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Abstract
Purpose: Strategy is the main source of long-term growth of organizations and if the strategy is not successfully implemented,
even if the appropriate strategies are adopted, this process is useless. The purpose of this paper is to propose a comprehensive
hybrid model for predicting organizational performance indicators.
Methodology: In order to achieve the research goal, first, a balanced scorecard as a tool for designing performance evaluation
indicators and network data envelopment analysis as a tool for performance evaluation has been used. Then, by matching the
Malmquist productivity index with the mentioned hybrid model, the model of progress and regression of organizations in two
consecutive periods is presented. Finally, by combining the proposed models and artificial neural networks, a solution is
presented to evaluate the performance of 500 bank branches and also to identify their progress and regression.
Finding: The obtained results show good accuracy and less computational time of the proposed hybrid models.

Originality/Value: The presented study can add to the existing knowledge on performance appraisal of enterprises by
providing a hybrid model using network data envelopment analysis and balanced scorecard; And the proposed methods can be
promising tools for evaluating the performance of organizations, especially big data.
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نوع مقاله :پژوهشی-کاربردی

یک مدل جامع ترکیبی  NDEA-BSCو شبکه عصبی جدید برای پیش بینی
شاخصهای عملکردی سازمانی
*،1

محمد جابری ، 1سید اسماعیل نجفی

1

 ،فرهاد حسینزاده لطفی ،1محمد حاجی موالنا

1گروه مهندسی صنایع ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسالمی ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :استراتژی اصلیترین منبع رشد بلندمدت سازمانها می باشد و در صورت عدم اجرای موفق استراتژی ،حتی اگر استراتژیهای
مناسبی اتخاذشده باشد این فرآیند بیهوده است .هدف این مقاله پیشنهاد یک مدل جامع تركیبی را برای پیشبینی شاخصهای عملكردی

روششناسی پژوهش :به منظور رسیدن به هدف پژوهش ،ابتدا از كارت امتیازی متوازن بهعنوان ابزاری برای طراحی شاخصهای
ارزیابی عملكرد و از تحلیل پوششی دادههای شبكهای به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملكرد استفاده شده است .سپس با استفاده از تطبیق
شاخص بهره وری مالمكوئیست با مدل تركیبی مذكور ،به ارائه مدل پیشرفت و پسرفت سازمانها طی دو دوره متوالی پرداخته میشود.
سرانجام با تركیب مدلهای پیشنهادی و شبكههای عصبی مصنوعی راهكاری را برای ارزیابی عملكرد  500شعبه بانک و نیز تشخیص
پیشرفت و پسرفت آنها ارائه میگردد.
یافتهها :نتایج بهدستآمده نشاندهنده دقت مناسب و زمان محاسباتی كمتر مدلهای تركیبی پیشنهادی است.
اصالت/دانشافزایی علمی :پژوهش حاضر با ارائه یک مدل تركیبی با استفاده از تحلیل پوششی دادههای شبكهای و كارت امتیازی
متوازن میتواند به دانش موجود در خصوص ارزیابی عملكرد بنگاههای اقتصادی بیافزاید و روشهای پیشنهادی میتوانند ابزارهای
نویدبخشی برای ارزیابی عملكرد سازمانها ،بهخصوص دادههای بزرگ باشند.
کلیدواژهها :تحلیل پوششی دادههای شبكهای ،كارت امتیازی متوازن ،اهداف استراتژی ،شاخص بهرهوری مالمكوئیست ،شبكه عصبی
مصنوعی ،پرسپترون چندالیه ،كارایی.

1
 -1مقدمه
استراتژی اصلیترین منبع رشد بلند مدت سازمآنها میباشد همچنین مشخص شده عمدهترین موانع و مشكالت مرتبط با استراتژی در
مرحله اجراء و به كارگیری استراتژی میباشد .این در حالی است كه در صورت عدم اجرای موفق استراتژی ،حتی اگر استراتژیهای مناسبی
اتخاذ شده باشد این فرآیند بیهوده است.
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سازمانی است.

در حال حاضر محاسبه صحیح كارایی سازمآنها و ارزیابی عملكرد یكی از مهمترین مسائل مدیریت كالن میباشد .واضح است كه هرچه
این محاسبه كارایی دقیقتر و همگون با اهداف كالن سازمان صورت پذیرد ،تصمیمات اتخاذ شده برای آینده سازمان در جهت پیشبرد
اهداف استراتژیک دقیقتر و از معیارهای صحیحتری برخوردار میگردد.
یكی از مشكالتی كه در زمینه روش ارزیابی متوازن وجود دارد ،این است كه هدفهای كمی مشخص شده برای شاخصها كه بعنوان سنگ
نشانه اهداف استراتژ یك دوره آتی تعیین میگردند براساس ضابطه خاص نبوده و سازمان در عمل نمیتواند به آنها دست پیدا كند .اعمالی
كه باعث بهبود نتایج در كوتاه مدت میشوند ممكن است با دستیابی به اهداف بلندمدت منافات داشته باشند بدین ترتیب كه شاخصهای
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تعریف شده و هدفگذاری برای شاخصها ،به جای بهبودهای بلندمدت ،بهبودهای كوتاهمدت را در نظر بگیرند .از اینرو انتخاب روشی
برای محاسبه مقدار كمی اهداف در دورههای آتی ضروری بنظر میرسد.
می دانیم كارت امتیازی متوازن نیز بهعنوان یك سیستم اندازهگیری بر پایه روابط علت و معلولی بر اساس شاخصهایی در اهداف استراتژیک
در چهار منظر مالی ،مشتری ،فرآیندهای داخلی كسبوكار و رشد و یادگیری میباشد .ضعف روش كارت امتیازی متوازن با وجود توانایی
باال در ارزیابی عملكرد بر اساس شاخصهای كلیدی عملكرد ،عدم اندازهگیری كمی عملكرد سازمان با استفاده از روش ریاضی میباشد.
روش تحلیل پوششی دادهها یكی از بهترین روشهای ریاضی برای محاسبه كارایی سازمان میباشد كه از تكنیك برنامهریزی خطی و انجام
یكسری بهینهسازی جهت تعیین كارایی هر واحد استفاده میكند .ایراد اصلی مدل تحلیل پوششی دادهها با وجود توانایی باال در ارزیابی

جابری و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،2تابستان  ،1400صفحه271-287 :

عملكرد و ارائه مسیر بهبود ،ناتوانی در تعیین متغیرهای ورودی و خروجی میباشد .ضعف مربوط به متغیرهای ورودی و خروجی موجود
در مدل تحلیل پوششی دادهها از طریق شاخصهای كلیدی عملكرد كارت امتیازی متوازن مرتفع میگردد و ضعف مربوط به عدم
اندازهگیری كمی عملكرد با استفاده از روشهای ریاضی در كارت امتیازی متوازن نیز از طریق مدل تحلیل پوششی دادهها مرتفع میگردد.
با تلفیق دو ابزار مذكور نقاط ضعف هركدام برطرف و همافزایی برای اندازهگیری عملكرد سازمان در خالل زمان ایجاد میشود .ولیكن
باوجود تركیب دو ابزار یادشده كه مدل ارزیابی قوی را تشكیل دادهاند و مدلهای مختلفی نیز ارائه گردیده است ولیكن همواره یک مشكل
اساسی در مدلهای تلفیقی وجود دارد كه همانا پرداختن به مقدار  targetدوره بعدی میباشد یعنی پیش بینی دوره آتی ،ازاینرو استفاده از
شبكه عصبی در مدلسازی بهمنظور پیشبینی دوره آتی میتواند كمک بسیاری در ارزیابی و تعیین مقدار  targetدوره بعدی داشته باشد.
درواقع میخواهیم از یـک شـبكه عصبی برای شبیهسازی مدل مسئله تلفیقی كارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی دادهها اسـتفاده كـنیم
و با استفاده از این مدل شبیهسازیشده مقادیر كارایی واحدهای تحت ارزیابی را موردسنجش و اندازهگیری قرار دهیم و مقدار  targetدوره
بعدی یعنی  t+1را پیشبینی كنیم.

انعطافپذیری شبكههای عصبی در ایجاد خروجیهای مناسب ،توانایی در تجز یهوتحلیل مجموعه دادههای بزرگ ،باعث شده تا استفاده
از آن در مسائل  DEAمورداستفاده قرار گیرد .با توجه به مطالب فوق شكل زیر را در نظر بگیرید .فرض كنید كارت امتیازی متوازن طی
سالهای مختلف در سازمان پیاده شده است میخواهیم مقادیر پیشبینی دوره بعدی یعنی  t+1را با مدلسازی با استفاده از شبكه عصبی
پیشبینی كنیم.
T=n+1
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مشتری

مشتری

مشتری

فرآیندها
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شکل  -1کارت امتیازی متوازن در دورههای متوالی.
Figure 1- Balanced scorecard in consecutive periods.

T

یكی از چالشهای بزرگ سازمآنها در اجرای استراتژیها بهوسیله كارت امتیازی متوازن این است كه شاخصهای موجود در اهداف
استراتژیک نقشه استراتژی ،با تأخیر زمانی ارتباط علت و معلولی را بین مناظر چهارگانه كارت امتیازی به وجود میآورد .با در نظر گرفتن
تأخیر زمانی در كارت امتیازی متوازن و اضافه نمودن عامل زمان ،اهداف استراتژیک در زمآنهای مختلف باهم روابط علت و معلولی
خواهند داشت و بحث شبكه پویا در كارت امتیازی متوازن مطرح میشود.

 -2کارت امتیازی متوازن
طراحان مدل كارت امتیازی متوازن روبرت كاپالن 1و دیو ید نورتن 2اساتید حسابداری از دانشگاه هاروارد بودند كه با درك محدودیتهای
ارزیابی عملكرد با شاخصهای مالی ،در سال  1992با چاپ مقالهای در «مجله مدیریت هاروارد» كارت امتیازی متوازن را به عنوان

273

ابزار مدیریتی نو ین برای ارزیابی عملكرد معرفی كردند .در سالهای  1993و  1994و  1996با چاپ سه مقاله دیگر،كارت امتیازی

متوازن را به ابزاری برای تدو ین استراتژیها و تسری آنها در سازمان و كنترل مدیریت توسعه دادند )برنز و همكاران2005 ،3؛ بدیعی
زاده و همكاران2018 ،4؛ باسو و همكاران2018 ،5؛ كاستلی و همكاران2001 ،6؛ چارنز و همكاران.)1986 ،7

كارت امتیازی متوازن شامل معیارهای مالی ،مشتری  ،فرآیندهای داخلی كسب و كار ،یادگیری و رشد می باشد كه چهار منظر آنرا

 -3تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهرهوری مالمکوئست
تحلیل پوششی دادهها در سال  1978توسط چارنز و همكاران معرفی شد و امروزه به عنوان یكی از محبوبترین روشهای اندازه گیری
عملكرد گسترش یافته است .این روش ،یك تكنیك اندازهگیری كمـی بـرای كارایی (یا ناكارایی) نسبی واحدهای ناكارا در برابر واحدهای
كارا است كه كلیه این واحدها دارای شاخصهای ورودی و خروجی یكسان و سیستم تبدیل ورودی و خروجی مشابه هستند.
مدلهای  DEAمیزان توانایی هر واحد تصمیم را در تبدیل ورودیها به خروجیها ارزیابی كرده و این میـزان توانـایی را تحت عنوان
«كارایی» گزارش میكند .به بیان دقیقتر در این روش ،ابتدا مجموعه امكان تولید با روشهای برنامهریزی خطی به دست آمده ،سپس
یك مرز كارایی (واحدهای كارا روی آن قرار میگیرند) و مجموعهای از واحدهای ناكارا ایجاد میشوند.
با تلفیق تغییرات كارایی هر واحد و تغییرات تكنولوژی ،شاخص بهروری مالمكو یست تعریف میشود كه آنرا می توان از توابع فاصله

رابطه  1و یا توابع مشابه دیگری محاسبه نمود (آسوشه و همكاران:)2010،8

X p Yp PPS 


()1





D X p Yp 

رابطه  1در حالتهای خیلی خاص فقط تغییرات مرز كارایی در لحظه  t+1را نسبت به مرز كارایی در لحظه  tنشان می دهد و نمی
تواند معیار مناسبی برای محاسبه تغییرات تكنولوژی باشد .همچنین تغییرات كارایی نیز در این روش نادیده گرفته میشود .اگر





Dk X k Y k  1

آنگاه واحد kام كارا فرض میشود این تابع فاصله مقدار ناكارایی را مشخص نمی كند فارل با توجه به ناكارایی خطی

بودن مرز تكنولوژی شاخص بهره وری را به دو عامل تجز یه كرد مرز كارایی با استفاده از تكنیكهای  DEAبرای  DMUها مشخص
میشود.
فارل فرض كرد كه



Yt

t

 D Xو 
t

Y t 1

 Dt 1  X t 1برای كارا بودن باید برابر یك باشند بنابراین تغییرات كارایی نسبی را تعریف كرد:

1Robert

Kaplan
Norton
3Brons et al.
4Badiezadeh et al.
5Basso et al.
6Castelli et al.
7Charnes et al.
8Asosheh et al.
2Daivid

یک مدل جامع ترکیبی  NDEA-BSCو شبکه عصبی جدید برای پیش بینی شاخصهای عملکردی سازمانی

تشكیل داده و از طریق روابط علت و معلولی سازمان را برای رسیدن به هدف كالن یاری میرساند (چارنز و همكاران.)1986 ،



()2



Dtp1 X pt 1 Ypt 1





Dtp X pt Ypt

TEC p 

شاخص بهرهوری مالمكوئیست نه تنها به بررسی الگوی تغییر بهرهوری میپردازد بلكه به ارائه جهتگیریهای استراتژیک هر واحد تصمیم
گیرنده در یک دوره زمانی میپردازد .با استفاده از این شاخص میتوان به ارزیابی جهتگیریهای استراتژیک سازمان در دورههای گذشته
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پرداخت و برای دورههای آینده رویه مناسب را انتخاب نمود (چن و علی .)2004 ،1فار و همكاران )1994( 2شاخص مالمكوئیست را بر
مبنای تكنولوژی بازده متغیر نسبت به مقیاس تولید بصورت زیر تعریف كردند:
تغییرات تكنولوژی * تغییرات كارایی * تغییرات كارایی مقیاس = تغییرات بهرهوری كل
شاخص مالمكوئیست با استفاده از توابع فاصله به صورت زیر تبیین میشود.
1

جابری و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،2تابستان  ،1400صفحه271-287 :

2



در اینجا D0s Yt , X t 


Xs
Xt

Y t
D0t Y s
D0t







 Ds Y X
0
t
t

Ds Y X
 0 s s





Mo Ys X s Yt X t

نشان دهنده تابع فاصله محصول بر اساس میزان مصرف ورودی دوره  tبا استفاده از فناوری دوره  sاست .اگر مقدار

 Mo  1باشد نشان میدهد كه بهرهوری كل عواملی طی زمان  tتا  t+1رشد مثبت دارد .بنابراین الزم است برای هرسازمان در هر زمان
چهار تابع فاصله را محاسبه كرد كه این كار با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها امكانپذیر است.

 -4شبکههای عصبی مصنوعی
شبكههای عصبی مصنوعی ،ابزاری برای مدلسازی هوشمند ناپارامتریـك مبتنـی بـر داده هسـتند كـه روابـط غیرخطی را آموخته و بی ن

متغیرهای ورودی و خروجی ارتباط برقرار میكنند (كوان .)2017 ،3شبكههای عصبی مصـنوعی مانند شبكههای عصبی بیولوژ یك پیچیده

نیستند ،اما دو شباهت اساسی به آنها دارند .نخست شباهت ساختمان و اجزای تشكیل دهنده آنهاست و شباهت دیگر ارتباط بین نورونها

است كه تعیینكننده شیوه كـار شـبكه خواهـد بـود (هاگـان و همكاران .) 1997 ،4به طور كلی ،میتوان گفت كه شبكههای عصبی از
الیههای نرونی تشكیل شده است بـه طـوری كه این نرونها از طریق ورودیهای خود با جهان واقعی در ارتباط هستند و از طریق

خروجیهای خو یش جهان واقعی را میسازند.

شکل  2یک نرون عصبی را با استفاده از الگوهای ریاضی نمایش داد.
وزنها

خروجی

شکل  -2مدل ریاضی یک نورون.
Figure 2- Mathematical model of a neuron.

and Ali
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1Chen
2Färe

3Kwon

et al.

4Hagan

ساختار شبكههای عصبی از تعداد دلخواهی واحد پردازشی (یا نرون) كه در الیهها قرار میگیرند تشكیل میشود كه ورودیها را به
خروجی مرتبط میكند.

شبكههای عصبی امروزه در حوزههای مختلفی به كار گرفته شده و مدام در حال توسعه هستند .از جمله آنها ،حوزه پیشبینی بر اساس
سریهای زمانی است .اگرچه به منظور پیشبینـی سـریهـای زمـانی روشهـای مختلفی نظیر مدلهای باكس ـ جنكینز یا مدلهای
خودرگرسیو آماری توسعه یافتهانـد امـا ایـن روشها دارای محدودیتهای ذاتی هستند ..محدودیت نخست آن است كه تعیین مدلی با
بهترین تناسـب برای مسئله نیاز به تخصص دارد ،در غیر این صورت ممكن است ساختار تابعی نادرست ایجاد شود .محدودیت دیگر
ایـن مدلها عدم مدل شدن برخی از انواع رفتارهای غیرخطی است كه به دلیل ساختار توابع ترجیحی ایـن روشهـا اسـت .از این رو،
شبكههای عصبی مصنوعی برای غلبه بر این محدودیتها در مدلسازی سریهـای زمـانی غیرخطـی گسـترش یافتهاند.
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 -5پیشینه پژوهش :رویکردهای ادغامی تحلیل پوششی دادهها و شبکه عصبی
در پژوهشهای اخیر از شبكه عصبی مصنوعی به طور متداول در مسائل تحلیل پوششی دادهها استفاده شده است .زیرا ماهیت عملكرد
شـبكههـای عصـبی بـه دلیـل قـدرت یادگیری و تعمیمپـذیری بـه گونـهای اسـت كـه در برابـر دادههـای پـرت و اغتشـاشهـای حاصـل
در سال  ،2007مصطفی با استفاده از رو یهای مشابه مطالعهی (وو و همكاران )2006 ،1به ارزیابی عملكرد بانكهای عربی پرداخت.

در این مطالعه كارایی  85بانك برتر عربی مورد بررسی قرار گرفت .مقایسهی نتایج شبكههای عصبی و تحلیل پوششی دادهها نشان داد

كه میان رتبهبندیهای دو روش  94درصد همبستگی وجود دارد .هو 2و همكاران )2008( 3از شبكه عصبی هاپفیلد و استفاده از
روشهای عددی برای حل مدلهای  DEAدر مقیاس كوچک استفاده نمود .سـلیبی و بیركتـر )2008(4مقالـهای بـا عنـوان تركیب
تحلیل پوششی داده و شـبكه عصـبی بـرای ارزیـابی تأمینكننـدگان تحـت اطالعـات نـاقص را مطـرح كردنـد .امروزنژاد و شل

5

( )2009الگوریتم تركیبی از تحلیل پوششی دادهها و شبكه عصبی برای ارزیابی كارایی مجموعه دادههای بزرگ ارائه دادند .آنها نشان
دادند تحلیل پوششی دادهها برای چنین مجموعههایی به منابع عظیم كامپیوتری از لحاظ زمان پردازش و میزان حافظه نیاز دارد و روش
ارائهشده حجم محاسباتی را تا حد بسیار زیادی كم و محاسبه كارائی مجموعه دادههای بزرگ را تسهیل میبخشد .سامویلنكو و اوسی

برایسون )2010( 6یک متودولوژی جدید كه تركیبی از آنالیز خوشهبندی DEA ،و شبكه عصبی بود را برای تعیین منابع ناكارایی نسبی در
نمونههای ناهمگن ارائه نمودند.

لیوو همكاران ،)2013( 7در مقالهای به مقایسه تحلیل پوششی دادههای سه مرحلهای و شبكه عصبی برای ارزیابی كارایی شركتهای

نیمه هدایتی در تایوان پرداختند .طلوع و همكاران ،)2015( 8از تركیب شبكه عصبی  MLPو  DEAبه ارزیابی كارایی مجموعه دادههای

بزرگ با مقادیر منفی پرداختند و نتایج امید بخشی را برای استفاده از مدلشان ارائه دادند .كوون 9وهمكاران ( )2016در پژوهشی ،از مدل

تركیبی شبكه عصبی و تحلیل پوششی دادهها دو مرحلهای به عنوان دو ناپارامتریک برای ارزیابی كارائی شعب بانکهای آمریكا استفاده
كردند .شكرالله پور و همكاران ،)2016( 10برای پوشش دادن معضالت  ،DEAیک مدل شبكه عصبی مصنوعی با استفاده از  DEAرا

برای محاسبه كارایی نسبی و معیارهای قابل اعتمادتر برای یكی از شعب بانک تجارت ایران ارائه دادند .شعبانپور و همكاران،)2017( 11
از مدل تركیبی شبكه عصبی و تحلیل پوششی دادههای پویا به عنوان دو ناپارامتریک برای پیشبینی كارائی تامین كنندگان سبز استفاده
كردند همچنین با توجه به ضرورت استفاده از شبكههای عصبی در مسائل كاربردی ،محققان بسیاری از جمله سانتین( ،)2008كوون و
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یک مدل جامع ترکیبی  NDEA-BSCو شبکه عصبی جدید برای پیش بینی شاخصهای عملکردی سازمانی

از انـدازهگیـری غیردقیق دادهها مقاومتر عمل میكنند.

همكاران ( ،)2017 ،2016میسوناس 1و همكاران ( ،)2016اگروال ،)2016( 2شریفی و رضائیان ،)2016( 3سینگ و پنت،)2017( 4
كاوالین و همكاران ،)2018(5مدلهایی تركیبی از شبكه عصبی با تحلیل پوششی دادههای ارائه كردند.

 -6مدل پیشنهادی
مدل مفهومی پژوهش در شکل  3نشان داده شده است این مدل پنج گام اصلی را در انجام پژوهش در نظر میگیرد.
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ارائه یه مدل شبکه
عصبی برای پشتیبانی
داده های بزرگ

محاسبه شاخص
مالمکوئیست

مدلسازی تلفیقی کارت
امتیازی متوازن و تحلیل
پوششی داده ها

تعیین مدل شبکه ای
کارت امتیازی متوازن

تعیین چشم انداز و
استراتژیهای سازمان

جابری و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،2تابستان  ،1400صفحه271-287 :

شکل  – 3مدل مفهومی پژوهش.
Figure 3- Conceptual model of research.

 -6-1مدل پیشنهادی BSC-DEA

فرض كنید  nواحد قسمت ارزیابی DMUj ; j=1,…,nمفروض باشد كه هر یک دارای شبكهای به شکل  3شامل چهار مرحله باشد.
فرض بر این است كه ورودی

x

وارد مرحله اول (فرآیند آموزش ،رشد و یادگیری) میشود و خروجیهای آن شامل w1 , %y

میباشد كه هر

یک به ترتیب خروجی كه از سیستم خارج می شود ،خروجی كه نقش ورودی مرحله دوم را دارد .در مرحله دوم ،فرض كنید  xورودی
مستقل این مرحله باشد و خروجیهای آن بهصورت  w% 3 w 2 yباشد كه به ترتیب خروجی كه از سیستم خارج میشود ،خروجی كه
نقش ورودی مرحله سوم را دارد و خروجی كه نقش ورودی مرحله چهارم را دارد .در مرحله سوم ،فرض كنید  xورودی مستقل این مرحله
باشد و خروجیهای آن بهصورت  w3 , yباشد كه به ترتیب خروجی كه از سیستم خارج میشود و خروجی كه نقش ورودی مرحله چهارم
را دارد .همچنین فرض كنید  %xورودی مستقل مرحله چهارم و  yخروجی كه از سیستم خارج میشود باشد.

شکل  -3ارتباط بین چهار منظر مدلBSC.
Figure 4- Relationship between the four perspectives of the BSC model.
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5

برای واقعیتر شدن نتایج ،محدودیتهای مربوط به عامل توازن قیـد را نیز اعمال میكنیم كه برابر است با نسبت مجموع خروجیهای
واحد  pام مربوط به كارت  kام .بهعبارتدیگر این كار ،نشاندهنده اهمیت هر یک از كارتهای  BSCبرای واحد  pام میباشد .هر چه
این نسبت بزرگتر باشد به این معنی است كه این واحد در تعیین نمره كارایی به خروجیهای این كارت وابستهتر است .بهمنظور ایجاد
توازن مطلوب ،برای این نسبت حدود باال و پایین توسط تصمیمگیرنده تعیین میگردد .در نتیجه خواهیم داشت:
Uy p  dy p  Ly p  sy% p
vx p  mx p  cx p  hx% p
j
j
j

st

j

UC 2

Ly j  bw 2j  qw 2j
UC 3

j
3
j

LC 2 

dy j  gw

LC 3 

j

Uy j

UC 4

LC 4 

j

v m c h s p L b d g q U 0

 LCi ، κ j  syو  UC i i  1 2 3 4حدود باال و پایین برای هر یک
كه در آن % j  pw1  Lyˆ j  bw2  qw2  dy j  gw3  Uy j
j

j

j

j

از كارتهای امتیازی متوازن میباشد.
 -6-2محاسبه پیشرفت و پسرفت

برای محاسبه پیشرفت و پسرفت یک واحد تصمیمگیرنده از شاخص مالمكوئیست استفاده میگردد حال فرض كنید برای همه واحدهای
تصمیمگیرنده در دو مقطع زمانی ( ،)t,t+1داده وجود دارد .در این صورت برای هر واحد تصمیمگیرنده و مراحل آن ،چهار كارایی میتوان
به دست آورد كه به كمك آنها بتوان شاخص بهرهوری مالمكوئیست را محاسبه كرد.
در جدول  1دو تا از چهار تا روابط مربوط به شاخص بهرهوری مالمكوئیست آورده شده است كارایی واحد تصمیمگیرنده  pام با
مختصات لحظه  tنسبت به مجموعه امكان تولید لحظه  tو همچنین كارایی واحد تصمیمگیرنده  pام با مختصات لحظه  tنسبت به
مجموعه امكان تولید لحظه  t+1دو رابطه دیگر مشابه آنها استخراج می گردند.
در رابــطــه مــربــوط بــه مــخــتصــــات لــحــظــه  tنســــبــت بــه مــجــمــوعــه امــكــان تــول ـی ـد لــحــظــه

t+1

بــافــرض (

 )v m c h s p L b d g q Uبهعنوان جواب بهینه مدل یاد شــده باشــد ،،كارایی مراحل اول الی چهارم و كارایی
تجمعی از روابط زیر حاصل میشود:

s %y tj  p w 1j t
v x jt

e 1p t 1 t 

d y tj  g w 3tj

c x j t  b w 2tj

t

e 3p t 1

یک مدل جامع ترکیبی  NDEA-BSCو شبکه عصبی جدید برای پیش بینی شاخصهای عملکردی سازمانی

j

sy% j  pw 1j
1
vx j
Ly  bw 2j  qw 2j
e 2j  j
1
mx j  pw 1j
dy  gw 3j
e 3j  j
1
cx j  bw 2j
Uy j
e 4j 
1
hx% j  qw 2j  gw 3j
sy%  pw 1j
LC 1  j
UC 1

e 1j 
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e p2 t 1 t 

e p t 1 t 

e4p t 1

t

L y tj  b w 2tj  q w 2tj
m x j t  p w 1j t

U y t p  d y tp  L y tp  s y% tp
v x p t  m x p t  c x p t  h x% p t

U y jt

h %x j t  q w2tj  g w3tj
278
.– روابط مربوط به شاخص مالمکوئست1جدول

Tabla 1- Malmquist index relationships.
t  ام با مختصات لحظهp كارایی واحد تصمیمگیرنده

t  ام با مختصات لحظهp كارایی واحد تصمیمگیرنده

t نسبت به مجموعه امكان تولی د لحظه

t+1 نسبت به مجموعه امكان تولی د لحظه

s.t.

t

θ pt 1(t)  max

ˆ pt  sy
% pt
Uy t p  dypt  Ly

vx p  mx p  cxˆ p  hx% p 1,
t

t

sy% tj  pw1jt  vx t j  0,
Lyˆ t  bw 2j t  qw 2j t  mx t  pw1j t  0
j

t

t

t

t

% tj1pw1jt 1  vx t 1j  0,
sy

j
j

j

Uy t p  dypt  Lyˆ pt  sy% pt

vx p  mx p  cxˆ p  hx% p  1,

s.t.

t

j

ˆ tj 1bw 2j t 1  qw 2j t 1  mx tj 1pw1j t 1  0 j
Ly
dyt 1gw 3j t 1  cxˆ t 1bw 2j t 1  0,
j

dytj  gw 3j t  cxˆ tj  bw 2j t  0,
j
Uyt j  hx% tj  qw 2j t  gw 3j t  0,
j
t
1t
t
sy% j  pw j  κ j UC1  0,
(sy% tj  pw1j t )  κ jt LC1  0,
(Lyˆ tj  bw 2j t  qw 2j t )  κ jt UC2  0,
(Lyˆ jt  bw 2j t  qw 2j t )  κ jt LC2  0,
(dy jt  gw 3j t )  κ jt UC3  0,
 (dy jt  gw 3j t )  κ jt LC3  0,
Uy jt  κ jt UC4  0,
Uy jt  κ jt LC4  0,
v,m,c,h,s,p,L,b,d,g,q,U  0.

j

j

Uyt 1

j

% t 1qw 2j t 1  gw 3j t 1  0,
 hx

j

j

% t 1  pw1j t 1  κ t 1UC
sy

1

 0,

% t 1pw1j t 1)  κ t 1LC
(sy

1

 0,

j

j

j

j

ˆ t 1bw 2j t 1  qw 2j t 1)  κ t 1UC
(Ly
j

j

2

 0,

ˆ jt 1  bw 2j t 1  qw 2j t 1)  κ jt 1LC2  0,
(Ly
(dy jt 1  gw 3j t 1)  κ jt 1UC3  0,
 (dy jt 1  gw 3j t 1)  κ jt 1LC3  0,
Uy jt 1  κ jt 1UC4  0,
Uy jt 1  κ jt 1LC4  0,
v,m,c,h,s,p,L,b,d,g,q,U  0.

: از رابطه زیر به دست میآیدt  نسبت بهt+1  ) در زمآنهایi  1, 2, 3, 4, (  امi بنابراین شاخص بهرهوری مالمكوئیست مرحله
MPI pi 

i t
p

t 1

i t 1
p

t 1

i t
p

i t 1
p

t
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i t 1
p
i t
p

t 1
t

i t
p
i t 1
p

t 1
t

i t
p

i t 1
p

t

t 1

. خواهیم داشت2  تعریف پیشرفت و پسرفت برای هر كدام از زیر گروهها و همچنین ساختار كل را بصورت جدول،در این صورت
)BSC-DEA-ANN( BSC-DEA  ترکیب شبکه عصبی با مدل-6-3

: كه در آن از شبكه عصبی پرسپترون چندالیه استفادهشده است بصورت گام های زیر میباشدBSC-DEA-ANN مدل پیشنهادی
. تشكیل دهیدDMU ورودی شــبكه را از ورودیها و خروجیهای هر

.1

. با استفاده از مدل پیشنهادی باال به دست آورده و آن را در خروجی شبكه قرار دهیدDMU مقـدار كارایی

.2

. ها را نرمالسازی كنیدDMU اطالعات مربوط به

.3

. دادههای اعتبار سنجی و دادههای تست تقسیم كنید، ها را به سه گروه دادههای آموزشDMU

.4
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θ pt (t)  max

.5

وزنهای شبكه عصبی را با استفاده از دادههای آموزشی تا رسیدن به نتیجه و دقت موردنظر اصالح كنید.

.6

محاسبه كارایی همه  DMUها با استفاده از شبكهی عصبی آموزشیافته.

.7

مقایسه بین نتایج حاصل از مدل ریاضی و مدل  :BSC-DEA-ANNدر صورت لزوم میتوان از تحلیل رگرسیونی و همبستگی بین نتایج دو
روش استفاده كرد.
جدول  –2تحلیل پیشرفت و پسرفت مراحل چهارگانه مدل.
Table 2- Analysis of progress and regression of the four stages of the model.

پیشرفت و پسرفت مرحله دوم

الف) اگر MPI2p  1

پیشرفت و پسرفت مرحله اول

در این صووورت مفل ه دوم DMUp

ا لف) ا گر  MPI1p  1در ا ین صوووورت مف ل وه اول
 DMUpدارای پیشرفت است.

در این صووورت مفل ه دوم DMUp

ب) اگر  1

دارای پیشرفت است.

ب) اگر MPI2p  1
دارای پسرفت است.

ج) اگر MPI2p  1

1
p

MPI

در این صورت مفل ه اول DMUp

دارای پسرفت است.

ج) اگر MPI1p  1

در این صووورت مفل ه دوم DMUp

نه پیشرفت داشته و نه پسرفت.

در این صورت مفل ه اول DMUp

نه پیشرفت داشته و نه پسرفت.
پیشرفت و پسرفت مرحله چهارم

الف) اگر  MPI4p  1در این صوووورت مفل وه چهوارم

الف) اگر  MPI3p  1در این صووورت مفل ه سوووم
 DMUpدارای پیشرفت است.

در این صورت مفل ه چهارم DMUp

ب) اگر  MPI  1در این صووورت مفل ه سوووم
 DMUpدارای پسرفت است.

در این صورت مفل ه چهارم DMUp

ج) اگر  1

 DMUpدارای پیشرفت است.
دارای پسرفت است.

ج) اگر MPI4p  1

نه پیشرفت داشته و نه پسرفت

3
p

MPI

3
p

در این صورت مفل ه سوم DMUp

نه پیشرفت داشته و نه پسرفت.

الزم به ذكر است كه انـدازه مجموعههای آموزش و تست ،تعداد الیههای میانی ،تعداد نـرونها در هر الیه میانی ،تابع محرک ،نـرخ
یادگیری و تعداد تكرارها بر اساس آزمونوخطا مشخص میگردد .در این مورد ،نیلسون اثبات كرد كه در شبكههای عصبی پرسپترون با
یک الیه میانی با تابع محرک سیگموئید در الیه میانی و با تابع خطی در الیه خروجی قادر بهتقریب تمامی توابع موردنظر با هر درجه
تقریب خواهد بود ،مشروط به اینكه به اندازه كافی نرون در الیه مخفی وجود داشته باشد (منهاج . )2005 ،1این قضیه بهتقریب ساز

جهانی معروف است ..همچنین برای استفاده از مدل پیشنهادی در محاسبه پیشرفت -پسرفت ،ازآنجاكه فقط نیازمند مشخص شدن سه
عبارت «پیشرفت»« ،پسرفت» و «نه پیشرفت و نه پسرفت» هستیم از این روش با دیدگاه طبقهبندی استفاده میكنیم.
جدول  -3پارامترهای تعریف شده.
Table 3- Defined parameters.

:x

 : x1هزینههای انگیزشی
 : x 2رضایت كاركنان
 : x 3ساعات آموزشی مرتبط با
( CRMمدیریت ارتباط با مشتری)

 : x% 1هزینههای پرسنل
:x

 : x1هزینه وسایل
الكترونیک
 : x 2خدمات پیشرفته

 : xهزینههای
تبلیغات

: x%

 : x% 2نرخ دریافت
مطالبات معوق
 : x% 3نسبت هزینه به
درآمد

&& 1
 : wسرویسهای آنالین

 : w& 1مشاركتپذیری كاركنان
&: w

: w& 2افزایش تخصص كاركنان
 : w& 3بهبود نرمافزاری سیستمها

:y

&&: w

&& 2
 : wبهبود فرایندهای
عملیاتی

&& : wكاهش هزینههای
داخلی

&& : &wنرخ جذب
مشتری

 : y1رضایت مشتری
:y

 : y2تعداد ایدههای
اجراشده مشتری

 : y1حاشیه سود : y2 ،بازده به سرمایه : y3 ،نرخ رشد دارایی.

Menhaj

1

یک مدل جامع ترکیبی  NDEA-BSCو شبکه عصبی جدید برای پیش بینی شاخصهای عملکردی سازمانی

پیشرفت و پسرفت مرحله پنجم

ب) اگر MPI4p  1
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 -7تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
برای ارزیابی بانکها با استفاده از مدلهای مذكور ،ابتدا باید شاخصهای ورودی و خروجی بانکها مشخص گردند .انتخاب عوامل
ورودی و خروجی از مباحث پیشینه در ارزیابی بانکها بوده است .كه با مطالعات كتابخآنهای و میدانی ،شاخصهای ورودی و میانی و
خروجی را برای شعبات بانکها طی دو دوره زمانی تعیین كردیم و با استفاده از این شاخصها مدل را از دیدگاه چهار منظر  BSCبهصورت
جدول  3طراحی نمودیم.
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در ادامه ،برای اینكه نشان دهیم كه مدلهای پیشنهادی چگونه كار میكنند ،شاخصهای ذكرشده را ابتدا برای شش بانک و سپس درروش
تركیبی با شبكه عصبی برای  500بانک در دو سال متوالی ( 1395و  )1396از  4منظر  BSCبه دست میآوریم .در جدول  4برای نمونه
اطالعات منظر فرآیند های داخلی را برای سال  1395آورده شده است:
جدول  -4دادههای منظر فرآیند داخلی.
Table 4- Internal process landscape data.
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DMU1

DMU2

DMU3

DMU4

DMU5

DMU6

سال

x1

x2

&& 1
w

)&& 2 (%
w

)&& (%
w

1395

1125

550

571

4

5

1396

1305

321

500

4/4

7

1395

1192

567

501

7/6

7/5

1396

1906

586

492

6/5

5/2

1395

1144

778

517

3/3

6/1

1396

1157

318

818

6/5

7/6

1395

1489

577

394

5/2

8/6

1396

1500

275

682

4/9

5/8

1395

420

580

481

4/4

4/3

1396

745

565

643

4/5

6/5

1395

333

570

308

6/9

8/2

1396

517

655

555

6/7

5/4

بعد از محاسبه،كارایی ها،در دو سال  1395و  1396مطابق روابط ریاضی كه در قسمت باال آورده شده است محاسبه می گردد جدول 5
نتایج محاسبات را نشان میدهد.
جدول  – 5نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده ها.
Table 5- Results of data envelopment analysis.
F

IP

C

DMU

L&G

1396

1395

1396

1395

1396

1395

1396

1395

1

1

1

0.7797

0.8738

0.9438

0.9868

0.9899

1

0.5839

1

0.7151

1

0.6194

1

0.6874

0.4902

2

1

1

1

0.8684

1

0.8391

0.5586

0.5181

3

0.7761

1

0.7576

0.5337

0.9993

1

0.9990

1

4

0.6059

1

1

1

0.9523

1

0.6135

0.6848

5

0.5459

1

0.9547

1

1

1

0.6805

0.7679

6

جدول  6نتایج مربوط به محاسبه شاخص بهرهوری مالمكوئیست كل در دو سال مذكور را نشان میدهد.

جدول  - 6محاسبه شاخص بهرهوری مالمکوئیست برای شش شعبه بانک.
Table 6- Calculation of malm quest productivity index for six bank branches.
6

5

4

3

2

1

DMU

0.5044

0.8372

0.6081

1.5241

0/5415

0.6013

شاخص مالم كوئیست

جدول فوق نشان میدهد كه تنها  DMU3روند پیشرفت را داشته و سایر  DMUها پسرفت دارند.
حال میخواهیم به پیادهسازی مدل پیشنهادی  DEA-BSC-ANNبرای دادههای بزرگ بپردازیم .بهمنظور نشان دادن مزایای كاربردی روش
پیشنهادی ،اطالعات مجموعه بزرگ شامل  500شعبه بانک ایرانی جمعآوری گردید .حجم محاسباتی برای استفاده از روش پیشنهادی
ً
 DEA-BSCبرای حل این مسئله ،نسبتا باالست .ما این كار را با كدنویسی متلب برای این مسئله انجام دادهایم .برای ساخت شبكه
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عصبی تركیبی كه به محاسبه تحلیل پوششی دادههای  4مرحلهای به همراه كارایی كل بپردازد ،از معماری شکل  4استفاده شده است:

برای پیادهسازی مدل تركیبی پیشنهادی برای مسئله مذكور ،استراتژی زیر را می توانیم داشته باشیم:
مقادیر كارایی هر مرحله را برای دادههای دوره  tبه دست میآوریم ( .مطابق شکل .)4
.1

ورودیها و خروجیهای مربوط به مدل فوقالذكر را بهعنوان ورودی شبكه عصبی پیشنهادی و نیز مقادیر كارایی بهدستآمده از گام اول را
بهعنوان خروجی شبكه عصبی در نظر میگیریم.

 .2معماری شبكه عصبی را بر اساس شکل  4و مدل  MLPمیسازیم و الگوریتم یادگیری لونبرگ-ماركوارت را تا رسیدن به نتیجه قابلقبول در آن
اجرا میكنیم.
 .3با استفاده از شبكه عصبی ساختهشده ،مقادیر كارایی را برای دوره  t+1پیش بینی و با مقادیر دقیق مقایسه میكنیم.

بعد از به دست آوردن مقادیر كارایی با استفاده از مدل ریاضی ،از آنها بهعنوان خروجی شبكه عصبی استفاده میكنیم .ازآنجاكه تعداد
شعبات بانکهای موردبررسی  500است ،درنتیجه در این مرحله 6 ،ورودی به همراه  1000نمونه خواهیم داشت .بعد از تعداد معین
سیكل و یا وقتیكه خطا از مقدار تعیینشده كمتر گردد ،شبكه عصبی روابط غیرخطی بین ورودیها و خروجیهای مدل را آموزش
میبیند .در این مسئله ما از شبكه عصبی پرسپترون چندالیه با دوالیه پنهان استفاده میكنیم كه در شکل  5نشان دادهشده است و نتایج
صحت مدل نیز در شکل  6نیز آورده شده است.

یک مدل جامع ترکیبی  NDEA-BSCو شبکه عصبی جدید برای پیش بینی شاخصهای عملکردی سازمانی

شکل  - 4معماری جامع شبکه عصبی ترکیبی.
Figure 4- Comprehensive neural network architecture.
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شکل  -5توپولوژی شبکه عصبی برای کارایی مراحل اول و سوم.
Figure 5- Neural network topology for the first and third stages.
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شکل  -6نتایج شبیه سازی مدل با معماری شبکه ساخته شده برای مراحل اول و سوم.
Figure 6- Results of simulation of model with network architecture built for the first and third stages.

نتایج شبیهسازی نشان می دهد كه شبكه عصبی پیشنهادی قابلیت اطمینان مناسبی دارد .مشابه بحث كارایی مراحل دوم و چهارم در دوره t

را بدست می آوریم و نتایج آنها نیز نشان دهنده قابلیت اطمینان مناسب به نتایج می باشد.
حال به ساخت شبكه عصبی برای به دست آوردن كارایی تجمعی (كل) برای دوره  tمیپردازیم .مطابق شکل  7ما از شبكه عصبی پرسپترون
چندالیه با دوالیه پنهان استفاده میكنیم.

.
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شکل  -7توپولوژی شبکه عصبی برای کارایی مرحله کلی.

نتایج شبیهسازی نشان میدهد كه شبكه عصبی پیشنهادی قابلیت اطمینان مناسبی دارد مشخصات مذكور در شکل  8برای كل دادهها
با رگرسیون  0.96048نشان داده میشود.

شکل  - 8مشخصات کل دادهها با استفاده از شبکه عصبی پیشنهادی برای کارایی کلی.
Figure 8- Specify the total data using the proposed neural network for overall performance.

حال بنا به استراتژی حل مسئله ،با استفاده از شبكه عصبی تركیبی ساختهشده ،مقادیر كارایی را در دوره بعد ) (t+1پیشبینی میكنیم .در
ادامه مقادیر این پیش بینی را با مقادیر واقعی كارایی ها مقایسه می كنیم.
حال به محاسبه پیشرفت و پسرفت  DMUها در  500شعبه بانک میپردازیم .شکل  9محاسبه شاخص بهرهوری مالمكوئیست كل
 500شعبه بانک در دو سال متوالی را نشان میدهد.
نتایج بهدستآمده نشان میدهد كه  DMU 443پسرفت و تعداد  DMU 57پیشرفت داشتهاند .حال برای محاسبه پیشرفت و پسرفت با
استفاده از شبكه عصبی الگوریتم زیر را پیاده سازی میكنیم:
.1

ورودی شبكه عصبی برای پارامتر  : (i=1,2,14)،iدادههای هر  DMUدر دوره  t+1را بر دادههای همان  DMUدر دوره  tتقسیم كرده و عدد
بهدستآمده را بهعنوان  iامین ورودی شبكه عصبی برای این  DMUدر نظر میگیریم.

.2

خروجی شبكه عصبی :خروجی بهدستآمده از شکل 10را در نظر گرفته و اگر عدد مربوطه بزرگتر از یک باشد ،مقدار ( 2متناظر با پیشرفت) و
در غیر این صورت مقدار ( 1متناظر با پسرفت) قرار میدهیم .در حقیقت با این عمل ،شبكه عصبی به دستهبندی  DMUها در دوطبقه ( 1متناظر با
پسرفت) و ( 2متناظر با پیشرفت) میپردازد.

یک مدل جامع ترکیبی  NDEA-BSCو شبکه عصبی جدید برای پیش بینی شاخصهای عملکردی سازمانی

Figure 7- Neural network topology for general stage functionality.
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شکل  -9محاسبه پیشرفت و پسرفت.
Figure 9- Calculate progress and regression.

شکل  -10توپولوژی شبکه عصبی برای محاسبه پیشرفت/پسرفت.
Figure 10- Neural network topology to calculate progression / regression.

هدف اصلی از ارائۀ روش پیشنهادی ،شناسایی بهتر پیشرفت و پسرفت واحدهای تصمیمگیری است .همواره این تمایل وجود دارد كه فرآیند
شناسایی با حداكثر دقت و صرف حداقل زمان انجام شود .بهعبارتدیگر وقتی  14ورودی به روش پیشنهادی داده میشود ،انتظار میرود
این روش ،پیشرفت/پسرفت واحد تصمیم گیری موردنظر را در كوتاهترین زمان و بهدرستی از بین مجموعۀ دادهها تشخیص دهد؛ بنابراین
میتوان گفت ،دو هدف اصلی از ارائه روش ،باال بردن سرعت و دقت در شناسایی پیشرفت/پسرفت واحد تصمیم گیری است.
بعد از پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی ،باید كیفیت این روش بررسی شود كه با شاخصهایی همانند ،False Positive ،True Positive
 True Negativeو  False Negativeصورت میپذیرد.
مطابق الگوریتم باال ،بررسی ساخت شبكه عصبی برای شناسایی پیشرفت و پسرفت  DMUها صورت پذیرفت .در این مسئله 14 ،ورودی
به همراه  500نمونه خواهیم داشت .در اینجا ما از شبكه عصبی  MLPبا یکالیه پنهان استفاده میكنیم كه در شکل  10نشان دادهشده
است.

شبكه عصبی را مطابق با اطالعات داده شده ،آموزش میدهیم .ماتریس درهمریختگی برای آموزش ،نشان میدهد كه شبكه عصبی
بهخوبی آموزشدیده است .نتیایج نشان میدهد در این آموزش ،پدیده سرریز شدن اتفاق نیافتاده است.
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Figure 11- Decomposition matrix for validation data.

در این شكل  DMU 50بهعنوان دادههای اعتبار سنجی بهطور تصادفی انتخابشدهاند كه در آن DMU 47 ،بهدرستی بهعنوان پسرفت
طبقهبندیشدهاند .این عدد متناظر با  94%از تمام  DMU 50است .بهطور مشابه ،یک مورد بهدرستی بهعنوان پیشرفت طبقهبندیشده
است .این عدد مربوط به  ٪2از تمام  DMUهای اعتبار سنجی است .همچنین ،یک  DMUكه در دسته واقعی پیشرفت قرار دارد،
نادرست بهعنوان پسرفت دستهبندیشدهاند و این مربوط به  2%از تمام  DMUهای اعتبارسنجی میباشد .بهطور مشابه ،یک  DMUكه
در دسته پسرفت هستند ،بهاشتباه بهعنوان پیشرفت طبقهبندیشدهاند و این به  2%از تمام  DMUهای اعتبارسنجی مربوط میشود .از
 48پیشبینی پسرفت 97.9% ،درست و  ٪2.1اشتباه است .آخرین سلول نیز نشان میدهد كه  96%از پیشبینیها درست هستند و
 4%اشتباه هستند كه این نتایج رضایتبخش است و از آن میتوان دریافت كه پدیده سرریز شدن اتفاق نیفتاده است .بهطوركلی ،نتایج
ارائهشده نشاندهندۀ كارایی روشهای تركیبی پیشنهادی نسبت به روشهای غیرتركیبی است و نشان میدهد كه ارزیابی كارایی همه
واحدهای تصمیمگیری و تشخیص پیشرفت و پسرفت آنها در سطح خوبی انجام میشود .همچنین این نتایج نشان میدهد كه د ر
موقعیتهای واقعی همچون بورس و بانکها كه با دادههای بزرگ سركار دارد و اطالعات دادهای میتواند مثبت یا منفی باشد ،استفاده از
مدلهای پیشنهادی میتواند مفید باشد.

 -8نتیجهگیری
در این مقاله یک مدل تركیبی تحلیل پوششی دادههای شبكهای و كارت امتیازی متوازن ارائه دادهایم كه در حقیقت یک مدل تحلیل
پوششی دادههای چهار مرحلهای است .سپس یک مدل تطبیقی از شاخص مالمكوئیست و مدل پیشنهادی را برای محاسبه پیشرفت و
پسرفت واحدهای تصمیمگیری پیشنهاد دادیم .سرانجام با استفاده از شبكه عصبی در ارائه مدل تركیبی تحلیل پوششی دادهای شبكهای و
كارت امتیازی متوازن را برای ارزیابی عملكرد سازمآنها طراحی نمودیم.
مطالعه موردی با  500شعبه بانک برای ارزیابی شبكه عصبی پیشنهادی مورداستفاده قرار گرفتند .بهطوركلی نتایج پیادهسازی نشان داد
كه روشهای پیشنهادی میتوانند ابزارهای نویدبخشی برای ارزیابی عملكرد سازمآنها و بهخصوص دادههای بزرگ باشند.

یک مدل جامع ترکیبی  NDEA-BSCو شبکه عصبی جدید برای پیش بینی شاخصهای عملکردی سازمانی

شکل  - 11ماتریس درهمریختگی برای دادههای اعتبار سنجی.
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