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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

 

جبران این زیان دهی را  هادولت معموالًخدمات عمومی است.  دهندهارائه هایشرکت کالت کاهش درآمدها و زیان دهی، از مش 

زیان دهی  دالیلشناسایی  تحقیق   این درکه این امر در درازمدت تضعیف سیستم اقتصادی کشور را در پی دارد.  دهندمیانجام 

  اندازچشم از تئوری استفاده با و ارائه راهکار مالی هاگزارشبه اطالعات و  با توجهشرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران 

تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر مبنای  است شدهیبررس) رفتاری مالی حوزه یهایتئور از یکی عنوانبه(

مربوط  شدهمشاهده هایداده از استفاده و مالی علوم حوزه در پس رویدادی مطالعات رویکرد با تحقیقات اکتشافیاز نوع اج تاستن

دستمزد ، هزینه حقوق و  یهانهیهز بین اوالً دهدمی نشان نتایج .است  شدهاستخراج 71تا 75مالی منتهی به سال مالی  صورتبه

قیمت تعرفه آب و زیان  بین کهدرحالی دارد، وجود معناداری مستقیم رابطه تعمیرات و نگهداشت و هزینه آب و برق و.... با زیان

خرید آب خام و حق النظاره ، حقوق و دستمزد  دهدمیبر زیان نشان  مؤثر دالیل بندیاولویت ثانیاً وجود دارد، معکوس رابطه

ان نیز به زی دالیلبا کاهش این  به عبارتیرا بر زیان دارد  تأثیرپاداش و آموزش ، سهم ستادی بیشترین  هایهزینهبخش تولید ، 

  .یابدمیکاهش  توجهیقابلمیزان 

 

 شرکت آب و فاضالب ،دالیل زیان دهی و استحصال آب، تأمین،  کاهش درآمدها و زیان دهی  :کلیدی هایواژه

  

http://modir.tv/what-is-exploratory-research/


 :مقدمه

انجام  را دهی زیان این جبران هادولت معموالً .است عمومی خدمات دهندهارائه هایشرکت مشکالت از دهی، زیان و درآمدها کاهش

 از یکی عنوانبه نیز فاضالب و آب هایشرکت .دارد پی را در کشور اقتصادی سیستم تضعیف درازمدت در امر این که دهندمی

 .بود خواهند حالت این از رفتبرون جهت راهکارهایی به دنبال مسلماً و شده ن دهی زیا دچار خدمات، این دهندهارائه هایشرکت

 اساسی و نیاز دائمی انسان برای و گوارا مطمئن شرب آب نیاز به.هست حیات ماده ترینضروری ، هوا از بعد و زندگی اصلی عنصر آب

 از آب موجودات همه ((یح ءیش الماءکل من )) شریفه  آیه مصداق به و دانسته خداوند مخلوق اولین را آب الهی ادیان بیشتر.است

 عنصر حیاتی یک نیز آب یانتزرتش درمیان.است شده متعددی اشارات موجودات حیات در تداوم آب نقش به و انجیل در تورات.اندزنده

 کریم در قرآن.است آب نگهبان دارد، نام خرداد که)سپندان:امشا (اهورامزدا گانهشش از صفات یکی که ایگونهبه ،گردیدمی محسوب

 (۱371آب و فاضالب، ماهنامه).است شدهاشاره گوناگون از جهات آب به نیز

هستند.  یقابتر یتبه مز یابیدست یلپتانس یدارا نظیرکمو  یاب، کم باارزشمنابع  یدارا هایشرکتبر منابع،  یمبتن یهنظر بر اساس

 ترینمهمو  یرکتر شه یکاستراتژ منبع ینتریدیکه دانش کل کندمیبر منابع عنوان  یمبتن یبر دانش با توسعه تئور یمبتن یتئور

 ییدانش متفاوت و توانا یگاهاز پا یناش هاشرکتکه تفاوت عملکرد در  کندمیعنوان  یتئور ین. اهست بتیرقا یتمز یجادمنبع ا

 دانش است. کارگیریبهخلق و 

رش نگ یهو نظر یاپو یهایتقابل یو تئور یتئور ینو به کمک ا هستدانش  بر یمبتن یتئور یهپژوهش در درجه اول بر پا ینا 

 و ارائه مالی هاگزارشبه اطالعات و  با توجهزیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران  دالیلشناسایی به  یارتباط

 نیهستند که در ا یمطالب ترینمهمها از یهو فرض سؤاالت یق،، ضرورت تحق یق، هدف و ارزش تحقمسئله یان. بیمپردازیم راهکار

 د .شونیداده م یحفصل توض

  مسئلهبیان 

در صورتی قادر است شخصیت  شودمیاداره خودگردان  طوربهخاص و سهامی  صورتبهشرکت آب و فاضالب استان تهران  ازآنجاکه

نماید .با توجه به اینکه  شرکت مذکور از بدو  تأمینخود را  هایهزینهحقوقی و استقالل مالی خودش را حفظ نماید که بتواند 

کرده  مالی را بررسی هاگزارشزیاندهی  شرکت  بر اساس دالیل تاکنون زیانده بوده  ، لذا در این تحقیق درصدد هستیم تا  تأسیس

ررسی مالی ب هاگزارشزیان دهی شرکت را بر اساس  دالیلشدیم  بر آنلذا در این تحقیق  پیدا کنیم . هاآنو پاسخ مناسبی را برای 

 ؟چیستزیان دهی شرکت  اصلی پاسخ دهیم دالیل سؤالو به این نماییم 

 تحقیقاهداف 

 هاگزارشزیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران با توجه به  دالیل بندیاولویتشناسایی و  تحقیق هدف اصلی

 و ارائه راهکارمالی 

 اهداف فرعی

 شهر تهران. 0بخش تولید بر زیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه  هایهزینه بندیاولویتو اول: شناسایی 

 شهر تهران  0ی بر زیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه بخش فروش ، اداری و عموم هایهزینه  بندیاولویتدوم: شناسایی  و 

 شهر تهران  0آب و فاضالب منطقه  شرکتبهای آب و سهم ستادی بر زیان دهی  بندیاولویتسوم: شناسایی و 

 شهر تهران. 0بر زیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه  تأسیساتنگهداری و تعمیرات هزینه  بندیاولویتچهارم: شناسایی و 

 تحقیق هایسؤال

 ؟باشندمی کدام مالی هاگزارشبه اطالعات و  با توجهزیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران  دالیل

 ؟مالی چگونه است هاگزارشبه اطالعات و  با توجهزیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران  دالیل بندیاولویت



 جامعه آماری و حجم نمونه :

  71تا  75ساله  1در بازه زمانی   هستشهر تهران  0جامعه آماری پژوهش، شرکت آب و فاضالب منطقه 

 تعاریف مفهومی و عملیاتی 

  مشترک 

طبق مقررات  موردتقاضتتایش)آب و یا فاضتتالب(  هایانشتتعابمشتتترع عبارت استتت از: شتتخی حقیقی یا حقوقی که انشتتعاب یا  

 .باشد برقرارشده

  و استحصال آب تأمین   

ست از: کلیه عملیات مربوط به بهره بردای از      تأمین صال آب عبارت ا ستح سات   و ا سی صال آب از چاهها،      تأ ستح و تجهیزات مرتبط با ا

آبگیری از رودخانه ها و سدها( و همچنین بهره برداری از   تأسیسات  ها و  خانهتلمبهچشمه ها، قنوات و برداشت آب از منابع سطحی )   

صفیه   سات   خانه ها، ت سی سانی به منظور        تأ شبکه آبر سرویس و خطوط انتقال تا ابتدای مخازن ذخیره و یا    أمینتضد عفونی و مخازن 

 .باشدمیمتعلق به شرکت و یا سازمان آب منطقه ای  کالً تأسیساتآب شهری، که این 

 شبکه عمومی توزیع آب

صلی و فرعی توزیع آب و همچنین  و تجهیزات  توزیع آب از قبیل مخازن ذخیر تأسیسات  کلیه  که داخل شب  هایخانهتلمبهه ، خطوط ا

 .باشدمیکه کالً متعلق به شرکت 

  انشعاب آب

رسانی  خط آب درنهایتو  شودمیآن بخش از لوله فرعی آب که مقطع آن متناسب با کنتور و ظرفیت انشعاب آب مشترع در نظر گرفته 

صل              صب کنتور( مت شعاب( به نقطه تحویل )محل ن شیر ان صب  شبکه عمومی توزیع آب را )از محل ن صی و یا  صا عم از ، ا نمایدمیاخت

 .و متعلق به شرکت است شودمی، انشعاب نامیده از کنتوربعد  شیرفلکهلوله و متعلقات مربوط تا 

  خدمات آب

سترس ق    ست از: در د سایل            خدمات آب عبارت ا شعاب آب و و سط ان سانی تو شبکه آبر شت آب از  رار دادن و فراهم بودن امکان بردا

)کنتور( با ظرفیت مشخی و با فشار مقرر و کیفیت مناسب  )در نقطه تحویل( اعم از اینکه مشترع از این ظرفیت استفاده     گیریاندازه

 .نماید یا ننماید

 ظرفیت قراردادی

 .مختلف هایکاربریبا  واحدها موردنیازحجم آب  تأمیناز:  ارت استعبظرفیت قراردادی انشعاب آب 

 سازیخصوصی

 .انتقال کامل مالکیت و کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی

 بنگاه

 .شوندمیبنگاه شناخته  عنوانبهواحدهای نهادی که به تولید کاالها و خدمات اشتغال داشته باشند 

  ارزش مبادله

ضر به فروش بوده و مبادله انجام گیرد. این        شنده نیز حا ضر به پرداخت و فرو ست که در آن قیمت، خریدار حا بهای کاال یا خدمات ا

 .آوردن کاال یا خدمات مورد مبادله ندارد به دستارتباط مستقیم با منابع صرف شده برای  لزوماًروش 

  مصرف

 .دهندمیقرار  مورداستفادهفعالیتی است که مطابق آن واحدهای نهادی، کاال و خدمات را 

   اندازچشم نظری



 .هاستآن مطلوبیت تابع بودن محدبمعادل  گریزی ریسک و گریزند ریسک گذارانسرمایه  انتظار مورد مطلوبیت نظری اساس بر

 نادیده را مطلوبیت نظری اطمینان، عدم و ریسک شرایط تحت گیریتصمیمدر  افراد داد نشان ۱تورسکی و کاهنمن مطالعات اما

 و یومنن ون انتظار مورد مطلوبیت نظری به نسبت تریبینانهواقع رفتاری چارچوب که پژوهشگر دو این اندازچشم نظری. گیرندمی

 و افزایش حال در نقطه این از قبل تابع شیب دارد که عطف نقطه افراد مطلوبیت تابع داردمی بیان ،دهدمی ارائه2 استرن مورگن

که  قبلی مطالعات برخالف بنابراین، . است متفاوت مختلف افراد در نیز عطف نقطه مکان این و است کاهش حال در نقطه ازاینپس

 ثروت منفی قسمت در که زمانی گذارانسرمایه که داد نشان پژوهش این ،گرفتندمی نظر در گریز ریسک صرفاً را گذارانسرمایه

 نشان نظریه این قالب در ،دیگرعبارتبه کندمیتغییر  پذیریریسک بهانه گریز ریسک رفتار هستند،( عطف نقطه چپ سمت)خود

به  زیان همان مبلغ از که است ایناراحتی از کمتر ،آورندمی دست به معین مبلغ یک از که را خاطری افراد رضایت که شد داده

 آورندمی دست

 پیشینه تحقیق

 پیشینه تحقیق داخلی

 موردمطالعه)روستایی هایتعاونی زیاندهی بر تأثیرگذار هایسازه " تحت عنوان  ایمقالهدر  71در سال  ایزدی نسیم و عطائی پوریا 

بر زیاندهی تعاونی در استان فارس پرداخته او به این نتایج  تأثیرگذاربه بررسی عوامل  "(فارس استان در امیرکبیر  روستایی تعاونی :

 یافتدست

 هینظر بر اساسسهام  متیبر ق گذارانسرمایهعملکرد گذشته  تأثیربا عنوان  ۱371در سال  ایمقالهی در محمد کفاش پنجه شاه 

ارزش  در نوسان از ناشی مطلوبیت و مصرف از ناشی مطلوبیت شامل گذارانسرمایه مطلوبیت پژوهش این پرداخت .در اندازچشم

 اندازچشم نظریه بر اساسمطلوبیت  تابع ابتدا گذارانسرمایه گذشته عملکرد تأثیر اثبات برای .گردیدمی سهام در هاآن هایگذاریسرمایه

 متغیرهای دیگر حالت در .شد تشکیل معادله قیمت و گردیده آن وارد زیان گریزی و پیشین )زیان(سود به مربوط متغیرهای و تعریف

 تقسیمی سود به قیمت نسبت معادالت حل با سپس . گردید قیمت تشکیل معادله و حذف مطلوبیت تابع در پیشین عملکرد به مربوط

 آزمون از استفاده با ۱375 نا ۱375 بازه در .گردید مقایسه بازار واقعی هایداده با و سازیشبیهحالت  دو هر در قیمت لگاریتمی رشد و

 حالت اول در حاصله هایداده معیار انحراف و میانگین که شد مشخی چندگانه هایگروه میانگین بندیخوشه و روش واریانس تحلیل

 به دست تریضعیف مطلوبیت برآورد تابع در پیشین عملکرد به مربوط متغیرهای حذف یعنی است ترنزدیک بازار واقعی هایداده به

 .شد تأیید گذارانسرمایه گذشته عملکرد تأثیر و داد

   سال سی عوامل   "خود تحت عنوان  نامهپایان(در ۱375یداهلل جعفری ) ضالب در زیاندهی آب  مؤثربرر ستان مازندران   و فا ا

 :رسدمیو به نتایج ذیل  داندمیرا موارد ذیل  مؤثرعوامل "

  پرت آب 

 وجود نیروی انسانی مازاد 

  مازاد و غیر مولدوجود دارایی ثابت و 

  مجاز ازحدبیش و نگهداریوجود هزینه تعمیرات 

  باارزشبر رابطه زیان  هاشرکت هایگذاریسرمایهبررسی تأثیر  "با عنوان ایمقالهصدیقه عباس زاده در  ،بهار مقدمدکتر مهدی 

 هایگذاریسرمایهدر  این تحقیق، تأثیر  هاآنارائه دادند   70در سال  "در بورس اوراق بهادار تهران شدهپذیرفتهی هاشرکتشرکت در 

و   ۱375تا پایان سال  ۱385. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال دهدمیقرار  موردبررسیشترکت  باارزشرا بر رابطه زیان  هاشرکت

 هاآنپژوهش از  موردنیاز هایدادهدر بورس اوراق بهادار تهران است که  دهشپذیرفتهی هاشرکتجامعته آماری تحقیق تمام 
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ی هاشرکتاست که  ذکرشایانی جامعه انتخاب شد. هاشرکتاز بین  باشد. نمونه آماری تحقیق به روش حذفی )غربال( استخراجقابل

ون فرضتیه تحقیق از رگرسی در آزمون مورداستفادهای الگوه وتحلیلتجزیهی زیانده است. در این مطالعه برای هاشرکتنمونه تحقیق 

انتده ی زیهاشرکتسؤال اساسی پژوهش این است که آیتا رابطه منفی بین زیان و ارزش بازار سهام در  شدهاستفادهخطی چند متغیره 

تحقیق نشان داد که  یا خیر نتایج آزمون فرضیه گیردمیشرکت( قرار  هایگذاریسرمایهتحتت تتأثیر میتزان رشتد شرکت )

 هاشرکت گذاریسرمایهی زیانده تأثیر مثبت دارد؛ یعنی هاشرکتبازار سهام  باارزشبر رابطته زیتان  هاشرکت هایگذاریسرمایه

 .شودمیموجتب کاهش رابطه منفی بین زیان و ارزش بازار سهام 

 و  شرکت اندازه دولتی، مالکیت حسابداری، کاریمحافظه اثر"با عنوان ایمقالهدر  75تهمینه باغبانی در سال  و مهد بهمن بنی

 شرکت اندازه دولتی، مالکیت حسابداری، کاریمحافظه اثر پژوهش وی در این مقاله این "هاشرکت دهی زیان بر اهرمی نسبت

 را بهادار تهران اوراق بورس تابلوی از شدهخارج یهاشرکت از ده زیان شرکت 08 در ،هاشرکت زیان دهی بر اهرمی نسبت و

 حسابداری کاریمحافظه که دهدمینشان  پژوهش نتایج .دهدمی قرار موردبررسی ۱381 الی ۱385 ساله 9 زمانی دوره برای

 خارجی هایپژوهش نتایج مشابه و شدهپذیرفته نظری از دیدگاه موضوع این .دارد مستقیم ایرابطه هاشرکت دهی زیان با

 نسبت میان معکوس ایرابطه و دهی زیان و هاشرکت اندازه میان مستقیم ایرابطه بر وجود پژوهش نتایج چنینهم .باشدمی

 نتایج چنینهم . ندارد هاشرکت دهی زیان بر اثری دولتی، مالکیت که دهدمی نشان نتایج .دارد تأکید دهی و زیان اهرمی

 سود از نمایی بیش در مدیر دارانهجانب نمودن رفتار محدود برای مؤثری قراردادی مکانیزه را حسابداری کاریمحافظه مزبور،

 .داندمی بلندمدت در ده زیان یهاشرکت ارزش ارتقای موجب را کاریمحافظه ، روازاین و شناسدمی ده زیان هایشرکت در

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

 نکات ذیل اشاره کرد توانمیپرداخته است که از آن جمله ها نارساییزیاندهی و ارائه پیشنهاد و برای رفع 

 و عدم شفافیت حدود وظایف مدیران هامسئولیتمحدودیت اختیارات و  .۱

 و خدماتکاالها  گذاریقیمتسازوکار  .2

 هاداراییعدم ترکیب بهینه  .3

 استفاده از مازادهای مالیعدم  .0

 عدم ترکیب بهینه عوامل تولید .5

 مقرراتمدیریت و تقابل با قوانین و  هایوخمپیچ .1

ر تفکبا توجه به نظریه رفاه عمومی و اجتماعی ،  هاآندولتی زیانده ، بدین معنا که در بسیاری از  هایشرکتتفکر حاکم بر  .9

 ( حاکم نیست .هاآنمدیران  غیرارادیاز تمایل یا عدم تمایل یا ارادی و  ظرنصرف، بازرگانی ، تجاری و انتفاعی ) اقتصادی

به بررسی  "استان تهران  و فاضالبدر شرکت آب  وریبهرهارتقای  "خود تحت عنوان  نامهپایان(در ۱370محمدباغ گلشنی  )سال

 :زیر پرداخت هایفرضیه

 نیست. بخشرضایتدر شرکت آب و فاضالب استان تهران  وریبهرهسطح 

 نظام مدیریت در شرکت آب و فاضالب استان تهران کارآمد نیست.

 استان تهران نامطلوب است. و فاضالبنظام رهبری در شرکت آب 

 واستان تهران پایین بوده و به مسائل نیروی انسانی ، ساماندهی )عدم تمرکز( اهداف  و فاضالبدر شرکت آب  وریبهرهسطح 

 .شودمیانگیزه نیروی انسانی مربوط  شرکت و هایسیاست

 به  "استان مازندران و فاضالبکاهش زیاندهی شرکت آب  هایراهبررسی "خود تحت عنوان  نامهپایان(در ۱388رضا جانباز )سال

. دنمای را تضمینبررسی راهکارهایی است که با توجه به روند زیاندهی شرکت و انباشته شدن ساالنه آن ادامه فعالیت شرکت 

 از: اندعبارتتحقیق  هایفرضیه



 .گرددمیآب موجب کاهش زیان دهی شرکت  شدهتمامکاهش قیمت  .۱

 .گرددمیتولید و توزیع آب موجب کاهش زیان دهی شرکت  هایبخشمطلوب و استاندارد در  تأسیسات کارگیریبه .2

 . گرددمیآب موجب کاهش زیان دهی شرکت  هایتعرفهباال بردن قیمت  .3

اهدایی و حقوق ملی و اعتبارات عمرانی و استانی موجب کاهش زیان دهی  هایسرمایهجبران زیان انباشته شرکت از محل  .0

 .گرددمیشرکت 

 نتایج ذیل حاصل گردید: نامهپایاندر این 

 دهدمیخیر نشان ا سالهسهآب در جهت کاهش زیاندهی شرکت در طی  شدهتمامنتایج حاصل از تحقیق در ارتباط با کاهش قیمت  

که  باشدمیریال  7/221و  9/۱95،  ۱31به ترتیب  ۱391تا  ۱390 هایمهرومومدر  مترمکعبهر  ازایآب به  شدهتمامکه قیمت 

یب متوسط به ترت طوربه ایسرمایه هایدارائیمربوط به حقوق و دستمزد ، سربار و  هایهزینهبیشتر از قیمت فروش آن بوده است و 

که نشانگر سهم باالی نیروی انسانی مشغول در کار ، سربار و  انددادهرا به خود اختصاص  هاهزینهدرصد از کل  2۱ و 22،  3۱

 .باشدمیآب  شدهتمامدرگیر ، در قیمت  هایدارائی

زم را نداشتند و توزیع آب شرب شهری بسیار نامطلوب بوده و کارایی ال تأمین تأسیساتنتایج حاصل از تحقیق در ارتباط با وضعیت 

 ایعدیدهو ما در تمامی شهرها به علت قدمت و فرسودگی و نامطلوب بودن خطوط انتقال و توزیع آب شرب شهری با مشکالت 

خطوط انتقال و توزیع آب شرب شهری موجب به هدر رفتن بخش زیادی  تأسیساتمواجه بودیم این فرسودگی و نامطلوب بودن 

 أمینتاز طریق  هاگذاریسرمایهو بازگشت  ایسرمایهمنابع  تأمینعه و پایداری سیستم منوط به توس.گرددمیاز آب قابل شرب 

صورت  و درگردد  نظرصرف غیر درآمدزا هایبخشدر  گذاریسرمایهفروش خواهد بود و بایستی از  هایقیمتهزینه استهالع در 

 نمود. گذاریسرمایه باشدمی ترآسانو  ترسریعی که بازیافت سرمایه هایبخشامکان در 

  

 پیشینه تحقیق خارجی

 هاگیریتصمیمو استفاده از آن در  ونقلحملتحت عنوان گزارش هزینه شرکت  ایمقالهدر  25۱9در سال  ۱مارع پوتکانیا و لوکیا 

 هایسیاههاز  ونقلحملمسیرهای  سازیبهینه هاآنروش پیشنهادی   اندپرداخته گیرهابه بررسی گزارش هزینه شرکت در تصمیم 

 .باشدمیکیلومتر  ۱مربوط به منظور به حداکثر رساندن ضریب ،استفاده از سواری و سهم حاشیه تا فاصله 

 خالی یک ونقلحمل هایهزینهبرای کاهش  انعطافقابلبا عنوان مخازن  ایمقالهدر مجله  اقتصاد دریایی و لجستیک  2راب کنینگ 

ارائه داده است او در این مقاله حمل ظروف خالی که ناشی از نیاز  25۱1در سال  اندازچشمسود از یک زنجیره و -هزینه وتحلیلتجزیه

 . داندمیگران  وکارکسببه تغییر ظروف است، یک 

مالی را در سطح کشوری و سطح شرکتی بررسی  هایصورتقابلیت مقایسه  کنندهتعیینعوامل ، 25۱1راس و همکاران هایپژوهشدر 

کشور اتحادیه اروپا و همچنین کشور آمریکا، در سطح کشوری، شش متغیر و در سطح شرکتی، سه متغیر را  ۱5. آنان با بررسی اندکرده

مقایسه  باقابلیت دازه شرکتکردند که در سطح شرکتی متغیر ان گیرینتیجهقابلیت مقایسه شناسایی کرده و  کنندهتعیینعوامل  عنوانبه

 .مقایسه رابطه معکوس دارند باقابلیت هادارایینوسانات بازده  رابطه مستقیم و متغیرهای مدیریت سود و

تأثیرگذار بوده  مالی هایصورتآن قابلیت مقایسه  تبعبهکه عوامل متعددی بر کیفیت گزارشگری مالی و  کندمیبیان  25۱5هولتاسن 

استانداردهای حسابداری در تعیین خروجی فرآیند گزارشگری  تأثیر درواقعهستند.  عواملحسابداری تنها یکی از این و استانداردهای 

 سازمانی است.  هایویژگیمالی کمتر از متغیرهایی مانند کیفیت حسابرسی، انگیزه مدیران، ساختار مدیریت و سایر 
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  مالی و مدیریت سود را در کشور آمریکا بررسی کرد. نتایج پژوهش وی نشان داد که  هایصورترابطه بین قابلیت مقایسه  25۱0سان

 مالی با کاهش مدیریت سود حسابداری و افزایش مدیریت سود واقعی رابطه دارد.  هایصورتافزایش قابلیت مقایسه 

  خاص آنان بررسی کردند که طوربهد. رابطه سبک حسابرسی و قابلیت مقایسه حسابداری را بررسی کردن 25۱0فرانسیس و همکاران 

ه توسط ک هاییشرکترا نسبت به  تریمقایسهقابلمالی  هایصورت اندشدهکه توسط حسابرسان ثابت حسابرسی  هاییشرکتآیا 

 یینرا در تب داریمعنیدارند یا خیر. نتایج پژوهش آنان نشان داد که سبک حسابرسی نقش  اندشدهحسابرسان مختلف حسابرسی 

 . کندمیمقایسه ایفا  قابلیت 

  و با  تعهدی غیرعادی اقالم  رابطه بین قابلیت مقایسه و کیفیت سود را بررسی کرد. وی کیفیت سود را با استفاده از 25۱3کاوادا

دارند؛ دارای  تریپایینکه قابلیت مقایسه  هاییشرکت دهدمینتایج پژوهش وی نشان  .نمود گیریاندازهاز مدل جونز  گیریبهره

 هستند.  تریپایین، کیفیت سود درنتیجهتعهدی بیشتر و  م الاق

  برای زیانده یهاشرکت ازآنجاکه کردند اظهار هاآنپرداختند  محوردانش اقتصاد در زیانده یهاشرکت ارزشیابی به1داروق وی 

فرضیه  چهار تحقیق این در .باشد سهام بازار ارزش و سودها بین منفی غیر ایرابطه رودمیانتظار  ،مانندمی باقی بسیاری هایمهروموم

 هایهزینه از تحقیق نتایج ابقا و هافروش توسعه، رشد و تحقیق هایهزینه بزرگ، غیرتکراری هایزیان :گرفت قرار وتحلیلتجزیه مورد

 نتایج ،طورکلیبه .کندمین حمایت بزرگ غیرتکراری هایزیان و هافروش از رشد اما .کندمی حمایت ابقا و توسعه و تحقیق

 .کندمی تأکید ارزش تعیین الگو در متغیر چهار هر پیوستن هم به اهمیت بر وتحلیلتجزیه

 و  قراردادند موردپژوهشمالی روی برآورد هزینه سرمایه را  هایصورتارائه مجدد  تأثیر( در امریکا 25۱0) 2هری بار و جنکینس

گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت موجب کاهش مالی از طریق کاهش اطمینان سرمایه هایصورتکه ارائه مجدد  دریافتند

 .گرددموجب افزایش هزینه سرمایه شرکت می درنهایتو  گذارانسرمایههای مورد انتظار آتی و افزایش نرخ بازده مورد انتظار سود

 قبلی گردد ،این موضوع بیانگر عملکرد ضعیف شرکت  شدهگزارشهای ائه مجدد باعث کاهش سود( نشان داد اگر ار2558) 3روتنسین

 تغییرات حاکمیتی پیرامون ارائه مجدد رخ خواهد داد. احتماالًخواهد بود و 
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 روش پژوهش

، که در آن برمبنای اطالعات باشدمی پس رویدادی ( نگرگذشته)بُعد زمانی،  ازنظراز نوع کاربردی و  هدفین پژوهش به لحاظ ا

که اسناد و مدارع مربوط به عملکرد  باشدمیروش مطالعه اسناد و مدارع   .گیردمیعملکردی گذشته قضاوت و استنتاج صورت 

فیزیکی عملکرد در ارتباط  هایگزارش، هاشرکتمالی  هایصورتمثل  گیردمیقرار  موردمطالعه موردبررسیگذشته جامعه یا نمونه 

ست که در ا روشی  ۱تحقیقات اکتشافی . کنیممیبا تولید، فروش ، مصرف و غیره. در تحقیقات پس رویدادی از این روش استفاده 

. در این روش ما سعی هست تحقیقات بازاریابی روش مرسوم پژوهش در 3، یکی از (تحقیقات دلیل محور)و (تحقیقات توصیفی) کنار

 .تا برای مشکالتی که روشن و شفاف نیستند پاسخی بیابیم کنیممی

به اطالعات و  با توجهبر زیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران  مؤثر دالیل است شده تالش پژوهش این در

مالی از تحلیل رگرسیون برای آزمون  هایصورتبرای محاسبه معیارهای سنجش قابلیت مقایسه  مالی  شناسایی شود . هاگزارش

 . پردازیممیی پژوهش هایفرضیه

 .پردازدمی شرکت یزیاده دالیل بین رابطه وجود بررسی به همبستگی از استفاده با پژوهشاین  ،دیگرعبارتبه 

 جامعه آماری و حجم نمونه

و نمونه با توجه به دسترس بودن  باشدمیمالی شرکت آب و فاضالب شهر تهران  هاگزارشدر این تحقیق جامعه صورت مالی و 

 مالی منطقه چهار شهر تهران از این نمونه استفاده گردید. هاگزارش

  :است که حائز شرایط زیر 71تا  75ساله  1در بازه زمانی   هستشهر تهران  0شرکت آب و فاضالب منطقه جامعه آماری پژوهش، 

 .باشد هرسالاسفند  27، هاشرکتپایان سال مالی 

 .باشند نداده تغییر را خود مالی سال پژوهش، زمانی ٔەدر طول دور

 .باشد دسترس در کامل طوربه پژوهش، متغیرهای محاسبه جهت  هاآن هایداده

 روش گردآوری اطالعات

در فصل سوم  ایویژه. لذا این بخش اهمیت دهدمیاطالعات تشکیل  آوریجمعهر کار پژوهشی را  هایبخش تریناصلییکی از 

ت با سرعت و دق هادادهاز  گیرینتیجهو  وتحلیلتجزیهدارد. چنانچه این کار به شکل منظم و صریح صورت پذیرد، کار  نامهپایان

.در خصوص گردآوری شودمیو میدانی تقسیم  ایکتابخانه دودستهگردآوری اطالعات پژوهش به  هایروشخوبی انجام خواهد شد. 

 هایفرضیهاطالعات برای تأیید یا رد  آوریجمعو جهت  ایکتابخانه هایروشه پژوهش از اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشین

 .شودمیپژوهش از روش میدانی استفاده 

قرار  موردمطالعه موردبررسیدر مواردی که اسناد و مدارع مربوط به عملکرد گذشته جامعه یا نمونه  :روش مطالعه اسناد و مدارع

فیزیکی عملکرد در ارتباط با تولید، فروش ، مصرف و غیره. در تحقیقات پس  هایگزارش، هاشرکتلی ما هایصورتمثل  گیردمی

 (۱375)عادل آذر،. کنیممیرویدادی از این روش استفاده 

 

 

 ابزار گردآوری اطالعات 

قرار گیرند از  وتحلیلتجزیهو  موردبررسیداده  عنوانبه، اطالعاتی که باید  استفاده از اطالعات و مدارع موجوددر این پژوهش با 

بل اطالعاتی که از ق آوریجمعد نسبت به توانمیکه محقق به دنبال اطالعات جدید نیست، بلکه  صورتبدینپیش آماده هستند. 

                                                 
1 Exploratory research 

http://modir.tv/what-is-exploratory-research/
http://modir.tv/what-is-descriptive-research/
http://modir.tv/what-is-descriptive-research/
http://modir.tv/what-is-marketing-research/
http://modir.tv/what-is-marketing-research/


و مراجعین  وزیآمدانش، دانشجویی ، احوالثبتدرمانگاهی، بیمارستانی ، مالی ،  هایصورتمشخی ) هایپروندهو در  اندشدهتهیه

 .کند اقدام است موجود( …به مراکز مختلف شهرداری و 

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

صنعت آب و فاضالب کشور و همچنین      ایکتابخانهشیوه مطالعات   سالهای     هایصورت از کتب و منابع مربوط به  سی  سا   75مالی ا

زیاندهی   دالیلجهت بررستتی  آمدهدستتتبهاستتتخراج و از اطالعات  موردنیازشتترکت آب و فاضتتالب استتتان تهران اطالعات 71الی 

  هایشبخدر  نظرانصاحباستفاده گردید. الزم به ذکر است در ادامه تحقیق به منظور استفاده از تجربیات و نظریات کارشناسان و    

ضیه الی و فنی م صوص   سوا التی و  هافر شرکت  دالیل در خ ستفاده  شده مطرحزیاندهی    هایمدلاز تکنیک های آماری و  که با ا

 .پرداختیم شدهمطرحریاضی به کمک مطالب 

 هاداده وتحلیلتجزیه

تحلیل  . در سطحاست شدهبندیطبقه( علیتحلیل توصیفی و تحلیل تبیینی )یا  و کمّی را  این پژوهش  هایداده وتحلیلتجزیه

آماری مناسب بیان  هایشاخیتجربی هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته از طریق  هایدادهکمی توصیفی چگونگی توزیع 

 .شودمی

 . شودمیمیان متغیرها جستجو  علیداریم و رابطه  سروکاردر سطح تحلیل تبیینی با علت کاوی 

 هایمهروموم طیمالی  هاگزارشزیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران ، اطالعات و  دالیلشناسایی  منظور به

  . شد دریافت 71الی  75مالی منتهی به 

شاخی     دوبعدیها ابتدا از جداول داده وتحلیلتجزیهبرای  سبه  سم نمودارها و محا صیفی  و ر های مرکزی و پراکندگی برای آمار تو

از آزمون  درنهایتاستتت و  شتتدهاستتتفادهو رگرستتیون چند متغیره    ANOVAبرای آمار استتتنباطی از آزمون  استتتفاده کردیم و

 است. شدهانجام spss20 افزارنرماز استفاده با  هافرضیهکردن  بندیرتبهفریدمن برای 

 

 بخش اول آمار توصیفی: جداول و نمودارهای توصیفی

  کارکنانتعداد  ازلحاظشرکت  وضعیت 

 

 

 

 
 

 

 

 

  باشندمیدر بخش تولید مشغول به کار  کارکنانکه بیشترین  شدهدادهنشان  تفکیکبه  کارکنان ۱-0نمودار 

 وضعیت سود و زیان شرکت
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 خالصنمودار سود و زیان  ۲-4نمودار 

 

ناشی از بازنشسته نمودن  هایهزینهد به دلیل توانمیبیشترین زیان را داشته است که  70شرکت در سال  2-0با توجه به نمودار 

 .باشد هاآنشرکت در این سال و پرداخت پاداش پایان خدمت به  کارکنان 15



 نسبت بازده فروش وضعیت شرکت 

 199*  بازده فروش = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نمودار بازده فروش  ۳-4نمودار 

 

شان      3-0با توجه به نمودار  سبت ن سبت بازده فروش، این ن سود )زیان (   دهدمین   آمدهدست بههر یک ریال فروش چه میزان 

 است .

 

 آب  شدهتمامقیمت  (1-1-۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 آب  شدهتمام:نمودار قیمت  4-4نمودار 

 

 یا طرح سؤاالت( هافرضیهبخش دوم: آمار استنباطی  )آزمون  

 

 که است شدهاستفاده اسمیرنوف -کولموگروف آزمون از هاداده توزیع بودن نرمال بررسی برای

 بودن نرمال فرض لذا است، صفر پژوهش متغیرهای کلیه برای آمدهدستبه آماره مقدار احتمال

 .شودمی تأیید هاداده
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نسبت بازده فروش

H9:.داده های متغیر ام دارای توزیع نرمال است  

H1:.داده های متغیر ام دارای توزیع نرمال نیست  
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Series1 394,893,537,030,577,364,711,655,860,365,847,454,924,936,

قیمت تمام شده آب 



 

 
 K-Sاسمیرنوف  -آزمون کولموگروف ۱-0جدول 

 Asymp. Sig. (2-tailed) 

 .c,d255 زیان

 .c,d255 کل کارکنانتعداد 

 .c,d255 کل هزینه بخش تولید

 .c۱۱7 بخش تولید کارکنانتعداد 

 .c,d255 کل حقوق و دستمزد بخش تولید

 .c۱25 هزینه حقوق و دستمزد ثابت

 .c510 پاداش و آموزش و پایان خدمت هایهزینه

 .c,d255 هزینه نگهداشت و تعمیرات بخش تولید

 .c,d255 و تعمیراتبخش تولید)خدمات قراردادی نگهداشت  سپاریبرون

 .c5۱2 انبار و تدارکات کارکنان

 .c,d255 حقوق و دستمزد بخش انبار و تدارکات

 .c,e بخش  انبار و تدارکات سپاریبرون
 .c,d255 خدمات پشتیبانی کارکنان

 .c۱1۱ هزینه  خدمات پشتیبانی

 .c,e بخش خدمات پشتیبانی سپاریبرون
 .c,d255 فروش کارکنان

 .c,d255 حقوق و دستمزد بخش فروش

 .c,d255 فروش سپاریبرون

 .c۱30 اداری کارکنان

 .c,d255 و دستمزد بخش اداری حقوق

 .c,d255 اداری سپاریبرون

 .c,d255 و سوخت و برقآب 

 .c۱93 خرید آب خام و حق النظاره

 .c582 جزئی و اقالملوازم مصرفی  ابزار

 .c,d255 سهم ستادی شرکت مهندسی

 

 

 باشدمی  5055از مقدار خطا   تربزرگ هامؤلفهبرای تمامی (  (sig داریمعنیچون مقدار سطح    ۱-0با توجه به نتایج جدول

 .متغیر ها دارای توزیع نرمال هستند درنتیجه

 مؤثرمالی  هاگزارشبه اطالعات و  با توجهزیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران  چه دالیلی براصلی :  سؤال

 ؟باشندمی

 قرار می دهیم. موردبررسی باشندمی مؤثرکه بر زیان دهی شرکت  دالیلیاصلی تمامی  سؤالبا توجه به 

 بخش تولید را بررسی کرده ایم . هایهزینهابتدا 

 

 ؟است مؤثربر کاهش زیاندهی شرکت  تولید بخش هایهزینهآیا کاهش 

 

 H5نیست.:   مؤثربخش تولید بر کاهش زیان دهی شرکت  هایهزینهکاهش 

    H۱است.:   مؤثربخش تولید بر کاهش زیان دهی شرکت  هایهزینهکاهش 

 

  

 
 

 خالصه مدل  ۲-4جدول 



را  2R   و R  . این جدول مقادیر  باشدمیبخش تولید بر زیان دهی شرکت  هایهزینهخالصه مدل برای بررسی     2-0جدول 

اشاره دارد به همبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو  50997برابر است با  R  . مقداردهدمینشان 

 . همبستگی وجود داردو زیان شرکت  . ، بین دو متغیر هزینه بخش تولید دهدمیمتغیر را نشان 

ولید  ت هایهزینهد توسط متغیر مستقل یعنی توانمی، زیان شرکت  که چه مقدار از متغیر وابسته یعنی  دهدمینشان  2R  مقدار 

 .را تبیین کندزیان شرکت  از تغییرات متغیر درصد  9908 دتوانمیهزینه بخش تولید  متغیر  فرضیه ، تبیین شود. در این را 

  4جدول آنوا ۳-4جدول 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

۱ 

Regression 38۱078۱9830770555555550555 ۱ 38۱078۱9830770555555550555 50022 .5b05 

Residual 0525089۱8935۱01555555550555 5 75057903901527255555550555   

Total 075۱78531515۱0۱555555550555 1    

a. Dependent Variable: زیان 

b. Predictors: (Constant), تولید بخش هزینه کل  

معنا داری  طوربهد توانمیبخش تولید  برکاهش  زیان شرکت   هایهزینهکه آیا کاهش  دهدمیاین جدول نشان   آنوا  3-0جدول 

. این ستون معنا داری آماری مدل رگرسیون کنیممینگاه  )sig (بگذارد. برای بررسی معنا داری به ستون آخر جدول تأثیر)و مناسبی( 

باشد نتیجه می گیریم که مدل به کار رفته، مدل  خوبی است.  5055کمتر از  آمدهدستبهکه چنان چه میزان  دهدمیرا نشان 

این  .کمتر  است که بیان گر این است که مدل رگرسیونی معنا دار است 5055از میزان  =sig 5050ری در این جا میزان معنا دا

 .یابدمیتولید زیان دهی شرکت نیز کاهش با کاهش هزینه ای بخش  دهدمیمقدار نشان 
a 5جدول ضریب همبستگی 4-4جدول  

Model 

Unstandardized Coefficients 

استاندارد ضریب رگرسیونی 

 ) بتا(1شده

t Sig. B Std. Error Beta 

۱ (Constant) -

259152۱۱00220

513 

91853328۱290۱

21 

  -30352 50525 

 5.505 50155- 50297 50۱8۱ 50۱۱9- دتولی بخش هزینه کل

a. Dependent Variable: زیان 

بیانگر ضریب  ضرایب استاندارد . ستوندهدمیاین جدول اطالعات ضروری برای متغیر وابسته را در اختیار ما قرار  0-0جدول 

متغیر مستقل )هزینه  تأثیرنشان گر میزان  Beta  رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار بتا است. ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا

 . ن شرکت( استبخش تولید  ( بر وابسته )زیا

                                                 
1 R Square (R2) 

۲ Adjusted  Square 

۳ Std. Error of the Estimate 

4 ANOVA 
5 Coefficients 
6 Standardized Coefficients 

Model (R( ۱ضریب تعیین ضریب همبستگی)2(R  
 2ضریب تعین تعدیل

 شده 
 3برآوردخطای 

۱ a979. 5.998 5.959 755805380800721 

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



 ؟تاس مؤثربر کاهش زیاندهی شرکت  ،پشتیبانی ، اداری، فروش و انبار و تدارکات تولید هایبخشآیا تعدیل نیروی انسانی مازاد در 
 

 خالصه مدل  5-4جدول 

Model (R( ضریب همبستگی (2ضریب تعیینR)  خطای برآورد  ضریب تعین تعدیل شده 

۱ a779. .773 .757 ۱83902523050555 

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

 تولید بخش

 

، اشاره دارد به همبستگی 77905 برابر است با R  . مقداردهدمیرا نشان 2R   وR  خالصه مدل است. این جدول مقادیر   5-0جدول 

مبستگی ه و زیان شرکت  کارکنانتعداد . ، بین دو دهدمیساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغیر را نشان 

 . در حد خیلی قوی وجود دارد

، را  نانکارکتعداد د توسط متغیر مستقل یعنی توانمی،  زیان شرکت که چه مقدار از متغیر وابسته یعنی  دهدمینشان  2R  مقدار

مقدار  درواقعرا تبیین کند، که زیان شرکت  درصد از تغییرات متغیر7703 دتوانمی کارکنانتعداد متغیر  فرضیه تبیین شود. در این 

 .چشم گیری است
 جدول آنوا  : 9-4جدول 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

۱ Regression 08182202305555555

5555550555 

5 79310080175555555

555550555 

280837 .5b05 

Residual 3391۱۱3۱۱95555555

55550555 

۱ 3391۱۱3۱۱95555555

55550555 
  

Total 075۱78531155555555

555550555 

1 
   

a. Dependent Variable: زیان 

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

 

ذارد. بگ تأثیرمعنا داری )و مناسبی(  طوربهد توانمی  زیان شرکتبر  کارکنانتعداد که آیا  دهدمیاین جدول نشان   آنوا 0-1جدول

که  دهدمی. این ستون معنا داری آماری مدل رگرسیون را نشان کنیممینگاه  )sig (برای بررسی معنا داری به ستون آخر جدول

باشد نتیجه می گیریم که مدل به کار رفته، مدل  خوبی است. میزان معنا داری در این  5055کمتر از  آمدهدستبهچنان چه میزان 

 .کمتر  است که بیان گر این است که مدل رگرسیونی معنا دار است 5055از میزان  =sig 5050 جا

  



 
 : جدول ضریب همبستگی  2-4جدول 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

۱ (Constant) 20۱2۱979855550555 32131۱۱553550555  9037۱ .551 

 5۱2. 80850 50021 ۱5551958170555 ۱39275۱05050555 تولید بخش کارکنان تعداد

 520. 50555- ۱0555 ۱50173215250555 52895۱885150555- تدارکات و انبار کارکنان

 552. ۱0012- 390. 2۱۱۱002۱070555 35813۱517۱0555- پشتیبانی خدمات کارکنان

 5۱8. 80۱5۱- 00959 12308003150555 555599897۱50555- فروش کارکنان

 5۱7. 50288- 581. ۱2۱51۱۱۱100555 10297889710555- اداری کارکنان

a. Dependent Variable: زیان 

 

ضریب بیانگر  ضرایب استاندارد . ستوندهدمیاین جدول اطالعات ضروری برای متغیر وابسته را در اختیار ما قرار   9-0جدول 

تعداد متغیر مستقل ) تأثیرنشان گر میزان  Beta  رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار بتا است. ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا

 . ( استزیان شرکت( بر وابسته ) کارکنان

یر زیرا به ازای یک واحد تغییر در این متغ باشدمیتولید  دارای بیشترین اثر  کارکنان دبر اساس ستون ضرایب استاندار شده تعدا

ا کاهش ب به عبارتی.را بر زیان شرکت دارند  تأثیرفروش بیشترین  کارکنان.بعد از آن گرددمیواحد  تغییر در زیان ایجاد   5021

 .یابدمیبخش تولید و فروش ،زیان نیز کاهش  کارکنانتعداد 



بر  کاهش زیاندهی  ولید،پشتیبانی ، اداری، فروش و انبار و تدارکات  ت هایبخشآیا کاهش هزینه حقوق و دستمزد در 

 است؟ مؤثرشرکت 
 

 : خالصه مدل 3-4جدول 

Model (R( ضریب همبستگی (2ضریب تعیینR)  خطای برآورد  ضریب تعین تعدیل شده 

۱ 79805a 98805 79905 . 

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

 پشتیبانی

 

، اشاره دارد به 79805 برابر است با R  . مقداردهدمیرا نشان  2R   وR  خالصه مدل است. این جدول مقادیر 8-0جدول 

و  قمتغیر هزینه حقو. ، بین دو دهدمیهمبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغیر را نشان 

 . و زیان شرکت  همبستگی در حد خیلی قوی وجود دارددستمزد 

 هزینه حقوق ود توسط متغیر مستقل یعنی توانمیکه چه مقدار از متغیر وابسته یعنی زیان شرکت  ،  دهدمینشان  2R  مقدار

 را ، تبیین شود.   کارکنان

 
 : جدول آنوا 7-0جدول 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

۱ Regression 087512952155555555

555550555 

5 797۱25555۱5555555

555550555 

. 
b.5 

Residual .555 5 .   

Total 087512952155555555

555550555 

5 
   

a. Dependent Variable: زیان 

b. Predictors: (Constant), و انبار بخش دستمزد و حقوق ,فروش بخش دستمزد و حقوق ,ثابت دستمزد و حقوق هزینه ,اداری بخش دستمزد و حقوق 

 پشتیبانی خدمات  هزینه ,تدارکات

 

معنا داری )و مناسبی(  طوربهد توانمیبر زیان شرکت   هزینه حقوق و دستمزد که آیا  دهدمیاین جدول نشان   آنوا 7-0جدول 

. این ستون معنا داری آماری مدل رگرسیون را نشان کنیممینگاه  )sig (بگذارد. برای بررسی معنا داری به ستون آخر جدول تأثیر

نتیجه می گیریم که مدل به کار رفته، مدل  خوبی است. میزان معنا  باشد 5055کمتر از  آمدهدستبهکه چنان چه میزان  دهدمی

 .کمتر  است که بیان گر این است که مدل رگرسیونی معنا دار است 5055از میزان  =sig 5505داری در این جا 

 

 : جدول ضریب همبستگی  19-4جدول 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

۱ (Constant) ۱1380208375550555 .555  . . 

 . . ۱30129 555. 2۱50953 تولید دستمزد و حقوق هزینه

 . . 903۱۱ 555. 7350107 تدارکات و انبار بخش دستمزد و حقوق

 . . 280100- 555. 238۱0305- پشتیبانی خدمات  هزینه

 . . 70702- 555. ۱790079- فروش بخش دستمزد و حقوق



 . . ۱90385 555. 2120120 اداری بخش دستمزد وق حقو

a. Dependent Variable: زیان 

 

. این جدول اطالعات ضروری برای متغیر وابسته را در اختیار ما قرار دهدمیاطالعاتی را در مورد متغیر ها به ما  ۱5 -0جدول 

 Beta  بیانگر ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار بتا است. ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا ضرایب استاندارد . ستوندهدمی

 .( بر وابسته )زیان شرکت( است حقوق و دستمزد متغیر مستقل ) تأثیربرابر شده که نشان گر میزان 

واحد  زیرا به ازای یک باشدمیدارای بیشترین اثر   حقوق و دستمزد بخش خدمات پشتیبانیبر اساس ستون ضرایب استاندار شده 

ان را بر زی تأثیربیشترین  حقوق و دستمزد بخش اداری بعد از آن  .گرددمیواحد  تغییر در زیان ایجاد   28100تغییر در این متغیر 

 . باشدمیبیشترین کاهش زیان در این بخش  در بخش اداری  با کاهش حقوق و دستمزد به عبارتیشرکت دارند 

 

 است؟ مؤثربر کاهش زیاندهی  شرکت  تولید،پشتیبانی ، اداری، فروش و انبار و تدارکات  هایبخش سپاریبرون

 

 خالصه مدل  4-11جدول 

Model (R( ضریب همبستگی (2ضریب تعیینR)  خطای برآورد  ضریب تعین تعدیل شده 

۱ a۱0555 ۱0555 . . 

a. Predictors: (Constant), اداری_سپاری_برون 

 

برابر  R  . مقداردهدمیرا نشان  2R   وR  به معنای خالصه مدل است. این جدول مقادیر خالصه مدل فرضیه اول    ۱۱-0جدول 

متغیر  . ، بین دودهدمیاشاره دارد به همبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغیر را نشان  ۱ است با

 . و زیان شرکت   همبستگی در حد خیلی قوی وجود دارد  سپاریبرونهزینه 

   سپاریبروند توسط متغیر مستقل یعنی هزینه توانمیکه چه مقدار از متغیر وابسته یعنی زیان شرکت  ،  دهدمینشان  2R  مقدار

 را ، تبیین شود. 

 
 جدول آنوا  1۲-4جدول 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

۱ Regression 3۱378385205555555555550555 ۱ 3۱378385205555555555550555 . b. 

Residual .555 5 .   

Total 3۱378385205555555555550555 ۱    

a. Dependent Variable: زیان 

b. Predictors: (Constant), اداری_سپاری_برون 

 

 تأثیرمعنا داری )و مناسبی(  طوربهد توانمیبر زیان شرکت   کارکنانکه آیا تعداد  دهدمیاین جدول نشان   آنوا  ۱2-0جدول 

. این ستون معنا داری آماری مدل رگرسیون را نشان کنیممینگاه  )sig (بگذارد. برای بررسی معنا داری به ستون آخر جدول

یم که مدل به کار رفته، مدل  خوبی است. میزان معنا باشد نتیجه می گیر 5055کمتر از  آمدهدستبهکه چنان چه میزان  دهدمی

 .کمتر  است که بیان گر این است که مدل رگرسیونی معنا دار است 5055از میزان  =sig 5055داری در این جا 

 : ضریب همبستگی  1۳-4جدول 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

۱ (Constant) -28۱۱5۱7755550555 .555  . . 

 . . ۱0555- 555. ۱۱0851- اداری سپاریبرون



a. Dependent Variable: زیان 

 

 

بیانگر ضریب  استانداردضرایب  . ستوندهدمیاین جدول اطالعات ضروری برای متغیر وابسته را در اختیار ما قرار   ۱3-0جدول 

متغیر  تأثیربرابر شده که نشان گر میزان  Beta  استاندارد شده یا مقدار بتا است. ضریب رگرسیونی استاندارد شده یارگرسیونی 

 . ( بر وابسته )زیان شرکت( استسپاریبرونمستقل )

  باشدمیبخش اداری دارای بیشترین اثر  بر زیان  سپاریبرونبر اساس ستون ضرایب استاندار شده  تنها 

 
  از مدل  1: جدول متغیرهای حذف شده  14-4جدول  

Model Beta In t Sig. Partial Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

 نگهداشت قراردادی خدمات)تولید بخش سپاریبرون ۱

 و تعمیرات

b. . . . .555 

 b. . . . .555 تدارکات و  انبار  بخش سپاریبرون

 b. . . . .555 پشتیبانی خدمات بخش سپاریبرون

 b. . . . .555 فروش سپاریبرون

a. Dependent Variable: زیان 

b. Predictors in the Model: (Constant), اداری سپاریبرون 

 

بخش تولید و انبار و خدمات پشتیبانی تاثیری بر کاهش زیان ندارد و از  سپاریبرونمتغیرهای حذف شده  ۱0-0 بر اساس جدول

 . شوندمیمدل حذف 

 

  

  

                                                 
1 Excluded Variables 



 

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

 است؟ مؤثر

 
 

 : جدول خالصه مدل  15-4جدول 

Model (R همبستگی )ضریب (2ضریب تعیینR)  خطای برآورد  ضریب تعین تعدیل شده 

۱ a۱80. .530 -.۱57 793209۱91550555 

a. Predictors: (Constant), تولید_بخش_تعمیرات_و_نگهداشت_هزینه 

 

، اشاره دارد به همبستگی 50۱80 برابر است با R  . مقداردهدمیرا نشان 2R   وR  خالصه مدل است. این جدول مقادیر 4-15جدول 

. ، بین دو متغیر هزینه حقوی و دستمزد و زیان دهدمیساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغیر را نشان 

 . شرکت   همبستگی در حد خیلی ضعیفی وجود دارد

د توسط متغیر مستقل یعنی هزینه نگهداشت و توانمیکه چه مقدار از متغیر وابسته یعنی زیان شرکت  ،  دهدمینشان  2R  مقدار

 تعمیرات را ، تبیین شود.

 
 

 : جدول آنوا  19-4جدول 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

۱ Regression ۱15735539055555555

55550555 

۱ ۱1573553905555555

555550555 

.۱95 .5۱b3 

Residual 093155532855555555

555550555 

5 7092۱551595555555

555550555 
  

Total 075۱78531155555555

555550555 

1 
   

a. Dependent Variable: زیان 

b. Predictors: (Constant), تولید_بخش_تعمیرات_و_نگهداشت_هزینه 

 

گذارد. ب تأثیرمعنا داری )و مناسبی(  طوربهد توانمیبر زیان شرکت   کارکنانکه آیا تعداد  دهدمیاین جدول نشان   آنوا ۱1-0جدول 

که  دهدمی. این ستون معنا داری آماری مدل رگرسیون را نشان کنیممینگاه  )sig (برای بررسی معنا داری به ستون آخر جدول

، مدل  خوبی است. میزان معنا داری در این باشد نتیجه می گیریم که مدل به کار رفته 5055کمتر از  آمدهدستبهچنان چه میزان 

 .کمتر  است که بیان گر این است که مدل رگرسیونی معنا دار است 5055از میزان  =sig 505۱3جا 
 : جدول ضریب همبستگی  12-4جدول 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

۱ (Constant) -251۱990339550555 ۱۱08802580550555  -20235 .591 

 173. 0۱7.- ۱80.- 20922 ۱0۱37- تولید_بخش_تعمیرات_و_نگهداشت_هزینه

a. Dependent Variable: زیان 

 



. این جدول اطالعات ضروری برای متغیر دهدمیجدول ضریب همبستگی فرضیه اول ، اطالعاتی را در مورد متغیر ها به ما  ۱9-0جدول 

بیانگر ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار بتا است. ضریب رگرسیونی  ضرایب استاندارد . ستوندهدمیوابسته را در اختیار ما قرار 

 . است وابسته )زیان شرکت( ( برهزینه نگهداشت و تعمیراتمتغیر مستقل ) تأثیربرابر شده که نشان گر میزان  Beta  استاندارد شده یا

 هایههزینو سایر  باشدمی تأثیرگذاربر اساس ستون ضرایب استاندار شده تنها هزینه نگهداشت و تعمیرات بخش تولید بر زیان 

 .اندشدهخارجنگهدات و تعمیرات اثر چندانی در کاهش زیان نداشته و از مدل 

 است مؤثر شرکت  زیاندهی  کاهش  بر مصرفی ملزومات و ،سوخت برق ، آب هایهزینه در جویی صرفه آیا

 
 : جدول خالصه مدل 13-4جدول 

Model (R( ضریب همبستگی (2ضریب تعیینR)  خطای برآورد  ضریب تعین تعدیل شده 

۱ a121. .37۱ .589 813598199350555 

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

 

برابر  R  . مقداردهدمیرا نشان 2R   وR  به معنای خالصه مدل است. این جدول مقادیر خالصه مدل فرضیه اول    ۱8-0جدول 

 . ، دهدمی، اشاره دارد به همبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغیر را نشان 50121 است با

رق و... هزینه آب و بد توسط متغیر مستقل یعنی توانمیکه چه مقدار از متغیر وابسته یعنی زیان شرکت  ،  دهدمینشان  2R  مقدار

درصد از تغییرات متغیر 370۱ دتوانمی هزینه آب و برق و لوازم مصرفی را ، تبیین شود. در این فرضیه  متغیر  و هزینه اقالم مصرف 

 .زیان شرکت را تبیین کند
 : جدول آنوا 10-4جدول 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

۱ Regression ۱7۱87۱28385555555

5555550555 

2 7570510۱755555555

555550555 

۱0289 b555. 

Residual 27835925285555555

5555550555 

0 905918۱3۱75555555

555550555 
  

Total 075۱78531155555555

555550555 

1 
   

a. Dependent Variable: زیان 

b. Predictors: (Constant), جزئی_و اقالم_مصرفی_لوازم_ابزار ,سوخت_و_و برق_آب 

 تأثیرمعنا داری )و مناسبی(  طوربهد توانمیبر زیان شرکت   کارکنانکه آیا تعداد  دهدمیاین جدول نشان   آنوا  ۱7-0جدول 

. این ستون معنا داری آماری مدل رگرسیون را نشان کنیممینگاه )sig ( بگذارد. برای بررسی معنا داری به ستون آخر جدول

باشد نتیجه می گیریم که مدل به کار رفته، مدل  خوبی است. میزان معنا  5055کمتر از  آمدهدستبهکه چنان چه میزان  دهدمی

 .کمتر  است که بیان گر این است که مدل رگرسیونی معنا دار است 5055یزان از م =sig 5055داری در این جا 
 : جدول ضریب همبستگی ۲9-4جدول 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

۱ (Constant) -۱575۱۱0859550555 ۱270037279550555  -.802 .009 

 550. ۱033۱- 129.- 350898 09095۱- جزئی_و اقالم_مصرفی_لوازم_ابزار

 258. 553. 552. 370۱23 ۱35. سوخت_و_و برق_آب

a. Dependent Variable: زیان 

 



. این جدول اطالعات ضروری برای دهدمیجدول ضریب همبستگی فرضیه اول ، اطالعاتی را در مورد متغیر ها به ما  25-0جدول 

بیانگر ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار بتا است. ضریب  ضرایب استاندارد . ستوندهدمیمتغیر وابسته را در اختیار ما قرار 

و لوازم  آب و برق و سوختمتغیر مستقل ) تأثیر. که نشان گر میزان 873برابر شده است با  Beta  رگرسیونی استاندارد شده یا

 . ( بر وابسته )زیان شرکت( است مصرفی 

اثر هزینه  sig. با توجه به ستون  باشدمیبر اساس ستون ضرایب استاندار شده هزینه لوزام مصرفی   دارای بیشترین اثر در زیان 

چندانی در کاهش زیان  تأثیرآب و برق  هایهزینهنتیجه گرفت کاهش  توانمیآب و برق و سوخت بر زیان بسیار ناچیز بوده و 

 ندارد.

 است. مؤثرسهم ستادی بر زیان دهی شرکت آیا 
 

 : جدول خالصه مدل ۲1-4جدول 

Model 
(R ضریب

 همبستگی )

ضریب 

 (2Rتعیین)

ضریب تعین تعدیل 

 شده 
 خطای برآورد 

۱ a183. .019 .315 9227۱8530050555 

a. Predictors: (Constant), مهندسی_شرکت_ستادی_سهم 

 

، اشاره دارد به 50183  برابر است با R  . مقداردهدمیرا نشان 2R   وR  خالصه مدل است. این جدول مقادیر    2۱-0جدول 

رکت سهم ستادی ش. ، بین دو متغیر دهدمیهمبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغیر را نشان 

 . و زیان شرکت   همبستگی وجود دارد مهندسی 

ا ، ر  سهم ستادی د توسط متغیر مستقل یعنی توانمیکه چه مقدار از متغیر وابسته یعنی زیان شرکت  ،  دهدمینشان  2R  مقدار

 تبیین شود. 
 : جدول آنوا ۲۲-4جدول 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

۱ Regression 22887273275555555

5555550555 

۱ 22887273275555555

5555550555 

00385 5.5b۱ 

Residual 21۱355153955555555

555550555 

5 5221۱۱25905555555

555550555 
  

Total 075۱78531155555555

555550555 

1 
   

a. Dependent Variable: زیان 

b. Predictors: (Constant), سهم ستادی 

 تأثیرمعنا داری )و مناسبی(  طوربهد توانمیبر زیان شرکت   کارکنانکه آیا تعداد  دهدمیاین جدول نشان   آنوا  22-0جدول 

. این ستون معنا داری آماری مدل رگرسیون را نشان کنیممینگاه  )sig (بگذارد. برای بررسی معنا داری به ستون آخر جدول

باشد نتیجه می گیریم که مدل به کار رفته، مدل  خوبی است. میزان معنا  5055کمتر از  آمدهدستبهکه چنان چه میزان  دهدمی

 .کمتر  است که بیان گر این است که مدل رگرسیونی معنا دار است 5055از میزان  =sig 5055داری در این جا 

 : جدول ضریب همبستگی  ۲۳-4جدول 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

۱ (Constant) -۱۱۱2737250550555 755۱55057۱50555  -۱0۱9۱ .270 

 52۱. 20573- 183.- 20359 00828- مهندسی شرکت ستادی سهم

a. Dependent Variable: ziyan 



. این جدول اطالعات ضروری برای متغیر وابسته دهدمیجدول ضریب همبستگی ، اطالعاتی را در مورد متغیر ها به ما   23-0جدول 

بیانگر ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار بتا است. ضریب رگرسیونی  ضرایب استاندارد . ستوندهدمیرا در اختیار ما قرار 

 . ( بر وابسته )زیان شرکت( است  سهم ستادی متغیر مستقل ) تأثیربرابر شده که نشان گر میزان  Beta  استاندارد شده یا

 .است مؤثر شرکت  زیاندهی کاهش بر تهران ای منطقه آب شرکت به پرداختی  النظاره حق و خام آب بهاء آمدن پایین آیا
 : جدول خالصه مدل  ۲4-4جدول 

Model (R( ضریب  ضریب همبستگی(2تعیینR)  خطای برآورد  ضریب تعین تعدیل شده 

۱ .7a85 .705 50721 7۱5951725750555 

a. Predictors: (Constant), النظاره_حق_و_خام_آب_خرید 

 

برابر  R  . مقداردهدمیرا نشان 2R   وR  به معنای خالصه مدل است. این جدول مقادیر خالصه مدل فرضیه اول     20-0جدول 

ین دو . ، بدهدمی، اشاره دارد به همبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغیر را نشان 78505 است با

 . و زیان شرکت   همبستگی در حد خیلی قوی وجود داردخرید آب و خام  متغیر

 د توسط متغیر مستقل را ، تبیین شود. توانمیکه چه مقدار از متغیر وابسته یعنی زیان شرکت  ،  دهدمینشان  2R  مقدار

 

 : جدول آنوا  ۲5-4جدول 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

۱ Regression 95873۱19555555555

555550555 

۱ 95873۱19555555555

555550555 

.805 .5b55 

Residual 0۱7355317۱5555555

5555550555 

5 8381۱5938۱5555555

555550555 
  

Total 075۱78531155555555

555550555 

1 
   

a. Dependent Variable: زیان 

b. Predictors: (Constant), النظاره_حق_و_خام_آب_خرید 

 

 

 

معنا داری )و  طوربهد توانمیبر زیان شرکت   خرید آب و خام و حق النظاره که آیا  دهدمیاین جدول نشان   آنوا  25-0جدول 

. این ستون معنا داری آماری مدل رگرسیون کنیممینگاه  )sig (بگذارد. برای بررسی معنا داری به ستون آخر جدول تأثیرمناسبی( 

باشد نتیجه می گیریم که مدل به کار رفته، مدل  خوبی است.  5055کمتر از  آمدهدستبهکه چنان چه میزان  دهدمیرا نشان 

 .کمتر  است که بیان گر این است که مدل رگرسیونی معنا دار است 5055یزان از م =sig 5055میزان معنا داری در این جا 
 

 : جدول ضریب همبستگی ۲9-4جدول 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

۱ (Constant) -۱30۱558379550555 ۱855۱5055۱550555  -.923 .552 

 555. 7۱7.- 50785 858. 903. النظاره_حق_و_خام_آب_خرید

a. Dependent Variable: زیان 



. این جدول اطالعات ضروری برای متغیر وابسته دهدمیجدول ضریب همبستگی ، اطالعاتی را در مورد متغیر ها به ما  21-0جدول 

ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار بتا است. ضریب رگرسیونی بیانگر  ضرایب استاندارد . ستوندهدمیرا در اختیار ما قرار 

( بر وابسته متغیر مستقل )خرید آب خام و حق النظار  تأثیرشان گر میزان که ن 50785برابر شده است با Beta  استاندارد شده یا

 . )زیان شرکت( است

 . باشدمیخرید آب خام بر زیان  تأثیرمقدار  5078بر اساس ستون ضرایب استاندار شده 

 
 موجب کاهش زیان دهی شرکت میگردد. تعرفه های آب قیمت  افزایش 

 

 
 : جدول خالصه مدل  ۲2-4جدول 

Model (R( ضریب همبستگی (2ضریب تعیینR)  خطای برآورد  ضریب تعین تعدیل شده 

۱ .-9a85 .905 - 50987 7۱5951725750555 

a. Predictors: (Constant), آب تعرفه های  قیمت 

 

، اشاره دارد به 09855 برابر است با R  . مقداردهدمیرا نشان  2R   وR  خالصه مدل است. این جدول مقادیر     29-0جدول 

هد . ، این ضریب همبستگی نشان میدهدمیان همبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغیر را نش

تگی و زیان شرکت   همبسبین دو متغیر قیمت تعرفه های  آب   به عبارتیکه بین این دو متغیر رابطه همبستگی منفی وجود دارد 

 . وجود داردمعکوس و قوی 

های  قیمت تعرفهد توسط متغیر مستقل یعنی توانمیکه چه مقدار از متغیر وابسته یعنی زیان شرکت  ،  دهدمینشان  2R  مقدار

 را ، تبیین شود.   آب 

 
 : جدول آنوا ۲3-4جدول 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

۱ Regression 95873۱19555555555

555550555 

۱ 95873۱19555555555

555550555 

.805 .5b55 

Residual 0۱7355317۱5555555

5555550555 

5 8381۱5938۱5555555

555550555 
  

Total 075۱7853115555555

5555550555 

1 
   

a. Dependent Variable: زیان 

b. Predictors: (Constant),  قیمت تعرفه های آب 

معنا داری )و مناسبی(  طوربهد توانمیبر زیان شرکت   قیمت تعرفه های آبکه آیا  دهدمیاین جدول نشان   آنوا  28-0جدول 

. این ستون معنا داری آماری مدل رگرسیون را نشان کنیممینگاه  )sig (بگذارد. برای بررسی معنا داری به ستون آخر جدول تأثیر

باشد نتیجه می گیریم که مدل به کار رفته، مدل  خوبی است. میزان معنا  5055کمتر از  آمدهدستبهکه چنان چه میزان  دهدمی

 .کمتر  است که بیان گر این است که مدل رگرسیونی معنا دار است 5055از میزان  =sig 5055ری در این جا دا

 : جدول همبستگی ۲0-4جدول 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

۱ (Constant) -۱30۱558379550555 ۱855۱5055۱550555  -.923 .552 



 555. 7۱7.- 50985.- 858. 903.- قیمت تعرفه های آب 

a. Dependent Variable: زیان 

. این جدول اطالعات ضروری برای متغیر وابسته دهدمیجدول ضریب همبستگی ، اطالعاتی را در مورد متغیر ها به ما  27-0جدول 

بیانگر ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار بتا است. ضریب رگرسیونی  ضرایب استاندارد ستون. دهدمیرا در اختیار ما قرار 

( بر وابسته )زیان قیمت تعرفه های آبمتغیر مستقل ) تأثیرکه نشان گر میزان  50985برابر شده است با  Beta  استاندارد شده یا

 ب کاهش زیان دهی شرکت میگردد.افزایش  قیمت تعرفه های آب  موج به عبارتی. شرکت( است

 ؟مالی چگونه است هاگزارشبه اطالعات و  با توجهزیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران  دالیل بندیاولویت

 

 آزمون فریدمن 35-0جدول 

N 9 

Chi-Square 020809821 

df 22 

Asymp. Sig. .555 

a. Friedman Test 

دار بودن آزمون فریدمن، به تفسیر نتایج جداول توصیفی و  در صورت معنی . جدول آزمون فریدمن است ترینمهم 35-0جدول 

است که در 02080برابر با  آمدهدستبه. مقدار مجذور کای دهدمیآماری را نشان  داریمعنیمیانگین رتبه بپردازیم. این جدول 

مختلف بر کاهش زیان دالیل تاثیربندی  آزمون فریدمن بدین معناست که رتبهدار بودن  معنی./. قرار دارد 55سطح خطای کمتر از 

 .بندی متفاوتی دارندرتبه ، مؤثرل دالیبامعناست و شرکت 
 کاهش زیان دالیل  1: جدول رتبه بندی  ۳1-4جدول 

  Mean Rank 

 ۱ انبار و تدارکات کارکنان

 2 خدمات پشتیبانی کارکنان

 3 فروش کارکنان

 0 اداری کارکنان

 5 کل کارکنانتعداد 

 1 بخش  انبار و تدارکات سپاریبرون

 905 حقوق و دستمزد بخش انبار و تدارکات

 805 و سوخت و برقآب 

 ۱5 هزینه  خدمات پشتیبانی

 ۱5 جزئی و اقالملوازم مصرفی  ابزار

 ۱۱05 و تعمیراتبخش تولید)خدمات قراردادی نگهداشت  سپاریبرون

 ۱۱05 حقوق و دستمزد بخش فروش

 ۱205 اداری سپاریبرون

 ۱0 بخش خدمات پشتیبانی سپاریبرون

 ۱0 و دستمزد بخش اداری حقوق

 ۱505 هزینه حقوق و دستمزد ثابت

 ۱905 فروش سپاریبرون

 ۱805 هزینه نگهداشت و تعمیرات بخش تولید

 ۱805 سهم ستادی شرکت مهندسی

                                                 
1 Ranks 



 ۱705 پاداش و آموزش و پایان خدمت هایهزینه

 2۱ کل حقوق و دستمزد بخش تولید

 22 خرید آب خام و حق النظاره

 23 قیمت تعرفه های آب 

 

 Mean) میانگین رتبه .دهدمی( را نشان کاهش زیان دهی شرکتدالیل بندی متغیرها )وضعیت رتبه  3۱-0جدول 

Rank) ( 23که باالترین میانگین رتبه ) دهدمیاست. مقایسه میانگین رتبه ها نشان  شدهگزارشها در جدول  هرکدام از ویژگی

بعد  است. بر کاهش زیان دهی شرکت تأثیرگذارعامل  ترینمهماختصاص دارد که بدین معناست که قیمت تعرفه های آب  عامل به 

و دستمزد بخش تولید و هزینه پاداش و و آموزش  حقوق  به ترتیب شاملخرید آب خام و بعد از آن  عامل ترینمهمفوق،  عاملاز 

 .باشدمیو سهم ستادی  

 

 جمع بندی نتایج حاصل از تحقیق:

عات به اطال با توجهزیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران  دالیلشناسایی  با توجه به یافته های تحقیق حاضر

از آنجا که در ارتباط به این موضوع تحقیق ، پژوهش کمی . تهران سنجیده شد 0شرکت آب و فاضالب منطقه مالی  هاگزارشو 

 پیشینه مرتبط یافت نشد. سؤاالتوجود داشت در تطابق و عدم تطابق برخی از 

تولید  هایبخشهزینه نگهداشت و تعمیرات در آیا  که سؤالاین نتایج حاصل از تحقیق در ارتباط با اول : سؤالدر پاسخ به  -۱

با کاهش هزینه نگهداشت و تعمیرات زیاندهی ،  دهدمیاست یا خیر نشان  مؤثر و توزیع آب در جهت کاهش زیاندهی شرکت 

دچار مشکل بوده و از   تأسیساتشبکه و  گیری نواحی در زمان تحویل، ساله اخیر  1در طی چنانچه  یابدمینیز کاهش 

و توزیع آب شرب کارایی الزم را نداشتند و ما در تمامی نواحی  تأمین تأسیساتحداقلی برخوردار بوده اند. وضعیت  تأسیسات

ن مواجه بودیم ای ایعدیدهتحت پوشش  بعلت قدمت و فرسودگی و نامطلوب بودن خطوط توزیع آب شرب شهری با مشکالت 

یع آب شرب شهری موجب هدر رفتن بخش زیادی از آب قابل شرب خطوط انتقال و توز تأسیساتفرسودگی و نامطلوب بودن 

 "ااولیه نسبت به سایر صنایع نسبت گذاریسرمایهسرمایه بر بوده و میزان  "میگردد. از آنجائیکه صنعت آب و فاضالب شدیدا

رکت و با عنایت به اینکه ش و رابطه سرمایه با میزان درآمد حاصله در مقایسه با اکثر صنایع در سطح باالیی است باشدمیزیاد 

و اختیارات الزم را در تعیین قیمت فروش آب ندارد و قیمت فعلی فروش  باشدمیدر تعیین قیمت فروش آب در محدودیت 

بسیار ناچیز بوده و ارتباط سرمایه با میزان درآمد حاصله در مقایسه با سایر صنایع قابل  شدهانجام گذاریسرمایهآب در مقابل 

لذا  .گرددمیهزینه عملیات شرکت  درنهایتو سرمایه بر بودن صنعت موجب باال رفتن هزینه استهالع و  باشدمیقیاس ن

هزینه استهالع در  تأمینها از طریق گذاریسرمایهو بازگشت  ایسرمایهمنابع  تأمینتوسعه و پایداری سیستم منوط به 

صورت امکان در  و درگردد  نظرصرفغیر درآمدزا  هایبخشر د گذاریسرمایهقیمتهای فروش خواهد بود و بایستی از 

 نمود. گذاریسرمایه باشدمی ترآسانو  ترسریعی که بازیافت سرمایه هایبخش

سال اخیر نشان  1نتایج حاصل از تحقیق در ارتباط با باال بردن قیمت تعرفه ها در جهت کاهش زیاندهی شرکت در طی  -۲

 تعداد و مصرف و درآمد ازلحاظکه  باشندمیکه مشترکین خانگی بیشترین استفاده کنندگان از خدمات شرکت  دهدمی

آب  شدهتماممتوسط نرخ با توجه به قیمت  ازلحاظولی  دهندمیفروش درصد باالیی از کل مشترکین را به خود اختصاص 

گردد به و این امر بر می شودمیبه مشترکین خانگی یارانه پرداخت  درواقع. یعنی باشندمیدر نقطه سربه سر ، بسیار پایین 

 باشدمیگذاران شورای اقتصاد که با درنظر گرفتن این واقعیت که آب از ضروریات اساسی مردم  سیاست شرکت و سیاست

 یساتتأسکمبود ظرفیت زیادی دارد و همچنین با توجه به محدودیت منابع زیرزمینی و  تأثیرو قیمت آب در اقتصاد خانواده 



و توزیع آب شرب شهری قیمت آب را برای مشترکینی که الگوی مصرف را رعایت می کنند در سطح پایین نگه  تأمین

 شرکت از محل درآمد آن قیمت تعرفه هایهزینه تأمینداشتندکه بایستی با توجه به خصوصی بودن شرکت آب و فاضالب و 

ایی ، محدودیت منابع و توپوگرافی قلمرو فعالیت افزایش داد. ویا بایستی به نحوی یارانه ها را با در نظرگفتن شرایط جغرافی

 پرداختی را جبران نمود.

 .مطابقت داردو جانباز  با نتایج تحقیقات جعفری،کنشلو از تحقیق  سؤالنتایج این 

سهم نیروی انسانی مشغول در کار و  دهدمینشان  آب  شدهتمامبه قیمت  با توجه ، زیان شرکت  دالیل وتحلیلتجزیه -3

 توانمیو  انددادهرا به خود اختصاص  هاهزینهدرصد زیادی از   هایدارائیو همچنین سهم استهالع  و تعمیراتسهم نگهداری 

مذکورنسبت به قسمت های دیگر تولید و توزیع از قبیل قسمت های خرید آب خام و حق النظاره ،   هایهزینهنتیجه گرفت 

شرکت  هایهزینهحقوق و دستمزد عمده ترین  هایهزینهاد مصرفی و برق مصرفی  و ... سهم بیشتری را داشته اند و مو

 .باشدمی

 راب کنینگ مطابقت دارد. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات جانباز، گلشنی ،ما مارع پوتکانیا و لوکیا و 

 شرکت خواهد شد.اعث کاهش زیاندهی بحتم  طوربهقیمت تعرفه ها  -0

 

  هاگزارشبه اطالعات و  با توجهزیان دهی شرکت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران    دالیل  بندیاولویتدر خصوص   -5

شان     سه میانگین رتبه ها ن صاص دارد  23که باالترین میانگین رتبه ) دهدمیمالی با مقای ( به عامل قیمت تعرفه های آب  اخت

ست که   ست. بعد از عامل فوق،     تأثیرگذارعامل  نتریمهمکه بدین معنا شرکت ا عامل خرید آب  ترینمهمبر کاهش زیان دهی 

شامل  حقو  ستادی        قخام و بعد از آن به ترتیب  سهم  ستمزد بخش تولید و هزینه پاداش و و آموزش و  شد میو د هزینه . با

در  .  باشد میشرکت   هایهزینهاز جمله عمده ترین حقوق و دستمزد و هزینه استهالع    هایهزینهنگهداری و تعمیرات  بعد از 

 این خصوص تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است.

 

 نگهداری و کاهش هزینه،تعدیل نیروی انسانی بخش تولید از طریق موارد  هایهزینهبا توجه به نتایج تحقیق جهت کاهش  -1

 .باشدمی مؤثربخش تولید ) مهدکودع ، ارزاق ، چاپ و تکثیر ، کمک هزینه تحصیلی و...(  هایهزینهکاهش سایر ،تعمیرات 

 

بخش فروش ، اداری و  سپاریبروناز طریق :  بخش فروش، اداری و عمومی  هایهزینهکاهش  با توجه به نتایج این تحقیق -9

 .باشدمی مؤثرآب ، برق ،سوخت و ملزومات مصرفی  هایهزینهصرفه جویی در  ،عمومی 

 

 .است مؤثردهی شرکت  سهم ستادی بر کاهش زیاند با کاهش توانمیوزارت نیرو نیز با صدور ابالغیه و دستور العمل  -8

 با توجه به اینکه تا کنون در این زمینه تحقیقی صورت نگرفته با پژوهشی مطابقت ندارد.

 پیشنهادهای کاربردی

 :شودمی عرضه زیر کاربردی پیشنهادهای ،آمدهدستبه تحقیق این از که نتایجی به توجه با

 این زیرا کنند؛ گذاری یه سرما های بلندمدت ه پروژ و طرحها در شودمی پیشنهاد زیانده هایشرکت بویژه شرکتها مدیران به-۱

 و افراد و یابد کاهش زیانده هایشرکت در سهام بازار ارزش و زیان بین ارتباط منفی که شودمی موجب هاگذاریسرمایه گونه

 کنند گذاریسرمایه شرکتها این در بیشتری اطمینان با گذاریسرمایهنهادهای 

 در گذاریسرمایه بر عالوه گذاریسرمایه گرفتن تصمیمات هنگام شودمی پیشنهاد بالقوه گذارانسرمایه و کنونی سهامداران به- 2

 رشد فرصتهای دارای زیانده هایشرکت زیرا دهند؛ قرار توجه مورد نیز را رشد با فرصتهای ده زیان هایشرکت ده، سود هایشرکت



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

 .دهدمی قرار تأثیر تحت

 آتی هایپژوهشپیشنهادهای 

 تعدیل ها قیمت عمومی سطح اساس بر مالی های صورت ، جاری های ارزش اطالعات از استفاده جای به که صورتی در-۱

 در مندرج اطالعات و تاریخی مالی های صورت در مندرج اطالعات بین دار معنی رابطه وجود ، حاضر پژوهش مشابه شوند

 . گردد بررسی ها قیمت عمومی سطح اساس بر شده تعدیل مالی های صورت

 های دارایی گردش : مانند) دیگر مهم مالی های نسبت از ، تحقیق این در مورداستفاده متغیرهای جای به که صورتی در-2

 تحقیق متغیرهای عنوانبه (فروش به ناخالی سود نسبت ، فروش به خالی سود نسبت ، ها دارایی مجموع بازده نسبت ، ثابت

 . آید می دست به جدیدی نتایج احتماالً شود استفاده

 های صورت با ، مالی های صورتبا  ها آن مقایسه و مشابه روش به جاری های باارزش مالی های صورت تعدیل طریق از -۱

 کنندگان استفاده برای بیشتری اطالعاتی بار دارای جاری های ارزش بر مبتنی که سؤال این به پاسخ منظور به نشده تعدیل مالی

 ارزش  مبتنی هایمالی صورت بودن مفیدتر توان می کنندگان استفاده از ای نامه پرسش نظرخواهی طریق از و خیر یا باشدمی

 . نمود آزمون را تاریخی مالی های صورتبه نسبت جاری های

 آب و فاضالب هایشرکتبررسی اثرات خذف یارانه ها بر سود یا زیان دهی  -2

 استان تهران و مقایسه آن با متوسط صنعت و فاضالببررسی نسبتها مالی شرکت آب  -3
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