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Given the environmental conditions governing it, its
stakeholders' expectations and its organizational mission and in
the context of supplying and distribution of water and safe
disposal of wastewater, the water and wastewater sector needs
to grow and develop in parallel to the changes in environmental
conditions. For this reason identifying the development
condition of the water and wastewater sector is a necessity in the
context of targeting plans and strategies from the aspect of
sectorial management and senior management. This research
was undertaken to identify the level of development of the water
and wastewater companies (35 companies) from the aspect of
the different indicators specific to the water and wastewater
industry in the context of clarifying the economic plans and to
enhance and improve operational activities. In the course of the
study, after identifying 18 indicators, the exploratory factor
analysis was undertaken and the number of indicators was
reduced to 5 significant factors. Then the combined indicator
was calculated according to the weight of factors and the entire
sector was classified. In continuation and by applying the
hierarchal clustering method the development levels of water
and wastewater companies were categorized on the basis of 5
factors in three homogenized groups of development. The
study's results indicate an unbalanced and non-homogenous
level of development in the sector, with some companies failing
to achieve the desirable level of development and needing
greater attention and planning to improve the developmental
conditions.
Keywords: Clustering, Development, Economic Planning,
Exploratory Factor Analysis, Water and Wastewater Sector.
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 انتظارات ذینفعان،صنعت آب و فاضالب با توجه به شرایط محيطي حاكم بر آن
و رسالت سازماني كه برعهده دارد و در راستای تأمين و توزیع آب و دفع
 نيازمند رشد و توسعه متوازن با تغييرات شرایط محيطي،بهداشتي فاضالب
 از اینرو شناسایي وضعيت توسعهای صنعت آب و فاضالب یک الزام در.است
 این پژوهش در.راستای هدفگذاری برنامهها و راهبردها محسوب ميشود
35( راستای شناسایي ميزان توسعهیافتگي شركتهای آب و فاضالب شهری
شركت) از منظر مؤلفههای گوناگون خاص صنعت آب و فاضالب در راستای
تبيين برنامهریزیهای اقتصادی برای ارتقا و بهبود فعاليتهای عملياتي انجام
 با شيوه تحليل عاملي، شاخص18  در این پژوهش پس از استخراج.شده است
 شاخص تركيبي، در ادامه. عامل معنيدار تقليل یافت5 اكتشافي شاخصها به
 در ادامه.با توجه به بار عاملها محاسبه و رتبهبندی مجموعه صنعت انجام شد
با رویكرد شيوه خوشهبندی سلسله مراتبي سطح توسعهیافتگي شركتهای آب
 گروه همگن از منظر سطح توسعهیافتگي3  عامل در5 فاضالب بر پایه
 ميزان توسعهیافتگي صنعت، نتایج پژوهش نشان ميدهد.گروهبندی شدند
 بهطوریكه برخي شركتها از توسعهیافتگي مطلوبي،متعادل و همگن نبوده
 به توجه بيشتری نياز دارند و برنامهریزی برای بهبود وضعيت،برخوردار نيستند
.توسعهای آنها ضروری است
 تحليل عاملي، توسعهیافتگي، برنامهریزی اقتصادی:واژههای کلیدی
. صنعت آب و فاضالب، خوشهبندی،اكتشافي
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 -1مقدمه

هستند كه براساس قانون تشكيل بهعنوان واحدهایي با شخصيت
مستقل حقوقي و در قالب قانون تجارت برای تحقق برخورداری
آحاد جامعه از یكي از زیربنایيترین خدمات عمومي (تأمين آب
سالم و دفع بهداشتي فاضالب) با ساختاری نوین سازماندهي
شدهاند .این شركتها با توجه به حساسيت آب و فاضالب با حيات
و سالمتي آحاد جامعه باید هميشه آماده خدماترساني باشند.
خدماترساني مستلزم این است كه شركتهای آب و فاضالب
ظرفيتهای بالقوه رشد و توسعه خود را از منظرهای گوناگون با
شرایط موجود برنامهریزی كنند و شناسایي وضعيت توسعهیافتگي
و شناسایي نقاط ضعف و قوت در این زمينه بسيار كارآمد است؛
 .3مدیریت ارشد :شركت مهندسي آب و فاضالب كشور نقشهای
اصلي هدفگذاری ،هدایت ،حمایت و نظارت كالن امور اجرایي و
پشتيباني شركتهای آب و فاضالب را برعهده دارد .شركت
مهندسي آب و فاضالب كشور عالوهبر وظيفه حمایت از منافع
مجموعه شركتها در تدوین قوانين و مذاكره با نهادهای دولتي
(مجلس ،دولت و غيره) نقش عمده را دارد و در عينحال اعمال
حاكميت دولت و نظارتهای راهبردی ،جزء وظایف این نهاد است.
همچنين ،تأمين مخارج ،كمک به تشكيل هستههای توليدكننده،
خرید ،انتقال و استقرار فنآوری ،تأمين نيروی انساني متخصص،
تهيه استانداردها از دیگر وظایف شركت مهندسي آب و فاضالب
كشور است .بنابراین ،شناسایي سطوح توسعهیافتگي شركتهای
زیرمجموعه صنعت برای شركت مهندسي آب و فاضالب كشور در
راستای برنامهریزی و تدوین راهبردهای كالن در سطح و كالن
(چشمانداز بلندمدت دولت) یک الزام است؛
 .4عدالت توزیعي :نظر به شرایط اقتصادی و قانوني حاكم بر
صنعت آب و فاضالب ،دولت هر ساله مبالغي در قالب ردیفهای
بودجه اعتبارات طرحهای تملک دارایيهای سرمایهای ،تحت
موافقتنامههای ملي در اختيار وزارت نيرو و شركت مهندسي آب
و فاضالب به شركتهای زیرمجموعه تخصيص ميدهد .شناسایي
سطح توسعهیافتگي با رویكرد مدلهای كمي برای تخصيص
اعتبارات بهينه به شركتهای كمتوسعه در راستای بهبود یا
افزایش توسعه بسيار اثربخش خواهد بود و در واقع نوعي عدالت
توزیعي است.
در زمينه بررسي سطح توسعهیافتگي مناطق كشور با استفاده
از تكنيکهای سطحبندی مطالعات متعددی در كشور انجام شده
است .موسوی و حكمتنيا ( )1384در مطالعهای عوامل مؤثر بر
توسعه انساني نواحي ایران را بررسي كردند و به این نتيجه رسيدند
كه عوامل آموزشي ،بهداشتي ،مسكن و درمان در توسعه انساني
دارای باالترین اولویت هستند .تقوایي و قائدرحمتي ( )1385با

صنعت آب و فاضالب به عنوان نخستين طرح برونسپاری دولت
در راستای كوچکسازی و استفاده از ظرفيتهای بالقوه بخش
غيردولتي در چارچوب قانون با ساختاری نوین در قالب
شركتهای استاني و تبصرهای سازماندهي شده است .استقالل
مالي و اقتصادی و برونرفت از بودجه عمومي دولت فلسفه
وجودی تشكيل شركتهای آب و فاضالب كشور است .از سویي
با توجه به اهميت و نقش آب و فاضالب با حيات جوامع بشری و
پارامترهایي همچون رشد جمعيت ،افزایش سطح رفاه ،بحرانهای
خشكسالي ،آلودگي و تخریب منابع آبي ،شناسایي سطح
توسعهیافتگي شركتهای آب و فاضالب در راستای رسالت
سازماني و برنامهریزی برای بهبود و ارتقای سطح توسعهیافتگي
آنها یک الزام است .در این راستا شناسایي و سطحبندی ميزان
توسعهی شركتهای آب و فاضالب با رویكردهای علمي و فارغ از
نظرات شخصي و سليقهای با لحاظ كردن محدودیتها و مشكالت
پيشرو و برای تصميمگيرندگان نهایي به خصوص در سطح كالن
(شركت مهندسي آب و فاضالب كشور) برای برنامهریزی و كاهش
نابرابری در استفاده از منابع ،امكانات و تسهيالت یک ضرورت
است.
توسعه یک مقوله ارزشي ،جریاني چندبعدی است و با
بهرهوری ارتباط نزدیكي دارد و یكي از اصليترین مؤلفههای علم
اقتصاد است .هدف توسعه ،رفع نيازهای جوامع بشری است كه
بهطور كلي طيف نيازهای زیستي ،فيزیولوژیكي و اجتماعي را
شامل ميشود.
توجه به توسعه و شناسایي سطح توسعهیافتگي صنعت آب و
فاضالب از دیدگاههای مختلف (اقتصادی ،فني ،فرهنگي و غيره)
از منظر موارد زیر حائز اهميت است:
 .1تأمين و توزیع آب و خدمات دفع فاضالب ،رویكردهایي
اقتصادی هستند و امروزه در سطوح منطقهای و جهاني با توجه
به افزایش نياز به آب ،محدودیت منابع آبي ،افزایش مصرف با
توجه به رشد جمعيت و توسعه صنعت ،ورود حجم بسيار زیادی
فاضالب به محيطزیست ،تغييرات آب و هوایي ،حفظ محيطزیست
در راستای توسعه پایدار و افزایش و استفاده از ظرفيتهای موجود
شركتهای آب و فاضالب باید پاسخگوی تقاضای مشتركان و
ذینفعان باشد .بنابراین ،شناسایي توسعهای و ظرفيتهای موجود
برای بهبود و ارتقای از طریق برنامهریزیهای جامع در سطوح
مختلف مدیریت بخشي و ارشد ضرورت دارد؛
 .2شركتهای آب و فاضالب ،بنگاههای اجتماعي-اقتصادی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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استفاده از تكنيک تحليل عاملي و شاخص استاندارد  ،Zسطح
توسعهیافتگي استانهای كشور را محاسبه نمودند .نتایج این
پژوهش نشان ميدهد كه استان تهران تنها استان بسيار
توسعهیافته بوده و استانهای ایالم ،سيستان و بلوچستان،
كهگيلویه و بویراحمد ،هرمزگان ،بوشهر ،قزوین ،چهارمحال و
بختياری ،گلستان ،زنجان و سمنان بسيار محروم و توسعهنيافته
بودند .تقوایي و بهاری ( )1391با بهرهگيری از دو تكنيک تحليل
عاملي و تحليل خوشهای و انتخاب  88شاخص توسعه ،ميزان
توسعهیافتگي شهرستانهای استان مازندران را بررسي كردند.
مطابق مطالعات گستردهای كه از طریق جستوجو در
سامانههای الكترونيكي انجام شد ،پژوهش خاصي در زمينه بررسي
سطح توسعهیافتگي شركتهای آب و فاضالب شهری در كشور
یافت نشد .در سطح بينالمللي نيز مطالعات بسيار كمي در این
زمينه انجام شده است Dong et al. (2018) .یک مدل تحليل
پوششي دادهها با رویكرد ورودی-محور را توسعه دادند تا سطح
توسعهیافتگي زیرساختهای آب و فاضالب در  157شهر چين را
بررسي كنند .مدل تحليل پوششي توسعهدادهشده دارای هفت
ورودی و پنج خروجي بود كه با استفاده از آن نمره پایداری
زیرساختهای آب و فاضالب محاسبه شده است .در مطالعه آنها،
موجودی سرمایه بخش آب ،موجودی سرمایه بخش فاضالب،
طول شبكه آب ،طول شبكه فاضالب ،مصرف انرژی برای توليد
آب ،مصرف انرژی برای جمعآوری فاضالب و توليد لجن بهعنوان
یک محصول نامطلوب محيطزیستي بهعنوان ورودی و عرضه آب
تصفيه شده ،حجم دفع بهداشتي فاضالب ،حذف اكسيژن مورد
نياز شيميایي ،(COD( 1حذف مواد جامد معلق )SS( 2و حذف
نيتروژن كل )TN( 3بهعنوان خروجي درنظر گرفته شده است.
) Noiva et al. (2016با استفاده از تجزیه و تحليل سلسلهمراتبي
خوشهای و شاخصهای مصرف سرانه آب ،جمعيت ،بودجه بخش
آب و شاخص جوی-هيدروليكي توسعهیافتگي زیرساختهای
بخش آب در  142كالنشهر را بررسي كردهاند.
مطالعه و شناسایي سطح توسعهیافتگي یكي از فعاليتهای
ضروری برای برنامهریزی اقتصادی است .شناسایي سطح
توسعهیافتگي بر پایه شاخصهای عملكردی در بستر مدلهای
كمي ابزاری قدرتمند برای بهبود و افزایش سطح توسعهیافتگي با
توجه به نقاط ضعف و قوت است .در این راستا ،پژوهش پيشروی
از شيوه آماری تحليل عاملي به دليل تبدیل شاخصهای
توسعهیافتگي به عاملهای محدود بدون از دست دادن اطالعات
و صرفهجویي در هزینه و زمان انجام شده است .این پژوهش در
محدوده مكاني هلدینگ صنعت آب و فاضالب شهری ( 35شركت
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

مستقل) و محدوده زماني سال  1395انجام شده و بهمنظور كسب
نتایج دقيق و تجزیه و تحليل دادهها از بسته نرمافزار آماری
 SPSS23استفاده شده است.
 -2روش تحقیق
روش پژوهش كمّي ،تحليلي است كه با استفاده از مدلهای
تحليل عاملي و خوشهبندی انجام شده است .شيوه جمعآوری
دادهها و مباني نظری كتابخانهای است و دادههای مورد نياز از
گزارش ارزیابي عملكرد شركتهای آب و فاضالب تحت عنوان
"ابجد" و سامانهی اطالعرساني شركت مهندسي آب و فاضالب
كشور برای سال  1395استخراج شده است .در این پژوهش پس
از جمعآوری شاخصهای موردنظر در زمينههای گوناگون ،با
استفاده از شيوهی آماری تحليل عاملي 18 ،شاخص به  5عامل
معنيدار كاهش یافته است.
 -1-2تحلیل عاملی
تحليل عاملي ،كشف و شناسایي ساختار بنيادی مجموعهای
از متغيرها یا الگوهای احتمالي در دادهها است .در اینروش،
پيشفرض اوليه آن است كه هر متغيری ممكن است با هر عاملي
ارتباط داشته باشد ،به تعبيری ،محقق هيچ پيشفرض اوليهای
ندارد .هدف تحليل عاملي این است كه یک عامل (متغير غيرقابل
مشاهده) از تركيب چند متغير (شاخص) مشاهده شده ساخته
شود .در شيوه آماری تحليل عاملي ،فرض ميشود متغيرهای
لحاظشده تركيبي خطي از متغيرهای فرضي یا ساختگي باشند.
هر متغير فرضي كه یک عامل ناميده ميشود از تركيب چند متغير
كه دارای وجوه مشتركي هستند ساخته ميشود .مدل تحليل
عاملي مطابق رابطه ( )1است:
()1

) (i  1, 2, 3, 000.m , j  1, 2, 3, 000. p

Y i  i   j ij  f i  ei

كه  :µiميانگين iام تمام مشاهدات :λij ،ضرایب عامل jام در ارتباط
با متغير iام (كواریانس متغير jام و عامل iام)  :fjتعداد  mعامل
مؤثر و  :eiخطاهای مدل است.
چنانچه  λijبا استفاده از ماتریس ضرایب همبستگي بين
متغيرها (ماتریس واریانس-كواریانس متغيرهای استاندارد شده)
بهدست آیند ،آنگاه λijها ضریب همبستگي بين متغير jام و عامل
jام خواهند بود .نكته اینكه در شيوه تحليل عاملي فرض ميشود
كه تمام متغيرها منتصب به عامل pام با یكدیگر همبستگي دارند،
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درحاليكه متغيرهای هر عامل نسبت به متغيرهای عاملهای
دیگر هيچ همبستگي ندارند .تحليل عاملي شامل تحليل عاملي
اكتشافي 4و تأیيدی 5است .در تحليل عامل اكتشافي (موضوع
پژوهش حاضر) ،هدف كشف ساختار زیربنایي مجموعهای بزرگ
از متغيرها است و پيشفرض اوليه آن است كه هر متغيری ممكن
است با هر عامل دیگری ارتباط داشته باشد .در تحليل عاملي
تأیيدی ،پيشفرض اساسي آن است كه هر عاملي با زیرمجموعه
خاصي از متغيرها ارتباط دارد .در حل مسائل تحليل آماری مراحل
زیر باید انجام شود:
 .1تشكيل ماتریس اوليه :این ماتریس شامل  35ردیف
(شركتهای مستقل آب و فاضالب) و  18ستون (شاخص) است؛
 .2محاسبه ماتریس همبستگي :ماتریس همبستگي ،ماتریس
مثلث باالیي از ضرایب همبستگي متغيرها با یكدیگر است .این
ماتریس كه سطر و ستونهای آن با یكدیگر برابر است ،ماتریسي
متقارن بوده كه قطر اصلي آن یک است .با محاسبه این ماتریس
و مقایسهكردن ضرایب آن ،متغيری كه با سایر متغيرها همبستگي
كمي دارد باید حذف شده و در ساختار شاخصها تجدیدنظر شود.
در واقع این ماتریس برای تأیيد مناسب بودن شاخصها برای انجام
نهایي تحليل عاملي است؛
 .3انتخاب مدل تحليل :مدلهای متنوعي برای تحليل عاملي
وجود دارد كه مهمترین آنها تحليل مؤلفههای اصلي (موضوع
پژوهش حاضر) ،و تحليل عاملي مشترک است .تحليل مؤلفههای
اصلي زماني استفاده ميشود كه هدف تلخيص متغيرها و دستيابي
به تعداد محدودی عامل باشد .هدف مدل تحليل عاملي مشترک،
شناسایي عاملهایي است كه به سادگي قابل شناسایي نيستند؛
 .4استخراج عاملها :برای استخراج عاملها دو روش عاملهای
متعامد (موضوع پژوهش حاضر) و عاملهای متمایل وجود دارد.
در روش متعامد ،عاملها به شيوهای استخراج ميشوند كه
محورهای عاملي در حالت  90درجه قرار گيرند .به تعبيری ،هر
عامل مستقل از سایر عاملها است (همبستگي بين عاملها بهطور
قراردادی صفر ميشوند) .در مدل عاملي متمایل ،همبستگي بين
عاملها صفر نيست و عاملها دارای همبستگي هستند .اگر هدف
تحقيق آن باشد كه تلخيص تعداد متغيرهای اصلي بدونتوجه به
نتایج عاملهای استخراج شده تا چه حد معنيدار است ،در
اینصورت روش متعامد روش مناسبي خواهد بود؛
 .5چرخش عاملها :یكي از مفاهيم مهم در تحليل عاملي ،چرخش
عاملها است و دليل اصلي آن دستيابي به ماتریس عاملي ساده و
از نظر تئوریكي معنيدار و قابل تفسيرتر است .دو نوع چرخش
متعامد و متمایل وجود دارد .در چرخش متعامد ،زاویه محورهای
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

عمودی و افقي در حالت  90درجه باقي ميماند .اما اگر در
چرخش عاملها ،زاویه بين محورها در حالت  90درجه باقي نماند
این نوع چرخش ،چرخش متمایل است .از آنجا كه در روش
چرخش متمایل ضرورتي ندارد كه محورهای عاملها بهصورت
قائم باقي بمانند ،بنابراین این شيوه از انعطافپذیری بيشتری
برخوردار است .روشهای چرخش عاملها كوارتيماكس،
وارتيماكس و اكوایماكس است .در این پژوهش از شيوه واریماكس
استفاده شده است .روش واریماكس به دنبال مختصر كردن و
سادهسازی ستونهای ماتریس عاملي است؛
 .6استخراج تعداد عاملها :بهطور كلي به تعداد متغيرهایي كه در
تحليل عاملي استفاده ميشود ميتوان عامل استخراج كرد .اگرچه
مبنای كمّي دقيقي برای تصميمگيری در مورد تعداد عاملهای
استخراجي ارائه نشده ،اما ضوابطي وجود دارد كه از آنها در
تصميمگيری برای تعيين تعداد عاملهای استخراجي استفاده
ميشود .این معيارها از تنوع بسياری برخوردارند كه مهمترین
آنها معيار مقدار ویژه است .این معيار سادهترین روش برای
تعيين تعداد عاملها است .در تحليل مؤلفههای اصلي تنها
عاملهایي كه مقدار ویژه آنها بيشتر از یک باشد بهعنوان
عاملهای معنيدار در نظر گرفته ميشود و تمام عاملهایي كه
مقدار ویژه آنها كمتر از یک است از تحليل كنار گذاشته ميشوند.
6

 -2-2ضریب کیسر -میرالکین ()KMO

همانطور كه پيشتر عنوان شد ،ماتریس مثلث باالی
همبستگي پيرسون معيار مناسبي برای اطمينان از مناسب بودن
دادهها برای تحليل عاملي است .برای اطمينان از مطلوبيت مناسب
بودن دادهها برای تحليل عاملي از ضریب  KMOنيز استفاده
ميشود (رابطه (.))2

 rjk2
()2

 p2jk
j¹k

j¹k
rjk2 +



=KMO

j¹k

كه  :rijضریب همبستگي پيرسون بين متغيرهای  iو  jو :pij

ضریب همبستگي جزئي بين متغيرهای  iو  jهستند .مقادیر
كوچک ضریب  KMOنشان ميدهد همبستگي بين زوج متغيرها
نميتواند توسط متغيرها دیگر تبيين شوند ،بنابراین كاربرد تحليل
عاملي متغيرها قابل توجيه نيست .ضریب  KMOهمواره بين بازه
مقداری  0الي  1بوده و قاعده كلي برای تفسير آن بهشرح زیر
است:
 مقادیر بين  0/8الي  1نشان از نمونهگيری كافي جامعه آماری
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بوده و همبستگي بين دادهها برای تحليل عاملي مناسب است؛
 مقادیر كمتر از  0/6نشان ميدهد نمونهبرداری كافي نيست
و اقدامات اصالحي در انتخاب شاخصها باید انجام شود.
 -3-2آزمون کرویت بارتلت

ماتریس اوليه متغير  iدر شركت ( jرابطه ( ))5است:
()5

σ

7

كه  :Kijدادههای ماتریس اوليه : μ ،ميانگين و  :σانحراف استاندارد
هستند.

برای اطمينان بيشتر از مناسب بودن دادهها ،برای تحليل
عاملي به جزء ماتریس ضریب همبستگي باید از آزمون بارتلت
استفاده كرد .معنيداری آزمون كرویت بارتلت نشان ميدهد در
ماتریس اوليه ،بين دادهها به اندازه كافي همبستگي وجود دارد
كه بتوان تحليل عاملي را ادامه داد .در آزمون بارتلت فرض صفر
این است كه متغيرها فقط با خودشان همبستگي دارند .عدم
پذیرش فرض صفر نشان ميدهد ماتریس همبستگي اطالعات
معنيداری دارد و حداقل شرایط الزم برای تحليل عاملي وجود
دارد .فرض صفر و متقابل آزمون كرویت بارتلت مطابق زیر است:

 -5-2خوشهبندی
تحليل خوشهای برای گروهبندی اشيایي كه شبيه یكدیگرند
استفاده ميشود .تجزیه و تحليل خوشهای ابزار ميانبر تحليل
دادهها است كه هدف آن نظم دادن به اشيای مختلف به گروههایي
است كه درجه ارتباط بين دو شيء اگر آنها به یک گروه تعلق
داشته باشند ،حداكثر و در غير اینصورت حداقل است .هدف
خوشهبندی دادهها آن است كه مشاهدات به گروههای متجانس
تقسيم شوند ،بهطوریكه مشاهدات هر گروه بيشترین شباهت و
مشاهدات گروههای مختلف كمترین شباهت را با یكدیگر داشته
باشند .تحليل خوشهای گستردگي زیادی دارد و در این پژوهش
با توجه به اینكه تعداد خوشه برای گروهبندی از منظر سطح
توسعهیافتگي قابل پيشبيني نيست ،از شيوه خوشهای سلسله
مراتبي استفاده شده است.

H0: σ12 = σ22 = ... = σ102
H1: At least one σi2 is not equal to the others.

معنيداری اطالعات موجود در یک ماتریس از طریق آزمون
مربع كای دو با درجهی آزادی ) 0.5p(p-1انجام ميشود (رابطه
( .))3معنيدار بودن آماره كای دو و آزمون بارتلت حداقل شرط
الزم برای تحليل عاملي است.

 -6-2معرفی شاخصها

2p+5 

χ 2 =-  n-1| Ln|R
6 


()3

K ij -μ

=Z

بهمنظور شناسایي سطح توسعهیافتگي شركتهای صنعت آب
و فاضالب با توجه به شرایط محيطي (اقتصادی ،سياسي،
اجتماعي ،فرهنگي) با مصاحبه از خبرگان صنعت و همچنين
شاخصهای بينالمللي منتشره از سوی برنامه محيطزیست
سازمان ملل متحد ،)2017( 9تعداد  18شاخص انتخاب شد
(جدول .)1

كه  :nتعداد آزمودنيها :p ،تعداد متغيرها (شاخصها) و |𝑅|:
مقدار مطلق دترمينان ماتریس همبستگي است.
8

 -4-2شاخص ترکیبی

بعد از انجام تحليل عاملي و شناسایي تعداد و بار عاملي،
شاخص تركيبي (امتياز عامل) هر شركت (گزینه) از طریق رابطه
( )4محاسبه شود تا پس از رتبهبندی سطح توسعهیافتگي آن
تعيين شود.

 -3یافتههای تجربی پژوهش
حل مسایل مرتبط با تحليل عاملي مستلزم محاسبات و استخراج
جدولهای متنوعي است كه نظر به محدودیتهای موجود از ارائه
آنها صرفنظر شده و فقط جدولهای نهایي گزارش شده است .در
ادامه مراحل اجرای مدل به اختصار ارائه شده است:
 .1محاسبه ماتریس همبستگي :پس از تشكيل ماتریس اوليه و
محاسبه ماتریس مثلثي همبستگي در بستر نرمافزار  SPSS23ضریب
همبستگي بين شاخصها در سطح مطلوبي بود ،بنابراین شاخصها

m

()4

f jk = lik Zij
i=1

كه  :fjkارزش عامل kام در شركت (گزینه) :i ،متغيرهای لحاظشده
(شاخصها) :Lik ،بار عاملي بر متغير و  :Zijدادههای استاندارد شده
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شهرریو باهمکاران
سجادیف
دحسین
بررسی سطح توسعهیافتگی شرکت س
استفاده از روش تحلیل عاملی و خوشهبندی
فاضالب
هاییآب و

مناسب بودن شاخصها برای تحليل عاملي از ضریب  KMOو
آزمون آماری بارتلت استفاده شد (جدول .)2

برای تحليل عاملي مناسباند و نيازی به حذف متغير (شاخص)
خاصي نيست؛
 .2محاسبه ضریب  KMOو آزمون بارتلت :برای بررسي بيشتر

جدول  -1شاخصهای انتخابی برای شناسایی توسعهیافتگی شرکتهای آب و فاضالب
ردیف

شاخص

مقیاس

ردیف

شاخص

مقیاس

In.01

جمعيت تحت پوشش آب

درصد

In.10

گردش عمليات مالي
(فروش  +حق انشعاب  +تبصرهها)

ميليارد ریال

In.02

جمعيت تحت پوشش فاضالب

درصد

In.11

اعتبارات دریافتي استاني و ملي

ميليارد ریال

In.03

پوشش مشتركان

درصد

In.12

نسبت پوشش هزینهها

درصد

In.04

آب بدون درآمد

درصد

In.13

نسبت وصول مطالبات

درصد

In.05

نسبت كاركنان حرفهای به كل كاركنان

درصد

In.14

سرمایهگذاری برای هر مشتركان

ميليون ریال

In.06

حداكثر ظرفيت تأمين آب

هزار مترمكعب

In.15

ارزش افزوده خالص

ميليارد ریال

In.07

حجم فروش آب

هزار مترمكعب

In.16

بازده سود و زیان

درصد

حجم دفع فاضالب

هزار مترمكعب

In.17

مطلوبيت كلر باقيمانده

درصد

In.08
ميليارد ریال
لگاریتم موجودی سرمایه (دارایيها)
In.18
In.09
(ماخذ :گزارش ارزیابي عملكرد "ابجد ،"1396-نتایج عمل سال  ،1396شركت مهندسي آب و فاضالب كشور و برنامه محيطزیست سازمان ملل)2018 ،

درصد

مطلوبيت ميكروبي

جدول  -2ضریب  KMOو نتایج آزمون کرویت بارتلت
0/725

شاخص کفایت نمونهگیری KMO

آماره خي دو (كای اسكوئر)
آزمون بارتلت

1038/38
153

درجه آزادی

0

سطح معنيداری
(ماخذ :محاسبات محققان)

برپایه جدول  ،2مقدار ضریب  KMOمعادل  0/725است .در
نتيجه ،دادهها برای انجام تحليل عاملي مناسباند .سطح
معنيداری آزمون بارتلت نيز معنيدار است ،به تعبيری فرض
مقابل قابلقبول است ،یعني بين متغيرها (شاخصها) همبستگي
معنيداری وجود دارد؛
 .3محاسبه همبستگي اشتراک استخراجي :جدول  3ميزان

همبستگي اشتراک استخراجي شاخصها را نشان ميدهد و در
صورتي كه ارزش همبستگي مقادیر اشتراک استخراجي بزرگتر
از  0/50باشد ،عامل های استخراج شده ،شاخصهای را بهتر
نمایش مي دهند .مطابق جدول  ، 3همبستگي تمام شاخصها
بيشتر از  0/50است و مطلوب بهنظر ميرسند؛

جدول  -3ضریب همبستگی بین شاخصها
ضریب

شاخص

ضریب

شاخص

In.01

0/987

In.10

0/985

In.02

0/677

In.11

0/841

In.03

0/814

In.12

0/765

In.04

0/779

In.13

0/606

In.05

0/697

In.14

0/733

In.06

0/982

In.15

0/990

In.07

0/986

In.16

0/724

In.08

0/926

In.17

0/868

In.09

0/982

In.18

0/696

(ماخذ :محاسبات محققان)

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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مورد بررسي توسط عاملها ،مطابق اطالعات جدول  4است
(جدول .)4

 .4شناسایي مقدار ویژه عاملها :شناسایي متغيرها و نقش آنها
در عاملها از طریق مقدار كل واریانس تبيين شده متغيرهای

جدول  -4مقدار ویژه و درصد واریانس توزیع شده در عاملها
مقادیر ویژه اولیه
اجزاء

مجموع مربعات بارهای عاملی

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

1

7/93

44/08

44/08

7/93

2

3/16

17/58

61/66

3/16

3

1/67

9/28

70/95

1/67

9/28

4

1/25

6/99

77/95

1/25

6/99

77/95

5

1/00

5/60

83/55

1/00

5/60

83/55

6

0/918

5/10

88/65

7

0/745

4/13

92/79

8

0/484

2/68

95/48

9

0/317

1/76

97/24

10

0/222

1/23

98/47

11

0/160

0/898

99/37

12

0/067

0/372

99/74

13

0/023

0/129

99/87

14

0/011

0/061

99/93

15

0/006

0/036

99/96

16

0/004

0/022

99/98

17

0/002

0/010

99/99

18

0

0/001

100

مجموع

مجموع

مجموع مربعات بارهای عاملی
پس از دوران

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

44/08

44/08

7/71

17/58

61/66

2/15

70/95

2/11

11/76

1/81

10/07

76/68

1/23

6/87

83/55

مجموع

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

42/85

42/85

11/98

54/83
66/60
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مؤلفههای بارگذاری شده (استخراجي) جدول  ،4آمارههای
مربوط به مؤلفههای استخراج شده كه شامل سه بلوک مجزا است
را نشان ميدهد .بلوک اول (مقادیر اوليه )10مربوط به مقادیر ویژه
ماتریس همبستگي است .مقدار ویژه ،مقداری از واریانس آزمون
كل است كه توسط یک عامل خاص برآورد ميشود .این درصد در
تحليل عاملي نيز قابلقبول است و بهواسطه آن ميتوان از نسبت
مناسب بودن متغيرهای انتخاب شده برای تحليل عاملي نيز
اطمينان حاصل كرد .همچنين عاملهایي كه مقدار ویژه آنها
كمتر از یک هستند ،بهدليل اینكه سبب تعيين واریانس
نميشوند ،از تحليل حذف ميشوند .در جدول  4مؤلفههایي كه
مقادیر باالی  1دارند  83/55درصد از واریانس را برآورد ميكنند.
اطالعات بلوک ( 2مقدار استخراج بارهای مربعي )11مجموع
ضرایب قبل از چرخش است .بلوک سوم (مقدار چرخش بارهای
مربعي )12مربوط به حل عامل چرخيده است و واریانس را ميان
عاملها بهصورت یكنواخت توزیع ميكند .در ادامه برای تعيين
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

جهت اهميت عاملهای استخراج شده در تبيين واریانس از نمودار
سنگریزه 13استفاده ميشود (شكل .)1
در این نمودار تعداد عاملها برحسب درصد و مقادیر ویژه
مشخص ميشود كه بر پایه آن ميتوان تعداد عاملهایي كه ارزش
آنها بيشتر از یک است تعيين كرد.
 .5محاسبه ماتریس دورانیافته :این ماتریس بارهای عاملي هر یک
از متغيرها در عاملها را پس از چرخش با شيوه واریماكس نشان
ميدهد .هرچه مقدار قدر مطلق ضرایب شاخصها (متغيرها) بيشتر
باشد ،عامل مربوطه نقش بيشتری در (واریانس) متغير مورد مطالعه
دارد (جدول .)5
با توجه به جدول  5ميزان همبستگي و مشاركت شاخصها در
هر یک از عاملها را ميتوان به شرح جدول  6خالصه كرد .برای
نمونه ،عامل اول تنهایي  42/85درصد از واریانس را بهخود
اختصاص داده است.
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درصد فراوانی تجمعی واریانس

عامل (شاخص)

شکل  -1نمودار اسکری گراف (سنگریزه) تعیین تعداد عاملها
جدول  -5ماتریس دورانیافته برای تعیین شاخصها به عاملها
In

1

2

3

4

5

In

1

2

3

4

5

In.01

0/98

0/03

0/09

0/01

0

In.10

0/99

0/03

0/02

0/05

0

In.02

0/03

-0/04

0/72

0/39

0/02

In.11

0/90

0

-0/13

0/03

0/03

In.03

0/19

0/55

0/60

0/28

0/14

In.12

0/25

0/33

0/20

0/72

-0/13

In.04

-0/05

-0/87

0/06

0/07

0/07

In.13

-0/08

0/75

0/16

-0/02

-0/02

In.05

-0/12

0/37

-0/11

0/07

-0/72

In.14

-0/01

-0/10

-0/82

0/08

0/19

In.06

0/98

-0/03

0/05

0/02

0

In.15

0/99

0/01

0/07

0/03

0

In.07

0/99

0

0/04

0/02

0

In.16

0/20

0/37

0/42

0/59

-0/10

In.08

0/90

0/04

0/27

0/14

0/04

In.17

-0/06

0/25

-0/42

-0/03

0/78

In.09

0/99

0/03

0

0/03

0/01

In.18

0/10

0/19

0/01

-0/80

-0/03

(ماخذ :محاسبات محققان)

جدول  -6تفکیک شاخصهای بارگذاریشده در عاملها
درصد واریانس

فراوانی

توزیعشده

تجمعی
42/85

عامل

شاخصهای بارگذاریشده

Fa-/01

جمعيت تحت پوشش آب ،حداكثر ظرفيت تأمين آب ،حجم فروش آب ،حجم دفع فاضالب ،لگاریتم موجودی سرمایه
(دارایيها) ،گردش عمليات مالي (فروش+حق انشعاب+تبصرهها) ،اعتبارات دریافتي استاني و ملي ،ارزش افزوده خالص

42/85

Fa-/02

آب بدون درآمد و نسبت وصول مطالبات

11/98

54/83

Fa-/03

جمعيت تحت پوشش فاضالب ،پوشش مشتركان و سرمایهگذاری بهازای هر مشترک

11/76

66/60

Fa-/04

نسبت پوشش هزینهها ،بازده سود (زیان) و مطلوبيت ميكروبي

10/07

76/68

نسبت كاركنان حرفهای به مجموع كاركنان و مطلوبيت كلر باقيمانده

6/87

83/55

Fa-/05
(ماخذ :محاسبات محققان)

جدول  ،6اطالعات با ارزشي را در خصوص برنامهریزی برای
بهبود و ارتقای توسعه در اختيار تصميمگيرندگان قرار ميدهد.
برای نمونه توجه به شاخصهای عامل اول با مقدار ویژه 42/85
درصد بيشترین تأثير را در بهبود و ارتقای سطح توسعهیافتگي
دارند و شاخصهای عامل پنجم (نسبت كاركنان حرفهای به
مجموع كاركنان و مطلوبيت كلر باقيمانده) كمترین تأثير را دارند.
در ادامه با ضرب ماتریس بردار جدول  6در ماتریس دادههای
اوليه و جمع سطری عناصر ماتریس (رابطه ( ))5امتياز نهایي
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

شاخص تركيبي حاصل ميشود كه رتبه و جایگاه هر شركت آب
و فاضالب را از منظر توسعهیافتگي نشان ميدهد (جدول .)7
بر پایه اطالعات جدول  ،7شركت آب و فاضالب تهران با مقدار
شاخص تركيبي  18/29در رتبه نخست و شركت آب و فاضالب
كهگيلویه و بویر احمد با مقدار شاخص تركيبي  -2/20در رتبه آخر قرار
دارد .چنانچه مشاهده ميشود دامنه تغييرات شاخص تركيبي كه
معيار ارزشيابي رتبه توسعهیافتگي است بسيار زیاد است (شكل .)2
بعد از محاسبات تحليل عاملي و تعيين شاخص تركيبي
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سلسلهای ،وضعيت نوع توسعهیافتگي شركتهای آب و فاضالب
مشخص شد (جدول  8و شكل .)4

(جدول  ،)7در این مرحله بر پایه ارزش شاخص تركيبي،
خوشهبندی شركتهای آب و فاضالب با رویكرد شيوه خوشهبندی

جدول  -7رتبهبندی نهایی توسعهیافتگی شرکتهای آب و فاضالب براساس شاخص ترکیبی
رتبه

شرکت

ارزش

رتبه

شرکت

ارزش

1

تهران

18/29

19

سيستان و بلوچستان

-0/68

2

اصفهان

3/67

20

همدان

-0/73

3

مشهد

2/57

21

لرستان

-0/87

4

آذربایجان شرقي

1/70

22

فارس

-1/03

5

خوزستان

0/75

23

كاشان

-1/22

6

آذربایجان غربي

0/73

24

یزد

-1/23

7

البرز

0/17

25

قزوین

/24

8

كرمانشاه

0/16

26

بوشهر

-1/49

9

هرمزگان

0/08

27

اردبيل

-1/50

10

اهواز

-0/08

28

خراسان جنوبي

-1/53

11

گيالن

-0/14

29

زنجان

-1/81

12

مازندران

-0/15

30

چهارمحال و بختياری

-1/87

13

شيراز

-0/21

31

خراسان شمالي

-1/87

14

كردستان

-0/24

32

سمنان

-2/00

15

قم

-0/39

33

گلستان

-2/01

16

مركزی

-0/47

34

ایالم

-2/08

17

خراسان رضوی

-0/52

35

كهكيلویه و بویر احمد

-2/20

18

كرمان

-0/57

(ماخذ :محاسبات محققان)

تعداد

فراوانی نسبی شاخص ترکیبی

شکل  -2نمودار هیستوگرام توزیع پراکندگی شاخص ترکیبی
جدول  -8گروهبندی سطح توسعهیافتگی شرکتهای آب و فاضالب در سال 1395
تعداد

عنوان

شرکت

توسعه یافته

تهران ،اصفهان ،مشهد و آذربایجان شرقي

4

در حال توسعه

خوزستان ،آذربایجان غربي ،البرز ،كرمانشاه ،هرمزگان ،اهواز ،گيالن ،مازندران ،شيراز ،كردستان ،قم ،مركزی ،خراسان رضوی ،كرمان،
سيستان و بلوچستان ،همدان ،لرستان ،فارس و كاشان

19

توسعه نيافته

یزد ،قزوین ،بوشهر ،اردبيل ،خراسان جنوبي ،زنجان ،چهارمحال و بختياری ،خراسان شمالي ،سمنان ،گلستان ،ایالم و كهگيلویه و
بویراحمد

12
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برای بررسي تفاوت ميانگين خوشههای مختلف و با فرض هر
خوشه بهعنوان یک گروه مستقل ،از تحليل واریانس استفاده شد
(جدول .)9

اطالعات جدول  8نشان ميدهد كه سطح توسعهیافتگي
شركتهای صنعت آب و فاضالب همگن نبوده ،بهطوریكه 4
شركت توسعه یافته 19 ،شركت در حال توسعه و  12شركت كم
توسعه یافتهاند.
توسعه یافته
در حال توسعه
توسعه نيافته

شکل  -4پراکندگی شرکتهای آب و فاضالب استانی از منظر شاخصهای توسعهیافتگی آب و فاضالب
جدول  -9نتایج آزمون تحلیل واریانس برای بررسی اختالف خوشهها
مجموع

حساب

مربعات

میانگین

درجه آزادی

مربعات

بين گروهها

210/37

2

105/18

درون گروهها

191/02

32

5/96

401/40

34

مجموع

آماره F

سطع معنیداری

17/62

0/000
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پيرسون استفاده شد (جدول  .)10ضریب همبستگي  85/61محاسبه
شده كه نشان از هماهنگي و اعتبار خوشهبندی دارد .همچنين ،سطح
معنيداری آزمون ( )Sigكمتر از مقدار  1( αدرصد) است ،بنابراین
در سطح اطمينان  99درصد ،فرض  H0رد و فرض  H1پذیرفته
ميشود و نتيجه اینكه ارتباط مقادیر ماتریس كوفنتيک و متناظر
غير صفر مجاورت تصادفي یا اتفاقي نيست.

مطابق جدول  9از آنجایي كه سطح معنيداری آزمون ()Sig
برای تمام شاخصها كمتر از مقدار  1( αدرصد) بوده ،بنابراین در
سطح اطمينان  99درصد ،فرض  H0رد و فرض  H1پذیرفته
ميشود و نتيجه اینكه بين خوشهها تفاوت معنيداری وجود دارد.
برای ارزیابي اعتبار خوشهبندی پس از تشكيل ماتریس باال مثلثي
كوفنتيک ( 171عنصر) (تحت عنوان متغير  )yو ماتریس متناظر غير
صفر مجاورت (تحت عنوان متغير  )xاز ضریب و آزمون همبستگي

جدول  -10ضریب کوفنتیک اعتبار خوشهبندی بر اساس همبستگی و آزمون پیرسن
حساب
مجاورت (پراكسيميتي)

كوفنتيک

مجاورت (پراکسیمیتی)

کوفنتیک

همبستگي پيرسن

1

0/856

سطح معنيداری

-

0/000

تعداد

171

171

همبستگي پيرسن

0/856

1

سطح معنيداری

0/000

-

تعداد

171

171
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 -4نتیجهگیری

ضعف مناطق مختلف با رویكرد مدلها ،ابزار مناسبي در راستای
برنامهریزی برای بهبود و ارتقای توسعه است؛

هدف اصلي پژوهش شناسایي سطح توسعهیافتگي مجموعه
هلدینگ صنعت آب و فاضالب با رویكرد مدلهای علمي از جمله
تحليل عاملي بود و همانطور كه مشاهده شد سطح توسعهیافتگي
بدون دخالت و اظهارنظر شخصي تصميمگيرندگان با قطعيت
كامل انجام شد و سطحبندی توسعهیافتگي مجموعه شركتهای
آب و فاضالب مشخص شد .نتایج پژوهش در راستای برنامهریزی
اقتصادی (در سطح مدیریت ارشد و بخشي صنعت) برای افزایش
توسعهیافتگي شركتهای زیر مجموعه صنعت آب و فاضالب در
راستای رسالت سازماني و چشمانداز برنامههای دولت در بستر
برنامههای پنج ساله توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي بسيار
كاربرد دارد.
منطبق بر مطالبي كه پيرامون آنها بحث شد و نتایج حاصل
از توسعهیافتگي شركتهای آب و فاضالب ،مطالب زیر قابل تأمل
است:

 شناسایي و گروهبندی شركتهای زیرمجموعه صنعت به سطح
مختلف (جدول  8و شكل  )3فرصتهای مناسبي برای مقایسه
عملكرد شركتها از منظر نقاط قوت و ضعف با یكدیگر در گروهای
همسان و قابل مقایسه بهوجود ميآورد .شركتهای گروههای كم
توسعهیافته ميتوانند از تجارب و آموزههای شركتهای
درحالتوسعه و توسعهیافته در بهبود و ارتقای عملكردی در
حوزههای گوناگون استفاده كنند.
در این پژوهش برای تعيين سطح توسعهیافتگي از  18شاخص
مطابق جدول  1استفاده شده و پرواضح است در صورت تغيير
شاخصها این سطحبندی نيز تغيير خواهد كرد .همچنين
شركتهایي كه از سطح توسعهیافتگي باالیي برخوردارند (جدول 8
ردیف شركتهای توسعه یافته) ،وضعيت توسعهیافتگي آنها صد
درصد مطلوب نبوده و فقط جایگاه نسبي آنها را در مقایسه با سایر
شركتها نشان ميدهند.

 اختالف زیادی بين شركتهای استاني از منظر برخورداری
از شاخصهای توسعهای وجود دارد (چولگي راست) ،بهطوریكه
شركتهای آب و فاضالب تهران و اصفهان در رتبههای نخست و
شركتهای ایالم و كهگيلویه و بویر احمد در رتبههای آخر قرار
دارد؛

 -5پینوشتها
)1- Chemical Oxygen Demand (COD
)2- Suspended Solids (SS
)3- Total Nitrogen (TN
4- Exploratory Factor Analysis
5- Confirmatory Factor Analysis
6- Running the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test
7- Bartlett's Test
8- Composite Indicators
)9- United Nations Environment Program (UNEP
10- Initial Eigenvalues
11- Extraction Sums of Squared Loadings
12- Rotation Sums of Squared Loadings
13- Scree Plot

 هر یک از شركتهای آب و فاضالب از منظر شاخصهای
توسعهای دارای نقاط ضعف و قوتي برای رشد و توسعه هستند،
نتایج تحقيق (بارهای عاملي) نقش هر یک از شاخصها در
توسعهیافتگي نشان ميدهند كه بارهای عاملي در اصل ضریب
اهميت شاخصهای زیرمجموعه را بهصراحت نشان ميدهند،
بنابراین در راستای برنامهریزیهای راهبردی در سطح مدیریت
ارشد و بخشي ،توجه به شاخصهایي كه از بار عاملي زیادی
برخوردارند (مانند شاخصهای عامل  )1باید مدنظر قرار بگيرند؛

 -6مراجع

 در سطح كالن ،مطابق توصيههای سازمان برنامه حفاظت از
محيطزیست ،كاهش نابرابری در استفاده از منابع و امكانات
موجود در راستای توسعه مناطق مختلف هر كشوری باید متوازن
باشد .در اینخصوص شناسایي سطح توسعهیافتگي و نقاط قوت و

تقوایي ،م ،.و بهاری ،ع" ،)1391( ،.سطحبندی و سنجش درجه
توسعهیافتگي شهرستانهای استان مازندران با استفاده از مدل
تحليل عاملي و تحليل خوشهای" ،جغرافيا و برنامهریزی محيطي،
.15-38 ،)48(4
تقوایي ،م ،.و قائد رحمتي ،ص" ،)1385( ،.تحليل شاخصهای
توسعه فرهنگي استانهای كشور" ،مجله جغرافيا و توسعه
ناحيهای.132-117 ،)7(4 ،
دفتر امور مجامع و نظارت مالي ،)1396( ،گزارش ارزیابي عملكرد
(ابجد) -روایت  ،23معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی ،شركت

 یكي از وظایف هدفگذاری شده برای مدیریت ارشد صنعت
آب و فاضالب تخصيص اعتبارات ملي و استاني یا اعتبارات
دریافتي از مؤسسات مالي بينالمللي (مانند بانک توسعه
كشورهای اسالمي) است ،اطالعات عملكردی شاخص تركيبي
ميتواند معيار مناسبي برای توزیع اعتبارت در راستای اجرای
عدالت توزیعي باشد؛
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بررسی سطح توسعهیافتگی شرکتهای آب و فاضالب شهری با استفاده از روش تحلیل عاملی و خوشهبندی
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