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 چكيده 

 نموده مطالبات وصول یهاروش بهبود و یزیربرنامه صرف را زیادی تالش همواره برق توزیع هایشرکت

 به توجه منظور، این برای روش بهترین اتخاذ شاید اما. برندیم بكار جهت این در دارند توان در آنچه و

 کافی اندازة به مشتری هاییدگاهد وقتی عمالً. دارند آن مورد در مشترکین عموم که است هایییتذهن

 ها،اختالف وفصلحل و مطالبات جذب خدمات، عرضه مورد در تواندیم توزیع شرکت باشد، روشن

 وصول تا زمانی تأخیر ایجاد یلبه دل مصرفی برق قبوض صدور کاری تناوب .بنماید یترصائب یهاقضاوت

 سبب که برق توزیع یهاشرکت برای ضررهایی و هایکاست پول، زمانی ارزش به توجه با برق قبوض بهای

 این با مقاله این . دارد به دنبال را آنان توسط پرداخت توان عدم و مشترکین هاییبده شدن انباشته

 نتایج، از آماری گیرییجهنت و سمنان شهر مشترکین از تعدادی بین یاپرسشنامه توزیع با و هدف

 هایروش اصالح ترتیبینابه. نماید ترشفاف را زمینه این در مشترکین هایدیدگاه از بخشی کوشدیم

 .بود خواهد ممكن بیشتری بصیرت با معمول

 

 انرژی -برق  -مشترکین -وصول مطالباتواژگان كليدي: 
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 مقدمه  

 خدمت به راستای در استراتژیكی اهداف به رسیدن در توسعه رشد های زمینه مهمترین از شک بی انرژی مساله آینده سده در

 روند به توجه با کشور برق بنایی زیر عتصن متولی عنوان به نیرو وزارت لذا. باشد می...  و اقتصادی صنعتی، مهم منابع گرفتن

)اهلل دادی و  نماید می مشترکین رضایت جلب برای کشور برق توزیع و تولید مدیریت و ریزی برنامه به اقدام مصرف، افزایش

 (.1831همكاران،

 فنی غیر و اقتصادی هایبررسی به و شدهپرداخت بیشتر فنی تحقیقات و مباحث به گذشته هایسال طی برق بخش در

 آن در کاربردی و جامع تحقیقات به نیاز و شدهواقع مهریبی مورد که هاییبخش از یكی. است شده توجه کمتر هاپروسه

 .هست آن به مربوط مباحث و مطالبات وصول یعنی برق زنجیره انتهای حلقه گرددمی احساس

 درروند خواهدینم حالدرعین و باشدمی مشتری یترضا به معطوف اقتصادی، بنگاهی عنوانبه برق توزیع شرکت دیدگاه

 هایدیدگاه و انتظارات با مطالبات وصول هایسیاست بین ایمصالحه باید شود، مواجه مشكل با مشتریان، از مطالباتش وصول

 .آورد پدید مشتری

 وصول لذا گردد،می اعتبار أمینت برق انرژی فروش از حاصل درآمدی منابع محل از شرکت هایهزینه کلیه اینكه به توجه با

 گردد،می انجام نسیه صورتبه برق فروش حاضر حال در. است برخوردار برق توزیع شرکت در ایویژه اهمیت از درآمدها این

 دریافت از بعد نیز مشترکان و گرددمی ارسال مشترکین برای و صادر صورتحساب سپس و شودمی فروخته انرژی ابتدا یعنی

ه دیا وضعیت طبعاً باشد کمتر بدهی پرداخت و انرژی فروش میان فاصله هرچه نمایند،می پرداخت را خود بدهی صورتحساب

 قرار تنگنا در خود هایهزینه پرداخت در شرکت تنهانه شود ترطوالنی مطالبات وصول دوره چنانچه اما بود خواهد ترلآ

 (.1831)خسروی،باشد داشته باید تورم نرخ رشد روند به توجه با نیز را خود درآمدی ارزش کاهش انتظار حتی که گیرد،می

 شبكه توسعه خدمات این ازجمله دهد،می ارائه مردم به را بسیاری خدمات خصوصی، شرکت یک عنوانبه برق توزیع شرکت

 هدف که باشدمی شرکت وظایف دیگر از انشعابات و شبكه سازیایمن همچنین باشد،می صنایع و روستایی و شهری رسانیبرق

 به خدمات ارائه و نیست شرکت اول اولویت سودآوری درواقع. باشدمی برق خطربی و ایمن آسان، توزیع شرکت، نهایی

 شرکت روی پیش مشكالتی و مسائل نیز راستا این در. است برخوردار اولویت از هاآن مندیرضایت و متقاضیان و مشترکین

 مبالغ راحتیبه هستند اشتراك دریافت متقاضی بار اولین برای که افرادی یعنی باشدمی مطالبات وصول ازجمله که دارد وجود

 برق، توزیع خدمات از استفاده و برق انشعاب برقراری و شدن مشترك از پس ولیكن کنندمی پرداخت را خود اشتراك حق

 صرف برق فروش از حاصل درآمد ازآنجاکه .کنندنمی پرداخت موقعبه را خود مصرفی برق مبلغ مشترکین از برخی

 را شرکت هایپروژه تواندمی شرکت مطالبات موقعبه وصول عدم گردد،می رسانیبرق تأسیسات و شبكه توسعه و گذاریسرمایه

 یلدال تواندمی مشترکین توسط برق بهای موقعبه پرداخت عدم. نماید تعطیل حتی یا و رکود دچار و داده قرار تأثیر تحت

 این اصلی سؤال بنابراین باشد؛ سال گرم هایماه در خصوصاً قبض مبلغ بودن باال تواندمی دالیل از یكی. باشد داشته مختلفی

 :نمود بیان زیر صورتبه توانمی را تحقیق

 مشترکین؟ از معوق مطالبات وصول جهت راهكار بهترین

 

 روش تحقيق 
نوع روش  در مورد توانیم یهنگام نیآن دارد؛ بنابرا ییپژوهش و امكانات اجرا تیبه اهداف، ماه یبستگ قیانتخاب روش تحق

 ،ینراق فیو س یباشد )نادر مشخص قیوسعت دامنه تحق زیها و نموضوع پژوهش، هدف تینمود که ماه یریگمیتصم قیتحق

از روش  قیتحق ازیطالعات موردنا گریو بخش د یاز راه مطالعه اسناد ازیاز اطالعات موردن یبخش ق،یتحق نی(. در ا1831

قرار داده و هدف  یکه وضع موجود را موردبررس است یفیجهت توصازآن قیتحق نیخواهد شد. ا یآورجمع یفیتوص -یشیمایپ
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است به این دلیل که هدف آن  یشیمایحاضر پ قیتحق نیبوده است. همچن یموردبررس یهادهیپد ای طیکردن شرا فیآن توص

و از  شودیها انجام ممراجعه به آن قیکه از طر باشدیجامعه م کیبه افراد  مسائل مربوط ریفكار، رفتارها و ساو ا دیشناخت عقا

و  یرا موردبررس دیها و عقا، نگرشهایژگیصفات، و نیا توانیها ممربوط به آن یهاتیواقع نظرات افراد نمونه و یآورراه جمع

 .(1833 ا،یمطالعه قرارداد )حافظ ن

 یاعضا تکتک یبرا یموردبررس یژگیو یریگاندازه نیبزرگ است، بنابرا قیتحق یهاجامعهاندازه اکثر  ایحجم  نكهیا توجه به اب

 ینمونه کاف یهاافتهیاز جامعه و برآورد در مورد کل جامعه بر اساس  یانمونه یریگاندازه. انتخاب و باشدینم یجامعه ضرور

جدول  برای تعیین حجم نمونه از .باشدیمنفر  31118به تعداد  مشترکین برق شهر سمنانه جامعه آماری پژوهش کلیاست.

 .باشدیمنفر  821 هاآناست که تعداد  شدهاستفادهکرجسی و مورگان 

 از تحقیق یپیشینه و نظری مبانی تدوین جهت. است شدهاستفاده میدانی و ایکتابخانه روش دو از اطالعات گردآوری جهت

 است؛ شدهاستفاده میدانی روش از و نامهپرسش از استفاده با آماری یجامعه از هاداده گردآوری جهت و ایکتابخانه روش

 گذشته تحقیقات در که مشابه هاینمونه از سازمانیدرون و سازمانیبرون پرسشنامه اطالعات و هاداده گردآوری ابزار بنابراین

 بر عالوه) نامهپرسش این روایی و اعتبار تعیین برای. است شدهگرفته کار به است، شده گرفتهقرار مورداستفاده و یابی اعتبار

اطالعات و  لیوتحلهیتجز منظوربه  .شد سازی روا و سنجی پایا ها،آن از هرکدام ،(پیشین تحقیقات سازی روا و سنجی پایایی

 استفاده گردید. SPSS 21 افزارنرماز ، شدهعیتوزی هانامهپرسشاز  آمدهدستبهی هاداده

 

  یافته ها

مدل رگرسیون،  نیترسادهبر یكدیگر است که  ی بررسی تأثیرات علت و معلولی عواملهاروشرگرسیونی یكی از  لیوتحلهیتجز

 :شودیمزیر نشان داده  صورتبهرگرسیون خطی است که 

 

نشان داد  توانیممتغیر وابسته است. با استفاده از این مدل  Yو متغیر مستقل  X شودیمکه مشاهده  طورهماندر این مدل 

 شدهمحاسبه Fی آزمون لهیوسبهبودن رگرسیون  داریمعن4-3است. در جدول  رگذاریتأث Yچقدر بر متغیر  Xکه تغییرات 

 .است
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 بر وصول مطالبات مؤثرتحليل واریانس رگرسيون عوامل  1جدول

تمجموع مربعا منبع تغییرات اتمیانگین مربع درجه آزادی   سطح معناداری Fآماره  

 32.384 88.333 1 138.321 اثر رگرسیونی

 

 

 8.823 883 181.138 باقیمانده 8.888

 - 818 234.133 کل

 

بودن  اردیمعنبوده و نشان از  8.888برای این آماره برابر  شدهمحاسبهی داریمعنکه سطح  دهدیمنتایج تحلیل واریانس نشان 

ی نرمال بودن هیفرضدارد. نمودار هیستوگرام رسم شده در مورد مدل رگرسیون  (sig=0.000) %33رگرسیون در سطح 

 .باشدیم موردقبولکرده، بنابراین مدل رگرسیون خطی برآورد شده  دییتأرا  هاماندهیباق

 

 هاماندهياقبو  استانداردشدهی نيبشيپپراكنش متغير وابسته با مقادیر 1نمودار 
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 هاباقيماندهنرمال بودن  2نمودار 

 هاي چند متغيره تحقيق:نتایج استنباطی تحليل مدل

 برازش مدل تحليل رگرسيون چند متغيره
ها باشد از مدل رگرسیون چند از آن یارمجموعهییا ز نیبشیزمان چند متغیر مالك از متغیرهای پهم ینیبشیهدف، پ کهیدرصورت

تغییرات یک یا چند متغیر وابسته )مالك( با توجه به تغییرات  ینیبشیهدف پ چند متغیره در تحلیل رگرسیون .شودفاده میمتغیری است

 .( استنیبشیمتغیرهای مستقل )پ

غیره، ی میزان مزیت رقابتی دارند. در تحلیل رگرسیون چند متریگشكل، سهمی در رهایمتغانتظار داشت که هر یک از عوامل یا  توانیم

که با داشتن  شودیمی انجام اوهیشاستفاده کردیم. روش و محاسبات به  نیبشیپی رهایمتغی متغیر مالك )مزیت رقابتی( از نیبشیپبرای 

 .شودیمی میسر نیبشیپبهترین  رهایمتغدر بین تمام  هایهمبستگ

 

 وصول مطالبات كنندهنييتبمدل برازش عوامل 

ی ندهایفرآ اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل ی تبلیغات،رهایمتغی پژوهش حاضر، رهایمتغی هیکلمیان  برای برازش مدل مذکور، از

ی مستقل وارد معادله رهایمتغ عنوانبهی شده بودند ریگاندازهی افاصلهشرکت و مأمورین قرائت که در سطح سنجش  کارکنان سازمان،

 صورت گرفته است. گامبهگامحلیل رگرسیون چند متغیره، با استفاده از روش که قبالً ذکر شد در این تحقیق، ت طورهمانشدند. 

یی رهایمتغو در پایان  شوندیمهمبستگی با متغیر وابسته )وصول مطالبات( وارد تحلیل رگرسیونی  شدت بیبه ترت رهایروش متغ نیدر ا

ی وصول مطالبات نشان کنندهنییتب. نتایج تحلیل رگرسیونی عوامل ندمانیمهستند، در مدل باقی  باهمدر تعامل  که با بیشترین

 باًیتقری رگرسیونی شدند و معادلهوارد  رهایمتغی همه، در مدل رگرسیونی در مدل نهایی، واردشدهی مستقل رهایمتغکه از میان  دهدیم
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چنین عنوان کرد که ضریب  توانیم 4-3ی جدول هارهآما. با توجه به کنندیمتغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین  از درصد14

 (. MR =0,427است ) 8.423همبستگی چندگانه 

در این مدل عوامل فرآیندهای سازمان، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و  نیبنابرا .باشدیم 8.134آن یعنی ضریب تعیین برابر با  و مجذور

از سوی عوامل خارجی و  هاانسیواری هیبقو  کندیموابسته در معادله را تبیین  درصد از واریانس متغیر 14خالص  طوربهتبلیغات 

 .باشدیمعامل، عامل تبلیغات  نیرگذارتریتأثناشناخته که در این تحقیق نیامده است، قابل تبیین است. در این مدل 

 ي تحليل رگرسيونی چند متغيره وصول مطالباتهاآماره 2جدول 

8.423 Multiple R چندگانهیب همبستگی ضر  

8.134 R Square ضریب تعیین 

8.183 Adjusted R Sqare  شدهحیتصحضریب تعیین  

 

 تحليل واریانس رگرسيون چند متغيره  3جدول 

اتمیانگین مربع درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات  سطح معناداری Fآماره  

  488.334 3 23238.833 اثر رگرسیونی

23.183 

 

 11.833 22 838.211 باقیمانده 8.888

  23 8133.888 کل

 

ی قادر هستند تغییرات متغیر وابسته )وصول داریمعن طوربه کنندهنییتبی رهایمتغکه  دهندیمنشان  گامبهگامنتایج تحلیل واریانس 

ر وابسته، از متغیر تبلیغات بیشترین تأثیر را ، متغیاندشدهیی که وارد معادله رهایمتغی و تبیین کنند. از میان نیبشیپ ( رامطالبات

 .ردیپذیم

  گيريبحث و نتيجه
سمنان صورت گرفت. نتایج و نیروی برق استان شرکت توزیع  موفقیت جهت بهبود وصول مطالبات مدل طراحی باهدفاین مطالعه 

تأثیر بسزایی  هاآنو مسائل انگیزشی در بهبود فعالیت  ی حقوق، مزایا، پاداشهامؤلفه، از دیدگاه کارکنان دهدیمی تحقیق نشان هاافتهی

 .شودیمبهتر باشد به همان میزان فعالیت و تالش مأمورین سمنان بهتر  هامؤلفهدارد، به این معنی که هرچه این 
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اثرگذاری بیشتری بر . متغیری که در این پژوهش باشدیمتبلیغات  ریمتغمشترکین  ازنظرمتغیر اثرگذار بر وصول مطالبات  نیترمهم 

 .باشدیمتبلیغات  ریمتغداشت،  رهایمتغی هیبقمتغیر وابسته نسبت به 

یا  سازمان در( مؤثر) عوامل حیاتی شناسایی به قادر که است مهم بسیار وصول مطالبات در موفقیت از اطمینان حصول برای

 به قادر هنوز و بوده زمان و مواد نیروی انسانی، از استفاده کاهش سازمان، محدود منابع از مؤثر استفاده برای کلیدی هایتوانمندسازی

 برایها سازمان این در مندرجات مرور بوده، واحد مشترکین برق سمنان مطالعه در این. ازآنجاکه باشیممورد انتظار  نتایج به رسیدن

 موفقیت در مؤثر عوامل این پژوهش. است وریضر کند مداخله وصول مطالبات اتخاذ در تواندیم که شدهنییتع یهایژگیوتشخیص 

 برایآمده دستبه نتایج وشده انجام پیمایش نمود. مقایسه و مرور را ی معتبرهامقاله در مختلف مؤلفان لهیوسبه شدههیته وصول مطالبات

کل به مستقل متغیرهای مجموع هلیوسشده بهداده توضیح تغییرات نسبتدهنده نشان وابسته متغیر برایآمده دستبه ضرایب تعیین

 .است وابسته متغیر تغییرات

  :منابع  

 مطالعه )برق نیروی توزیع شرکت درآمد بردن باال در مطالبات وصول در موثر طرق مقایسه و مطالعه ،1831خسروی، خلیل،

 . مدیریت آموزش و تحقیقات موسسه، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، (زابل برق امور موردی

 کنفرانس هفتمین بدهكار، مشترکین از معوق مطالبات وصول راهكارهای بررسی ،1831ناصر،شمس، و اهلل حسن ،دادی

 ایران الكترونیک و برق مهندسین انجمن تهران، برق، نیروی توزیع های شبكه سراسری

 راهكارهای و انرژی فروش از ناشی مطالبات وصول کاهش علل بررسی ،1833 پناهی، آیدین، و منظور،داود پژمان، پناهی،

  ایران اسالمی جمهوری انرژی ملی کمیته تهران، انرژی، ملی همایش هفتمین هرمزگان، ای منطقه برق شرکت در آن بهبود
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