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وش ر ارزیابی کارایی شعب بانک اقتصاد نوین با ترکیبی از
  ها شبکه عصبی و تحلیل پوششی داده

  
  

 3علی هادی ،2*صابرساعتی مهتدی ،1سعید محرابیان

، تهران، ایرانتهران دانشگاه تربیت معلمگروه ریاضی، 1  

  ، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال گروه ریاضی،  2

کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نورروه ریاضی، گ 3  

  
  1390بیست و هفتم مرداد ماه : رسید مقاله

  1390هفتم آذر ماه  : پذیرش مقاله
 

  
  چکیده

 .داشـته اسـت  افـزایش چشـمگیری    هـا بانـک رقابت موجود بین  ،جدید و اینترنتهای تکنولوژیی اخیر با ورود هاسالدر
 .کننـد تـا تـوان رقـابتی خـود را بـاال ببرنـد       بینی شده خود را با جدیت پیگیری میپیشاهداف  ،ی بزرگ و قدرتمندهابانک

 ، درجسـتجوی هـا بانـک مـدیریت  . سـت هابانکریت این یبرای مد ،آزمونیدر بانکداری نوین شعب تجزیه و تحلیل کارایی
بانـک   .مشـاهده کننـد  را د با دیگران تا نتیجه رقابت خو شودباعث می کاراین  .هستند هاآن ایی شعب برای رفعدالیل ناکار

هـای بـانکی خـود در     رش سطح فعالیـت تتالش زیادی را در گس ،رونیکیتاقتصاد نوین با شعار پیشرو بودن در بانکداری الک
تالش زیـادی بـرای تحقـق شـعارهای خـود انجـام داده        کشور انجام داده است و با هدفمند کردن فعالیت هر یک از شعب،

  .باشدمی مقالهاین  وضوعم 1386،1387یسال هاایی شعب بانک اقتصاد نوین در کارمحاسبه  .است
ها به عنوان دو روش ناپارامتریک برای ارزیابی کارایی این مقاله با ترکیبی از یک روش شبکه عصبی و تحلیل پوششی داده

آوری و میزان کارایی هر جمع 1387و  1386ی سال هاشعبه بانک در  40ها مربوط به داده. شعب بانک استفاده کرده است
در ادامه به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته و راهکارهایی در جهت بهبود کارایی شعب  .یک از شعب محاسبه گردیده است

  .ارایه شده است
  .ها، شبکه عصبی، شعب بانک، ارزیابی عملکرد تحلیل پوششی داده  :کلمات کلیدی

  
 
 
 

                                                 
 

  
 

  عهده دار مکاتبات*
 s_saatim@iau-tnb.ac.ir :آدرس الکترونیکی
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 های تحقیقروش 1
ها یک تکنیک برنامه ریزی خطی است که برای ارزیابی و کارایی واحدهای همگون و شش دادهتحلیل پو

ه عنوان ابزار مدیریتی در سودمندی قابل توجهی ب در دهه اخیر این روش. گیردمتجانس مورد استفاده قرار می
های ن ابزار در بخشاز ای. ور گسترده از آن استفاده شده استآورده و به ط به دستگیری کارایی اندازه

 .شودها و غیره بسیار استفاده می، دانشگاهن هاا، بیمارستبانک هااز قبیل  Ĥن هاخصوصی و عمومی و سازم

های گوناگون های تحقیق در عصر حاضر است که افراد زیادی از رشتههای عصبی یکی از پویاترین حوزهشبکه
ی هاخروجیهای عصبی در ایجاد انعطاف پذیری شبکه .ستعلمی از جمله علم اقتصاد را به خود جلب کرده ا

گیری کارایی باعث شده تا استفاده از آن در اندازه های بزرگ،توانایی در تجزیه و تحلیل مجموعه داده مناسب،
  .مورد استفاده قرار گیرد
در مجموعه داده دهد که چگونه یک الگوریتم بازگشتی در شبکه عصبی کارایی یک واحد این مقاله توضیح می
  . زندبزرگ را تخمین می

، انتخاب تعداد تصادفی از مجموعه ها در این مقالهتحلیل پوششی داده-هدف از توسعه روش ترکیبی شبکه عصبی
واحدها برای آموزش یک شبکه عصبی بوده و سپس استفاده از مدل تولید شده برای تخمین امتیاز کارایی بدون 

  . ]1[باشدریزی خطی برای هر واحد مستقل می نیاز به حل مسائل برنامه
 

  هاتحلیل پوششی داده  1-2
خروجـی   sورودی را جهـت تولیـد    mگیری وجود دارد که هـر یـک   واحد تصمیم nکنیم در اینجا فرض می

) ام را به ترتیب بـا نمادهـای   jبردار ورودی و خروجی واحد  .کنندمصرف می , , ...., )1 2
TX x x xJ j j mj=  و   

( , , ...., )1 2
TY y y yJ j j sj=    ــی ــایش م ــدنم ــا  .دهن xدر اینج ij و y rj   ــوده و ــامنفی ب ــادیر ن 0Xمق J و  ≠
0Y J 1به ازای هر   ≠ i= ،2 ،.. ،m  و r = ٢، ١ ،...، s و j =٢، ١ ، ...n.  

 2و  1در فرمـول شـماره    با طرف های پوششی و مضربی در ماهیت ورودی برای ارزیابی واحـد صـفر   CCRمدل 
   :آمده است

  
  CCRطرف پوششی مدل 
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   CCRطرف مضربی مدل 

  

0

. .

01
s t

s
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= ∑
=  
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s m
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s
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                     , ,                                 r, .u v ir i ε≥ ∀ ∀  
  

sدر اینجا sو +   .  ]2[ناظر قیود خروجی و ورودی واحد تحت ارزیابی استبه ترتیب بردارهای کمکی مت −
 :طبق تعریف یک واحد تصمیم گیرنده وقتی کاراست هرگاه دو شرط زیر برقرار باشد

1.     * 1z = )*z مقدار بهینه مدلCCR طرف پوششی است(.  
2.   * * 0s sr r

+ −= =  )*sr
sr*و−

+
  ].3[)متغیرهای کمکی در جواب بهینه هستند 

  
 های عصبیدر شبکه BP2لگوریتم  ا  3

ای از روشی که برای آموزش شبکه عصـبی اسـتفاده   در این قسمت نمونه های شبکه عصبی،به دلیل تنوع روش    
  .کنیمرا به طور خالصه معرفی می شودمی

  Rumelhartاین الگوریتم به طـور مسـتقل توسـط    . به طور وسیعی مطرح گردید BPالگوریتم  ،80در اواسط دهه  
ای دانیم وقتی به شبکه آموزش ندیدهمی .]4[ گردید یشبکه عصبی معرف حوزهدر  ودوباره معرفی شده   Parkerو

ابتدا باید تابع خطایی را تعریف کنـیم کـه تفـاوت    . دکنی تصادفی تولید میهاخروجیکنیم، الگویی را عرضه می
همان نتـایج حاصـل از روش    را در این مقاله خروجی مطلوب .دهدخروجی واقعی و خروجی مطلوب را نشان می

برای موفق شدن در آموزش شبکه عصبی، باید خروجی آن را به خروجی . گیریمدر نظر میها تحلیل پوششی داده
 الگـوریتم  همین راسـتا در   .به عبارت دیگر باید میزان تابع خطا را به طور دائم کاهش دهیم. مطلوب نزدیک کنیم

این شـبکه را  همچنین . دهد، مقدار تابع خطا را کاهش داده و آن را از یک الیه به الیه پیشین آن انتشار میمذکور
)}های  خروجی  –با استفاده از یک دسته از جفت ورودی  , ), ( , ),..., ( , )}1 1 2 2p t p t p tq q   دهـیم بـه   مـی آموزش

آمـده از شـبکه    به دسـت ها را به شبکه اعمال کنیم خروجی  طوری که پس از آموزش اگر هر یک از این ورودی
  :شاخص کارآیی برای این شبکه عبارتست از . نزدیک به خروجی مطلوب باشد

 

 )3(                                                                                   
11

1 1
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2.Backpropagation 
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Mاست و ) pq(ام  qخروجی شبکه به ورودی  Maqکه در رابطه اخیر
q q qe t a=  .خطای این خروجی است −

  :شاخص کارایی به صورت زیر تقریب زده می شودهمچنین 

  )4(                                                                                                                                               1ˆ
2

T
q qV e e=  

 :گرددبه صورت زیر بیان می این روش الگوریتمبه طور کلی  
از رابطه زیر ورودی های آموزشی را به شبکه اعمال کرده و خروجـی متنـاظر    با استفاده :مسیر رفت  .1مرحله 

. کننـد در خـالل اجـرای محاسـبات رفـت، تغییـر نمـی      ) w( هـا و وزن) b(بایـاس  . آوریـد  به دسـت آن از شبکه 
 نشـان دهنـده   fخروجی شـبکه و بـردار    aنشان دهنده شرایط اولیه شبکه، بردار  pدرمعادالت زیر بردار ورودی 

نیـز توسـط طـراح     f تبـدیل باشد و تـابع  قابل تنظیم میb و   wباید توجه داشت که پارامترهای .تابع تبدیل است
  .)در این مقاله از تابع سیگموید، به عنوان تابع تبدیل استفاده شده است( .شودانتخاب می

 

 )5(                                                                                                         
0

1 1 1 1( )

0,1,..., 1

a P
k k k k ka f w a b

k m

=
+ + + += +

= −







 

 
، که نشان دهنـده میـزان تغییـرات تـابع خطـا      )δبردار( دراین مسیر بردارهای حساسیت :مسیر برگشت  .2مرحله 

 توانیـد مـی  استفاده از دو رابطه زیـر  با .شوداز الیه آخر به الیه اول برگشت داده می نسبت به ضرایب وزنی هستند،
باشـد  شروع کار از الیـه آخـر یـا الیـه خروجـی مـی       ،به عبارتی دیگر در مسیر برگشت. کنیدحساسیت را محاسبه 

و  شـده سپس بردار خطا از سمت راست به چپ از الیه آخر به الیه اول توزیـع   . استجائیکه بردار خطا در اختیار 
     مـاتریس قطـری اسـت کـه     Fدر معـادالت زیـر   . اصـالح مـی نمایـد   هـا را بـین الیـه   های مرتبطضرایب وزنی یال

  .باشدمی نرون هر نسبت به تغییرات ورودی تابع محرکحساسیت های روی قطر آن شامل مقادیرمولفه
  

11

( )( )

( ) 

M M M

K K K KK

F n t aq q

F n W

δ

δ δ ++

= − −

=

 
 
 
  

                                                                                                           )6(  

 

  :شوندمیها و بایاس ها را با استفاده از روابط زیر تنظیم  وزن :تنظیم پارامترها .3مرحله 
  

ˆ
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,
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w,توجه داریم که i j  وزن یالی است کهjبه نرون  امین عنصر بردار ورودی راiکندام متصل می. ,w i j∆و 
bi∆ها در الیه ها و بایاسمقدار اصالحی وزنk وباشد میامα نرخ یادگیری است.  

  

  :توان استفاده نمودجهت توقف تکرار الگوریتم از دو شاخص کارایی زیر به طور همزمان می :توقیف .4مرحله 

کمتـر از مقـدار   ) ا برای تمامی الگوهای یـادگیری جمع مربعات خط(  میانگین مربعات خطا در هر سیکل -الف
بایستی توجه داشت که هـر سـیکل برابـر    .) در نظر گرفته شده است/ 05در این تحقیق این مقدار .(باشد تعیین شده

مرحلـه   100ی نمونه یادگیری موجود باشد، سیکل برابر با تا داده 100مثال اگر . با تعداد نمونه های یادگیری است
   .استتکرار 

  

   .]4[نرم گرادیان خطا خیلی کوچک باشد) ب
  
   ANN-DEAمدل   4

هـای نهـان و   هـا بـا اسـتفاده از الیـه    های مجموعه دادهآوردن ویژگی به دستشبکه عصبی یک روش جدید برای 
. دتواند در درون شبکه عصبی گنجانده شوآمده، می به دستهای عالوه بر آن، این ویژگی .است ها آنبندی طبقه

-این روش نه تنهـا مـی  . گیرنده داردهای تصمیمروش شبکه عصبی مزایای زیادی در حل مسائل چند متغیره واحد

شـبکه  . هـای دیگـر تعمـیم دهـد    تواند نتـایج را در مجموعـه داده  بیند، بلکه میبها، آموزش تواند از مجموعه نمونه
تواند آمـوزش را بـا   شبکه عصبی می. ها نداردو خروجی هاای برای پیوند دادن ورودیعصبی نیاز به مدل یا برنامه

به همین خاطر است که به طور گسترده در سیسـتم هـای اقتصـادی مـورد     . های پرت یا گم شده نیز ادامه دهدداده
  .]5[گیردمی استفاده قرار

  :شودمراحل طراحی مدل شبکه عصبی غالبا چنین تعریف می
  .نیدها را در یک جا جمع کهمه داده .1
  .های آموزشی تقسیم کنیدهای آزمونی و دادهها را به دو گروه دادهداده .2
  . ی مناسب جهت شبکه تبدیل کنیدهاورودیها را به داده .3
وزن و  کـه پـارامتر  تکرارکنیـد تـا زمـانی    3و 2و1راحـل  م. ، آموزش داده و آزمون کنیـد شبکه را انتخاب کرده .4

  .ینه شوندبایاس مطابق نتایج مطلوب، به
  .ازشبکه حاصله استفاده کنید .5
اسـت بـرای    ANNو ) بـا ماهیـت ورودی   CCRمـدل  (  DEAخواهیم از مدلی که بر پایه ترکیـب دو روش  ما می 

آمـده از روش   به دسـت اساس این ترکیب بر مبنای مقایسه کارایی  .گیری کارایی شعب بانک استفاده کنیماندازه
DEA  ها استش دادهبا نتیجه حاصل از آموز.           

 هــا و توانــایی  ه، توانــایی یــادگیری از مجموعــه نمونــANNدانــیم یکــی از خصوصــیات مهــم همــان طــور کــه مــی
هـای آمـوزش در یـک شـبکه عصـبی باعـث       استفاده از روش. های پیشین استگیری بر طبق آموزش داده تصمیم

  . آید به دستیر کرده تا بهترین خروجی برای رسیدن به بهترین اوزان تغی "ها مکرراشود وزن می
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های عصبی شامل چندین الیه است در هـر الیـه تعـدادی نـرون کـه بـا بردارهـای وزن بـه هـم          ساختار انواع شبکه 
 هـا وزن نامیـده   ها متصـل بـه یکـدیگر بـوده و توانـایی انتقـال جریـان ایـن اتصـال         همه نرون. اند وجود دارندمتصل
تـرین  یکـی از رایـج  . ها بستگی داردبه چگونگی ظاهر شدن تاثیر این وزن ANNیت یک رتبه بندی موفق. شود می

را بـه   ورودی هـا الیـه ورودی،  . ، استفاده از یک پرسپترون چند الیه بـا سـه الیـه متفـاوت اسـت     ANNاستفاده از 
وقتی ارتباط غیر خطی بـین  نماید، الیه نهان نیز را به بیرون منتقل می ها خروجیها منتقل کرده، الیه خروجی،  نرون

.) یابـد هـای دیگـر اطـالع مـی    الیـه نهـان توسـط تـابع محـرک، از تغییـرات الیـه       ( ورودی و خروجی برقرار باشد،
 .]6[ کندی شبکه را منتشر میها خروجی

 کــه در  DEAی ورودی هــاهــایی از طبــق نســبت ANNی ورودی هــادر ســاختار مــورد اســتفاده در ایــن مقالــه  
بینـی شـود،   هایی که باید پیششود، در نظرگرفته شده و خروجی آن از وزنکارایی از آن استفاده میگیری  اندازه

درون یک الیه از واحدها که الیـه   هاورودی اینها را به شبکه داده وهمزمان به این ترتیب ورودی. کندتبعیت می
الیه ( به نوبت، به طور همزمان به درون الیه دومها ی این واحدهاخروجی. شونددهی میسازند وزنورودی را می

توانـد بـه   مـی  هـای اولـین الیـه نهـان،    ورت وجود چندین الیه نهان، خروجیدر ص. شونداز واحدها وارد می) نهان
اختیـاری اسـت، امـا    ANN هـای نهـان در  الزم به ذکر است تعداد الیه .عنوان ورودی الیه نهان دیگر استفاده شود

ی آخـرین الیـه نهـان بـه     ی وزن شـده هاخروجیدر نهایت . شودتا حداکثر سه الیه نهان استفاده میمعموال ازیک 
  .] 7[ کندهایی را تولید میشوند ودر نهایت دادهعنوان ورودی به  الیه خروجی وارد می

ک الیـه  که یک شبکه پیش خور با یـ . مورد استفاده در این پروژه از سه الیه تشکیل شده است ANN-DEAمدل 
بـا اسـتفاده از ایـن شـبکه     . هـا بـه هـم مـرتبط هسـتند     ها به وسیله بردار وزنمخفی و یک الیه خروجی است ونرون

 .توان کارایی واحدهای تصمیم گیرنده را تخمین زد می

های اولیه صفر در نظـر گرفتـه   وزن. شوندهای آزمونی به طور مکرر به شبکه عصبی ارایه میدر روش مذکور داده
اسـت   DEAشوند سپس خروجی شبکه عصبی با خروجی مطلوب  که همـان درجـه کـارایی حاصـل از روش     می

های اولیـه متفـاوت کـه در جهـت کـاهش      ها با مجموعه وزنمقایسه شده و اگر خطا زیاد باشد روند آموزش داده
 بـه دسـت  تـری  ی مطلوببا انجام این کار خطا در هر تکرار کمتر شده و خروج. شودخطای اولیه است، تکرار می

 . باشـد  0.05خروجی مطلوب شبکه عصبی در این تحقیق خروجـی اسـت کـه میـزان خطـای آن کمتـر از       . آیدمی
ها، خروجـی  مجموعه داده تمامآمده در روند مذکور به کل شبکه تعمیم داده شده و برای  به دستهای بهینه وزن

  . ]8[آیدمی به دستهای بهینه مذکور مطلوب با استفاده از وزن
گردد کـه در  ها، نتایجی حاصل میدر روند آموزش داده. کنیمپردازش می ها را قبل از آموزش،ما قسمتی از داده

، نتـایج غیـر قابـل    آن هـا هایی که بـه ازای  هبرای استفاده از مجموعه داد. گیرندهای قابل قبول قرار نمیبازه جواب
   کنـیم های ورودی و خروجی مقدار مینیمم و ماکزیمم تعریـف مـی  خصآید برای هر یک از شامی به دستقبول 

پس از تعیـین  . قابل قبول باشد بازه ها قرار گیرند، نتیجه حاصل به صورتی که اگر مقادیر ورودی و خروجی درآن
ای هـ در بـازه   آن هاها، واحدهایی که حداقل یکی از مقادیر ورودی و خروجی هایی برای هر یک از شاخصبازه
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هـای تعیـین شـده قـرار     بـازه  در تـا کنیم میگیرد را با تقسیم بر یک عدد ثابت، طوری محدود تعیین شده قرار نمی
  .]9[آید به دست ]1,0[ و خروجی حاصل از شبکه بین بازه گیرند

  
  نتایج    5

  :تحلیل کارایی شعب بانک اقتصاد نوین در سه مرحله انجام شده استدر این مقاله 
 DEA نتایج مدل -
 DEA-ANNنتایج مدل  -
  DEA-ANN با  DEAمقایسه نتایج  -

علـت انتخـاب ایـن     .انجام شده اسـت  افتتاح شده اند،  1386/3/1شعب بانک که قبل از تاریخ 40این تحلیل برای 
شـعبه در   26 ایـن تعـداد شـعبه،   از  .تاریخ برای معنادار شدن مقدار کارایی در آن سال برای شعب مورد نظر اسـت 

هـا از ذکـر اسـامی شـعب      بـا توجـه بـه محرمانـه بـودن داده     . ی دیگر قرار دارندهاانشعبه در مراکز است 12و تهران 
باالترین کارایی را در بین  12، 27، 1، 2، 8، شعبه های1386با توجه به جدول مربوط به سال  .خودداری شده است

توانیم با ثابت نگه داشتن ما می .باشندایی میبه ترتیب دارای کمترین کار 17، 22، 28، 23، 20و شعب شعب دارند
مانند مانده تسهیالت و کارمزدهای دریافتی نموده و شعب ناکارا را  هاخروجیاقدام به افزایش  ،ورودی ها  سطح 

ی خـود  هـا وجـی خر ،ورودی هابا ثابت نگه داشتن سطح  ،37به عنوان مثال برای شعبه  .به شعبی کارا تبدیل نماییم
  . دهیم تا این شعبه به یک شعبه کارا تبدیل گرددافزایش می%  64، به میزان 61/0قسیم بر عدد را با ت

 

  1386برای تخمین کارایی شعب در سال DEA نتابج مدل کاربردی . 1جدول                               
00/1 31  48/0 21  95/0 11  00/1 1  

79/0  32  31/0 22  00/1 12  00/1 2  

47/0  33  15/0 23  76/0 13  77/0 3  

00/1 34  64/0 24  53/0 14  80/٠ 4  

00/1 35  35/0 25  90/0 15  00/1 5  

50/0 36  00/1 26  47/0 16  62/0 6  

61/0 37  00/1 27  43/0 17  00/1 7  

65/0 38  16/0 28  45/0 18  00/1 8  

84/0 39  51/0 29  56/0 19  93/0 9  

00/1 40  00/1 30  05/0 20  68/0 10      
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  1387برای تخمین کارایی شعب در سال DEA نتابج مدل کاربردی  . 2جدول                           
00/1 31 48/0 21 95/0 11 00/1 1 

79/0 32 31/0 22 00/1 12 00/1 2 

47/0 33 15/0 23 76/0 13 77/0 3 

00/1 34 64/0 24 53/0 14 80/0 4 

00/1 35 35/0 25 90/0 15 00/1 5 

50/0 36 00/1 26 47/0 16 62/0 6 

61/0 37 00/1 27 43/0 17 00/1 7 

65/0 38 16/0 28 45/0 18 00/1 8 

84/0 39 51/0 29 56/0 19 93/0 9 

1.00 40 00/1 30 05/0 20 68/0 10 

  
بیشترین کارایی  دهد که نشان می 1387تخمین کارایی در جدول  مریوط به سال برای  DEAنتایج مدل کاربردی 

، 20بوده و کمترین کارایی به ترتیب مربوط به شعب شماره  12، 27، 30، 36، 40 به ترتیب مربوط به شعب شماره
تـوان  مـی    ا برای افزایش کـارایی شـعب ناکـارا ر    1386شده در مورد سال  تحلیل ذکر. می باشد 14، 38، 23، 28

  .تکرار کرد "مشابها
 

 1386برای تخمین کارایی شعب در سال  ANN-DEAنتایج مدل . 3جدول                     
7851/0  31 4660/0  21 9431/0  11 9520/0  1 

7851/0  32 3158/0  22 9848/0  12 0023/1  2 

4783/0  33 0340/0  23 7222/0  13 7890/0  3 

9831/0  34 6414/0  24 5256/0  14 7651/0  4 

0029/1  35 3457/0  25 8921/0  15 0020/1  5 

5133/0  36 0029/1  26 4652/0  16 6057/0  6 

6232/0  37 0085/1  27 4306/0  17 9503/0  7 

6483/0  38 147/0  28 4550/0  18 0013/1  8 

6833/0  39 3202/0  29 5504/0  19 9049/0  9 

0074/1  40 9940/0  30 0634/0  20 7345/0  10 
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  1387برای تخمین کارایی شعب در سال  ANN-DEA نتایج مدل. 4جدول                      
6818/0  31 6114/0  21 8587/0  11 0053/1  1 

5382/0  32 3358/0  22 9763/0  12 9821/0  2 

5151/0  33 2244/0  23 4629/0  13 7642/0  3 

6427/0  34 5261/0  24 3805/0  14 6981/0  4 

0064/1  35 2561/0  25 7853/0  15 0027/1  5 

5997/0  36 3905/0  26 2337/0  16 9736/0  6 

3940/0  37 0001/1  27 2973/0  17 4690/0  7 

3683/0  38 1409/0  28 4190/0  18 7564/0  8 

6114/0  39 2504/0  29 5132/0  19 4876/0  9 

8224/0  40 9024/0  30 0731/0  20 0021/1  10 

 
با توجه به جدول  مربوط  .نمایش داده شده است 4و 3 در جدول ANN-DEAآمده ازروش  به دستنتایج نهایی 

به  18، 17، 25، 29، 23و شعب باالترین کارایی را در بین شعب دارند 35، 27، 26، 8، 2های، شعبه1386به سال 
 .ترتیب دارای کمترین کارایی می باشند

دهـد کـه    نشـان مـی   1387برای تخمین کـارایی در جـدول  مریـوط بـه سـال       ANN-DEA نتایج مدل کاربردی
بـه ترتیـب دارای    28، 20، 25، 29،  16دارای بیشترین کارایی در بین شعب بوده و شعب  35، 27، 10، 5، 1شعب

  .کمترین کارایی هستند
شعب در این دو روش دارای  شود که رتبه بندی با توجه به رتبه بندی شعب کارا و ناکارا در دو روش مشخص می

  .شودا ضریب همیستگی اسپرمن سنجیده میمشابهی است که مقدار این تشابه ب "نتایج تقریبا
  :شود از سازگاری دو شاخص زیر استفاده می  ANN-DEAو DEA برای مقایسه نتایج دو روش

 درجات کارایی -

  هارتبه -
آمـده اسـت بـه ترتیـب برابـر بـا         به دسـت  1387 و 1386ی سال هادر  DEAمتوسط درجات کارایی که از روش 

 برابـر  1387و  1386ی سـال هـا  در   ANN-DEAو متوسـط ایـن درجـات در روش   . می باشد 6245/0و  7075/0

  .دهد که دو روش سازگاری خوبی در تعیین کارایی دارنداین مساله نشان می .می باشد 5989/0و  6843/0
  .نمایش داده شده اند 6و  5ولهای اند مقایسات در جدعبه برتر شناخته شدهشعبه ای که به عنوان ده ش 10از لحاظ 
  .شعبه رسیده است 8به  1387این تعداد در سال.شعبه اول مشترکند 10شعبه در میان  7تعداد  1386در سال
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  1386در سال  ANN-DEAو  DEAمقایسه شعب برتر دو روش . 5جدول 

ANN-DEA رتبه DEA 
27 127 
40240 
28 328 
3547 
2527 
8 68 

30 730 
12812 
3195 
1 101 

       
 1387در سال  ANN-DEAوDEAمقایسه شعب برتر دو روش.6جدول

ANN-DEAرتبه DEA 
11 2 
525 

10310 
27412 
35535 
2640 
6727 

30815 
11930 
40 101 

  
  یشنهادهاارایه پ  6

یکـی از ایـن   . کارهایی برای افزایش کارایی در شعب ناکارا ارایه نمودتوان راهآمده می به دستبا مطالعه نتایج 
، 1387ن هـا در سـال   آ کارها در مورد شعبی است که اگر چه در جذب سپرده ها موفق بوده و میزان مانده سپردهراه

علت ایـن امـر پـایین بـودن      .ن ها بهبود نیافته استآولی کارایی  افزایش چشمگیری داشته است 1386نسبت به سال 
توانند کارایی خود را افـزایش   این شعب با اعطای تسهیالت بیشتر می .هاستنآمانده تسهیالت نسبت به مانده سپرده 

  .دهند
    .رکنـان اشـاره کـرد   از دیگر عوامل ناکارایی برخی شعب، می توان به باال بودن هزینه های عملیاتی و تعداد زیـاد کا 

    .شعب مذکور نیز به سمت کارایی بیشتر حرکت خواهند کرد با کاهش معقول این دو عامل،
توجه بیشتر به مقولـه اخـذ کـارمزد در قبـال ارایـه خـدمات بانکـداری از         توان به آن اشاره کرد،نکته دیگری که می

      اگرسـهم  .عیـین مقـدار کـارایی شـعب نـدارد     ایـن شـاخص تاثیرقابـل تـوجهی در ت     ل حاضـر، حـا در  .مشتریان است
بـه   .تواند در بهبـود کـارایی شـعب نقـش مهمـی ایفـا نمایـد        می ،ک از طریق اخذکارمزد افزایش یابدهای بانآمددر
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بعضی از شعب که با داشتن تعداد کارکنان زیاد به علت موقعیت جغرافیایی و قرار گـرفتن در   خصوص در مورد
  .اند رسد تبدیل به شعب خدماتی شده انند بازار به نظر میمناطق پر رفت و آمد م
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