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 -1دانشجوی دكتری ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبریز ،گروه مدیریت صنعتي ،تبریز ،ایران
 -2استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبریز ،گروه ریاضي ،تبریز ،ایران
 -2استاد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبریز ،گروه مدیریت صنعتي ،تبریز ،ایران
رسيد مقاله 2 :دی 1398
پذیرش مقاله 30 :فروردین 1399

چکیده

تمركز مطالعات انجام گرفته در حوزه ارزیابي عملکرد مراكز دانشگاهي و موسسات آموزشي بيشتر بر
شاخصهای آموزشي و پژوهشي قرار داشته و رتبهبندیهای انجام شده برای دانشگاهها بر اساس این شاخصها
انجام ميگيرد .در حالي كه امروزه كمبود منابع مالي دانشگاهها و به خصوص دانشگاه آزاد اسالمي ،از مسایلي
است كه بایستي به آن توجه خاصي گردد .بر همين اساس هدف این تحقيق ارزیابي عملکرد مالي دانشگاهها با
استفاده از تركيب  ANFISو الگوریتمهای فراابتکاری  PSOبوده است .این تحقيق از نظر هدف تحقيق
كاربردی -توسعه ای و از نظر روش انجام تحقيق توصيفي بوده است .جامعه آماری این تحقيق كليه واحدهای
دانشگاه آزاد اسالمي در سراسر كشور بوده است .حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان  214واحد دانشگاه
آزاد اسالمي انتخاب شده است .روش نمونهگيری نيز هدفمند و در راستای دستيابي به دادههای مورد نياز برای
متغيرهای ورودی و خروجي بوده است .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه روش دلفي و اسناد و مدارک موجود
دانشگاه استفاده شده است .به منظور تجزیه و تحليل دادههای تحقيق از روشهای دلفي و سيستم عصبي -فازی
تطبيقي تلفيق شده با الگوریتم بهينهسازی ازدحام ذرات استفاده شده است .نتایج تحقيق نشان ميدهد كه سيستم
طراحي شده با حداقل خطا قادر به ارزیابي و پيشبيني عملکرد مالي دانشگاه ميباشد.
کلمات کلیدی :عملکرد مالي ،الگوریتم.IAU ،PSO ،ANFIS ،

 1مقدمه
امروزه در جوامع دانشگاهي به نقش آموزش عالي در ارتباط با رشد اقتصادی و توسعه اجتماعي به طور گسترده
توجه شده است [ .]1هازلکورن ]2[1و بربگال -ميرابنت و همکاران 2اعتقاد دارند كه آموزش عالي از مهمترین
* عهدهدار مکاتبات
آدرس الکترونيکيf.modarres@iaut.ac.ir :
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ترکیب  ANFISوPSO

عبداله زاده و همکاران ،ارایه مدلي برای ارزیابي عملکرد مالي دانشگاههای آزاد اسالمي با استفاده از تركيب  ANFISوPSO

عوامل رشد و رقابتپذیری در جوامع امروزی است كه منبع مهم دانش و نوآوری برای اقتصاد كشورها محسوب
ميگردد .با این حال ،در یک محيط رقابتي جهاني ،دانشگاهها به طور فزاینده و قابل توجهي در حال تغيير هستند
كيفيت ،خود را با نيروهای جدید در بازار همگام نمایند [ .]5بر اساس نظر مگي و بيركنز ، ]6[ 3در حال حاضر و
در یک جامعه یادگيرنده و اقتصاد دانشي نياز به رقابتهای خاصي است كه باعث تغييرات در حوزه آموزش
عالي ميشود [ . ]5از طرفي نيز استفاده روزافزون از مدیریت نوین در بخش دانشگاهي با تاكيد بر تقاضای شبه
بازار ،كارایي و حسابرسي عملکرد [ ، ]7منجر به وضعيتي شده است كه در طي آن محققان مختلف در حوزههای
علمي متفاوت به دنبال بررسي شاخصهای مختلفي برای ارزیابي عملکرد بخش دانشگاهي بودهاند [ .]8در محيط
رقابتي كنوني كه یکي از مشخصههای بارز آن كميابي منابع است ،مدیریت و ارزیابي عملکرد ،نقشي حياتي برای
سازمان ایفا ميكند .صاحبنظران و محققان معتقدند عملکرد ،موضوعي اصلي در تمامي تجزیه و تحليلهای
سازماني است و مشکل بتوان سازماني را تصور كرد كه مشمول ارزیابي و اندازهگيری عملکرد نباشد [.]9
سازمانها جهت فراهم آوردن بازخورد به مدیران در ارتباط با نيل به اهداف استراتژیک به ارزیابي عملکرد متکي
هستند[ .]10از طریق ارزیابي عملکرد ميتوان اطالعات مفيد و سودمند در خصوص انجام موثر كارها برای
تقویت رفتارهای مثبت و حذف رفتارهای نامناسب به دست آورد .هر سازماني باید پس از طي چند مدت عملکرد
خود را ارزشيابي نماید .یکي از مهمترین راههای به دست آوردن اطالعات الزم برای تصميمگيری مناسب
ارزیابي عملکرد است .هر سازماني برای به دست آوردن آگاهي از وضعيت خود و محيط پيرامون نياز به ارزیابي
عملکرد دارد [ .]11از جنبههای عملکردی در سازمانها به طور سنتي جنبه مالي بسيار مورد توجه قرار داشته است.
ازآنجا كه كسب سود ،هدف اصلي بسياری از سازمانها قلمداد ميشود ،عملکرد مالي و اندازهگيری آن از
اهميت بسيار زیادی برخوردار است .اغلب در مطالعات مربوط به عملکرد مالي بر تعيين روابط بين سنجههای مالي
و تاثير آنها روی عملکرد سازمانها تاكيد شده و در این راستا نيز بيشتر از مدلهای رگرسيوني جهت نشان دادن
ميزان اثرگذاری هر یک از این سنجهها روی عملکرد بهره گرفته شده است [ .]9در سالهای اخير استفاده از سایر
فنون در ارزیابي عملکرد و به خصوص عملکرد مالي سازمانها بسيار افزایش یافته است .با این حال استفاده از
روشهای هوش مصنوعي مبتني بر الگوریتمهای فراابتکاری ،با وجود كاربرد عملي در بسياری از حوزهها ،مورد
توجه قرار نگرفته است .یکي از روشهای كاربردی در این حوزه سيستم استنتاج عصبي -فازی تطبيقي ميباشد.
شبکههای عصبي به دليل آموزشپذیری ميتوانند ارتباط مناسبي بين متغيرهای ورودی و خروجي ایجاد نمایند .بر
همين اساس ساختار استنتاج عصبي -فازی تطبيقي )ANFIS(4یک ابزار قدرتمند جهت پيشبيني نتایج با استفاده
از دادههای ورودی و خروجي است .سيستم استنتاج عصبي -فازی تطبيقي كه تركيبي از منطق فازی و شبکه
عصبي است ،یک ابزار قدرتمند برای پردازش محسوب ميگردد [ .]12سيستم استنتاج عصبي -فازی تطبيقي یک
1

- Hazelkorn
- Berbegal-Mirabent et al
3
- Mägi and Beerkens
4
- Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
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[ .]3،4امروزه دانشگاهها با چالش های جدیدی مواجه هستند كه آنها را مجبور كرده تا بدون صدمه زدن به
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شبکه عصبي چند رسانه ای است كه در آن هر گره یک تابع خاص بر روی داده ورودی و نيز مجموعهای از
پارامترهای مربوط به این گره انجام ميگيرد [ .]13برخي از معایب شبکه عصبي مانند گيركردن در نقطه بهينه
عصبي -فازی تطبيقي از روشهای تركيبي استفاده گردد .بيشتر روشهای استفاده شده در این حوزه در چارچوب
الگوریتمهای فرابتکاری قرار دارند .در واقع الگوریتمهای فراابتکاری ،یکي از انواع الگوریتمهای بهينهسازی
تقریبي هستند كه دارای راهکارهای برونرفت از نقاط بهينه محلي هستند و قابليت كاربرد در طيف گستردهای از
مسایل را دارند .بسياری از الگوریتمهای فراابتکاری بر گرفته از رفتار طبيعت بوده كه به دنبال بهينهسازی مساله و
موضوع مورد نظر ميباشند.
بر اساس مباحث فوق ،محقق با درک این مساله كه امروزه بسياری از دانشگاههای كشور و به خصوص
دانشگاه آزاد به دليل ساختار سني افراد ،تعداد زیاد دانشگاهها و صندليهای خالي كه نتيجه كم شدن تعداد
دانشجو در هر دانشگاه ميباشد با افزایش هزینهها و كمبود منابع مالي مواجه است .دانشگاه آزاد كه یک دانشگاه
خودگردان بر اساس شهریه دانشجو ميباشد ،برای ادامه فعاليت نيازمند تغييرات ساختاری است و تغييرات در
ساختار آنها مستلزم درک صحيحي از شرایط مالي است؛ لذا ارزیابي عملکرد مالي ميتواند به تصميمگيری
مناسب در راستای ادامه فعاليت و تدوین استراتژیهای مناسب مبتني بر عملکرد مالي این دانشگاهها كمک نماید.
در این بين درک مناسب از عملکرد مالي بدون ارزیابي و اندازهگيری این عملکرد ممکن نخواهد بود .از طرفي
نيز تمركز مطالعات انجام گرفته در حوزه ارزیابي عملکرد مراكز دانشگاهي و موسسات آموزشي بيشتر بر
شاخصهای آموزشي و پژوهشي قرار داشته و رتبهبندیهای انجام شده برای دانشگاهها بر اساس این شاخصها
انجام ميگيرد ،در حالي كه امروزه كمبود منابع مالي دانشگاهها و به خصوص دانشگاه آزاد ،از مسایلي است كه
بایستي به آن توجه خاصي گردد .به طوری كه جستجوی محقق در ادبيات تحقيق نشاندهنده شکاف نظری در
ارزیابي عملکرد مالي دانشگاه ها و موسسات آموزشي بوده است .در تحقيقاتي نيز كه عملکرد مالي مورد توجه
بوده ،تأثير تعدادی شاخص بر این عملکرد بررسي شده است .بر همين اساس نياز است تا عملکرد مالي این
دانشگاهها مورد ارزیابي دقيق قرار گيرد و بر اساس این عملکرد اقدام به تدوین استراتژیهای مناسب در جهت
ادامه فعاليت و یا عدم فعاليت نمود .یکي از روشهای مناسب برای ارزیابي و پيشبيني عملکرد مالي ،همانگونه
كه در بخشهای قبلي عنوان گردید ،استفاده از روشهای تركيبي مانند تركيب سيستم عصبي -فازی تطبيقي با
الگوریتمهای فراابتکاری مي باشد .بنابراین هدف این تحقيق ارزیابي عملکرد مالي دانشگاهها با استفاده از تركيب
 ANFISو الگوریتمهای فراابتکاری بوده است.
 2ادبیات و پیشینه تحقیق
 1-2ارزیابی عملکرد دانشگاهها
سازمانها بایستي پيوسته بهبودعملکرد خود را مدنظرقرارداده و سيستم ارزیابي عملکردمناسبي را برای شناسایي
مشکالت وعارضهیابي داشته باشند .نظام ارزیابي عملکرد مناسب ،ميتواند شایستگيهارا درجهت پيشرفت یک
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محلي و سرعت كم در همگرایي بين نتایج باعث گردیده تا در سالهای اخير ،برای بهبود پارامترهای سيستم
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سازمان ،به صورت مناسب بهكارگيرد .ارزیابي عملکرد ،درنظامهای آموزش عالي یکي ازعناصراصلي محسوب
ميشود[ .]14در سالهای اخير بيشتر رویکرد محققان در ارزیابي عملکرد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
ورودیها و خروجيها ،به عنوان یک روش پركاربرد در ارزیابي عملکرد و كارایي محسوب ميشود [ .]15در
جدول 1بيشترین شاخصهای بهكار رفته برای ارزیابي كارایي بر اساس روش تحليل پوششي دادهها با مروری بر
ادبيات تحقيق نشان داده شده است.
جدول .1شاخصهای ارزیابي كارایي دانشگاهها در تحقيقات منتخب
شاخص ارزیابی عملکرد

محقق

تعداد كاركنان تمام وقت ،هزینههای پرسنلي ،هزینههای عملياتي ،سایر هزینهها،
تمکينز و گرین []16

تعداد كل دانشجویان دانشگاه ،تعداد دانشجویان دكتری ،درآمد كل ،تعداد
انتشارات

بيسلي []17

درآمدپژوهشي ،هزینههای عملياتي ،هزینههای پرسنلي ،تعداد دانشجویان مقطع
كارشناسي وكارشناسي ارشد ،تعداد انتشارات
تعداد كاركنان دانشگاهي ،تعداد كاركنان غير دانشگاهي ،هزینههای عملياتي،

آبوت و دوكوليوجوس []18

دارایيهای ثابت ،تعداددانشجویان ،تعداد فارغالتحصيالن كارشناسي و
كارشناسي ارشد ،تعداد پژوهشها
تعداد اعضای هيات علمي ،تعداددانشجویان مقطع كارشناسي وكارشناسي

فلگ []19

ارشد ،مجموع هزینهها ،درآمدهای پژوهشي و مشاوره ،تعداد فارغالتحصيالن
كارشناسي و كارشناسي ارشد

وارنينگ []20
كاتلر و كارتل []21

هزینههای پرسنلي ،سایر هزینهها ،تعداددانشجویان ،تعداد انتشارات نمایهشده
تعداد كاركنان دانشگاهي ،تعداد كاركنان اداری ،مجموع هزینهها،
تعداددانشجویان ،شهریه دانشجویان ،تعداددانشجویان مقطع كارشناسي ارشد
هزینههای پرسنلي ،سایر مخارج جاری ،هزینههای سرمایهگذاری ،تعداد اعضای

بيسل و همکاران []22

هيات علمي ،تعداد دانشجویان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد ،تعداد
دانشجویان مقطع دكتری تخصصي ،تعداد انتشارات
مخارج بودجه عمومي ،تعداد استاد تمام ،تعداد دانشيار ،تعداد استادیار ،تعداد

باباكن و همکاران []23

مربي ،تعداد كاركنان اداری ،تعداد انتشارات نمایه شده ،درآمد دانشگاه،
تعداددانشجویان مقطع كارشناسي وكارشناسي ارشد ،تعداد فارغالتحصيالن
كارشناسي و كارشناسي ارشد
مخارج بودجه عمومي ،تعداد استاد تمام ،تعداد دانشيار ،تعداد استادیار ،تعداد

كاتلر و باباكن []24

مربي ،تعداد كاركنان اداری ،تعداد انتشارات نمایه شده ،درآمد دانشگاه،
تعداددانشجویان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد ،تعداد فارغالتحصيالن
كارشناسي و كارشناسي ارشد،
تعداد كاركنان دانشگاهي ،تعداد دانشجویان ،ميانگين مدارک تحصيلي

كيوه و ونگ []15

دانشجویان ،مخارج دانشگاهي ،تعداد فارغالتحصيالن ،نرخ فارغ التحصيلي،
ميزان اشتغال فارغ التحصيالن

گوكسن و همکاران []25

فضاهای داخلي و خارجي ،تعداد كاركنان دانشگاهي ،تعداد كاركنان اداری،
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مبتني بر روش تحليل پوششي دادهها بوده است .این روش به دليل قابليت استفاده از شاخصهای چندگانه در
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تعداد انتشارات ،تعداد فارغالتحصيالن
استانداردهای ورود دانشجو ،فراواني تحقيق ،نسبت كارمند به دانشجو ،هزینه به
ازای هر دانشجو ،رضایت دانشجویان،كيفيت تحقيقات،چشم انداز تحصيالت

گونزنز گری و همکاران []26

در مقابل یک شکاف نظری در رابطه با تحقيقاتي وجود دارد كه در آن اقدام به پيشبيني و ارزیابي عملکرد
مالي دانشگاهها شده است .جستجوی محقق در این زمينه نشان ميدهد كه جنبههای تحقيق حاضر را كه از جمله
معدود تحقيقات انجام شده در این زمينه به شمار ميرود ،ميتوان در تحقيق یون -جي و دانگ -رانگ()2010
مشاهده نمود [ .]27در این مطالعه محققان اقدام به ارزیابي عملکرد مالي دانشگاهها بر اساس مولفههای اصلي
عملکرد تدریس ،عملکردتحقيقات علمي ،عملکرد ظرفيت پرداخت بودجه و عملکرد دارایيها نمودهاند .جدول2
نشاندهنده مولفههای اصلي و معرفهای هر كدام از مولفههای اصلي در تحقيق یون -جي و دانگ-
رانگ( )2010است [.]27
جدول  .2مولفههای اصلي و معرفهای بهكار رفته در تحقيق یون-جي و دانگ-رانگ []27
معرفها

مولفههای اصلی
متوسط هزینه تجهيزات دانشجویي
نسبت دانشجو -دانشکده
متوسط هزینه دانشجویان

عملکرد تدریس

نرخ رشدساالنه تدریس
نسبت هزینههای پرسنلي ازكل هزینهها
متوسط هزینه تحقيقات استادان
نسبت بازده نتایج تحقيقات

عملکردتحقيقات علمي

نرخ رشدساالنه درآمدتحقيقات علمي
نسبت بودجه خودپرداخت به كل درآمد
عملکرد ظرفيت بودجه خودپرداخت

1

نرخ رشدساالنه بودجه خودپرداخت
نسبت بودجه زیرساختي خودپرداخت بودجه خودپرداخت
نرخ رشدساالنه دارایيهای ثابت

عملکرد دارایيها

نسبت درآمدمالي دانشگاه ازسپرده های بانکي
ميزان سرمایه گذاری خارجي دانشگاه

به طور كلي بررسي ادبيات ارزیابي عملکرد دانشگاهها نشان ميدهد كه ارزیابي و پيشبيني مالي در دانشگاهها در
حد بسيار كمي انجام گرفته و یک شکاف نظری در این زمينه وجود دارد.

1

- Self-paid funding capacity performance
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تکميلي و نمرات ارزش افزوده

عبداله زاده و همکاران ،ارایه مدلي برای ارزیابي عملکرد مالي دانشگاههای آزاد اسالمي با استفاده از تركيب  ANFISوPSO

 2-2سیستم عصبی -فازی تطبیقی()ANFIS
شبکههای عصبي یکي از پركاربردترین و عمليترین ابزارها جهت مدلسازی مسایل پيچيده و كالن هستند كه با
به شرطي ابزاری ساده اما قدرتمند و انعطافپذیر برای پيشبيني به شمار ميروند كه دادههای كافي برای
آزمایش ،گزینههای كافي از نمونههای ورودی -خروجي ،تعداد معيني از واحدهای پنهان و منابع محاسباتي
مطلوب در دسترس وجود داشته باشد .شبکههای عصبي دارای مزایای شناختهشدهای ازجمله اینکه ميتوان هر
تابع غيرخطي را با استفاده از آن تخمين زد .همچنين ،این شبکهها توانایي حل مسایل را در مواقعي دارند كه
روابط ورودی -خروجي بهخوبي تعریفنشده است و بهراحتي قابلمحاسبه نيست؛ چراكه شبکههای عصبي
بهصورت داده محور است .بهویژه ،شبکههای عصبي پيشخور چندالیه ،مناسب پيشبيني هستند؛ آنها با استفاده از
توابع سيگموید برای الیه پنهان و توابع خطي برای الیه خروجي ،ميتوانند توابع غيرخطيها را به درستي تخمين
بزنند [ .]29،30درست مانند شبکههای عصبي ،یک سيستم منطق فازی یک نقشهبرداری غيرخطي از بردار ورودی
به خروجي اسکالر است .این سيستم ،توانایي مدیریت مقادیر عددی و دانش زباني را دارد .بهطوركلي ،سيستم
منطقي فازی شامل چهار جزء است :فازیساز ،قواعد ،موتور استنتاج و دیفازیساز .فازیساز ،متغير ورودی قطعي
را به یک متغير فازی تبدیل ميكند ،درحاليكه تابع عضویت درجه وابستگي متغير را به یک ویژگي مفروض
تعيين ميكند .قوانين فازی از نوع «اگر -آنگاه» هستند و ميتوانند از دادههای عددی و یا زبانشناختي تخصصي
مشتق شوند .استنتاج ممداني و سوگنو ،1دو نوع اصلي مکانيسمهای استنتاج هستند [ .]12،31استنتاج ممداني ،بر
اساس قوانين فازی مجموعههای ورودی فازی را به مجموعههای خروجي فازی ربط ميدهد؛ درحاليكه نوع
تاكاگي -سوگنو ،ورودیهای فازی و خروجيهای قطعي را به هم مرتبط ميسازد .یک دیفازیساز با استفاده از
مركز ناحيه ،حداكثر ميانگين یا حداكثر معيار ،مجموعه فازی را به اعداد قطعي تبدیل ميكند [.]30
 ANFISیا سيستم عصبي -فازی تطبيقي 2از تركيب شبکههای عصبي و منطق فازی تشکيل شده است.
بنابراین ميتوان از ویژگيهای هر دو روش در یک چارچوب استفاده نمود .الگوریتم  ANFISرا ميتوان
تکنيکي مناسب برای پيشبيني و تصميمگيری در حوزههای مختلف دانست كه ميتواند به همراه روشهای
مختلف مورد استفاده قرار گيرد [ ANFIS .]32به طور معمول از سيستم استنتاج تاكاگي -سوگنو برای استنتاج
استفاده ميكند .در واقع ANFIS ،یک ساختار شبکه جلورونده است كه از پنج الیه تشکيل شده است[ .]33یک
ساختار ساده از  ANFISدر شکل  1نشان داده شده است.

1

- Mamdani and Sugeno
- Adaptive neuro fuzzy inference system

2
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استفاده از یکسری عناصر پردازش ساده ،كارایي و عملکرد مورد نظر را فراهم ميكنند [ .]28شبکههای عصبي

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن39 -56 )1400( 68 ،
X Y

A1

f1
f

𝜋

N

X

A2

Σ

𝜋

N

Y

B2
X Y

شکل  .1یک ساختار ساده از  ANFISبا دو ورودی و یک خروجي

فرض ميشود كه سيستم مورد بررسي از دو ورودی  xو  yو یک خروجي  zتشکيل شده و قوانين موجود در اینن
سيستم عبارتند از [:]33

Rule1: if x is A1 and y is B1 then f1  p1x  q1 y  r1

Rule2 : if x is A1 and y is B2 then f2  p2 x  q2 y  r

الیه :1در این الیه ،درجه عضویت گرههای ورودی به بازههای مختلف فازی با استفاده از تنابع عضنویت مشنخص
ميگردد.
()1

O1,i   Ai ( X ), i  1, 2

( )2

O1,i  Bi2 ( X ), i  3, 4

الیه :2هر گره در این الیه درجه فعاليت یک قانون را محاسبه ميكند.
O2,i  wi   Ai ( X )  Bi ( y), i  1, 2

( )3

الیه : 3در این الیه ،درجه فعاليت قانون  iام به صورت زیر نرمالسازی ميگردد.
wi
, i  1, 2
wi

( )4

2i 1

O3,i  wl 

الیه :4در این الیه ،خروجي هر گره برابر است با:
O4,i  wl fi  wl ( pi x  qi y  ri ), i  1, 2

( )5

الیه : 5در این الیه ،مقدار خروجي نهایي كه مجموع خروجي گرههای الیه قبلي اسنت ،بنه صنورت زینر محاسنبه
ميگردد.
O5,i  2i 1 wl fi

( )6
 3-2روش بهینهسازی ازدحام ذرات()PSO

بهينهسازی ازدحام ذرات ،رویکردی اكتشافي است كه برای اولين بارتوسط كندی وابرهارت درسال ]34[ 1995
بهعنوان یک روش محاسباتي تکاملي پيشنهاد و برای پرداختن به بهينهسازی تابع پيوسته و ناپيوسته تصميمگيری
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f2

B1

عبداله زاده و همکاران ،ارایه مدلي برای ارزیابي عملکرد مالي دانشگاههای آزاد اسالمي با استفاده از تركيب  ANFISوPSO

بسط یافت .الگوریت  ،PSOمبتني بررفتارهای بيولوژیکي و جامعهشناختي حيواناتي مانندگروه ماهيها و
دستههای پرندگاني است كه به دنبال غذای خود هستند [.]35
درجمعيت (كه ازدحام ناميده ميشود) نشان داده ميشود .ذرات موقعيت خود را دریک فضای جستجوی
چندبعدی تا زمان رسيدن به تعادل یا حالت بهينه ،تا زماني تغيير ميدهند كه محدودیتهای محاسباتي فراتر از
حد مجاز گردند .شواهدتجربي گردآوریشده نشان مي دهد كه این الگوریتم ابزارمفيدی برای بهينهسازی است
[.]36
یک مساله بهينهسازی را بامتغيرهای Dدرنظربگيرید .ازدحام ذرات  Nلحظهای آغازميشود كه درآن
هرذره به یک موقعيت تصادفي در فضایي با ابعاد Dاختصاص یابد چنانكه موقعيت هرذره مطابق باراهحل
مناسب مساله بهينهسازی است .فرض كنيدكه  xنشاندهنده موقعيت (مختصات) ذره و  vنشاندهنده سرعت
حركت ذرات در فضا باشد .هر xمجزا درازدحام ،بااستفاده ازیک تابع امتيازدهي ،امتيازبندی ميشود و ارزش
متناسبي راكسب ميكند .بهترین موقعيت پيشين ذره را با  Pbestوشاخص بهترین ذره درميان تمام ذرات
درازدحام را با  Gbestنشان ميدهيم .هرذره بهترین جایگاه خود ) (Pbestراثبت ميكند و بهترین موقعيتهای
یافته شده توسط همه ذرات موجوددرازدحام ) (Gbestرا ميشناسد .سپس ،تمام ذراتي كه درفضای راهحلD

حركت ميكنند ،در معرض قوانين بهروز شده برای موقعيتهای جدید خواهند بود تا زماني كه موقعيت بهينه
سراسری یافت شود .سرعت و موقعيت ذره توسط قوانين قطعي و احتمالي زیر بهروزرساني ميشود:
( )7

)) vi (t )  wvi (t 1)  p1 ( x pbest  xi (t ))  p2 ( xGbest  xi (t

) xi (t )  xi (t 1)  vi (t

( )8

كه در آن  ωیک وزن اینرسي است و  p1و  p2متغيرهنای تصنادفي هسنتند .متغيرهنای تصنادفي بنهصنورت زینر
(01
 p1  rcو  ، p2  r2c2بنه طنوری كنه ) ,
تعریف ميشنوند1 1 :

 r1, r2و  c1و  c2ضنرایب مثبنت شنتاب

هستند .ضرایب شتاب  c1و  c2نشانگر وزنهای روابط تصنادفي شنتاب هسنتندكه ذرات رابنه ترتينب بنه سنمت
 Pbestو  Gbestحركت ميدهند .مقادیركوچک به ذرات اجازه ميدهندتاازمناطق هندف دورشنوند .بنرعکس،
مقادیربزرگ منجربه حركت ناگهاني ذرات به سمت مناطق هدف منيشنوند [ .]34ضنرایب شنتاب  c1و  c2بنه
ترتيب تحت عنوان ضرایب یادگيری شناختي و ضرایب یادگيری اجتماعي شناخته ميشوند [.]37
 3روششناسی پژوهش
این تحقيق از منظر هدف تحقيق ،كناربردی -توسنعهای و از منظنر روش انجنام تحقينق توصنيفي -تحليلني اسنت.
جامعه آماری این تحقيق بر اساس ورودیها و خروجيها در دو بخش خواهد بنود .در بخنش اسنتخراج دادههنای
ورودی و خروجي سيستم عصبي -فازی تطبيقي ،جامعه آماری پژوهش شامل كلينه دانشنگاههنای آزاد منيباشند.
تعداد دانشگاههای آزاد بر اساس آمارهای موجود 480 ،واحد ميباشد .نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 214
واحد دانشگاه آزاد اسالمي انتخاب شده است .در بخش شناسنایي متغينرهنای ورودی و خروجني ،جامعنه آمناری
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 PSOیک روش جستجوی مبتني برجمعيت است .درچنين روشي ،هرراهحل بالقوه ،بهعنوان ذرهای

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن39 -56 )1400( 68 ،

تحقيق عبارت از خبرگان آشنا به موضوع كه در این قسمت با توجه به آشنایي روساء و معاونين مالي دانشگاههنای
آزاد اسالمي ،خبرگان تحقيق از بين این روساء و معاونين مالي انتخاب شده و در مجموع از  18فرد خبنره اسنتفاده
به منظور گردآوری دادههادر بخش شناسایي متغيرهای ورودی(عوامل منوثر بنر عملکنرد منالي) و خروجني
تحقيق از پرسشنامه روش دلفي استفاده گردیده است .برای اینن پرسشننامه از گوینههنای جندول 1و  2بنر اسناس
دسترسننيپننذیری و موجننود بننودن دادههننا اسننتفاده شننده اسننت .بننرای مثننال گویننههننای عملکننرد ظرفيننت بودجننه
خودپرداخت ،برای دانشگاه آزاد اسالمي كه بر اساس پرداخت شنهریه از دانشنجویان ،هزیننههنای خنود را تنأمين
مينماید ،بيمعني است .در رابطه با هزینههای پرسننلي و تعنداد كاركننان ،بنه دلينل اینکنه تعنداد كاركننان رابطنه
مستقيمي با هزینههای پرسنلي دارد و از طرفي مجموع هزینهها به عنوان یک متغير وارد پرسشنامه شنده اسنت ،لنذا
تعداد كاركنان به عنوان یک گویه انتخاب و هزینههای پرسننلي حنذف شنده و بنه جنای آن از نسنبت هزیننههنای
پرسنلي ازكل هزینهها استفاده شده است .روایي پرسشنامه در این بخنش بنه روش روایني ظناهری و پاینایي آن بنا
استفاده از ضریب همناهنگي كنندال (ضنریب اسنتفاده شنده در تحقيقنات دلفني) 0/ 876محاسنبه گردینده اسنت.
همچنين به منظور گردآوری دادهها جهت پيش بيني عملکنرد منالي بنر اسناس متغيرهنای شناسنایي شنده ،از اسنناد
ومدارک موجود دانشگاهها استفاده شده است.
به منظور تحليل دادهها در این تحقيق از تركيب روش  ANFISو الگوریتم فراابتکاری  PSOدر جهت
پيش بيني و ارزیابي عملکرد مالي استفاده شده است .برای این منظور ابتدا به جهت همگرایي سریعتر و
بيمقياسسازی دادهها از رابطه ( )9استفاده شده است.
) xn  ( xi  xmin ) / ( xmax  xmin

( )9

پس از بيمقياسسازی دادهها ،روش تركيبي  ANFIS-PSOبه كار گرفته شده است.
برای ارزیابي عملکرد سيستم عصبي -فازی تطبيقي با الگنوریتم  PSOنينز از شناخصهنای مينانگين مربعنات خطنا
( )MSEو ریشه ميانگين مربعات خطا ( )RMSEبه صورت روابط ( )10و ( )11استفاده خواهد شد.
()10

MSE   ( yi  y)2 / n

()11

RMSE 

 y )2 / n

 ( yi

در این روابط  yiمقدار داده واقعي ŷ ،مقدار پيشبيني شده توسط مدل و  nتعداد دادهها ميباشد.
 4یافتههای تحقیق
 1-4روش دلفی
به منظور شناسایي متغيرهای ورودی و خروجي ،در این تحقيق از روش دلفني اسنتفاده گردیند .بنرای اینن منظنور
پرسشنامه روش دلفي در بين اعضای خبرگان تحقيق كه روسای  18دانشگاه آزاد اسنالمي بودنند ،توزینع گردیند.
پرسشنامهی دور اول دلفي شامل دو بخش بود .در بخش اول پرسشنامه ،ليسنتي از عوامنل من ثر بنر عملکنرد منالي
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شده است.

عبداله زاده و همکاران ،ارایه مدلي برای ارزیابي عملکرد مالي دانشگاههای آزاد اسالمي با استفاده از تركيب  ANFISوPSO

دانشگاهها و شاخصهای نشاندهنده عملکرد مالي كه از ادبيات موجود پيشين استخراج شده بود ،به خبرگان اراینه
گردید .در مجموع بيست و یک عامل از ادبيات تحقينق شناسنایي شنده بنود .در بخنش اول پرسشننامي یناد شنده،
عملکرد مالي دانشگاهها ،با انتخاب یکي از گزینههای موجود در مقابل آنها اعالم ميكرد .این گزینهها در قالنب
طيف ليکرت و شامل تأثير بسيار كم ، 1 :تأثير كم ،2 :تأثير متوسنط ،3 :تنأثير زیناد 5 :و تنأثير بسنيار زیناد 5 :بنوده
است .جدول 3نشاندهنده دور اول روش دلفي ميباشد.
جدول .3نتایج دور اول روش دلفي
نوع متغير

متغير

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

ورودی

مجموع هزینههای دانشگاه

18

3/442

1/149

هزینههای عملياتي

18

2/611

0/916

متوسط هزینه تحقيقات استادان

18

2/111

1/078

تعداد كل دانشجویان دانشگاه

18

3/666

1/084

هزینههای سرمایهگذاری

18

2/222

0/942

تعداد كاركنان تمام وقت

18

4/000

0/970

متوسط هزینه تجهيزات دانشجویي

18

2/333

1/137

تعداد انتشارات

18

2/166

0/707

ميزان اشتغال دانشجویان

18

1/666

0/685

تعداددانشجویان مقطع كارشناسيارشد ودكتری

18

3/666

0/907

دارایيهای ثابت

18

2/722

1/227

تعداد فارغالتحصيالن كارشناسي و كارشناسيارشد

18

1/777

0/732

تعداد پژوهشها

18

3/000

1/028

تعداد اعضای هيات علمي

18

3/888

0/900

رضایت دانشجویان

18

2/000

1/0289

نسبت دانشجو -دانشکده

18

2/333

0/970

نسبت هزینههای پرسنلي ازكل هزینهها

18

2/166

0/923

نرخ رشدساالنه درآمدتحقيقات علمي

18

1/666

0/840

درآمدهای پژوهشي و مشاوره

18

1/833

0/785

درآمد دانشگاه

18

4/388

0/501

نرخ رشدساالنه دارایيهای ثابت

18

2/222

1/060

خروجي

بخش دوم پرسشنامي دور اول روش دلفي به ارایهی عوامل م ثری اختصاص داشت كه در ليسنت بخنش اول
موجود نبود ،اما از نظر پاسخدهندگان مهم و كليدی به حساب ميآمد .پاسخهنای پاسنخدهنندگان در اینن بخنش
بيشتر بر متغير پژوهشهای برون دانشگاهي تأكيد داشت كه با توجه بنه وجنود متغينر تعنداد پنژوهش ،در دور دوم
روش دلفي ،توضيح داده شد كه در تعداد پژوهش ،پژوهشهای برون دانشگاهي نيز مدنظر بوده اسنت .بنا اجنرای
دور دوم روش دلفي و حذف متغيرهایي كه ميانگين پاسخهنای آنهنا از  3كمتنر بنوده ،ضنریب همناهنگي كنندال
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پاسخگو باید نظر خود را دربارۀ ميزان تأثير هر یک از بيست و یک عامل بهدست آمده از پژوهشهای پيشنين ،بنر

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن39 -56 )1400( 68 ،

محاسبه گردید كه مقدار آن برابر  0/839محاسبه شد ،در نهایت دور سوم روش دلفي نيز اجرا گردینده و ضنریب
همانگي كندال برای نتایج دور دوم و سوم محاسبه شد كه برابر  0/876بهدست آمند .بنا توجنه بنه ایننكنه مقندار
كار روش دلفي در این مرحله به پایان رسيده و عوامل م ثر بر عملکرد مالي دانشگاهها و شاخصهای نشناندهننده
عملکرد مالي به صورت جدول 4مشخص شد.
جدول .4نتایج دور نهایي روش دلفي
متغير

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

نوع متغير

مجموع هزینههای دانشگاه

18

4/166

0/618

تعداد كل دانشجویان دانشگاه

18

4/388

0/607

تعداد كاركنان تمام وقت

18

4/166

0/857

تعداددانشجویان مقطع كارشناسيارشد ودكتری

18

4/055

0/539

تعداد پژوهشها

18

4/166

0/785

تعداد اعضای هيات علمي

18

4/333

0/685

عملکرد مالي(درآمد دانشگاه)

18

4/555

0/511

ورودی

خروجي

 2-4تدوین سیستم عصبی فازی تلفیقی با PSO
با توجه به شناسایي متغيرهای ورودی و خروجي ،سيسنتم  ANFISبنر اسناس شنش متغينر ورودی و ینک متغينر
خروجي در نرم افزار متلب طراحي شد .توابع عضویت سيستم  ANFISبر اساس روش خوشهبندی تعينين شنده و
آموزش سيستم بر اساس روش  PSOانجام گرفت .در تقسيمبنندی دادههنا ،طبنق روشهنای مرسنوم 70 ،درصند
دادهها به آموزش و  30درصد به تست سيستم اختصناص یافنت .بنرای دسنتيابي بنه ینک سيسنتم مناسنب ارزینابي
عملکردمالي دانشگاههای آزاداسالمي ،ابتندا پارامترهنای اولينه روش  PSOبنرای آمنوزش تعينين گردیند كنه بنه
صورت جدول  5مشخص شدهاند.
جدول  .5پارامترهای اوليه روش  PSOدر سيستم عصبي -فازی تطبيقي
تعداد ذرات(جمعيت اوليه)

100

تعداد تکرار

100

ضریب یادگيری شناختي ) (C1

0 /8

ضریب یادگيری اجتماعي ) (C2

3 /2

وزن اوليه()w

1

نتایج اجرای سيستم عصبي فازی تلفيقي با  PSOبرای ارزیابي عملکرد مالي نشان ميدهد كه مقدار مينانگين
مربعات خطا ( )MSEو ریشه ميانگين مربعات خطا ( )RMSEبرای دادههنای تسنت بنه ترتينب برابنر  0/0338و
 0/1838محاسبه شده است .شکل 2نتایج بهدست آمده برای دادههای تست را نشان ميدهد.
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ضریب هماهنگي كندال در دوره سوم نسبت به دوره دوم ،افزایش قابل مالحظهای نيافته بود(از  0/839به ،)0/876

عبداله زاده و همکاران ،ارایه مدلي برای ارزیابي عملکرد مالي دانشگاههای آزاد اسالمي با استفاده از تركيب  ANFISوPSO

متعهدی و همکاران[ ]38در تحقيق خود به منظور دستيابي به ینک سيسنتم عصنبي -فنازی تلفيقني بنا ،PSO
ضرایب شتاب ،تعداد ذرات و وزن اولينه را بنا روش آزمنون و خطنا منورد بررسني قنرار داده و در هنر بنار مقندار
ميانگين مربعات خطا را بررسي نمودهاند .در این مقاله نيز بنه منظنور بهبنود نتنایج سيسنتم عصنبي فنازی تلفيقني بنا
 PSOبرای ارزیابي عملکرد مالي ،ابتدا ضرایب مختلف شتاب برای ضریب یادگيری شناختي و ضریب ینادگيری
اجتماعي در نظر گرفته شد و پارامترهای اوليه مانند تعداد ذرات ،تعداد تکرار و وزن اولينه ثابنت نگنه داشنته شنده
است .نتایج مربوط به مقادیر  MSEو  RMSEبر اساس ضرایب مختلف شتاب در جدول 6نشان داده شده است.
جدول .6مقادیر  MSEو  RMSEبر اساس ضرایب مختلف شتاب
مدل

C1

C2

MSE
آموزش

تست

RMSE
آموزش

تست

1

0 /8

3 /2

0/0218

0/0338

0/1477

0/1838

2

1/333

2/667

0/0194

0/0412

0/1395

0/2030

3

1/714

2/286

0/0166

0/0534

0/1292

0/2312

4

2

2

0/0222

0/0254

0/1491

0/1594

5

3 /2

0 /8

0/0295

0/0156

0/1718

0/1251

6

2/667

1/333

0/0282

0/0175

0/1681

0/1323

7

2/286

1/714

0/0233

0/0194

0/1528

0/1395

8

2

1 /5

0/0269

0/0220

0/1642

0/1484

9

2

1

0/0222

0/0234

0/1490

0/1531

10

1

2

0/0301

0/0393

0/1737

0/1984

نتایج جدول 6نشان ميدهد كه بهترین عملکرد سيستم عصبي فازی تلفيقي بنا  PSOبنرای ارزینابي عملکنرد
مالي دارای ضرایب شتاب  3/2و  0/8برای ضرایب یادگيری شناختي و یادگيری اجتماعي ميباشد .در مرحله بعد
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شکل .2نتایج اوليه اجرای سيستم عصبي فازی تلفيقي با  PSOبرای ارزیابي عملکرد مالي

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن39 -56 )1400( 68 ،

تعداد ذرات تغيير یافت كه نتایج مربوط به عملکرد سيستم در جدول 7نشان داده شده است .پارمترهای اوليه ماننند
تعداد تکرار و وزن اوليه به صورت پارامترهای وردی اوليه و ضرایب شتاب بر اسناس نتنایج جندول 6تنظنيم شنده
جدول  .7مقادیر  MSEو  RMSEبر اساس تعداد ذرات مختلف
مدل

تعداد ذرات

MSE
تست
آموزش

RMSE
تست
آموزش

1

10

0/0206

0/0415

0/1437

0/2037

2

20

0/0254

0/0310

0/1595

0/1762

3

30

0/0235

0/0279

0/1533

0/1671

4

40

0/0239

0/0282

0/1547

0/1681

5

50

0/0311

0/0211

0/1763

0/1455

6

60

0/0301

0/0122

0/1736

0/1107

7

70

0/0312

0/0132

0/1766

0/1148

8

80

0/0319

0/0142

0/1786

0/1191

9

90

0/0328

0/0155

0/1813

0/1248

10

100

0/0295

0/0156

0/1718

0/1251

نتایج جدول 7نشان ميدهد كه بهترین عملکرد سيستم عصبي فازی تلفيقي با  PSOبنرای ارزینابي عملکنرد
مالي در جمعيت اوليه  60اتفاق افتاده است .در نهایت وزن اوليه تغيير یافت كه نتایج مربوط به عملکرد سيسنتم بنر
اساس تغييرات وزن اوليه در جدول  8نشان داده شده است .پارامترها بر اساس تغييرات انجام یافته ،تنظيم شده اند.
جدول  .8مقادیر  MSEو  RMSEبر اساس تعداد ذرات مختلف
مدل

وزن اوليه()W

MSE
آموزش

تست

RMSE
آموزش

تست

1

0/25

0/0162

0/0375

0/1276

0/1936

2

0 /5

0/0246

0/0333

0/1568

0/1825

3

0/75

0/0247

0/0195

0/1574

0/1399

4

1

0/0301

0/0122

0/1736

0/1107

نتایج جدول  .8نشان ميدهد كه بهترین عملکرد سيستم عصبي فازی تلفيقي با  PSOبرای ارزینابي عملکنرد
مالي در وزن اوليه  1اتفاق افتاده است .بر همنين اسناس نينز بهتنرین سيسنتم عصنبي فنازی تلفيقني بنا  PSOبنرای
ارزیابي عملکرد مالي سيستمي با ضرایب شتاب  3/2و  ،0/8تعداد جمعيت اوليه (تعنداد ذرات)  60و وزن اولينه 1
ميباشد .نتایج مربوط به عملکرد این سيستم در شکل 3نشان داده شده است.
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است.

عبداله زاده و همکاران ،ارایه مدلي برای ارزیابي عملکرد مالي دانشگاههای آزاد اسالمي با استفاده از تركيب  ANFISوPSO

 3-4ارزیابی عملکرد مالی بر اساس سیستم طراحی شده
در نهایت بر اساس سيستم نهایي شده ،عملکرد مالي دانشگاهها ارزیابي گردید .با توجه به بيمقياسسازی دادهها و
بر اساس كار یون -جي و دانگ -رانگ [ ]27از جدول  9در جهت قضاوت وضعيت مالي استفاده شده است.
جدول  .9شاخص ارزیابي وضعيت مالي دانشگاهها
ارزیابی

بحراني

ضعيف

متوسط

خوب

عالي

نمره

0 /2  0

0 /4  0 /2

0 /6  0 /4

0 /8  0 /6

1  0 /8

نتایج برای نمونه برای  3دانشگاه در حالتهای مختلف در جدول 10نشان داده شده است.
جدول  .10وضعيت مالي دانشگاهها
دانشگاه

ورودیها

خروجي

وضعيت
بحراني

1

2

3

4

5

6

1

0/030

0/054

0/108

0/054

0/089

0/109

0/154

2

0/196

0/110

0/386

0/111

0/025

0/374

0/215

ضعيف

3

0/458

0/849

0/878

0/849

0/285

0/893

0/456

متوسط

شکل 4برای مثال ،نشاندهنده خروجي دانشگاه دوم ميباشد.
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شکل .3نتایج نهایي اجرای سيستم عصبي فازی تلفيقي با  PSOبرای ارزیابي عملکرد مالي

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن39 -56 )1400( 68 ،

 5نتیجهگیری
این تحقيق به دنبال ارایه مدلي برای ارزیابي عملکرد مالي دانشگاههای آزاد اسالمي با استفاده از
تركيب ANFISو PSOبوده است .با توجه به اینکه در سالهای اخير به جهت خالي ماندن صندليهای
دانشگاهها ،مشکالت مالي دانشگاهها بيشتر شده است؛ لذا برای تصميمگيری مدیران ،تدوین مدلهای مناسب
برای ارزیابي و پيشبيني مالي از اهميت باالیي برخوردار است .تمركزمطالعات انجام گرفته درحوزه ارزیابي
عملکرد مراكز دانشگاهي و موسسات آموزشي بيشتر برشاخصهای آموزشي و پژوهشي قرارداشته و
رتبهبندیهای انجامشده برای دانشگاهها براساس این شاخصها انجام ميگيرد .امروزه با وجود كمبود منابع مالي
در داخل كشور و بهخصوص برای دانشگاهها ،ضرورت استفاده از شاخصهای مالي در ارزیابي عملکرد برای
تصميمگيری مناسب ضروری است .این ارزیابي از آن جهت دارای اهميت است كه ميتواند دیدگاهي واقعي
از وضعيت سازمان برای تصميمگيری و تدوین استراتژی مناسب در اختيار مدیران قراردهد .این مقاله نيز با
هدف تدوین مدلي برای ارزیابي عملکرد مالي دانشگاههای آزاد اسالمي تنظيم گردید .در این راستا ابتدا
شاخص های ورودی و خروجي برای ایجاد یک مدل مناسب بر اساس نظر خبرگان و با استفاده از روش دلفي
تعيين گردید .در تعيين شاخصهای ورودی تحقيق سعي گردید كه از شاخصهای غيرمالي نيز در جهت ارزیابي
عملکرد مالي دانشگاهها تا حد امکان استفاده گردد؛ نتایج روش دلفي نشان داد كه خبرگان تحقيق نيز بر اهميت
شاخصهای غيرمالي در ارزیابي عملکرد مالي تأكيد ویژهای داشتهاند .در توضيح این نتایج ميتوان این چنين
عنوان نمود كه بر اساس مأموریتهای دانشگاه ،بررسي وضعيت مالي بدون در نظر گرفتن برخي از شاخصهای
غيرمالي امکان پذیر نخواهد بود .در ادامه تالش شد تا با تلفيق سيستم عصبي -فازی تطبيقي و الگوریتم ازدحام
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شکل  .4نتایج مربوط به ارزیابي عملکرد مالي دانشگاه منتخب

PSO وANFIS  ارایه مدلي برای ارزیابي عملکرد مالي دانشگاههای آزاد اسالمي با استفاده از تركيب،عبداله زاده و همکاران

 برای دستيابي به یک مدل مناسب.ذرات یک مدل مناسب برای ارزیابي عملکرد مالي دانشگاهها ارایه شود
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 سيستم طراحي شده بر اساس پارامترهای مختلف روش الگوریتم ازدحام ذرات،ارزیابي عملکرد مالي دانشگاهها
 در نهایت نيز با.بررسي و در نهایت سيستم مناسب با مقدار خطای كمتر برای ارزیابي عملکرد مالي انتخاب شد
.استفاده از سيستم طراحي شده وضعيت مالي سه دانشگاه برای نمونه بررسي و نتایج گزارش گردید
بررسي ادبيات تحقيق در حوزه ارایه سيستمها و مدلهای ارزیابي عملکرد مالي نشان ميدهد كه ارزیابي و
پيشبيني عملکرد مالي دانشگاهها با استفاده از سيستمهای هوش مصنوعي و الگوریتمهای فراابتکاری نشاندهنده
یک شکاف نظری نيز در این حوزه ميباشد به طوری كه پيشبيني و ارزیابي عملکرد مالي به ندرت در تحقيقات
] دانست27[ رانگ- جي و دانگ- مطالعه یون، شاید بتوان نزدیکترین تحقيق به پژوهش حاضر را.دیده ميشود
 عملکرد مالي دانشگاهها را پيشبيني،كه در آن محققان بر اساس یک سری شاخصهای مالي و غيرمالي
 با استفاده از الگوریتمهای هوش، به طور كلي این مقاله تالش داشت تا بر اساس یک روش ابتکاری.نموده اند
. یک مدل اثربخش برای مدیران دانشگاهها ارایه نماید،مصنوعي و فراابتکاری
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