیتند و در دو شهاخص فرکهاند ناکهارایی و
ارزآ مالی حالتهای مختلفی را دارا هیتند.
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جدول  .7وضعیت کلی خوشه چهارم

وضعیت

شمارا گروا
66
↑M↓ F↓ R
2
↑M↓ F↑ R
0
↑M↑ F↓ R
6
↑M↑ F↑R
جمع کل

خوش چهارم
تعداد درصد
22
624
246
66
649
1
2
62
29
626

نرخ یک ارچگی
2/620
2/609
2/661
2/640

رتب CLV
64
62
8
60

خوش پنجم -خوش پنجم کاراییهایی هیتند ک در خروجی دارای میانگینی بیشهتر از
میانگین کل هیتند و در ورودیها میانگینی کمتر از میانگین کل دارنهد ولهی در دو شهاخص
فرکاند ناکارایی و ارزآ مالی دارای حالتهای متفاوت هیتند.
جدول  .8وضعیت کلی خوشه پنجم

شمارا گروا
61
62

وضعیت
↓M↓F↑R
↓M↓ F↓R
جمع کل

خوش
تعداد
66
2
64

پنجم
درصد
246
249
248

نرخ یک ارچگی
2/040
2/011

رتب CLV
2
0

پیادهسازی مدل پیشبینی؛ مرحل نهایی این مطالع پیشبینی کارایی است .در جدول
میانگین خروجی ،فرکاند ناکارایی ،ورودیها و ارزآ مالی کاراییها برای هر خوش
محاسب شدا است .از رنجایی ک پیشبینی هم کاراییها ب صورت مجیا در واحدهای
تصمیم گیرندا ک میانگین ورودیها باال است امکان پذیر نییت ،هموارا میانگین رفتاری
هر خوش در نظر گرفت میشود.
پیشبینی توسط سری زمانی؛ هموارا در تحلیل سری زمانی ،هدف ایجاد مدلی است ک
رفتار داداهای مرتبط با زمان را تشخیص دهد .ب این ترتیب میتوان عمل پیشبینی را برای
ریندا صورت داد .تحلیل سری زمانی ،کمک میکند ک با مطالع گذشت و درس گرفتن از
رن ،ریندا را پیشبینی کرد و ب بهتر شدن رن دست زد ،در این تحقیق نیی سعی میشود با
توج ب داداهای گذشت کاراییها رفتار ریندا رنها را پیشبینی کرد .این داداها ارزآ
کارایی واحدها است ،ب این ترتیب ک میانگین کارایی خوش ها در هر سال محاسب شدا و
با استفادا از تابع سری زمانی ارزآ کاراییها را در سالهای ریندا پیشبینی میشود.
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جدول  .3محاسبه میانگین متغیرهای نرمال شده هر خوشه

خوش
یک
دوم
سوم
چهارم
پنجم

درصد
66/9
0/0
42/9
29
2/8

کارایی
2/91
2/212
2/99
2/691
2/91

فرکاند ناکارایی

2/026
2/241
2/21
2/229
2/299

ورودی
2/211
2/266
2/26
2/229
2/228

ارزآ کارایی
2/094
./61
2/691
2/629
2/049

رتب
6
4
2
1
0

شبیه سازی با شبکههای عصبی؛ با توج ب اهمیت خوش اول ،ارزآ کارایی این خوش
در سالهای رتی پیشبینی میشود .بدین منظور در ابتدا ارزآ کارایی واحدها را ب صورت
سالیان در اکیل وارد کردا و س د از رن در نرم افیار متلب استفادا میشود .مدل سازی در
شبک عصبی پرسترون با استفادا از سریهای زمانی انجام میشود .در این پژوهش برای
بررسی از محیط  Tool Boxاز نرمافیار  MATLAB 0261aاستفادا شدا است .در این
بخش ب نحوا تعیین داداهای رموزآ ،رزمون و اعتبار سنجی مورد استفادا در این تحقیق
میپردازیم .داداهای جمعروری شدا برای پیاداسازی شبک عصبی مصنوعی ب س گروا
داداهای رموزآ ،داداهای رزمون و داداهای اعتبارسنجی تقییم میشوند.
دادههای آموزش6؛ داداهایی ک دارای جوابهای معلومی هیتند ک در حین فرریند
رموزآ شبک عصبی استفادا میشوند .ب عبارتی این مجموع داداها مدل شبک را رموزآ
میدهند .در شکل 6نتایج رگرسیون ،خطای  ،MSEواریاند و انحراف از معیار داداهای
رموزآ نمایش دادا شدا است.

شکل  .8نتایج دادههای آموزش

1. Train Data
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0

داداهای اعتبار سنجی :6اهمیت داداهای اعتبارسنجی این است ک از وقوع بیش برازآ
جلوگیری میکند .زمانی ک فرایند رموزآ توسط داداهای بخش رموزآ انجام میگیرد،
توسط داداهای اعتبارسنجی بررسی میشود ک سییتم خیلی ب داداهای رموزآ وابیت
نباشد .در شکل  0نتایج رگرسیون ،خطای  ،MSEواریاند و انحراف از معیار داداهای
اعتبارسنجی نمایش دادا شدا است.

شکل  .4نتایج دادههای اعتبار سنجی

دادههای آزمایش2؛ داداهایی ک دارای جوابهای نامعلوم هیتند ک پد از فرریند رموزآ
شبک عصبی از رنها استفادا میشوند .این مجموع داداها برای ارزیابی عملکرد مدل
رموزآ دیدا مورد استفادا قرار میگیرند .در شکل 2نتایج رگرسیون ،خطای  ،MSEواریاند
و انحراف از معیار داداهای رزمایش نمایش دادا شدا است.

شکل  .0نتایج دادههای آزمایش

1. Validation Data
2. Over fitting
3. Test Data
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مجموع داداهای رموزآ ،رزمون و اعتبارسنجی ب ترتیب برابر  01 ،12و  01درصد از
داداهای جمعروری شدا بودند.
تعداد الیهها؛ تعداد الی های شبک عصبی یکی دیگر از معیارهای مهم در طراحی شبک
عصبی است .تعداد الی های معمول برای معماری شبک س الی است .الی اول مختص
ورودیها است .الی میانی مختص نرونهایی است ک عمل محاسبات را بر روی ورودیها
انجام میدهند .الزم ب ذکر است ک یک شبک عصبی س الی  ،قادر ب شبی سازی هرگون
معادالت غیر خطی است؛ اما با توج ب نوع میول ممکن است ک نیاز ب الی های بیشتری
احیاس شود .تعداد الی های شبک عصبی نیی با استفادا از روآ سعی و خطا در یک میول
ب دست میرید .در این تحقیق از شبک عصبی س الی استفادا شد.
تابع فعالسازی؛ هموارا در شبک های عصبی از توابع زیگمو ید تانژانت هی ربولیک،
تانژانت سیگمو ید برای الی پنهان استفادا میشود .در این پژوهش از توابع} ''purelin
'{،'tansig'،ب ترتیب برای الی های اول دوم و سوم استفادا شدا است.
فرآیند آموزش پس انتشار خطا؛ این فرریند در شبک ب این صورت است ک ابتدا تعیین
کنیم ک رکوردهای مربوط ب یادگیری ب چ صورت و با چ توزیعی در شبک قرار میگیرند.
وزنهای اولی اتصاالت بین نرونها ب صورت تصادفی توسط شبک تعیین میشود .س د با
استفادا از وزنهای موجود خروجی شبک محاسب شدا و با خروجی واقعی مقایی میشود.
ب این ترتیب مییان خطای شبک محاسب میشود و اگر مییان خطا با مقدار مطلوب رن در
شبک متفاوت باشد شبک کار خود را دوبارا ادام دادا و با تغییر ضرایب اولی و با تکرار
مراحل قبلی این کار را تا جایی ادام میدهد ک ب مییان خطای قابل قبول برسیم.
شکل  4مربوط ب نتایج رگرسیون ،خطای  ،MSEواریاند و انحراف از معیار مجموع
داداهای خوش اول (مشتریان وفادار) در نرم افیار متلب است.
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شکل .2نتایج مجموعه دادههای خوشه اول

نتیجه شبیه سازی در شبکه عصبی؛ جدول  62نتایج پیشبینی در سالهای ریندا را
نشان میدهد ک با استفادا از نرم افیار متلب ب دست رمدا است.
جدول  .83پیشبینی کارایی
خوش

سال اول

سال دوم

پیشبینی در سال سوم

پیشبینی در سال اول

پیشبینی در سال دوم

اول

2/4196

2/4029

2/2489

2/2911

2/2941

در خصوص اعتبار سنجی ،نتایج برای دوراهای قبلی محاسهب شهد و بها اعهداد واقعهی
مقایی صورت پذیرفت و با استفادا از نظر خبرگان (شهامل مهدیران و مشهاوران سهازمان) و
کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت.
بحث و نتیجهگیری

ارا مدلهایی برای محاسب کارایی فرریندهای دارای ساختارهای شبک ای توج بییاری از
پژوهشگران تحلیل پوششی داداها را در سالهای اخیر ب خود جلب کردا است .با توج ب
ضع مدلهای کالسیک در محاسب کارایی فرریندهای دارای ساختار شبک ای ،محققان
هموارا ب دنبال رناند ک با توسع مدلهای تحلیل پوششی داداها مناسب ،بر این مشکل
غلب کنند .ساختار چند مرحل ای نوع خاصی از ساختار شبک ای است ک در رن خروجیهای
هر مرحل ب عنوان ورودیهای مرحل بعد صرف میشوند .مدلهای تحلیل پوششی داداها
دو مرحل ای پرکاربردترین نوع از مدلهای توسع دادا شدا در این زمین هیتند .این مدلها

رحلیل پیشبیسی کارایی با ر یکرد رحلیل پوششی دادمها دادم کا ی

177 /

قادرند ک عالوا بر امتیاز کارایی کل ،امتیازات کارایی هر یک از مراحل را محاسب کنند.
برای مدلسازی فرریندهای دو مرحل ای رویکردهای مختلفی وجود دارد.
شناخت و تفاوت بین کاراییها برای مدیران بییار ضروری است ب این دلیل ک مهیتواننهد
واحدهای سودمندتر را شناسایی کنند .مهدیران در شهرکتههای بها سهاختار شهبک ای مهیتواننهد
برنام رییی بهتری بر روی فعالیتهای باارزآ داشهت باشهند .از رنجهایی که بهررورد کهارایی به
صورت تکتک برای مدیران امکانپذیر نییت ،دست بندی کاراییهها مهیتوانهد راا حهل مناسهبی
باشد .امروزا دست بندی کاراییها بر اساس ارزآ یا ارزآ کارایی واحدها بیان میشود.
در ای ن پژوهش سعی شد تا بر اساس کارایی های گذشت واحدها و محاسب کارایی
هیین رن ها در سال های متوالی کارایی رتی واحدها با اسهتفادا از تهابع سهری زمهانی
پیش بینی شود  .برای انجام پیش بینی ،مدل های مختلفی در چند ده اخیر معرفی شدا
است .مدل های رماری سنتی از توانایی باالیی برای پیش بینهی در محهیط ههای دارای
اغتشاآ برخوردار نییتند .در ای ن پژوهش بر اسهاس کهارایی ههای گذشهت واحهدها و
محاسب کارایی هیین رن ها در سال های متوالی کارایی رتی واحدها با استفادا از تابع
سری زمانی پیش بینی شد .شبک های عصبی ابیار توانمندی برای پیش بینی هیتند ک
برخالف روآ های رماری سنتی ،قادرند سییتم ههای دارای سهاختار غیرخطهی را نیهی
تقریب بینند .یکی از تکن یهک ههای بیهیار پهر اسهتفادا در شهبک ههای عصهبی بهرای
پیش بینی ،شبک های پرس ترون چنهد ال یه اسهت .از ا یه ن رو ،در ا یه ن تحقیهق بهرای
پیش بینی ارزآ کارایی رتی واحدها از شبک عصبی پرس ترون استفادا شدا است .نتایج
حاصل از این پیش بینی ،نشان دهندا بررورد مناسب ای ن تکنیک اسهت .ابتهدا کهارایی
شعب با استفا دا از روآ تحلیل پوششی دادا ها محاسهب شهدا و سه د دسهت بنهدی
کارایی ها انجام شدا است .برای ب دست رو ردن ساختار مناسب بهرای شهبک عصهبی
هموارا از روآ سعی و خطا استفادا شدا است .بدین ترتی ب شبک عصبی پرس ترون با
س الی ورودی ،پنهان و خروجی ایجاد شد ک در الی پنهان از  62نرون استفادا شدا
است ک ورودی های رن همان طور ک اشارا شد میانگین  CLVهای هر دست هیتند
ک در سال های متوالی محاسب شدا اند .در نهایت می توان دید که پهیش بینهی سهال
اول 2/2911با دقت  % 91و پیش بینی سال دوم  2/2941با دقت  % 99بررورد شدا است
و با توج ب ا ینک این عدد از یک کوچک تر و ب صفر نیدیک است می تهوان نتیجه
گرفت ک در سال های پیش رو واحد تحت ارزیابی ک شعب منتخهب سهازمان تهأمین
اجتماعی است ناکارا هیتند .با توج ب مدل تحلیل کارایی با کاهش متغیهر اول که
صرف جویی در هیین های پرسنلی است می توان کارایی را بهبود داد.
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پیشبینی در سال دوم

پیشبینی در سال اول

پیشبینی در سال سوم

2/2941

2/2911

2/2489

سال دوم
2/4029

سال اول
2/4196

خوش
اول

روشی ک در این پژوهش معرفی شد پیشبینی ب وسیل تابع سری زمهانی بها رویکهرد
 ب عنوان پیشنهاد برای پهژوهشههای رتهی توصهی.شبک عصبی مصنوعی پرس ترون است
میشود ک تکنیک شبک های عصبی بازگشتی و یا شبک های عصبی بازگشتی حافظ دار نیی
 همچنین توسع مدل از حالت دو سطحی ب س سطحی و باالتر میتواند یکی.رزمایش شود
 مهدل پیشهنهادی بهرای فررینهدهای دو مرحله ای.از زمین های تحقیق در این زمینه باشهد
عمومی که در رن هها امکهان وجهود خروجهی ههای خهارجی بهرای مراحهل اول و دوم و یها
 توسهع، از ایهن رو. قابهل اسهتفادا نییهتند،ورودیهای خارجی برای مرحل دوم وجهود دارد
مدلهایی برای ارزیهابی فررینهدهایی بها چنهین سهاختارهایی به عنهوان زمینه ای در حهوزا
.پیشبینی کارایی از اهمیت برخوردار است
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