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چکیده
ارزیابي عملکرد از مهمترین روشهای بررسي نحوه كاركرد سازمانها در مقایسه با وضعيت گذشته و یا سایر رقبا ميباشد
كه امکان انجام اقدامات الزم برای بهبود عملکرد را ممکن ميسازد .در این پژوهش با بهكارگيری یک رویکرد تركيبي
تحليل پوششي دادهها و شبکه عصبي مصنوعي به ارزیابي عملکرد شركت داروسازی ایران دارو پرداخته شده است .به این
منظور ،در ابتدا با بررسي مباني نظری ،معيارهای ارزیابي شركت بر اساس منظرهای كارت امتيازی متوازن مورد بررسي قرار
گرفتند و در ادامه معيارهای با درجه اهميت باالتر بر اساس نظر خبرگان شناسایي شدند .بر این اساس ،با توجه به لزوم
مطالعه و ارزیابي عملکرد شركت داروسازی ایران دارو ،عملکرد این شركت طي دوره  4ساله (سال  1393الي  )1396با
استفاده از تحليل پوششي دادهها با فرض بازده به مقياس ثابت و دیدگاه خروجي محور مورد ارزیابي قرار گرفت .سپس با
استفاده از الگوریتم شبکه عصبي مصنوعي به پيشبيني عملکرد شركت پرداخته شده است .نهایتاً ،نتایج شبکههای عصبي
مصنوعي با الیههای مختلف بررسيشده و نتایج حاصل از شبکه با مناسبترین تعداد الیهها بر اساس شاخصهای دقت،
صحت ،فراخواني و خطا با نتایج سایر الگوریتمهای یادگيری ماشين مقایسه گردیده است .نتایج ،نشاندهنده عملکرد بهتر

مدل ارایه شده در مقایسه با الگوریتمهای درخت تصميم ،بيز ساده ،ماشين بردار پشتيبان و  Kنزدیکترین همسایه
ميباشد.
کلمات کلیدی :تحليل پوششي دادهها ،شبکه عصبي ،یادگيری ماشيني ،ارزیابي عملکرد ،كارت امتيازی متوازن ،بورس
اوراق بهادار.

 عهدهدار مکاتبات
آدرس الکترونيکيa.khatami@atu.ac.ir :
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ارزیابی کارایی متوازن شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادارتهران

همایون فر و همکاران ،كاربرد رویکرد تركيبي تحليل پوششي دادهها و شبکه عصبي مصنوعي...

 1مقدمه
از زمانيكه فارل ،روشي را برای اندازهگيری كارایي مطرح كرد ،رویکردهای مختلفي در رابطه با اندازهگيری
شدهاند كه تابع توليد مرز تصادفي 1و تحليل پوششي دادهها ،2بهترتيب شناختهشدهترین مدلهای استفاده شده در
این دو رویکرد ميباشند ] .[1،2به اعتقاد بسياری از پژوهشگران ،در ميان روشهای سنجش كارایي ،تحليل
پوششي دادهها روش بهتری برای سازماندهي و تحليل دادهها است؛ زیرا اجازه ميدهد كه كارایي در طول زمان
تغيير كند و به هيچ پيشفرضي در مورد مرز كارایي نياز ندارد ] .[3بنابراین ،بيش از سایر دیدگاهها در ارزیابي
عملکرد و مقایسه كارایي واحدها مورد استفاده قرار گرفته است .از جمله كاربردهای تحليل پوششي دادهها
ميتوان به ارزیابي عمليات انبار دادهها ] ،[4انتخاب سيستمهای توليد انعطافپذیر ] ،[5ارزیابي عملکرد شعبه
بانک ] ،[6تجزیه و تحليل اظهارات مالي موسسات ] ،[7سنجش كارایي موسسات آموزش عالي ] ،[8طراحي
نحوه استقرار امکانات ] ،[9اندازهگيری كارایي سرمایهگذاریهای سازماني در فناوری اطالعات ] [10و
برنامهریزی توليد ] [11اشاره كرد.
اولين مدل تحليل پوششي دادهها كه توسط چارنز و همکاران ] [12ارایه شده ،مدل  CCRاست كه فرض
اساسي آن ثابت بودن بازده به مقياس فرایند توليد است .پس از مدل اوليه  ،CCRمدلهای تحليل پوششي
دادههای مختلفي ارایه شدهاند كه دارای كاربردهای گستردهای در مسایل مختلف ارزیابي عملکرد با دادهها و
ساختارهای شبکهای مختلف هستند .تحليل پوششي دادههای غيرقطعي یکي از كاربردیترین رویکردها برای
برخورد با دادههای نادقيق و مبهم در مدلهای  DEAاست .در مباني نظری ،چهار رویکرد اساسي در بررسي
مدلها تحت شرایط عدم قطعيت ارایه شده است كه شامل ،رویکردهای بازهای ،فازی ،تصادفي و بهينهسازی
استوار ميباشند .رویکرد بازهای كارایي واحدهای تصميمگيرنده را در دو دیدگاه خوشبينانه و بدبينانه محاسبه
مينماید .در دیدگاه خوشبينانه ،واحد تحت ارزیابي با حد باالی خروجيها و حد پایين ورودیها در نظر گرفته
ميشود ،در حاليكه سایر واحدها در حدپایين خروجيها و حد باالی ورودیهای خود قرار دارند .در مقابل ،در
دیدگاه بدبينانه ،واحد تحت ارزیابي با حد پایين خروجيها و حد باالی ورودیها در نظر گرفته ميشود ،در
حاليكه سایر واحدها در حد باالی خروجيها و حد پایين ورودیهای خود قرار دارند ] .[14 ،13در رویکرد
فازی ،با توجه به گرایش تصميمگيرنده در اتخاذ نگرش خوشبينانه ،بدبينانه و محتملترین حالت ،به ترتيب از سه
معيار امکان ،ضرورت و اعتبار برای ایجاد مدلهای تحليل پوششي دادههای فازی استفاده ميشود ].[17 ،16 ،15
كاربردهای تئوری مجموعه فازی در تحليل پوششي دادهها در قالب چهار رویکرد :تولرانس ،سطح برش ،α
رتبهبندی فازی و امکان ،به طور مفصل در ] [18مورد بررسي قرار گرفته است .از جمله سایر رویکردهای مهم در
برخورد با عدم قطعيت مدلهای تحليل پوششي دادههای تصادفي است .در تحليل پوششي دادههای تصادفي از

Parametric stochastic frontier production function approach
Data Envelopment Analysis
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تکنولوژیهای مرجع پوسته محدب یا مخروطي 1مبتني بر اصول موضوعه تئوری توليد ،به همراه مبنای آماری كه
ریشه در مفروضات توزیعي و آماری دارند ،استفاده ميشود ] .[19نهایتاً ،آخرین رویکرد اساسي در برخورد با
اندازهگيری كارایي واحدهای تصميمگيرنده در شرایط عدم قطعيت ناشي از دادهها و توزیع شاخصها بهكار برده
ميشود ].[20
با وجود محاسن تحليل پوششيدادهها ،مرز كارایي حاصل از تحليل پوششيدادهها نسبت به نویزهای
آماری 2و دادههای پرت 3كه در اثر خطای اندازهگيری یا هر عامل خارجي دیگر ایجاد ميشوند ،حساس است و
اگر در دادهها اغتشاش آماری یا مقادیر پرت وجود داشته باشد ،ميتواند موجب جابهجایي مرز كارایي بهدست
آمده شود و نتایج تحليلهای تحليل پوششيدادهها را منحرف سازد [ .]21بنابراین ،باید در استفاده از تحليل
پوششيدادهها برای ارزیابي عملکرد سایر واحدهای تصميمگيرنده دقت كرد .وجود این مساله باعث شده است
كه اخيراً شبکههای عصبي مصنوعي بهعنوان جایگزین مناسبي جهت برآورد مرزهای كارا به كار گرفته شوند
] ،[22زیرا ماهيت عملکرد شبکههای عصبي به دليل قدرت یادگيری و تعميمپذیری به گونهای است كه در برابر
دادههای پرت و اغتشاشات حاصل از اندازهگيری غيردقيق دادهها عملکرد بهتری دارند ] .[23بهعالوه،
شباهتهایي مانند :ماهيت ناپارامتریک و عدم نياز به پيشفرض اوليهای در مورد نوع ارتباط بين ورودیها و
خروجيها ،كاربرد تركيبي شبکه عصبي و تحليل پوششيدادهها را مورد توجه قرار داده است .تحليل
پوششيدادهها به دنبال تعيين مقدار متغيرهای تصميم (مجموعه وزنهای ورودیها و خروجيها) است ،به
طوریكه كارایي فني بيشينه شود ،در حاليكه شبکه عصبي مصنوعي به دنبال یافتن مجموعهای از وزنها است كه
اختالف بين خروجي واقعي و خروجي مطلوب را كمينه سازند و این كار را با حداقل دادههای یادگيری انجام
ميدهد .برتری مدل تحليل پوششي دادههای عصبي 4نسبت به سایر مدلها در حداقل كردن ورودیها نسبت به
سطح خروجي مطلوب است .برای اندازهگيری كارایيشركتها با مدل پژوهش ،ابتدا یک مدل شبکه عصبي
مناسب شبيهسازی ميشود و در ادامه بر اساس دادههای اوليه ،شبکه با استفاده از خروجي مطلوب (محاسبه شده با
تحليل پوششيدادهها) تا جایي آموزش داده ميشود كه بتواند الگوهای مرجع را یاد بگيرد و بر مبنای آن كارایي
واحدها را محاسبه كند.
همانطور كه در ادبيات نظری ارزیابي عملکرد اشاره شده است ،روشهای ارزیابي مبتني بر تحليل
دادههایي هستند كه با توجه به ماهيت فعاليتهای سازمان و با نظر تصميمگيرندگان در یک یا چند شاخص
عملکردی گردآوری ميشوند .یکي از رویکردهای پر كاربرد در ارزیابي عملکرد سازماني ،كارت امتيازی
متوازن (BSC) 5است كه توسط كاپالن و نورتون ] [24مطرح شد و هدف از آن ،یکپارچهسازی نگرش مدیران
سازمانها به ارزیابي همه جانبه سازمان در مقایسه با سيستمهای سنتي ارزیابي عملکرد است كه صرفاً به اقدامات
1

Convex or conical hull reference technologies
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عدم قطعيت در تحليل پوششي دادهها استفاده از مدلهای تحليل پوششي دادههای استوار است كه برای

همایون فر و همکاران ،كاربرد رویکرد تركيبي تحليل پوششي دادهها و شبکه عصبي مصنوعي...

مالي توجه دارند .كارت امتيازی متوازن یکي از جامعترین ابزارهای اندازهگيری عملکرد است كه بر هر دو جنبه
مالي و غيرمالي ،استراتژیهای بلندمدت و كوتاهمدت و نيز معيارهای كسب و كار داخلي و خارجي (در چهار
در جمعبندی شاخصهای ارزیابي ،این رویکرد به تنهایي قادر به رتبهبندی عناصر مورد بررسي نميباشد .بنابراین،
استفاده از رویکردهای كمي كه در تلفيق با كارت امتيازی متوازن به ارزیابي عملکرد بپردازند ،در سالهای اخير
مورد تاكيد قرار گرفته است.
در این تحقيق با توجه به شاخصهای كارت امتيازی متوازن ،از تلفيق شبکههای عصبي و تحليل پوششي
دادهها ( )Neuro-DEAبرای ارزیابي كارایي (عملکرد) شركت ایران دارو استفاده شده است ،زیرا با توجه به كم
بودن تعداد واحدها در مقایسه با تعداد ورودیها و خروجيها ،مدلهای پایهای تحليل پوششيدادهها قادر به
رتبهبندی مناسبي از واحدها نميباشند .بنابراین ،از قدرت تفکيکپذیری و تخمين روابط غيرخطي شبکههای
عصبي برای رفع این مساله استفاده شده است .در ادامه ،نتایج بهدست آمده با نتایج الگوریتمهای درخت تصميم،
بيز ساده ،ماشين بردار پشتيبان و  Kنزدیکترین همسایه مقایسه شده است .سوال اصلي پژوهش آن است كه آیا
مدل تلفيقي تحليل پوششي دادهها و شبکه عصبي مصنوعي جهت ارزیابي عملکرد متوازن شركت ایران دارو از
عملکرد مناسبي برخوردار است؟
 2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
شبکههای عصبي نوعي مدلسازی سادهانگارانه از سيستمهای عصبي واقعي هستند كه كاربرد فراواني در حل
مسایل مختلف در علوم دارند .حوزه كاربرد این شبکهها آنچنان گسترده است كه از كاربرد در طبقهبندی تا
درونیابي ،تخمين ،آشکارسازی و غيره را شامل ميشود ] .[25مبنای مدلسازی در این الگوریتم ،شبکه گسترده
و متصل از نورونهای مصنوعي است كه با وزنهای سيناپتي با یکدیگر در ارتباطند ] .[26یکي از مباحث كليدی
در شبکههای عصبي ،انتخاب معماری مناسب شبکه است .ثابت شده است كه شبکههای پيش خور با یک الیه
مخفي با توابع تبدیل زیگموئيدی در الیه مياني و توابع تبدیل خطي در الیه خروجي قادرند كه توابع مختلف را با
هر درجه تقریب ،تقریب بزنند.
ایده تركيب شبکه عصبي و تحليل پوششيدادهها را اولين بار آتونوسوپوليس و كانن [27] 1مطرح كردند.
آنها شبکه عصبي و تحليل پوششيدادهها را مقایسه كردند و در شبيهسازی صورت گرفته این نتيجه حاصل شد كه
تحليل پوششيدادهها در اندازهگيری اهداف بهتر از شبکه عصبي مصنوعي عمل ميكند و شبکه عصبي مصنوعي
در رتبهبندی واحدها بر اساس امتياز كارایي بهدست آمده ،همانند تحليل پوششيدادهها است .آزاده و همکاران
] [28یک رویکرد تركيبي تحليل پوششي دادههای فازی و شبکههای عصبي مصنوعي انعطافپذیر برای
بهينهسازی محل كارخانههای خورشيدی با پيچيدگي و عدم قطعيت ارایه دادند .این روش به سياستگذاران كمک
كرد تا استراتژی ارجح برای مشکالت بهينهسازی مکان مرتبط با واحدهای توليدی خورشيدی را شناسایي كنند.
Athanassopoulos and Curram
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اوالنرواجيو و همکاران ] [29در مقالهای با استفاده از شبکه عصبي و تحليل پوششيدادهها به تحليل
حساسيت برای تعيين مصرف انرژی بخش صنعتي ،محاسبه كارایي و پيشبيني و قابليت بهينهسازی عملکرد
نظریه مجموعه خاكستری به ارزیابي كارایي پرسنل بانک پرداختند .خيرخواه و همکاران ] [31یک روش
یکپارچه مبتني بر شبکه عصبي مصنوعي و تحليل پوششيدادهها را برای برآورد تقاضای برق برای تغييرات فصلي
و ماهانه در مصرف برق ارایه نمودند.كوان ] [32به بررسي امکان استفاده از رویکرد شبکه عصبي مصنوعي و
تحليل پوششيدادهها در ارزیابي عملکرد توليدكنندگان عمده گوشي موبایل و انتخاب بهترین توليدكننده
پرداخت .سعيدی و همکاران ] [33در یک مطالعه تطبيقي به بررسي عملکرد تحليل پوششيدادههای اصالح شده
و روششناسي سطحي پاسخ ( )RSMدر بهينهسازی توليد بيودیزل ناهمگن از روغنش نخل پرداختند .نتایج به
دست آمده نشان داد كه تنظيم پارامتر بهينه مشتق شده از روش پيشنهادی  ،MDEAقابل اطمينانتر و دقيقتر از
RSMاست .ميسسيوناس و همکاران ] [34با استفاده از روش  DEANNبه پيشبيني وضعيت عملکردی بيماران
در عمل پيوند اعضاء پرداختند .بشيری و همکاران ] [35از تركيب تحليل پوششيدادهها و شبکه عصبي مصنوعي
برای بهينهسازی یک مساله بهينهسازی چند شاخصه مبتني بر روش تاگوچي استفاده كردند .آزاده و زرین ][36

یک چارچوب هوشمند برای ارزیابي بهرهوری و تجزیه و تحليل منابع انساني در یک كارخانه بزرگ پتروشيمي
ارایه كردند .كارایي و اثربخشي كاركنان این شركت با در نظرگرفتن سه مفهوم مهندسي تابآوری و عوامل
انگي زشي در محيط كار و بهداشت ،ایمني ،محيط زیست و ارگونومي ارزیابي شده است .این چارچوب مبتني بر
استفاده از تحليل پوششيدادهها و شبکه عصبي مصنوعي ،بر یک سيستم استنتاج عصبي فازی سازگار )(ANFIS

بوده است .اجلي و مومني ] [37با استفاده از مدل تركيبي شبکه عصبي و تحليل پوششيدادهها به ارزیابي عملکرد
و كارایي شركتهای گاز استاني پرداختند .به این منظور پس از محاسبه كارایي واحدها با مدل مضربي CCR

ورودی محور ،از روش اندرسون -پترسون برای رتبهبندی واحدهای كارا استفاده گردید .در ادامه برای ارزیابي
كارایي شركتها از رویکرد شبکههای عصبي پيشبينيكننده عملکرد در قالب مدل تركيبي تحليل پوششيدادهها
و شبکه عصبي مصنوعي استفاده شد .شفيعي نيکآبادی و همکاران ] [38پس از بهكارگيری شبکه عصبي
مصنوعي در تعيين ورودیها و خروجيهای شركتهای برق منطقهای با استفاده از تحليل پوششيدادهها به
بررسي كارایي شركتهای برق منطقهای پرداختند .گنگ و همکاران ] [39یک مدل بهينهسازی بر پایه شبکه
عصبي حلقوی بهبودیافته مبتني بر ویژگي متقاطع را برای ایجاد الگوی بهينهسازی انرژی و پيشبيني انرژی
سيستمهای توليد اتيلن در صنعت پتروشيمي بهكار بردند .همایونفر و اميرتيموری ] [40در بررسي خود با رویکرد
تركيبي دیماتل -تحليل پوششي دادهها به ارزیابي عملکرد متوازن تأمينكنندگان یک زنجيرهتامين پرداختند.
مهرگان و همکاران ] [23با استفاده از مدل تركيبي شبکه عصبي و تحليل پوششيدادهها ،كارایي فني  9پاالیشگاه
نفت ایران را مورد ارزیابي قرار دادند .همایونفر و اميرتيموری ] [3پس از تعيين شاخصهای كارت امتيازی
متوازن در ارزیابي تأمينكنندگان زنجيره تامين و تعيين شاخصهای اساسي توسط تکنيک دیماتل ،با استفاده از
مدل دسترسيپذیری ضعيف تحليل پوششيدادهها در حضور عوامل نامطلوب ،به ارزیابي كارایي تامينكنندگان
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پرداختند .آزاده و همکاران ] [30با استفاده از رویکرد یکپارچه تحليل پوششي دادهها ،شبکه عصبي مصنوعي و

همایون فر و همکاران ،كاربرد رویکرد تركيبي تحليل پوششي دادهها و شبکه عصبي مصنوعي...

پرداختند .نهایتاً واحدهای كارا بر اساس مدل سوپر كارایي اندرسون -پترسون رتبهبندی شدند .آزاده و همکاران
] [41در مطالعهای با استفاده از شبکه عصبي ،تحليل پوششيدادهها و روشهای آماری مبتني بر الگوریتمهای
پرداختند .شعبانپور و همکاران ] [42در مقالهای به پيشبيني بهرهوری تامينكنندگان سبز با روش تحليل
پوششيدادههای پویا و شبکه عصبي مصنوعي پرداختند .با توجه به اینکه مدلهای تحليل پوششيدادههای پویا
نميتوانند بازده آتي واحدهای تصميمگيرنده را پيشبيني كنند ،در مرحله اول ،ورودیها و خروجيهای
تأمينكنندگان سبز را با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي پيشبيني كرده و سپس از دادههای پيشبيني شده
حاصل شبکه عصبي مصنوعي در تحليل پوششيدادههای پویا استفاده نمودند .ولونتزوس وپاردالس ] [43با
استفاده از مدل تحليل پوششي دادهها و شبکههای عصبي مصنوعي به بررسي ميزان انتشار گازهای گلخانهای ناشي
از توليدات كشاورزی پرداختند .كوان ] [44برای اندازهگيری عملکرد راه آهن از مدل تركيبي شبکه عصبي و
تحليل پوششيدادهها استفاده نمود .آزاده و همکاران ] [45از یک الگوریتم هوشمند برای تشخيص و بهينهسازی
عوامل بهرهوری در پروژههای نفتي ارایه كردند .الگوریتم پيشنهادی از تحليل واریانس ،تحليل پوششي دادهها،
شبکه عصبي مصنوعي ،سيستم استنتاج فازی مبتني بر شبکه تطبيقي ،رگرسيون معمولي و رگرسيون فازی تشکيل
شده است .جهانگشای رضایي و همکاران ] [46در مقالهای به پيشبيني آنالین عملکرد شركتهای فعال در
بورس كاال پرداختند .این روش به منظور ایجاد ویژگيهای پویا برای تعداد خوشهها و اعضای خوشه در FCM

كالسيک ارایه گردید .سپس از تحليل پوششيدادهها برای ارزیابي واحدهای تصميمگيرنده با استفاده از
نسبتهای مالي استفاده شد .نهایتاً ،شبکه طراحي شده برای پيشبيني عملکرد آینده شركتها آموزش داده شد.
خالصه مطالعات پيشين در جدول  1آورده شده است.
جدول .1خالصه مطالعات انجام شده در ده سال اخير
محققین

حوزه کاربرد

روشهای بهکار رفته

ماهیت

آزاده و همکاران ][28

 DEAو ANN

بهينهسازی مکان نيروگاههای خورشيدی

فازی

االن رواجو و همکاران ][29

 ANN ،DEAو IDA

تعيين مصرف انرژی در بخشهای صنعتي

قطعي

آزاده و همکاران ][30

 ANN ،DEAوRST

ارزیابي كارایي پرسنل بانک

قطعي

خيرخواه و همکاران ][31

 DEAو ANN

برآورد تقاضای برق

قطعي

كوان ][32

 DEAو ANN

ارزیابي عملکرد توليدكنندگان عمده گوشي موبایل

قطعي

سعيدی و همکاران ][33

 MDEA ،NNو RSM

بهينهسازی توليد بيو دیزل ناهمگن

قطعي

ميسيوناس و همکاران ][34

 DEAو ANN

پيشبيني وضعيت عملکردی بيماران در عمليات پيوند عضو

قطعي

بشيری و همکاران ][35

 ANN ،DEAو Tagouchi

بهينه سازی یک مساله چند شاخصه

قطعي

آزاده و زرین ][36

 ANN ،DEAو ANFIS

ارزیابي بهرهوری و تجزیه و تحليل منابع انساني

فازی

اجلي و مومني ][37

 DEAو ANN

ارزیابي عملکرد و كارایي شركتهای گاز استاني

قطعي

شفيعي نيکآبادی و

 DEAو ANN

ارزیابي عملکرد شركت برق

قطعي

همکاران ][38
گنگ و همکاران ][39

 CFو CNN

پيشبيني انرژی سيستمهای توليد اتيلن در صنعت پتروشيمي
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آزاده و همکاران ][41

ANN ،DEA

بهينهسازی عملکرد مهندسي یکپارچه تابآوری و توليد ناب

شعبانپور و همکاران ][42

 DEAو ANN

پيشبيني بهرهوری تامينكنندگان سبز

ولونتزوس وپاردالس ][43

 DEAو ANN

پيشبيني ميزان انتشار گازهای گلخانه ای

قطعي

كوان ][44

 DEAو ANN

اندازهگيری و پيشبيني عملکرد راه آهن

قطعي

آزاده و همکاران ][45

 ANFIS ،ANN ،DEAو

بهينهسازی عوامل بهرهوری در پروژههای نفتي

فازی

جهانگشای رضایي و

ANOVA
 ANN ،DEAو FCM

پيشبيني آنالین عملکرد شزكتهای فعال در بورس كاال

فازی

قطعي
احتمالي

با توجه به پژوهشهای گذشته ،در این پژوهش سعي بر این شده است كه از شبکههای عصبي مصنوعي و
تحليل پوششي دادهها و تلفيق آنها در ارزیابي عملکرد شركت ایران دارو استفاده شود .از قدرت تفکيکپذیری و
تخمين روابط غيرخطي شبکههای عصبي جهت رفع ضعف مربوط به تعداد كم واحدهای تصميم گيری نسبت به
تعداد ورودیها و خروجيها استفاده شده است .نهایتاً ،پس از محاسبه كارایي ،نتایج بهدستآمده با نتایج
الگوریتمهای درخت تصميم ،بيز ساده ،ماشين بردار پشتيبان و  Kنزدیکترین همسایه معمولي مقایسه شده است.
 3چارچوب اجرای پژوهش
در این پژوهش در ابتدا با بررسي مباني نظری ،معيارهای ارزیابي عملکرد شركت بر اساس منظرهای كارت
امتيازی متوازن شناسایي شدند و پس از ارایه به  13تن از خبرگان شركت ایران دارو كه با منظرهای كارت
امتيازی آشنایي كافي داشتند ،دارای حداقل  10سال سابقه مدیریتي بودند و مدرک تحصيلي آنها كارشناسي و
باالتر بود ،بر اساس طيف  5گزینهای ليکرت با امتياز بسيار كم ( )1تا بسيار زیاد ( )5مورد ارزیابي قرار گرفتند .در
نهایت ،ميانگين امتيازات شاخصها مبنای انتخاب آنها قرار گرفت .پس از نهایي شدن شاخصهای ارزیابي،
دادههای مربوط به هر یک از واحدهای تصميمگيری جمعآوری شدند .این دادهها برای دستيابي به نتایج بر اساس
مدل تركيبي شبکههای عصبي مصنوعي و تحليل پوششي دادهها طي گامهای زیر (شکل  )1مورد پردازش
ميگيرند:
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همکاران ][46

همایون فر و همکاران ،كاربرد رویکرد تركيبي تحليل پوششي دادهها و شبکه عصبي مصنوعي...

شروع

محاسبه كارایي واحدها با استفاده از DEA

انتخاب زیرواحدهای مورد نظر با استفاده از نظر خبرگان
برای انتخاب دادههای آموزش شبکه
آموزش شبکه

خير

آیا نتيجه مورد نظر
حاصل شده است؟
بله
محاسبه كارایي واحدها با استفاده از Neuro DEA

داده های واحدهای تصميمگيرندهN
مقایسه نتایج  Neuro DEAو الگوریتم های شناخته شده

پایان
شکل  .1گامهای الگوریتم پيشنهادی

 گام اول :جمع آوری دادههای مربوط به ورودیها و خروجيها .پس از پيش پردازش دادهها ،مساله مهم دیگریكه باید به آن توجه داشت نرماالیزسازی یا بيمقياسسازی دادهها است .مقياسهای متفاوت در متغيرهای مختلف
نتایج نهایي را از جنبههای مختلف تحت تأثير قرار ميدهند .به منظور رفع این مشکل ،از روش بي مقياسسازی
الروس ] [50كه دادهها را در هر فاصله دلخواه مانند ] [L , Hمرتب ميكند ،استفاده شده است.
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جمعآوری دادههای واحدهای تصميمگيرنده

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن73 -92 )1400( 70 ،

X   mX i  b

()1

Max ( X ) L  Min ( X ) H
) Max ( X )  Min ( X

b

در این رابطه فوق * Xمتغير نرمالسازی شده و  Xiمتغير اصلي ميباشد .برای نرماالیزسازی دادهها ترجيح
 [01نرمال گردند .این امر بدان علت است كه بتوان اختالف بين متغيرها را بهتر نشان
داده شد كه دادهها در بازه ] ,
داد و همچنين شبکههای عصبي با متغيرهای باینری و دو قطبي بهتر آموزش ميبينند.
 گام دوم :محاسبه كارایي با تحليل پوششي دادهها .در این گام بر اساس دادههای مربوط ،كارایي واحدها بااستفاده از مدل  CCRمحاسبه ميشود .خروجي این گام دادههای الزم برای آموزش شبکه را فراهم ميسازد.
 گام سوم :انتخاب یک زیرمجموعه از اطالعات جمعآوری شده برای آموزش شبکه .آموزش شبکه،حساسترین مرحله الگوریتم پيشنهادی ميباشد .تحقيقات نشان ميدهد كه برای آموزش شبکه بهتر است از
مجموعه دادههای واحدهای كارا استفاده شود .استفاده از دادههای واحدهای كارا برای آموزش باعث ميشود تا
شبکه الگوی كارآیي را بهتر یاد بگيرد.
 گام چهارم :آموزش شبکه .در این مرحله شبکه عصبي با استفاده از دادههای واحدهایي كه در گام قبل انتخابشدند ،آموزش داده ميشوند .وزنهای شبکه طبق معادالت ( )2و ( )3تغيير ميكنند.
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مورد نظر كاهش یافت) به گام بعد مي بروید ،در غير این صورت به گام سوم باز گردید تا الگوی آموزش شبکه
كامل شود.
 گام ششم :محاسبه كارایي واحدها .كارایي تمامي واحدها را با استفاده از شبکههای عصبي آموزشیافته محاسبهكنيد .پس از محاسبه كارایي واحدها با مدل تحليل پوششي دادهها ،با استفاده از نظر خبرگان واحدهایي جهت آموزش
انتخاب شده و با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي ،كارایي واحدهای تصميمگيرنده محاسبه خواهد گردید.

 گام هفتم :مقایسه بين نتایج حاصل از مدل تحليل پوششي دادهها و  .Neuro-DEAدر این گام نتایج حاصل ازمدل تحليل پوششي دادهها و مدل  Neuro-DEAبر اساس معيارهای دقت ،1صحت ،2فراخواني 3و خطای طبقه-
بندی 4مقایسه شده و اعتبارسنجي نتایج صورت ميگيرد .عالوه بر معيارهای فوق ،معيارهای ميانگين مجذور
خطا 5و خطای واقعي 6نيز مورد بررسي قرار ميگيرد.
الزم به ذكر است كه برای اجرای شبکه طراحي شده از نرمافزار رپيدماینر و برای اجرای مدل تحليل
پوششيدادهها از نرمافزار  DEA Solverاستفاده ميشود .در پایان ،نتایج ارزیابي با الگوریتم شبکه عصبي مصنوعي در
الیههای مختلف بررسيشده و نتایج حاصل از شبکه با مناسبترین تعداد الیهها بر اساس شاخصهای دقت ،صحت،

فراخواني و خطا با نتایج الگوریتمهای شناخته شده در مباني نظری همچون درخت تصميم ،بيز ساده ،ماشين بردار
پشتيبان و  Kنزدیکترین همسایه مقایسه شده است.

 4تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقيق از شبکه عصبي مصنوعي و تحليل پوششي دادهها و تلفيق آنها ( )Neuro-DEAبرای ارزیابي
عملکرد شركت ایران دارو استفاده شده است .در این راستا پس از محاسبه كارآیي با روش تلفيقي ،نتایج حاصل
با  DEAمعمولي مقایسه گردیده است؛ زیرا با توجه به كم بودن تعداد واحدها در مقایسه با تعداد ورودیها و
خروجيها ،مدلهای پایهای  DEAقادر به رتبهبندی واحدها نميباشند .بنابراین ،از قدرت تفکيکپذیری و
تخمين روابط غيرخطي شبکههای عصبي برای رفع این مساله استفاده ميشود.
یکي از مباحث كليدی در تقریب تابع انتخاب معماری مناسب شبکه است .بر اساس قضيه تقریبساز
جهاني ،شبکه های پيشخور با یک الیه مخفي با توابع تبدیل زیگموئيدی در الیه مياني و توابع تبدیل خطي در الیه
1

Accuracy
Precision
3
Recall
4
Classification Error
5
RMSE
6
MAE
2
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 -گام پنجم :بررسي معيار خطا .اگر با ارایه دادههای آموزشي نتيجه مورد نظر حاصل شد (معيار خطا به ميزان
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خروجي قادرند توابع مختلف را با هر درجه تقریب ،تقریب بزنند .در تقریب تابع تحقيق حاضر از این قضيه
استفاده شده است ،زیرا توابع پيوسته فرض شده است و  Xبسته و كراندار است.
تانژانت هيپربوليک و تابع تبدیل الیه خروجي سيگموئيدی 2است ،استفاده شده است .تعداد ورودیها و
خروجي های شبکه بر اساس تابعي كه در مدل سازی فرآیند مطرح گردید مشخص گردیده است كه تعيينكننده
تعداد نرونهای ورودی و خروجي است .در مورد تعيين تعداد نورونهای الیه مياني نميتوان به طور قطع اظهار
نظر كرد ،زیرا تعداد نورونهای كم و زیاد بهترتيب مشکل تعميمپذیری شبکه و پيچيدگيهای محاسباتي آن را به
همراه خواهد داشت .روشهایي ارایه شدهاند كه ميتوانند تا حدودی (بهصورت تجربي) تعداد بهينه نرونهای
الیه پنهان را تعيين كنند ،اما در این تحقيق با آزمون و خطا تعداد نرونهای الیه مياني تعيين شدهاند .در این
شبکه ،ورودیهای شبکه شامل مجموع ورودیها و خروجيهای هر واحد تصميمگيرنده و خروجي مورد انتظار
شبکه ) ،(Oكارایي هر واحد تصميمگيرنده خواهد بود .شکل  2مدل شبکه عصبي بهكار رفته را نشان ميدهد.
x1
x2
O
x3

T
T
xn

DEA
DEA

شکل  .2توپولوژی شبکه Neuro-DEA

پس از انتخاب ساختار شبکه ،ضروری است با انتخاب یک الگوریتم یادگيری مناسب ،شبکه طراحي شده
آموزش داده شود .به این منظور از  %80از دادههای پایگاه داده جهت آموزش مدلهای مربوط به الگوریتمهای
یادگيری ماشين و از %20دادهها برای ارزیابي نتایج الگوریتم یادگيری ماشين استفاده شده است .الگوریتمهای
متعدد پس انتشار برای آموزش شبکه وجود دارند كه انتخاب آنها به فرم مساله نيز بستگي دارد .برخي از این
الگوریتمها سرعت همگرایي بسيار پایين و برخي سرعت همگرایي باالیي دارند .در این پژوهش برخي از این
الگوریتمها بهكار رفته و در نهایت الگوریتمي كه بهترین عملکرد را در آموزش شبکه از خود نشان داد ،مورد
استفاده واقع گردید .قابل ذكر است كه تابع یادگيری بکار رفته در شبکه طراحي شده "traincgf" ،است كه بر
اساس گرادیان مزدوج عمل ميكند.
در پژوهش حاضر از اطالعات سالهای  1393الي ( 1396به صورت فصلي) شركت ایران دارو برای
شبيهسازی روش پيشنهادی استفاده شده است .به این ترتيب كه ابتدا براساس منظرهای كارت امتيازی متوازن،
FeedFoluard
Sigmoidal Function
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برای تقریب توابع مطرح شده در فرآیند از یک شبکه عصبي دوالیه پيشخور 1كه تابع تبدیل الیه پنهان

همایون فر و همکاران ،كاربرد رویکرد تركيبي تحليل پوششي دادهها و شبکه عصبي مصنوعي...

شاخصهای ارزیابي مشخص گردیده و سپس با توجه به مفهوم پيادهسازی مدل ارزیابي كارایي تحليل پوششي
دادهها معيارهایي كه كاهش آنها سبب افزایش كارایي ميگردند ،به عنوان ورودی و معيارهایي كه افزایش آنها
در ارزیابي شركت ایران دارو و تعریف عملياتي آنها را نشان ميدهد .با توجه به اینکه دادههای دریافت شده در
این معيارها دارای ویژگيهایي هستند كه توسط رپيدماینر قابل فهم نميباشد ،ابتدا مجموعه دادهها مورد پيش
پردازش قرار گرفته و مقادیر بدون استفاده حذف شدند .جدول  3نتيجه این فرایند را نمایش ميدهد.
جدول .2شاخصهای كارت امتيازی متوازن
شاخص

تعریف

دوره وصول مطالبات

مدت زماني است كه طول خواهد كشيد با شركت مطالبات خود را از مشتریان دریافت كند

نسبت آني

نسبتي است كه توانایي انجام تعهدات كوتاهمدت با استفاده از دارایيهای با نقدینگي باال را اندازهگيری
ميكند .نسبت آني از تقسيم دارایيهای جاری منهای موجودیها بر بدهيهای جاری بهدست ميآید

نسبت سود خالص

این نسبت توان مدیریت را در به كارگيری موثر دارایي ها در ایجاد سود خالص نشان ميدهد و از تقسيم
سود خالص به جمع دارایيها به دست ميآید

بازده حقوق صاحبان سهام

این نسبت ،ميزان كارایي یک شركت در خلق سود خالص برای سهامداران را بررسي ميكند و از تقيسم
سود خالص به ميانگين حقوق صاحبان سهام بهدست ميآید

سفارش گذاری به موقع

نسبت دفعاتي كه سفارش به موقع ثبت شده نسبت به كل دفعات ثبت سفارش

متوسط ظرفيت استفاده شده

نسبت ظرفيت فعال به ظرفيت اسمي شركت در طول سال

دوره گردش موجودی انبار

مدت زمانيکه (روز) موجودی كاال و مواد شركت بفروش رسيده و جایگزین شدهاست

پوشش برنامه توليد

نسبت توليد انجام شده به توليد برنامهریزیشده

سرانه ویزیت

ميانگين تعداد دفعات ویزیت شركتهای توزیعكننده طي سال

تعداد بازارهای صادراتي

تعداد كشورهایي كه به آنها صادرات صورت ميگيرد

درصد رضایت پزشکان

نسبت پزشکاني كه از خدمات شركت رضایت دارند.

نسبت صادرات به كل فروش

درصدی از فروش شركت كه از كانال صادرات حاصل گردیده است

تحقق به موقع برنامه تامين مواد

نسبت دفعاتي كه اقالم مورد درخواست به موقع تامين شده است

نسبت اقالم تایيد شده به كل اقالم

درصد اقالم مرجوع شده پس از تحویل به مشتری

متوسط امتياز ارزیابي تامين-
كنندگان

امتياز حاصل از نظرسنجي در خصوص ارزیابي تامينكنندگان از عملکرد شركت

درصد تحقق بودجه تامين

نسبت بودجه تامين حاصل شده به بودجه تامين مورد نياز

سرانه آموزش

متوسط تعداد دوره های كه افراد در سال شركت مي كنند.

سرانه پيشنهاد

متوسط تعداد پيشنهادات ارایه شده در سال

درصد اثربخشي آموزش

متوسط امتياز حاصل از نظرسنجي انجام شده از كاركنان در خصوص اثربخشي دورههای آموزشي

نرخ بهره وری كاركنان

متوسط نرخ كار انجام شده توسط كاركنان به كاری كه باید توسط آنها انجام ميگرفت

84

Downloaded from jamlu.liau.ac.ir at 10:01 +0330 on Saturday November 27th 2021

سبب افزایش كارایي ميگردند ،به عنوان خروجي در نظر گرفته شدهاند .جدول  2معيارهای نهایي مورد استفاده
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یادگيری

رشد و

فروش

داخلي

فرایندهای

مالي

منتخب

واحد

نرخ بهره وری كاركنان

درصد اثربخشي آموزش

سرانه پيشنهاد

سرانه آموزش

درصد تحقق بودجه تامين

متوسط امتياز ارزیابي تامينکنندگان

نسبت اقالم تایيد شده به كل اقالم

تحقق به موقع برنامه تامين مواد

نسبت صادرات به كل فروش

درصد رضایت پزشکان

تعداد بازارهای صادراتي

سرانه ویزیت

پوشش برنامه توليد

دوره گردش موجودی انبار

متوسط ظرفيت استفاده شده

سفارش گذاری به موقع

بازده حقوق صاحبان سهام

نسبت سود خالص

نسبت آني

دوره وصول مطالبات

شاخص

خروجي

خروجي

ورودی

ورودی

خروجي

خروجي
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ورودی
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خروجي

خروجي

ورودی

ورودی

خروجي

خروجي

ورودی

ورودی

ماهيت

جدول .3مجموعه دادههای پاكسازی شده شركت ایران دارو
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 1-4نتایج ارزیابی با الگوریتم شبکه عصبی با الیههای مختلف
در این بخش با بررسي شاخص دقت ،صحت ،فراخواني و خطای الگوریتم شبکه عصبي بهدنبال تعيين شبکه
شبکه عصبي با دو الیه پنهان مشخص ميكند كه ميزان دقت الگوریتم برابر با  99/33درصد و ميزان خطای
پيشبيني برابر با  0/67درصد است .به عالوه ،ميزان فراخواني و صحت روش پيشنهادی نيز بهترتيب برابر با 99/64
و  99/38درصد ميباشد .ميزان دقت پيشبيني عملکرد شركت ایران دارو با استفاده از الگوریتم شبکه عصبي با
سه الیه پنهان برابر با  84/27درصد ميباشد .ميزان خطای پيشبيني عملکرد شركت نيز برابر با  15/73درصد
مي باشد .نهایتاً ميزان فراخواني و صحت روش پيشنهادی در عملکرد شركت ایران دارو به ترتيب برابر با 78/96
درصد و  83/75درصد ميباشد .از سوی دیگر ،ميزان دقت پيشبيني عملکرد شركت ایران دارو با استفاده از
الگوریتم شبکه عصبي با چهار الیه پنهان برابر با  38/33درصد و به تبع آن ميزان خطای پيش بيني برابر با 61/67
درصد است .ميزان فراخواني و صحت روش پيشنهادی نيز به ترتيب برابر با  42/02درصد و  39/50درصد
ميباشد .بهعالوه ،در شکل  3ميزان دقت ،صحت ،فراخواني و خطای ارزیابي عملکرد شركت ایران دارو با
استفاده از الگوریتم شبکه عصبي با پنج ،ده ،پانزده و بيست الیه پنهان نشان داده شده است.

شکل .3مقایسه ميزان دقت ،فراخواني ،صحت و خطای شبکه عصبي با تعداد الیههای مختلف

همانطور كه از شکل باال مشاهده ميشود ،ميزان دقت ،صحت ،فراخواني و خطای شبکه عصبي با تعداد 2
الیه در بهترین حالت قرار داشته و سایر الیهها عليرغم اینکه روند روبه كاهشي داشتند در یک بازه به تعداد
یکنواختي رسيده و افزایش تعداد الیههای پنهان تاثيری در خروجيها ندارد .بنابراین ،تعداد  2الیه به عنوان تعداد
الیههای پایه در نظر گرفته شده و در ادامه نتایج با شبکه عصبي با تعداد دو الیه مورد مقایسه قرار ميگيرند .در
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ادامه نيز سایر الگوریتمها همچون درخت تصميم ،بيز ساده ،ماشين بردار پشتيبان K ،نزدیکترین همسایه و غيره
را بر روی مجموعه دادهها شركت ایران دارو اعمال شده و نتایچ مورد بررسي قرار ميگيرند.

بر اساس الگوریتم  Kنزدیکترین همسایه ،ميزان دقت ،صحت ،فراخواني و خطای ارزیابي عملکرد شركت ایران
دارو محاسبه شده است .ميزان دقت این الگوریتم كه از مهمترین معيارهای ارزیابي عملکرد آن است برابر با
 99/86درصد ميباشد .بعالوه ،ميزان خطای پيشبيني عملکرد شركت ایران دارو برابر با  2/14درصد ،ميزان
فراخواني برابر  93/93درصد و در نهایت ميزان صحت آن برابر با  93/50درصد ميباشد.
نتایج ارزیابي با الگوریتم بيز ساده نيز نشان ميدهد كه ميزان دقت این الگوریتم برابر  87/82درصد ميباشد
كه در مقایسه با الگوریتم  Kنزدیکترین همسایه از عملکرد پایينتری برخوردار است .شاخص خطای پيشبيني
این الگوریتم نيز برابر  12/18درصد است كه نسبت به الگوریتم  Kنزدیکترین همسایه از عملکرد پایينتری
برخوردار است .شاخصهای فراخواني و صحت روش بيز ساده نيز به ترتيب برابر با  81/07و  75/46درصد است
كه نسبت به شاخصهای الگوریتم  Kنزدیکترین همسایه ،در وضعيت ضعيفتری است .نتایج ارزیابي با
الگوریتم درخت تصميم نيز در قالب شاخصهای دقت ،صحت ،فراخواني و خطای روش درخت تصميم در
ارزیابي عملکرد شركت ایران دارو نشاندهنده دقت پایين ( 85/18درصد) ،خطای باال ( 14/82درصد) ،فراخواني
متوسط ( 81/22درصد) و صحت متوسط ( 80/00درصد) این الگوریتم ميباشد .ارزیابي دادهها با الگوریتم
ماشين بردار پشتيبان 1نيز نشان ميدهد كه ميزان دقت پيشبيني عملکرد شركت ایران دارو توسط این الگوریتم،
پایين ( 85/25درصد) ،خطای پيشبيني ،باال ( 14/75درصد) ،ميزان فراخواني ،پایين ( )73/93و نهایتاً ميزان
صحت روش پيشنهادی پایين ( 66/29درصد) ميباشد .نتایج ارزیابي عملکرد با الگوریتم استفاده از الگوریتم
پيشنهادی و سایر روشها در جدول  4قابل مشاهده است.
جدول  .4مقایسه روش پيشنهادی با سایر روشها
شاخص

ماشين بردار پشتيبان

درخت تصميم

بيز ساده

 Kنزدیکترین همسایه

روش پيشنهادی

دقت

85/25

85/18

87/82

97/86

99/33

خطا

14/75

14/82

12/18

2/14

0/67

فر اخواني

73/93

81/22

81/07

93/93

99/64

صحت

66/29

80/00

75/46

93/50

99/38

با توجه به نتایج ارایه شده ،الگوریتم پيشنهاد شده در مقایسه با سایر الگوریتمها از دقت ،صحت و فراخواني
بيشتر و خطای كمتری برخوردار است .در ادامه به مقایسه نتایج روش پيشنهادی كه تركيبي از تحليل پوششي

Support Vector Machine
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 2-4نتایج ارزیابی با سایر الگوریتمها

همایون فر و همکاران ،كاربرد رویکرد تركيبي تحليل پوششي دادهها و شبکه عصبي مصنوعي...

دادهها و شبکه عصبي ميباشد ،پرداخته ميشود .در شکل  4ميزان دقت روش پيشنهادی نسبت به سایر روشها
بهمنظور ارزیابي ميزان عملکرد شركت ایران دارو نشان داده شده است.

با توجه به دادههای شکل  4ميزان دقت روش پيشنهادی به منظور ارزیابي ميزان عملکرد شركت ایران دارو
برابر با  99/33درصد ميباشد .ميزان دقت الگوریتم  Kنزدیکترین همسایه برابر با  97/86درصد ،الگوریتم بيز ساده
برابر با  87/82درصد ،روش درخت تصميم برابر با  85/18درصد و الگوریتم ماشين بردار پشتيبان برابر با 85/25
درصد ميباشد .از این رو ميزان دقت روش پيشنهادی نسبت به روشهای  Kنزدیکترین همسایه ،بيز ساده،
درخت تصميم و ماشين بردار پشتيبان بهترتيب  %1/47و  %11/51و  %14/15و  %14/08بهتر است .بهعالوه ،ميزان
صحت روش پيشنهادی نسبت به روشهای  Kنزدیکترین همسایه ،بيز ساده ،درخت تصميم و ماشين بردار پشتيبان
به ترتيب  %5/88و  %23/74و  %19/38و  %33/09بهبود داشته است .از سوی دیگر ،نتایج بيانگر آن است كه ميزان
فراخواني روش پيشنهادی نسبت به روشهای  Kنزدیکترین همسایه ،بيز ساده ،درخت تصميم و ماشين بردار
پشتيبان به ترتيب  %5/71و  %18/57و  %18/42و  %25/71بهبود داشته است .نهایتاً ،ميزان خطای روش پيشنهادی
نسبت به روشهای  Kنزدیکترین همسایه ،بيز ساده ،درخت تصميم و ماشين بردار پشتيبان به ترتيب  %1/47و
 %11/51و  14%/15و  %14/08بهبود داشته است .بنابراین ،با توجه به نتایج بهدست آمده ،ميتوان از روش شبکه
عصبي مصنوعي و تحليل پوششي دادهها در بسياری از كاربردها به منظور ارزیابي ميزان عملکرد استفاده نمود.
 5نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش با استفاده از دادههای استخراجشده از كارتهای متوازن تهيهشده در شركت ایران دارو طي
سالهای  1393الي  1396با رویکرد تركيبي تحليل پوششي دادهها و شبکه عصبي به بررسي عملکرد شركت
پرداخته شد .به این ترتيب كه پس از شناسایي شاخصهای ارزیابي عملکرد سازماني در چهار منظر مالي ،مشتری،
فرایندهای داخلي و رشد و یادگيری ،این شاخصها مورد ارزیابي خبرگان شركت ایراندارو قرار گرفتند تا
شاخصهای نهایي ارزیابي عمکرد مشخص گردند .سپس دادههای مربوط به عملکرد شركت سالهای  1393الي
( 1396هرسال؛ چهار فصل) جمع آوری گردیدند و مبنای محاسبه كارایي توسط مدل  CCRخروجي محور قرار
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گرفتند .سپس با استفاده از نظر خبرگان زیر واحدهایي جهت آموزش انتخابشده و با استفاده از الگوریتم شبکه
عصبي مصنوعي كارایي واحدهای تصميمگيری محاسبه گردید .با توجه به اینکه الگوریتمهای یادگيری ماشين،
مربوط به الگوریتمهای یادگيری ماشين و از  %20باقيمانده برای ارزیابي نتایج الگوریتمها استفاده گردید .در
نهایت نيز الگوریتم شبکه عصبي به بخش آموزش اضافه شد و ورودی این بخش به ورودی الگوریتم شبکه
عصبي و خروجي بخش آموزش به خروجي الگوریتم شبکه عصبي متصل گردید .در پایان ،نتایج ارزیابي با
الگوریتم شبکه عصبي مصنوعي در الیههای مختلف محاسبه شده و نتایج حاصل از شبکه با مناسبترین تعداد
الیهها بر اساس شاخصهای دقت ،صحت ،فراخواني و خطا برای ارزیابي و اعتبارسنجي نتایج استفاده شده است.
عالوه بر معيارهای فوق ،معيارهای ميانگين مجذور خطا 1و خطای واقعي 2نيز مورد بررسي قرار گرفتند.
برای اطمينان از اعتبار مدل روش بکار رفته ،از الگوریتمهای شناخته شده  Kنزدیکترین همسایه ،بيز ساده ،درخت
تصميم و ماشين بردار پشتيبان برای محاسبه عملکرد استفاده شده و عملکرد روش پيشنهادی با توجه به
شاخصهای دقت ،فراخواني ،خطا و صحت با این روشها مقایسه گردیده است .یافتههای پژوهش نشان داد كه
ميزان دقت پيشبيني عملکرد شركت ایران دارو كه یکي از مهمترین معيارهای ارزیابي است بر اساس مدل
تركيبي شبکه عصبي مصنوعي و تحليل پوششي دادهها برابر با  99/33درصد ميباشد .ميزان خطای پيشبيني،
فراخواني و صحت روش پيشنهادی در زمينه ارزیابي عملکرد شركت ایران دارو نيز به ترتيب برابر با 99/64 ،0/67
و  99/38درصد ميباشند .این شاخصها در مقایسه با شاخصهای بدست آمده از الگوریتمهای  Kنزدیکترین
همسایه ،بيز ساده ،درخت تصميم و ماشين بردار پشتيبان مناسبتر ميباشند كه تایيد كننده كارایي باالی روش
ارایه شده در حل مسایل ارزیابي عملکرد است.
در راستای انجام پژوهشهای آتي پيشنهاد ميشود كه در مطالعات بعدی از شبکههای محاسبهكننده كارایي خود
سازماندهنده استفاده شود و بهطور مستقل از  ،DEAكارایي واحدها تحليل گردد .بهعالوه ،پيشنهاد ميگردد كه
برای محاسبه وزن شاخصها ،با توجه به نظر خبرگان به اعمال محدودیتهای وزني پرداخته شود .همچنين
پيشنهاد ميشود كه با توجه به ماهيت فازی برخي از شاخصهای ارزیابي كارت امتيازی متوازن ،از سيستم استنتاج
عصبي -فازی سازگار ،3بهينهسازی فازی ] ،[17 ،16 ،15بهينهسازی استوار ] [48 ،47 ،20و برنامهریزی بازهای
] [49 ،14 ،13برای ارزیابي عملکرد استفاده شود.
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