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شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امروزه نظر به 

نقش و  ،شرایط کسب و کار واحدهای نهادی و محدودیت منابع

های سازمانی وری در راستای نیل به رسالتاهمیت کارآمدی و بهره

های از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. با توجه به مشخصه

ط ها توسخاص حاکم بر صنعت آب و فاضالب به ویژه کنترل قیمت

تواند بسیاری از مشکالت این صنعت را وری میدولت، ارتقای بهره

های عملکرد مالی . در این پژوهش، عملکرد شاخصبرطرف کند

ا گذاری بشامل نقدینگی، فعالیت، اقتصادی، سودآوری و سرمایه

متداول  ها در قیاس با شیوهرویکرد مدل تحلیل پوششی داده

برای مدیریت بخشی صنعت آب  1910ها در سال سنجش شاخص

دلیل غیرهمگن بودن جامعه و فاضالب شهری انجام شده است. به

هد دشرکت تمرکز شده است. نتایج نشان میآماری، بر متغیر اندازه 

ها، با ضریب اطمینان زیاد قادر به که مدل تحلیل پوششی داده

ریت دیگیری مریزی و تصمیمشناسایی کارآمدی در راستای برنامه

های هلدینگ صنعت آب و نتایج پژوهش، شرکت است. برپایه

چنین بعد از فاضالب از نظر کارآمدی بسیار متفاوت هستند. هم

گروه مستقل با برخی  5های هلدینگ صنعت به بندی شرکتگروه

های مالی با فرض بازده های خاص، بین کارآمدی شاخصشاخص

تفاوت محسوسی وجود دارد  شرکت نسبت به مقیاس ثابت و اندازه

 داری وجود ندارد.و با فرض متغیر نسبت به مقیاس، تفاوت معنی

های مالی، ها، شاخصتحلیل پوششی داده کلمات کلیدی:

 .ارزیابی عملکرد مالی و صنعت آب و فاضالب

In today’s world, considering economic, social, 

cultural political and marketing conditions of 

institutional units, limits of recourses and 

importance of efficiency in order to achieve 

ideological goals is instrumental. Regarding certain 

governing principals of water and wastewater 

industry, price controlling by government in 

particular upgrading efficiency can solve a big 

portion of industry’s problems. In this research, 

Performance of financial factors such as liquidity, 

economic activity, profitability and investment with 

data envelopment analysis is compared to the 

common method of assessing factors in 20017 in the 

domain of urban water and wastewater industry. 

Because of non-homogeny of statistical population, 

the focus was on the company’s parameter 

differential. The results show that the data 

envelopment analysis can determine the efficiency 

in administrative planning and deciding with high 

precision. According to the research results, the 

holding companies of water and wastewater industry 

greatly vary in efficiency. Also after grouping the 

holding companies to 5 independent groups with 

some certain factors, there is a significant difference 

between financial efficiency and size of companies 

with assuming constant return to scale and if 

assumed variable return to scale there is no 

significant difference. 

Keywords: Data envelopment analysis, Financial 

indices, Urban water and wastewater industries.   
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مقدمه  -0

موثر از منابع، هدف تمام واحدهای  تالش برای بهبود و استفاده

ی ابزار عنوانبهدر این راستا، کارآمدی  نهادی اقتصادی است و

شود. با توجه به فراوان می استفاده ریزیبرنامه اثربخش، برای

کردن این که فراهمطوریمحدودیت منابع واحدهای نهادی، به

 پذیرهای زیادی است، تنها راه امکانمنابع مستلزم صرف هزینه

است. واحدهای  کسب حداکثر بازدهی، استفاده از حداقل منابع

های متنوعی استفاده نهادی در راستای ارزیابی عملکرد از شیوه

تعدادی  طور عمده بر پایهتر بهها بیشکنند. این شیوهمی

های بنیادین است که پس از محاسبه و تجزیه و تحلیل شاخص

ها، تا حدودی نشان از عملکرد شوند. هر چند این شاخصارایه می

زمان دلیل لحاظ نکردن هماگون دارند، اما بههای گوندر زمینه

ایه عملکرد ارها با یکدیگر تصویر جامع و کاملی از ارزیابی شاخص

ای ههای کمی که از اعتبار و پایهکنند. با این رویکرد، نقش مدلنمی

شود. با رویکرد علمی برخوردارند، در ارزیابی عملکرد نمایان می

بسیار زیادی به نتایج قابل  های کمی با ضریب اطمینانمدل

  توان دست یافت.ریزی میای در راستای برنامهمالحظه

 ها، کارآمدیبا رویکرد مدل تحلیل پوششی دادهدر این پژوهش، 

عنوان نهاده( در های نقدینگی، فعالیت، اهرمی و اقتصادی )بهشاخص

ها( نقد و بررسی شده های سودآوری )ستاندهراستای نتایج شاخص

ر های صنعت بگیری شرکتشناسایی و اندازه ست. در ادامه، بر پایها

 ،تعداد آحاد مشترکان ها،لگاریتم مجموع داراییپنج مشخصه ) پایه

د تعداو  حجم فروش آب و دفع فاضالب، مبلغ ریالی فروش خالص

طریق تحلیل واریانس های فوق از(، کارآمدی شاخصکارکنان

ای هشرکت در عملکرد شاخص اندازه سنجش شده تا ارتباط متقابل

های عملکرد مالی در این راستا شاخصمدل شناسایی شوند. 

داده(  -عنوان داده )دروندادنقدینگی، فعالیت، اهرمی و اقتصادی به

عنوان ستانده )برونداد( لحاظ آوری بههای سودو عملکرد شاخص

های عنوان صنعتی با مشخصهصنعت آب و فاضالب به شده است.

حصول اطمینان و  یفادر انجام وظ آمدیبرای افزایش کارخاص، 

، است مندمستمر نیاز هایمراقبتبه  ،هاپیشرفت فعالیتاز 

ریزی برای بهبود و ارتقا، از بنابراین شناسایی کارآمدی و برنامه

ابزارهای مهم مدیریتی است.

 های آب ومحاسبه کارآمدی شرکت های اخیر، در زمینهدر سال

ای انجام شده است. فاضالب در سطح خارجی مطالعات گسترده

(2018 )Gamze Gungor Demirci et al.  با استفاده از تحلیل پوشش

های آب و فاضالب کالیفرنیا را عملکرد شرکتای های دو مرحلهداده

روش بوت استرپ ها، کردند. در مطالعه آنبررسی  2410در سال 

مدل تحلیل  برای غلبه بر ماهیت قطعی شامل ساخت فواصل اطمینان

 نمشترکیمانند تعداد  زا برونمعمولی و متغیرهای های پوششی داده

بارندگی ساالنه در هر منطقه برای شناسایی عوامل کلیدی  میزان و

 درنظر گرفته شده است.  فنیبر کارآمدی مؤثر 

(2018) Xin Dong et al.   برای بررسی پایداری

شهر چین، روش تحلیل  151و فاضالب در  های آبزیرساخت

 ها نشان داد کهنها را توسعه دادند. نتایج مطالعه آپوشش داده

های با سیستمدر مقایسه  های فاضالبخانهعملکرد تصفیه

چنین هم .نمره پایداری سیستم تأثیر بیشتری دارد برآبرسانی،  

نمره پایداری نسبت به تولید لجن و  نتایج حاکی ازآن است که

. مصرف برق حساس است

(2018 )Molinos Senante et al.  های آب کارآمدی شرکت

 پوششی داده بوت و فاضالب شیلی را با استفاده از مدل تحلیل

ه ها نشان داد کآناسترپ شده دوبل بررسی کردند. نتایج تحقیق 

های متعارف پوششی دادهکارآمدی مدل معرفی شده از مدل تحلیل 

بر این، مشخص شد که درصد آب بدون درآمد بسیار تفاوت دارد. عالوه

های آب و فاضالب شیلی نقش و تراکم انشعاب در کارآمدی شرکت

.بسیار مهمی دارند

های مدیریت هزینهدر این پژوهش سودآوری )کنترل و 

موجود عملیاتی در صنعت آب و فاضالب(، در راستای امکانات 

 همحدودهای ارزیابی عملکرد مالی( نقد و بررسی شده است. )شاخص

های مکانی شرکت و در محدوده 1910مالی  زمانی پژوهش دوره

شرکت با شخصیت حقوقی مستقل(  95آب و فاضالب شهری )

چنین نظر به گستردگی محاسبات از انجام شده است. هم

برای تجزیه و تحلیل و  7.3MATLABو  EMSافزارهای جامع نرم

استفاده  17.6MINITAB و 24SSPS افزارهایها از بسته نرمداده

 .شده است

ضرورت و اهمیت موضوع  -2

واحدهای نهادی برای شناسایی کارآمدی در راستای ارزیابی 

هایی مختلف تولید و ی گوناگونی را در زمینههاعملکرد، شاخص

کنند. کمی و کیفی استفاده میهایی مانند تجزیه و تحلیل از شیوه

ها، اطالعات مفیدی را فراهم ها و ارزیابیگرچه این نوع شاخص

دلیل غیرعلمی بودن و درنظر نگرفتن تمام آورند، اما بهمی

دیگر، تصویر جامعی از کارآمدی و اثربخشی ها با یکشاخص

های که شاخصایندست نخواهد داد. با توجه به ها بهفعالیت

دهند که هر های عملکردی متفاوتی را پوشش میرآمدی، حوزهکا

تواند در برخی از پوشش شرکت مادر )هلدر( میواحد نهادی تحت
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های گیری از مدلها دارای قوت و یا ضعف باشد، لذا بهرهاین حوزه

های گوناگون در لحاظ درنظر گرفتن ترکیبی شاخصعلمی به

یی بر نتایج عملکرد در راستای سزاهای مختلف، تاثیر بهحوزه

تر برای ارزیابی عملکرد حاضر بیشدر حالفرآیند مدیریت دارند. 

ها در صنعت آب و فاضالب استفاده تحلیل شاخص هایاز شیوه

ها و معیارهای توجه به شاخصعدمشود. این شیوه تناقضات، می

 کیفی، فقدان شناسایی نقاط ضعف در استفاده از منابع موجود،

هایی برای بهبود وضعیت شیوه فقدان توانایی در تعیین و ارایه

ها ها و ستاندهزمان نهادهکارآمدی هم فعلی، عدم امکان محاسبه

 ها دارند.و عدم وزن و لحاظ کردن درجه و اهمیت شاخص

های علمی مانند مدل تحلیل پوششی بنابراین استفاده از مدل

دهد ها امکان میشاخص و تحلیلهای تجزیه جای شیوهها بهداده

و  تر شدهشناسایی کارآمدی و ارزیابی عملکرد علمی که نتیجه

های های اصالحی در بستری از دادهها و اقدامریزیفرآیند برنامه

 )در این پژوهش هامدل تحلیل پوششی دادهمنطقی قرار بگیرند. 

در  های مرسومبرخالف بسیاری از مدلاز آن استفاده شده(، 

های علمی فراوانی دارند.توانمندیی مدگیری کارآاندازه

هاها و ضرورتهدف -3

های گوناگون که از مدل تحلیل نتایج شناسایی کارآمدی در زمینه

عنوان ابزاری اثربخشی برای شود بهها حاصل میپوششی داده

 هایبرنامه شناسایی نقاط قوت، ضعف و ارایه مدیریت در زمینه

اصالحی در راستای افزایش و بهبود وضعیت موجود موثرند. 

 ضرورت انجام این پژوهش، موارد زیر است:
  های ای علمی برای شناسایی کارآمدی شاخصشیوه ارایه

عنوان یک فرهنگ ای بههای سلیقهمالی در مقابل شیوه

های آتی؛ریزیسازمانی در مسیر برنامه

  و فاضالب در راستای توجه  های آبکارآمدی شرکت محاسبه

 دیگر؛ها با یکی آنهای مالی و مقایسهبه شاخص

  های مالی و ارایهشناسایی عوامل موثر بر عدم کارآمدی شاخص 

پیشنهادهایی برای افزایش و بهبود کارآمدی عملکرد. 

وریهای شناسایی کارآمدی و بهرهالزام -0

با توجه به محدودیت وری نظر از اهمیت کارآمدی و بهرهصرف

منابع  مندرجات این تحقیق، که در سطح بخشی صنعت آب و 

وری در سطح کالن های بهرهفاضالب انجام شده، ضرورت و الزام

وری در صنعت آب و فاضالب است. کارآمدی و بهره 1مطابق شکل 

هایی که مطابق قانون محول شده، نظر به شرایط با توجه به وظیفه

فاضالب در راستای رسالت سازمانی، نیاز به  خاص صنعت آب و

گذاری اجتماعی در مقابل اقتصادی، گذاری فراوان، قیمتسرمایه

های کلی اصل چهل و چهارم قانون دیدگاه اقتصاد ملی، سیاست

 ،هایارانهسازی مندهدفریزی بخشی، قانون جامع اساسی، برنامه

یز نفعان و... حاذی ی پایدار، رشد اقتصادی، انتظاراتتوسعهمبانی 

 اهمیت است.

های مالی در صنعت آب و فاضالبعملکرد شاخصنمودار ایشی کاوای )استخوان ماهی( ضرورت و اهمیت ارزیابی  -0شکل 

پژوهش(  شناسی )شیوهروش -0

این پژوهش، از منظر هدف از نوع کاربردی است و از طرح شبه 

زمانی از این  کند.رویدادی استفاده میتجربی و رویکرد پس

ای طبیعی محیطی به گونههای شود که دادهشیوه استفاده می

هایی که بدون دخالت مستقیم محقق رخ موجود باشند یا از واقعیت

هایی است که داده فراهم شود. این شیوه برای انجام پژوهش

گر در جست و جوی علت روابط معینی است که در گذشته پژوهش

برون سپاری

بهبود درآمدها

مدیریت موجودی سرمایه

ایجاد ارزش افزوده
 مدیریت ارشد صنعت

دهیپاسخ حسابرسی عملیاتی

داخلیحسابرسی 

اقتصاد ملی

سنجش عملکرد

ذینفعان  مدیریت جامع

 کیفیت

توانایی مدیریت

های اصالحیبرنامه

ی بهینه از منابعاستفاده

ریزی و کنترلبرنامه  

هاگذاریمدیریت سرمایه

هامدیریت هزینه

ی پایدارتوسعه  

مدیریت سودآوری
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های فوق، از روایی رخ داده و تمام شده است. بنابراین، پژوهش

روش تحقیق از جوانب گردآوری، چنین رخوردارند. همباالیی ب

ها( از نوع توصیفی است ها و ستاندهها )نهادهمبانی نظری، داده

(.2)شکل 

های مالی در صنعت آب و فاضالبضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد شاخص ساختار پژوهش -2شکل 

انتخاب مدل نهایی -6

 های آب وعملیات تولیدی شرکتلحاظ کردن خصوصیات و فرآیند  با

کارآمدی فنی کل،  فاضالب، مدل نهایی مورد استفاده برای محاسبه

فرض  1است. در مدل  2و  1های  مقیاس و فنی خالص به شرح  مدل

متغیر نسبت به  فرض بازده 2ثابت نسبت به مقیاس و در مدل  بازده

(. در این 1914 امامی میبدی، است ) مقیاس در نظر گرفته شده

های ورودی محور استفاده شده از رویکرد تحلیل پوششی دادهتحقیق 

 است.

(1)

(2)

های فعالیت، ها نقدینگی، شاخصها شامل، شاخص: ورودیxکه 

 :yها، : وزن ورودیvهای اقتصادی، های اهرمی و شاخصشاخص

: تعداد واحدهای nها، : وزن خروجیuسودآوری،  خروجی شامل شاخص

: تعداد sهای آب و فاضالب شهری(، گیرنده )تعداد شرکتتصمیم

 ها هستند.: تعداد ورودیmها و خروجی

هاها و ستاندهنهاده -5

های آب و ها برای شناسایی کارآمدی شرکتها و ستاندهنهاده

خصوصیات و فرآیند عملیات تامین و توزیع آب فاضالب با توجه به 

اطالعات  لحاظ شده است. 9و خدمات مرتبط با فاضالب در شکل 

های آب و فاضالب شهری های مربوط به شرکتها و خروجیورودی

از دفتر مجامع و نظارت مالی شرکت مهندسی دریافت  1910در سال 

(. 1911 ابجد و نتایج عمل، ،دفتر مجامع و نظارت مالی(شده است 

های ارزیابی عملکرد صنعت ، فهرست شاخص9مطابق شکل 

ارایه شده است.  1آب و فاضالب، در جدول 

های پژوهشیافته -8

ها، مستلزم کارآمدی از طریق مدل تحلیل پوششی داده محاسبه

های پژوهش، نیاز به ریزی خطی است. مطابق هدفسازی برنامهمدل

 95ریزی خطی که هر مدل آن دارای مدل برنامه 95تنطیم 

های شود و فقط جدولنظر میها صرفمحدودیت است که از اعالم آن

های آب و شود. کارآمدی شرکتنتایج نهایی پژوهش ارایه می

ها براساس کارآمدی فنی خالص در جدول بندی آنفاضالب  و رتبه

 ارائه شده است.  2

های عملکرد مالی صنعت آب و فاضالب نمودار مدل مفهومی پژوهش بررسی کارآمدی شاخص -3شکل 

های نقدینگیشاخص

های فعالیتشاخص

های اهرمیشاخص

های اقتصادیشاخص

هاورودی

گیرندهواحدهای تصمیم  های سودآوریشاخص

هاخروجی

تعریف

مسئله 
ها انتخاب نهاده

هاو ستانده

شناسایی 
کارآمدی با 

CCR مدل

شناسایی 
با مدلکارآمدی 

BCC

تجزیه و 

تحلیل نتایج

بحث، 
تحلیل و 

نتیجه

بررسی 
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0055 ، تابستان2شماره ، ششمسال          00  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

های عملکرد مالی(پژوهش )مجموع شاخصهای ها و ستاندهفهرست تفصیلی نهاده -0جدول 

هاستاندههانهاده

سودآوری اقتصادی اهرمی فعالیت نقدینگی

نسبت جاری

نسبت آنی

سرمایه در گردش

هاگردش بدهی 

گردش موجودی 

گردش دارایی 

وصول مطالبات دوره

نسبت بدهی

نسبت ارزش ویژه
ارزش افزوده

دارایی بازده 

ارزش ویژه بازده 

بازگشت دارایی دوره

زیان عملیاتی 

)ارقام: درصد( 0336 های آب و فاضالب در سالهای مالی شرکتکارآمدی شاخص -2جدول 

کارآمدی فنی خالص رتبه بر  اساس )مدیریت( فنی خالص مقیاس فنی کل عنوان

231/823797/81تهران

193201962کاشان

129/1134/795/83مشهد

127/4135/893/84گیالن 

101/4108/293.75خراسان رضوی

21823393/66اصفهان

97/5104/793/17شیراز

97/210691/78بوشهر

241265/290/99یزد

90/9103/188/210کهکیلویه 

198/8228/387/111آذربایجان شرقی

123/1141/487/112خوزستان 

114132/68613مرکزی

19022285/614کرمان 

88/3105/783/515خراسان جنوبی

114/9137/883/416خراسان شمالی

97/4121/480/217قزوین

134/5175/976/518اهواز

94/6124/675/919البرز

86/6115/175/220چهارمحال 

7498/475/221زنجان 

126/717174/122قم

80/5110/772/723اردبیل 

88/412272/524ایالم 

72/6101/571/525مازندران

76/6108/470/726سمنان

152/222567/627آذربایجان غربی 

71/8108/965/928فارس

77/2119/864/429سیستان 

136/121862/430هرمزگان

134/121861/531کردستان

56/9101/556/132گلستان

19736653/833لرستان

112/4218/451/534همدان

45/7127/935/735کرمانشاه



یو محمد داودآباد مایپراه دیعبدالمج 
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شرکت و کارآمدی بررسی رابطه اندازه -3

شرکت بر میزان  این سوال همواره وجود دارد که آیا اندازه

عملکرد مالی تاثیرگذار است یا خیر؟ های کارآمدی شاخص

آماری در بستر تجزیه  بررسی این سوال در چارچوب یک فرضیه

((. برای این منظور، 9) و تحلیل واریانس قابل طرح است )رابطه

یتم های لگارنظرات برخی از خبرگان صنعت از شاخص ابتدا برپایه

، حجم (L_02)، تعداد آحاد مشترکان (L_01)ها مجموع دارایی

 (L_04)، مبلغ ریالی فروش خالص (L_03)فروش و دفع فاضالب 

های آب و شرکت برای سنجش اندازه (L_06)و تعداد کارکنان 

 استفاده شد.  1910فاضالب در انتهای سال 

(9)
 H0 = µ1= µ2= µ3= µ4

 H1= NOT H0

 ها برای انجام محاسباتدر این راستا، پس از استخراج شاخص

های فوق، ابتدا پس از آماری، نظر به تفاوت در مقیاس شاخص

(( 0) )رابطه 1ها با رویکرد نرم اقلیدسیمقیاس کردن شاخصبی

های ، شرکت2بندی سلسله مراتبیآماری خوشه از طریق شیوه

بندی )خیلی گروه طبقه 5هلدینگ صنعت آب و فاضالب به 

( 9یف لیکرتط -بزرگ، بزرگ، متوسط، کوچک و خیلی کوچک

جزئیات  دلیل گستردگی از ارایهبه  .(1911زاده، آذر و رجب) شدند

و  14اطالعات جدول  در ادامه برپایه نظر شده است.ها صرفآن

)شناسایی فاکتورهای آزمون تجزیه و تحلیل واریانس( این 

.فرضیه از طریق آزمون آماری تحلیل واریانس بررسی شد

(0)

( با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس0336ی شرکت )سال های عملکرد مالی با اندازهنتایج آزمون آنالیز واریانس کارآمدی شاخص -3جدول 

مجموع مجذورات
Sum of Squares

درجه آزادی
df

میانگین مجذورات
Mean Square 

آماره
F

معنی داری سطح
Sig.

بازدهی ثابت نسبت به 

 مقیاس

 هابین گروه
Between Groups

20010 0 0050 2/9 420/4

هادرون گروه
Within Groups

02929942411--

- - - 90 11191 کلی

داری آزمون که سطح معنیجایی، از آن9براساس اطالعات جدول 

(Sigکم ،) 41/4تر از سطح=α  درصد  11است، لذا با احتمال حداکثر

 های مالی با اندازهداری بین کارآمدی عملکرد شاخصاختالف معنی

همان تر باشد(، بهشرکت بزرگ شرکت وجود دارد. در واقع هر چه اندازه

های ارزیابی عملکرد مالی از منظر بازدهی میزان کارآمدی شاخص

 تر است. نسبت به مقیاس ثابت بیش

فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاسبا  (0336ی شرکت )سال های عملکرد مالی با اندازهنتایج آزمون آنالیز واریانس کارآمدی شاخص -0جدول 

مجموع مجذورات
Sum of Squares

درجه آزادی
df

میانگین مجذورات
Mean Square 

آماره
F

معنی داری سطح
Sig.

بازدهی متغیر نسبت به 

 مقیاس

 هابین گروه
Between Groups

19102 0 9004 155/4 542/4

هادرون گروه
Within Groups

124149940429--

- - - 90 190005 کلی

داری آزمون که سطح معنیجایی، از آن0مطابق اطالعات جدول 

(Sigبیش ،) 41/4تر از سطح=α  11حداکثر است، لذا با احتمال 

های مالی با داری بین کارآمدی عملکرد شاخصدرصد اختالف معنی

شرکت بر میزان کارآمدی  شرکت وجود ندارد. در واقع اندازه اندازه

های ارزیابی عملکرد مالی از منظر بازدهی نسبت به مقیاس شاخص

 متغیر  تاثیر ندارد.

گیری بحث، تحلیل و نتیجه -05

گونه که گفته شد ارزیابی کارآمدی براساس تعداد زیادی همان

پیچیده است و بدون استفاده از نهاده و ستانده، فعالیتی بسیار 

پذیر نیست. ها، انجام صحیح آن امکانمدل تحلیل پوششی داده

تواند راهنمای مدیریت برای شناسایی نتایج حاصل از این مدل می
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های اضافی، واقعی کارآمدی باشد و با جلوگیری از صرف هزینه

 های آتی باشد.راهنمای مناسبی برای تصمیم

های علمی با ها از بهترین شیوهداده مدل تحلیل پوششی 

تواند به جز شناسایی چندین شاخص نهاده و ستانده است که می

های مرجع کارآمدی را تعیین ها و گروهکارآمدی، وزن شاخص

عنوان یک ابزار مدیریتی برای بهبود فرایند کند و نتایج آن به

 پژوهشعملیات مورد استفاده قرار گیرد. مطالب زیر ماحصل این 

 است:

 هایی که درصد کارآمدی های پژوهش در شرکتمطابق یافته

هایی های ناکارآمد و شرکتاست شرکت 144تر از ها کمآن

های کارآمد )نسبی( درصد است، شرکت 144تر از که بیش

دهد که شوند. این موضوع به صراحت نشان میمحسوب می

ناکارآمد در های های مالی شرکتفعالیت عملکرد شاخص

ر های فوق دراستای وظایف عملیاتی اقتصادی نبوده و شرکت

 اند بازدهازای منابعی که در اختیار دارند یا مصرف کرده

اند. این درحالی است ای نبودهمالحظهاقتصادی مطلوب و قابل

 144تر از ها بیشهایی که کارآمدی آنکه فعالیت شرکت

ی مطلق( است. این نکته درصد است، اقتصادی )نه اقتصاد

های های کارآمد نیز باید فعالیتضرورت دارد که شرکت

کارآمدی و بهبود آن انجام  ای را درخصوص حفظ درجهارزنده

 دهند.

  میانگین هندسی کارآمدی صنعت آب و فاضالب به رویکرد

ثابت نسبت به  ها با فرض بازدهمدل تحلیل پوششی داده

 5/151متغیر نسبت به مقیاس  هدرصد و بازد 2/111مقیاس 

دهد که در صراحت نشان میدرصد است. این موضوع به

صنعت آب و فاضالب خوشبختانه ظرفیت بالاستفاده در 

های مالی وجود ندارد و در مجموع، خصوص عملکرد شاخص

این صنعت با استفاده از منابع محدود، سطح مطلوبی از 

این موضوع پایان کار کرده است. البته ها را کسبستانده

های آب و فاضالب باید با حمایت ستادی نیست و شرکت

های مدونی را شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور برنامه

های عملکرد مالی های شاخصبرای استفاده بهینه از مولفه

های دولت با توجه به شرایط خاص حاکم موردنیاز و سیاست

 بر صنعت داشته باشند. 

  پژوهش، این نکته اثبات شد که از منظر اندازهمطابق نتایج 

های مالی، با های آب و فاضالب در ارتباط شاخصشرکت

داری بین فرض ثابت نسبت به مقیاس، اختالف معنی

 دیگر وجود دارد )قبولی فرضیههای تعیین شده با یکگروه

1H ) در فرض متغیر نسبت به مقیاس، و این درحالی است که

 (. 0H وجود ندارد )قبولی فرضیهاین وضعیت 

 است پایان کار  144تر از هایی که بیشکارآمدی شرکت

های آتی از وظایف نیست و حفظ بهبود و ارتقای آن در دوره

های کارآمد با توجه به مدیریت و مدیریت است. یعنی شرکت

های آتی به شرایط توانند در دورهها میحفظ میزان نهاده

 داشته باشند.مطلوبی دستیابی 

 های ناکارآمد برای بهبود و افزایش کارآمدی در شرکت

های خود های آتی باید در نهادههای مالی در دورهشاخص

گذاری( های نقدینگی، فعالیت، اقتصادی و سرمایه)شاخص

طلبد که هریک از کاهش داشته باشند. این موضوع می

 شرایط خاصهای آب و فاضالب ناکارآمد باید به تناسب شرکت

 .همین منظور تدوین کنندهای ویژهای را بهخود برنامه

های زیر را چه در این پژوهش انجام شد، نتیجهبا مروی بر آن

ها و کارآمدی عملکرد توان در مورد مدل تحلیل پوششی دادهمی

 های آب و فاضالب مدنظر قرار داد: های مالی شرکتشاخص

ها توانایی ها و ستاندهمطابق نهادهها، مدل تحلیل پوششی داده .1

 عنوان کارآمدی را دارد. ها و تبدیل به یک معیار واحد بهتجمیع آن

توان کاستی ها میبا استفاده از مدل تحلیل پوششی داده .2

برداری را مالی، مهندسی و بهره های حوزهموجود در فرمول

 کرد.که در رابطه با شناسایی کارآمدی وجود دارد برطرف 

عدم وجود ابزارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد یکی از  .9

های مدیریت است. مدل تحلیل تحقق برنامههای عدمعلت

تواند مبنای ارزیابی مناسب خصوص میها در اینپوششی داده

 کارآمدی باشد.

 هایترین شیوهها یکی از مطمئنمدل تحلیل پوششی داده .0

هاده و ستانده است که علمی و مدیریتی با چندین شاخص ن

تواند با درنظر گرفتن تمامی جوانب از جمله اولویت می

ها را ها را سنجیده و آندیگر، گزینهها نسبت به یکشاخص

آن انتخاب  گذاری کرد که نتیجهای علمی اولویتبه شیوه

های موثر در مسایل مدیریتی ها یا شناسایی مولفهاولویت

 است. 

پژوهش، عملیات تولید آب و خدمات های مطابق یافته .5

است  144تر از ها کمهایی که کارآمدی آنفاضالب در شرکت

ها اقتصادی نیست. فعالیت تولیدی در مقایسه با سایر شرکت

ها ها با توجه به منابع در اختیار آنو عملیاتی این شرکت

ار های ناکارآمد منابع بسیاقتصادی نیست. به تعبیری، شرکت

های کارآمد های مالی( در مقایسه با شرکتشاخصزیادی )

 اند. ی کمی کسب کردهمصرف و در مقابل بازده

های اصلی مدیریت است و این کنترل ، از وظیفهکنترل   .0
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های های انجام شده، نیل به برنامهدرخصوص فعالیت

ها است که گذاری شده و میزان توفیق در رسیدن به آنهدف

های و ارزیابی کارآمدی و انجام اقدام با توجه به شناسایی

های آب و توان این کنترل را در سطح شرکتاصالحی می

 فاضالب استقرار و تقویت کرد.

های آب و فاضالب و های شرکتبه انحصاری بودن فعالیت نظر   .1

فقدان امکان رقابت در این عرصه، بهترین راه برای بهبود 

بخشیدن به کیفیت خدمات، ایجاد فضای رقابتی سالم است. از 

رد بندی عملکهای ایجاد این فضای رقابتی، ارزیابی و رتبهشیوه

های و شیوه های مناسباست که این موضوع در بستر شاخص

 شود.علمی ارزیابی حاصل می

گرانه های چالشکارآمدی، هدف ها بر پایهبندی شرکتگروه .1

های آب و فاضالب و یک فضای رقابتی سالم را برای شرکت

ها برای های فردی شرکتویژه کوششکند، بهفراهم می

رسیدن به سطح و مرتبه باالتر سبب ایجاد بهبود و پویایی 

 شود.در نهایت استانداردهای صنعت می ها وشرکت

ها قادر به شناسایی علت ناکارآمدی مدل تحلیل پوششی داده .1

های الزم برای افزایش و ها و نهادهی دادهچنین ارایهو هم

های موجود بهبود کارآمدی است و در مقابل آن سایر شیوه

 برای تعیین کارآمدی قادر به انجام چنین کاری نیستند.
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