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شرکت نمونه ارائه دهنده  يو تجار ین خانگیدگاه مشترکید یبررس
  قبوض يرنقدیغ يرداخت هاپدر خصوص  یخدمات عموم

  
  -دانشجوي کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه شیراز - سیده مرجان مهدوي
  جهاددانشگاهی واحد یزد یژوهشپکارشناس  
   – ناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه شیرازدانشجوي کارش – ابوالفضل شرافت

  اي یزد شرکت برق منطقه یر تعالیمد
Email: mahdavi.jd@gmail.com 

sherafat_a@yahoo.com 
  

  کیتجارت الکترون -کیالکترون يبانکدار -قبض  -پرداخت الکترونیکی: هاي کلیدي واژه
  

  چکیده
بانکی، مـالی    اي یافته و هر روزه به تعداد کسانی که عملیات کی جایگاه ویژهتجارت الکترونی ،امروزه در اکثر کشورهاي پیشرفته

 و درایـن میـان دریافـت و پرداخـت قبـوض     . شود دهند، افزوده می و حتی خرید و فروش خود را به صورت الکترونیکی انجام می
هـاي   ته به قلمرو عملیات الکترونیکـی و بانـک  اي و غیره نیز رفته رف امکاناتی از جمله اشتراك آب، برق، گاز، تلفن، خدمات بیمه

درصـد از   40در حـدود   2004هاي انجام شده در ایاالت متحده نشان داده است کـه در سـال    بررسی. اینترنتی پا گذاشته است
، بـالغ  2007شود در سـال   این در حالی است که پیش بینی می. اند پرداخت نموده Onlineکنندگان قبوض را به صورت  مصرف

) هـاي بـین بـانکی     شـبکه ( هاي الکترونیکی و مدل تجمع بـانکی   میلیون مشترك آمریکایی قبوض خود را از طریق روش 65بر 
 ]1[. درصد خواهد رسید 95پرداخت خواهند نمود که درصد فوق به 

یزان آشـنایی آنهـا بـا    و م یو خانگ ين تجاریمشترکهاي پرداخت الکترونیکی در کشور و بیان نظرات  این مقاله با بررسی روش
شتر در یب ید و بررسیآنچه مورد تاک. کند هاي مرتبط را بررسی می ها و میزان استفاده آنها از امکانات و زیرساخت هریک از روش

رداخت قبـوض بـه   پمشکالت آنها در  ينه هایدر زم يو تجار ین خانگین دو گروه مشترکیسه بین مقاله قرار گرفته است، مقایا
 یقبـوض مـ   يرنقـد یغرداخـت  پ يآنها با روش ها ییزان آشناین و میزات نویزان استفاده آنها از امکانات و تجهیم ،یروش سنت

ـ  ی یت میسه از آن جهت اهمین مقایا. باشد  يرداخـت هـا  پ ين دو دسـته در اسـتقرار مـدل هـا    یـ دگاه ایـ ن دیابد که تفـاوت ب
  .طلبد یرا م یمتفاوت يزی، برنامه ریکیالکترون

هـاي آنهـا    هـاي پرداخـت الکتریکـی و ویژگـی     هاي مختلف پرداخت بـویژه روش  صورت است که ابتدا روش اله به اینساختار مق
و درنهایـت  . تشریح شده است، سپس مشکالت عمده روش کنونی پرداخت قبوض از نظر مردم و کارشناسان بیـان شـده اسـت   

هـاي نـوین    روش ین پرداخت قبوض، میزان آشنایی آنها بـا هاي نو امکانات مشترکین جهت بررسی میزان توانایی فراگیري روش
  .خدمات عمومی بررسی شده است يو تجار یخانگپرداخت براساس نظرسنجی از مشترکین 
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هـاي    سـمت روش  هاي ارائه دهنده خدمات عمومی به باشد که سبب شده است سازمان روش سنتی پرداخت داراي مشکالتی می
ها، میزان آشنایی و تمایـل   اما مهمترین عامل موثر بر این روش. ها مزایاي متعددي دارند روشاین . مختلف پرداخت روي آورند

  .ها است و فرهنگ مشترکین در استفاده از این روش
جدیـد پرداخـت قبـوض، الزم اسـت      هـاي  شـیوه جهت آشنایی و استقبال مشـترکین از  دهنده خدمات عمومی  هاي ارائه شرکت

هـا و   توانـد در کنـار تبلیغـات بانـک     شود که می هایی پیشنهاد می هاي تبلیغاتی مرسوم، روش ین شیوهاز ب. تمهیداتی بیندیشند
  .را مورد تاکید و تشویق قرار دهد ها به وسیله این سیستمهاي خدمات انفورماتیک، پرداخت قبوض  شرکت

بر اطالع رسانی نسبت به خـدمات   هایی مبنی تواند بر روي قبوض صادرشده، پیام شرکت ارائه دهنده خدمات عمومی می .1
 .ها، منتشر نماید جدید و دعوت مشترکین به استفاده از این روش

 .چاپ بروشور آموزشی و تبلیغاتی و ارسال آنها به همراه قبوض، براي مشترکین .2
مـه هـا و   هاي تبلیغاتی در خصوص پرداخت الکترونیکی قبوض در رسانه هـا اعـم از رادیـو، تلویزیـون و، روزنا     پخش پیام .3

 .مجالت محلی
 .نصب بیل بورد و پالکاردهاي تبلیغاتی در سطح شهر .4
 ها در وب سایت شرکت ارائه دهنده خدمات عمومی رسانی در خصوص جزئیات این سیستم تبلیغات و نیز اطالع .5
 هاي تبلیغاتی در اماکن عمومی نصب تراکت .6

  
  :مقدمه

اي یافته و هر روزه به تعداد کسانی که عملیات بانکی، مـالی   ایگاه ویژهامروزه در اکثر کشورهاي پیشرفته تجارت الکترونیکی ج
 و درایـن میـان دریافـت و پرداخـت قبـوض     . شود دهند، افزوده می و حتی خرید و فروش خود را به صورت الکترونیکی انجام می
هـاي   قلمرو عملیات الکترونیکـی و بانـک   اي و غیره نیز رفته رفته به امکاناتی از جمله اشتراك آب، برق، گاز، تلفن، خدمات بیمه

درصـد از   40در حـدود   2004هاي انجام شده در ایاالت متحده نشان داده است کـه در سـال    بررسی. اینترنتی پا گذاشته است
، بـالغ  2007شود در سـال   این در حالی است که پیش بینی می. اند پرداخت نموده Onlineکنندگان قبوض را به صورت  مصرف

) هـاي بـین بـانکی     شـبکه ( هاي الکترونیکی و مدل تجمع بـانکی   میلیون مشترك آمریکایی قبوض خود را از طریق روش 65بر 
 ]1[. درصد خواهد رسید 95پرداخت خواهند نمود که درصد فوق به 

آشـنایی آنهـا بـا    و میزان  یو خانگ ين تجاریمشترکهاي پرداخت الکترونیکی در کشور و بیان نظرات  این مقاله با بررسی روش
شتر در یب ید و بررسیآنچه مورد تاک. کند هاي مرتبط را بررسی می ها و میزان استفاده آنها از امکانات و زیرساخت هریک از روش

رداخت قبـوض بـه   پمشکالت آنها در  ينه هایدر زم يو تجار ین خانگین دو گروه مشترکیسه بین مقاله قرار گرفته است، مقایا
 یقبـوض مـ   يرنقـد یرداخـت غ پ يآنها با روش ها ییزان آشناین و میزات نوین استفاده آنها از امکانات و تجهزای، میروش سنت

ـ  ی یت میسه از آن جهت اهمین مقایا. باشد  يرداخـت هـا  پ ين دو دسـته در اسـتقرار مـدل هـا    یـ دگاه ایـ ن دیابد که تفـاوت ب
  .طلبد یرا م یمتفاوت يزی، برنامه ریکیالکترون

هـاي   حوالـه   و هاي هوشمند، اعتبـاري، چـک    ازقبیل کارت دیگري  وجوه  اعتباري  هاي  بر کارت  عالوه الکترونیکی  هاي  درپرداخت
ها آن است که همگی، توانائی انتقال پرداخت از شخصی بـه شـخص    نقطه مشترك همه این روش. توان نام برد الکترونیکی را می

هـا معمـوالً چهـار گـروه درگیـر       در هریـک از ایـن روش  . اص با یکدیگر را دارنـد دیگر در داخل شبکه و بدون نیاز به دیدار اشخ
  : هستند

  . کند می بانک یا یک موسسه غیربانکی که وسیله پرداخت الکترونیکی را به منظور انجام خرید ایجاد: موسسه گشایشگر 
 . دهند خرید کاال و خدمات انجام می هاي الکترونیکی را به منظور گروهی که پرداخت: خریدار / پرداخت کننده/ مشتري -1
 . کنند هاي الکترونیکی را طی مبادله کاال و خدمات دریافت می گروهی که پرداخت: فروشنده / دریافت کننده/ بازرگان -2
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 . کند هاي الکترونیکی را کنترل می ارگانی دولتی است که طبق مقررات خاصی فرآیند پرداخت: قانونگذار  -3

هاي پرداخت الکترونیکی خـود را ابتـدا از آنهـا     میان موسسات گشایشگر دارند چرا که مشتریان، حساب نقش کلیدي را در این
  ]3و  2[. گیرند می
  

 هاي الکترونیکی پرداخت
 هاي پرداخت الکترونیکی مزایاي استفاده از سرویس

ی زیسـت محیطـی دارد کـه در    اقتصادي و حتـ  دیفواهاي مختلف به روش الکترونیکی  دریافت و پرداخت قبوض و صورتحساب
  :ادامه به مهمترین آنها اشاره شده است

  ها کاهش هزینه -الف
سنت جهت انجام عملیات بانکی  11صورت چک و نقدي، براي هر قبض  ها براي پرداخت قبوض به به طور میانگین هزینه بانک

به همـین منظـور هـم    . باشد راي هر عملیات میسنت ب 3هاي الکترونیکی این مقدار به  این در حالی است که در پرداخت. است
 [.باشـند  مجهـز مـی   Onlineهاي  ها در کشورهاي پیشرفته همچون ایاالت متحده به سیستم پرداخت درصد از بانک 78اکنون 

4[ 

  آسودگی  -ب
  :ها چندین دلیل را براي رشد بانکداري الکترونیکی در نظر دارند که عبارتند از  بانک

  ه شمارش اطالعات افزایش دستیابی ب )1
 ها  راحتی در وصول وجوه قبض )2
  جویی در زمان  صرفه )3

هـا   ن شـوند کـه مهتـرین آ    مند می از مزایایی بهره. کنند پرداخت می Onlineدر مقابل مشترکینی که قبوض خود را به صورت 
  : عبارتست از

  پرداخت به موقع و بدون تامین قبوض  )1
 ) یک کلید رمز ورود با فشار ( راحتی در پرداخت وجه مربوطه  )2
 ) هاي پرداخت  زمان(  Emailیادآوري توسط  )3
 هاي دستی  صرفه جویی در زمان در مقایسه با پرداخت )4

  راحتی و امنیت  -ج
پذیرد به طـور میـانگین    صورت می Onlineهاي بانکی  با مطالعات انجام شده میزان جرم و تخلفاتی که بوسیله نمایش حساب

باشـد،   دالر مـی  4543هاي نقـدي بـه صـورت دسـتی      حالی است که متوسط این تخلفات در پرداختدالر است و این در  551
هـاي تقلبـی و    هـاي خیابـانی، چـک    درصد از کل جـرائم مـالی از جملـه سـرقت     6/11هاي بانکی تنها  جرائم کامپیوتري حساب
هـاي قدرتمنـدي    کترونیکـی توسـط شـبکه   هـاي بـانکی ال   از سوي دیگـر سیسـتم  ) ها  اپراتورهاي بانک. ( خطاهاي انسانی است

  ]4 [.شوند تا از هک شدن آنها جلوگیري شود محافظت می
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  تاثیرات زیست محیطی  -د
هـاي تلفـن، گـاز، بـرق و غیـره       کنندگان بدانند که چقدر بـه شـرکت   درخت باید قطع شود تا مصرف 405000ساالنه بیش از 

 ]5 [.شود ت متحده تنها براي صدور قبوض موردنیاز مصرف میتن کاغذ ساالنه در ایاال 23280تقریباً . بدهکارند

  رایگان و در دسترس بودن  -و
توانند توسط هر شخص، هر لحظه و در هر زمـان از روز   و خط اینترنت، مشترکین می) account(با داشتن یک شماره ورودي 
هـا را بـه    توان زمـان پرداخـت   هاي پیشرفته می همچنین درحالت. اي ، قبوض خود را پرداخت کنند یا شب بدون پرداخت هزینه
هاي الکترونیکی مشترکین ایـن حـق را خواهنـد داشـت تـاعالوه بـر پرداخـت         با سیستم پرداخت. صورت اتوماتیک تنظیم نمود

  .، قبوض را نیز به صورت الکترونیکی دریافت کنندOnlineبصورت 

  د و کسب درآم Onlineدرج آگهی و تبلیغات بر روي قبوض  -ه 
توانند از طریق قبـوض الکترونیکـی بازاریـابی وتبلیغـات را      دهنده خدمات از قبیل گاز، برق، آب و مخابرات می هاي ارائه شرکت

هاي تجاري و یا محیط زیستی را بر روي قبـوض الکترونیکـی خـود قـرار      توانند براي رسیدن به این امر پیام که می. انجام دهند
  .دهند

شود، تعبیه شده که با کلیک بر  هاي کوتاهی بر روي رسیدهاي الکترونیکی که به مشتریان ارسال می پیامها به صورت  این پیام
گر تبلیغات ارائه شده باشند این مطلب اطالع رسانی را افزایش داده و از سوي دیگـر کسـب    روي آنها مشترکین می توانند نظاره

 ]6[. باشد هاي مربوطه می درآمدي براي شرکت
  

  هاي پرداخت روشانواع 
کنند و از طـرف دیگـر    از یک طرف شهروندان براي انجام یک کار ساده هزینه مالی و زمانی زیادي را صرف می ،در روش سنتی

هاي ذیربط نیز امکان دسترسی سریع به وجوه خود را نداشته و در نتیجه کیفیت و توسعه خدمات آنـان کنـدتر خواهـد     سازمان
توانند خدمات اصلی بانکی را ارائه کنند  نمی ،ر اثر تراکم و ازدحام روز افزون مردم براي پرداخت قبوضها نیز د بود و شعب بانک

  .یابد و در نتیجه رفاه عمومی کاهش می
آب، تلفن، بـرق  (ها جهت پرداخت قبوض  جویی در وقت و عدم مراجعه حضوري مشتریان به بانک بدین منظور در راستاي صرفه

هـاي   بدین جهت به مطالعـه و بررسـی سـایت   . آوري گردد هاي دیگر پرداخت به غیر از روش سنتی جمع راه ، تالش شد تا)وگاز
هـاي اعتبـاري    دهنـدگان کـارت   مختلف اینترنت، کتاب و مقاالت، مصاحبه با افراد خبره در این امر، مصاحبه با بانک و سـرویس 

ها و حجـم سـفرهاي درون شـهري و     راجعات متعدد به بانکهاي پرداخت جهت کاستن میزان م پرداخت شد که در نتیجه روش
  ..بندي شد  روش ذیل گروه 10ها به  جلوگیري از اتالف وقت و هزینه

  :ها عبارتند از  این روش
 )ATM(خودپرداز  -2            اینترنت -1
      بانک تلفن -SMS (        4( پیام کوتاه تلفن همراه -3
  )P.O.S(پایانه فروش  -6              شعبه -5
  بانک پرداخت -8            خود دریافت-7
9- Web kios            10- اینترانت  
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  پرداخت قبوض و بررسی آن یمشکالت عمده روش فعل
هـا، مصـاحبه و جلسـاتی بـا      هاي صـاحب نظـران امـر قبـوض و پرداخـت آن      جهت بررسی مشکالت و جمع آوري نظرات و ایده

همچنـین بـه منظـور بررسـی بهتـر      . هاي اعتباري انجام گردید ارتها و سرویس دهندگان ک هاي صاحبان قبوض و بانک شرکت
هاي اعتباري مهم کشور به صورت  ها و سرویس دهندگان کارت هاي صاحبان قبوض، بانک مسائل و مشکالت، با بعضی از شرکت

  .اي صورت گرفت حضوري و یا تلفنی مصاحبه
  .دسته ذیل جمع بندي شده است 3ها ومشکالت آنها به  مصاحبه

  
  :مشکالت مشترکین -1
  ها ن دیر رسیدن قبوض به آ -
 نداشتن پول الزم براي پرداخت  -
 ها رسیدن هم زمان چند قبض و انباشته شدن آن -
 نداشتن وقت جهت پرداخت -
 ها اشتباه در مبالغ قبض آن -
 معطلی در شعب بانک -
 ترافیک شهري -
 هاي پرداخت قبوض کمبود شعبه بانک و محل -
  
  هاي اعتباري هاي داراي کارت ها وشرکت ندگان نظیر بانکده سرویس  محدودیت مشکالت و -2
  ها  محدودیت ساعات کاري بانک -
 اشتباه در ثبت مبلغ قبوض توسط متصدي بانک -
 عدم امکان ارائه مبالغ قبوض پرداخت شده به صاحبان قبوض به صورت روزانه -
 هاي جدید پرداخت قبوض عدم استقبال مردم از روش -
 هاي جدید پرداخت قبوض آنها براي روشمشکالت تجهیزات و بودجه  -
 هاي جدید پرداخت قبوض عدم وجود اسنادکاغذي در روش -
 هاي جدید پرداخت قبوض ها براي بعضی از روش نیاز به بعضی از انواع حساب  -
  
  : هاي صاحبان قبوض هاي سازمان مشکالت و محدودیت -3
  عدم اطمینان از رسیدن قبوض به تمامی مشترکین -
 کاري کارمندان استان ها و افزایش حجم ها در مراکز استان ستانصدور قبوض شهر  -
 ها ها و مراکز استان بین شهرستان on lineعدم ارتباط   -
 بابت کنتور خوانی به صورت دو ماه یکبار  تعدد هزینه -
 براي کنتور خوانی قبوض مختلف تعدد هزینه مراجعه -
 نیاز به تجهیزات مدرن با هزینه باال براي صدور قبض -
 اشتباه در قرائت کنتور -
 هاي الکترونیکی پرداخت قبوض عدم بودجه کافی براي تبلیغات وسیع روش  -
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 هاي الکترونیکی قبوض هاي پرداخت هاي فرهنگ سازي براي روش عدم وجود فرهنگ و برنامه  -
 ها و فقط مهمور شدن آنها و راهی براي افراد سودجو پشت نویسی نشدن تمامی قبوض توسط بانک -
 ها هاي الزم براي جمع آوري قبوض از شعب بانک بودن هزینهباال  -
 ها ها جهت بررسی مغایرت عدم دسترسی روزانه به ته سوش -
 هاي صاحب قبوض ها با شرکت عدم هماهنگ بودن سیستم مالی بانک  -
 باال بودن هزینه پرسنلی جهت ورود اطالعات قبوض پرداخت شده به سیستم -
 ها ها از شعب بانک مامی ته سوشعدم امکان جمع آوري روزانه ت  -
  
  :هاي پرداخت الکترونیکی قبوض در ارتباط با روش يو تجار ین خانگیشترکدیدگاه مسه یمقا

بـا   لـذا  . بـود  تعرفـه هـا  آوري تعداد مشـترکین در هـر کـدام از     ، نیاز به جمعيو تجار یخانگ به منظور نظرسنجی از مشترکین
و نفـر   91364، آمار تعداد کل مشترکین خانگی برابـر  1هاي ارایه دهنده خدمات عمومیمراجعه به امور مشترکین یکی از شرکت

ها، با استفاده از جدول لین و مورگان و فرمـول   به منظور نظرسنجی از آن. اعالم گردیدنفر  1139تعداد مشترکین تجاري برابر 
کـه  .اي انتخـاب شـد   گیري خوشه بر اساس نمونه 294و مشترکین تجاري نفر  430مشترکین خانگی کوکران، حجم نمونه براي 

خانگی و پرسشنامه  423باطل اعالم شد و جمعا  پرسشنامه تجاري 6خانگی و  پرسشنامه 7بعد از انجام طرح نظرسنجی تعداد 
  .تکمیل گردیدپرسشنامه تجاري  288
میـزان آلفـاي   . انجـام شـد   spssافـزار   نـرم  ها از تست آلفاي کرونباخ با اسـتفاده از  منظور بررسی اعتمادپذیري مناسب پاسخ به

باشـد،   مـی  7/0چـون بیشـتر از    باشد کـه  می 8123/0و پرسشنامه تجاري برابر  7823/0برابر  پرسشنامه خانگی کرونباخ حاصله
  ]7[.دهد ها را نشان می اعتمادپذیري مناسب پاسخ

هـاي   جهت بررسی میزان توانـایی فراگیـري روش   هاي صورت گرفته در قالب مشکالت مردمی، امکانات مشترکین نتایج تحلیل
هـاي نـوین پرداخـت     نوین پرداخت قبوض، میزان استفاده مردم از ابزارهاي نوین پرداخت، میـزان آشـنایی مشـترکین بـا روش    

  .بندي گردیده که در ادامه آمده است دسته يو تجار یدر هر دو تعرفه خانگقبوض 
  مشکالت مردمی

منظـور   ض داراي مشکالت متعددي است که در این بخش به بررسی آنها پرداخته شـده اسـت بـه   هاي قبو روش سنتی پرداخت
تعیین مشکالت و اهمیت آنها ابتدا با انجام مصاحبه با خبرگان، مشکالت اصلی روش فعلـی شناسـایی شـد و سـپس بـا انجـام       

. بنـدي گردیـد   جمـع  1جـدول شـماره   آوري و مطـابق   پیمایش و نظرسنجی میزان این مشکالت را در قالـب پرسشـنامه جمـع   
ها، نامناسب بودن مهلت پرداخت، اشـتباه بـودن    ها، باال بودن تعرفه شلوغی بانک: مشکالت اصلی شناسایی شده عبارت بودند از

مبلغ قبض، کنتورخوانی نامناسب، دیر رسیدن قبوض که در جدول ذیل نظر مشترکین خانگی و تجاري درخصـوص آنهـا ارائـه    
  .شده است

  .شود به شرح جدول زیر عنوان می يو تجار ین خانگیمشترک يبراهاي بدست آمده میزان پیشامد این مشکالت  راساس پاسخب
  
  
  
  
  

                                                
 .دهنده خدمات عمومی استان یزد انجام شده است شترکین شرکت ارائهمطالعه روي م - 1
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  در پرداخت قبوض يو تجار ین خانگیمشترکمیزان مشکالت  -1جدول

  مشکالت مطرح شده
  )درصد ( میزان وقوع مشکل 

  اصال  به ندرت  گاهی اوقات  اغلب مواقع
  تجاري  خانگی  تجاري  خانگی  تجاري  خانگی  ريتجا  خانگی

  12  16  19  16  32  35  37  33  ها شلوغی بانک
  41  52  39  31  16  10  4  7  کنتورخوانی نامناسب
  58  64  28  22  12  9  2  5  دیر رسیدن قبوض

  29  42  28  24  32  25  11  9  نامناسب بودن مهلت پرداخت
  29  44  48  37  19  15  4  4  اشتباه بودن مبلغ

  29  40  23  22  31  28  17  10  ها تعرفه باال بودن
  

هـاي   بندي آنها برحسب اهمیت به این طریق عمل شد که ابتدا به هریک از گزینه براي تعیین مهمترین مشکالت مردمی و رده
سپس براي هریک از مشکالت مطروحـه  . تخصیص داده شد 1تا  4ترتیب امتیازات  ندرت و اصال به گاهی اوقات، به  اغلب مواقع،

عنوان مثال ضریب اهمیت اغلب مواقع  به( در ضریب مربوط به اهمیت آن ) عنوان مثال در تعرفه خانگی  به( درصد کسب شده 
منظور یکنواخت کـردن و ملمـوس نمـودن میـزان اهمیـت       به. ها محاسبه گردید ضرب و سپس مجموع حاصلضرب) باشد می 4

یعنـی مشـکل مربوطـه را    ( گزینه اغلب مواقـع را جـواب داده باشـند    که تمامی مشترکین  در نظر گرفته شدفرض ن یامشکل 
شود و براي تعیین درصد  حساب می 400عدد ) 4امتیاز ( در امتیاز اغلب مواقع  100لذا با ضرب ) مشکل مهمی دانسته باشند 

مشـترکین  ت مشـکالت  نتایج محاسبات به ترتیب اهمی. گردد تقسیم می 400اهمیت مشکل، عدد حاصل از مرحله قبل بر عدد 
  .آمده است 2در جدول شماره قبوض در پرداخت روش سنتی  تجاري و خانگی

  
 اهمیت مشکالت مشترکین تجاري و خانگی در پرداخت روش سنتی قبوض -2جدول شماره

  )درصد ( تجاري   مشکالت مطرح شده  ) درصد( خانگی   مشکالت مطرح شده
  73  ها شلوغی بانک  71  ها شلوغی بانک

  52  ها  باال بودن تعرفه  52  ها  بودن تعرفه باال
نامناسب بودن مهلت 

نامناسب بودن مهلت   50  پرداخت 
  50  پرداخت 

  45  اشتباه بودن مبلغ  45  اشتباه بودن مبلغ
  43  کنتورخوانی نامناسب   43  کنتورخوانی نامناسب 
  38  دیر رسیدن قبوض  38  دیر رسیدن قبوض

  
ن مشـکالت  یبانـک هـا را از مهمتـر    ی، مشکل شلوغيو هم تجار ین خانگیاست هم مشترک جدول باال مشخصهمانطور که از 

  .دانند یرا م یرداخت قبوض به روش سنتپ
رداخت قـبض، درصـد   پرداخت قبوض و عدم پ ین است که در مشکالت روش سنتیقات بعمل آمده اینکته جالب توجه در تحق

اطالعـات   يفنـاور  يستم هاین مشکالت کمبود سیبوض دانسته اند که ادن قیر رسیعلت د يو تجار ین خانگیاز مشترک یکم
  .کند یرا فاحش تر م
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  :هاي نوین پرداخت قبوض امکانات مشترکین جهت بررسی میزان توانایی فراگیري روش
 هاي نوین پرداخت غیر نقدي قبوض، نیازمند وجود یـک سـري امکانـات خـاص بـراي مشـترکین       جا که هر کدام از روش از آن
ي بیشـتر مشـترکین از    باشد و توجه به این مسئله که بـا در دسـترس بـودن امکانـات بیشـتر، امکـان فراخـوانی و اسـتفاده         می
امکانات که مالکیـت آن  .هاي تهیه شده مورد مطالعه قرارگرفت ي پرسشنامه رود، به وسیله هاي پرداخت غیرنقدي باالتر می روش

  .هاي خانگی و تجاري در جدول ذیل آمده است کیت آن در هریک از گروهمتعلق به مردم است و درصد وجود و مال
  درصد امکانات نوین پرداخت مردم -3جدول  

نوع وسیله نوین 
  پرداخت

درصد داشتن 
  امکانات مردم

  تجاري  خانگی
  52  57  رایانه
  90  5/73  همراه تلفن

  79  67  کارت اعتباري
  99  96  حساب بانکی

  
  از ابزارهاي نوین پرداخت يو تجار ین خانگیشترکمیزان استفاده م

اي جهت بررسی آمادگی مردم در اسـتفاده از   میزان آشنایی و استفاده مشترکین در کنار امکانات مورد نیاز، خود امر قابل توجه
  .هاي تهیه شده مورد مطالعه قرارگرفت ي پرسشنامه باشد که به وسیله ابزارهاي نوین می

  کارت اعتباري، پایانه فروش و تلفن بانک اینترنت، سرویس پیام کوتاه،: بودند ازامکانات مربوطه عبارت 
در جـدول ذیـل   ) اصـال  ( اسـتفاده   ندرت و کـم  ، گاهگاه، به)اغلب ( پاسخ مشترکین خانگی و تجاري درخصوص استفاده مداوم 

  .آمده است
  نوین  از امکانات و تجهیزات يو تجار ین خانگیمشترکدرصد استفاده  -4جدول 

امکانات و تجهیزات 
  نوین

  اصال  ندرت به  گاهی  اغلب
  تجاري  خانگی  تجاري  خانگی  تجاري  خانگی  تجاري  خانگی

  46  48  14  18  26  23  14  11  اینترنت
  17  8  27  33  38  41  18  18  سرویس پیام کوتاه

( کارت اعتباري 
  22  4  13  21  46  55  19  20  )خودپرداز

  27  42  14  16  27  23  32  19  پایانه فروش
  24  48  19  13  39  28  18  11  بانک تلفن

  
بندي آنها برحسب اهمیت به این طریق عمل شد کـه ابتـدا بـه     و رده استفاده مردم از ابزارهاي نوین پرداخت میزانبراي تعیین 

پس براي هریک از س. تخصیص داده شد 1تا  4ترتیب امتیازات  ندرت و اصال به گاهی اوقات، به  هاي اغلب مواقع، هریک از گزینه
عنـوان مثـال    بـه ( در ضریب مربوط به اهمیـت آن  ) عنوان مثال در تعرفه خانگی  به( ابزارهاي نوین مطروحه درصد کسب شده 

منظور یکنواخت کردن و ملموس  به. ها محاسبه گردید ضرب و سپس مجموع حاصلضرب) باشد می 4ضریب اهمیت اغلب مواقع 
  یعنی از ابزار ( فرض را بر آن نمودیم که تمامی مشترکین گزینه اغلب مواقع را جواب داده باشند نمودن میزان باالي استفاده، 
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شـود و بـراي    حسـاب مـی   400عدد ) 4امتیاز ( در امتیاز اغلب مواقع  100لذا با ضرب ) کنند  مربوطه، بیشترین استفاده را می
لذا نتایج محاسبات بـه ترتیـب   . گردد تقسیم می 400قبل بر عدد تعیین درصد استفاده از ابزارهاي نوین، عدد حاصل از مرحله 

  .آمده است 5از ابزارهاي نوین در جدول شماره  مشترکین تجاري و خانگیمیزان استفاده 
 میزان استفاده مشترکین تجاري و خانگی از ابزارهاي نوین -5جدول شماره
  )درصد ( تجاري   ت نوینامکانات و تجهیزا  ) درصد( خانگی   امکانات و تجهیزات نوین

  کارت اعتباري
  66  پایانه فروش  72  )خودپرداز(  

  کارت اعتباري  67  سرویس پیام کوتاه
  65  )خودپرداز(  

  64  سرویس پیام کوتاه  54  پایانه فروش
  62  بانک تلفن  50  بانک تلفن

  52  اینترنت  49  اینترنت
  

هاي اعتباري و  زات و امکانات نوین، مشترکین خانگی بیشتر از کارتهمانطور که از جدول باال مشخص است، در ارتباط با تجهی
  .هاي فروش اطالع دارند مشترکین تجاري بیشتر از پایانه

باشد که در هر دو تعرفه مورد بررسی، از بقیـه امکانـات و تجهیـزات     اما نکته قابل توجه میزان آشنایی مشترکین با اینترنت می
  .شود نوین استفاده کمتر می

  
  :هاي نوین پرداخت قبوض میزان آشنایی مشترکین با روش

هاي پرداخت غیرنقدي شامل خودپرداز، بانک پرداخت، خوددریافت، تلفن بانک، پیام کوتاه و پایانه فروش  در ابتداي مقاله روش
  .تفکیک خانگی و تجاري مورد سوال قرار گرفته است بیان گردید در این قسمت میزان آشنایی مشترکین به

  
  

  نقدي قبوض  هاي پرداخت غیر میزان آشنایی مشترکین با روش -6جدول 
هاي پرداخت  روش

  غیرنقدي
  عدم آشنایی  نسبی  کامل

  تجاري  خانگی  تجاري  خانگی  تجاري  خانگی
  21  32  25  26  54  42  خودپرداز

  31  40  24  25  45  35  بانک پرداخت
  26  38  34  30  40  32  خوددریافت
  35  50  20  21  45  29  تلفن بانک
  47  58  26  26  27  16  پیام کوتاه
  50  64  27  22  23  14  پایانه فروش
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بندي آنها برحسب میزان آشـنایی بـه ایـن طریـق      و رده هاي نوین پرداخت قبوض آشنایی مشترکین با روش میزانبراي تعیین 
سـپس  . تخصـیص داده شـد   2و  4، 6زات ترتیـب امتیـا   هاي کامل، نسبی و عدم آشنایی به عمل شد که ابتدا به هریک از گزینه

در ضـریب مربـوط   ) عنوان مثال در تعرفـه خـانگی    به( هاي پرداخت غیرنقدي مطروحه درصد کسب شده  براي هریک از روش
هـا محاسـبه    ضـرب و سـپس مجمـوع حاصلضـرب    ) باشد می 6عنوان مثال ضریب میزان آشنایی کامل،  به( بهمیزان آشنایی آن 

نواخت کردن و ملموس نمودن میزان باالي آشنایی، فرض را بـر آن نمـودیم کـه تمـامی مشـترکین گزینـه       منظور یک به. گردید
 100لذا بـا ضـرب   ) باشد  یعنی از روش مربوطه، روشی با بیشترین اشنایی براي مشترکین می( کامال آشنا را جواب داده باشند 

،  هاي نوین پرداخت قبوض عیین درصد آشنایی مشترکین با روششود و براي ت حساب می 600عدد ) 6امتیاز ( در امتیاز کامل 
هـاي   لذا نتایج محاسبات به ترتیب میزان آشـنایی مشـترکین بـا روش   . گردد تقسیم می 600عدد حاصل از مرحله قبل بر عدد 

  .است آمده 7در جدول شماره  نوین پرداخت قبوض
  

 هاي نوین پرداخت قبوض روش میزان آشنایی مشترکین تجاري و خانگی با - 7جدول شماره
هاي پرداخت  روش

هاي پرداخت  روش  ) درصد( خانگی   غیرنقدي
  )درصد ( تجاري   غیرنقدي

  78  خودپرداز  70  خودپرداز
  71  بانک پرداخت  65  بانک پرداخت
  71  خوددریافت  64  خوددریافت
  70  تلفن بانک  60  تلفن بانک
  60  پیام کوتاه  53  پیام کوتاه
  58  پایانه فروش  50  پایانه فروش

هـاي   با روش پرداخـت از طریـق دسـتگاه   ) تجاري  –خانگی ( هر دو تعرفه مشترکین همانطور که از جدول باال مشخص است 
هـا در   مهمترین عامل موثر بر این شناخت را میتوان تبلیغـات گسـترده بانـک   . هاي دیگر آشنایی دارند خودپرداز بیشتر از روش

  .این روزها دانست
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  بندي جمع
هـاي    سـمت روش  هاي ارائه دهنده خدمات عمومی به باشد که سبب شده است سازمان روش سنتی پرداخت داراي مشکالتی می

بانک، پیام کوتاه، بانک پرداخـت، پایانـه فـروش روي     مختلف پرداخت الکترونیکی ازجمله اینترنت، خودپرداز، خوددریافت، تلفن
ها، میزان آشنایی و تمایـل و فرهنـگ مشـترکین     اما مهمترین عامل موثر بر این روش. رندها مزایاي متعددي دا این روش. آورند

  .ها است به استفاده از این روش
از  ين تجـار یدر مقابل اسـتفاده مشـترک   ین خانگیمشترک ياعتبار يشتر از کارت هایصورت گرفته، استفاده ب يها یدر بررس

ـ یزات نویه امکانات و تجهینترنت از بقیاستفاده هردو گروه از ازان یکه میدرحال. باشد یفروش م يانه هایاپ کن ین کمتر است ول
دارنـد و بـا آمـار بدسـت آمـده       ییرداز آشـنا پق خودیقبوض از طر يرنقدیرداخت غپشتر با روش ین ، بیهر دو دسته از مشترک

 يق دستگاه هـا یرداخت قبوض از طرپ شار از روشیب ین خانگیدر مقابل مشترک ين تجاریم که مشترکیشو ین امر میمتوجه ا
انه یاپق یقبوض از طر يرنقدیرداخت غپهر دو گروه از روش  ییزان آشنایدارند و قابل ذکر است که م یرداز اطالع و آگاهپخود
انه فروش در مقابـل  یاپن یزات نویشتر از تجهیب ين تجاریکه مشترکیدرحال. ن تر استییاپه روش ها، یفروش نسبت به بق يها
  .کردند یگر استفاده مین دیزات نویجهت

جدیـد پرداخـت قبـوض، الزم اسـت      هـاي  شـیوه جهت آشنایی و استقبال مشـترکین از  دهنده خدمات عمومی  هاي ارائه شرکت
هـا و   توانـد در کنـار تبلیغـات بانـک     شود که مـی  هایی پیشنهاد می هاي تبلیغاتی مرسوم، روش از بین شیوه. تمهیداتی بیندیشد

  .ها را مورد تاکید و تشویق قرار دهد به وسیله این سیستمخدمات انفورماتیک، پرداخت قبوض  هاي شرکت
هایی مبنـی بـر اطـالع رسـانی نسـبت بـه        تواند بر روي قبوض صادرشده، پیام می شرکت ارائه دهنده خدمات عمومی .1

 .ها، منتشر نماید خدمات جدید و دعوت مشترکین به استفاده از این روش
 .ر آموزشی و تبلیغاتی و ارسال آنها به همراه قبوض، براي مشترکینچاپ بروشو .2
هـا و   هاي تبلیغاتی در خصوص پرداخت الکترونیکی قبوض در رسانه ها اعم از رادیـو، تلویزیـون و روزنامـه    پخش پیام .3

 .مجالت محلی
 .نصب بیل بورد و پالکاردهاي تبلیغاتی در سطح شهر .4
 ها در وب سایت شرکت گاز ص جزئیات این سیستمرسانی در خصو تبلیغات و نیز اطالع .5
 هاي تبلیغاتی در اماکن عمومی نصب تراکت .6
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