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  چکیده     
ده به اوري اطالعات و عملکرد سازمان وجود ندارد که این پدیابطۀ معنادار و مثبتی میان فنه رها داللت بر آن دارند ک بسیاري از پژوهش

به بهبود عملکرد منجر شود تواند اوري اطالعات به شرطی میگذاري روي فننماي فناوري اطالعات موسوم است؛ به طوري که سرمایهمتناقض
از سوي دیگر، نظر به . شده باشد هاي سازمانی انجام وکار و زیرساختیندهاي کسبهاي مکمل سازمان همچون فرابه دارایی زیاديه که توج

گذاري در این زمینه هاي سرمایه باید اولویتاز این رو  رد؛ها وجود نداگذاري روي همه این داراییامکان سرمایه ،ها محدودیت منابع سازمان
اوري اطالعات بر اساس رویکرد عوامل مکمل توسعه داده شده است که لکرد فنتم جدیدي براي ارزیابی عمدر این مقاله، سیس. مشخص شوند
براي موردکاوي سیستم پیشنهادي، . گذاري روي این عوامل بهره برده شده استهاي سرمایه بندي اولویتهاي عصبی براي رتبهدر آن از شبکه

هاي  اوري اطالعات و مکملگذاري روي فنهاي سرمایه یین اولویتاز آن براي تع است که ساز خودرو گردآوري شدهشرکت قطعه 102دادگان 
بندي شان روي عملکرد سازمان رتبهده است، به طوري که این عوامل بر اساس میزان اثرگذاريشساز خودرو استفاده هاي قطعه آن در شرکت

  .  اندشده
       

هاي عصبی، سیستم پشتیبان تصمیم، مکمل، شبکه هاياوري اطالعات، داراییارزیابی عملکرد فن :هاي کلیدي واژه 
  سازان خودروقطعه

مقدمه
رشد شاهد ها  سازمان، میالدي به بعد 1990 ۀاز ده   
اطالعات و ارتباطات  اوريفنگذاري روي سرمایه باالي

 منجر بهاین رشد فزاینده ، به طوري که ]2،1[هستند 
مقادیر ها آن .است شدهها  سازمانکار و هاي کسب تغییر مدل

 ها اوريفن توسعۀ اینبسیار زیادي از منابع خود را صرف 
 ،هاي عظیمگذاريدر توضیح دالیل این سرمایه. ندکنمی

ها  ساده و مهم در بنگاه اينظریهباید توجه داشت که 
مثبت و معناداري بر  تأثیر ،اطالعات اوريفن": وجود دارد

-کی از چالشبه این ترتیب ی. ]3[ "عملکرد سازمانی دارد
د کننن این است که بررسی اهاي اساسی مدیران و محقق

تواند درست باشد و به همین  می میزانتا چه  نظریهاین 
 اوريفنکارگیري ه هاي ب دلیل است که از اولین سال

بر عملکرد  اوريفناین  تأثیرها، بحث  اطالعات در سازمان
-ذاريگ به طور کلی هر سرمایه. سازمانی مطرح بوده است

خود را در  تأثیرباید بتواند  ،در سازمان اوريفناي از جنس 

 اوريفنراستاي بهبود عملکرد سازمان به نمایش بگذارد و 
  .اطالعات نیز از این قاعده مستثنی نیست

 اوريفناستفاده از  تأثیرمحققان بسیار زیادي در زمینه 
. دانهکرد مطالعه و فعالیت ،اطالعات بر عملکرد سازمان

 فناورياستفاده از اند تا رابطۀ داشتهها سعی رخی از آنب
 د، در حالیکننها را ارزیابی اطالعات و عملکرد مالی بنگاه

اي میان استفاده از که برخی دیگر به دنبال یافتن رابطه
و یا  ]4[ هاسازي استراتژي بنگاهاطالعات و پیاده فناوري

 بنگاه تأمین ةیرو یا عملکرد در زنج ]2[ عملکرد در بازار
رابطه نه تنها  ،در بسیاري از این تحقیقات. اندبوده ]5[

اطالعات و عملکرد  فناوريمعناداري میان استفاده از 
اي در برخی موارد نیز رابطه بلکه ه،سازمان یافت نشد
  . ه استمعکوس گزارش شد

ارائه مفهومی به نام  سببخود  به نوبۀ موضوعاین 
پس . ]6[ دش 1"اطالعات فناوريري ونماي بهره متناقض"

تحقیقات در این زمینه گسترش یافت و  ۀدامن ،از آن
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براي توجیه این پدیده ارائه  دالیل گوناگونیها و تحلیل
 توسط براین 1996ها در سال از جمله این توجیه. شد

او دلیل عدم تشخیص رابطه . ]7[ ارائه شد 2جلفسون
عملکرد سازمان  اطالعات و فناوريمعنادار میان استفاده از 

  :دکربندي چهار عنوان دسته باشده را  در تحقیقات انجام
  

 هاها و خروجینادرست ورودي سنجش 
 هاي زمانی ناشی از یادگیري و تطابقتأخیر 
 و اطالعات فناوريمدیریت  سوء 
 بعبازتوزیع و اتالف منا  

 فناوري ةن حوزاین روند همچنان در میان محققا
هاي متفاوتی در مواجهه با ه یافت و رویکرداطالعات ادام

به طور کلی رویکردهاي . شدمطرح  وضوعاین م
توان با در  قیقات این حوزه را میشده در تح درنظرگرفته

  :دکرنظر گرفتن ترتیب زمانی، به سه دسته کلی تقسیم 
 رویکرد سنجش مستقیم 
 رویکرد سنجش میانی 
 هاي مکملرویکرد دارایی 

یافتن رابطه قوي نر تحلیل دالیل سوم که درویکرد 
 ،اطالعات و عملکرد سازمان فناوريمیان استفاده از  ،مثبت

که  کندمیبوده است، بیان  یکی از رویکردهاي نسبتاً موفق
تواند عملکرد می ،اطالعات فناوريگذاري روي  سرمایه"

 قرار دهد، در صورتیتأثیر سازمان را به طرز مثبتی تحت 
هاي مناسبی روي عوامل مکمل انجام گذاريکه سرمایه
-ها براي استفاده از سرمایهبنابراین بنگاه. ]8[ "شده باشد

دهند، باید  اطالعات انجام می فناورياي که روي گذاري
  . دکننگذاري روي عوامل مکمل نیز سرمایه

هاي مکمل در مراجع و موارد مختلفی به عنوان دارایی
ساً بخشی از تحقیقاتی که ارائه شده است و اسا ها پژوهش

اطالعات قرار  فناوريهاي مکمل در حوزه رویکرد دارایی
اي احتمالی در این هبه بررسی و ارائه مکمل ،گیرندمی

هاي مکمل که در مراجع  از جمله دارایی. اند زمینه پرداخته
ن به مواردي مانند تواها اشاره شده است میمختلف به آن

یان سفارش کاال، فرآیندهاي جر(کار و فرآیندهاي کسب
خدمات، حسابداري، استراتژیک، بازاریابی و فروش، 

هاي سازمانی  ، و زیرساخت)فناوريو  مدیریت کارکنان
گیري، تفویض اختیارات، در تصمیمنداشتن تمرکز (

آموزش، کار تیمی، مدیریت فرآیند، رابطه با مشتریان و 
  ].6[ دکراشاره ) کنندگانتأمین

 کنندبرخی از تحقیقات بیان میکه است شایان ذکر 
تواند از طریق بهبود  اطالعات می فناوريکه استفاده از 

فرآیندهاي مدیریتی و عملیاتی به بهبود عملکرد سازمانی 
منجر شود و از این طریق مزیت رقابتی مناسبی براي 

در عین حال برخی از تحقیقات بر . دکنسازمان ایجاد 
عات در فرآیندهاي کلیدي سازمان اطال فناورياستفاده از 

تواند باعث ایجاد تمایز در سازمان به عنوان عاملی که می
اي پارههمچنین . ]9[ دارند تأکید ،نسبت به سایر رقبا شود
اطالعات بر  فناورياستفاده از  تأثیراز تحقیقات به بررسی 

بسیاري از تغییرات . پردازندعملکرد در سطح ملی می
اطالعات و  فناوريبدون وجود  ،تصادساختاري در اق

-اکنون مورد استفاده قرار میاي که همبه گونه ،ارتباطات
-می ،با نگاهی به صنایع خاص. شدپذیر نمی گیرد، امکان

اطالعات در ایجاد مزیت  فناورياستفاده از  تأثیرتوان 
. دکررقابتی و تغییر ماهیت رقابت را به خوبی مشاهده 

به خوبی  موضوعاین  ،خطوط هوایی در صنعت براي مثال
 سبباطالعات  فناورياستفاده از . قابل مشاهده است

که برخی  ، در حالیاست ها شده انحطاط برخی از شرکت
  .]10[ت دیگر را به سرعت به سوي موفقیت پیش برده اس

اطالعات و با  فناوريهاي به کارگیري از اولین سال
بر  فناورياده از این استف تأثیرآغاز تحقیقاتی در زمینه 

 فناورينماي عملکرد سازمانی، مفهومی به نام متناقض
جمله معروفی از  1987در سال . اطالعات مطرح شد

اطالعات را به  فناورينماي رابرت سولو مفهوم متناقض
شما عصر رایانه را همه جا ": دکرتري مطرح طرز برجسته
 .]11[ "وريهکنید به جز در آمار مربوط به بهرمشاهده می

برخی از محققان کوشیدند تا درستی و  ،با طرح این مفهوم
در این زمینه . نما را بررسی کنندوجود این متناقض

جلفسون و هیت در سال  براین. کارهاي مختلفی انجام شد
نما را به عنوان معلولی از امکان وجود این متنناقض 1996

تحقیق عملی گیري و  گیري دقیق با اندازهنبود اندازه
هاي اقتصادي نئوکالسیک را ها تئوريآن. دکردن بررسی

 فناورياستفاده از رایانه و  تأثیربراي مشخص کردن 
در واقع به عنوان (هاي مدل اطالعات به عنوان ورودي

ها آن تأثیرو بررسی ) اطالعاتی فناورياي و سرمایه رایانه
مباحث با در نظر گرفتن . ها به کار گرفتندبر خروجی

ها بر و خروجی ها اقتصادي الزم، از جمله تعدیل ورودي
 فناوريحسب تورم، در نهایت نتیجه گرفتند که استفاده از 

 ها داردمثبت و معناداري روي خروجی تأثیر ،اطالعات



  
 189                                                          .....                                                               ارزیابی عملکرد فنّاوري اطالعات بر اساس   

  
 

بخشی  به احتمال زیادنتایج تحقیقات نشان داد که . ]12[
دیریت م اطالعات به سوء فناورينماي از مفهوم متناقض
نتایج تحقیقات . ]13[گرددها بازمیمنابع در سازمان

مشاهده رابطه معنادار میان  نبوددیگري نشان داد که 
تواند  می ،اطالعات و عملکرد سازمان فناورياستفاده از 

. ]14[نشان از وجود رفتار غیرمنطقی مدیریت داشته باشد
اطالعات همچنان  فناورينماي به هر حال بحث متناقض

اطالعات  فناوريکی از مباحث مطرح در تحقیقات حوزه ی
  . رودبه شمار می

این زمینه هاي دیگري نیز در البته توضیحات و توجیه
هاي از جمله نقش مکمل برخی از دارایی مطرح شده است؛

برداري بهتر از سازمانی به عنوان عواملی که باید براي بهره
  .  ]15[کردري گذاها سرمایهاطالعات روي آن فناوري

توان گفت که رابطه میان استفاده از به این ترتیب می
اي پیچیده و اطالعات و عملکرد سازمانی رابطه فناوري

استفاده از  اي به سادگی باغیرمستقیم است و چنین رابطه
ی قابل بیان نخواهد بود و از دیدگاه هاي آماري ابتدایمدل

که براي آناست  صلیا دلیلاین هاي مکمل، رویکرد دارایی
 فناوريمطالعات اولیه رابطۀ معناداري میان استفاده از در 

  .اطالعات و عملکرد سازمانی یافت نشده است
ها و منابع از سوي دیگر، واضح است که دارایی

ها محدود است و نظر به این محدودیت منابع، سازمان
-ها را براي سرمایهها مجبورند تا بهترین گزینهسازمان

به طور عملی یکی از مسایل مدیران . دکننگذاري انتخاب 
-ت داراییآیا درجه اهمی"اجرایی و محققان این است که 

 فناوريهاي مختلف اطالعات و جنبه فناوريهاي مکمل 
ه به نقشی که در بهبود عملکرد سازمان اطالعات، با توج

که میزان  در صورتی"طور  و همین "دارند یکسان است؟
اطالعات و  فناوريهاي مختلف استفاده از بهت جناهمی

بندي عوامل مختلف عوامل مکمل آن یکسان نیست، رتبه
 یافتن پاسخ "تشان چگونه است؟سب درجه اهمیبر ح

اي مدیران را ظهتواند به طرز قابل مالحاالتی میچنین سؤ
  . دکنهایشان یاري گذاريسازي سرمایه در راستاي بهینه

ین مقاله به دنبال ارایۀ سیستمی بر این اساس، در ا
 فناوريهاي مختلف بندي جنبههوشمند براي اولویت

اطالعات و عوامل مکمل آن هستیم تا از این رهگذر به 
 فناوريسازي تخصیص منابع بنگاه در زمینه بهینه

  .اطالعات دست یابیم
  

 

  مدل مفهومی تحقیق - 1
 حوزةتحقیقات همچنان که در مقدمه اشاره شد، 

آن بر  تأثیرو  ها در سازمان اطالعات فناوريتفاده از اس
در حالی  ].8[دهد را نشان میعملکرد، سه رویکرد مختلف 

ات استفاده از تأثیربررسی معطوف به دو رویکرد اول که 
معیارهاي مستقیم و  بر اساساطالعات بر عملکرد  فناوري
رویکرد سوم، معروف به  است،اي، مالی و غیرمالی واسطه
بر  اطالعات فناوري تأثیرمکمل، بر  هايیدارای رویکرد

 عوامل مکمل اثرگذاريبا توجه به  عملکرد سازمان
 هاي سازمانی وکار و زیرساختهمچون فرایندهاي کسب

سازي مناسب این عوامل بر پیاده به طوري که ؛دارد تأکید
اطالعات و یا از سوي دیگر بر رابطه میان استفاده  فناوري

  . گذارند تأثیراطالعات و عملکرد سازمانی  وريفنااز 
بندي به  دلیل تأکید این تحقیق بر شناسایی و اولویت

هاي مکمل سازمانی، از پرداختن به سایر وجوه نقش دارایی
بدین . سازمانی همچون امور مالی آن پرهیز شده است

اطالعات مانند بازطراحی  فناوريهاي مکمل داراییترتیب 
ارهاي مدیریتی در ستراتژي سازمانی، طبیعت کسازمانی، ا

هاي مدیریتی، آموزش گذاري روي مهارت سازمان، سرمایه
 هاي ارزیابی عملکرد کارکنانبازنگري در روش و کارکنان

-بندي قرار میرسی و اولویتدر این تحقیق مورد بر
برخی دیگر از همچنین  .]16،17،18،19[گیرند

عواملی  تاهمیبر  ،حوزهشده در این  انجام هاي پژوهش
. اند کرده تأکیدمانند ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی 

فویض این عوامل مواردي مانند پیچیدگی، رسمیت، ت
سپاري و ارتباطات جانبی، به  اختیار، محدوده کنترل، برون

ساختار سازمانی و کار گروهی و یادگیري را  عواملعنوان 
با . ]20[ گیرندر بر میبه عنوان عوامل فرهنگ سازمانی د

توان آنها هاي مکمل مطرح، مینگاهی جامع به همۀ دارایی
 مدل مفهومیرا در چهار گروه جاي داده، بر این اساس 

که است شایان ذکر  ).1شکل (تحقیق را سازمان داد 
از طریق پرسشنامه  ،هاي این مدلسنجش هر یک از سازه

  .است دهشدر ضمیمه ارائه  انجام شده که
بندي شده براي اولویت ادامه، سیستم طراحی در
منظور ابتدا بدین. دشو هاي مکمل بررسی میدارایی

تحقیق و ساختار شبکۀ عصبی مصنوعی ارایه  هاي داده
  .شوندشده  تشریح می
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  ]6[مدل مفهومی تحقیق  :1شکل
  

  هاداده - 1- 1
انجام تحقیق عملی در  هاي مورد استفاده برايداده

آوري شده توسط  گردهاي برگرفته از داده ،تحقیقاین 
آنها بیش از صد شرکت فعال . ]6[ البدوي و کرامتی است

انتخاب . در زمینه صنعت خودرو را مورد بررسی قرار دادند
با توجه به توسعه  ،صنعت خودرو براي انجام این تحقیق

یش میزان رقابت میان روزافزون این صنعت در ایران و افزا
به این ترتیب . استهاي مختلف خودروهاي ساخت شرکت

ها رشد اطالعات براي این شرکت فناورياستفاده از 
اند تا با ها تالش کردهاي داشته است و این شرکتفزاینده

مزایاي رقابتی از اطالعاتی به  ،هاي نوینفناورياستفاده از 
راز خود دست متهاي همناسبی نسبت به سایر شرکت

جریان روان و راحت اطالعات  تاهمیاز سوي دیگر . یابند
عامل دیگري براي استفاده  ،هااین شرکت تأمیندر زنجیره 

  .استاطالعات در این صنعت  فناوريهر چه بیشتر از 
آوري هاي جمعبررسی روایی و پایایی دادههمچنین 

از  به طور مفصل و مبسوط ارائه شده است، ]6[ شده در
بررسی  بار دیگراین رو در این بخش روایی و پایایی را 

   .کنیمنمی
دستیابی به  ،شده مطرح لهمسئهدف اصلی از حل 

سیستمی است که بتوان با استفاده از آن بهترین روش 
اطالعات و  فناوريگذاري روي اجزاي مختلف سرمایه
ال بنابراین در این حالت سؤ. کردهاي آن را تعیین  مکمل

اي که براي یک شرکت خاص مطرح است این است دهعم
  :که

هاي آن را اطالعات و یا مکمل فناوريکدام جنبه از 
تقویت کنیم تا بیشترین افزایش را در عملکرد داشته 

  باشیم؟
ال کافی است تا در وضعیت ؤبراي یافتن پاسخ این س

هاي موجود شرکت، میزان استفاده از هر یک از جنبه
هاي آن را به طور مکمل اطالعات و همین فناوريمختلف 

و سپس با ) درصد10مثالً (مقدار مشخصی افزایش دهیم 
که بتواند  اده از شبکه عصبی آموزش داده شدهاستف

، مقدار عملکرد را کندهاي خاص هر بنگاه را لحاظ ویژگی
در هر حالت با افزایش مقدار متغیرهاي مورد نظر تخمین 

هاي به دست آمده، تایج تخمینبزنیم، سپس با مقایسه ن
 ترین عامل مکمل و همینگرفت که مهم توان تصمیممی

اطالعات که باید مورد توجه  فناوريترین جنبه از طور مهم
  . قرار گیرد کدام است

روابطی  ،نظر به اینکه روابط موجود در میان متغیرها
باید  وضوعماند، از این رو براي حل این پیچیده و غیرخطی

م که بتواند چنین روابطی را مدل کنیز روشی استفاده ا
هاي آماري مانند آنالیز از سوي دیگر استفاده از روش. کند

تري مانند معادالت هاي پیچیدهرگرسیون و حتی روش
تواند  نمی نیزرکنش میان متغیرهاي پنهان ساختاري با اند

د، چرا که به هر کندر این زمینه کمک مناسبی را ارائه 
به طور کلی سعی در مدلسازي  اول اینکهها ال این روشح

ها  ند و از سوي دیگر این روشروابط به صورت خطی دار
آماري و کلی  شکلکه به  کرددر نهایت ما را قادر خواهند 

دید کافی و  در نتیجه.مکنیدر مورد کل جامعه اظهار نظر 
مناسب را با توجه به خصوصیات هر شرکت خاص ارائه 

  .کردد نخواهن
بینی و تخمین توان در پیشهایی که می یکی از روش

با . صبی استد، شبکه عکرمقادیر مختلف عملکرد استفاده 
-هاي مختلفی که میشده روي روش توجه به بررسی انجام

هایت تصمیم توانند در این مورد به کار گرفته شوند، در ن
تخمین میزان  برايهاي عصبی  گرفته شده تا از شبکه

  .ها استفاده شودلکرد شرکتعم
  
  ساختار شبکه - 2- 1

ساختار، چیدمان و یا به عبارت بهتر توپولوژي شبکه 
به معناي چگونگی ارتباط اجزاي مختلف یک شبکه عصبی 

ی که بیشتر مورد تعدادي از ساختارهای. با یکدیگر است
هاي عصبی  گیرند در ادبیات موضوع شبکه استفاده قرار می

استفاده 
 IT از

مجدد  یمهندس
 ندهایفرآ

عملکرد 
 یسازمان

 يهارساختیز
 یسازمان
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انجام امور مشخصی شناخته  برايهاي تیپ  به عنوان شبکه
در این جا در مورد استفاده از ساختارهاي موجود . اندشده

 هایی مواجه این تحقیق با محدودیت لهمسئبراي حل 
  .هستیم

براي هاي موجود مربوطه به تعداد داده هئلمساولین 
در یک شبکه عصبی نیز مانند هر . آموزش شبکه است

-زم است تا تناسبی بین تعداد مجهولال ،مدل دیگر آماري
شوند، با هایی که هنگام آموزش شبکه تخمین زده می

به . هاي موجود براي آموزش وجود داشته باشدتعداد داده
اي تعداد طور که در هر مدل آماري عبارت دیگر همان

اند، در تخمین پارامترها مهم برايدرجات آزادي موجود 
نظر به تعداد نسبتاً . دارند تاهمیها این جا نیز تعداد داده

زیاد پارامترهایی که باید در مدل تخمین زده شوند، تعداد 
که  هاي ما براي آموزش شبکه به حد کافی نیستداده

ده شده است که در راهکار خاصی استفا موضوعبراي این 
  .دشو ادامه تشریح می

 ،دیگر در مورد ساختار شبکه در این تحقیق وضوعم
موجود در ادبیات موضوع، هاي ه بر اساس نظریهآن است ک

ی و معلولی میان متغیرهاي این تحقیق تا حدود روابط عل
توان ساختار شبکه زیادي مشخص است و بدین ترتیب می

شده مدلسازي کرد  ل الگوبرداري از روابط اثباترا به شک
ساز اصلی براي کاهش نیاز شدید به زمینه موضوعکه این 

به عبارت . شودبراي ساخت شبکه را موجب می دادگان باال
دیگر، در این تحقیق، از این نوآوري بهره برده شده است 

بر اساس روابط  ،که ساختار و آرایش شبکۀ عصبی تحقیق
  ي ایجادها ساختاري از پیش تعیین شده مبتنی بر پژوهش

با آموزش شبکه قصد داریم ضرایب روابط  فقط و دهش
شبکۀ  بر این اساس، ساختار. را بیابیم هاي مدلمیان سازه

ه به مدل معادالت با توج) 2شکل (عصبی تحقیق 
هاي مختلف به ساختاري و پس از ساخت و آزمایش شبکه

این شبکه از دو الیه براي تحلیل استفاده . دست آمده است
کرده، تابع در نظر گرفته شده براي هر گره تابع تانژانت 

هاي متعدد روي توابع  آزمون هیپربولیک است که پس از
گوناگون و با در نظر گرفتن نتایج حاصل از اعتبارسنجی 

-همچنین براي آموزش شبکه. متقاطع به دست آمده است
ترین  معروف. هاي متعددي وجود داردروش ،هاي عصبی

هاي عصبی به کار براي آموزش شبکهاغلب  کهروشی 
است که در مورد  3شود، روش انتشار به عقبگرفته می

فرآیند . شبکه حاضر نیز از همین روش استفاده شده است

. فرآیندي تکراري است ،هاي عصبییادگیري در شبکه
معیارهاي متفاوتی براي اتمام یادگیري شبکه نیز وجود 

، استفاده از مجموع مربع این معیارهایکی از . دارد
ه ست که البته ممکن است این روش با هاخطاهاي داده

  .بیانجامدشبکه  4یادگیريبیش
در مورد شبکه مورد استفاده در این مقاله، معیارهاي 
متعدد توضیح داده شده در باال براي فرآیند یادگیري مورد 

هاي مورد از آنجایی که خروجی. استفاده قرار گرفتند
پنج حالت مختلف در نظر گرفته  انتظار براي شبکه در

ختلف عملکرد و میانگین جنبه م 4خروجی هر یک از (شد
یادگیري در همه موارد یکسان ، نتایج فرآیند )هاهمه جنبه

اما در مجموع استفاده از معیار اعتبارسنجی متقاطع  نبود؛
د و از این رو این روش براي کرنتایج بهتري را ارائه 

  .یادگیري شبکه در نظر گرفته شد
معیارهاي مختلفی نیز براي محاسبه میزان خطاي 

ترین معیار استفاده ترین و معمولساده. ه وجود داردشبک
فاصله مقدار تخمین زده شده توسط  ،از مجموع مربعات

در حاالت مختلف . شبکه از مقدار مورد انتظار شبکه است
مورد استفاده براي یادگیري شبکه نیز از همین معیار 

  .استفاده شده است
 

  اعتبارسنجی شبکه - 3- 1
پس از آموزش  کهزم است ال ،در هر شبکه عصبی

را با  اطمینان حاصل شود که شبکه کار خود ،شبکه
هاي از جمله روش. دهد خطایی قابل قبول انجام می

توان به روش  ، میموجود براي بررسی اعتبار شبکه
در این روش کل . دکراشاره  5اعتبارسنجی متقاطع

هایی که براي آموزش شبکه در نظر گرفته مجموعه داده
دسته اول براي . شوداست به دو دسته تقسیم میشده 

شود و دسته دوم را براي آموزش شبکه به کار گرفته می
بررسی قدرت شبکه در تخمین مقادیري که در حین 

  . روندبه کار می ،ها برخورد نکرده استآموزش به آن
آموزش داده شده در این  اعتبارسنجی شبکه براي

ها به دو  داده. تفاده شدتحقیق نیز از روش مشابهی اس
ها مورد از شرکت 95دسته اول شامل . دسته تقسیم شدند

بودند که براي انجام آموزش به کار گرفته شدند و دسته 
رسنجی شدند که براي اعتبارا شامل می شرکت 7دوم 

ه به چنان که اشاره شد با توج. مورد استفاده قرار گرفتند
یري از تحقیقات ایجاد اینکه ساختار شبکه بر اساس الگوگ
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براي تخمین پارامترهاي  فقطده و از شبکۀ عصبی ش
ها نیز توان بر تعداد کم دادهشود، میضرایب بهره برده می

  .تکیه کرد
 بینی و همینمقادیر خطاي مدل در پیش ،1جدول 

طور همبستگی میان مقادیر تخمین زده شده توسط شبکه 
شده  هاي در نظرگرفتهار را براي دادهو مقادیر مورد انتظ

طور که  همان. دهدبراي اعتبارسنجی متقاطع نشان می
 10شود، براي عملکرد کلی شرکت مقدار خطا مشاهده می

 . درصد است 73درصد و مقدار همبستگی 
 

  
  بینی عملکرد شبکۀ عصبی در پیش: 1جدول 

  (%)همبستگی   (%)خطا   بینیمورد پیش
  50  5/7  رضایت و عملکرد مشتري
  98  5/22  رضایت و عملکرد کارکنان

  68  4/7  عملکرد عملیاتی
رشد فروش و بازگشت 

  سرمایه
38  60  

  73  10  عملکرد کلی

  

  
  

  بندي شبکۀ عصبی مورد استفادهالیه :2شکل

ITCOM 

ITPO 

ITDS 

ITAD 

BPOF 

BPST 

BPPR 

BPMS 

BPSE 

BPAC 

BPPE 

BPTE 

INEM 

INDE 

INTR 

INGO 

INPC 

INSU 

INLE 

Tanh 
Axon 

Tanh 
Axon 

Tanh 
Axon 

Tanh 
Axon 

 

OUTPUT 
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  افزار طراحی شدهفرایند جریان کار نرم  :3شکل 
  

جا شده در این داده نظر به اینکه از شبکه عصبی توسعه
ستفاده خواهد ابینی و تخمین به عنوان مدلی براي پیش

تشخیص درست روند تغییر  ،دارد تاهمیشد، آنچه 
هاي شده در جنبه عملکرد با توجه به تغییرات ایجاد

. هاي آن استاطالعات و مکمل فناوريمختلف استفاده از 
تر از خطاي مطلق جا مهمر همبستگی در اینبنابراین معیا

در این کاربرد خاص مقدار مناسبی  70همبستگی بوده، 
  . رسدبه نظر می

افزار پشتیبان تصمیم توسعه داده شده بر نرم ،ادامهدر 
مبناي این شبکه، میزان خطا در هر حالت خاص را با 

هاي مربوط به عملکرد سازمان ارائه توجه به پاسخ پرسش
  .دکنمی

  

  افزار پشتیبان تصمیمتوسعۀ نرم - 2
افزاري ه، نرمشده براي حل مسئل جه به ایده مطرحبا تو

شده،  بتواند به وسیله شبکه عصبی ارایهتوسعه داده شد تا 
اطالعات  فناوريهاي مختلف استفاده از بندي جنبهاولویت

افزاري توسعه چنین نرم. هاي آن را انجام دهدو مکمل

 فناوريشده روي  هاي انجامگذاريسازي سرمایههینبهبراي 
هاي آن در ادبیات موضوع مربوطه دیده اطالعات و مکمل

هاي این تحقیق شود و در واقع یکی از نوآورينمی
مزایاي زیادي دارد، از جمله  افزاراین نرم. شودمحسوب می

گذاري  بندي سرمایهیتتوان اولو اینکه با استفاده از آن می
اي تعیین هاي آن را به گونهاطالعات و مکمل فناوريروي 

داشته باشد و در واقع د که بیشترین تأثیر را در عملکرد کر
هاي هاي آماري و یا روشخالف روش بندي بر این اولویت

ممیزي داخلی به هر دو جنبه داخلی و خارجی شرکت 
  .توجه دارد) صنعت(

بندي از هه در این رتبک به عبارت بهتر، از آنجایی
هاي شود که با استفاده از دادهاي استفاده می شبکه عصبی

هاي صنعت در آن صنعت آموزش داده شده است، ویژگی
شود و از سوي دیگر چون از یک سیستم  در نظر گرفته می

هوشمند استفاده شده است که براي هر شرکت خاص با 
د، کنبندي مشخصی را ارائه میتوجه به شرایط آن رتبه

بندي در نظر گرفته شده وضعیت شرکت نیز در این رتبه

هاي دریافت داده
 ورودي خام

ها و محاسبه میانگین
 اطالعات الزم ورودي شبکه

هاي الزم براي تولید داده
 انجام تحلیل حساسیت

تخمین عملکرد با استفاده از 
 شبکه عصبی

ها براي بندي خروجیرتبه
 هاي مختلف عملکردجنبه

سازي ایجاد و ذخیره
 الزم نمودارهاي 

افزار ایجاد گزارش خروجی نرم
 htmlبه صورت فایل 



  
 1390 ماه مهر، 2، شماره 45 دوره, ایع ننشریه تخصصی مهندسی ص                                                                                        194   

  
 

-افزار را نمایش میگردش کار کلی این نرم 3شکل  .است
  .دهد

زار و افنمایش روش عملکرد نرم برايدر این قسمت 
به حل  ،شده در این مقاله بررسی عملکرد ایده حل مطرح

 .مپردازیشده می داده افزار توسعهیک مثال با استفاده از نرم
شرکت مورد بررسی در این بخش شرکت شیشه گیالن، 

هاي خودرو، از هاي تولیدکننده شیشهیکی از شرکت
 4شکل . استخودرو کنندگان گروه صنعتی ایرانتأمین

  .دهدافزار را نمایش میایجاد یک پرونده جدید توسط نرم
  

  
  ایجاد پروندة جدید: 4شکل 

  

  
ط به شرکت شیشه شده مربو پرسشنامه تکملیل :5شکل 

  گیالن
  

پس از ایجاد پرونده جدید براي این شرکت، الزم است 
هاي شرکت و یا پرسشنامه امهتا اطالعات مربوط به پرسشن

نمایش  5شده در شکل  پرسشنامه تکمیل. شودیل تکم
، ل اطالعات مربوط به شرکتتکمی پس از .داده شده است

اساس روش ها بر تحلیل دادهبا فشردن دکمه آنالیز، 
انجام شده و نتیجه به صورت یک  3شده در شکل  ارائه

  .شودنمایش داده می htmlگزارش با فرمت 
در این گزارش شش بخش مجزا در نظر گرفته شده 

پنج بخش اول، هر یک شامل یک جدول و یک . است
 فناوريهاي مختلف استفاده از بندي جنبهنمودار، رتبه

ي که روي هر تأثیرا توجه به هاي آن را باطالعات و مکمل
رضایت مشتري، رضایت (یک از پنج جنبه عملکرد دارند 

) توسعه، عملکرد کلی کارکنان، عملکرد عملیاتی، رشد و
جدولی را ارائه  ،بخش آخر گزارش. گذارند به نمایش می

ر یک از د که به بررسی عملکرد مدل در تخمین هکن می
فاده از اطالعات این با است. پردازد هاي عملکرد میجنبه

توان توانایی مدل در تحلیل هر مورد خاص را جدول می
سنجید و از سوي دیگر اگر مورد در حال بررسی به نوعی 

توان این باشد، با استفاده از این جدول می 6داده پرت
  . وضعیت را تشخیص داد

افزار شامل شش جدول و  شده توسط نرم نتایج ارائه
ه دلیل محدودیت فضا، در این جا پنج نمودار است که ب

به بررسی عملکرد مدل به همراه عملکرد کلی شرکت  فقط
  . پردازیممی

  
افزار براي شرکت شیشه بخشی از خروجی نرم :2جدول 

  گیالن
رتبه 
 عامل

 نام عامل
عملکرد 
 تخمینی

 توضیحات

1 INPC 5,929 
مدیریت فرآیند و : زیرساخت سازمانی

 ارتباط با مشتري

2 BPTE 5,899 
تغییر در فرآیندهاي کسب و کار موثر در 

  فناوريزمینه 
3 INLE 5,891 رهبري: زیرساخت سازمانی 

4 ITAD 5,867 
اطالعات در امور  فناورياستفاده از 

 اداري

5 ITPO 5,857 
اطالعات در تولید و  فناورياستفاده از 

 عملیات
  

شود، جدول مربوطه مشاهده می طور که در همان
ن رتبه در این زمینه مربوط به زیرساخت سازمانی اولی

در رتبه دوم و . مدیریت فرآیند و ارتباط با مشتري است
ثر در کار مؤو تغییر در فرآیندهاي کسب سوم نیز به ترتیب

. اندو زیرساخت سازمانی رهبري قرار گرفته فناوريزمینه 
رتبه بعدي در این مجموعه نیز مربوط به استفاده از 

حال با توجه  در عین. اطالعات در امور اداري است فناوري
شود که شده براي عملکرد، مشاهده می هاي ارائهبه تخمین
به . هستند  ها تا حدود زیادي به هم نزدیکیناین تخم
ایجاد بهبود در عملکرد کلی  برايرسد که شرکت نظر می

گذاري متوازنی روي استفاده از  تا سرمایهخود الزم است 
و امور اداري انجام  فناوريهاي اطالعات در بخش ريفناو
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هایی نظیر مدیریت ارتباط با دهد، در عین حال زیرساخت
گذاري و  مشتري و رهبري سازمانی نیز نیاز به سرمایه

  .توجه بیشتري دارند
افزار هاي اصلی استفاده از این نرمیکی از مزیت

ندي، بهاي آماري رتبهنسبت به روش ،پشتیبان تصمیم
به . است هاي بهبود براي هر حالت خاصارائه توصیه

شده توسط  انجامبندي آماري  عنوان مثال اگر به رتبه
توجه کنیم، متوجه  1386کرامتی و همکارانش در سال 

شده براي  بندي ارائه بندي آماري با رتبههاختالف نتایج رتب
شده  بندي ارائه در رتبه. ن خواهیم شدشرکت شیشه گیال

اطالعات در زمینه  فناوريه صورت آماري، استفاده از ب
شده است، در  ئهترین عامل اراسازي به عنوان مهمتصمیم

افزار براي شده توسط نرم بندي ارائهکه در رتبه حالی
اطالعات در امور  فناوريشرکت شیشه گیالن، استفاده از 

   ،اداري
پس از  و اطالعات است فناوريترین جنبه استفاده از مهم

این . اطالعات در تولید و عملیات فناوريآن استفاده از 
ت مورد بررسی نظر به دهد که شرکمطلب نشان می

در فرآیندهاي داخلی خود، به جاي  وضعیت موجود خود
هاي مدیریت اطالعات در بخش فناورياینکه بیشتر از 

کالن استفاده کند، بر خالف کل جامعه آماري، الزم است 
بال بهبود فرآیندهاي عملیاتی و داخلی خود از تا به دن

در واقع این به . باشد اطالعات فناوريطریق استفاده از 
ورد به مورد افزار در تحلیل مدهنده توان نرم نوعی نشان

  .هاي مختلف استشرکت
  

  
افزار از عملکرد کلی  شده توسط نرم نمودار ارائه :6شکل 

  ي هر یک از درصد10تخمینی شرکت در صورت بهبود 
  هاي آناطالعات و مکمل فناوريهاي استفاده از جنبه

  

جدولی شامل نتایج  ،در بخش دیگري از گزارش
. شودعملکرد مدل در تخمین عملکرد سازمانی ارائه می

ارائه  3اطالعات مربوط به شرکت شیشه گیالن در جدول 
شود، خطاي مدل در طور که مشاهده می همان .شودمی

است و این  درصد6کرد کلی شرکت حدود تخمین عمل
مقدار در کاربرد مورد نظر در این جا کامالً مناسب به نظر 

  .  رسدمی
  

  عملکرد مدل در مورد شرکت شیشه گیالن :3جدول 
عملکرد در 

 زمینه
رضایت 
 مشتري

رضایت 
 کارکنان

عملکرد 
 عملیاتی

رشد و 
 توسعه

عملکرد 
 کلی

نتیجه 
 پرسشنامه

7 5,5 6,333 5,5 6,166 

عملکرد 
 تخمینی

6,349 5,297 6,253 5,591 5,802 

 5,897 1,663 1,267 3,683 9,292 درصد خطا
  

  گیرينتیجه
اوري نبود رابطۀ معنادار و مثبت میان فنبه دلیل 

نماي متناقضموسوم به پدیدة  اطالعات و عملکرد سازمان
هاي مکمل، اطالعات و بر اساس رویکرد دارایی فناوري
تواند به اطالعات به شرطی می فناوريگذاري روي سرمایه

هاي مکمل منجر شود که دارایی سازمان بهبود عملکرد
هاي  وکار و زیرساختسازمان همچون فرایندهاي کسب

 همچنین به دلیل. ه قرار گیرندمورد توجسازمانی 
ي همه گذاري روامکان سرمایه ،ها محدودیت منابع سازمان

-هاي سرمایه باید اولویت داشته وها وجود ناین دارایی
تم در این مقاله، سیس. گذاري در این زمینه مشخص شوند

اوري اطالعات بر اساس جدیدي براي ارزیابی عملکرد فن
هاي که در آن از شبکه دشارایه رویکرد عوامل مکمل 

گذاري روي این هاي سرمایه بندي اولویتعصبی براي رتبه
براي موردکاوي سیستم  همچنین. عوامل بهره برده شد

ساز خودرو گردآوري شرکت قطعه 102پیشنهادي، دادگان 
گذاري روي  هاي سرمایه از آن براي تعیین اولویتشد که 
ساز هاي قطعه هاي آن در شرکت اطالعات و مکمل فناوري
عوامل بر اساس این د و بدین ترتیب، شاستفاده خودرو 

بندي  رتبه عملکرد سازمان روي خود میزان اثرگذاري
  .شدند
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