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کیدهچ  

استفاده کرد. هدف از این  هادادهی مختلفی همچون تحلیل پوششی هاروشتوان از یم هاشرکتلزوم مطالعه عملکرد و تعیین کارایی باتوجه به

شرکت آب و فاضلاب  93کارایی  . در این پژوهشهاستدادهآب و فاضلاب مبتنی بر رویکرد تحلیل پوششی  یهاشرکتپژوهش، تعیین کارایی 

شاخص  6شاخص انتخاب که  3خبرگان، تعداد  نظر از یریگبهرهاست. با  بررسی شده 7933و  7932، 7932،7939شهری در چهار سال متوالی 

و لازم است با میزان دولت بوده ی بهاینکه این صنعت بیشتر متکورودی انتخاب گردیدند. باتوجه به عنوانبهشاخص نیز  9خروجی و  عنوانبه

های است. در خصوص انتخاب شاخص شده استفادهمقیاس ثابت روش خروجی محور و الگوی بازده به، از ها افزایش یابد، خروجیورودی مشخص

. نتایج اندشده گرفتهنظر عواملی چون فروش و سود )زیان( درخروجی  یهاشاخصو برای  هاییداراو  گذارییهسرماورودی مواردی مانند هزینه، 

در سال  و 113/0 برابر 7932درسال  ،529/0 برابر 7939، در سال 593/0 برابر 7932در سال  هاشرکتنشان داد میانگین کارایی  آمده دستبه

تفاوت چندانی با  7939و  7932 یهاسالآب در  یهاشرکتگفت کارایی  توانیمه آمد دستبهنتایج . با توجه بهاست 19/0 نیز برابر 7933

آب  یهاشرکتکاهش کارایی، لازم است توجه بهاست. با کرده یداپکاهش  7933و  7932ی هاسالدر  هاشرکتولی کارایی  ،اندنداشتهیکدیگر 

 و فاضلاب با شناخت نقاط ضعف در سازمان خود سعی در بهبود عملکرد و کارایی این صنعت داشته باشند.

 
 ی آب و فاضلابهاشرکت، بازده به مقیاس ثابت، رویکرد خروجی محور، ییکارا ،هادادهتحلیل پوششی : کلیدیهای واژه

 

 مقدمه  -1
 

سـاده نـسبت خروجـی  طوربهکــارایی یکــی از معیارهــای اساســی بــرای سـنجش عملکـرد سـازمانی اسـت و  

ی هاشاخصها )یخروجها و یوروددهد. لــیکن، بــا افــزایش تعــداد یمهای آن را نــشان یورودیـک مجموعـه بـه 

جش یی بـرای سـنهاروشگردد. بـر ایـن اسـاس توسـعه یم یری کـارایی بـا ایـن شـیوه بـسیار دشـوارگاندازهعملکـرد(، 

 (.7951،همکارانکـارایی در ایـن شـرایط ضـروری خواهـد بود )صالحی صدقیانی و 

مستقیم در ارتقاء سطح رفاه و  طوربهی آب و فاضلاب شهری که هاشرکتبه گستردگی و اهمیت خدمات  توجه

باشند و همچنین با توجه به اینکه کشور ایران دارای اقلیم نیمه بیابانی بوده و یمبهداشت عمومی جامعه شهری دخیل 

رار قموردتوجهبیش از پیش هاآنی رسانخدماتحوه ی آب و فاضلاب و نهاشرکتبا مشکل کمبود آب مواجه است، عملکرد 

عملکرد های آب و فاضلاب شهری از طریق انتخاب شاخصهای هدف از این پژوهش تعیین کارایی شرکت است. گرفته

عملکرد کارکنان، تخصیص و تجهیز منابع و فرآیندهای داخلی و بررسی عملکرد هر شرکت های مالی، اقتصادی، شاخص

کارا و ناکارا و در نهایت رتبه بندی آنها در های تعیین شرکتانتخاب شده و ورودی و خروجی های اخصبا توجه به ش

در واقع شرکت های که کارایی ضعیف تری داشته اند می توانند شرکت های کارا را به مورد بررسی می باشد. های سال

 عنوان الگو قرار داده و سعی در بهبود عملکرد خود نمایند. 

ها و همچنین تشریح مدل مورداستفاده در به بررسی تکنیک تحلیل پوششی دادهپژوهش حاضر در بخش دوم 

ها مطالعه و شاخص های موردشده است. در بخش سوم روش تحقیق، نحوه گردآوری اطلاعات، شرکتپژوهش پرداخته

 گیری ذکرشده است.نتیجه آمده و در قسمت پنجم نیزدستاند، در بخش چهارم نتایج بهمعرفی گردیده
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 7هاتحلیل پوششی داده -2
 

 و کردهاستها استفاده ستاده بهینه در جهت تولید  طورهابهنهادهدهد که یک سازمان تا چه میزان از نشان می 2کارایی

 .حداکثر محصول برداشت شود هانهادهاست. به این معنی که از حداقل « صحیح انجام دادن کار» دهندهنشانعبارتی ه ب

ا و خواهد بود که کار وربهرهعملکرد سازمان در صورتی  دیگرعبارتبهباشد. می اثربخشیترکیبی از کارایی و  وریبهره

شود اولاً کاری که انجام می وریبهرهنیست. پس در مقوله  وریبهرهافزایش  دهندهنشان تنهایی به هرکدامباشد و  اثربخش

، همکاران پور وباشد )کاشانیر درست و مفیدی باشد ثانیاً این کار به بهترین نحو انجام پذیرد و در راستای اهداف باید کا

 باشد:دارای دو مدل اصلی می هاداده(. تکنیک تحلیل پوششی 7953

و  3کوپر ،2، توسط چارنزهاستدادهاین مدل که اولین روش در تحلیل پوششی  :9مدل بازگشت به مقیاس ثابت. 7

شناسند که برگرفته از نام این می CCRحروف  با اوقات برخی را مدل شد. این ارائه 7315 سال در 6رودز

 ثابت )کاهشی یا نسبت با نیز هاخروجی ها،ورودی در واحد یک تغییر با مدل این سه پژوهشگر است. در

 .است ثابت مدل این در تولید تابع شیب . درواقعکنندمی افزایشی( تغییر

با  اغلب و شد ارائه 7352 سال در کوپر و چارنز بانکر، توسط مدل : این1متغیر مقیاس به مدل بازگشت. 2

 پائین و بالاتر یکسان گذاریمقیاس که شودمی استفاده مواقعی در مدل این. شودمی شناخته BCCحروف 

 در. نباشد پذیرامکان است، شدهمشاهده هاخروجی و هاورودی از یک هر برای که مقداری حداکثر از تر

 تواندمی تغییر این. کنندمی تغییر متفاوتی نسبت با هاخروجی ها،ورودی در واحد یک با تغییر مدل این

 (.7335، 5)کولی است متغیر مدل این در تولید تابع افزایشی باشد. شیب یا کاهشی

 

 دیدگاه ورودی محور و خروجی محور 2-1
 

ی برآورد ابتدا لازم است به معیارهای برآورد ورودی محور و خروجی محور اشاره شود. این دو معیار هاروشقبل از بررسی 

به نتایج مشابه ولی نحوه تحلیل متفاوت منجر شده و با توجه به نیاز محقق و سازمان در مورد نحوه جابجایی و تغییر در 

 شود:یمری در چگونگی این تغییرات انتخاب یپذازلحاظانعطافمیزان داده و ستانده 

ل سازی ـی در حداقـسعهاخروجیح ـسط داشتننگهی،با ثابت ـدر فرایند ارزیاب که: درصورتی3ت ورودیـماهی. 7

 .ورودی است مورداستفادهداشته باشیم ماهیت الگوی  هاورودی

در افزایش سطح  سعی، هاورودیسطح  داشتننگهدر فرایند ارزیابی با ثابت  که: درصورتی70ماهیت خروجی. 2

 (.7335کولی، ) استخروجی  مورداستفادهخروجی داشته باشیم ماهیت الگوی 

 

 هاداده ارزیابی به روش تحلیل پوششی کارگیریبهنتایج حاصل از  2-2
 

تحت ارزیابی و وزنی که هر واحد برای هر شاخص ورودی یا  واحدهایکارایی برایاز  ایعنواننمرهبهعلاوه بر اندازه کارایی 

است، تعیین واحدهای الگو برای  هامدلاین  کارگیریبهحاصل  ی که، دو نتیجه مهم دیگروردآمی خود بهدستخروجی 

توان از میان د.علاوه بر این مینباشبرای واحدهای ناکارا می هاشاخصواحدهای ناکارا و اهداف مورد انتظار در هر یک از 

 بزرگی میزان کهتقریباًازنظرطوریبهواحدهای الگو برای هر واحد ناکارا تعیین کرد  عنوانبهواحدهای موجود، واحدهایی را 
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 اندکردهعمل  موردبررسیباشند. این واحدهای الگو کاراتر از واحد  مقایسهقابلباواحد مورد ارزیابی  هاخروجیها و ورودی

داد ها+ تعهمچنین شرط لازم برای تعیین کارایی )تعداد ورودینه عملی برای واحد ناکارا محسوب شوند.توانند نموو می

 (.7956، و همکاران قیصریباشد )می77تعداد واحدهای موردبررسی ≤9یا  2ها( *خروجی
 

 پژوهشپیشینه  -3
 

 7951تا  7953های ها طی سالپوششی دادهوری صنعت آب ایران به رویکرد تحلیل گیری بهرهبا اندازه (7930فاضل )

های گیری تغییرات آن طی زمان از روش تحلیل پوششی دادهوری و اندازهمنظور تدوین مدل پویای بهرهپرداخت. به

هایی به روش ها و ترجیحات مدیران صنعت، پرسشنامهمنظور لحاظ نمودن اولویتای استفاده کرد سپس بهپنجره

استفاده  72پیترسون -ها از روش اندرسونبندی کامل شرکتمنظور رتبهه و توزیع شد و درنهایت بهمقایسات زوجی تهی

و در پنجره دوم  53و گیلان  56، لرستان 53ها در پنجره اول به ترتیب هرمزگان کرد. نتایج نشان داد برترین استان

 اند.ها بودهستانبرترین ا 51و خوزستان  51، آذربایجان شرقی 51های هرمزگان استان

با استفاده از مدل  گیریتصمیمطی پژوهشی تحت عنوان ارزیابی عملکرد واحدهای (7930اجلی و صفری )

ی شرکت ملی گاز ایران به ارزیابی عملکرد و کارایهادر دادهعصبی پیش کننده عملکرد تحلیل پوشش  هایشبکهترکیبی 

واحدهای  بندیرتبهو روش اندرسون ـ پیترسون برای  بازده به مقیاس ثابتگاز استانی با استفاده از رویکرد  هایشرکت

 مشخص هاشرکتمحاسبه و تفکیک کارایی  نظر از هامدلضعف پرداختند.  هادادهتحلیل پوشش  هایمدلکارا در قالب 

رد در قالب کننده عملک بینیپیشعصبی  هایشبکهاز رویکرد  هاشرکتشد. در این تحقیق، برای تحلیل و ارزیابی کارایی 

 شدهبهمحاسعصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج تحلیل کارایی  هایشبکهو  هادادهترکیبی تحلیل پوششی  هایمدل

 کارایی بود. ازنظر هاشرکت پذیریتفکیکنشان از قدرت بالای شبکه در محاسبه و  هامدلواحدها با استفاده از این 

وری مصرف آب تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی جش کارایی و بهره( با سن7932) همکارانسرخیل و 

ارزیابی نمودند. این پژوهش  7932تا  7952وری مصرف آب تهران برای دوره زمانی های کارایی و بهرهها، شاخصداده

برداشت از آب های برداشت از آب سطحی، گرفته است. شاخصباهدف محاسبه میزان کاهش در مصرف آب تهران انجام

عنوان ورودی و فاضلاب ها و مصرف آب در مناطق تحت پوشش بهزیرزمینی، تلفات آب و مصرف داخلی در سیستم

ان عنوای نیز بهجوار، ذخیره احتمالی و تولید ناخالص داخلی منطقههای همشده، فروش آب به استانآوری و تصفیهجمع

ویکرد ورودی محور برای هر دو بازده ثابت و متغیر استفاده نمودند. نتایج ها از رهای خروجی انتخاب شدند. آنشاخص

درصد بهبودیافته است.  65/7و  50/7لحاظ تغییر کارایی فنی و تغییر کارایی مقیاس به ترتیب  وری کل ازنشان داد بهره

 شود.رآورد میمیلیون مترمکعب ب 22.75همچنین امکان کاهش برداشت از منابع آبی شهر تهران درمجموع 

 2072تا  2005ی هاسالدر مناطق صنعتی چین طی  ستیزطیمح( به تحلیل کارایی 2076) 41و جیا 79چن

ی ورود عنوانبهی ثابت را هاییدارای نیروی کار، انرژی و هاشاخصنمونه انتخاب و  عنوانبهسی استان را  هاآنپرداختند. 

خروجی در نظر  عنوانبهرا  دشدهیتولگوگرد و ضایعات جامد  دیاکسیدی تولید ناخالص داخلی، میزان هاشاخصو 

 2072در اکثر مناطق پایین بوده است و پس از سال  ستیزطیمحچند استان، کارایی  جزبهگرفتند. نتایج نشان داد 

 ش کاراییپیشنهاد دادند دولت چین باید اقداماتی در خصوص افزای هاآننیز رشد چشمگیری نداشته است.  تاکنون

 و توسعه ناهمگون مناطق صنعتی انجام دهد. ستیزطیمح

 هادادهمجلات با استفاده از روش تحلیل پوششی  یبندرتبه( در پژوهش خود به 2071) 76و ویس 41رزنتال

ص ، شاخیرتأث، ضریب شدهچاپمجله در حوزه تجاری را با در نظر گرفتن عواملی مانند تعداد مقالات  935 هاآنپرداختند. 
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د که مجلاتی را شناسایی نمودن هاآننمودند.  یبندرتبهفاکتور و ....، کارایی نسبی را محاسبه و مجلات را  ایمپکتفوریت، 

معیاری مناسب برای مجلات کارا به شمار رفته و باید در  عنوانبهدر فهرست مجلات تجاری قرار نداشته، اما همواره

 شوند.مجلات تجاری گنجانده  یبندرتبه
 

 شناسی پژوهشروش -4
 

 ای برای بخش ادبیات و مبانیباشد و از روشکتابخانهاین تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی می

باشد. همچنین جامعه آماری این پژوهش ایمیشده است همچنین شیوه گردآوری اطلاعات نیز از نوع کتابخانهنظری استفاده

رکت شآب و فاضلاب شهری صورت گرفته است که هر یک دارای شخصیت حقوقی مستقلی هستند.  شرکتوپنجیسدر

عملکرد  یهاشاخصمالی مصوب مجمع عمومی و هایصورتاطلاعات نهایی  هرسالهمهندسی آب و فاضلاب کشور 

نین تولید و همچ هایادهنهکه کلیهاطلاعات مربوط به  نمایدمیآب و فاضلاب را تحت عنوان نشریه ابجدمنتشر  هایشرکت

تا  7932باشد. قلمرو زمانی تحقیق نیز چهار سال متوالی استخراجمیقابلریالی و کمی  صورتبههر شرکت  هایستانده

باشند. دلیل انتخاب قلمرو زمانی فوق ایناست که اطلاعات موجود در نشریه ابجد )برنامه عمل( تنها در چهار می 7933

 .اندبودهترس سال متوالی فوق در دس

شده است. با توجه به اینکه این صنعت بیشتر استفاده MAXDEA افزارها از نرمبرای محاسبه کارایی شرکت 

های خود را افزایش دهد، از روش خروجی محور و متکی بهدولت بوده و لازم است با میزان ورودی مشخص خروجی

مورد بررسی با کسب نظر از خبرگان تعیین گردیده اند و های شاخصشده است. الگوی بازده به مقیاس ثابتاستفاده

عنوان ورودی و عوامل فروش ها بهگذاری، داراییهامواردی مانند هزینه، سرمایهشاخص نوع در خصوص انتخابهمچنین 

نوان ععنوان خروجی در نظر گرفته شدند و درنهایت از نه شاخص موردمطالعه، شش شاخص بهو سود )زیان( نیز به

شرط تعیین کارایی یعنی  آنهاو نوع  معیارهاعنوان ورودی انتخاب شدند. در نحوه انتخاب خروجی و سه شاخص نیز به

چارچوب مفهومی  7شکل تعداد واحدهای موردبررسی نیز رعایت گردیده است.  ≤ 9ها(*ها+ تعداد خروجی)تعداد ورودی

 .دهندیمرا نشان  مطالعه مورد یهاشاخصنیز  7و جدول پژوهش 
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 های موردمطالعهشاخص -1جدول 

 نوع نحوه محاسبه نام شاخص ردیف

 هاییداراگردش  7
 /شدهلیتعدفروش 
 هاییداراکل 

 خروجی

 ی سرمایهوربهره 2
 ناخالص/ افزودهارزش

 ح ص س+ بدهی بلندمدت
 خروجی

 ی تجهیزاتوربهره 9
 ناخالص/ افزودهارزش

 خالص مؤثری هاییدارا
 خروجی

 کارایی نیروی انسانی 2
 /شدهلیتعدفروش 

 ی نیروی کارهانهیهز
 خروجی

3 
 شدهتمامفروش به قیمت 

 کالای فروش رفته

 /شدهلیتعدفروش 
 کالا و خدمات فروش رفته شدهتمامقیمت 

 خروجی

 رفتهازدستهزینه فرصت  6
 حجم آب فروش رفته/ -حجم تولید آب

 حجم آب فروش رفته
 خروجی

 ی طی سال به فروشگذارهیسرما 1
 ی طی سال/گذارهیسرما

 شدهلیتعدفروش 
 ورودی

5 
 شدهتمامهزینه فروش به قیمت 

 سرسربهدر نقطه 

 ی فروش/هانهیهز
 سرسربهدر نقطه  شدهتمامقیمت 

 ورودی

 ی فروشهانهیهز 3
 ی فروش/هانهیهز

 شدهلیتعدفروش 
 ورودی
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       :
                           

          
                                            

       :
             
               
                
                  

                                    
                      

                   
                  
                   

                  
              

  چارچوب مفهومی تحقیق -1شکل 

 

 ی آماریهاروش -5

 CCRمدل  5-1
 

یک  عنوانبهل برای ساختن یک واحد مجازی بر مجموع موزون واحدها تمرکز نمود و فاری نسبی واحدها ریگاندازهدر 

 کرد: ی کارایی فنی رابطه زیر را پیشنهادریگاندازهوسیله سنجش متداول برای 



 نب و فاضلاب ایراآ دومین کنگره علوم و مهندسی

عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتیهمایش ملی دومین و   

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 7931ماه آبان 22الی  22

 

 

کارایی =
مجموع موزون خروجی ها 

مجموع موزون ورودی ها
 

واحد خروجی است باشد، کارایی  sورودی و  mدارای  هرکدامواحد که  nهدف بررسی کارایی  کهیدرصورت

jما(j=1,2,….,n) گردد:زیر محاسبه می صورتبه 

کارایی واحد𝑗ام                                                                                       (7) =
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

 

 

 𝑥𝑖𝑗(i=1,2,….,m)ام jام برای واحد iمیزان ورودی 

 𝑦𝑟𝑗(r=1,2,….,s)ام  jام برای واحد  rمیزان خروجی 

 𝑢𝑟ام( rیخروج)قیمت  ام rبه خروجی  شدهدادهوزن 

 𝑣𝑖ام( i)هزینه ورودی  ام iبه ورودی  شدهدادهوزن 

 

 که با توجه به شکل زیر:

 
 ورودی و خروجی واحد -2 شکل

 

ها است که برای ی از وزنامجموعهمورد مهم در رابطه فوق این است که این وسیله سنجش کارایی، نیازمند 

ها قرار گیرد. در این رابطه به دو نکته باید توجه داشت اول اینکه ارزش ورودی مورداستفادهی تحت بررسی واحدهاتمامی 

ی اهگونبهی مختلف واحدهاها مشکل باشد و از طرف دیگر ممکن است ی آنریگاندازهتواند متفاوت باشد و ها میو خروجی

ی ریگاندازههای متفاوتی در ی متفاوت ارائه کنند؛ لذا نیازمند وزناهباارزشهایی عملیات خود را سازمان دهند که خروجی

 به شکل زیر است: CCRمدل خروجی محور  تیدرنهاباشند. کارایی می

(2) MinZ0 = ∑ vixi0
m
i=1 

st:∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟0
𝑠
𝑟=1 = 1 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗 ≤ 0𝑚
𝑖=1

𝑠
𝑟=1      (j=7,2,….,n) 

ur. vi ≥ 0 
 

 هادادهتحلیل  -6
 

تا  7932از سال ، ذکرشده یهاشاخصنتایج حاصل از اجرای الگوی خروجی محور و بازده به مقیاس ثابت با استفاده از 

  .اندشده دادهنشان  3تا  2در جداولبه ترتیب  7933
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 1932ها در سال رتبه کارایی شرکت -2جدول 

 کارایی نام شرکت ردیف کارایی نام شرکت ردیف

633/0 خوزستان 7  7 هرمزگان 73 

166/0 خراسان رضوی 2  7 کردستان 20 

506/0 گیلان 9 336/0 کرمان 27   

571/0 خراسان جنوبی 2 227/0 سیستان و بلوچستان 22   

229/0 چهارمحال و بختیاری 3 59/0 شیراز 29   

306/0 فارس 6 199/0 تهران 22   

506/0 گلستان 1 323/0 همدان 23   

 7 قزوین 26 7 کاشان 5

552/0 البرز 21 7 ایلام 3  

639/0 بوشهر 70 137/0 یزد 25   

359/0 اهواز 77  7 مشهد 23 

539/0 کهگیلویه و بویراحمد 72 523/0 اصفهان 90   

676/0 خراسان شمالی 79  7 کرمانشاه 97 

123/0 لرستان 92 7 مرکزی 72  

556/0 قم 73 122/0 آذربایجان غربی 99   

159/0 سمنان 76 559/0 اردبیل 92   

 7 آذربایجان شرقی 71
635/0 زنجان 93  

153/0 مازندران 75  
 

 
 1939ها در سال رتبه کارایی شرکت -9جدول 

 کارایی نام شرکت ردیف کارایی نام شرکت ردیف

633/0 خوزستان 7  7 هرمزگان 73 

506/0 خراسان رضوی 2  7 کردستان 20 

229/0 گیلان 9 359/0 کرمان 27   

جنوبیخراسان  2  166/0 199/0 سیستان و بلوچستان 22   

571/0 چهارمحال و بختیاری 3 323/0 شیراز 29   

523/0 تهران 22 7 فارس 6  

306/0 گلستان 1 59/0 همدان 23   

 7 قزوین 26 7 کاشان 5

637/0 البرز 21 7 ایلام 3  

676/0 بوشهر 70  7 یزد 25 

552/0 اهواز 77  7 مشهد 23 

بویراحمدکهگیلویه و  72  506/0 523/0 اصفهان 90   

123/0 کرمانشاه 97 7 خراسان شمالی 79  

539/0 مرکزی 72 635/0 لرستان 92   

153/0 قم 73 559/0 آذربایجان غربی 99   

227/0 سمنان 76 553/0 اردبیل 92   

 7 آذربایجان شرقی 71
122/0 زنجان 93  

336/0 مازندران 75  
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 1934 سالها در رتبه کارایی شرکت -4جدول 

 کارایی نام شرکت ردیف کارایی نام شرکت ردیف

253/0 خوزستان 7 633/0 هرمزگان 73   

651/0 خراسان رضوی 2  7 کردستان 20 

363/0 گیلان 9 32/0 کرمان 27   

627/0 خراسان جنوبی 2  7 سیستان و بلوچستان 22 

316/0 چهارمحال و بختیاری 3 677/0 شیراز 29   

623/0 فارس 6  7 تهران 22 

322/0 گلستان 1 312/0 همدان 23   

 7 قزوین 26 7 کاشان 5

669/0 ایلام 3 392/0 البرز 21   

351/0 بوشهر 70 121/0 یزد 25   

336/0 مشهد 23 7 اهواز 77  

605/0 کهگیلویه و بویراحمد 72 121/0 اصفهان 90   

306/0 خراسان شمالی 79 605/0 کرمانشاه 97   

123/0 مرکزی 72 122/0 لرستان 92   

593/0 قم 73 671/0 آذربایجان غربی 99   

136/0 سمنان 76 313/0 اردبیل 92   

 7 آذربایجان شرقی 71
662/0 زنجان 93  

329/0 مازندران 75  

 
 1935 سالها در رتبه کارایی شرکت -5جدول 

 کارایی نام شرکت ردیف کارایی نام شرکت ردیف

 633/0 هرمزگان 73 229/0 خوزستان 7

 7 کردستان 20 325/0 خراسان رضوی 2

 157/0 کرمان 27 306/0 گیلان 9

 7 سیستان و بلوچستان 22 325/0 خراسان جنوبی 2

 269/0 شیراز 29 193/0 چهارمحال و بختیاری 3

 7 تهران 22 377/0 فارس 6

 7 همدان 23 129/0 گلستان 1

 7 قزوین 26 7 کاشان 5

 513/0 البرز 21 69/0 ایلام 3

 106/0 یزد 25 351/0 بوشهر 70

 333/0 مشهد 23 7 اهواز 77

 616/0 اصفهان 90 193/0 کهگیلویه و بویراحمد 72

 605/0 کرمانشاه 97 257/0 خراسان شمالی 79

 663/0 لرستان 92 126/0 مرکزی 72

 677/0 آذربایجان غربی 99 593/0 قم 73

 262/0 اردبیل 92 136/0 سمنان 76

 7 آذربایجان شرقی 71
 676/0 زنجان 93

123/0 مازندران 75  
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 گیریبحث و نتیجه -7
 

آب و فاضلاب از اهمیت بالایی برخوردار است، می توان از رویکردهای مختلفی های با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد شرکت

جهت اندازه گیری آن بهره برد. تحلیل پوششی داده ها یکی از ابزارهای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری می باشد 

معه عنوان جاو فاضلاب بهوپنج شرکت آب در این پژوهش سیکه کارایی شرکت ها را به نحو دقیقی تعیین می نماید. 

همچنین با  شده است.محاسبه 7933تا  7932های ها با بازده به مقیاس ثابت در سالآماری برگزیده و کارایی شرکت

 های خود را افزایشتوجه به اینکه این صنعت بیشتر متکی به دولت بوده و لازم است با میزان ورودی مشخص خروجی

تعداد نه شرکت، در سال  7932آمده در سال دستشده است. با توجه به نتایج بهفادهدهد، از روش خروجی محور است

اند. میانگین کارایی هشت شرکت رتبه کارایی یک را کسب نموده 7933هفت و در سال  7932ده شرکت، سال  7939

توان گفت کارایی ن میبوده است، بنابرای 0.190و 0.113، 0.529، 0.593به ترتیب  7933تا  7932 یهاسالنیز در 

اند. اما در دو سال متوالی بعدی کارایی آنها کاهش چندانی با یکدیگر نداشته  تفاوت 39و  7932ها در دو سال شرکت

 های آذربایجانشرکتمیانگین خروجی در سال می باشد.  سرمایه و تجهیزاتدلیل این امر کاهش بهره وری یافته است. 

 دهنده بالاتر بودن کاراییکه این امر نشان اندآوردهبه دستشرقی، تهران، کاشان و کردستان در هر چهار سال رتبه یک را 

. البته باشدیمنیز دارای کمترین رتبه کارایی  33و  32 یهاسالباشد. خوزستان نیز در ها میها نسبت به بقیه شرکتآن

ی ها بر اساس الگوبندها این نکته حائز اهمیت است که در این تکنیک کارایی شرکتپوششی دادهدر خصوص تحلیل 

ی های با کارایها کمتر است بر اساس عملکرد شرکتهایی که رتبه کارایی آنگردد، یعنی عملکرد شرکتمشخص می

ها ایی آنهایی که رتبه کاربراین عملکرد شرکتشود. بناشوند و اصطلاحاً از روش الگوبرداری استفاده میبالاتر سنجیده می

وامل علازم است با توجه به کاهش درصد بهره وری سرمایه، ها قرار خواهد گرفت. باشد، مبنای کارایی سایر شرکتیک می

و تسریع تکمیل قبل از انجام  برآورد دقیقبا سعی در کنترل هزینه ها،  شرکت هابه عنوان خروجی لازم است  تولید

د. همچنین با توجه به اینکه معیار کارایی نگرد سرمایه و تجهیزاتموجب افزایش بهره وری در جریان ساخت های روژهپ

بهبود گامی در جهت نیروی انسانی در هر چهار سال فوق کم بوده است، لازم است با شناخت عوامل فردی و سازمانی 

 ایی نیروی انسانی برداشته شود. کارعوامل موثر بر 

 

 هانوشتپی -8

1- Data Envelopment Analysis 

2- Efficiency 

3- Constant Return to Scale (CRS) 

4- Charnes 

5- Cooper 

6- Rhodes 

7- Variable Returns to Scale (VRS) 

8- Coelli 

9- Input-Oriented 

10- Output-Oriented 

11- Decision Making Unit(DMU) 

12- Andersen- Peterson 

13- Chen 

14- Jia 

15- Rosenthal 

16- Weiss 

 

http://scholar.google.com/scholar?q=Data+Envelopment+Analysis&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjr4feGucvTAhVkCpoKHfEkCEMQgQMIIzAA
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 اجعمر -9
 

ای هگیری با استفاده از مدل ترکیبی شبکهارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم"(، 7930.، )صفری، حسین .، واجلی قشلاجوقی، مهدی

 .23-79(، 7)23، مهندسی صنایع، "ها )موردمطالعه: شرکت ملی گاز ایران(بینی کننده عملکرد و تحلیل پوششی دادهعصبی پیش

( )مطالعه موردی DEAها )تحلیل پوششی دادهبررسی کارایی سیستم بانکی ج. ا. ایران با استفاده از "(، 7953احمد پور، هادی. )

نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی واداری. دانشکده علوم اقتصادی واداری. دانشگاه مازندران. ، پایان"بانک صادرات استان مازندران(

 بابلسر، ایران.

وری مصرف آب تهران با استفاده از بهره سنجش کارایی و"(، 7932الله.، )سرخیل، حمید.، حبیبی راد، مهیار.، و خراسانی، نعمت

 .605-333(، 2)65، زیست طبیعیمحیط، "هاروش تحلیل پوششی داده

، دفتر نظارت مالی، بودجه و امور "، روایت بیستمگزارش ارزیابی عملکرد مالی" (،7932شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.، )

 .مجامع عمومی

، دفتر نظارت مالی، بودجه و "، روایت بیست و یکم"گزارش ارزیابی عملکرد مالی" (،7939شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.، )

 .امور مجامع عمومی

، روایت بیست و دوم، دفتر نظارت مالی، بودجه و "گزارش ارزیابی عملکرد مالی"(، 7932شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.، )

 .امور مجامع عمومی

، روایت بیست و سوم، دفتر نظارت مالی، بودجه و "گزارش ارزیابی عملکرد مالی"(،7933شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.، )

 .امور مجامع عمومی

بندی واحدهای کارا با رتبه"(، 7951صالحی صدقیانی، جمشید.، امیری، مقصود.، تقوی فرد، محمدتقی.، و رضوی، سید حسین.، )

(، 57)27 ،دانش مدیریت، "های بازرگانی استانیسلسله مراتبی در سازمانها و فرایند تحلیل ترکیب رویکرد تحلیل پوششی داده

13-30. 

مجموعه مقالات سومین همایش ، "هاوری صنعت آب ایران با رویکرد تحلیل پوششی دادهگیری بهرهاندازه"(، 7930فاضل، علی.، )
 ران.، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایهاملی تحلیل پوششی داده

، چاپ اول، "های فازیای بر تحلیل پوششی دادهمقدمه"(، 7956قیصری، کیوان.، مهرنو، حسین.، و جعفریان مقدم، احمدرضا.، )

 قزوین، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد قزوین.

، "گیری کارایی شعب بانکهای مؤثر در اندازهشناسایی متغیرها و نسبت"(، 7953زاده، مصطفی.، )کاشانی پور، محمد.، و قاضی
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Abstract 
Considering the necessity of studying performance and determining companies’ efficiency, various 

methods such as data envelopment analysis can be used. The purpose of this research is to determine the 

efficiency of water and wastewater companies based on the data envelopment analysis approach. In this 

research, 35 municipal water and wastewater companies have been measured from 2013 to 2016. By using 

experts' opinions, 9 Indicators, 6 as outputs and 3 were selected as inputs. Also, given the fact that this 

industry is government-owned and it is necessary to increase its outputs with specific inputs, the output-

oriented method and constant return to scale are used. Regarding the selection of inputs, items such as cost, 

investment, assets and for outputs, factors such as sales and profits (losses) were considered. Results 

showed that the average of firms' performance in 2013 was 0.835, in 2014, 0.843, in 2015 was 0.775 and 

in 2016 was equal to 0.730which shows that the efficiency of water and wastewater companies, using data 

envelopment analysis, did not differ greatly over the two years of 2013 and 2014 but it has been decreased 

in 2015 and 2016.Therefore, companies need to improve their performance and efficiency by identifying 

weaknesses in their organization. 
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