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 اولين همايش ملي اقتصاد
 1388 آزاد اسالمي واحد خميني شهر، اسفنددانشگاه

 تاثير خصو صي سازي بر بهره وري
و فاضالب خميني شهر: مورد مطالعه( )شركت آب

 سعيد دائي كريم زاده
 ). اصفهان(دانشگاه آزاداسالمي واحد خوراسگان استاديار

 چكيده
و فاضالب خميني شهر مي باشد با. هدف اصلي اين مقاله بررسي تاثير خصوصي سازي بر بهره وري در شركت آب بدين منظور

و بعداز خصو صي سازي استفاده از اطالعات قابل دسترس شركت، ميانگين بهره وري در ابعاد مختلف در دو دوره زماني قبل
و به كمك آمار استنباطي مورد مقايسه قرار گرفته است .محاسبه شده نتايج حاصل از تحليل داده هاي سري زماني شركت نشان.

كل در بخش انشعاب  و بهره وري مي دهد بهره وري نيروي كار در بخش كنتور نويسي، بهره وري كل در بخش رفع خرابي كنتور
ا . در بخش لوله گذاري آب بهبود نيافته است) لوله(ز خصوصي سازي افزايش يافته، اما بهره وري مواد آب مشتركين در دوره بعد

.هم چنين سرعت انجام فعاليتها در بخشهاي مذكور بهبوديافته است

و فاضالب: هاي كليدي واژه ، شركت آب .خصوصي سازي، بهره وري
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 مقدمه
م و گـرايش بـه اقتـصاد بـازار 1990ميتوان دهه. هم سياستهاي تعديل ساختاري، خصوصي سازي است يكي از رئوس بسيار  را دهه خصوصي سازي

با توجه به اينكه اقتصاد دولتي در بـسياري از كـشورها بـا. خصوصي سازي جزيي منطقي از مسير استراتژي توسعه در كشورهاي مختلف است. نامگذاري كرد
و نظـامخ،شكست مواجه شده است  صوصي سازي بعنوان يكي از تدابيري است كه دولت ها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصـالحات در اقتـصاد

 نكته حساس در خصوصي سازي در نظر داشتن جنبه هاي مختلف از جمله جنبه هاي اجتماعي به مـوازات جنبـه.اداري كشورهاي خود به اجرا در مي آورند 
آ  بطوريكـه.عدم توجه به كليه جنبه هاي خصوصي سازي مي تواند عواقب نا مطلوبي را براي هـر كـشور بـه همـراه داشـته باشـد.ن مي باشد هاي اقتصادي

، كاهش حجم ديوانـساالري،. مزاياي اقتصادي آن را تحت شعاع قرار مي دهد خصوصي سازي شركتهاي دولتي همواره بعنوان راهكاري براي افزايش بهره وري
مسا و و نهايتا بهبود عملكرد سازمان ها بوده اسـتئفزايش انگيزه مديران براي فعاليت بيشتر در. وليت پذيري ،كاهش مداخالت اقتصادي دولت، افزايش رقابت

و شركت هاي دولتي در قـانون و فرهنگـي دوم توسـعه اقتـصادي برنامـة ايران بعد از پايان جنگ تحميلي، با توجه به عملكرد ضعيف سازمان ها و اجتمـاعي
شداكشور، تد و در سـالهاي اخيـر. بير ويژه اي در مورد خصوصي سازي گنجانده ، روند اجراي خصوصي سازي آغاز شـد بعد از تصويب قانون خصوصي سازي

و شركتهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شدند تهاي دولـت در راسـتاي خـصوصي در شركت آب وفاضالب نيز همگام با سياس.]1[بسياري از سازمانها
از. سازي بخش هايي از اين شركت خصوصي شده است  و اجـراي آن و فاضالب مطرح خصوصي سازي به عنوان راهكاري براي بهبود عملكرد شركت آب

، انجـام اين مساله كه عملكرد اين شركت در وضعيت بعد از خصوصي سـازي براي بررسي.سالهاي اخير آغاز شده است  اي بهبـود يافتـه اسـت  مطالعـه
و فاضالب ضروري به نظر مي رسد پيرامون بررسي تاثير خصوصي سازي بر  سعي مي شود تاثير خـصوصي سـازي مطالعهدر اين.بهره وري در شركت آب

و فاضالب خميني شهر سنجيده شود بر بهره وري در .شركت آب
و  شاخصهاي بهره وري مفهوم

و ضعف آنها به كار مـي رونـد شاخص و تعيين نقاط قوت و كارهاي سازمانها محاسـبه ايـن شـاخص هـا. هاي بهره وري غالباً براي سنجش پيشرفت
تجزيه وتحليـل شاخـصهاي بهـره وري مـشخص. بويژه در سازمانهاي خدماتي كه خدمات يعني محصوالت غير قابل لمس توليد مي كند، بسيار دشوارتر است 

د .ر كجا امكان فرصت بهبود بهره وري در سازمان وجود داردمي سازد
و گـاز از اهميـت زيـادي و بـرق امروزه اندازه گيري بهره وري حتي در امور خدمات عمومي، سازمانهاي مالي، بانكهـا وشـركتهاي دولتـي نظيـر آب

.برخوردارشده است
ا ستفاده از منابع را انتخاب كنيم واندازه گيري بهره وري بـه تـشخيص فعاليتهـاي اندازه گيري بهره وري به ما كمك مي كند كه اقتصادي ترين راه

و تعيين ظرفيتهاي  و ضايعات، اسراف ، ميزان اتالف . استفاده كمك كرده وبه برنامـه ريـزي بـراي تخـصيص بهينـه منـابع يـاري مـي رسـاندبال غير اقتصادي
و شناخت مشكالت كمك مي كنند تحليلشاخصهاي بهره وري، معيارهايي هستند كه به مديران در . شاخص بهره وري در طول زمان

 يـا مجموعـه اي به بيان ديگر بهره وري به معني متوسط توليد به ازاي هر واحـد. بهره وري در مفهوم كلي به معناي نسبت ستاده ها به داده هاست
بطور كلي شـاخص هـاي بهـره. مي رود مي توان انواع شاخص هاي بهره وري را تعريف كردبا توجه به نوع نهاده اي كه در فرآيند توليد به كار. از نهاده هاست

در شاخص هاي بهره وري جزيي ارتباط سـتاده بـا. بهره وري عوامل توليد تقسيم مي شود كلي شاخص هايوبهره وري جزيي دسته شاخص هاي2وري به 
بابهاي كلي در حاليكه در شاخص. يك نهاده مورد توجه است ، ارتباط ستاده .كل نهاده ها مورد بررسي قرار مي گيرد چند نهاده يا هره وري

و بهره وري مواد شاخص هاي جزيي بهره وري عوامل توليد شامل بهره وري نيروي بهـره وري شاخص هاي كلي. مي باشد...و كار، بهره وري سرمايه
كل،2چند عامليبهره وري،(TFP)1بهره وري كل عوامل عوامل توليد شامل كلو3 بهره وري به طور معمول شاخـصهاي بهـره.]2[مي باشد4 بهره وري جامع

و مشتركين نيست  و در بر گيرندة عوامل كيفي مانند رضايت كاركنان تاثير اين عوامل تنها در شاخص بهـره وري جـامع كـل لحـاظ. وري جنبة كمي داشته
.مي گردد

 تحقيقفرضيه هاي
و فاضالب خميني شهر بهره وري: اصليفرضية) الف ازدر شركت آب . استيافتهخصوصي سازي بهبود بعد
: اين مطالعه به شرح ذيل استفرعيفرضيه هاي با توجه به اطالعات قابل دسترس شركت:فرضيه هاي فرعي)ب
و فاضالب خميني شهر)1 ازبهره وري نيروي كار در بخش كنتور نويسي شركت آب . استيافته بهبود سازيخصوصي بعد
و فاضالب خميني شهردركنتور نويسيسرعت)2 از شركت آب . استيافتهخصوصي سازي بهبود بعد
و فاضالب خميني شهر3 ازبهره وري كل در بخش رفع خرابي كنتور شركت آب . استيافتهخصوصي سازي بهبود بعد
ف)4 و ازاضالب خميني شهر بهره وري كل در بخش انشعاب آب مشتركين شركت آب . استيافتهخصوصي سازي بهبود بعد

1 Total factors productivity 
2 Multifactors productivity   
3 Total productivity 
4 Comprehensive total productivity 
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و فاضالب خميني شهر سرعت انجام كار)5 از دربخش انشعاب آب مشتركين شركت آب . استيافتهخصوصي سازي بهبود بعد
و فاضالب خميني شهر)لوله(بهره وري مواد)6 از در بخش لوله گذاري آب شركت آب . استيافتهخصوصي سازي بهبود بعد
و فاضالب خميني شهر سرعت انجام كار))7 ازدر بخش لوله گذاري آب شركت آب . استيافتهخصوصي سازي بهبود بعد

 پيشينه تحقيق
 مطالعات داخلي)الف

سـتان ورامـين تحقيقي با عنوان بررسي تاثير خصوصي سازي بر بهبود عملكرد واحدهاي خصوصي شده شركت مخابرات شهر) 1382(فعالپور
و ارائـه خـدمات. انجام داده است  و سرعت انجام پروژه ها ، كاهش هزينه ، رضايت مشتريان متغيرهاي دقت انجام كار، رعايت استانداردها، رضايت كاركنان

و خصوصي سازي به عنوان متغيـر مـستقل،به عنوان شاخص هاي ارزيابي عملكرد سازمانها  يافتـه هـاي ايـن. در نظـر گرفتـه اسـت متغيرهاي وابسته
بـراي بررسـي. تحقيق نشان ميدهد كه خصوصي سازي موجب بهبود عملكرد واحدهاي خصوصي شده شركت مخابرات شهرستان ورامين شده اسـت 

و تحليل با توجه به تاييد  و سپس از تجزيه ورض( شاخص4اين تحقيق از آمار استنباطي استفاده شده ، كـاهش هزينـه ، رضايت مـشتريان ايت كاركنان
و ارائه خدمات   استنباط گرديده كه فرضيه اصلي تحقيق مـورد تاييـد قـرار گرفتـه يعنـي خـصوصي، شاخص بهبود عملكرد7از) سرعت انجام پروژه ها

.]3[شده استسازي موجب بهبود عملكرد واحد هاي خصوصي شده شركت مخابرات شهرستان ورامين
و كارشناسان صنايع خصوصي شده اسـتان اصـفهان انجـام) 1383(صمداني پژوهشي با عنوان ارزيابي اثرات خصوصي سازي از ديد گاه مديران

و كارشناسان شركتهاي خصوصي شده استف–در اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي. داد . اده شده اسـت پيمايشي طبقه اي به منظور توصيف نظرات مديران
و كارشناسـان صـنايع اسـتان اصـفهان بـه عنـوان يـك سياسـت تعـديل يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه سياست خصوصي سازي از ديدگاه مديران

.]4[ فرايند موفقي نداشته است،اقتصادي در جهت كاهش تصدي دولت به منظور بهبود عملكرد شركتها
ن تاثير خصوصي سازي بر بهره وري چند عاملي از طريق واگذاري سهام شركتهاي دولتي به بخـش خـصوصي انجـام تحقيقي)1386(باطني  با عنوا

 1384 تـا سـالكه شركت7گذاري سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي را بر بهره وريوادر اين تحقيق سعي شده تا چگونگي تاثيرسياست. داده است
آن50بيش از و تحليل گردد، به بخش خصوصي واگذار شده است درصد سهام نتايج تحقيق گوياي آن است كه خصوصي سـازي بـا رويكـرد. بررسي وتجزيه

ا .]5[فزايش بهره وري در ايران شده استواگذاري سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي باعث
 مطالعات خارجي)ب

و تجديد ساختار بخش خـصوصي در مقاله اي تحت عنوان خصوصي سازي) 1996(1هاشينو  بـه بررسـي نـسبتا، بنگاههاي بخش عمومي مكزيك
رانشبه طور كلي نتايج تحقيق. جامعي از تجربه خصوصي سازي در اين كشور آمريكاي التين پرداخته است ان ميدهد كه خصوصي سازي باال ترين كـارايي

.]6[ترين روش براي افزايش كارايي استو در صورت وجود رقابت موثر در بازار، مهم داردبه همراه 
نتايج نـشان داده.. پرداخته اند در چند كشوري صنعتي خصوصي سازي بر بهره وري چند عاملي بنگاهها تاثير به مطالعه) 2004(و همكاران2نوبرا

و اكـراين22در مجارسـتاند،درصـ28خصوصي سازي بهره وري چند عاملي صنعت را در رومـاني، است كه طي دو دوره مورد مطالعه  درصـد3 در صـد
را،در صورتي كه در روسيه خصوصي سازي.افزايش داده است .]7[درصد كاهش داده است40 بهره وري بنگاهها

 نتـايج بـه طـور كلـي. در مقاله اي به بررسي تاثير خصوصي سازي بر بهره وري تعاونيهاي توليدي لهستان پرداختـه انـد)2007(4برتزورو3آمس
.]8[تحقيق نشان مي دهد كه خصوصي سازي موجب افزايش بهره وري در تعاوني هاي لهستان گرديده است

بـه طـور كلـي.ندا آهن برزيل پرداخته سنگ در مقاله اي به بررسي تاثير خصوصي سازي بر بهبود بهره وري در معادن)2008(6زميتشاو5كسيرات
.]9[ استشدهآهن برزيل سنگ معادن در سازي موجب افزايش بهره وري نتايج حاكي از آن است كه خصوصي 

 بهره وري عوامل توليد در بخش هاي مختلف شركت
 مي باشد در اين بخش بـا توجـه بـه اطالعـات كـسب 1376ي شركت به بخش خصوصي سالا از فعاليتهييازآنجايي كه سال شروع واگذاري بخشها

و مقايسه از ميانگين شده به بررسي و بعـد  دوره تقريبـي بـدين منظـور داده هـاي. رداختـه مـي شـودپ 1376سـال بهـره وري عوامـل توليـد در دوره قبـل
. بكار گرفته مي شود1387-1369

 در بخش كنتور نويسي شركتسرعت انجام كاربهره وري نيروي كارو) الف

1Hashino                                                                                                                                                       
2Brown                                                                                                                                                              
3Amess                                                                                                                                                           
4Roberts                                                                                                                                                           
5Teixeira                                                                                                                                                            
6Schmitz 
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و در 1369-1387كار در بخش كنتور نويسي شـركت طـي سـالهاي اطالعات الزم براي محاسبه بهره وري نيروي)1(در جدول شماره  آورده شـده
 است تا ميانگين بهـره محاسبه شده)1376-1387(و بعد از خصوصي سازي)1369-1375(ستون آخر بهره وري مذكور طي دو دوره قبل از خصوصي سازي

ودووري مذكور در . در اين بخش پس از خصوصي سازي مورد بررسي قرار گيردمسئله بهبود بهره وري نيروي كار دوره محاسبه گردد

و فاضالب خميني شهر)1( جدول  بهره وري نيروي كار در بخش كنتور نويسي شركت آب

 سال

متوسط
تعداد
 بازديد
كنتورهر
 نفر درروز

متوسط هزينه
دستمزداسمي
ماهيانه هر

)تومان(فرد

بر(شاخص قيمت
اساس سال پايه

1376(
 اقعي ماهيانهدستمزدو

 تعداد متوسط بازديد يك نفر در ماه
 بهره وري=------- ---- ----- ----- ---- -----

 نيروي كار متوسط دستمزد واقعي ماهيانه

1369 5516000 6/185/86021 015%
1370 5520000 4/247/89285 015%
1371 5524000 9/2750/86021 015%
1372 5527000 3/342/78717 017%
1373 5531000 3/4664/66954 020%
1374 6242000 2/6964/16069 025%
1375 6250000 2/8544/58685 026%
1376 8564000 100 64000 031%
1377 8574000 1/118 76/62658 033%
1378 8580000 8/141 76/56417 037%
1379 9090000 7/159 66/56355 039%
1380 90101250 9/177 99/56913 039%
1381 95118750 206 63/57645 041%
1382 95130625 2/238 37/54838 043%
1383 95142500 5/274 56/51912 045%
1384 105 183750 6/307 67/59736 043%
1385 105 223125 5/349 20/63841 041%
1386 105 262500 8/413 44/63436 041%
1387 120 312000 25/517 9/60318 049%

ي نيروي كار در بخش كنتور نويسي شركت پرداخته مي شود .حال با استفاده از اطالعات جدول فوق به آزمون تأثير خصوصي سازي بر بهره ور
: را مي توان به صورت زير نوشتH1وHoفرض

120 : µµ ≤H

121 : µµ fH
و فـرضHoفرض H1 بيان مي كند كه بهره وري نيروي كار در دوره بعد از خصوصي سازي حداكثر به خوبي دوره قبـل از خـصوصي سـازي اسـت

ده مـشاه2 در جـدول از اين آزمون نتايج حاصل.بيان مي كند بهره وري نيروي كار در دوره بعد از خصوصي سازي بيش از دوره قبل از خصوصي سازي است
.مي گردد

ي نيروي كار در بخش كنتور نويسيبهبود آزمون فرضيه)2(جدول  بعد از خصوصي سازي بهره ور
ي نيروي كار در دوره ميانگين بهره ور

(قبل از خصوصي سازي
−

1x(

ي نيروي كار در دوره ميانگين بهره ور

(بعد از خصوصي سازي
−

2x(
Sptجدول tمحاسبه شده 

01./04./008./73/196/7
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: محاسبه شده به ترتيب از طريق روابط زير بدست آمده استtوSpدر جدول فوق
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و دوره بعد از خصوصي ساز) سالها(به ترتيب تعداد مشاهداتn2وn1كه در آن و واريـانس نمونـه نيـز از طريـق فرمـول در دوره قبل  زيـري است
:محاسبه گرديده است
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كه)2(بر اساس يافته هاي جدول ازtاز آنجايي ي آزاديt محاسبه شده Hoبزرگتر اسـت فـرض/.05 در سطح خطاي17 بحراني جدول با درجه

. كار در بخش كنتور نويسي در دوره پس از خصوصي سازي افزايش يافته استرد مي شود بنابراين مي توان گفت بهره وري نيروي
. پيروي متغيرهاي مورد نظر از توزيع نرمال مـورد آزمـون قـرار گيـرد مسئلةيه ذكر است كه به منظور آزمون فرضيه هاي مربوطه الزم است-الزم

p تمامي موارد اين آماره در سطحدر. استفاده گرديدk-s-zبدين منظور در تمامي مراحل از آمارة  معني دار نبود كه حـاكي از پيـروي متغيرهـا از 0/05≥
. خودداري مي گرددهادر اينجا به دليل جلوگيري از اطالة كالم از ذكر نتايج اين آزمون.توزيع نرمال است

 نتـايج. نوشـت قبلرا مي توان به صورتH1وHoوضفر كنتور نويسي در دوره پس از خصوصي سازي سرعتبه منظور پاسخگوئي به مسأله بهبود
. مالحظه مي گردد در جدول زير،به دست آمده)1(اطالعات ستون دوم جدولازكهحاصل

 بعد از خصوصي سازي كنتورنويسيسرعت بهبودآزمون فرضيه)3(جدول
ميانگين تعداد بازديد كنتور قبل

(از خصوصي سازي
−

1x(

ميانگين تعداد بازديد كنتور بعد از

(خصوصي سازي
−

2x(
Sptجدول tمحاسبه شده 

55 8643/1273/133/5

كه)3(بر اساس يافته هاي جدول ازtاز آنجايي H0 بزرگتر اسـت فـرض05/0 در سطح خطاي17 بحراني جدول با درجه آزاديt محاسبه شده
. كنتور نويسي در دوره بعد خصوصي سازي افزايش پيدا كرده استسرعترد مي شود بنابراين مي توان گفت

 بهره وري كل در بخش رفع خرابي كنتور شركت)ب
و ارزيـابي مـي گـردد و بعد از خصوصي سازي در بخش رفع خرابـي كنتـور مقايـسه  نتـايج.در اين قسمت ميانگين بهره وري كل در دو دوره قبل

. در جدول زير مالحظه مي گردد1369-1387بهره وري كل در بخش رفع خرابي كنتور طي سالهاي.حاصل از محاسبة
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و فاضالب خميني شهر بهره)4(جدول  وري كل در بخش رفع خرابي كنتور در شركت آب

 سال
متوسط تعداد
 خرابي در ماه

هزينه اسمي
 خرابي هر كنتور

قي مت شاخص
بر اساس سال(

)1376پايه

هزينه واقعي خرابي
 بهره وري كل در بخش رفع خرابي كنتور هر كنتور

1369 35906/188/483 002./
1370 35100 4/2242/446 002./
1371 35110 9/272/394 0025./
1372 45130 3/438/379 0026./
1373 45160 3/465/345 0028./
1374 45200 2/6901/289 003./
1375 55250 2/8542/293 003./
1376 200 500 100 200 005./
1377 250 600 118 68/211 004./
1378 250 700 8/141 30/176 0056./
1379 350 850 7/159 75/187 0053./
1380 300 900 9/177 63/168 0059./
1381 350 1000 206 4/485 002./
1382 350 1200 2/283 77/503 001./
1383 350 1350 5/274 10/491 002./
1384 450 1500 6/307 64/487 002./
1385 450 1700 5/349 4/486 002./
1386 450 2200 8/413 6/531 001./
1387 500 2500 25/517 5/503 002./

ا و بعد و مـسئله بهبـود بهـره وري در ايـن بخـش حال به محاسبه ميانگين بهره وري كل در اين بخش طي دو دوره قبل ز خصوصي سازي پرداخته
: مالحظه مي گردد زير نتايج حاصل در جدول.پس از خصوصي سازي بررسي مي گردد

 بعد از خصوصي سازي وري كل در بخش رفع خرابي كنتور بهرهبهبودآزمون فرضيه)5(جدول

ميانگين بهره وري كل در بخش
ره قبل از رفع خرابي كنتور در دو

(خصوصي سازي
−

1x(

ميانگين بهره وري كل در
 بخش رفع خرابي كنتور در

دوره بعد از خصوصي

( سازي
−

2x(

Sptجدول tمحاسبه شده 

002./032./041./73/13

دt،)5(بر اساس يافته هاي جدول و فـرض5 در سطح خطاي17رجه آزادي مشاهده شده از مقدار بحراني جدول با ردH0 درصد بزرگتر مي باشد
.بهره وري كل در بخش رفع خرابي كنتور در در دوره بعد از خصوصي سازي افزايش داشته است بنابرين.مي شود

كل)ج  در بخش انشعاب آب مشتركينو سرعت انجام كار بهره وري
و آبدر اين قسمت ميانگين بهره وري نيروي كار و ارزيـابي سرعت انشعاب و بعد از خصوصي سازي در بخش انـشعاب آب مقايـسه  در دو دوره قبل

. نشان داده شده استريرمي گرديد كه محاسبات الزم در جدول
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و فاضالب خميني شهر)6(جدول  بهره وري كل در بخش انشعاب آب مشتركين شركت آب

 سال
متوسط تعداد
 انشعاب آب

هزينه اسمي هر
 انشعاب آب

شاخص قيمت
بر اساس سال(

)1376پايه

 هزينه واقعي هر
 انشعاب آب مشتركين

بهره وري كل در بخش
 انشعاب آب

1369 500 750 6/1825/4032 00024./
1370 550 800 4/2222/3571 00028./
1371 650 950 9/271/3405 00029./
1372 600 1050 3/4322/3061 00032./
1373 624 1150 3/4680/3483 00040./
1374 1326 1700 2/6964/2456 00004./
1375 1353 2000 2/8541/2347 00042./
1376 1362 3500 100 3500 00028./
1377 1368 4000 1/118 96/3386 00029./
1378 1360 5500 8/141 60/352 0028./
1379 1372 5500 7/159 95/3443 00029./
1380 1375 6000 9/177 68/3372 00029./
1381 1380 7000 206 05/3398 00026./
1382 1420 9000 2/238 28/4007 00026./
1383 1500 11000 5/274 81/4388 00024./
1384 1535 135000 6/307 84/4291 00023./
1385 1955 15000 5/349 92/4349 00023./
1386 1649 18000 8/413 26/4253 00023/.
1387 1691 22000 25/517 26/4253 00023./

و مسئله بهبود بهـره وري در ايـن بخـش و بعد از خصوصي سازي پرداخته حال به محاسبه ميانگين بهره وري در بخش انشعاب آب در دو دوره قبل
.مالحظه مي گرددزير نتايج حاصل در جدول. پس از خصوصي سازي را بررسي مي كنيم 

آببهبودمون فرضيهآز)7(جدول ي كل در بخش انشعاب  بعد از خصوصي سازي بهره ور
ميانگين بهره وري كل در بخش
انشعاب آب در دوره قبل از

 خصوصي سازي

)
−

1x(

ميانگين بهره وري كل در
بخش انشعاب آب در دوره
 بعد از خصوصي سازي

)
−

2x(

Sptجدول tاسبه شدهمح 

0003./0005./0003./7396/12

و فـرض5 در سطح خطاي17 مشاهده شده از مقدار بحراني جدول با درجه آزاديtبر اساس يافته هاي جدول،  ردHo درصـد بزرگتـر مـي باشـد
.بنابراين بهره وري كل در بخش انشعاب آب در دوره بعد از خصوصي سازي افزايش داشته است. مي شود

بدسـت)6( انشعاب آب در دوره بعد از خصوصي سازي جدول زيـر كـه از اطالعـات سـتون دوم جـدول سرعت منظور پاسخگوئي به مسئله بهبود به
.آمده، تهيه گرديده است

آبسرعت بهبودآزمون فرضيه)8(جدول  بعد از خصوصي سازي انشعاب
 انشعاب آب در دوره تعدادميانگين

(قبل از خصوصي سازي
−

1x(

انشعاب آب در دوره تعداد ميانگين

(بعد خصوصي سازي
−

2x(
Sptجدول tمحاسبه شده 

800 1297 6/186 73/19/7
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كه)8(بر اساس يافته هاي جدول ازtاز آنجايي Ho اسـت فـرض درصد بزرگتر5 در سطح خطاي17 بحراني جدول با درجه آزاديt محاسبه شده

.انشعاب آب در دوره بعد از خصوصي سازي افزايش پيدا كرده استسرعت رد مي شود بنابراين مي توان گفت

آبو سرعت انجام امور) لوله( بهره وري مواد)د  در بخش لوله گذاري
و بعد از خـصو سرعت لوله گذاريو) لوله(در اين قسمت ميانگين بهره وري مواد و در دو دوره قبل صي سـازي در بخـش لولـه گـذاري آب مقايـسه

. نشان داده شده استزيرارزيابي مي گردد كه محاسبات اوليه الزم در جدول 

و فاضالب خميني شهر) لوله(بهره وري مواد)9(جدول  در بخش لوله گذاري آب شركت آب

 سال
بر(ميزان لوله گذاري
)حسب متر

هزينه اسمي هر
 متر لوله

 شاخص قيمت
اساس سال پايه بر

1376 

 هزينه واقعي هر
 متر لوله

ي مواد در بخش) لوله(بهره
 لوله گذاري

1369 2200 150 6/1845/806 0012./
1370 2250 250 4/2207/116 0089./
1371 2350 400 9/279/1433 00069./
1372 2480 600 3/432/1749 00057./
1373 2530 800 3/468/1727 00057./
1374 2697 1050 2/693/177 00065./
1375 3784 1250 2/855/1584 00063./
1376 4919 2000 100 2000 0005./
1377 6394 2560 1/118 65/2167 00046./
1378 8312 3200 8/141 69/2256 00044./
1379 10805 4000 7/159 6/2504 00039./
1380 14046 48000 9/177 14/2698 00037./
1381 17000 6000 206 6/2912 00034./
1382 17600 7000 2/238 1/2941 00034./
1383 18500 8400 5/274 1/3060 00032./
1384 18930 9500 6/307 3/3763 00036./
1385 19502 10800 5/349 1/3090 00032./
1386 19553 14500 8/413 1/3504 00028./
1387 19418 19000 25/517 27/3673 00026./

و مسئله بهبود بهـره وري) لوله(حال به محاسبه ميانگين بهره وري مواد و بعد از خصوصي سازي پرداخته در بخش لوله گذاري آب در دو دوره قبل
. مالحظه مي گردد10نتابج حاصل در جدول. پس از خصوصي سازي در اين بخش را مورد بررسي قرار مي دهيم

ي موادبهبوديه آزمون فرض)10(جدول آب) لوله( بهره ور  بعد از خصوصي سازيدر بخش لوله گذاري

در) لوله(ميانگين بهره وري مواد
بخش لوله گذاري آب در دوره

(قبل از خصوصي سازي
−

1x(

) لوله( موادميانگين بهره وري
در بخش لوله گذاري آب در

دوره بعد از خصوصي

(سازي
−

2x(

Sptجدول tمحاسبه شده 

0006./0003./24./73/1002./-
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و فـرض5 در سطح خطاي17 مشاهده شده از مقدار بحراني جدول با درجه آزاديt،10بر اساس يافته هاي جدول Ho درصدكوچكتر مي باشد

. استنيافته بهبود از خصوصي سازي بعد در بخش لوله گذاري) لوله(بنابراين بهره وري مواد. رد نمي شود
بدسـت)9( لوله گذاري آب در دوره بعد از خصوصي سازي جدول زير كه از اطالعات ستون دوم جـدول سرعتبه منظور پاسخگوئي به مسئله بهبود

. آمده، تهيه گرديده است

آببهبود سرعت آزمون فرضيه)11(جدول  بعد از خصوصي سازي لوله گذاري

 لوله گذاري آب رعتسميانگين
در دوره قبل از خصوصي

(سازي
−

1x(

 لوله گذاري سرعتميانگين
آب در دوره بعد از خصوصي

(سازي
−

2x(

)
−

2x(

Sptجدول tمحاسبه شده 

2613 1532 3/4485 73/115/6

آ)11(بر اساس يافته هاي جدول ازtنجايي كه از  درصد بزرگتـر اسـت فـرض5و در سطح خطاي17 بحراني جدول با درجه آزاديt محاسبه شده
Hoآبسرعت رد مي شود بنابراين مي توان گفت . افزايش پيدا كرده استبعد از خصوصي سازي لوله گذاري

بخش كنتور نويسي، بهره وري كل در بخش رفع خرابي كنتور، بهره وري كـل بنابر اين به طور خالصه در دوره بعد از خصوصي سازي بهره وري نيروي كار در
و  .در بخش لوله گذاري آب بهبود نيافته است) لوله( فعاليتهاي مذكور بهبود يافته است اما بهره وري موادسرعت انجامدر بخش انشعاب آب

و نتيجه گيري  بحث در نتايج
ازt ايي كه از آنج)3(و)2(بر اساس يافته هاي جدول . رد گرديـدHo درصـد بزرگتـر بـود فـرض5 بحراني جدول در سطح خطايtمحاسبه شده

. كنتور نويسي در دوره بعد از خصوصي سازي افزايش يافته استسرعتبنابراين مي توان گفت بهره وري نيروي كارو
كه)5(بر اساس يافته هاي جدول ازt از آنجايي جtمحاسبه شده . رد گرديـدHo درصـد بزرگتـر مـي باشـد فـرض5دول در سطح خطـاي بحراني

.بنابراين مي توان گفت بهره وري كل در بخش رفع خرابي كنتور در دوره بعد از خصوصي سازي افزايش يافته است
كه)8(و)7(بر اساس يافته هاي جدول ازt از آنجايي رد گرديـدHoر مـي بـود فـرض درصد بزرگت5 بحراني جدول در سطح خطايtمحاسبه شده

و  . در بخش انشعاب آب مشتركين در دوره بعد از خصوصي سازي افزايش يافته استسرعت انجام كاربنابراين مي توان گفت خصوصي سازي بهره وري كل
كه)10(بر اساس يافته هاي جدول ازt از آنجايي بنـابراين. رد نـشدHo فـرض. درصد كوچكتر بود5 بحراني جدول در سطح خطايtمحاسبه شده

در بخش لولـه) لوله(به تعبير ديگر خصوصي سازي بر بهره وري مواد. استنيافتهبهبود بعد از خصوصي در بخش لوله گذاري)لوله(مي توان گفت بهره وري مواد 
كه)11(هم چنين بر اساس يافته هاي جدول. گذاري آب تاثير قابل توجهي نداشته است  ازمtاز آنجايي 5 بحرانـي جـدول در سـطح خطـايtحاسـبه شـده

. لوله گذاري آب در دوره بعد از خصوصي سازي افزايش يافته استسرعتبنابراين مي توان گفت. رد گرديدHoدرصد بزرگتر بود فرض
ر نتايج حاكي از آن است كه به طور كلي و بهره وري كل در بخش هاي آب بهره وري نيروي كار در بخش كنتور نويسي و انـشعاب فع خرابـي كنتـور

 سرعت انجـام فعاليتهـا همچنين. در بخش لوله گذاري بهبود نيافته است)لوله(مشتركين در دوره بعد از خصوصي سازي افزايش يافته است ولي بهره وري مواد 
شاخـصهاي( صهاي مـورد بررسـي در مطالعـة حاضـر با اين حال بايد توجه داشت كه شاخـ.در هر چهار بخش در دوره بعد از خصوصي سازي بهبود يافته است

و شاخص بهره وري كل  و مشتركين نيست) جزئي تاثير اين عوامل در شاخص بهره وري جامع كل لحـاظ مـي.در بر گيرندة عوامل كيفي مانند رضايت كاركنان
و اسـتثمار آن رخ شواهد تجربي نشان مي دهد كه خصوصي سازي بعضاً با افت رضايت نيروي كار همراه است.گردد  كـه بـه دليـل پرداختهـاي غيـر منـصفانه

و ممكن است ارتقاء برخي شاخصهاي بهره وري نيز و بـه ويـژه. ناشي از اين امر باشدمي دهد لذا جهت نتيجه گيري بهتر بايد مسئلة بهبود شاخـصهاي كيفـي
بابنابر. مسئلة رضايت نيروي كار مورد بررسي قرار گيرد  . عدي بايد مسئلة سنجش شاخص بهره وري جامع كل مورد توجه محققين قرار گيردين در مطالعات

 مراجع
.دفتر مطالعات اقتصادي،گزارش بانك جهاني. كارايي همراه با عدالت،خصوصي سازي مردمي).1384.(كابلي زاده،احمد.1
ها).1378.(طاهري،شهنام.2 و تحليل آن در سازمان د:تهران.بهره وري وتجزيه .هستانانتشارات
پايان نامـه كارشناسـي ارشـد.بررسي تاثير خصوصي سازي بر بهبود عملكرد واحدهاي خصوصي شده شركت مخابرات شهرستان ورامين).1382.(فعا لپور،احمد.3

.مديريت،دانشگاه اصفهان
و كارشناسان صنايع خصوصي شـده اسـت).1383.(صمداني،عليرضا.4 پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد.ان اصـفهان ارزيابي اثرات خصوصي سازي از ديد گاه مديران

 مديريت دولتي،دانشگاه آزاد خوراسگان 



10

پايـان نامـه كارشناسـي. ناشرخصوصي سازي بر بهره وري چند عاملي از طريق واگذاري سهام شـركتهاي دولتـي بـه بخـش خـصوصي).1376.(باطني،طاهري.5
. ارشد،دانشگاه آزاد خوراسگان

6. Hashino ,Taeko. (1996). Privatization of Mexico  public enterprises and  the  restructuring of the sector . the 
Developing  Economies , XXX IV-I , March. 

7. -Brown J.D., Erle .J.S.,and Telegly A .(2004). Does privatization Raise productivity? Evidence from 
comprehensive panel data manufacturing firm in Hungary, Romanir, Russia, and Ukraine .upjohn in statute 
staff working paper, 40-107. 

8. Amess, K and Roberts, B. (2007).The Productivity effects of Privatization: The case of Polish cooperatives.22 
march, PP 354-366. 

9. Schmitz, J and Teixeira, A. (2008). Privatization Impact on Private Productivity: The case of Brazilian iron ore. 
17 january. PP 745-760.  


