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 1390بيست و هفتم مرداد ماه رسيد مقاله: 
 1390هفتم آذر ماه  پذيرش مقاله: 

 

 
 چكيده

 .داشـته اسـت  افـزايش چشـمگيري    هـا بانـك رقابت موجود بين  ،جديد و اينترنتهاي تكنولوژيي اخير با ورود هاسالدر
 كننـد تـا تـوان رقـابتي خـود را بـاال ببرنـد.       پيگيري ميبيني شده خود را با جديت اهداف پيش ،ي بزرگ و قدرتمندهابانك

 ، درجسـتجوي هـا بانـك سـت. مـديريت   هابانكريت اين يبراي مد ،آزمونيدر بانكداري نوين شعب تجزيه و تحليل كارايي
بانـك   مشـاهده كننـد.  را تا نتيجه رقابت خود با ديگران  شودباعث مي كاراين  هستند. هاآن ايي شعب براي رفعداليل ناكار

هـاي بـانكي خـود در     رش سطح فعاليـت تتالش زيادي را در گس ،رونيكيتاقتصاد نوين با شعار پيشرو بودن در بانكداري الك
تالش زيـادي بـراي تحقـق شـعارهاي خـود انجـام داده        كشور انجام داده است و با هدفمند كردن فعاليت هر يك از شعب،

 .باشدمي مقالهاين  وضوعم 1386،1387يسال هاكارايي شعب بانك اقتصاد نوين در محاسبه  است.
ها به عنوان دو روش ناپارامتريك براي ارزيابي كارايي اين مقاله با تركيبي از يك روش شبكه عصبي و تحليل پوششي داده

آوري و ميزان كارايي جمع 1387و  1386ي سال هاشعبه بانك در  40ها مربوط به شعب بانك استفاده كرده است. داده
در ادامه به تجزيه و تحليل نتايج پرداخته و راهكارهايي در جهت بهبود كارايي  هر يك از شعب محاسبه گرديده است.

 شعب ارايه شده است.
 .ها، شبكه عصبي، شعب بانك، ارزيابي عملكرد تحليل پوششي داده  كلمات كليدي:
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 هاي تحقيقروش 1
يزي خطي است كه براي ارزيابي و كارايي واحدهاي همگون و ها يك تكنيك برنامه رتحليل پوشش داده

ه عنوان ابزار مديريتي در سودمندي قابل توجهي ب گيرد. در دهه اخير اين روشمتجانس مورد استفاده قرار مي
هاي . از اين ابزار در بخشور گسترده از آن استفاده شده استآورده و به ط به دستگيري كارايي اندازه

 شود.ها و غيره بسيار استفاده مي، دانشگاهن هاا، بيمارستبانك هااز قبيل  آن هامومي و سازمخصوصي و ع

هاي گوناگون هاي تحقيق در عصر حاضر است كه افراد زيادي از رشتههاي عصبي يكي از پوياترين حوزهشبكه
ي هاخروجيبي در ايجاد هاي عصانعطاف پذيري شبكه علمي از جمله علم اقتصاد را به خود جلب كرده است.

گيري كارايي باعث شده تا استفاده از آن در اندازه هاي بزرگ،توانايي در تجزيه و تحليل مجموعه داده مناسب،
 مورد استفاده قرار گيرد.

دهد كه چگونه يك الگوريتم بازگشتي در شبكه عصبي كارايي يك واحد در مجموعه داده اين مقاله توضيح مي
 زند. مي بزرگ را تخمين

، انتخاب تعداد تصادفي از مجموعه ها در اين مقالهتحليل پوششي داده-هدف از توسعه روش تركيبي شبكه عصبي
واحدها براي آموزش يك شبكه عصبي بوده و سپس استفاده از مدل توليد شده براي تخمين امتياز كارايي بدون 

 . ]1[باشدمي نياز به حل مسائل برنامه ريزي خطي براي هر واحد مستقل
 

 هاتحليل پوششي داده  1-2
خروجـي   sورودي را جهـت توليـد    mگيري وجود دارد كه هـر يـك   واحد تصميم nكنيم در اينجا فرض مي

) ام را به ترتيب بـا نمادهـاي   jبردار ورودي و خروجي واحد  كنند.مصرف مي , , ...., )1 2
TX x x xJ j j mj=   و 

( , , ...., )1 2
TY y y yJ j j sj=    ــي ــايش م ــد.نم ــا  دهن xدر اينج ij و y rj   ــوده و ــامنفي ب ــادير ن 0Xمق J و  ≠

0Y J 1به ازاي هر   ≠ i= ،2 ،.. ،m  و r = 1 ،2،... ، s و j =1 ،2 ... ،n. 
 2و  1در فرمـول شـماره    با طرف هاي پوششي و مضربي در ماهيت ورودي براي ارزيابي واحد صـفر  CCRمدل 

  آمده است:
 

  CCRطرف پوششي مدل 
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   CCRطرف مضربي مدل 
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sدر اينجا sو +  .  ]2[تحت ارزيابي است به ترتيب بردارهاي كمكي متناظر قيود خروجي و ورودي واحد −
 :طبق تعريف يك واحد تصميم گيرنده وقتي كاراست هرگاه دو شرط زير برقرار باشد

1.     * 1z = )*z مقدار بهينه مدلCCR (.طرف پوششي است 

2.   * * 0s sr r
+ −= =  )*sr

sr*و−
+

 ].3[ )متغيرهاي كمكي در جواب بهينه هستند 
 
BPلگوريتم  ا  3 P1F

2
P هاي عصبيدر شبكه 

اي از روشي كه براي آموزش شبكه عصـبي اسـتفاده   در اين قسمت نمونه هاي شبكه عصبي،به دليل تنوع روش    
 .كنيمرا به طور خالصه معرفي مي شودمي

 Rumelhartبه طور وسيعي مطرح گرديد. اين الگوريتم به طور مستقل توسـط   BPگوريتم ال ،80در اواسط دهه  
دانيم وقتي بـه شـبكه   مي گرديد. يشبكه عصبي معرف حوزهدر  ودوباره معرفي شده  )1985( Parkerو )1986(

خطايي را تعريـف  كند. ابتدا بايد تابع ي تصادفي توليد ميهاخروجيكنيم، اي الگويي را عرضه ميآموزش نديده
همـان نتـايج    را در اين مقاله خروجي مطلوب دهد.كنيم كه تفاوت خروجي واقعي و خروجي مطلوب را نشان مي

. براي موفق شدن در آموزش شبكه عصبي، بايد خروجـي  گيريمدر نظر ميها حاصل از روش تحليل پوششي داده
در   ميزان تـابع خطـا را بـه طـور دائـم كـاهش دهـيم.       آن را به خروجي مطلوب نزديك كنيم. به عبارت ديگر بايد 

دهـد.  ، مقدار تابع خطا را كاهش داده و آن را از يك اليه به اليه پيشين آن انتشار ميمذكور الگوريتم همين راستا
)}هـاي   خروجـي   –اين شبكه را با استفاده از يك دسته از جفت ورودي همچنين  , ), ( , ),..., ( , )}1 1 2 2p t p t p tq q  
بـه  ها را به شبكه اعمـال كنـيم خروجـي     دهيم به طوري كه پس از آموزش اگر هر يك از اين وروديميآموزش 

 آمده از شبكه نزديك به خروجي مطلوب باشد. شاخص كارآيي براي اين شبكه عبارتست از : دست
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M) است و pqام ( qخروجي شبكه به ورودي  Maqكه در رابطه اخير
q q qe t a=  خطاي اين خروجي است. −

 شاخص كارايي به صورت زير تقريب زده مي شود:همچنين 

  )4(                                                                                                                                               1ˆ
2

T
q qV e e= 

 :گرددبه صورت زير بيان مي اين روش الگوريتمبه طور كلي  
هاي آموزشي را به شبكه اعمال كرده و خروجـي متنـاظر    با استفاده از رابطه زير ورودي مسير رفت:  .1مرحله 

كننـد.  ) در خـالل اجـراي محاسـبات رفـت، تغييـر نمـي      w( هـا ) و وزنbآوريـد. بايـاس (   به دسـت آن از شبكه 
نشـان دهنـده    fخروجي شـبكه و بـردار    aنشان دهنده شرايط اوليه شبكه، بردار  pدرمعادالت زير بردار ورودي 

نيـز توسـط طـراح     f تبـديل باشد و تـابع  قابل تنظيم ميb و   wيد توجه داشت كه پارامترهايبا تابع تبديل است.
 .(در اين مقاله از تابع سيگمويد، به عنوان تابع تبديل استفاده شده است) شود.انتخاب مي
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)، كه نشان دهنـده ميـزان تغييـرات تـابع خطـا      δ(بردار دراين مسير بردارهاي حساسيت مسير برگشت:  .2مرحله 

 توانيـد مـي  ه زيـر با استفاده از دو رابط .شوداز اليه آخر به اليه اول برگشت داده مي نسبت به ضرايب وزني هستند،
باشـد  شروع كار از اليـه آخـر يـا اليـه خروجـي مـي       ،. به عبارتي ديگر در مسير برگشتكنيدحساسيت را محاسبه 

و  شـده سپس بردار خطا از سمت راست به چپ از اليه آخر به اليه اول توزيـع   . استجائيكه بردار خطا در اختيار 

     مـاتريس قطـري اسـت كـه     Fح مـي نمايـد. در معـادالت زيـر     اصـال هـا را هاي مرتبط بـين اليـه  ضرايب وزني يال
 باشد.مي نرون هر نسبت به تغييرات ورودي تابع محركحساسيت هاي روي قطر آن شامل مقاديرمولفه
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 :شوندميها و باياس ها را با استفاده از روابط زير تنظيم  وزن :تنظيم پارامترها .3مرحله 
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w,توجه داريم كه  i j  وزن يالي است كهjبه نرون  امين عنصر بردار ورودي راiكند.ام متصل مي ,w i j∆و 
bi∆يه ها در الها و باياسمقدار اصالحي وزنk وباشد ميامα .نرخ يادگيري است 
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  توان استفاده نمود:جهت توقف تكرار الگوريتم از دو شاخص كارايي زير به طور همزمان مي توقيف: .4مرحله 

اي يـادگيري) كمتـر از مقـدار    ( جمع مربعات خطا براي تمامي الگوه ميانگين مربعات خطا در هر سيكل -الف
/ در نظر گرفته شده است.) بايستي توجه داشت كه هر سـيكل برابـر   05باشد.(در اين تحقيق اين مقدار  تعيين شده

 100ي نمونـه يـادگيري موجـود باشـد، سـيكل برابـر بـا        تـا داده  100با تعداد نمونه هاي يادگيري است. مثال اگر 
  مرحله تكرار است.

 

  .]4[يان خطا خيلي كوچك باشدب) نرم گراد
 

  ANN-DEAمدل   4
هـاي نهـان و   هـا بـا اسـتفاده از اليـه    هاي مجموعه دادهآوردن ويژگي به دستشبكه عصبي يك روش جديد براي 

تواند در درون شبكه عصبي گنجانده شود. آمده، مي به دستهاي عالوه بر آن، اين ويژگي است. ها آنبندي طبقه
-گيرنده دارد. اين روش نه تنهـا مـي  هاي تصميمزاياي زيادي در حل مسائل چند متغيره واحدروش شبكه عصبي م

. شـبكه  هـاي ديگـر تعمـيم دهـد    تواند نتـايج را در مجموعـه داده  بيند، بلكه ميبها، آموزش تواند از مجموعه نمونه
تواند آمـوزش را بـا   شبكه عصبي مي ها ندارد.ها و خروجياي براي پيوند دادن وروديعصبي نياز به مدل يا برنامه

هاي پرت يا گم شده نيز ادامه دهد. به همين خاطر است كه به طور گسترده در سيسـتم هـاي اقتصـادي مـورد     داده
 .]5[گيردمي استفاده قرار

 :شودمراحل طراحي مدل شبكه عصبي غالبا چنين تعريف مي
 ها را در يك جا جمع كنيد.همه داده .1
 هاي آموزشي تقسيم كنيد.هاي آزموني و دادهبه دو گروه داده ها راداده .2
 ي مناسب جهت شبكه تبديل كنيد. هاوروديها را به داده .3
وزن و  كـه پـارامتر  تكراركنيـد تـا زمـاني    3و 2و1راحـل  . م، آموزش داده و آزمون كنيدشبكه را انتخاب كرده .4

 باياس مطابق نتايج مطلوب، بهينه شوند.
 .ه حاصله استفاده كنيدازشبك .5
اسـت بـراي    ANNبـا ماهيـت ورودي) و    CCR(مـدل    DEAخواهيم از مدلي كه بر پايه تركيـب دو روش  ما مي 

آمـده از روش   به دسـت اساس اين تركيب بر مبناي مقايسه كارايي  گيري كارايي شعب بانك استفاده كنيم.اندازه
DEA  ها است.با نتيجه حاصل از آموزش داده          

 هــا و توانــايي  ه، توانــايي يــادگيري از مجموعــه نمونــANNدانــيم يكــي از خصوصــيات مهــم همــان طــور كــه مــي
هـاي آمـوزش در يـك شـبكه عصـبي باعـث       . استفاده از روشهاي پيشين استگيري بر طبق آموزش داده تصميم

 آيد.  به دستخروجي براي رسيدن به بهترين اوزان تغيير كرده تا بهترين  "ها مكرراشود وزن مي
هاي عصبي شامل چندين اليه است در هـر اليـه تعـدادي نـرون كـه بـا بردارهـاي وزن بـه هـم          ساختار انواع شبكه 

 هـا وزن ناميـده   ها متصـل بـه يكـديگر بـوده و توانـايي انتقـال جريـان ايـن اتصـال         . همه نروناند وجود دارندمتصل
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تـرين  ها بستگي دارد. يكـي از رايـج  ي ظاهر شدن تاثير اين وزنبه چگونگ ANNشود. رتبه بندي موفقيت يك  مي
را بـه   ورودي هـا ، استفاده از يك پرسپترون چند اليه بـا سـه اليـه متفـاوت اسـت. اليـه ورودي،       ANNاستفاده از 

ي بـين  نمايد، اليه نهان نيز وقتي ارتباط غير خطرا به بيرون منتقل مي ها خروجيها منتقل كرده، اليه خروجي،  نرون
يابـد.)  هـاي ديگـر اطـالع مـي    ورودي و خروجي برقرار باشد،( اليـه نهـان توسـط تـابع محـرك، از تغييـرات اليـه       

 .]6[ كندي شبكه را منتشر ميها خروجي
ــه    كــه در  DEAي ورودي هــاهــايي از طبــق نســبت ANNي ورودي هــادر ســاختار مــورد اســتفاده در ايــن مقال

بينـي شـود،   هايي كه بايد پيششود، در نظرگرفته شده و خروجي آن از وزنگيري كارايي از آن استفاده مي اندازه
درون يك اليه از واحدها كه اليـه   هاورودي اينها را به شبكه داده وهمزمان كند. به اين ترتيب وروديتبعيت مي

(اليه  به نوبت، به طور همزمان به درون اليه دومها ي اين واحدهاخروجي. شونددهي ميسازند وزنورودي را مي
توانـد بـه   مـي  هـاي اولـين اليـه نهـان،    ورت وجود چندين اليه نهان، خروجيشوند. در صنهان) از واحدها وارد مي

اختيـاري اسـت، امـا    ANN هـاي نهـان در  الزم به ذكر است تعداد اليه عنوان ورودي اليه نهان ديگر استفاده شود.
ي آخـرين اليـه نهـان بـه     ي وزن شـده هاخروجيشود. در نهايت تا حداكثر سه اليه نهان استفاده ميمعموال ازيك 

 .] 7[ كندهايي را توليد ميشوند ودر نهايت دادهعنوان ورودي به  اليه خروجي وارد مي
ك اليـه  مورد استفاده در اين پروژه از سه اليه تشكيل شده است. كه يك شبكه پيش خور با يـ  ANN-DEAمدل 

هـا بـه هـم مـرتبط هسـتند. بـا اسـتفاده از ايـن شـبكه          ها به وسيله بردار وزنمخفي و يك اليه خروجي است ونرون
 توان كارايي واحدهاي تصميم گيرنده را تخمين زد. مي

هاي اوليه صفر در نظـر گرفتـه   شوند. وزنهاي آزموني به طور مكرر به شبكه عصبي ارايه ميدر روش مذكور داده
اسـت   DEAشوند سپس خروجي شبكه عصبي با خروجي مطلوب  كه همـان درجـه كـارايي حاصـل از روش     مي

هاي اوليـه متفـاوت كـه در جهـت كـاهش      ها با مجموعه وزنمقايسه شده و اگر خطا زياد باشد روند آموزش داده
 بـه دسـت  تـري  ي مطلوب. با انجام اين كار خطا در هر تكرار كمتر شده و خروجشودخطاي اوليه است، تكرار مي

 باشـد.   0.05آيد. خروجي مطلوب شبكه عصبي در اين تحقيق خروجي اسـت كـه ميـزان خطـاي آن كمتـر از      مي
ها، خروجـي  مجموعه داده تمامآمده در روند مذكور به كل شبكه تعميم داده شده و براي  به دستهاي بهينه وزن

 . ]8[آيدمي به دستهاي بهينه مذكور مطلوب با استفاده از وزن
گردد كـه در  ها، نتايجي حاصل ميكنيم. در روند آموزش دادهپردازش مي ها را قبل از آموزش،ما قسمتي از داده

، نتـايج غيـر قابـل    آن هـا هايي كه بـه ازاي  هگيرند. براي استفاده از مجموعه دادهاي قابل قبول قرار نميبازه جواب
   كنـيم هاي ورودي و خروجي مقدار مينيمم و ماكزيمم تعريـف مـي  خصآيد براي هر يك از شامي به دستقبول 

قابل قبول باشد. پس از تعيـين   بازه ها قرار گيرند، نتيجه حاصل به صورتي كه اگر مقادير ورودي و خروجي درآن
اي هـ در بـازه   آن هاها، واحدهايي كه حداقل يكي از مقادير ورودي و خروجي هايي براي هر يك از شاخصبازه

هـاي تعيـين شـده قـرار     بـازه  در تـا كنيم ميگيرد را با تقسيم بر يك عدد ثابت، طوري محدود تعيين شده قرار نمي
 .]9[آيد به دست ]1,0[ و خروجي حاصل از شبكه بين بازه گيرند
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 نتايج     5
 تحليل كارايي شعب بانك اقتصاد نوين در سه مرحله انجام شده است:در اين مقاله 

 DEA نتايج مدل -
 DEA-ANNنتايج مدل  -
   DEA-ANN با  DEAمقايسه نتايج  -

علـت انتخـاب ايـن     انجام شده اسـت.  افتتاح شده اند،  1386/3/1شعب بانك كه قبل از تاريخ 40اين تحليل براي 
شـعبه در   26 ايـن تعـداد شـعبه،   از  تاريخ براي معنادار شدن مقدار كارايي در آن سال براي شعب مورد نظر اسـت. 

هـا از ذكـر اسـامي شـعب      ي ديگر قرار دارند. بـا توجـه بـه محرمانـه بـودن داده     هاانشعبه در مراكز است 12و تهران 
بـاالترين كـارايي را در    12، 27، 1، 2، 8، شـعبه هـاي  1386با توجه به جدول مربوط به سال  خودداري شده است.

توانيم بـا ثابـت نگـه    ما مي باشند.ايي ميبه ترتيب داراي كمترين كار 17، 22، 28، 23، 20و شعب بين شعب دارند
مانند مانده تسهيالت و كارمزدهاي دريـافتي نمـوده و شـعب     هاخروجياقدام به افزايش  ،ورودي ها  داشتن سطح 

-وجـي خر ،ورودي هـا با ثابت نگه داشتن سطح  ،37به عنوان مثال براي شعبه  .ناكارا را به شعبي كارا تبديل نماييم

 دهيم تا اين شعبه به يك شعبه كارا تبديل گردد. % افزايش مي 64، به ميزان 0.61قسيم بر عدد ي خود را با تها
 

 1386براي تخمين كارايي شعب در سال DEA نتابج مدل كاربردي . 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  80/0 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  

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

 

                            
 
 
 
 
 
 

 1387براي تخمين كارايي شعب در سال DEA نتابج مدل كاربردي  . 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 
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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 

 

بيشترين كارايي  دهد كه نشان مي 1387تخمين كارايي در جدول  مريوط به سال براي  DEAنتايج مدل كاربردي 
بوده و كمترين كارايي به ترتيـب مربـوط بـه شـعب شـماره       12، 27، 30، 36، 40 به ترتيب مربوط به شعب شماره

مـي    ا براي افزايش كـارايي شـعب ناكـارا ر    1386شده در مورد سال  تحليل ذكرمي باشد.  14، 38، 23، 28، 20
 .تكرار كرد "توان مشابها

 1386براي تخمين كارايي شعب در سال  ANN-DEAنتايج 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 
 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 1387براي تخمين كارايي شعب در سال  ANN-DEA نتايج 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 
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6427/0  34 5261/0  24 3805/0  14 6981/0  4 

1.0064 35 2561/0  25 7853/0  15 0027/1  5 

0.5997 36 3905/0  26 2337/0  16 9736/0  6 

0.3940 37 0001/1  27 2973/0  17 4690/0  7 

0.3683 38 1409/0  28 4190/0  18 7564/0  8 

0.6114 39 2504/0  29 5132/0  19 4876/0  9 

0.8224 40 9024/0  30 0731/0  20 0021/1  10 

 
با توجه به جدول  مربوط  نمايش داده شده است. 4و 3 در جدول ANN-DEAآمده ازروش  به دستنتايج نهايي 

به  18، 17، 25، 29، 23و شعب باالترين كارايي را در بين شعب دارند 35، 27، 26، 8، 2هاي، شعبه1386به سال 
 .ترتيب داراي كمترين كارايي مي باشند

دهـد كـه    نشـان مـي   1387براي تخمين كـارايي در جـدول  مريـوط بـه سـال       ANN-DEA نتايج مدل كاربردي
به ترتيـب داراي   28، 20، 25، 29،  16داراي بيشترين كارايي در بين شعب بوده و شعب  35، 27، 10، 5، 1شعب

 كمترين كارايي هستند.
شعب در اين دو روش داراي  شود كه رتبه بندي با توجه به رتبه بندي شعب كارا و ناكارا در دو روش مشخص مي

 شود.ا ضريب هميستگي اسپرمن سنجيده ميمشابهي است كه مقدار اين تشابه ب "نتايج تقريبا
 شود: از سازگاري دو شاخص زير استفاده مي  ANN-DEAو DEA براي مقايسه نتايج دو روش

 درجات كارايي -

 هارتبه -
آمده است بـه ترتيـب برابـر بـا       به دست 1387 و 1386ي سال هادر  DEAمتوسط درجات كارايي كه از روش 

 برابر 1387و  1386ي سال هادر   ANN-DEAمي باشد. و متوسط اين درجات در روش 6245/0و  7075/0

 دهد كه دو روش سازگاري خوبي در تعيين كارايي دارند.اين مساله نشان مي مي باشد. 5989/0و  6843/0
 .نمايش داده شده اند 6و  5ولهاي اند مقايسات در جدعبه برتر شناخته شدهشعبه اي كه به عنوان ده ش 10از لحاظ 

 شعبه رسيده است. 8به  1387اين تعداد در سال.شعبه اول مشتركند 10شعبه در ميان  7تعداد  1386در سال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1386در سال  ANN-DEAو  DEAمقايسه شعب برتر دو روش . 5جدول 

ANN-DEA رتبه DEA 
27 1 27 
40 2 40 
28 3 28 



 

روش شبکه عصبی و تحلیل پوششی  ارزیابی کارایی شعب بانک اقتصاد نوین با ترکیبی از ،رابيان و همكارانمح
 ها داده

38 
 

35 4 7 
2 5 27 
8 6 8 

30 7 30 
12 8 12 
31 9 5 
1 10 1 

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

ANN-DEA رتبه DEA 
1 1 2 
5 2 5 

10 3 10 
27 4 12 
35 5 35 
2 6 40 
6 7 27 

30 8 15 
11 9 30 
40 10 1 

 
 يشنهادهاارايه پ  6

كارهايي براي افزايش كارايي در شعب ناكارا ارايه نمود. يكـي از ايـن   توان راهآمده مي به دستبا مطالعه نتايج 
، 1387ن ها در سـال  آ كارها در مورد شعبي است كه اگر چه در جذب سپرده ها موفق بوده و ميزان مانده سپردهراه

علت اين امـر پـايين بـودن     ن ها بهبود نيافته است.آولي كارايي  افزايش چشمگيري داشته است 1386نسبت به سال 
توانند كارايي خود را افـزايش   اين شعب با اعطاي تسهيالت بيشتر مي هاست.نآمانده تسهيالت نسبت به مانده سپرده 

 دهند.
    ركنـان اشـاره كـرد.   از ديگر عوامل ناكارايي برخي شعب، مي توان به باال بودن هزينه هاي عملياتي و تعداد زيـاد كا 

  .شعب مذكور نيز به سمت كارايي بيشتر حركت خواهند كرد با كاهش معقول اين دو عامل،
توجه بيشتر به مقولـه اخـذ كـارمزد در قبـال ارايـه خـدمات بانكـداري از         توان به آن اشاره كرد،نكته ديگري كه مي

      اگرسـهم  عيـين مقـدار كـارايي شـعب نـدارد.     ايـن شـاخص تاثيرقابـل تـوجهي در ت     ل حاضـر، حـا در  مشتريان است.
بـه   تواند در بهبـود كـارايي شـعب نقـش مهمـي ايفـا نمايـد.        مي ،ك از طريق اخذكارمزد افزايش يابدهاي بانآمددر

بعضي از شعب كه با داشتن تعداد كاركنان زياد به علت موقعيت جغرافيايي و قرار گـرفتن در   خصوص در مورد
 اند. رسد تبديل به شعب خدماتي شده انند بازار به نظر ميمناطق پر رفت و آمد م
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