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Abstract:
Reducing earnings and losses is one of the problems of public service providers. Usually
governments compensate for this loss, which in the long run will undermine the country's
economic system. Water and wastewater companies as a provider of these services will be
damaged and will certainly seek solutions to this problem. In this research, identifying the factors
affecting the loss of the sewage company in the 4th district of the city Based on information and
financial reports using perspective theory (Tehran) as one of theories in the field of financial
behavior, Tehran has been investigated based on the purpose of applied research and based on the
inference of exploratory research with the post-event exploration approach in the field Financial
science and the use of observed data relating to the financial statements for the year of the property
09 to 09.

The results show that, firstly, there is a significant direct relation between the cost of salary, the
cost of repairs and maintenance and the cost of utilities, etc., while between the price of water
tariffs and losses There is an inverse relationship; secondly, the prioritization of the factors
affecting losses is that purchasing raw water and royalties, wages and salaries of the production
sector, rewards and training, the share of the staff will have the greatest impact on the loss; in
other words, by reducing these factors, Significantly reduced.
Keywords: Losses, Reports and Financial Statements, Water and Wastewater Company of
Fourth District of Tehran

: چکیده
 معموالً دولتها جبران این زیان دهی را. از مشکالت شرکتهای ارائهدهنده خدمات عمومی است،کاهش درآمدها و زیان دهی
 در این تحقیق شناسایی دالیل زیان دهی.انجام میدهند که این امر در درازمدت تضعیف سیستم اقتصادی کشور را در پی دارد
شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران با توجه به اطالعات و گزارشها مالی و ارائه راهکار با استفاده از تئوری چشمانداز
)بهعنوان یکی از تئوریهای حوزه مالی رفتاری( بررسیشده است تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر مبنای
استنتاج از نوع تحقیقات اکتشافی با رویکرد مطالعات پس رویدادی در حوزه علوم مالی و استفاده از دادههای مشاهدهشده مربوط
 هزینه،  نتایج نشان میدهد اوالً بین هزینههای حقوق و دستمزد.  استخراجشده است71 تا75 بهصورت مالی منتهی به سال مالی
 درحالیکه بین قیمت تعرفه آب و زیان، با زیان رابطه مستقیم معناداری وجود دارد....تعمیرات و نگهداشت و هزینه آب و برق و
 حقوق و دستمزد،  ثانیاً اولویتبندی دالیل مؤثر بر زیان نشان میدهد خرید آب خام و حق النظاره،رابطه معکوس وجود دارد
 سهم ستادی بیشترین تأثیر را بر زیان دارد به عبارتی با کاهش این دالیل زیان نیز به،  هزینههای پاداش و آموزش، بخش تولید
.میزان قابلتوجهی کاهش مییابد
دالیل زیان دهی،  شرکت آب و فاضالب، تأمین و استحصال آب،  کاهش درآمدها و زیان دهی: واژههای کلیدی

مقدمه:
کاهش درآمدها و زیان دهی ،از مشکالت شرکتهای ارائهدهنده خدمات عمومی است .معموالً دولتها جبران این زیان دهی را انجام
میدهند که این امر در درازمدت تضعیف سیستم اقتصادی کشور را در پی دارد .شرکتهای آب و فاضالب نیز بهعنوان یکی از
شرکتهای ارائهدهنده این خدمات ،دچار زیا ن دهی شده و مسلماً به دنبال راهکارهایی جهت برونرفت از این حالت خواهند بود.
آب عنصر اصلی زندگی و بعد از هوا  ،ضروریترین ماده حیات هست.نیاز به آب شرب مطمئن و گوارا برای انسان نیاز دائمی و اساسی
است.بیشتر ادیان الهی آب را اولین مخلوق خداوند دانسته و به مصداق آیه شریفه (( من الماءکل شیء حی)) همه موجودات از آب
زندهاند.در تورات و انجیل به نقش آب در تداوم حیات موجودات اشارات متعددی شده است.درمیان زرتشتیان نیز آب یک عنصر حیاتی
محسوب میگردید ،بهگونهای که یکی از صفات ششگانه اهورامزدا)امشا :سپندان(که خرداد نام دارد ،نگهبان آب است.در قرآن کریم
نیز به آب از جهات گوناگون اشارهشده است(.ماهنامه آب و فاضالب)۱371،
بر اساس نظریه مبتنی بر منابع ،شرکتهای دارای منابع باارزش  ،کمیاب و کمنظیر دارای پتانسیل دستیابی به مزیت رقابتی هستند.
تئوری مبتنی بر دانش با توسعه تئوری مبتنی بر منابع عنوان میکند که دانش کلیدیترین منبع استراتژیک هر شرکتی و مهمترین
منبع ایجاد مزیت رقابتی هست .این تئوری عنوان میکند که تفاوت عملکرد در شرکتها ناشی از پایگاه دانش متفاوت و توانایی
خلق و بهکارگیری دانش است.
این پژوهش در درجه اول بر پایه تئوری مبتنی بر دانش هست و به کمک این تئوری و تئوری قابلیتهای پویا و نظریه نگرش
ارتباطی به شناسایی دالیل زیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران با توجه به اطالعات و گزارشها مالی و ارائه
راهکار میپردازیم .بیان مسئله ،هدف و ارزش تحقیق  ،ضرورت تحقیق ،سؤاالت و فرضیهها از مهمترین مطالبی هستند که در این
فصل توضیح داده میشوند .
بیان مسئله
ازآنجاکه شرکت آب و فاضالب استان تهران بهصورت سهامی خاص و بهطور خودگردان اداره میشود در صورتی قادر است شخصیت
حقوقی و استقالل مالی خودش را حفظ نماید که بتواند هزینههای خود را تأمین نماید .با توجه به اینکه شرکت مذکور از بدو
تأسیس تاکنون زیانده بوده  ،لذا در این تحقیق درصدد هستیم تا دالیل زیاندهی شرکت بر اساس گزارشها مالی را بررسی کرده
و پاسخ مناسبی را برای آنها پیدا کنیم  .لذا در این تحقیق بر آن شدیم دالیل زیان دهی شرکت را بر اساس گزارشها مالی بررسی
نماییم و به این سؤال اصلی پاسخ دهیم دالیل زیان دهی شرکت چیست؟
اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق شناسایی و اولویتبندی دالیل زیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران با توجه به گزارشها
مالی و ارائه راهکار
اهداف فرعی
اول :شناسایی و اولویتبندی هزینههای بخش تولید بر زیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه  0شهر تهران.
دوم :شناسایی و اولویتبندی هزینههای بخش فروش  ،اداری و عمومی بر زیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه  0شهر تهران
سوم :شناسایی و اولویتبندی بهای آب و سهم ستادی بر زیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه  0شهر تهران
چهارم :شناسایی و اولویتبندی هزینه نگهداری و تعمیرات تأسیسات بر زیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه  0شهر تهران.
سؤالهای تحقیق
دالیل زیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران با توجه به اطالعات و گزارشها مالی کدام میباشند؟
اولویتبندی دالیل زیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران با توجه به اطالعات و گزارشها مالی چگونه است؟

جامعه آماری و حجم نمونه :
جامعه آماری پژوهش ،شرکت آب و فاضالب منطقه  0شهر تهران هست در بازه زمانی  1ساله  75تا 71
تعاریف مفهومی و عملیاتی
مشترک
مشتتترع عبارت استتت از :شتتخی حقیقی یا حقوقی که انشتتعاب یا انشتتعابهای (آب و یا فاضتتالب) موردتقاضتتایش طبق مقررات
برقرارشده باشد.
تأمین و استحصال آب
تأمین و ا ستح صال آب عبارت ا ست از :کلیه عملیات مربوط به بهره بردای از تأ سی سات و تجهیزات مرتبط با ا ستح صال آب از چاهها،
چشمه ها ،قنوات و برداشت آب از منابع سطحی (تلمبهخانه ها و تأسیسات آبگیری از رودخانه ها و سدها) و همچنین بهره برداری از
ت صفیه خانه ها ،تأ سی سات ضد عفونی و مخازن سرویس و خطوط انتقال تا ابتدای مخازن ذخیره و یا شبکه آبر سانی به منظور تأمین
آب شهری ،که این تأسیسات کالً متعلق به شرکت و یا سازمان آب منطقه ای میباشد.
شبکه عمومی توزیع آب
کلیه تأسیسات و تجهیزات توزیع آب از قبیل مخازن ذخیره  ،خطوط اصلی و فرعی توزیع آب و همچنین تلمبهخانههای داخل شبکه
که کالً متعلق به شرکت میباشد.
انشعاب آب
آن بخش از لوله فرعی آب که مقطع آن متناسب با کنتور و ظرفیت انشعاب آب مشترع در نظر گرفته میشود و درنهایت خط آبرسانی
اخت صا صی و یا شبکه عمومی توزیع آب را (از محل ن صب شیر ان شعاب) به نقطه تحویل (محل ن صب کنتور) مت صل مینماید  ،اعم از
لوله و متعلقات مربوط تا شیرفلکه بعد از کنتور ،انشعاب نامیده میشود و متعلق به شرکت است.
خدمات آب
خدمات آب عبارت ا ست از :در د سترس ق رار دادن و فراهم بودن امکان بردا شت آب از شبکه آبر سانی تو سط ان شعاب آب و و سایل
اندازهگیری (کنتور) با ظرفیت مشخی و با فشار مقرر و کیفیت مناسب (در نقطه تحویل) اعم از اینکه مشترع از این ظرفیت استفاده
نماید یا ننماید.
ظرفیت قراردادی
ظرفیت قراردادی انشعاب آب عبارت است از :تأمین حجم آب موردنیاز واحدها با کاربریهای مختلف.
خصوصیسازی
انتقال کامل مالکیت و کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی.
بنگاه
واحدهای نهادی که به تولید کاالها و خدمات اشتغال داشته باشند بهعنوان بنگاه شناخته میشوند.
ارزش مبادله
بهای کاال یا خدمات ا ست که در آن قیمت ،خریدار حا ضر به پرداخت و فرو شنده نیز حا ضر به فروش بوده و مبادله انجام گیرد .این
روش لزوماً ارتباط مستقیم با منابع صرف شده برای به دست آوردن کاال یا خدمات مورد مبادله ندارد.
مصرف
فعالیتی است که مطابق آن واحدهای نهادی ،کاال و خدمات را مورداستفاده قرار میدهند.
نظری چشمانداز

بر اساس نظری مطلوبیت مورد انتظار سرمایهگذاران ریسک گریزند و ریسک گریزی معادل محدب بودن تابع مطلوبیت آنهاست .
اما مطالعات کاهنمن و تورسکی ۱نشان داد افراد در تصمیمگیری تحت شرایط ریسک و عدم اطمینان ،نظری مطلوبیت را نادیده
میگیرند .نظری چشمانداز این دو پژوهشگر که چارچوب رفتاری واقعبینانهتری نسبت به نظری مطلوبیت مورد انتظار ون نیومن و
مورگن استرن 2ارائه میدهد ،بیان میدارد تابع مطلوبیت افراد نقطه عطف دارد که شیب تابع قبل از این نقطه در حال افزایش و
پسازاین نقطه در حال کاهش است و مکان این نقطه عطف نیز در افراد مختلف متفاوت است .بنابراین ،برخالف مطالعات قبلی که
سرمایهگذاران را صرفاً ریسک گریز در نظر میگرفتند ،این پژوهش نشان داد که سرمایهگذاران زمانی که در قسمت منفی ثروت
خود(سمت چپ نقطه عطف) هستند ،رفتار ریسک گریزانه به ریسکپذیری تغییر میکند بهعبارتدیگر ،در قالب این نظریه نشان
داده شد که افراد رضایت خاطری را که از یک مبلغ معین به دست میآورند ،کمتر از ناراحتیای است که از همان مبلغ زیان به
دست میآورند
پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق داخلی
 پوریا عطائی و نسیم ایزدی در سال  71در مقالهای تحت عنوان " سازههای تأثیرگذار بر زیاندهی تعاونیهای روستایی(موردمطالعه
:تعاونی روستایی امیرکبیر در استان فارس)" به بررسی عوامل تأثیرگذار بر زیاندهی تعاونی در استان فارس پرداخته او به این نتایج
دستیافت
 محمد کفاش پنجه شاهی در مقالهای در سال  ۱371با عنوان تأثیر عملکرد گذشته سرمایهگذاران بر قیمت سهام بر اساس نظریه
چشمانداز پرداخت .در این پژوهش مطلوبیت سرمایهگذاران شامل مطلوبیت ناشی از مصرف و مطلوبیت ناشی از نوسان در ارزش
سرمایهگذاریهای آنها در سهام میگردید .برای اثبات تأثیر عملکرد گذشته سرمایهگذاران ابتدا تابع مطلوبیت بر اساس نظریه چشمانداز
تعریف و متغیرهای مربوط به سود)زیان (پیشین و زیان گریزی وارد آن گردیده و معادله قیمت تشکیل شد .در حالت دیگر متغیرهای
مربوط به عملکرد پیشین در تابع مطلوبیت حذف و معادله قیمت تشکیل گردید  .سپس با حل معادالت نسبت قیمت به سود تقسیمی
و رشد لگاریتمی قیمت در هر دو حالت شبیهسازی و با دادههای واقعی بازار مقایسه گردید .در بازه  ۱375نا  ۱375با استفاده از آزمون
تحلیل واریانس و روش خوشهبندی میانگین گروههای چندگانه مشخی شد که میانگین و انحراف معیار دادههای حاصله در حالت اول
به دادههای واقعی بازار نزدیکتر است یعنی حذف متغیرهای مربوط به عملکرد پیشین در تابع مطلوبیت برآورد ضعیفتری به دست
داد و تأثیر عملکرد گذشته سرمایهگذاران تأیید شد.
 یداهلل جعفری ( سال )۱375در پایاننامه خود تحت عنوان " برر سی عوامل مؤثر در زیاندهی آب و فا ضالب ا ستان مازندران
"عوامل مؤثر را موارد ذیل میداند و به نتایج ذیل میرسد:


پرت آب



وجود نیروی انسانی مازاد



وجود دارایی ثابت و مازاد و غیر مولد



وجود هزینه تعمیرات و نگهداری بیشازحد مجاز

 دکتر مهدی بهار مقدم ،صدیقه عباس زاده در مقالهای با عنوان" بررسی تأثیر سرمایهگذاریهای شرکتها بر رابطه زیان باارزش
شرکت در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران" در سال  70ارائه دادند آنها در این تحقیق ،تأثیر سرمایهگذاریهای
شرکتها را بر رابطه زیان باارزش شترکت موردبررسی قرار میدهد .دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال  ۱385تا پایان سال  ۱375و
جامعته آماری تحقیق تمام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است که دادههای موردنیاز پژوهش از آنها

Kahinen and Torsky

Van Neumann and Morgen Stern

1

2

قابلاستخراج باشد .نمونه آماری تحقیق به روش حذفی (غربال) از بین شرکتهای جامعه انتخاب شد .شایانذکر است که شرکتهای
نمونه تحقیق شرکتهای زیانده است .در این مطالعه برای تجزیهوتحلیل الگوهای مورداستفاده در آزمون فرضتیه تحقیق از رگرسیون
خطی چند متغیره استفادهشده سؤال اساسی پژوهش این است که آیتا رابطه منفی بین زیان و ارزش بازار سهام در شرکتهای زیانتده
تحتت تتأثیر میتزان رشتد شرکت (سرمایهگذاریهای شرکت) قرار میگیرد یا خیر نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که
سرمایهگذاریهای شرکتها بر رابطته زیتان باارزش بازار سهام شرکتهای زیانده تأثیر مثبت دارد؛ یعنی سرمایهگذاری شرکتها
موجتب کاهش رابطه منفی بین زیان و ارزش بازار سهام میشود.
 بهمن بنی مهد و تهمینه باغبانی در سال  75در مقالهای با عنوان"اثر محافظهکاری حسابداری ،مالکیت دولتی ،اندازه شرکت و
نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکتها" وی در این مقاله این پژوهش اثر محافظهکاری حسابداری ،مالکیت دولتی ،اندازه شرکت
و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکتها ،در  08شرکت زیان ده از شرکتهای خارجشده از تابلوی بورس اوراق بهادار تهران را
برای دوره زمانی  9ساله  ۱385الی  ۱381موردبررسی قرار میدهد .نتایج پژوهش نشان میدهد که محافظهکاری حسابداری
با زیان دهی شرکتها رابطهای مستقیم دارد .این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفتهشده و مشابه نتایج پژوهشهای خارجی
میباشد .همچنین نتایج پژوهش بر وجود رابطهای مستقیم میان اندازه شرکتها و زیان دهی و رابطهای معکوس میان نسبت
اهرمی و زیان دهی تأکید دارد .نتایج نشان میدهد که مالکیت دولتی ،اثری بر زیان دهی شرکتها ندارد .همچنین نتایج
مزبور ،محافظهکاری حسابداری را مکانیزه قراردادی مؤثری برای محدود نمودن رفتار جانبدارانه مدیر در بیش نمایی از سود
در شرکتهای زیان ده میشناسد و ازاینرو  ،محافظهکاری را موجب ارتقای ارزش شرکتهای زیان ده در بلندمدت میداند.

بشیر کنشلو (سال )۱372در مقاله خود تحت عنوان " تحلیل وضعیت زیاندهی شرکتهای دولتی" اقدام به بررسی علل

زیاندهی و ارائه پیشنهاد و برای رفع نارساییها پرداخته است که از آن جمله میتوان نکات ذیل اشاره کرد
 .۱محدودیت اختیارات و مسئولیتها و عدم شفافیت حدود وظایف مدیران
 .2سازوکار قیمتگذاری کاالها و خدمات
 .3عدم ترکیب بهینه داراییها
 .0عدم استفاده از مازادهای مالی
 .5عدم ترکیب بهینه عوامل تولید
 .1پیچوخمهای مدیریت و تقابل با قوانین و مقررات

 .9تفکر حاکم بر شرکتهای دولتی زیانده  ،بدین معنا که در بسیاری از آنها با توجه به نظریه رفاه عمومی و اجتماعی  ،تفکر
اقتصادی  ،بازرگانی  ،تجاری و انتفاعی (صرفنظر از تمایل یا عدم تمایل یا ارادی و غیرارادی مدیران آنها) حاکم نیست .
محمدباغ گلشنی (سال)۱370در پایاننامه خود تحت عنوان " ارتقای بهرهوری در شرکت آب و فاضالب استان تهران " به بررسی
فرضیههای زیر پرداخت:
سطح بهرهوری در شرکت آب و فاضالب استان تهران رضایتبخش نیست.
نظام مدیریت در شرکت آب و فاضالب استان تهران کارآمد نیست.
نظام رهبری در شرکت آب و فاضالب استان تهران نامطلوب است.
سطح بهرهوری در شرکت آب و فاضالب استان تهران پایین بوده و به مسائل نیروی انسانی  ،ساماندهی (عدم تمرکز) اهداف و
سیاستهای شرکت و انگیزه نیروی انسانی مربوط میشود.
 رضا جانباز (سال)۱388در پایاننامه خود تحت عنوان "بررسی راههای کاهش زیاندهی شرکت آب و فاضالب استان مازندران" به
بررسی راهکارهایی است که با توجه به روند زیاندهی شرکت و انباشته شدن ساالنه آن ادامه فعالیت شرکت را تضمین نماید.
فرضیههای تحقیق عبارتاند از:

 .۱کاهش قیمت تمامشده آب موجب کاهش زیان دهی شرکت میگردد.
 .2بهکارگیری تأسیسات مطلوب و استاندارد در بخشهای تولید و توزیع آب موجب کاهش زیان دهی شرکت میگردد.
 .3باال بردن قیمت تعرفههای آب موجب کاهش زیان دهی شرکت میگردد.
 .0جبران زیان انباشته شرکت از محل سرمایههای اهدایی و حقوق ملی و اعتبارات عمرانی و استانی موجب کاهش زیان دهی
شرکت میگردد.
در این پایاننامه نتایج ذیل حاصل گردید:
نتایج حاصل از تحقیق در ارتباط با کاهش قیمت تمامشده آب در جهت کاهش زیاندهی شرکت در طی سهساله اخیر نشان میدهد
که قیمت تمامشده آب به ازای هر مترمکعب در مهرومومهای  ۱390تا  ۱391به ترتیب  ۱95/9 ، ۱31و  221/7ریال میباشد که
بیشتر از قیمت فروش آن بوده است و هزینههای مربوط به حقوق و دستمزد  ،سربار و دارائیهای سرمایهای بهطور متوسط به ترتیب
 22 ، 3۱و  2۱درصد از کل هزینهها را به خود اختصاص دادهاند که نشانگر سهم باالی نیروی انسانی مشغول در کار  ،سربار و
دارائیهای درگیر  ،در قیمت تمامشده آب میباشد.
نتایج حاصل از تحقیق در ارتباط با وضعیت تأسیسات تأمین و توزیع آب شرب شهری بسیار نامطلوب بوده و کارایی الزم را نداشتند
و ما در تمامی شهرها به علت قدمت و فرسودگی و نامطلوب بودن خطوط انتقال و توزیع آب شرب شهری با مشکالت عدیدهای
مواجه بودیم این فرسودگی و نامطلوب بودن تأسیسات خطوط انتقال و توزیع آب شرب شهری موجب به هدر رفتن بخش زیادی
از آب قابل شرب میگردد.توسعه و پایداری سیستم منوط به تأمین منابع سرمایهای و بازگشت سرمایهگذاریها از طریق تأمین
هزینه استهالع در قیمتهای فروش خواهد بود و بایستی از سرمایهگذاری در بخشهای غیر درآمدزا صرفنظر گردد و در صورت
امکان در بخشهایی که بازیافت سرمایه سریعتر و آسانتر میباشد سرمایهگذاری نمود.
پیشینه تحقیق خارجی
 مارع پوتکانیا و لوکیا ۱در سال  25۱9در مقالهای تحت عنوان گزارش هزینه شرکت حملونقل و استفاده از آن در تصمیمگیریها
به بررسی گزارش هزینه شرکت در تصمیم گیرها پرداختهاند روش پیشنهادی آنها بهینهسازی مسیرهای حملونقل از سیاهههای
مربوط به منظور به حداکثر رساندن ضریب ،استفاده از سواری و سهم حاشیه تا فاصله  ۱کیلومتر میباشد.
 راب کنینگ 2در مجله اقتصاد دریایی و لجستیک مقالهای با عنوان مخازن قابلانعطاف برای کاهش هزینههای حملونقل خالی یک
تجزیهوتحلیل هزینه-سود از یک زنجیره و چشمانداز در سال  25۱1ارائه داده است او در این مقاله حمل ظروف خالی که ناشی از نیاز
به تغییر ظروف است ،یک کسبوکار گران میداند .
در پژوهشهای راس و همکاران ،25۱1عوامل تعیینکننده قابلیت مقایسه صورتهای مالی را در سطح کشوری و سطح شرکتی بررسی
کردهاند .آنان با بررسی  ۱5کشور اتحادیه اروپا و همچنین کشور آمریکا ،در سطح کشوری ،شش متغیر و در سطح شرکتی ،سه متغیر را
بهعنوان عوامل تعیینکننده قابلیت مقایسه شناسایی کرده و نتیجهگیری کردند که در سطح شرکتی متغیر اندازه شرکت باقابلیت مقایسه
رابطه مستقیم و متغیرهای مدیریت سود و نوسانات بازده داراییها باقابلیت مقایسه رابطه معکوس دارند.
هولتاسن  25۱5بیان میکند که عوامل متعددی بر کیفیت گزارشگری مالی و بهتبع آن قابلیت مقایسه صورتهای مالی تأثیرگذار بوده
و استانداردهای حسابداری تنها یکی از این عوامل هستند .درواقع تأثیر استانداردهای حسابداری در تعیین خروجی فرآیند گزارشگری
مالی کمتر از متغیرهایی مانند کیفیت حسابرسی ،انگیزه مدیران ،ساختار مدیریت و سایر ویژگیهای سازمانی است.
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سان  25۱0رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و مدیریت سود را در کشور آمریکا بررسی کرد .نتایج پژوهش وی نشان داد که
افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی با کاهش مدیریت سود حسابداری و افزایش مدیریت سود واقعی رابطه دارد.



فرانسیس و همکاران  25۱0رابطه سبک حسابرسی و قابلیت مقایسه حسابداری را بررسی کردند .بهطور خاص آنان بررسی کردند که
آیا شرکتهایی که توسط حسابرسان ثابت حسابرسی شدهاند صورتهای مالی قابلمقایسهتری را نسبت به شرکتهایی که توسط
حسابرسان مختلف حسابرسی شدهاند دارند یا خیر .نتایج پژوهش آنان نشان داد که سبک حسابرسی نقش معنیداری را در تبیین
قابلیت مقایسه ایفا میکند.



کاوادا  25۱3رابطه بین قابلیت مقایسه و کیفیت سود را بررسی کرد .وی کیفیت سود را با استفاده از اقالم تعهدی غیرعادی و با
بهرهگیری از مدل جونز اندازهگیری نمود .نتایج پژوهش وی نشان میدهد شرکتهایی که قابلیت مقایسه پایینتری دارند؛ دارای
اقالم تعهدی بیشتر و درنتیجه ،کیفیت سود پایینتری هستند.
 داروق وی 1به ارزشیابی شرکتهای زیانده در اقتصاد دانشمحور پرداختند آنها اظهار کردند ازآنجاکه شرکتهای زیانده برای
مهرومومهای بسیاری باقی میمانند ،انتظار میرود رابطهای غیر منفی بین سودها و ارزش بازار سهام باشد .در این تحقیق چهار فرضیه
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت :زیانهای غیرتکراری بزرگ ،هزینههای تحقیق و توسعه ،رشد فروشها و ابقا نتایج تحقیق از هزینههای
تحقیق و توسعه و ابقا حمایت میکند .اما از رشد فروشها و زیانهای غیرتکراری بزرگ حمایت نمیکند .بهطورکلی ،نتایج
تجزیهوتحلیل بر اهمیت به هم پیوستن هر چهار متغیر در الگو تعیین ارزش تأکید میکند.


هری بار و جنکینس )25۱0( 2در امریکا تأثیر ارائه مجدد صورتهای مالی روی برآورد هزینه سرمایه را موردپژوهش قراردادند و
دریافتند که ارائه مجدد صورتهای مالی از طریق کاهش اطمینان سرمایهگذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت موجب کاهش
سودهای مورد انتظار آتی و افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران و درنهایت موجب افزایش هزینه سرمایه شرکت میگردد.



روتنسین )2558( 3نشان داد اگر ارائه مجدد باعث کاهش سودهای گزارششده قبلی گردد ،این موضوع بیانگر عملکرد ضعیف شرکت
خواهد بود و احتماالً تغییرات حاکمیتی پیرامون ارائه مجدد رخ خواهد داد.
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روش پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و ازنظر بُعد زمانی( ،گذشتهنگر ) پس رویدادی میباشد ،که در آن برمبنای اطالعات
عملکردی گذشته قضاوت و استنتاج صورت میگیرد .روش مطالعه اسناد و مدارع میباشد که اسناد و مدارع مربوط به عملکرد
گذشته جامعه یا نمونه موردبررسی موردمطالعه قرار میگیرد مثل صورتهای مالی شرکتها ،گزارشهای فیزیکی عملکرد در ارتباط
با تولید ،فروش  ،مصرف و غیره .در تحقیقات پس رویدادی از این روش استفاده میکنیم  .تحقیقات اکتشافی ۱روشی است که در
کنار (تحقیقات توصیفی) و(تحقیقات دلیل محور) ،یکی از  3روش مرسوم پژوهش در تحقیقات بازاریابی هست .در این روش ما سعی
میکنیم تا برای مشکالتی که روشن و شفاف نیستند پاسخی بیابیم.
در این پژوهش تالش شده است دالیل مؤثر بر زیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران با توجه به اطالعات و
گزارشها مالی شناسایی شود  .برای محاسبه معیارهای سنجش قابلیت مقایسه صورتهای مالی از تحلیل رگرسیون برای آزمون
فرضیههای پژوهشی میپردازیم .
بهعبارتدیگر ،این پژوهش با استفاده از همبستگی به بررسی وجود رابطه بین دالیل زیادهی شرکت میپردازد.
جامعه آماری و حجم نمونه
در این تحقیق جامعه صورت مالی و گزارشها مالی شرکت آب و فاضالب شهر تهران میباشد و نمونه با توجه به دسترس بودن
گزارشها مالی منطقه چهار شهر تهران از این نمونه استفاده گردید.
جامعه آماری پژوهش ،شرکت آب و فاضالب منطقه  0شهر تهران هست در بازه زمانی  1ساله  75تا  71است که حائز شرایط زیر :

پایان سال مالی شرکتها 27 ،اسفند هرسال باشد.
در طول دورۀ زمانی پژوهش ،سال مالی خود را تغییر نداده باشند.

دادههای آنها جهت محاسبه متغیرهای پژوهش ،بهطور کامل در دسترس باشد.
روش گردآوری اطالعات
یکی از اصلیترین بخشهای هر کار پژوهشی را جمعآوری اطالعات تشکیل میدهد .لذا این بخش اهمیت ویژهای در فصل سوم
پایاننامه دارد .چنانچه این کار به شکل منظم و صریح صورت پذیرد ،کار تجزیهوتحلیل و نتیجهگیری از دادهها با سرعت و دقت
خوبی انجام خواهد شد .روشهای گردآوری اطالعات پژوهش به دودسته کتابخانهای و میدانی تقسیم میشود.در خصوص گردآوری
اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از روشهای کتابخانهای و جهت جمعآوری اطالعات برای تأیید یا رد فرضیههای
پژوهش از روش میدانی استفاده میشود.

روش مطالعه اسناد و مدارع :در مواردی که اسناد و مدارع مربوط به عملکرد گذشته جامعه یا نمونه موردبررسی موردمطالعه قرار
میگیرد مثل صورتهای مالی شرکتها ،گزارشهای فیزیکی عملکرد در ارتباط با تولید ،فروش  ،مصرف و غیره .در تحقیقات پس
رویدادی از این روش استفاده میکنیم (.عادل آذر)۱375،

ابزار گردآوری اطالعات
در این پژوهش با استفاده از اطالعات و مدارع موجود  ،اطالعاتی که باید بهعنوان داده موردبررسی و تجزیهوتحلیل قرار گیرند از
پیش آماده هستند .بدینصورت که محقق به دنبال اطالعات جدید نیست ،بلکه میتواند نسبت به جمعآوری اطالعاتی که از قبل

Exploratory research
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تهیهشدهاند و در پروندههای مشخی (صورتهای مالی  ،درمانگاهی ،بیمارستانی  ،ثبتاحوال ،دانشجویی  ،دانشآموزی و مراجعین
به مراکز مختلف شهرداری و …) موجود است اقدام کند.

به منظور گردآوری اطالعات موردنیاز تحقیق و د ستیابی به سابقه تحقیق و تدوین ادبیات مو ضوع سعی شده ا ست با ا ستفاده از

سود (زيان) خالص

شیوه مطالعات کتابخانهای از کتب و منابع مربوط به صنعت آب و فا ضالب ک شور و همچنین صورتهای مالی ا سا سی سالهای75
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تجزیهوتحلیل دادهها

تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش کمّی را و تحلیل توصیفی و تحلیل تبیینی (یا علی) طبقهبندیشده است .در سطح تحلیل
کمی توصیفی چگونگی توزیع دادههای تجربی هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته از طریق شاخیهای آماری مناسب بیان
میشود.

در سطح تحلیل تبیینی با علت کاوی سروکار داریم و رابطه علی میان متغیرها جستجو میشود.
به منظور شناسایی دالیل زیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران  ،اطالعات و گزارشها مالی طی مهرومومهای
مالی منتهی به  75الی  71دریافت شد .

برای تجزیهوتحلیل دادهها ابتدا از جداول دوبعدی و ر سم نمودارها و محا سبه شاخیهای مرکزی و پراکندگی برای آمار تو صیفی
استتتفاده کردیم و برای آمار استتتنباطی از آزمون  ANOVAو رگرستتیون چند متغیره استتتفادهشتتده استتت و درنهایت از آزمون
فریدمن برای رتبهبندی کردن فرضیهها با استفاده از نرمافزار spss20انجامشده است.

بخش اول آمار توصیفی :جداول و نمودارهای توصیفی
وضعیت شرکت ازلحاظ تعداد کارکنان

تعداد پرسنل به تفکیک
200
150
100
50
0

کار میباشند
نمودار  ۱-0کارکنان به تفکیک نشان دادهشده که بیشترین کارکنان در بخش تولید مشغول به
سال  96سال  95سال  94سال  93سال  92سال  91سال 90
10
وضعیت سود و زیان شرکت
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نمودار  ۲-4نمودار سود و زیان خالص
با توجه به نمودار  2-0شرکت در سال  70بیشترین زیان را داشته است که میتواند به دلیل هزینههای ناشی از بازنشسته نمودن
 15کارکنان شرکت در این سال و پرداخت پاداش پایان خدمت به آنها باشد.

وضعیت شرکت نسبت بازده فروش
بازده فروش =

* 199
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نمودار : ۳-4نمودار بازده فروش
با توجه به نمودار  3-0ن سبت بازده فروش ،این ن سبت ن شان میدهد هر یک ریال فروش چه میزان سود (زیان ) بهد ستآمده
است .
)۲-1-1

قیمت تمامشده آب

قیمت تمام شده آب
1,000,000,000,000
800,000,000,000
600,000,000,000
400,000,000,000
200,000,000,000
0

سال
سال
سال
سال
سال
سال
سال
1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
Series1 394,893,537,030,577,364,711,655,860,365,847,454,924,936,

نمودار : 4-4نمودار قیمت تمامشده آب
بخش دوم :آمار استنباطی (آزمون فرضیهها یا طرح سؤاالت)
برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفادهشده است که
احتمال مقدار آماره بهدستآمده برای کلیه متغیرهای پژوهش صفر است ،لذا فرض نرمال بودن
دادهها تأیید میشود.
داده های متغیر ام دارای توزیع نرمال استH9:.

داده های متغیر ام دارای توزیع نرمال نیستH1:.

جدول  ۱-0آزمون کولموگروف -اسمیرنوف K-S
)Asymp. Sig. (2-tailed
.255c,d

زیان

.255c,d

تعداد کارکنان کل

.255c,d

کل هزینه بخش تولید

.۱۱7c

تعداد کارکنان بخش تولید

.255c,d

کل حقوق و دستمزد بخش تولید

.۱25c

هزینه حقوق و دستمزد ثابت

.510c

هزینههای پاداش و آموزش و پایان خدمت

.255c,d

هزینه نگهداشت و تعمیرات بخش تولید

.255c,d

برونسپاری بخش تولید(خدمات قراردادی نگهداشت و تعمیرات

.5۱2c

کارکنان انبار و تدارکات

.255c,d

حقوق و دستمزد بخش انبار و تدارکات

.c,e
.255c,d

برونسپاری بخش انبار و تدارکات
کارکنان خدمات پشتیبانی

.۱1۱c

هزینه خدمات پشتیبانی

.c,e
.255c,d

برونسپاری بخش خدمات پشتیبانی
کارکنان فروش

.255c,d

حقوق و دستمزد بخش فروش

.255c,d

برونسپاری فروش

.۱30c

کارکنان اداری

.255c,d

حقوق و دستمزد بخش اداری

.255c,d

برونسپاری اداری

.255c,d

آب و برق و سوخت

.۱93c

خرید آب خام و حق النظاره

.582c

ابزار لوازم مصرفی و اقالم جزئی

.255c,d

سهم ستادی شرکت مهندسی

با توجه به نتایج جدول ۱-0چون مقدار سطح معنیداری )) sigبرای تمامی مؤلفهها بزرگتر از مقدار خطا  5055میباشد
درنتیجه متغیر ها دارای توزیع نرمال هستند.
سؤال اصلی  :چه دالیلی بر زیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران با توجه به اطالعات و گزارشها مالی مؤثر
میباشند؟
با توجه به سؤال اصلی تمامی دالیلی که بر زیان دهی شرکت مؤثر میباشند موردبررسی قرار می دهیم.
ابتدا هزینههای بخش تولید را بررسی کرده ایم .
آیا کاهش هزینههای بخش تولید بر کاهش زیاندهی شرکت مؤثر است؟

کاهش هزینههای بخش تولید بر کاهش زیان دهی شرکت مؤثر نیستH5 :.
کاهش هزینههای بخش تولید بر کاهش زیان دهی شرکت مؤثر استH۱ :.

جدول  ۲-4خالصه مدل
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ضریب تعیین(R2)۱

ضریب تعین تعدیل
شده

خطای برآورد

۱

.997a

5.998

5.959

755805380800721
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a. Predictors: (Constant),کل هزینه بخش تولید

جدول  2-0خالصه مدل برای بررسی هزینههای بخش تولید بر زیان دهی شرکت میباشد  .این جدول مقادیر  Rو  R2را
نشان میدهد .مقدار  Rبرابر است با  50997اشاره دارد به همبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو
متغیر را نشان میدهد ، .بین دو متغیر هزینه بخش تولید و زیان شرکت همبستگی وجود دارد .
مقدار  R2نشان میدهد که چه مقدار از متغیر وابسته یعنی زیان شرکت  ،میتواند توسط متغیر مستقل یعنی هزینههای تولید
را  ،تبیین شود .در این فرضیه متغیر هزینه بخش تولید میتواند  9908درصد از تغییرات متغیر زیان شرکت را تبیین کند.
جدول  ۳-4جدول آنوا
Model

۱

4

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression

38۱078۱9830770555555550555

۱

38۱078۱9830770555555550555

50022

05b5.

Residual

0525089۱8935۱01555555550555

5

75057903901527255555550555

Total

075۱78531515۱0۱555555550555
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a. Dependent Variable:زیان
b. Predictors: (Constant),کل هزینه بخش تولید

جدول  3-0آنوا این جدول نشان میدهد که آیا کاهش هزینههای بخش تولید برکاهش زیان شرکت میتواند بهطور معنا داری
(و مناسبی) تأثیر بگذارد .برای بررسی معنا داری به ستون آخر جدول ) (sigنگاه میکنیم .این ستون معنا داری آماری مدل رگرسیون
را نشان میدهد که چنان چه میزان بهدستآمده کمتر از  5055باشد نتیجه می گیریم که مدل به کار رفته ،مدل خوبی است.
میزان معنا داری در این جا  sig= 5050از میزان  5055کمتر است که بیان گر این است که مدل رگرسیونی معنا دار است .این
مقدار نشان میدهد با کاهش هزینه ای بخش تولید زیان دهی شرکت نیز کاهش مییابد.
aجدول  4-4جدول ضریب همبستگی

Unstandardized Coefficients
Model
(Constant) ۱

B
259152۱۱00220
513

Std. Error
91853328۱290۱
21

-50۱۱9

50۱8۱

کل هزینه بخش تولید
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ضریب رگرسیونی استاندارد
شده (1بتا)
Beta

t

50297

Sig.
-30352

50525

-50155

5.505

a. Dependent Variable:زیان

جدول  0-0این جدول اطالعات ضروری برای متغیر وابسته را در اختیار ما قرار میدهد .ستون ضرایب استاندارد بیانگر ضریب
رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار بتا است .ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا  Betaنشان گر میزان تأثیر متغیر مستقل (هزینه
بخش تولید ) بر وابسته (زیان شرکت) است .

)R Square (R2

1

Adjusted Square

۲

Std. Error of the Estimate

۳

4

ANOVA
Coefficients
6
Standardized Coefficients
5

آیا تعدیل نیروی انسانی مازاد در بخشهای تولید،پشتیبانی  ،اداری ،فروش و انبار و تدارکات بر کاهش زیاندهی شرکت مؤثر است؟
جدول  5-4خالصه مدل
خطای برآورد

ضریب تعیین()R2

ضریب تعین تعدیل شده

.757

۱83902523050555

(Rضریب همبستگی (

Model

۱ .779a

.773

a. Predictors: (Constant),کارکنان اداری ,کارکنان خدمات پشتیبانی ,کارکنان انبار و تدارکات ,کارکنان فروش ,تعداد کارکنان
بخش تولید

جدول  5-0خالصه مدل است .این جدول مقادیر Rو R2را نشان میدهد .مقدار  Rبرابر است با  ،50779اشاره دارد به همبستگی
ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغیر را نشان میدهد ، .بین دو تعداد کارکنان و زیان شرکت همبستگی
در حد خیلی قوی وجود دارد .
مقدار  R2نشان میدهد که چه مقدار از متغیر وابسته یعنی زیان شرکت  ،میتواند توسط متغیر مستقل یعنی تعداد کارکنان را ،
تبیین شود .در این فرضیه متغیر تعداد کارکنان میتواند 7703درصد از تغییرات متغیر زیان شرکت را تبیین کند ،که درواقع مقدار
چشم گیری است.
جدول  :9-4جدول آنوا
F

Sig.
b

05 5.

280837

Mean Square
79310080175555555

Sum of Squares

df
5

555550555
3391۱۱3۱۱95555555
55550555

Model

Regression 08182202305555555

۱

5555550555
۱

Residual 3391۱۱3۱۱95555555
55550555

Total 075۱78531155555555 1
555550555
a. Dependent Variable:زیان
b. Predictors: (Constant),کارکنان اداری ,کارکنان خدمات پشتیبانی ,کارکنان انبار و تدارکات ,کارکنان فروش ,تعداد کارکنان بخش تولید

جدول 0-1آنوا این جدول نشان میدهد که آیا تعداد کارکنان بر زیان شرکت میتواند بهطور معنا داری (و مناسبی) تأثیر بگذارد.
برای بررسی معنا داری به ستون آخر جدول ) (sigنگاه میکنیم .این ستون معنا داری آماری مدل رگرسیون را نشان میدهد که
چنان چه میزان بهدستآمده کمتر از  5055باشد نتیجه می گیریم که مدل به کار رفته ،مدل خوبی است .میزان معنا داری در این
جا  sig= 5050از میزان  5055کمتر است که بیان گر این است که مدل رگرسیونی معنا دار است.

جدول  : 2-4جدول ضریب همبستگی
Standardized
Coefficients
Sig.

Beta

t
15.5

9037۱

Unstandardized Coefficients
Std. Error
32131۱۱553550555

B

Model

(Constant) 20۱2۱979855550555

.5۱2

80850

50021

۱5551958170555

.520

-50555

۱0555

۱50173215250555

.552

-۱0012

.390

2۱۱۱002۱070555

.5۱8

-80۱5۱

00959

12308003150555

 -555599897۱50555کارکنان فروش

.5۱7

-50288

.581

۱2۱51۱۱۱100555

 -10297889710555کارکنان اداری

۱

 ۱39275۱05050555تعداد کارکنان بخش تولید
 -52895۱885150555کارکنان انبار و تدارکات
 -35813۱517۱0555کارکنان خدمات پشتیبانی

a. Dependent Variable:زیان

جدول  9-0این جدول اطالعات ضروری برای متغیر وابسته را در اختیار ما قرار میدهد .ستون ضرایب استاندارد بیانگر ضریب
رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار بتا است .ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا  Betaنشان گر میزان تأثیر متغیر مستقل (تعداد
کارکنان ) بر وابسته (زیان شرکت) است .
بر اساس ستون ضرایب استاندار شده تعداد کارکنان تولید دارای بیشترین اثر میباشد زیرا به ازای یک واحد تغییر در این متغیر
 5021واحد تغییر در زیان ایجاد میگردد.بعد از آن کارکنان فروش بیشترین تأثیر را بر زیان شرکت دارند .به عبارتی با کاهش
تعداد کارکنان بخش تولید و فروش ،زیان نیز کاهش مییابد.

آیا کاهش هزینه حقوق و دستمزد در بخشهای تولید،پشتیبانی  ،اداری ،فروش و انبار و تدارکات بر کاهش زیاندهی
شرکت مؤثر است؟
جدول  :3-4خالصه مدل
ضریب تعین تعدیل شده

خطای برآورد

ضریب

تعیین()R2

50979

.

(Rضریب همبستگی (

50889

Model

50879

a

۱

a. Predictors: (Constant),حقوق و دستمزد بخش اداری ,هزینه حقوق و دستمزد ثابت ,حقوق و دستمزد بخش فروش ,حقوق و دستمزد بخش انبار و تدارکات ,هزینه خدمات
پشتیبانی

جدول  8-0خالصه مدل است .این جدول مقادیر Rو  R2را نشان میدهد .مقدار  Rبرابر است با  ،50879اشاره دارد به
همبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغیر را نشان میدهد ، .بین دو متغیر هزینه حقوق و
دستمزد و زیان شرکت همبستگی در حد خیلی قوی وجود دارد .
مقدار  R2نشان میدهد که چه مقدار از متغیر وابسته یعنی زیان شرکت  ،میتواند توسط متغیر مستقل یعنی هزینه حقوق و
کارکنان را  ،تبیین شود.
جدول  :7-0جدول آنوا
Sig.

Mean Square

F
5.b

.

Sum of Squares

df

797۱25555۱5555555

Model

Regression 087512952155555555 5

555550555

۱

555550555
Residual .555

5

.

Total 087512952155555555 5
555550555
a. Dependent Variable:زیان
b. Predictors: (Constant),حقوق و دستمزد بخش اداری ,هزینه حقوق و دستمزد ثابت ,حقوق و دستمزد بخش فروش ,حقوق و دستمزد بخش انبار و
تدارکات ,هزینه خدمات پشتیبانی

جدول  7-0آنوا این جدول نشان میدهد که آیا هزینه حقوق و دستمزد بر زیان شرکت میتواند بهطور معنا داری (و مناسبی)
تأثیر بگذارد .برای بررسی معنا داری به ستون آخر جدول ) (sigنگاه میکنیم .این ستون معنا داری آماری مدل رگرسیون را نشان
میدهد که چنان چه میزان بهدستآمده کمتر از  5055باشد نتیجه می گیریم که مدل به کار رفته ،مدل خوبی است .میزان معنا
داری در این جا  sig= 5055از میزان  5055کمتر است که بیان گر این است که مدل رگرسیونی معنا دار است.
جدول  : 19-4جدول ضریب همبستگی
Standardized
Coefficients
Sig.

Beta

t

Unstandardized Coefficients
B

Std. Error
.555

Model

(Constant) ۱1380208375550555

.

.

.

.

۱30129

.555

 2۱50953هزینه حقوق و دستمزد تولید

.

.

903۱۱

.555

 7350107حقوق و دستمزد بخش انبار و تدارکات

.

.

-280100

.555

.

.

-70702

.555

 -238۱0305هزینه خدمات پشتیبانی
 -۱790079حقوق و دستمزد بخش فروش

۱

.

.555

۱90385

.

 2120120حقوق و دستمزد بخش اداری

a. Dependent Variable:زیان

جدول  ۱5 -0اطالعاتی را در مورد متغیر ها به ما میدهد  .این جدول اطالعات ضروری برای متغیر وابسته را در اختیار ما قرار
میدهد .ستون ضرایب استاندارد بیانگر ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار بتا است .ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا Beta
برابر شده که نشان گر میزان تأثیر متغیر مستقل (حقوق و دستمزد ) بر وابسته (زیان شرکت) است.
بر اساس ستون ضرایب استاندار شده حقوق و دستمزد بخش خدمات پشتیبانی دارای بیشترین اثر میباشد زیرا به ازای یک واحد
تغییر در این متغیر  28100واحد تغییر در زیان ایجاد میگردد .بعد از آن حقوق و دستمزد بخش اداری بیشترین تأثیر را بر زیان
شرکت دارند به عبارتی با کاهش حقوق و دستمزد در بخش اداری بیشترین کاهش زیان در این بخش میباشد .
برونسپاری بخشهای تولید،پشتیبانی  ،اداری ،فروش و انبار و تدارکات بر کاهش زیاندهی شرکت مؤثر است؟
جدول  4-11خالصه مدل
خطای برآورد

ضریب تعیین()R2

ضریب تعین تعدیل شده
.

(Rضریب همبستگی (
۱ ۱0555a

۱0555

.

Model

a. Predictors: (Constant),برون_سپاری_اداری

جدول  ۱۱-0خالصه مدل فرضیه اول به معنای خالصه مدل است .این جدول مقادیر Rو  R2را نشان میدهد .مقدار  Rبرابر
است با  ۱اشاره دارد به همبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغیر را نشان میدهد ، .بین دو متغیر
هزینه برونسپاری و زیان شرکت همبستگی در حد خیلی قوی وجود دارد .
مقدار  R2نشان میدهد که چه مقدار از متغیر وابسته یعنی زیان شرکت  ،میتواند توسط متغیر مستقل یعنی هزینه برونسپاری
را  ،تبیین شود.
جدول  1۲-4جدول آنوا
Sig.

Mean Square

F
.b

.

Sum of Squares

df

3۱378385205555555555550555

۱

.

5
۱

Model
۱

Regression 3۱378385205555555555550555
Residual .555
Total 3۱378385205555555555550555

a. Dependent Variable:زیان
b. Predictors: (Constant),برون_سپاری_اداری

جدول  ۱2-0آنوا این جدول نشان میدهد که آیا تعداد کارکنان بر زیان شرکت میتواند بهطور معنا داری (و مناسبی) تأثیر
بگذارد .برای بررسی معنا داری به ستون آخر جدول ) (sigنگاه میکنیم  .این ستون معنا داری آماری مدل رگرسیون را نشان
میدهد که چنان چه میزان بهدستآمده کمتر از  5055باشد نتیجه می گیریم که مدل به کار رفته ،مدل خوبی است .میزان معنا
داری در این جا  sig= 5055از میزان  5055کمتر است که بیان گر این است که مدل رگرسیونی معنا دار است.
جدول  : 1۳-4ضریب همبستگی
Standardized
Coefficients
Sig.

Beta

t
.

.

.

.

Unstandardized Coefficients
Std. Error
.555

-۱0555

.555

B

Model

(Constant) -28۱۱5۱7755550555
 -۱۱0851برونسپاری اداری

۱

a. Dependent Variable:زیان

جدول  ۱3-0این جدول اطالعات ضروری برای متغیر وابسته را در اختیار ما قرار میدهد .ستون ضرایب استاندارد بیانگر ضریب
رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار بتا است .ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا  Betaبرابر شده که نشان گر میزان تأثیر متغیر
مستقل (برونسپاری) بر وابسته (زیان شرکت) است .
بر اساس ستون ضرایب استاندار شده تنها برونسپاری بخش اداری دارای بیشترین اثر بر زیان میباشد
جدول  : 14-4جدول متغیرهای حذف شده  1از مدل
Collinearity
Statistics
Tolerance

Sig.

Partial Correlation

Beta In

t

Model
 .bبرونسپاری بخش تولید(خدمات قراردادی نگهداشت ۱

.555

.

.

.

.555

.

.

.

 .bبرونسپاری بخش انبار و تدارکات

.555

.

.

.

 .bبرونسپاری بخش خدمات پشتیبانی

.555

.

.

.

 .bبرونسپاری فروش

و تعمیرات

a. Dependent Variable:زیان
b. Predictors in the Model: (Constant),برونسپاری اداری

بر اساس جدول  ۱0-0متغیرهای حذف شده برونسپاری بخش تولید و انبار و خدمات پشتیبانی تاثیری بر کاهش زیان ندارد و از
مدل حذف میشوند .

Excluded Variables

1

کاهش هزینه نکهداری و تعمیرات بخش های تولید،پشتیبانی  ،اداری ،فروش و انبار و تدارکات بر کاهش زیاندهی شرکت
مؤثر است؟

جدول  : 15-4جدول خالصه مدل
خطای برآورد

ضریب تعیین()R2

ضریب تعین تعدیل شده
-.۱57

793209۱91550555

(Rضریب همبستگی (

Model

۱ .۱80a

.530

a. Predictors: (Constant),هزینه_نگهداشت_و_تعمیرات_بخش_تولید

جدول  4-15خالصه مدل است .این جدول مقادیر Rو R2را نشان میدهد .مقدار  Rبرابر است با  ،50۱80اشاره دارد به همبستگی
ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغیر را نشان میدهد ، .بین دو متغیر هزینه حقوی و دستمزد و زیان
شرکت همبستگی در حد خیلی ضعیفی وجود دارد .
مقدار  R2نشان میدهد که چه مقدار از متغیر وابسته یعنی زیان شرکت  ،میتواند توسط متغیر مستقل یعنی هزینه نگهداشت و
تعمیرات را  ،تبیین شود.

جدول  : 19-4جدول آنوا
F

Sig.
3b5۱.

Mean Square
.۱95

Sum of Squares

df

۱1573553905555555

Model

Regression ۱15735539055555555 ۱

555550555

۱

55550555
Residual 093155532855555555 5

7092۱551595555555

555550555

555550555

Total 075۱78531155555555 1
555550555
a. Dependent Variable:زیان
b. Predictors: (Constant),هزینه_نگهداشت_و_تعمیرات_بخش_تولید

جدول  ۱1-0آنوا این جدول نشان میدهد که آیا تعداد کارکنان بر زیان شرکت میتواند بهطور معنا داری (و مناسبی) تأثیر بگذارد.
برای بررسی معنا داری به ستون آخر جدول ) (sigنگاه میکنیم .این ستون معنا داری آماری مدل رگرسیون را نشان میدهد که
چنان چه میزان بهدستآمده کمتر از  5055باشد نتیجه می گیریم که مدل به کار رفته ،مدل خوبی است .میزان معنا داری در این
جا  sig= 505۱3از میزان  5055کمتر است که بیان گر این است که مدل رگرسیونی معنا دار است.
جدول  : 12-4جدول ضریب همبستگی
Standardized
Coefficients
Sig.

Beta

t
.591

-20235

.173

-.0۱7

a. Dependent Variable:زیان

Unstandardized Coefficients
Std. Error
۱۱08802580550555

-.۱80

20922

B

Model

(Constant) -251۱990339550555
 -۱0۱37هزینه_نگهداشت_و_تعمیرات_بخش_تولید

۱

جدول  ۱9-0جدول ضریب همبستگی فرضیه اول  ،اطالعاتی را در مورد متغیر ها به ما میدهد .این جدول اطالعات ضروری برای متغیر
وابسته را در اختیار ما قرار میدهد .ستون ضرایب استاندارد بیانگر ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار بتا است .ضریب رگرسیونی
استاندارد شده یا  Betaبرابر شده که نشان گر میزان تأثیر متغیر مستقل (هزینه نگهداشت و تعمیرات) بر وابسته (زیان شرکت) است .
بر اساس ستون ضرایب استاندار شده تنها هزینه نگهداشت و تعمیرات بخش تولید بر زیان تأثیرگذار میباشد و سایر هزینههای
نگهدات و تعمیرات اثر چندانی در کاهش زیان نداشته و از مدل خارجشدهاند.
آیا صرفه جویی در هزینههای آب  ،برق ،سوخت و ملزومات مصرفی بر کاهش زیاندهی شرکت مؤثر است
جدول  :13-4جدول خالصه مدل
خطای برآورد

ضریب تعیین()R2

ضریب تعین تعدیل شده

(Rضریب همبستگی (

.589

813598199350555

Model

۱ .121a

.37۱

a. Predictors: (Constant),آب و برق و سوخت ,ابزار لوازم مصرفی اقالم جزئی

جدول  ۱8-0خالصه مدل فرضیه اول به معنای خالصه مدل است .این جدول مقادیر Rو R2را نشان میدهد .مقدار  Rبرابر
است با  ،50121اشاره دارد به همبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغیر را نشان میدهد، .
مقدار  R2نشان میدهد که چه مقدار از متغیر وابسته یعنی زیان شرکت  ،میتواند توسط متغیر مستقل یعنی هزینه آب و برق و...
و هزینه اقالم مصرف را  ،تبیین شود .در این فرضیه متغیر هزینه آب و برق و لوازم مصرفی میتواند 370۱درصد از تغییرات متغیر
زیان شرکت را تبیین کند.
جدول  :10-4جدول آنوا
F

Sig.
b

.555

Mean Square
۱0289

Sum of Squares

df
2

7570510۱755555555

Model

Regression ۱7۱87۱28385555555

555550555

۱

5555550555

905918۱3۱75555555

Residual 27835925285555555

0

5555550555

555550555

Total 075۱78531155555555 1
555550555
a. Dependent Variable:زیان
b. Predictors: (Constant),آب_و برق_و_سوخت ,ابزار_لوازم_مصرفی_و اقالم_جزئی

جدول  ۱7-0آنوا این جدول نشان میدهد که آیا تعداد کارکنان بر زیان شرکت میتواند بهطور معنا داری (و مناسبی) تأثیر
بگذارد .برای بررسی معنا داری به ستون آخر جدول )(sigنگاه میکنیم .این ستون معنا داری آماری مدل رگرسیون را نشان
میدهد که چنان چه میزان بهدستآمده کمتر از  5055باشد نتیجه می گیریم که مدل به کار رفته ،مدل خوبی است .میزان معنا
داری در این جا  sig= 5505از میزان  5055کمتر است که بیان گر این است که مدل رگرسیونی معنا دار است.
جدول  :۲9-4جدول ضریب همبستگی
Standardized
Coefficients
Sig.

Beta

t
.009

-.802

Unstandardized Coefficients
Std. Error
۱270037279550555

.550

-۱033۱

-.129

350898

582.

.553

.552

370۱23

a. Dependent Variable:زیان

B

Model

(Constant) -۱575۱۱0859550555
 -09095۱ابزار_لوازم_مصرفی_و اقالم_جزئی
 .۱35آب_و برق_و_سوخت

۱

جدول  25-0جدول ضریب همبستگی فرضیه اول  ،اطالعاتی را در مورد متغیر ها به ما میدهد .این جدول اطالعات ضروری برای
متغیر وابسته را در اختیار ما قرار میدهد .ستون ضرایب استاندارد بیانگر ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار بتا است .ضریب
رگرسیونی استاندارد شده یا  Betaبرابر شده است با  .873که نشان گر میزان تأثیر متغیر مستقل (آب و برق و سوخت و لوازم
مصرفی ) بر وابسته (زیان شرکت) است .
بر اساس ستون ضرایب استاندار شده هزینه لوزام مصرفی دارای بیشترین اثر در زیان میباشد  .با توجه به ستون  sigاثر هزینه
آب و برق و سوخت بر زیان بسیار ناچیز بوده و میتوان نتیجه گرفت کاهش هزینههای آب و برق تأثیر چندانی در کاهش زیان
ندارد.
آیا سهم ستادی بر زیان دهی شرکت مؤثر است.
جدول  :۲1-4جدول خالصه مدل
ضریب تعین تعدیل ضریب
شده

خطای برآورد

(Rضریب
همبستگی (

تعیین()R2

.315

9227۱8530050555

.019

Model

۱ .183a

a. Predictors: (Constant),سهم_ستادی_شرکت_مهندسی

جدول  2۱-0خالصه مدل است .این جدول مقادیر Rو R2را نشان میدهد .مقدار  Rبرابر است با  ،50183اشاره دارد به
همبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغیر را نشان میدهد ، .بین دو متغیر سهم ستادی شرکت
مهندسی و زیان شرکت همبستگی وجود دارد .
مقدار  R2نشان میدهد که چه مقدار از متغیر وابسته یعنی زیان شرکت  ،میتواند توسط متغیر مستقل یعنی سهم ستادی را ،
تبیین شود.
جدول  :۲۲-4جدول آنوا
F

Sig.
b

۱ 5.5

Mean Square
00385

df

22887273275555555

Sum of Squares
۱

Regression 22887273275555555

5555550555
5221۱۱25905555555

Model
۱

5555550555
Residual 21۱355153955555555 5
555550555

555550555

Total 075۱78531155555555 1
555550555
a. Dependent Variable:زیان
b. Predictors: (Constant),سهم ستادی

جدول  22-0آنوا این جدول نشان میدهد که آیا تعداد کارکنان بر زیان شرکت میتواند بهطور معنا داری (و مناسبی) تأثیر
بگذارد .برای بررسی معنا داری به ستون آخر جدول ) (sigنگاه میکنیم .این ستون معنا داری آماری مدل رگرسیون را نشان
میدهد که چنان چه میزان بهدستآمده کمتر از  5055باشد نتیجه می گیریم که مدل به کار رفته ،مدل خوبی است .میزان معنا
داری در این جا  sig= 5055از میزان  5055کمتر است که بیان گر این است که مدل رگرسیونی معنا دار است.
جدول  : ۲۳-4جدول ضریب همبستگی
Standardized
Coefficients
t

Sig.

Beta

.270

-۱0۱9۱

۱2.5

-20573

a. Dependent Variable: ziyan

Unstandardized Coefficients
B

Std. Error
755۱55057۱50555
-.183

20359

Model

(Constant) -۱۱۱2737250550555
 -00828سهم ستادی شرکت مهندسی

۱

جدول  23-0جدول ضریب همبستگی  ،اطالعاتی را در مورد متغیر ها به ما میدهد .این جدول اطالعات ضروری برای متغیر وابسته
را در اختیار ما قرار میدهد .ستون ضرایب استاندارد بیانگر ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار بتا است .ضریب رگرسیونی
استاندارد شده یا  Betaبرابر شده که نشان گر میزان تأثیر متغیر مستقل (سهم ستادی ) بر وابسته (زیان شرکت) است .
آیا پایین آمدن بهاء آب خام و حق النظاره پرداختی به شرکت آب منطقه ای تهران بر کاهش زیاندهی شرکت مؤثر است.
جدول  : ۲4-4جدول خالصه مدل
خطای برآورد

ضریب تعیین()R2

ضریب تعین تعدیل شده

7۱5951725750555

(Rضریب همبستگی (
۱ 85a7.

057.

21507

Model

a. Predictors: (Constant),خرید_آب_خام_و_حق_النظاره

جدول  20-0خالصه مدل فرضیه اول به معنای خالصه مدل است .این جدول مقادیر Rو R2را نشان میدهد .مقدار  Rبرابر
است با  ، 50785اشاره دارد به همبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغیر را نشان میدهد ، .بین دو
متغیر خرید آب و خام و زیان شرکت همبستگی در حد خیلی قوی وجود دارد .
مقدار  R2نشان میدهد که چه مقدار از متغیر وابسته یعنی زیان شرکت  ،میتواند توسط متغیر مستقل را  ،تبیین شود.
جدول  : ۲5-4جدول آنوا
F

Sig.
b

55 5.

Mean Square
.805

df

95873۱19555555555

Sum of Squares
۱

555550555
8381۱5938۱5555555

Model

Regression 95873۱19555555555

۱

555550555
5

555550555

Residual 0۱7355317۱5555555
5555550555

Total 075۱78531155555555 1
555550555
a. Dependent Variable:زیان
b. Predictors: (Constant),خرید_آب_خام_و_حق_النظاره

جدول  25-0آنوا این جدول نشان میدهد که آیا خرید آب و خام و حق النظاره بر زیان شرکت میتواند بهطور معنا داری (و
مناسبی) تأثیر بگذارد .برای بررسی معنا داری به ستون آخر جدول ) (sigنگاه میکنیم .این ستون معنا داری آماری مدل رگرسیون
را نشان میدهد که چنان چه میزان بهدستآمده کمتر از  5055باشد نتیجه می گیریم که مدل به کار رفته ،مدل خوبی است.
میزان معنا داری در این جا  sig= 5055از میزان  5055کمتر است که بیان گر این است که مدل رگرسیونی معنا دار است.
جدول  :۲9-4جدول ضریب همبستگی
Standardized
Coefficients
Sig.

Beta

t
.552

-.923

555.

-.7۱7

a. Dependent Variable:زیان

Unstandardized Coefficients
B

Std. Error
۱855۱5055۱550555
50785

.858

Model

(Constant) -۱30۱558379550555
 .903خرید_آب_خام_و_حق_النظاره

۱

جدول  21-0جدول ضریب همبستگی  ،اطالعاتی را در مورد متغیر ها به ما میدهد .این جدول اطالعات ضروری برای متغیر وابسته
را در اختیار ما قرار میدهد .ستون ضرایب استاندارد بیانگر ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار بتا است .ضریب رگرسیونی
استاندارد شده یا  Betaبرابر شده است با 50785که نشان گر میزان تأثیر متغیر مستقل (خرید آب خام و حق النظار ) بر وابسته
(زیان شرکت) است .
بر اساس ستون ضرایب استاندار شده  5078مقدار تأثیر خرید آب خام بر زیان میباشد .
افزایش قیمت تعرفه های آب موجب کاهش زیان دهی شرکت میگردد.

جدول  : ۲2-4جدول خالصه مدل
خطای برآورد

ضریب تعیین()R2

ضریب تعین تعدیل شده
-

7۱5951725750555

(Rضریب همبستگی (
۱ 85a9-.

059.

50987

Model

a. Predictors: (Constant),قیمت تعرفه های آب
جدول  29-0خالصه مدل است .این جدول مقادیر Rو  R2را نشان میدهد .مقدار  Rبرابر است با  ،50985اشاره دارد به
همبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغیر را نشان میدهد ، .این ضریب همبستگی نشان میهد
که بین این دو متغیر رابطه همبستگی منفی وجود دارد به عبارتی بین دو متغیر قیمت تعرفه های آب و زیان شرکت همبستگی
معکوس و قوی وجود دارد .
مقدار  R2نشان میدهد که چه مقدار از متغیر وابسته یعنی زیان شرکت  ،میتواند توسط متغیر مستقل یعنی قیمت تعرفه های
آب را  ،تبیین شود.
جدول  :۲3-4جدول آنوا
F

Sig.
b

55 5.

Mean Square
.805

95873۱19555555555

Sum of Squares

df
۱

555550555
8381۱5938۱5555555

Model

Regression 95873۱19555555555

۱

555550555
5

555550555

Residual 0۱7355317۱5555555
5555550555

1

Total 075۱7853115555555
5555550555

a. Dependent Variable:زیان
b. Predictors: (Constant),قیمت تعرفه های آب

جدول  28-0آنوا این جدول نشان میدهد که آیا قیمت تعرفه های آب بر زیان شرکت میتواند بهطور معنا داری (و مناسبی)
تأثیر بگذارد .برای بررسی معنا داری به ستون آخر جدول ) (sigنگاه میکنیم .این ستون معنا داری آماری مدل رگرسیون را نشان
میدهد که چنان چه میزان بهدستآمده کمتر از  5055باشد نتیجه می گیریم که مدل به کار رفته ،مدل خوبی است .میزان معنا
داری در این جا  sig= 5055از میزان  5055کمتر است که بیان گر این است که مدل رگرسیونی معنا دار است.
جدول  :۲0-4جدول همبستگی
Standardized
Coefficients
Sig.

t
.552

Beta
-.923

Unstandardized Coefficients
Std. Error
۱855۱5055۱550555

B

Model

(Constant) -۱30۱558379550555

۱

-.7۱7

555.

.858

50985.-

 -.903قیمت تعرفه های آب

a. Dependent Variable:زیان

جدول  27-0جدول ضریب همبستگی  ،اطالعاتی را در مورد متغیر ها به ما میدهد .این جدول اطالعات ضروری برای متغیر وابسته
را در اختیار ما قرار میدهد .ستون ضرایب استاندارد بیانگر ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار بتا است .ضریب رگرسیونی
استاندارد شده یا  Betaبرابر شده است با  50985که نشان گر میزان تأثیر متغیر مستقل (قیمت تعرفه های آب) بر وابسته (زیان
شرکت) است .به عبارتی افزایش قیمت تعرفه های آب موجب کاهش زیان دهی شرکت میگردد.
اولویتبندی دالیل زیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران با توجه به اطالعات و گزارشها مالی چگونه است؟
جدول  35-0آزمون فریدمن
N 9
Chi-Square 020809821
df 22
Asymp. Sig. .555
a. Friedman Test

جدول  35-0مهمترین جدول آزمون فریدمن است  .در صورت معنی دار بودن آزمون فریدمن ،به تفسیر نتایج جداول توصیفی و
میانگین رتبه بپردازیم .این جدول معنیداری آماری را نشان میدهد .مقدار مجذور کای بهدستآمده برابر با 02080است که در
سطح خطای کمتر از  ./55قرار دارد .معنی دار بودن آزمون فریدمن بدین معناست که رتبه بندی تاثیردالیل مختلف بر کاهش زیان
شرکت بامعناست و دالیل مؤثر ،رتبه بندی متفاوتی دارند.
جدول  : ۳1-4جدول رتبه بندی 1دالیل کاهش زیان
Mean Rank
 ۱کارکنان انبار و تدارکات
 2کارکنان خدمات پشتیبانی
 3کارکنان فروش
 0کارکنان اداری
 5تعداد کارکنان کل
 1برونسپاری بخش انبار و تدارکات
 905حقوق و دستمزد بخش انبار و تدارکات
 805آب و برق و سوخت
 ۱5هزینه خدمات پشتیبانی
 ۱5ابزار لوازم مصرفی و اقالم جزئی
 ۱۱05برونسپاری بخش تولید(خدمات قراردادی نگهداشت و تعمیرات
 ۱۱05حقوق و دستمزد بخش فروش
 ۱205برونسپاری اداری
 ۱0برونسپاری بخش خدمات پشتیبانی
 ۱0حقوق و دستمزد بخش اداری
 ۱505هزینه حقوق و دستمزد ثابت
 ۱905برونسپاری فروش
 ۱805هزینه نگهداشت و تعمیرات بخش تولید
 ۱805سهم ستادی شرکت مهندسی
Ranks

1

 ۱705هزینههای پاداش و آموزش و پایان خدمت
 2۱کل حقوق و دستمزد بخش تولید
 22خرید آب خام و حق النظاره
 23قیمت تعرفه های آب

جدول  3۱-0وضعیت رتبه بندی متغیرها (دالیل کاهش زیان دهی شرکت) را نشان میدهد .میانگین رتبه (Mean
)Rankهرکدام از ویژگی ها در جدول گزارششده است .مقایسه میانگین رتبه ها نشان میدهد که باالترین میانگین رتبه ()23
به عامل قیمت تعرفه های آب اختصاص دارد که بدین معناست که مهمترین عامل تأثیرگذار بر کاهش زیان دهی شرکت است .بعد
از عامل فوق ،مهمترین عامل خرید آب خام و بعد از آن به ترتیب شامل حقوق و دستمزد بخش تولید و هزینه پاداش و و آموزش
و سهم ستادی میباشد.
جمع بندی نتایج حاصل از تحقیق:
با توجه به یافته های تحقیق حاضر شناسایی دالیل زیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران با توجه به اطالعات
و گزارشها مالی شرکت آب و فاضالب منطقه  0تهران سنجیده شد .از آنجا که در ارتباط به این موضوع تحقیق  ،پژوهش کمی
وجود داشت در تطابق و عدم تطابق برخی از سؤاالت پیشینه مرتبط یافت نشد.
 -۱در پاسخ به سؤال اول :نتایج حاصل از تحقیق در ارتباط با این سؤال که آیا هزینه نگهداشت و تعمیرات در بخشهای تولید
و توزیع آب در جهت کاهش زیاندهی شرکت مؤثر است یا خیر نشان میدهد  ،با کاهش هزینه نگهداشت و تعمیرات زیاندهی
نیز کاهش مییابد چنانچه در طی  1ساله اخیر  ،نواحی در زمان تحویل گیری شبکه و تأسیسات دچار مشکل بوده و از
تأسیسات حداقلی برخوردار بوده اند .وضعیت تأسیسات تأمین و توزیع آب شرب کارایی الزم را نداشتند و ما در تمامی نواحی
تحت پوشش بعلت قدمت و فرسودگی و نامطلوب بودن خطوط توزیع آب شرب شهری با مشکالت عدیدهای مواجه بودیم این
فرسودگی و نامطلوب بودن تأسیسات خطوط انتقال و توزیع آب شرب شهری موجب هدر رفتن بخش زیادی از آب قابل شرب
میگردد .از آنجائیکه صنعت آب و فاضالب شدیدا" سرمایه بر بوده و میزان سرمایهگذاری اولیه نسبت به سایر صنایع نسبتا"
زیاد میباشد و رابطه سرمایه با میزان درآمد حاصله در مقایسه با اکثر صنایع در سطح باالیی است و با عنایت به اینکه شرکت
در تعیین قیمت فروش آب در محدودیت میباشد و اختیارات الزم را در تعیین قیمت فروش آب ندارد و قیمت فعلی فروش
آب در مقابل سرمایهگذاری انجامشده بسیار ناچیز بوده و ارتباط سرمایه با میزان درآمد حاصله در مقایسه با سایر صنایع قابل
قیاس نمیباشد و سرمایه بر بودن صنعت موجب باال رفتن هزینه استهالع و درنهایت هزینه عملیات شرکت میگردد .لذا
توسعه و پایداری سیستم منوط به تأمین منابع سرمایهای و بازگشت سرمایهگذاریها از طریق تأمین هزینه استهالع در
قیمتهای فروش خواهد بود و بایستی از سرمایهگذاری در بخشهای غیر درآمدزا صرفنظر گردد و در صورت امکان در
بخشهایی که بازیافت سرمایه سریعتر و آسانتر میباشد سرمایهگذاری نمود.
 -۲نتایج حاصل از تحقیق در ارتباط با باال بردن قیمت تعرفه ها در جهت کاهش زیاندهی شرکت در طی  1سال اخیر نشان
میدهد که مشترکین خانگی بیشترین استفاده کنندگان از خدمات شرکت میباشند که ازلحاظ تعداد و مصرف و درآمد
فروش درصد باالیی از کل مشترکین را به خود اختصاص میدهند ولی ازلحاظ متوسط نرخ با توجه به قیمت تمامشده آب
در نقطه سربه سر  ،بسیار پایین میباشند .یعنی درواقع به مشترکین خانگی یارانه پرداخت میشود و این امر بر میگردد به
سیاست شرکت و سیاست گذاران شورای اقتصاد که با درنظر گرفتن این واقعیت که آب از ضروریات اساسی مردم میباشد
و قیمت آب در اقتصاد خانواده تأثیر زیادی دارد و همچنین با توجه به محدودیت منابع زیرزمینی و کمبود ظرفیت تأسیسات

تأمین و توزیع آب شرب شهری قیمت آب را برای مشترکینی که الگوی مصرف را رعایت می کنند در سطح پایین نگه
داشتندکه بایستی با توجه به خصوصی بودن شرکت آب و فاضالب و تأمین هزینههای شرکت از محل درآمد آن قیمت تعرفه
ها را با در نظرگفتن شرایط جغرافیایی  ،محدودیت منابع و توپوگرافی قلمرو فعالیت افزایش داد .ویا بایستی به نحوی یارانه
پرداختی را جبران نمود.
نتایج این سؤال از تحقیق با نتایج تحقیقات جعفری،کنشلو و جانباز مطابقت دارد.
 -3تجزیهوتحلیل دالیل زیان شرکت  ،با توجه به قیمت تمامشده آب نشان میدهد سهم نیروی انسانی مشغول در کار و
سهم نگهداری و تعمیرات و همچنین سهم استهالع دارائیهای درصد زیادی از هزینهها را به خود اختصاص دادهاند و میتوان
نتیجه گرفت هزینههای مذکورنسبت به قسمت های دیگر تولید و توزیع از قبیل قسمت های خرید آب خام و حق النظاره ،
مو اد مصرفی و برق مصرفی و  ...سهم بیشتری را داشته اند و هزینههای حقوق و دستمزد عمده ترین هزینههای شرکت
میباشد.
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات جانباز ،گلشنی ،ما مارع پوتکانیا و لوکیا و راب کنینگ مطابقت دارد.
 -0قیمت تعرفه ها بهطور حتم باعث کاهش زیاندهی شرکت خواهد شد.
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در خصوص اولویتبندی دالیل زیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران با توجه به اطالعات و گزارشها

مالی با مقای سه میانگین رتبه ها ن شان میدهد که باالترین میانگین رتبه ( )23به عامل قیمت تعرفه های آب اخت صاص دارد
که بدین معنا ست که مهمترین عامل تأثیرگذار بر کاهش زیان دهی شرکت ا ست .بعد از عامل فوق ،مهمترین عامل خرید آب
خام و بعد از آن به ترتیب شامل حقوق و د ستمزد بخش تولید و هزینه پاداش و و آموزش و سهم ستادی میبا شد .هزینه
نگهداری و تعمیرات بعد از هزینههای حقوق و دستمزد و هزینه استهالع از جمله عمده ترین هزینههای شرکت میباشد  .در
این خصوص تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است.
 -1با توجه به نتایج تحقیق جهت کاهش هزینههای بخش تولید از طریق موارد تعدیل نیروی انسانی ،کاهش هزینه نگهداری و
تعمیرات ،کاهش سایر هزینههای بخش تولید ( مهدکودع  ،ارزاق  ،چاپ و تکثیر  ،کمک هزینه تحصیلی و )...مؤثر میباشد.
 -9با توجه به نتایج این تحقیق کاهش هزینههای بخش فروش ،اداری و عمومی از طریق  :برونسپاری بخش فروش  ،اداری و
عمومی  ،صرفه جویی در هزینههای آب  ،برق ،سوخت و ملزومات مصرفی مؤثر میباشد.
 -8وزارت نیرو نیز با صدور ابالغیه و دستور العمل میتواند با کاهش سهم ستادی بر کاهش زیان دهی شرکت مؤثر است.
با توجه به اینکه تا کنون در این زمینه تحقیقی صورت نگرفته با پژوهشی مطابقت ندارد.
پیشنهادهای کاربردی

با توجه به نتایجی که از این تحقیق بهدستآمده ،پیشنهادهای کاربردی زیر عرضه میشود:
-۱به مدیران شرکتها بویژه شرکتهای زیانده پیشنهاد میشود در طرحها و پروژ ه های بلندمدت سرمایه گذاری کنند؛ زیرا این
گونه سرمایهگذاریها موجب میشود که ارتباط منفی بین زیان و ارزش بازار سهام در شرکتهای زیانده کاهش یابد و افراد و
نهادهای سرمایهگذاری با اطمینان بیشتری در این شرکتها سرمایهگذاری کنند
- 2به سهامداران کنونی و سرمایهگذاران بالقوه پیشنهاد میشود هنگام گرفتن تصمیمات سرمایهگذاری عالوه بر سرمایهگذاری در
شرکتهای سود ده ،شرکتهای زیان ده با فرصتهای رشد را نیز مورد توجه قرار دهند؛ زیرا شرکتهای زیانده دارای فرصتهای رشد

در آینده دارای جریانها نقدی و سودهای آینده قابل توجه می شوند که این جریانها و سودها رابطه منفی زیان باارزش بازار سهام را
تحت تأثیر قرار میدهد.

پیشنهادهای پژوهشهای آتی
-۱در صورتی که به جای استفاده از اطالعات ارزش های جاری  ،صورت های مالی بر اساس سطح عمومی قیمت ها تعدیل
شوند مشابه پژوهش حاضر  ،وجود رابطه معنی دار بین اطالعات مندرج در صورت های مالی تاریخی و اطالعات مندرج در

صورت های مالی تعدیل شده بر اساس سطح عمومی قیمت ها بررسی گردد.
-2در صورتی که به جای متغیرهای مورداستفاده در این تحقیق  ،از نسبت های مالی مهم دیگر (مانند  :گردش دارایی های
ثابت  ،نسبت بازده مجموع دارایی ها  ،نسبت سود خالی به فروش  ،نسبت سود ناخالی به فروش) بهعنوان متغیرهای تحقیق

استفاده شود احتماالً نتایج جدیدی به دست می آید.
 -۱از طریق تعدیل صورت های مالی باارزش های جاری به روش مشابه و مقایسه آن ها با صورت های مالی  ،با صورت های
مالی تعدیل نشده به منظور پاسخ به این سؤال که مبتنی بر ارزش های جاری دارای بار اطالعاتی بیشتری برای استفاده کنندگان
میباشد یا خیر و از طریق نظرخواهی پرسش نامه ای از استفاده کنندگان می توان مفیدتر بودن صورت هایمالی مبتنی ارزش

های جاری نسبت بهصورت های مالی تاریخی را آزمون نمود.
 -2بررسی اثرات خذف یارانه ها بر سود یا زیان دهی شرکتهای آب و فاضالب
 -3بررسی نسبتها مالی شرکت آب و فاضالب استان تهران و مقایسه آن با متوسط صنعت
۲

فهرست منابع فارسی

 .۱آخوندی ،دکتر محمود ،آئین دادرسی کیفری ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چاپ سوم ،۱388 ،ج ،۱ص .205
 .2آشوری ،دکتر محمد؛ آئین دادرسی کیفری ،تهران ،سمت ،چاپ هشتم ،۱373 ،ج  ،۱ص .259
 .3ابجد (نظام یکپارچه کنترل مدیریت صنعت آب و فاضالب) سال مالی منتهی به  27اسفند ،۱375دفتر نظارت مالی  ،بودجه
ومجامع عمومی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ۱371 -
 .0اساسنامه شرکت آب و فاضالب استان تهران۱375،
 .5اسالمی بیدگلی ،غالمرضا ،۱370 .مباحثی در تئوری و مدیریت مالی .تهران ،انتشارات ترمه
 .1اقبال منش ،احمد ،سال  ،۱372پایاننامه "بررسی سیستم و عوامل مؤثر بر قیمت تمامشده آب شرب شهرستان اهواز"
 .9امینی ،پژمان  ،سال  ، ۱375بررسی آب به حساب نیامده  ،دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مازندران
.8

باغ گلشنی ،محمد  ،سال ، ۱370پایاننامه "ارتقاء بهرهوری درشرکت آب فاضالب استان تهران دانشگاه علوم وفنون مازندران"

 .7بنی مهد ،بهمن و باغبانی  ،تهمینه سال  ، 75مقاله "اثر محافظهکاری حسابداری ،مالکیت دولتی ،اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر
زیان دهی شرکتها
 .۱5بهمن یار ،خسرو ،۱375،انواع ضرر و زیان،پژوهشگاه باقرالعلوم
 .۱۱پمپین ،میشل ام (۱371 ) ،دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی .احمد بدری ،تهران ،انتشارات

کیهان.

 .۱2پورزمانی زهرا  ، ۱371 ،مقاله " مقایسه تأثیر معیارهای کیفیت سود بر بازده مازاد"  ،دانشیار ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد تهران مرکزی

 شواهدی:پیش بینی رفتار معامالتی سرمایهگذاران۱371 . فرخ، و برزیده. محمدتقی، تقوی فرد،. روح اله، فرهادی،. علی، ثقفی.1۳
. شماره پانزدهم، سال چهارم، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری. .از تئوری چشمانداز
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