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  مقدمه
 Farrell(د را مطرح کر یکپارامتربار تخمین کارایی به روش نابراي اولین )1957(1فارل

نظر گرفت در 2گیرنده ي تصمیمبراي واحدهارا مرزي  ،تابع تولید تخمیناو به جاي ).1957
ادوارد «با تز دکتري  3ها تحلیل پوششی داده اام .این مرز را مالك سنجش کارایی قرار داد که
آموزان  پیشرفت تحصیلی دانش در آن شروع شد که 5»کوپر و چارنز«تحت راهنمایی  4»زدرو

به  و این تحقیق در نهایت مورد ارزیابی قرار داده بودند 1978مدارس آمریکا را در سال 
  .)Charnes and et all, 1978(منتج گردید CCR6معرفی مدل 

.بود شدهطراحی هاوروديو با نگرش به ) CRS(7این مدل با فرض بازده به مقیاس ثابت
. ها در مقیاس بهینه عمل کنندبنگاهۀ فرض بازده به مقیاس ثابت زمانی مناسب است که هماما 

) VRS(9فرض بازده به مقیاس متغیر ه ورا بسط داد CCRمدل ) 1984(8بنکر، چارنز و کوپر
  .)Charnes and et all, 1984(دش10BCCافزودند که منجر به ارائه مدل  را به آن
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انتخاب متغیرهاي ورودي و خروجی، در ارزیابی کارایی یک واحد از اهمیت باالیی 
یی عنوان عوامل مؤثر بر کارا توان به در عمل تعداد زیادي از متغیرها را می. برخوردار است

ها و مؤسسات  هاي بانک ها و خروجی رویکردهاي مختلفی براي تعیین ورودي. نظر گرفت در
در. هستنداي واسطهو رویکردتولیديدو رویکردها آنترین عمدهاما. مالی وجود دارد

تولیدها براي و سپردهسرمایهکار،نیرويازها بانکشود اي، فرض می واسطهرویکرد
  .کنند نمیاستفادهمالیتسهیالت
شود، نظر گرفته می عنوان خروجی سیستم در نیز بهها سپردهوام،بر عالوهتولیديرویکرداما در

. )Berger and Humphrey 1997(است سرمایهوکار نیرويشاملفقطها وروديکه طوري به
اد متغیرهاي مؤثر نظر از تشخیص ماهیت یک متغیر از حیث ورودي یا خروجی، معموالً تعد صرف

شده براي یک  کار گرفته با هر منبع به  DEAمدلدر یک . بر عملکرد یک سیستم بسیار زیاد هستند
فعالیت بنگاه  ۀمتغیرهاي خروجی هم در نتیج. عنوان یک متغیر ورودي رفتار شود واحد باید به

مواقع الزم است  همچنین در برخی. روند کار می ها به ها به خروجی منظور تبدیل ورودي به
 Klimbergفهرست متغیرها وارد شوند متغیرهاي محیطی که بر فعالیت واحد تأثیرگذارند، نیز در

and Puddicombe, 1995).(  
عنوان ورودي و آن دسته از  افزایند به آن دسته از متغیرهاي محیطی که منابعی را به بنگاه می

 ,Pinto and et all(شوند  نظر گرفته می عنوان خروجی درمتغیرهایی که نیازمند منابع بنگاه هستند به

2012(.  
 Jenkins(دهد  استفاده از تعداد زیاد متغیرهاي ورودي و خروجی دقّت تحلیل را کاهش می

and Anderson, 2003( .عالوه تعداد زیاد متغیرها باعث کاهش تفاوت بین نمرات کارایی  به
 ,Golany and roll(نظر خواهند رسید  تري از واحدها کارا بهواحدها شده و به این ترتیب تعداد بیش

بر افزایش نمرات کارایی، تعداد واحدهاي کارا  عالوه DEAواقع تعداد بیشتر متغیرها در  در. )1989
براي . )Nunamaker, 1985(انجامد  را نیز افزایش داده و به کاهش قدرت تشخیص مدل می

یکی . اند ، تاکنون رویکردهاي متعددي توسعه یافتهDEAهاي  مدلترین متغیرها در   شناسایی مرتبط
اساس نظر متخصصان است که از آن جمله  گري فهرست متغیرها بر از این رویکردها شامل غربال

  .)Golany and roll, 1989(مراتبی اشاره نمود  توان به روش دلفی یا روش تحلیل سلسله می
شود، روش تحلیل رگرسیون و  کار گرفته می ا بهرویکرد دیگري که براي کاهش متغیره

در این رویکرد همبستگی باال بین متغیرهاي موجود در مدل به معنی . همبستگی بین متغیرها است
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عبارتی در این روش هدف، انتخاب مجموعه متغیرهایی است که  به. شود بودن متغیرها تلقی می زاید
اما همبستگی آماري . )Salinas and et all, 1996(دترین همبستگی را با یکدیگر داشته باشن کم

که  که زمانی تواند معیار مناسبی براي انتخاب متغیرهاي ورودي و خروجی باشد چرا بین متغیرها نمی
نیز محدودیت زاید  DEAیک متغیر در تحلیل همبستگی متغیري زاید است، لزومًا در مدل 

شدن  گی باال بین متغیرها به این معنا نیست که اضافهدیگر وجود همبست بیان به. شود محسوب نمی
بنابراین کاربرد تحلیل همبستگی براي . یر نخواهد داشتتأثیی کارآمتغیر در تحلیل بر نمرات 

استقبال قرار گرفته بود، اما بعدها مورد انتقاد قرار گرفت در مدل  قبًال موردکاهش متغیرها اگرچه 
DEA منطقی خواهد بود  غیر)namaker, 1985Nu.(  

ها، در رویکرد دیگري، اثر متغیرها بر روي تغییر نمرات کارایی که با  در مقابل این روش
با استفاده از این رویکرد، . گیرد شود، مبنا قرار می بررسی اثر حذف یا کاربرد آن سنجیده می

ه توسط بنکر یی از آزمون آماري ککارآمنظور بررسی اثر حذف یا کاربرد متغیر بر نمرات  به
که تغییرات  هنگامی. )Banker, 1993( ،)Banker, 1996(شود  است، استفاده می معرفی شده

بودن متغیر بر نمرات  توان در مورد مؤثر دار باشد، آنگاه می نمرات کارایی از نظر آماري معنی
، )Edirisinghe and Zhang, 2010(یی مطمئن بود و از حذف آن از مدل خودداري کرد کارآ

)Kittelson, 1996( ،)Yan and et all, 2012.(  
منظور انتخاب مؤثرترین متغیرهاي ورودي و خروجی از رویکرد جدیدي  در این پژوهش به

  .است استفاده شده 1اساس روش آنالیز تشخیصی بر
  

مبانی نظري تحقیق
و همکاران، در 2و آماردان انگلیسی کارل پیرسون 1930نظریۀ ابتدایی آنالیز تشخیصی به دهۀ 

طور خاص توسط فیشر  اما این روش به. گردد  می ها یا ضرایب تشابه نژادي بردر زمینه فواصل گروه
متغیره براي حل  ابداع شد و بر پایۀ جبر ماتریسی مورد استفاده در رگرسیون خطی چند) 1936(

اسخگویان بندي پآنالیز تشخیصی براي طبقه). 1385منصورفر،(معادالت خطی توسعه یافت 
در مواردي که . رودکار می وجهی به یک متغیر وابسته اسمی دو یا چند) کدهاي(اساس مقادیر  بر

بینی تغییرات متغیر وابسته از روي متغیر وابسته اسمی و متغیرهاي مستقل کمی باشند، براي پیش
                                                                                                                 
1. Discriminant Analysis (DA)
2. Charle Pearson
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,pardoe and et all(توان از آنالیز تشخیصی استفاده کرد متغیرهاي مستقل، می با فرض  ).2007
با کدهاي صفر و یک مشخص کرد،  آن راوجهی باشد و بتوان  که متغیر وابسته از نوع اسمی دو این

در این شرایط هدف آنالیز تشخیصی . دهد هاي دوگانه می این متغیر مفهوم عضویت در گروه
ر به بهترین اي که این ترکیب منجگونه کردن ترکیبی خطی از متغیرهاي مستقل کمی است به پیدا

بینی ممکن از نمرات متغیر وابسته که با کدهاي دوگانه مشخص شده گردد که این ترکیب پیش
  .)pinto and et all, 2012(خطی، تابع تشخیصی نام دارد 

  
  مفروضات آنالیز تشخیصی

شود که  توصیه می. وجهی یا چندوجهی واقعی است متغیر وابسته یک متغیر اسمی دو - 1
صورت ساختگی به یک  نسبی به/ اي ي انجام آنالیز تشخیصی یک متغیر کمی فاصلهگاه برا هیچ

  .وجهی تبدیل نشود متغیر دو
هاي توان از دادهبنابراین نمی. گیرنده باید مستقل از یکدیگر باشند تمامی واحدهاي تصمیم - 2

  .ده نموداستفا) هاي جفتی هاي پانل و داده هاي قبل و بعد، داده داده: مانند(مرتبط 
. شوند، تعلق گیرند اساس متغیر وابسته تشکیل می هایی که بر تمامی پاسخگویان باید به گروه - 3
  .طور متقابل مانع باشند و هر پاسخگو به یک گروه اختصاص یابد ها باید به گروه
  .حداقل باید دو پاسخگو براي هر گروه وجود داشته باشد - 4
) n-2(2توانیم استفاده کنیم برابر با تعداد نمونه منهاي  می حداکثر تعداد متغیر مستقلی که - 5
  .است
شوند برابر  هایی که تشکیل می یک از متغیرهاي مستقل در گروه انحراف استاندارد هیچ - 6

  .باشد صفر نمی
اساس متغیر وابسته شکل  هایی که بر واریانس هر کدام از متغیرهاي مستقل در بین گروه - 7

هاي پرت در  وجود داده ◌ٔ دهنده تواند نشان ها می عدم برابري واریانس. برابر باشدگیرند، باید  می
  . یک یا چند گروه باشد

همبستگی بین هر دو متغیر مستقل در هر گروه باید با همبستگی بین هر دو متغیر مستقل در  - 8
  .داردهمبستگی مشابه و برابر  بنابراین هر گروهی یک ماتریس. گروه دیگر برابر باشد

یعنی یکی از متغیرهاي مستقل . خطی کامل بین متغیرهاي مستقل وجود نداشته باشد هم - 9
که یکی از متغیرهاي مستقل تابع متغیرهاي  همبستگی باالیی با متغیرهاي دیگر داشته باشد و یا این
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ه و صورت مقدار تولرانس براي آن متغیر به عدد صفر نزدیک شد آن در. دیگر باشد، مجاز نیست
چه میزان همبستگی  هر. فرد نخواهد بود به آمده یک تابع تشخیص منحصر دست ماتریس به

 Tabachnick and(متغیرهاي مستقل بیشتر باشد، تابع تشخیصی از توان کمی برخوردار است 

Fidell, 2011( ،)Warner, 2013.(  
  

  مفاهیم کلیدي آنالیز تشخیصی
 اطالقها  ین نیز به آنبیشپي مستقل هستند که متغیرهاي همان متغیرها: 1دهنده متغیرهاي تمییز

  .شود می
 SPSSبندي شده در  عنوان متغیر گروه همان متغیر وابسته است که به: 2متغیر مالك یا معیار

  .بندي در آنالیز تشخیصی نیز همین متغیر است هدف اصلی طبقه. معروف است
از  ترکیب خطی وزنی بهینهمعروف است،  4تابع تشخیصی که به ریشه کانونی: 3تابع تشخیصی

و یا  xتابع تشخیصی ممکن است از نمرات خام متغیرهاي مستقل . نمرات متغیرهاي مستقل است
یک نمره تابع . تابع تشخیصی مشابه معادله رگرسیونی است. محاسبه شود zنمرات استاندارد 

وسیله یک ضریب وزن داده  ي متغیرهاي مستقل که به تشخیصی براي هر واحد از روي مجموعه
باشد، فقط یک تابع تشخیصی وجود  که دو گروه وجود داشته جایی. گردد است، محاسبه می شده

ترین  رایج .خواهد داشت و در نتیجه یک مجموعه از ضرایب تابع تشخیصی براي آن وجود دارد
  :صورت زیر است شکل نمایش تابع تشخیصی به
)2 (i i1 1 i2 2 iD d z d z .... c x      

در ضریب تابع  zنمرات استاندارد متغیرهاي مستقل یعنی  ضرب مقدار این تابع از حاصل
  . شود محاسبه می diتشخیصی استاندارد 

مفهوم همبستگی . شوند ضرایب تابع تشخیصی براساس مفهوم همبستگی کانونی محاسبه می
ترکیب خطی از متغیرهاي  کردن ترکیب خطی از متغیرهاي مستقل و کانونی درواقع به مفهوم پیدا

تحلیل تشخیصی نیز اساساً یک مسئله همبستگی . وابسته است که حداکثر همبستگی را داشته باشند
                                                                                                                 
1. Discriminating variables (DVS)
2. Criterion variables (CV)
3. Discriminant function (DF)
4. Canonical Root
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ها در یک سمت معادله و متغیرهاي مستقل در طرف دیگر آن  کانونی است که عضویت در گروه
و وابسته که بیشترین  هاي خطی از متغیرهاي مستقل محاسبه همبستگی کانونی و ترکیب. قرار دارند

همبستگی را ایجاد کنند از طریق محاسبۀ بردار ویژه و مقدار ویژه ماتریس همبستگی ممکن 
واقع به پیدا کردن ترکیب  در تحلیل تشخیص وقتی تنها دو طبقه در مسئله مطرح است، در. شود می

. شود نه تبدیل میخطی از متغیرهاي مستقل که بیشترین همبستگی با متغیر وابسته با کد دوگا
شوند که مقدار تابع بیشترین  اي انتخاب می گونه به) 2(دیگر ضرایب در سمت راست معادله  بیان به

ترتیب براي هر واحد  این به. همبستگی با متغیر وابسته که بیانگر تعلق به دو گروه است داشته باشد
که میانگین هر متغیر  به دلیل این. ل محاسبه استقاب iDمورد بررسی یک نمره تشخیصی 

است، میانگین نمره تشخیصی  1که استاندارد شده باشد، صفر و انحراف استاندارد آن برابر با  زمانی
بنابراین واحدهایی که نمره تشخیصی آن منفی باشد در یک . براي تمام واحدها برابر با صفراست

شوند  بندي می ها مثبت باشد در گروه دیگر طبقه گروه و واحدهایی که نمره تشخیصی آن
)Tabachnick and Fidell, 2011.(  

. وجهی باشد، تعداد تابع تشخیصی همواره برابر با یک است در مواقعی که متغیر وابسته دو: نکته
که متغیر وابسته چندوجهی باشد، در آن صورت تعداد تابع با حداقل یکی از مقادیر زیر  اما زمانی

  .)Warner, 2013(ابر استبر
) k-1(تعداد طبقات متغیر وابسته منهاي یک  - 1
دهنده تعداد متغیرهاي مستقل تمییز - 2

شده تابع تشخیصی  این ضرایب، که به ضرایب استاندارد: کاربرد ضرایب تشخیصی استاندارد
 Tabachnick(وند ر کار می اند، براي مقایسۀ اهمیت نسبی متغیرهاي مستقل به کانونی نیز معروف

and Fidell, 2011( ،)Warner, 2013(.  
  

  ارزیابی مدل یا تابع آنالیز تشخیصی
ي به نام اآمارهها، از  دار بین گروه هاي معنی براي آزمون کارایی تابع تشخیصی در ایجاد تفاوت

آید  ت میدس کاي اسکوئر به آمارهداري آن از روي مقدار  شود که معنی استفاده می 1النداي ویلکز
)Warner, 2013(.  

                                                                                                                 
1. Wilks’ lambda



  93بهار، 32زدهم، شماره مطالعات مدیریت صنعتی، سال دوا  148

  انتخاب متغیرهاي ورودي و خروجی
پس از بررسی مفروضات آنالیز تشخیصی، با توجه به ضرایب تشخیصی استاندارد که اهمیت 

هدف . شوند دهند؛ متغیرهاي اصلی مدل انتخاب می نسبی متغیرهاي موجود در مدل را نشان می
ست که داراي بیشترین میزان تأثیر در این روش انتخاب یک متغیر ورودي و خروجی ا

  .هستند Yبندي واحدها در دو گروه متغیر وابسته  گروه
  

  هاي تحقیق بحث و یافته
یافته و سپس کارایی  در این پژوهش ابتدا با استفاده از آنالیز تشخیصی متغیرهاي مدل کاهش

ستفاده از ادبیات ا با. ادارة سرپرستی منطقه جنوب بانک سپه سنجیده شد 3شعبۀ درجه  36
اي از  جنوب بانک سپه، فهرست اولیه ۀسرپرستی منطق ةموضوع و نظر کارشناسان و مدیریت ادار

:متغیر اولیه عبارتنداز 8متغیرهاي پژوهش انتخاب گردید که 
، هزینه کل )قیمت هاي گران سود پرداختی به انواع سپرده(سود پرداختنی : متغیرهاي ورودي

  ).منقول اعم از منقول و غیر(و میزان سرمایه ) رسنلیهزینه اداري و پ(
میزان تسهیالت پرداختی، درآمد کل، میزان سپرده کل، نسبت تسهیالت : متغیرهاي خروجی

  .به مطالبات و تعداد اسناد
  

  انتخاب متغیرهاي ورودي و خروجی
  تعیین حجم نمونه

کل شعب بانک سپه شهر تهران، ازاي هر متغیر مستقل از بین  براي انجام آنالیز تشخیصی به
متغیر موجود در  8ازاي  عبارت دیگر به به. عنوان نمونه انتخاب شد گیرنده به واحد تصمیم 18

عنوان نمونه انتخاب و نمرات کارایی این شعب  شعبه از شعب موجود در شهر تهران به 144مدل، 
جهانشاهلو و (ولیه محاسبه شدند و با استفاده از متغیرهاي ا گرايورودBCCبا استفاده از فرم 

این نمرات کارایی تعلق هر واحد به یکی از دو . )Tone and et all, 2010(، )1391همکاران، 
  .کنند گروه متغیر وابسته را مشخص می

  
  بررسی مفروضات آنالیز تشخیصی

 وجهی واقعی است که در دو سطح کارا و ناکارا متغیر کارایی که یک متغیر اسمی دو - 1
  .شود بندي می طبقه
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efficiency 1 codedby1 ,efficiency 1 codedby2     
شعبه اداره سرپرستی  178گیرنده مستقل از یکدیگر بوده و از بین  تمامی واحدهاي تصمیم - 2

  .شوند گیري تصادفی  انتخاب می شعبه براي نمونه به روش نمونه 144منطقه جنوب شهر تهران 
محاسبه  گرايورودBCCفاده از مدل گیرنده با است یی واحدهاي تصمیمکارآنمرات  - 3

طور متقابل مانع بوده و هر  ها به گروه. هاي کارا و ناکارا تفکیک شدند گردید و واحدها به گروه
، احتماالت اولیه براي عضویت واحدها در دو 1در جدول . یابد واحد به یک گروه اختصاص می

تمال تعلق یک واحد به یک گروه خاص دهد که برآوردي از اح گروه کارا و ناکارا را نشان می
گونه اطّالعی در مورد عضویت واحدها نداریم، فرض بر این است که  در حالتی که هیچ. است

  . تواند به هر گروهی تعلق داشته باشد می 0,5یک واحد با احتمال برابر 
  

  احتماالت پیشین براي هر گروه -1جدول
  قبلی  کارایی

1 0,5
2 0,5

نهایی 1
شعبه از شعب  81در این تحقیق . حداقل باید دو واحد براي هر گروه وجود داشته باشد - 4

  .است بنابراین این فرض نیز در مورد این نمونه رعایت شده. شعبه ناکارا است 63نمونه کارا و 
) n-2(2توان استفاده نمود، برابر با تعداد نمونه منهاي  حداکثر تعداد متغیر مستقلی که می - 5
ة متغیر مستقل اولیه با توجه به ادبیات موضوع و نظر کارشناسان ادار 8در این تحقیق تعداد . است

  . عنوان ورودي و خروجی انتخاب شدند حسابداري و آموزش بانک سپه به
هاي کارا و ناکارا برابر  یک از متغیرهاي ورودي و خروجی در گروه انحراف استاندارد هیچ - 6

هاي دو گروه متغیر  دهنده برابري میزان میانگین نشان F، مقدار آماره 2دول در ج. صفر نیست
df2درجه آزادي صورت و df1داراي دو درجه آزادي است که  Fآماره . باشد وابسته کارایی می

 0,1تر از  هاي کوچک ، آماره0,1تر از  داري کوچک در سطح معنی. درجه آزادي مخرج است
شود، در  طور که در این جدول مشاهده می همان. دار بین دو گروه است یبیانگر وجود تفاوت معن

متغیر سود پرداختنی، هزینۀ کل، درآمد کل، نسبت تسهیالت به  5هاي دو گروه براي  بین میانگین
  .داري وجود ندارد مطالبات و تعداد اسناد تفاوت معنی
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  انحراف معیار متغیرهاي مستقل -2جدول

Sig Std. 
deviation df2 df1 F

سود پرداختنی  0,811  1  142  646  0,253
0,108  169 هزینه کل  9,246  1  142
سرمایهمیزان  16,045  1  142  22546  0,000
0,002  12641 میزان تسهیالت  10,125  1  142
0,755  642 درآمد کل  0,097  1  142
سپرده کل  5,874  1  142  23190  0,017
الت به مطالباتنسبت تسهی  0,051  1  142  58  0,822
تعداد اسناد  0,434  1  142  2774  0,137

  
گیرد، واریانس هر یک از  اساس متغیر وابسته شکل می در داخل هر گروهی که بر- 7

رود، آزمون  کار می آزمونی که بدین منظور به. متغیرهاي مستقل باید در دو گروه مشابه باشد
صورت  آن تر باشد، در بزرگ 0,05ن از مقدار داري در آزمون لوی چنانچه سطح معنی. است 1لوین

تر از این  داري در آزمون کوچک اما چنانچه سطح معنی. است ها پذیرفته فرض برابري واریانس
  .ها پذیرفته نیست مقدار باشد، فرض برابري واریانس

  
ها آزمون برابري واریانس -3جدول

  آزمون لوین  

F sig

هافرض برابري واریانس 18,307 0,121
ها فرض نابرابري واریانس - -

  
هاي  است که به آزمون فرضیه 2باکس. هاي دو گروه، آزمون ام آزمون برابري کوواریانس- 8

  :پردازد زیر می

                                                                                                                 
1. Levene
2. Box's M Test
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  :H0.کوواریانس دو گروه برابر هستند
  :H1.کوواریانس دو گروه برابر نیستند

تفسیر نتیجه این آزمون باید گفت  در. است Fداري این آزمون براساس مقدار تبدیل شده  معنی
شود و  ها رد می باشد، فرض برابري کوواریانس 0,1تر از  داري کوچک که اگر سطح معنی

تر باشد نیز دال بر بزرگ 0,1داري از مقدار  چنانچه سطح معنی. ها با هم تفاوت دارند ماتریس
داري شود؛ میزان معنیده میمشاه 5که در جدول  طور همان. هاي کوواریانس است برابري ماتریس

تر است، بنابراین فرض صفر پذیرفته شده و ماتریس کوواریانس دو گروه  بزرگ) 0,1(از ) 0,293(
    .با هم برابر هستند

  Box's Mآزمون  -4جدول

  

  
  

دهد که ماتریس  این جدول نشان می. نان نام داردجدول بعدي لگاریتم دترمی -9
ترین تفاوت را با ماتریس کوواریانس  هاي کارا و ناکارا بیش کوواریانس کدام یک از گروه

بنابراین هر گروهی یک لگاریتم دترمینان دارد که مقدار آن، نتیجه . داخل گروهی کل دارد
وه است که در این جدول تفاوت گروهی همان گر مقادیر ویژه ماتریس کوواریانس درون

ستون . دهدتوجهی با یکدیگر ندارند و احتمال برابري کوواریانس دو گروه را افزایش می قابل
با . خطی ندارند رتبه نشان دهنده حداقل تعداد متغیرهاي مستقلی است که با یکدیگر رابطه هم

دهد که تمامی متغیرها با  متغیر مستقل در این پژوهش، ستون رتبه نشان می8توجه به وجود 
  .خطی ندارند یکدیگر رابطه هم

ها رتبه و لگاریتم طبیعی گروه -5جدول
کارایی لگاریتم دترمینان  رتبه
1گروه  8 129,757
2گروه  8 132,330

داخل گروهی کل 8 131,101

131,277  Box's M
1,380  Approx.F

36  df1
21419,7  df2  

0,293  Sig.  
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  ارزیابی مدل آنالیز تشخیصی
ریانس کل در نمرات متغیرهاي مستقل، از نسبتی از واریانس و کووا است النداي ویلکز عبارت

دهنده  تر باشد، نشان چه میزان الندا کوچک هر. باشد ها قابل تبیین نمی که براساس تفاوت بین گروه
از واریانس متغیر وابسته ) 1- 0,468(به عبارتی النداي ویلکز . ها است وجود تفاوت بین گروه

  .متفاوتندها با هم  داري صفر میانگین گروه یبنابراین در سطح معن. است کارایی را تبیین کرده
النداي ویلکز -6جدول

Test of Function(s) Wilks’ 
Lambda Chi-square df Sig.

1  0,468 60,017  8 0,058

  تابع تشخیصی
یب تشخیصی استاندارد براي هر ضرا، »ضرایب تابع تشخیص کانونی«با عنوان  7جدول 

ی هر متغیر مستقل در تابع تشخیصی را ضمن کنترل اثر سایر متغیر مستقل است و سهم تفکیک
  .دهد متغیرها نشان می

  ضرایب تابع تشخیص کانونی -7جدول

متغیرها تابع
1  

سود پرداختنی 0,974
هاي کل هزینه 0,767

میزان سرمایه 0,966
میزان تسهیالت 0,449-

درآمد کل 0,781-
ها میزان سپرده 0,087-

الت به مطالباتنسبت تسهی 0,404-
تعداد اسناد 0,672-
Constant 725 .6-  

  
  بندي نتایج تحلیل تشخیصی طبقه

بندي واحدها در دو گروه کارا و ناکارا، میزان  ترین جدول طبقه عنوان مهم به 8جدول 
در این جدول که جدول آشفتگی نام دارد، . دهد شده را نشان می بندي انجام موفقیت طبقه
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بودن واحد در ارزیابی تحلیل  شده متغیر وابسته یعنی کارا و ناکارا ا طبقات مشاهدهه ردیف
بودن مقدار تابع  آن یعنی مثبت یا منفی ةبینی شد ها نیز طبقات پیش ها و ستون پوششی داده

واحد 60واحدي از واحدهاي کارا، 81با توجه به این جدول از یک گروه . تشخیص هستند
) درصد 9,25معادل (واحد 21اند و  بندي شده درستی طبقه از واحدها به) درصد 1,74معادل (

معادل (واحد 47واحد ناکارا، 63از بین . اند هم به اشتباه در گروه واحدهاي کارا قرار گرفته
هم به اشتباه در ) درصد 4,25معادل (واحد 16اند و  بندي شده درستی طبقه به) درصد 6,74

بندي در دو گروه  شود که دقّت طبقه بنابراین مالحظه می. اند ر گرفتهگروه واحدهاي ناکارا قرا
شود و هر  نامیده می 1بینی نسبت ضربه دقّت کل پیش. واحدهاي ناکارا و کارا تقریباً برابر است

. تر است ها از یکدیگر بیش بندي و تفکیک گروه تر باشد، دقّت طبقه چه مقدار آن بیش
درستی در دو گروه کارا و ناکارا  درصد به 24,86در دو گروه مجموع براساس این نسبت  در

  . اند بندي شده مانده نیز به اشتباه طبقه درصد باقی 36,13و  اند شدهبندي  طبقه
  

  )آشفتگی(بندي نتایج  طبقه -8جدول
بنديگروه گروه بینی شده عضویت گروهی پیش نهایی

14 25

  اصلی
1  تعداد 60 21 81

2 16 47 63

%
1 74,1 25,9 100
2 25,4 74,6 100

معتبر متقاطع
1  تعداد 60 21 81

2 16 47 63

%
1 74,1 25,9 100
2 25,4 74,6 100

                                                                                                                 
1. Hit Ratio
2. [(60*47/144) /100] = 86.4%
3. 100- 86.4
4. Efficient Units
5. Inefficient Units
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  ارزیابی کارایی واحدها
نظر نهایت با توجه به رعایت مفروضات و تحلیل دقّت آنالیز تشخیصی، همچنین با در در
، متغیرهاي ورودي و خروجی مطابق با )7جدول(نونی ضرایب تابع تشخیص کا گرفتن
شود که دو متغیري که داراي بیشترین ضریب تشخیصی  مشاهده می. انتخاب شدند 9جدول

لذا در این مورد دو متغیر ورودي سود پرداختنی و میزان . باشند هستند، هر دو ورودي می
کل که بعد از این دو متغیر ترین متغیرهاي ورودي و متغیر درآمد  عنوان مهم سرمایه به

  .عنوان متغیر خروجی انتخاب شدند گردد، به ترین محسوب می مهم
  

  متغیرهاي انتخاب شده -9جدول
  متغیرهاي خروجی  متغیرهاي ورودي

درآمد کل  سود پرداختنی
  میزان سرمایه

ن یري ایکارگ بهو با  گرايورودBCCسپس نمرات کارایی واحدها با استفاده از فرم 
  .است آمده 10ها محاسبه و در جدول  شاخص

  
  نمرات کارایی واحدها با استفاده از متغیرهاي انتخاب شده -10جدول

واحدهاي 
گیرنده تصمیم کارایی واحدهاي 

گیرنده تصمیم کارایی

A1  1,000  A19 0,786
A2 1,000  A20 1,000  
A3 0,915 A21 0,998
A4 0,927  A22 0,871
A5 0,944 A23 1,000  
A6 0,976 A24 0,920
A7 1,000  A25 0,982
A8 0,955 A26 1,000  
A9 0,945  A27 1,000  
A10 0,893  A28 0,996
A11 0,848 A29 0,924
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A12 0,856 A30 0,953
A13 1,000  A31 1,000  
A14 1,000  A32 0,895
A15 0,979 A33 0,986
A16 0,875 A34 1,000  
A17 0,968 A35 0,950
A18 0,982 A36 0,875

  
  گیري نتیجه

کردن ترکیبی خطی از متغیرهایی مستقل پیدا آنهدف آنالیز تشخیصی روشی است که 
بینی از تعلق  اي که این ترکیب از نمرات خام متغیرهاي مستقل بهترین پیش گونه است به

  .ها را ممکن سازند بررسی به گروه واحدهاي مورد
ت نسبی متغیرهاي مستقل در ارزیابی اهمیا هدف در این پژوهش آنالیز تشخیصی ب

چه این  هر. است شده کار گرفته واحدها به دو گروه واحدهاي کارا و ناکارا بهبندي طبقه
بینی عضویت واحدها در دو  تر باشند، میزان تأثیر متغیر مستقل مربوطه در پیش ضرایب بزرگ

متغیرهاي اولیه متغیرهایی که داراي بنابراین از بین . تر است گروه کارا و ناکارا بیش
. ترین متغیرها از بین متغیرهاي اولیه انتخاب شدند عنوان مهم بودند، بهترین ضرایب بزرگ

ترتیب از بین متغیرهاي اولیه، متغیرهاي ورودي سود پرداختنی، میزان سرمایه و متغیر  این به
ار در نمرات کارایی واحدها انتخاب ترین متغیرهاي تأثیرگذ عنوان مهم خروجی درآمد کل به

انتخاب متغیرهاي ورودي و خروجی که تأثیر فراوانی در تعیین کارایی و ناکارایی .شدند
با توجه به کاهش قدرت . ارزیابی دارند، از اهمیت زیادي برخوردار است واحدهاي تحت

انتخاب روشمند ها،  ها و خروجی  ها با افزایش تعداد ورودي تشخیص تحلیل پوششی داده
یی واحدهایی است کارآمتغیرها راهی براي حفظ قدرت تشخیص و توان این روش در تحلیل 

  .شوند هاي متعدد ورودي و خروجی شناخته می که با شاخص
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