73

بهكارگيري سيستم شبك ه عصبي براي ارزشگذاري مالي طرحهاي تحقيقاتي در بانك انصار

بهكارگيري سيستم شبكه عصبي براي ارزشگذاري مالي
طرحهاي تحقيقاتي در بانك انصار
2

دکتر مسعود نارنجی - 1دکتر محمد شوقی  -دکتر جلیل صفری

چكيده
ب��ه دليل وجود فضاي رقابت��ي در صنعت بانكداري همواره نياز مبرم��ي به اجراي طرحهاي
تحقيقاتي در اين صنعت احس��اس ميشود .اجراي طرحهاي تحقيقاتي متعدد موجب شكلگيري
دغدغهه��اي جديدي از جمله ميزان همراستايي طرحها با اه��داف كالن ،ميزان اثرگذاري آنها
ب��ر برنامههاي بانك و همچنين برآورد ارزش واقعي آنها شده است .در اين مقاله با بهكارگيري
سيس��تمهاي خبره مبتني بر شبكهي عصبي چارچوبي ارائه شده اس��ت تا با استفاده از آن ارزش
مال��ي يك طرح تحقيقاتي با توجه به مي��زان اثرگذاري آن در ابعاد مختلف بانك و تحقق اهداف
بلن��د مدت برآورد شود .ابعاد اصلي تاثيرپذير از اجراي يك طرح تحقيقاتي ،مطابق با دستهبندي
انجام شده در روش كارت امتيازي متوازن تعريف شده و شاخصهاي مرتبط با هر يك از ابعاد با
اقتباس از بانكهاي معتبر دنيا استخراج شده است .مدل توسعهيافته شامل  5بعد است كه  4بعد
آن برگرفته از كارت امتيازي متوازن( 3رشد و يادگيري ،فرآيند ،مشتري و مالي) بوده و بعد پنجم
مربوط به ويژگيهاي ذاتي طرح تحقيقاتي است .در مجموع  31شاخص نيز براي هر يك از ابعاد
 5گانه تعريف شده است تا از اين طريق ميزان اثرگذاري يك طرح تحقيقاتي در سازمان برآورد
شود .ابعاد و شاخصه��اي تعريف شده نورونهاي شبكهي عصبي يادگيرنده را تشكيل ميدهند
ك��ه براي ارزيابي يك ط��رح تحقيقاتي جديد مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به اثرگذاري آن
در ط��رح در هر يك از ابعاد ،ميزان ارزش مالي طرح تحقيقاتي با توجه به دستهبندي انجام شده
تعيين ميشود .براي وزندهي به ابعاد و شاخصها از نرمافزار  Expert Choice 11استفاده شده
و مدلسازي و حل شبكهي عصبي در نرمافزار  MATLAB 2010انجام شده است.
کلید واژهها
ارزشگذاري مالي ،برآورد هزينه ،ارزش مالي طرحهاي تحقيقاتي ،سيستم خبره ،شبك ه عصبي
-

 - 1دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران mnarenji@iust.ac.irT
 - 2رئیس مرکز مطالعات و نواوری بانک انصار safari2586@yahoo.com -
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مقدمه
برای حضور در فضاي رقابتي و رشد روزافزون سازمانها ،تحقيق و توسعه اجتناب ناپذیر بوده
و اغلب سازمانهاي بزرگ براي حفظ يا بهبود جايگاه خود در شرايط رقابتي ،بودج ه قابل توجهي
را ص��رف آن ميكنند .در صنع��ت بانكداري ايران نيز حجم گس��تردهاي از طرحهاي تحقيقاتي
تعريف شده و همواره نياز مبرمي به انجام اين قبيل طرحها وجود دارد .يكي از دغدغههايي كه در
اين خصوص وجود دارد ارزشگذاري مالي طرحهاي تحقيقاتي است .معموال مجري يا كارفرماي
ط��رح با توجه به مالحظات داخلي خود ،امكان��ات و توانمنديهايي كه در اختيار دارد و مواردي
از اين قبيل ،برآوردي از ارزش مالي طرح دارد كه در بس��ياري از مواقع دور از واقعيت است .از
طرف دیگر کارفرما نیز بهعنوان کسی که مسوولیت به نتيجه رساندن طرح را برعهده دارد ،نیاز
به برآورد دقیق ارزش مالی طرح تحقيقاتي دارد تا هم قادر به نظارت دقیق بر اجرای آن باشد و
هم اینکه انتظارات خود را متناسب با ارزش مالی طرح تنظیم کند .بانك انصار بهعنوان يك بانك
خصوص��ي و انتفاعي ،براي توسعه توان رقابت��ي خود و فراهم كردن شرايط رشد پايدار ،طرحهاي
تحقيقاتي بسياري را در دستور كار خود قرار داده است .قابليت برآورد دقيق ارزش مالي يك طرح
تحقيقاتي توسط بانك انصار به عنوان كارفرما ،از نيازمنديهاي حياتي اين بانك است تا مديريت
مناسبتري بر روي طرحهاي تحقيقاتي خود داشته باشد .در روشهای سنتي ارزشگذاری مالی
طرحها ،شیوههایی ارائه شده است که بهطوری کلی به  3دسته قابل تفکیک هس��تند -1 :برآورد
قیاسی  -2مدلسازی پارامتریک  -3برآورد پایین به باال .برآورد قیاسی که به آن روش برآورد
باال به پایین 4نیزگفته میشود از طریق استفاده از هزینههای واقعی سایر پروژههای مشابه يا ميزان
نزديكي پروژه به اهداف و برنامههاي كالن سازمان انجام میشود .اين نوع برآورد پيش از اجراي
پروژه و در مراحل اولیه برونسپاري و در شرایطی که اطالعات تفصیلی دردسترس نباشند کاربرد
بيشتري دارد .يكي از روشهاي مورد استفاده براي برآورد قياسي ،بررسي نمونههاي مشابه است
و در تناظ��ر قیمته��ای اجرا ضریبی به عنوان تغییر احجام ک��ار ،اثر تورم به علت گذشت زمان
و ...نیز درنظر گرفته میشود .مدلسازی پارامتریک روشی است برای پیشبینی هزینههای پروژه
ازطریق پ��ردازش ریاضی مشخههای (پارامترهای) پروژه .از این روش زمانی استفاده میشود که
احجام کلی کار در دسترس باشد .در این روش شكس��ت كار 5پروژه در سطوح اوليهي آن تهيه
شده و هزينهي هر يك از بس��تههاي كاري با توجه به احج��ام برآوردی آن و بررسي پروژههاي
مشاب��ه ارزشگذاري ميشود و از اين طريق قيمت نهايي پروژه بدست میآید .در نهایت برآورد
4 - Top-Down estimating
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پایین به باال يكي از دقیقترین روشهاي برآورد هزینه است و زمانی مورد استفاده قرار میگیرد
ک��ه جزيي��ات تفصیلی طرح دردسترس باشد و بتوان احجام و ضرایب اجرایی کارها را به دقت و
تفصی��ل از آنه��ا استخراج کرد و تمامی احجام پروژه را متره کرد .در این روش از طریق برآورد
هزینه فعالیتها یا بستههای کاری و تلخیص رو به باالی این اطالعات 6تا سطح کل پروژه هزینه
کل پروژه استنتاج میشود.
يكي از مشكالت هم ه سازمانها ،رويارويي با محدوديت منابع است و استفاده بهين ه از منابع
مح��دود ،دغدغهي اغلب سازمانها و مديران آنها است .این مشکل در برخی مواقع موجب باال
رفتن هزينهها شده و منجر به لغو پروژهها و طرحهاي تحقیقاتی ميشود ،در برخي موارد نيز منجر
ب��ه اص�لاح هزينهها و بازنگري در كل طرح ميشود كه در هر دو صورت اين موضوع لطمههاي
جبران ناپذيري را به سازمان وارد ميكند .برونسپاري طرحهاي تحقيقاتي در سازمانهاي بزرگ
ام��ري رايج است ،اما اين موضوع نياز به توجه ويژهاي دارد .طرحهاي تحقيقاتي با توجه به اينكه
خروج��ي ملموس��ي ندارند ،معيار بررسي آنه��ا از نظر حجم فعاليت انجام ش��ده و اثرگذاري بر
سازم��ان نيز دشوار است .براي برونسپاري پروژهها معم��وال مناقصاتي برگزار شده و شركتها
با توان فني مناسب در اين مناقصه شركت ميكنند .مهمترين موضوعي كه در بررسيهاي اوليه
انجام ميگيرد توان فني و قابليت اجراي طرح توسط شركتكنندگان است ،كه براي اين موضوع
ابزار مشخصي وجود داشته و در اغلب مواقع با دقت بااليي انجام ميشود .اما براي مراحل بعدي
كه بررسي هزينههاي پيشنهادي اجراي طرح است معيار سنجش دقيق و یکسانی براي پروژههاي
تحقيقات��ي وجود ندارد .ب��رآورد نادرست از ارزش واقعي يك ط��رح تحقيقاتي ميتواند منجر به
كاه��ش كيفيت اجراي آن شود يا در مقابل هزينههاي زي��ادي را متحمل سازمان كند .از اینرو
وجود یک الگوی مشخص ب��رای ارزشگذاری طرحها بهویژه طرحهای تحقیقاتی ضروری است.
برای ارزشگذاري پروژههاي ساخت و توليد و پروژههاي مربوط به حوزه فناوري اطالعات پيشتر
اقداماتی انجام شده كه برخي از آنها با معيارهاي كامال كمي برای این کار استفاده میکنند .تمامی
اين روشها نيز برآورد هزينه يا ارزش مالي طرح را از جانب مجري انجام ميدهد و در هيچيك از
روشهاي توسعهيافته برآورد از جانب كارفرما انجام نشده است .در خصوص پروژههاي تحقيقاتي
نيز روشهاي وجود دارد كه عمدتا از شاخصهاي كيفي استفاده كرده و با اتكاي به نظرات خبرگان
ارزشگذاري را انجام ميدهد .همچنين در روشهاي پيشين هيچ دستهبندي اوليه بر روي پروژهها
و احج��ام كاري آنها انج��ام نشده است .در اين مقاله با تلفيق روشهاي پيشين در ارزشگذاري
پروژهه��اي ساخت و توليد و پروژههاي نرمافزاري ،برای اولین بار چارچوبي تدوين شده است كه
6 - Rolling-Up
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در آن با استفاده از شاخصهاي كمي سيستمي مبتنی بر شبک ه عصبی جهت پشتيباني از نظرات
خبرگي ارائه شده و بهصورت سلسلهمراتبي اقدام به ارزشگذاري يك پروژهي تحقيقاتي میشود.
در بخش  2مقاله به مرور ادبیات موضوع پرداخته شده و جنبههاي مختلف آن از نگاه محققان
مختلف بررسي شده است ،سپس در بخش  3الگوي ارزشگذاري مالي طرحهاي تحقيقاتي شامل
مدل مفهومي ،شاخصهاي تاثيرگذار و سيس��تم شبكهي عصبي ،توسعه يافته است .جمعبندي و
نتايج نيز در بخش  4مقاله ارائه شده است.
پیشینه پژوهش
یکی از عوامل کلیدی اجرای موفق یک پروژه برآورد صحیح هزین ه آن متناسب با نیازمندیها
و خروجیهای مورد انتظار از پروژه است .در صورتی که تمام فرایند مدیریت و اجرای یک پروژه
ب��ه درستی انجام و همهی نیازمندیهای اولیهی آن اعم از نیروی انس��انی ،مواد اولیه ،تجهیزات،
سختافزار ،نرمافزار و  ...بهطور کامل و در زمان مقرر تأمین شود ،اما برآورد صحیحی از هزینههای
آن انجام نشده باشد ،پروژه قطعا با مشکل مواجه خواهد شد .این موضوع در فازهای انتهایی پروژه
و زمانی که تعادل بین درآمد و هزینهی آن از باالنس خارج شود بیشتر مشهود خواهد شد .این
مس��اله زمانی پیچیدهتر میشود که اجرای پروژههای نرم (پروژههای تحقیقاتی و مطالعاتی) مورد
نظ��ر باشد .در پروژههای اجرایی یا پروژههای ساخت به دلیل وجود پکیجهای کاری مشخص که
از شکست کار استخراج میشود و به دلیل ماهیت تکرارپذیری این قبیل اقدامات ،برآورد ارزش
پروژه و قیمت هر یک از اجزای آن کار نسبتا سادهای است؛ اما در پروژههای نرم به دلیل ماهیت
تحقیقاتی آنها و عدم قطعیتی که در فازهای اجرایی آن وجود دارد برآورد دقیق ارزش طرح ،کار
پیچیده و دشواری خواهد بود.
به دليل نبود دسترسي كافي به اطالعات پروژهها در مراحل اولي ه آن ،در بيشتر مواقع مديران
باتجربه از دانش و تجربهي خود براي تخمين هزينههاي پروژه استفاده ميكنند .بسياري از محققين
تالش كردهاند تا روشهايي را توسعه دهند كه با توجه به كمبود اطالعات ،بتوان تخمينهاي قابل
اتكاي��ي از هزينهه��اي پروژه داشت .در شيوههاي سنتي اغل��ب از روشهاي آماري براي تخمين
هزينهها استفاده ميشد (ساینگ  .)1990در حالي كه روش تحليل رگرسيون نيز مشابه روشهاي
آماري در گذشته به وفور مورد استفاده قرار ميگرفت (بُوِن و ادوارد  )1985و (خس��روشاهی و
کاکا  )1996اما یکی از ضعفهاي اصلي اين روش نياز به تعريف رياضي تابع هزينه بود .بهطور
كلي بيشتر روشهاي سنتي ارزشگ��ذاري طرحها و پروژهها براي انجام تخمينهاي دقيق تعداد
زي��ادي متغي��ر و روابط بين آنه��ا را در نظر ميگرفتند ،به همين دليل اي��ن روشها در عمل با
محدوديتهاي زيادي براي اجرا مواجه ميشدند.
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در سالهاي اخير رويك��رد هوش مصنوعي بهعنوان يكي از روشهاي كاربردي براي تخمين
هزين ه پروژهها توسعه يافته و مشتقات مختلف آن از قبيل سيس��تمهاي خبره ،استدالل مبتنيبر
مورد ( ،)CBR7شبكهي عصبي ( ،)NNs8منطق فازي ( ،)FL9الگوريتم ژنتيك ( )GA10و  ...مورد
استفاده قرار گرفته است .براي نمونه ،يك سيستم تركيبي مبتني بر دانش براي تصميمات طراحي
گزينهها ،انتخاب مواد و تخمين هزينهها كه در تحليلهاي پيش از طراحي استفاده ميشد توسط
( ُمح ِم��د و ِکلیک  )1998ارائه شد( .اسپِرِل  )2004يك مدل از مس��ائل پيشين را بر پايه دانش
موج��ود ارائه كرده و نشان داد كه مدل چطور ميتواند براي توسع ه يك سيس��تم ارزيابي مبتني
ب��ر دانش مورد استفاده قرار بگيرد( .آردیتی و سو )1991سيس��تم خب��رهاي را توسعه دادند كه
معيارهاي تصميم مختلف را براي طبقهبندي پكيجهاي مختلف تخمين هزينه ارائه ميكرد( .آن،
کیم و کانگ  )2007يك مدل استدالل مبتني بر مورد كه از طريق فرايند تحليل سلس��لهمراتبي
در تصميمات مشاركت ميكرد را توسعه داد( .یو و یانگ )1998 ,روش  CBRرا بهكار بردند تا
هزينه و زمان اجراي پروژههاي ساخت را در مرحلهي طراحي تخمين بزنند .در بين رويكردهاي
مورد استفاده شبك ه عصبي يكي از پركاربردترين روشهايي بوده است كه در ادبيات مورد استفاده
ق��رار گرفت��ه است( .ویلموت و ِمی  )2005يك مدل  NNرا توسعه دادند كه از طريق آن هزين ه
ساخ��ت يك بزرگراه در طول زمان تخمين زده شده است .همچني��ن (عادلی و ُوو  )1998نيز از
شبك ه عصبي براي تخمين هزين ه ساخت بزرگراه استفاده كردند ،بهعالوه اينكه انحرافهاي موجود
در دادهها را شناسايي كردند( .ویلیامز  )1994از شبك ه عصبي استفاده كرد تا انحرافات ايجاد شده
در شاخصه��اي هزين ه ساخت  ENRرا پيشبيني كن��د و در پايان به اين نتيجه رسيد كه مدل
شبك ه عصبي انتشار به عقب 11در شرايطي كه سطح پيچيدگي باال باشد قادر نيست شاخصهاي
هزينه را پيشبيني كند .روشهاي تركيبي 12نيز در براي تخمين هزين ه پروژهها در ادبيات مورد
استف��اده قرار گرفتهاند( .راو ،گالبل��ر و کیم  )1993يـك مدل شبك ه عصبي هيبريدي را توسعـه
دادنـد تا تخمـيني مفهـومي از هزينـههاي اجـراي پروژه داشـته باشنـد( .هگازی و آیِد )1998
از شبك ه عصبي استفاده كرد تا يك مدل پارامتريك براي تخمين هزين ه ساخت بزرگراه ارائه كند،
در اين روش از شبك ه عصبي وزندهي شدهاي كه بهوسيل ه الگوريتم ژنتيك بهينه شده بود استفاده
ك��رد( .کیمِ ،
س ُو و کانگ  )2005با تركيب شبك ه عصبي و الگوريتم ژنتيك مدلي را ارائه كردهاند
كه براي تخمين هزين ه ساخت واحدهاي مسكوني بهكار ميرود .اين برآورد بر اساس تخمينهاي
اوليه انجام ميشود و در آن از الگوريتم ژنتيك براي بهينهسازي پارامترهاي شبك ه انتشار به عقب
7 - Case Based Reasoning
8 - Neural Networks
9 - Fuzzy Logic
10 - Genetic Algorithm
11 - Back-Propagation Neural Network
12 - Hybrid
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استفاده شده است( .بوساب ِین و الهاگ  )1997يك شبك ه عصبي فازي براي برآورد هزينه و زمان
پروژههاي ساخت ارائه كردند( .یو ،الی و لی  )2006با استفاده از سيستم شبك ه عصبي فازي يك
تخمين زنندهي هوشمند تحت وب را طراحي كردند.
در تحقیق��ات گذشته شبک ه عصبی ،الگوریتم ژنتیک و تئوری فازی با توجه به قابلیتهایشان
برای تخمین ارزش مالی طرحها استفاده شدهاند .این روشها همچنین بهطور گستردهای در سایر
صنای��ع به غیر از ساختم��ان نیز استفاده شدهاند .در این مقالهها از شبک ه عصبی برای یادگیری از
دادهه��ای گذشته و توسعهی راهحل برای مس��ایل آتی استفاده شده اس��ت؛ از تئوری فازی برای
پذیرش انحرافها و عدمقطعیتهایی که در دنیای واقعی اتفاق میافتد بهرهگیری شده و در نهایت
از الگوریتم ژنتیک برای بهینهسازی پارامترها استفاده شده است.
ب��رای ب��رآورد موثر هزینهه��ای ساخت شاخصهای کلی��دی مختلفی بای��د تعریف شوند،
شاخصهایی که در مراحل مختلف پروژه اعم از طراحی ،مناقصه ،پیشساخت و  ...مورد استفاده
ق��رار میگیرن��د ،و این شاخصها باید بهطور جداگانه تعریف ش��ده و جمعآوری اطالعات آنها
انجام شود تا دقت تخمین باال رود (لیو و ژو  .)2007با توجه به اينكه هزين ه مراحل اوليهي پروژه،
هزين�� ه ساير مراحل را به شدت تحت تاثير ق��رار ميدهد ،دقت برآورد آن اهميت فوقالعادهاي
دارد .ب��ه همين دليل در چهار ده��هي اخير توجه عمدهي محققين به تخمين هزين ه مراحل اوليه
پ��روژه بوده است .شبك ه عصبي با مرتبه ب��اال ( )HONN13به عنوان يكي ديگر از روشهاي رايج
معرفي شده است كه قابليت بهرهگيري از معادالت غيرخطي در آن وجود دارد ،اين قابليت باعث
شده است تا در بسياري از موارد  HONNنتايج بهتري را نسبت به معادالت خطي داشته باشد
(زورادا  HONN .)1992نه تنها در بسياري از موارد انطباق بهتري را نسبت به شبك ه خطي دارد
بلك��ه شناسايي وروديهاي مناسب براي رسيدن ب��ه خروجيهاي مطلوب را نيز آسانتر ميكند
(آبدلب��ار و تاگلیارینی( .)1996چِن��گ ،تیسای و سودجونو  )2010در تحقيق خود مدلي مفهومي
ب��راي تخمين هزين ه پروژههاي ساخت ارايه كردهاند كه در آن از يك روش هيبرد شبك ه عصبي
استف��اده شده است .اهميت اين تحقيق در مطالعات امكانسنجي ،مديريت هزينه ،بودجهريزي و
نقش��ي كه در موفقيت نهايي پروژه ايفا ميكند عنوان شده است .نويس��نده از يك رويكرد هوش
مصنوعي با عنوان شبك ه عصبي هيبريد فازي تكاملي ( )EFHNNاستفاده كرده است تا هزينهي
كل پروژه و فازهاي مختلف آن را تخمين زده و با ساير پروژهها مقايسه كند( .خداکرمی و عبدی
 )2014برآورد ناصحيح ارزش مالي پروژهها را بهعنوان يكي از ريس��كهاي پروژه معرفي كرده
و پارامت��ر هزينه را تحت عنوان شاخص عدم قطعيت پروژه مورد بررسي قرار داده است .در اين
تحقيق يك چارچوب ارزيابي كمي با استفاده از شبك ه عصبي ارايه شده تا احتمال وقوع اين ريسك
13 - High Order Neural Network
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به حداقل برسد( .لوپز ،مارتین و آبران  )2015براي حضور در مناقصه و شركت در رقابت براي
اخذ پروژههاي نرمافزاري ،برآورد زمان و هزينهي اجراي پروژه را با اهميت دانسته و عنوان كرده
اس��ت كه تنه��ا در  %39مواقع پروژهها مطابق زمان و هزين�� ه پيشبيني شده به اتمام ميرسند.
تكنيك مورد استفاده در اين تحقيق براي ارزشگذاري پروژهها ،شبك ه عصبي پسخور رو به جلوي
چند اليه ( )MLP14است.
در مطالعات پيشين ابزارهاي مختلفي همچون شبك ه عصبي ،منطق فازي ،الگوريتم ژنتيك و  ...با
توجه به نوع مساله و قابليتهايي كه براي مسايل وجود دارد مورد استفاده قرار گرفتهاند تا ارزش
مالي طرحها برآورد شوند ،اما اغلب اين تحقيقات براي پروژههاي ساخت و توليد و از جانب مجري
ط��رح انج��ام شدهاند .در اين تحقيق از تركيب شبك ه غير خطي در چند اليه استفاده شده است تا
پروژههاي تحقيقاتي كه پيچيدگي و عدم قطعيت بسيار بااليي دارند مورد ارزيابي قرار گيرند .در
ادامه خالصهاي از تحقيقات انجام شده ارائه شده است.
جدول شماره  :1حالتهاي مختلف و واژگان اختصار آنها

مسوول ارزشگذاري مالي

نوع پروژه

رويكرد ارزشگذاري

حالت

واژگان اختصار

مجري

Ext

كارفرما

Emp

مجري-كارفرما

EE

ساخت-توليد

Cons

نرمافزاري

Soft

تحقيقاتي -مطالعاتي

Res

روشهاي آماري

Stat

رگرسيون

Reg

شبك ه عصبي

NN

شبك ه عصبي فازي

FNN

شبك ه عصبي مرتبه باال

HONN

شبك ه عصبي هيبريدي

HNN

استدالل مبتني بر مورد

CBR
AI

14 - Multi-Layer Feed Forward Neural Network
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 دستهبندي تحقيقات پيشين:2 جدول شماره

Stat Reg

NN

رويكرد ارزشگذاري
FNN HONN HNN

CBR

AI

Cons

نوع پروژه
Soft Res

مسوول ارزشگذاري
Ext Emp EE

2004

1995

1998

1998

1997

1996

1996

1994

1993

1992

1991

1990

1985

سال

Wilmot and Mei

Sperell

Hegazy and Ayed

Yau and Yang

Mohamed and Celik

Boussabaine and Elhag

Khosrowshahi and Kaka

Abdelbar and Tagliarini

Williams

Rao, Grobler and Kim

Zurada

Arditi and Suh

Singh

Bowen and Edwards

نويسنده

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

رديف

مشخصات تحقيق

2005

Kim, Seo and Kang

18

2005

19

16

An, Kim and Kang

20

17

Cheng, Tsai and Sudjono

21

Liu and Zhu
2007

Khodakarami and Abdi

Yu, Lai and Lee

2010

López-Martín and Abran

2007

2014

2005

2015

بهكارگيري سيستم شبك ه عصبي براي ارزشگذاري مالي طرحهاي تحقيقاتي در بانك انصار

81

الگوي ارزشگذاري مالي طرحهاي تحقيقاتي
در این قسمت مدل مفهومي ارزشگذاري مالي طرحهاي تحقيقاتي ارائه شده سپس شاخصهاي
مورد نياز براي توسعهي سيستم خبره مبتني بر شبك ه عصبي معرفی شده است.

مدل مفهومي ارزشگذاري مالي طرحهاي تحقيقاتي

عوامل تاثیرگذار بر تعیین ارزش مالی یک طرح در سه سطح تقسیمبندی شدهاند:
• ابعاد تاثيرگذار
• شاخصهاي تاثيرگذار
• سنجههای تاثيرگذار
منظور از ابعاد تاثيرگذار وجوه كالني است كه همواره در سازمان مورد توجه بوده و بهعنوان
قابليتهاي اصلي و فراهمكنندهي مزيت سازماني مورد نظر است .از جمل ه اين موارد ميتوان به
بعد مالي ،بعد نيروي انساني ،بعد فرايندي و  ...اشاره نمود .هر يك از ابعاد مذكور با تعدادي شاخص
قابل ارزيابي هس��تند .بهعبارت ديگر ابعاد تاثيرگذار ب��ر ارزش مالي يك طرح را با شاخصهاي
مربوط��ه ميتوان شناسايي و محاسبه کرد .براي نمونه بعد مالي اثرگذاري يك طرح را با گردش
مال��ي ايجاد شده توسط آن طرح ميت��وان سنجيد و يا اينكه مقدار اثرگذاري يك طرح تحقيقاتي
بر بعد نيروي انس��اني را با ميزان توانمندسازي که ط��رح در سازمان ایجاد میکند ارزيابي كرد.
اغل��ب شاخصهاي تاثيرگذار بر ارزش يك طرح از جنس توانمندسازها هس��تند .براي استخراج
شاخصه��اي تاثيرگذار ني��ز ميتوان از سنجهها استفاده كرد .شاخصه��ا ميتوانند كمي يا كيفي
باشند ولي سنجهها بايستي همگي كمي و قابل محاسبه باشند .شماي كلي مولفهها و سلسلهمراتب
تاثيرگذاري بر طرحهاي تحقيقاتي مطابق تصویر زیر است:
شکل شماره  :1سطح كالن عوامل تاثيرگذار بر ارزش مالي يك طرح تحقيقاتي
ویژگیهای ذاتی طرح

ارزش
مالی طرح
تحقیقاتی

ابعاد

شاخصها

سنجهها
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در ادامه الزم است جزييات واقع در هر سطح شناسايي شود تا از طريق آنها بتوان ارزش مالي
ي��ك طرح تحقيقاتي را محاسبه کرد .براي تفكيك سازمان به ابعاد مختلف و بررسي تاثيرپذيري
هر يك از وجوه از تقس��يمبندي انجام شده در روش ك��ارت امتيازي متوازن استفاده شده است.
متدولوژي كارت امتيازي متوازن تفكيك ساختاربندي شده و نيمه استانداردي را در اختيار مديران
ق��رار ميدهد كه بتوانند بهراحتي بر ابعاد مختل��ف سازمان و فعاليتهاي كاركنان در هر يك از
حوزهها نظارت داشته و اقدامات و پيشرفتهايي را كه در راستاي استراتژيها و برنامههاي كالن
سازمان صورت ميگيرد را رصد كنند .به عقيده خلقكنندگان روش كارت امتيازي متوازن (كاپالن
و نورتون) اين  4منظر جامعيت كافي داشته و سازمان را از كسب موفقيت يا شكست آگاه ميكنند.
در اين طرح نيز با در نظر گرفتن اين موضوع كه همراستايي طرحهاي تحقيقاتي با استراتژيهاي
اصلي سازمان ميتواند منجر به موفقيت بيشتر آن طرح شده و ارزش مالي بيشتري را براي آن
به همراه داشته باشد ،از تقسيمبندي ارائه شده در روش كارت امتيازي متوازن براي ارزيابي تاثير
طرحه��اي تحقيقاتي بر ابعاد مختلف سازمان استفاده شده است .در ادامه مروري بر منظرهاي 4
گانهي تعريف شده در روش كارت امتيازي متوازن و مصاديق شاخصهاي هر يك پرداخته شده
است:

• بعد رشد و یادگیری

ارزشهاي يك سازمان ارتباط مس��تقيمي با توانایی آن سازمان در نوآوری ،بهبود و یادگیری
دارد .مي��زان اثرگذاري يك ط��رح تحقيقاتي را ميتوان با تاثير آن بر توسعهی مهارتها ،رهبری
و متعاقب��ا تاثير آن بر رفت��ار سازماني و ارتقاي ارزشهاي آن ارزيابي کرد .رشد و يادگيري ،جزو
زيرساختهاي سازمان محسوب شده و سرمايهگذاري بر آن در بلندمدت بهبودهاي چشمگيري
خواهد داش��ت .سرمايهگذاري بر روي رشد و يادگيري در واقع سرمايهگذاري بر روي يادگيري
نيروي انساني ،سيستمها ،روشها و  ...است.

• بعد فرایند

در منظر فرایندهای داخلی کس��بوکار مواردي وجود دارد كه ميتواند در ارزشگذاري يك
ط��رح تحقيقاتي موثر باشد .فرايندهاي سازمان در یک تقس��یمبندی به  2دستهي عمدهي اصلي
و پشتيبان تقس��يم میشوند .فرايندهاي اصلي زنجيرهي ارزش سازمان را تشكيل داده و منجر به
خلق ارزش در سازمان ميشوند و فرايندهاي پشتيبان بهطور مستقيم منجر به توليد ارزش براي
مشتريان نميشوند و با پشتيباني از فرايندها اصلي بهطور غيرمستقيم تاثيرگذار هستند .طرحهاي
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تحقيقاتي كه منجر به بهبود فرايندهاي اصلي سازمان شوند ارزش باالتري داشته و اين اثرگذاري
نيز نسبت مستقيمي با ارزش توليد شده در سازمان خواهد داشت .برخي طرحهاي تحقيقاتي منجر
به بهبود نقاط قوت و كاهش نقاط ضعف فرايندهاي شده و متعاقبا اثربخشي و كارايي فرايندهاي
اصلي را ارتقا ميدهند .افزايش ارزشآفريني فرايندهای منتج از یک طرح تحقیقاتی و تاثير آن بر
اهداف مشتريان و سهامداران نشان از اثرگذاري طرح تحقيقاتي خواهد داشت.

• بعد مشتری

در اين بعد ميزان اثرگذاري طرح تحقيقاتي بر مشتريان ،ميزان رضايت آنها ،افزايش وفاداري،
تاثي��ري كه بر حفظ و نگهداري آنها ايجاد ميشود مورد بررسي و سنجش قرار ميگيرد .برخي
پروژههاي تحقيقاتي مس��تقيم با هدف بهبود وضعيت مشتريان و سودآوري حاصل از آنها انجام
ميشوند كه در اين شرايط اهميت اين بعد به مراتب بيشتر خواهد شد .اما در برخي پروژهها كه
هدف اصلي آنها مشتريان نيستند تاثيرات جانبي فراواني بر روي مشتريان ايجاد شده و وضعيت
عمومي آنها ارتقا مييابد كه در اين شرايط نيز با سنجههاي مناسب ميتوان اين اثرگذاريها را
ارزیابی کرد.

• بعد مالی

يكي از موارد مهم در سازمانهاي انتفاعي كه ضامن بقاي آنها در فضاي رقابتي است ،کسب
نتایج مالی مناسب است .وجود سازوکارهای دقيق براي بررسي مستمر نقاط ضعف و قوت سازمان
در زمين�� ه مالي و تعيين معيارهاي سنجش عملكرد مالي از ضروريات اصلي سازمانهاي انتفاعي
به شم��ار ميرود .تعريف پروژههاي تحقيقاتي براي شناسايي نق��اط قوت و ارتقاي وضعيت مالي
سازمانها بس��يار رايج بوده و ارزش يك طرح تحقيقاتي با ميزان اثرگذاري و بهبود شاخصهاي
مالي قابل اندازهگيري است.

• ويژگيهاي ذاتي طرح

ع�لاوه بر موارد مذكور كه پايه و اساس تاثيرگ��ذاري يك طرح بر سازمان را نشان ميدهد،
برخ��ي ويژگيهاي ذاتي طرح نيز وجود دارد ك��ه ميتواند ارزش طرح را افزايش يا كاهش دهد،
براي نمونه برخي طرحها ذاتا فورس ماژور هستند و اگر در محدوده زماني مشخص انجام نشوند
ارزش خ��ود را از دست ميدهند و ي��ا اينكه بنا به داليل و مالحظاتي ضرورت اجراي آنها زياد
است .اين ويژگيهاي ذاتي موجب افزايش ارزش مالي یک طرح تحقیقاتی ميشوند.
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شاخصهاي تاثيرگذار بر ارزش مالي طرحهاي تحقيقاتي

در سط��ح دوم شاخصهاي تاثيرگذار بر هر يك از ابع��اد شناسايي شده است .استخراج اين
شاخصها با استفاده از اطالعات موجود در ادبيات که عمدتا شامل اطالعات  5بانک یا موسسه
مالی معتبر در دنیا هستند ،انجام شده است.
15
بانک کانسیمر
16
بانک توکیو-میتسوبیشی
17
شرکت خدمات مالی تامسون
18
شرکت خدمات مالی و بانکی کیکورپ
19
بانک ایبیسی
اين بانكه��ا از متدولوژي كارت امتيازي متوازن براي تدوي��ن برنامههاي راهبردي خود استفاده
كردهاند و از اين شاخصها نيز براي ارزيابي فعاليتها و اثرگذاري اقدامات بانك بر روي اهداف كالن
خود بهره گرفتهاند .عالوه بر موارد مذكور ،مطالعات ميداني بر روي طرحهاي تحقيقاتي انجام شده در
بانك انصار و سایر بانکها صورت گرفته است تا از اين طريق الگوهايي از شاخصهاي بهكار رفته در
طرحها استخراج شود كه قابل تعميم به كل باشد .شاخصهاي استخراج شده مطابق جدول زير است:
جدول شماره  :3شاخصهاي تاثيرگذار در هر يك از ابعاد

رديف

ابعاد تاثير

عنوان شاخص

توصيف شاخص

1

طرحهای تحقیقاتی که در راستای تقویت کانالهای مختلف فروش (انواع
تغییرات مثبت در شعبه ،دستگاههای خودپرداز ،دستگاههای کارتخوان ،درگاه الکترونیک،
رشد و يادگيري
کانالهای فروش موبایل بانک و  )...باشند همواره مورد توجه بوده و موجب ارتقای ارزش
مالی طرح میشوند.

2

برخی طرحهای تحقیقاتی در راستای توسعهی محصوالت جدید بوده یا
توسعه محصوالت
منجر به این مهم میشوند که در هر دو صورت برای بانکها بسیار ارزشمند
رشد و يادگيري
جدید
هستند.

15 - Consumer Bank
16 - Bank of Tokyo Mitsubishi
17 - Thomson Financial Institution
18 - Keycorp Financial and Banking Services
19 - ABC Bank
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3

در صنعت بانکداری به دلیل اهمیت باالیی که برای برند وجود دارد ،معموال
رشد و يادگيري بهبود نام تجاری طرحهایی که موجب بهبود نام تجاری یا برند بانک میشوند ارزش و اهمیت
زیادی دارند.

4

رشد و يادگيري

بعضی از طرحهای تحقیقاتی موجب ایجاد فضای رقابتی میشوند .این کار
معموال از طریق توسع ه ِکار تیمی ،افزایش قابلیت اطمینان ،ایجاد محیط کاری
مشتریگرا و  ...انجام میشود.

5

یکی از مواردی که در اغلب بانکهای معتبر دنیا مورد توجه است تربیت و
توسعه مستمر
حفظ و نگهداشت رهبران و مدیران کارآمد است .طرحهایی که افق آنها
رشد و يادگيري
رهبران و مدیران
منجر به چنین اقدامی شود همواره ارزشمند هستند.

6

طرحهای که در راستای تقویت و توسعه نیروی انسانی باشند ارزش باالیی
تقویت و توسعهی دارند .این اتفاق از طریق جذب و حفظ افراد مستعد ،ارتقای سطح آموزش
رشد و يادگيري
نیروی انسانی کارکنان ،ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان نسبت به مشتریان ،تقویت
توانمندیهای نیروی انسانی و ارتقای مهارتهای کارکنان میسر خواهد بود.

7

توسعه اهداف
رشد و يادگيري
سازمان

یکی از اصلیترین راههای توسعهی اهداف سازمان تعریف طرحهایی است
که در پیشبرد برنامه تحول بانک موثر باشند .این قبیل طرحها ارزش باالیی
خواهند داشت.

8

ارتقای فرهنگ
رشد و يادگيري
سازمانی

طرحهای منجر به ارتقای فرهنگ سازمانی میشوند معموال از ارزش باالیی
برخوردارند .برای این امر ،طرح تحقیقاتی بایستی بر روی رفتارها ،ارزشها و
دانستههای افراد سازمان تاثیرگذار باشد .یکی از مصادیق آن میتواند اشاع ه
فرهنگ مشتریمداری در بانک باشد.

9

فرآیند

تقویت مدیریت
ریسک

مدیریت ریسک نیز یکی از فرایندهای مهم بانکهاست که طرحهای
تحقیقاتی زیادی برای تقویت و بهبود آن تعریف میشود.

10

فرآیند

بخشبندی بازار

بخشبندی بازار شامل شناسایی و درک بخشهای مختلف بازار و پیشبینی
نیازمندیهای مشتریان است که در صنعت بانکداری اهمیت باالیی داشته و
اغلب بانکها طرحهای تحقیقاتی را در این خصوص تعریف میکنند.

11

فرآیند

بهبود فرایندها

بهبود فرایندها شامل بهبودهای مستمر و یکباره است که در هر دو حالت
ارزشمند است ،اما در صورتی که طرح تحقیقاتی در راستای بهبود فرایندهای
اصلی و ارزشافزا باشد (نه فرایندهای پشتیبان) ارزش آن به مراتب بیشتر
خواهد شد.

12

فرآیند

ارایه خدمات
ثابت و باکیفیت

وجود رقابت زیاد بین بانکها ،ارایهی خدمات با ثبات و باکیفیت جزو
اولویتهای اصلی بانکها بهشمار میرود ،برای این منظور طرحهای تحقیقاتی
متعددی برای بهبود کیفیت خدمات تعریف میشود.

ایجاد فضای
رقابتی
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حفظ و توسعه
ارتباطات

تقویت همکاری با مشتریان و شناسایی شرکای استراتژیک از جمله ارکان
اصلی حفظ و توسع ه ارتباطات است .طرحهای تحقیقاتی که بانک را در این
مسیر یاری رسانند ارزش باالتری خواهند داشت.

13

فرآیند

14

فرآیند

ارتقای بهرهوری که شامل کارایی و اثربخشی میشود مورد توجه بسیاری از
افزایش کارایی و
بانکها هستند .طرحهای تحقیقاتی که موجب ارتقای بهرهوری شوند ارزش
اثربخشی
باالیی خواهند داشت.

15

مشتری

برای افزایش سهم بازار و کمیت مشتریان تاکنون راهحلهای یکپارچه و
جامعی توسعه یافته است که پیشنیاز اجرای آنها مطالعه و تحقیق و شناخت
افزایش سهم بازار
دقیق بازار است .اجرای این طرحها معموال خروجیهای ارزشمندی را برای
بانک خواهد داشت.

16

مشتری

جذب و حفظ
مشتری

جذب مشتری و حفظ آنها از طریق ارایه محصوالت و خدمات متمایز،
ارتقای کیفیت و کاهش زمان اتفاق میافتد .طرحهای تحقیقاتی که در این
راستا تعریف میشوند معموال نتایج تاثیرگذاری دارند.

17

مشتری

افزایش رضایت
مشتری

از جمله طرحهای تحقیقاتی که ارزش باالیی دارند طرحهایی هستند که
موجب افزایش رضایت مشتری میشوند .این کار از طریق پاسخگویی ،جلب
اعتماد مشتری ،افزایش خدمات و محصوالت قابل ارایه و ارتقای کیفیت قابل
حصول است.

18

مشتری

برای افزایش وفاداری مشتری روشهای متعددی توسعه یافتهاند که عمدتا
افزایش وفاداری
نیازمند تحقیق و مطالعه دقیق هستند .چنین طرحهایی معموال ارزش باالیی
مشتری
برای بانک خواهند داشت.

19

مشتری

دستابی به
مشتریان هدف

بخشبندی بازار و شناسایی مشتریان ارزنده از جمله اهدافی است که اغلب
بانکها دنبال میکنند .طرحهایی که برای شناسایی این قبیل مشتریان،
الگوهای رفتاری و نیازمندیهای آنها تعریف میشوند نتایجی ارزشمندی
را برای بانک به همراه خواهند داشت.

20

مالی

افزایش کارایی
هزینهها

مهمترین موضوع برای افزایش کارایی هزینهها کاهش هزینه به ازای هر
مشتری است .هزینهی تمام شده خدمترسانی به هر مشتری نیاز به تحقیقات
و محاسبات دقیق دارد.

21

مالی

افزایش درامد

طرحهای تحقیقاتی که در راستای افزایش درامد بانک تعریف میشوند،
عمدتا حول موضوعاتی مثل افزایش سهم بازار ،توسع ه بخشهای مختلف
بازار ،افزایش درآمد حاصل از هر مشتری ،کاهش تسهیالت غیر سودآور،
کاهش هزینههای سپرده و سرمایهای و افزایش گردش مالی تمرکز دارند.

22

مالی

خلق و رشد
درآمد ماندگار

شدت رقابت در کانالهای مختلف خدمترسانی باعث شده است تا بانکها
به فکر خلق درآمدهای مستمر و ماندگار باشند .درآمدهایی که به ازای هر
تراکنش بهدست میآیند از جمله این موارد هستند .تحقیقات گستردهای در
این خصوص آغاز شده است که نشان از ارزش زیاد موضوع دارد.
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مالی

24

مالی

بهبود عملکرد
مالی
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بهبود عملکرد مالی نیز از مواردی است که نیاز به توجه زیادی دارد .از
جمله روشهای بهبود عملکرد مالی ،افزایش فروش روزانه ،کاهش هزینههای
اعتباری و فروش متقاطع است.

مدیریت کارآمد منابع مالی از طریق همسویی هزینهها با رشد درامد اتفاق
مدیریت کارآمد
میافتد .تحقیقاتی که در این حوزه تعریف میشوند عموما ارزش باالیی را
منابع مالی
برای بانک کسب میکنند.

25

ویژگی ذاتی

ضرورت اجرا
و فورس ماژور
بودن

ميزان تعجيل در اجراي پروژه به عوامل مختلفي بستگي دارد .مهمترين
آنها ماهيت ذاتي برخي پروژههاست ،به اين معني كه بايد در مدت زمان
مشخصي انجام شوند و پس از آن زمان ،ديگر كارايي و مفهوم خود را از
دست ميدهند .از ديگر عوامل فورسماژور بودن ،تاخير در اجراي يك طرح
است كه به داليل مختلف در زمان طبيعي خود آغاز نشده و بايد در مدت
زماني كوتاهتر از حد معمول اجرا شود .اين موضوع باعث افزايش هزينه و
ارزش مالي طرح ميشود.

26

ویژگی ذاتی

اندازه طرح

اندازهي طرح يكي از معيارهايي است كه در ادبيات موضوع به آن اشارههاي
فراوان شده و روشهاي مختلفي براي سنجش بزرگي يك طرح ارايه شده
است .يكي از اين راهها استفاده از تقسيمبندي انجام شده در قانون معامالت
(كوچك ،متوسط و بزرگ است) .براي پروژههاي نرمافزاري تعداد ماژولها و
تعداد خطهاي برنامه معياري است كه براي محاسبهي اندازهي طرح استفاده
شده است.

27

ویژگی ذاتی

ميزان پيچيدگي
طرح

پيچيدگي اجراي پروژه و ارتباط آن با ساير پروژهها يا تصوير كالن طرح از
ديگر معيارهايي است كه ارزش مالي يك طرح تحقيقاتي را نشان ميدهد.
محاسب ه اين معيار معموال بهصورت كيفي انجام ميشود.

28

ویژگی ذاتی

امكان استفاده
مجدد از
خروجيها

برخي پروژهها ماهيت تكرارپذير داشته و خروجيهاي آنها به دفعات متعدد
ميتواند مورد استفاده قرار گيرد .اين موضوع باعث سرشكن شدن هزينههاي
اجراي آن ميشود و ارزش اوليهي طرح را افزايش ميدهد.

29

ویژگی ذاتی

ميزان استفاده
از ابزارهاي
نرمافزاري

قابليت استفاده از ابزارهاي نرمافزاري ميتواند مزيتي براي مجري محسوب
شود كه مطلوبيت كارفرما را نيز افزايش ميدهد .اين شاخص براي هم ه
پروژهها مصداق ندارد.

30

ویژگی ذاتی

تعداد و نحوهي
برقراري ارتباط
تيمهاي كاري

از ديگر توانمنديهاي مجري اين است كه چگونه با تيمهاي كاري ارتباط
برقرار كرده و چقدر در اين كار موفق است .اين قابليت نيز مطلوب كارفرما
بوده و در برخي مواقع موجب افزايش ارزش مالي طرح ميشود.

31

ویژگی ذاتی

توان فني
مناقصهگر

توان فني مجري تاثير بسزايي در اجراي طرح داشته و مطلوبيت اجراي آن
را به شدت افزايش ميدهد .بررسي و كسب شناخت از توان فني مجري با
مستندات فني ارسال شده به همراه طرح پيشنهادي قابل محاسبه و تخمين
خواهد بود.
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نمایی از شاخصها ،ابعاد مربوطه و نحوهی اثرگذاری آنها بر یکدیگر نمایش داده شده است.
در این تصویر ویژگیهای ذاتی و شاخصهای مربوطه نمایش داده نشده است.
شکل شماره  :2عوامل تاثيرگذار بر ارزش مالي طرح تحقيقاتي تا سطح دوم

اعتبارسنجي مدل ارزشگذاري و وزندهي به شاخصها

ب��رای اعتبارسنجی ابعاد و شاخصه��ای استخراج شده ،بررسي جام��ع و مانع بودن آنها و
همچني��ن وزندهي به شاخصهاي منتخب از نظرات خبرگان به��ره گرفته شده است .برای این
منظ��ور خبرگ��ان از گروهها و دستههای مختلف طوری انتخ��اب شدهاند که با جنبههای مختلف
موضوع آشنا بوده و نظرات آنها جامعیت الزم را داشته باشد .براي اينكار  2پرسشنامهي مجزا
تهي��ه شد تا ابتدا اعتب��ار معيارها و جامع و مانع بودن آن مورد بررسي قرار گيرد و پس از نهايي
شدن فهرست شاخصها و اخذ تاييديه ،وزندهي به آنها انجام شده است .جدول شماره  4تركيب
خبرگان و نتايج ارزيابيها را نشان ميدهد.
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جدول شماره  :4آمار نظرسنجی از خبرگان در خصوص اعتبارسنجی و وزندهی به ابعاد و شاخصها

تعداد پرسشنامههای

تعداد پرسشنامههای
13

ردیف

گروه ذینفعان

1

مديران ارشد بانكي بهعنوان كارفرماي طرحهاي تحقيقاتي

23

2

مديران ارشد شركتها بهعنوان مجري طرحهاي تحقيقاتي

7

5

3

اساتيد دانشگاهها بهعنوان مجري طرحهاي تحقيقاتي

10

7

4

مديران ارشد شركتها بهعنوان ناظر كارفرما در اجراي
طرحهاي تحقيقاتي

2

2

42

27

مجموع

ارسال شده

تکمیل شده

نتيج�� ه سنجش اعتبار شاخصه��اي استخراج شده ،جامعيت آنها ب��راي ارزشگذاري مالي
طرحهاي تحقيقاتي و وزندهي به شاخصها مطابق جدول زير بهدست آمده است:
جدول شماره  :5سنجش پايايي ابعاد اصلي و شاخصهاي مربوطه و عدم سازگاري مقايسات زوجي

رديف

بعد يا شاخص

آلفاي كرونباخ

ضريب عدم سازگاري

1

ابعاد اصلي

84

0.08

2

شاخصهاي مربوط به بعد رشد و يادگيري

82

0.01

3

شاخصهاي مربوط به بعد فرايند

80

0.03

4

شاخصهاي مربوط به بعد مشتري

81

0.01

5

شاخصهاي مربوط به بعد مالي

78

0.02

6

شاخصهاي مربوط به ويژگيهاي ذاتي

80

0.02

همانطور كه مشاهده ميشود ضريب عدم سازگاري همهي جداول كمتر از  0.1است كه اين
نشان از دقت باالي مقايسهها دارد و تاييدي است بر معتبر بودن مقايسههاي انجام شده است.
ب��رای محاسبهی وزنها از نرماف��زار  Expert Choice 11استفاده شده است که نتایج آن و
ساختار درختی شاخصها در ادامه ارائه شده است.
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شکل شماره  :3وزن هر يك از ابعاد پس از اجراي نرمافزار

شکل شماره  :4سلسلهمراتب ابعاد و شاخصها و وزنهاي مربوطه
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در ادام��ه شبك ه عصبي طراحي شده براي ارزشگذاري مالي طرحهاي تحقيقاتي با استفاده از
شاخصها و ابعاد استخراج شده معرفي شده است.

سيستم شبك ه عصبی براي ارزشگذاري مالي طرحها

با توجه به تعدد معيارهاي شناسايي شده در ابعاد مختلف و ارتباط پيچيدهاي كه ميتواند بين اين
معياره��ا و تاثيرپذيري آنها از طرحهاي تحقيقاتي وجود داشت��ه باشد ،استفاده از ابزار قدرتمندي كه
توانايي استخراج الگوهاي منطقي از دادههاي مشاهده شده را بدون نياز به داشتن مفروضاتي در مورد
رواب��ط بين متغيرها امري ض��روري است .شبك ه عصبي مصنوعي توابع جامع و انعطافپذيري را براي
تجزيه و تحليل دادهها و مدلسازي روابط خطي و غيرخطي با درجه صحت باال را در اختيار ميگذارد.
با وجود مزايا و نقاط قوت فراواني كه يك شبك ه عصبي مصنوعي دارد ،يكي از دشواريهايي كه ميتوان
براي اين سيستم در نظر گرفت آموزش آن با دادههاي تاريخي متعدد است .براي اينكه هوشمندي اين
سيستم به حدي برسد كه امكان تصميمسازي را براي مديران فراهم كند بايد از دادههاي گذشته براي
آم��وزش و يادگيري آن استف��اده كرد .به اين معني كه تعداد زيادي از طرحهاي تحقيقاتي كه تاكنون
انج��ام شدهاند مورد استفاده قرار گرفته و بهعنوان ورودي به سيس��تم ارائ��ه میشوند تا از اين طريق
سيس��تم ،مكانيزمي را بر اساس مشاهدات تاريخي طراحي كند .اين مكانيزم براي طرحهاي آتي مورد
استفاده قرار ميگيرد و درصورتي كه اشكال يا انحرافي در آن وجود داشته باشد ،اصالحات آن انجام
شده و مكانيزم مورد استفاده در سيستم اصالح ميشود.
سيس��تم خبرهي مبتني بر شبكهي عصبي مطابق تصویر زیر طراحی شده است .اين سيس��تم
در واق��ع يك شبکه عصبی پرسپترون چند اليه است ك��ه متشكل از وروديها ،واحدهاي عصبي
غيرخطي و خروجيهاست.
شکل شماره  :5تصوير كالن شبكهي عصبي
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شکل شماره  :6نمونهاي از نورونهاي استفاده شده

اليهي ورودي شامل  31شاخص اوليهاي است كه پيشتر شناسايي و معرفي شدهاند .واحدهاي
پردازش اليهي ورودي همگي خطي هستند كه فرمول آن در رابطهي ( )1نمايش داده شده است.
مجموعهي دادههاي ورودي با نظرات خبرگان استخراج ميشود .بدين صورت كه هر طرح جديد
در ابتدا با  31معيار ورودي مورد ارزيابي قرار گرفته و براي هر يك از معيارهاي اوليه امتيازي بين
 1تا  9تخصيص داده ميشود .سپس دادهها با استفاده از وزنهاي به دست آمده تجميع شدهاند
تا برای پردازش به اليهي بعد انتقال داده شوند .در انتقال دادهها به اليه دوم از تابع نرمالسازي
رابطهي  4استفاده شده است .با اين روش مقادير دادهها بين  0.1تا  0.9قرار ميگيرند .اليههاي
پنه��ان از طريق رابطهي غيرخطي ( )2تعريـف شده و داراي تابـع فعالسازي سيگمـوئيد مطابق
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رابط ه ( )3هس��تند .تعداد نرونهاي اليهي مخفي بي��ن  1تا  10متغير بوده و بهترين تعداد نرون
بهصورت سعي و خطا تعيين شده است.
شکل شماره  :7مدل كالن ارزيابي يك طرح تحقيقاتي جهت ارزشگذاري مالي آن
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مطابق این مدل براي ارزشگذاري يك طرح تحقيقاتي الزم است آن طرح در ابعاد مختلف و
شاخصهاي تعريف شده مورد ارزيابي قرار گيرد .به عبارتي ميزان اثرگذاري طرح در هر يك از
شاخصها بهصورت كيفي (خيلي زياد ،زياد ،متوسط ،كم ،خيلي كم) سنجيده شده و مقادير بين  1تا
 9به آنها تخصيص داده ميشود .ميزان اهميت و وزن هر يك از شاخصها نيز پيشتر با استفاده
از نظرات خبرگي استخراج شده است .سپس وروديها تجميع شده و پس از نرمالسازي بهعنوان
دادههاي ورودي سيستم در  5بعد (متغيرهاي ورودي شبكهي عصبي) استفاده ميشود .در نهايت
با ورود دادههاي مربوط به طرح جديد در سيستم ،ارزش مالي آن در يكي از گروههاي تعيين شده
برآورد ميشود .وروديهاي اوليه و خروجي شبك ه عصبي در جداول زير ارائه شده است.
جدول شماره  :6دادههاي ورودي شبکهی عصبی

		
رديف

عنوان شاخص

مقدار

مقدار

رديف

عنوان شاخص

1

تغییرات مثبت در کانالهای فروش

 1تا 9

17

افزایش رضایت مشتری

 1تا 9

2

توسعه محصوالت جدید

 1تا 9

18

افزایش وفاداری مشتری

 1تا 9

3

بهبود نام تجاری

 1تا 9

19

دستابی به مشتریان هدف

 1تا 9

4

ایجاد فضای رقابتی

 1تا 9

20

افزایش کارایی هزینهها

 1تا 9

5

توسعه مستمر رهبران و مدیران

 1تا 9

21

افزایش درآمد

 1تا 9

6

تقویت و توسعهی نیروی انسانی

 1تا 9

22

خلق و رشد درآمد ماندگار

 1تا 9

7

توسعه اهداف سازمان

 1تا 9

23

بهبود عملکرد مالی

 1تا 9

8

ارتقای فرهنگ سازمانی

 1تا 9

24

مدیریت کارآمد منابع مالی

 1تا 9

9

تقویت مدیریت ریسک

 1تا 9

25

ضرورت اجرا و فورس ماژور بودن

 1تا 9

10

بخشبندی بازار

 1تا 9

26

اندازه طرح

 1تا 9

11

بهبود فرایندها

 1تا 9

27

ميزان پيچيدگي طرح

 1تا 9

12

ارایه خدمات ثابت و باکیفیت

 1تا 9

28

امكان استفاده مجدد از خروجيها

 1تا 9

13

حفظ و توسعه ارتباطات

 1تا 9

29

ميزان استفاده از ابزارهاي نرمافزاري

 1تا 9

14

افزایش کارایی و اثربخشی

 1تا 9

30

تعداد و نحوهي برقراري ارتباط تيمها

 1تا 9

15

افزایش سهم بازار

 1تا 9

31

توان فني مناقصهگر

 1تا 9

16

جذب و حفظ مشتری

 1تا 9

شاخص

شاخص
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جدول شماره : 7دادههاي خروجي شبکهی عصبی

كد خروجي

گروهبندي انجام شده براي ارزش مالي طرحهاي تحقيقاتي

1

كمتر از  600ميليون ريال

2

بيش از  600ميليون ريال و كمتر از  1200ميليون ريال

3

بيش از  1200ميليون ريال و كمتر از  2500ميليون ريال

4

بيش از  2500ميليون ريال و كمتر از  5000ميليون ريال

5

بيش از  5000ميليون ريال و كمتر از  10000ميليون ريال

6

بيش از  10000ميليون ريال و كمتر از  30000ميليون ريال

7

بيش از  30000ميليون ريال

براي راهاندازي سيس��تم نياز ب��ه آموزش آن است ،براي اين منظ��ور از بیش از  100پروژه
تحقيقاتي كه در حوزه بانكداري انجام شدهاند ،استفاده شده است .براي اينكار هر يك از پروژهها
توس��ط خبرگان در  31شاخص مذك��ور ارزيابي شده و امتياز هر شاخصها را مطابق جدول فوق
دريافت كردهاند .خروجيهاي آنها نيز بر اساس ارزش مالي كه براي پروژه در نظر گرفته شده
بود تعيين شده و مطابق جدول فوق كد خروجي تعيين شده است .اجراي سيس��تم شبك ه عصبي
بهطور خالصه طي مراحل زير انجام شده است:
• تعريف دادههاي اوليه (ورودي و هدف) بر اساس دادههاي تاريخي كه از بيش از  100پروژه
اجرايي استنتاج شده است
• انجام تنظيمات اوليه براي تعيين تعداد اليههاي آشكار و پنهان
• ورود دادههاي آموزشي به سيستم
• اجراي سيستم با دادههاي آموزش جهت يادگيري اوليه ()Training
• اجراي سيستم با دادههاي اعتبارسنجي ( %15دادهها) جهت سنجش اعتبار ()Validation
• اجراي سيستم با دادههاي آزمايشي ( %15دادهها) جهت تست ()Testing
• انجام اصالحات مربوط به تعداد اليهها و دادههاي آموزشي و نهايي كردن سيستم
• ورود دادههاي جديد براي تعيين ارزش مالي يك طرح تحقيقاتي
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الزم به توضيح است به علت كارايي ،سادگي و سرعت باال در اين پژوهش از الگوريتم آموزشي
لومبرگ ماركوارت استفاده شده است .بهترين عملكرد براي اين شبكه با  9نورون در اليه مخفي
اتفاق افتاده است .در نهايت تحليل حس��اسيتي بر روي وروديهاي اصلي سيستم ( 5بعد مذكور)
انجام شده است كه نتايج آن نشان ميدهد وجه مالي و ويژگي فيزيكي طرح بيشترين تاثير را بر
روي ارزش مالي طرح ميگذارند.
نتیجه گیری
موضوع ارزشگذاري مالي طرحهاي تحقيقاتي مسالهي بسيار پيچيدهاي است كه دو وجه كامال
متف��اوت دارد .وجه اول ارزشگ��ذاري مالي است كه توسط مجري يا مناقصهگر انجام ميشود و
وجه دوم آن مربوط به كارفرماست .در خصوص قيمتگذاري توسط مجري تاكنون فعاليتهاي
پژوهشي و اجرايي متعددي انجام شده است ولي در حوزهي قيمتگذاري توسط كارفرما ،تحقيقات
چنداني صورت نگرفته و همواره بهعنوان يك جعب ه سياه به آن نگريسته شده است .در این تحقیق
چارچوب و الگوی اولیهاي برای ارزشگذاری مالی طرحهای تحقیقاتی توسط کارفرما طراحی شده
اس��ت .براي اين منظور از يك شبكهي عصبي استفاده شد كه وروديهاي آن از نظرات خبرگان
گردآوري ميشود و خروجي آن دستهي مربوط به ارزش پروژه را نمايش ميدهد .چارچوب ارائه
شده براي ارزشگذاري طرحهاي تحقيقاتي يك الگوي عمومي است و نتايج آن ميتواند در ساير
بانكها و حتي در ساير صنايع نيز مورد استفاده قرار گيرد ،با اين تفاوت كه شاخصها و ضرايب
مورد استفاده با توجه به شرايط و مقتضيات متفاوت خواهد بود .نتايج و يافتههاي اين تحقيق حاكي
از آن است كه دقت خروجيها در بازههاي تعيين شده باالست و نتايج مطلوبي بهدست ميدهد
اما فاصلهي بازهها بزرگ در نظر گرفته شده است .دليل اين امر اين است كه پروژههاي تحقيقاتي
كه در صنعت بانكداري تعريف ميشوند معموال نس��بت ب��ه صنايع ديگر بزرگتر بوده و طيف
وسيعتري را شامل ميشوند .براي توسعهي آتي پيشنهاد میشود خروجيها با بازههاي منعطفتر
(پارامتري��ك) يا پيوسته در نظ��ر گرفته شود تا قابل استفاده براي ساي��ر بانكها و صنايع باشد.
همچنين با توجه به اينكه وروديهاي سيستم ابتدا توسط خبرگان ارزيابي و ارزشگذاري ميشود
ميتوان نظرات گروهي با دادههاي فازي را بهعنوان ورودي براي توسعهي آتي در نظر گرفت.
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