
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  No. F-14-AAA-0000 

 

شناسايي ورتبه بندي عوامل موثربرافزايش مشاركت مشتركين در 

 AHP پرداخت بموقع مطالبات برق بارويكردتحليل سلسله مراتبي

 )(مطالعه موردي شركت توزيع برق استان گلستان 

 
 نويسنده :محمدرضا الوند

سازمان : شركت توزيع نيروي برق  استان گلستان   
گرگان، ايران 

Reza.alvand2080@gmail.com 
 
 

 
نظر باينكه هزينه هاي شركت هاي برق  ( توليد انتقال و توزيع ) اعم 

از هزينه هاي عمومي؛ اداري، توليد انرژي برق و تعمير و نگهداري 

تاسيسات از محل منابع درآمدي حاصل از فروش انرژي برق تامين مي 

گردد. لذا وصول اين درآمد ها و مشاركت مشتركين در پرداخت بهاي 

برق در راستاي خدمات مطلوب به مشتركان و مشتريان و برآورد نمودن 

خواسته ها و نيازه هاي كاركنان صنعت برق از اهميت ويژه اي برخودار 

است. محاسبات و آمار هاي موجود وصول مطالبات در شركت توزيع 

برق استان گلستان نشان ميدهد كه مبلغ وصولي همواره كمتر از ميزان 

فروش بهاي برق مي باشد. با اين ترتيب هر ساله بر حجم مطالبات 

شركت توزيع برق استان گلستان از مشتركين افزوده مي شودكه  

باصطالح رسوب بدهي عنوان مي گردد.ادامه اين روند وضعيت نا به 

هنجاري را ايجاد مي نمايد كه بايد هر چه سريعتر با برنامه ريزي و 

مشاركت تمامي امكانات درون سازمان، راه حل مناسبي را به دست 

آورده و وضعيت نقدينگي شركت رابهبود بخشيد.هدف اين تحقيق 

مطالعه عوامل موثر بر افزايش مشاركت مشتركان در پرداخت به موقع 

مطالبات بهاي برق و رتبه بندي عوامل براساس مدل تحليلي سلسله 

مراتبي كه مطالعه بصورت موردي در شركت توزيع برق استان گلستان 

صورت گرفته است. براي دستيابي به اين هدف شش عامل اصلي 

بصورت سوال پژوهشي ارائه گرديد كه اين سواالت جمع بندي و مطالعه 

پيشينه تاريخي تحقيق. نظر كارشناسان خبره بود  كه عبارتند از: سه عامل   

- جذب و بگارگيري نيروي انساني 1اصلي  مربوط به درون سازمان بوده 

- ساختار شركت توزيع و سه عامل خارج از 3- رضايت مشتري2

- عوامل فرهنگي، براي 6- عوامل سياسي 5-عوامل اقتصادي 4سازمان 

اجراي اين پژوهش از روش تهيه پرسشنامه و جمع آوري اطالعات 

كارشناسان خبره در زمينه وصول مطالبات و با استفاده از روش آماري و 

مورد تجزيه و  رياضي با استفاده از مدل و تكنيك كمي وسلسله مراتبي

تحليل قرار مي دهيم.  

: توليد و انتقال برق، مطالبات بهاي برق،تحليل ه هاي كليدي واژ

 AHPسلسله مراتبي 

ه: مقدم

   با توجه به اينكه كليه هزينه هاي شركت از محل منابع درآمدي حاصل 

ازفروش انرژي برق تامين اعتبار مي گردد. لذا وصول اين درآمد 

هاازاهميت ويزه اي در شركت هاي توزيع برخوردار است. درحال 

حاضر فروش برق بصورت نسيه انجام مي گردد. يعني ابتدا انرژي 

فروخته مي شود و سپس صورتحساب صادر و براي مشتركين ارسال مي 

گرددو مشتركان نيزبعد ازدريافت صورتحساب بدهي خورد راپرداخت 

مي نمايند هرچه فاصله ميان فروش انرژي و پرداخت بدهي كمتر باشد 

طبعا وضعيت ايده آل تر خواهد بود اما چنانچه دوره وصول مطالبات 

طوالني تر شود نه تنها شركت در پرداخت هزينه هاي خود در تنگنا قرار 
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ميگيرد، كه حتي انتظار كاهش ارزش درآمدي خود را نيز با توجه به 

روند رشد نرخ تورم بايد داشته باشد.گردش كار وصول مطالبات بايد 

بگونه اي طراحي شود كه اوال: بدهي مشتركين برق هميشه به روز 

محاسبه و نگهداري شود، و ثانيا بموقع اقدام به وصول گردد. جهت 

تحقق اين منظور بايد برخي وظايف مرتبط با هم، و بدرستي و بموقع 

صورت پذيرد. مثال به موقع اقدام به تشخيص مصرف نمود و 

صورتحساب در زمان خودش صادر و به مشتركان به موقع و بدرستي 

توزيع گردد. بعالوه صورتحساب هاي پرداخت شده نيز بموقع انتقال 

وجه انجام و در كمترين زمان حساب هاي مشترك اعمال گردد. هرگونه 

تعلل در مسير اين فعاليت ها مي تواند وصول مطالبات را به تعويق 

 بيندازدو سرعت آنرا كند نمايد.

با توجه به استقالل شركت هاي توزيع بدليل افزايش : بيان مسئله

مشتركين و حجيم شدن ساختار شركت هاي توزيع با توجه به كاهش 

تصدي دولت عهدار توزيع انرژي الكتريكي بين مشتركان مي باشند. بنا 

براين جهت تامين اعتبارات الزم براي نگهداري، تعميرات و سرويس 

شبكه و تاسيسات از محل فروش انرژي تامين مي نمايد. با توجه به 

)مقدار پول هر خريدي برابربا فروش مي 1377تئوري اقتصاد (اصغرپور،

باشد. با توجه به اينكه هر هزينه در سيستم اقتصادي برابر با فروش 

)تبعيت مي نمايد 1خدمات بوده و از معادله(

                            MV= PQ)1معادله  (               

)  = حجم پول * سرعت گردش پولخدماتشاخص قيمت* كاال يا  ) 

در اقتصاد با توجه به ثابت بودن سرعت گردش پول براي افزايش حجم پول 
يا همان نقديگي براي مقدار مشخص كاال يا خدمات با جبار شاخص قيمت 
 را افزايش ميدهند. كه با توجه به وضعيت فعلي (تعيين نرخ تعرفه هاي برق 

) توسط دولت تعيين مي گردد. در صنعت برق مقدار هميشه ثابت است و 
در سمت راست معادله بدليل راكد بودن پول  طبيعتا بايد حجم پول بايد 

افزايش يابد. كه اين همان نقدينگي سرگردان حاصل از بدهي مشتركين مي 
باشد. لذا به ناچار مي بايست به سمت افزايش سرعت گردش پول رفته و با 
جريان انداختن نقدينگي راكد جهت كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري مورد 
نياز اقدام نمود .از جنبة علمي مطالعات زيادي بر روي شناسايي و رتبهبندي 

عوامل مؤثر بر افزايش مشاركت مشتركان برق در پرداخت بموقع مطالبات 

برق صورت نگرفته است. اما اين مطالعات بسيار كلي بوده و نتوانسته اند 
    عوامل مؤثر بر مشاركت مشتريان برق در پرداخت بموقع را شناسايي كنند

:شناسايي مهمترين عوامل اصلي(درون سازماني و هدف تحقيق 

خارج سازمان) مؤثربر افزايش مشاركت مشتركان برق در  پرداخت 

بموقع بهاي برق در شركت توزيع برق استان گلستان 

  :تشريح روش تحقيق

در اين بخش شرح روش تحقيق صورت گرفته بر حسب هدف، داده ها و 
نحوة اجراء در قالب مراحل اجرايي تحقيق ارائه مي شود، كه از نظر نحوه 

اجرا، تحقيق از نوع رتبه بندي معيارها است، همچنين الزم به ذكر است كه 
تحقيق حاضر از آن نظر كه نتايج مورد انتظار آن مي تواند در فرآيند مديريتي 
مورد استفاده قرار گيرد و همچنين دانش الزم را براي تعيين ابزاري كه بتوان 

به وسيله آن نيازي مشخص را برطرف ساخته، ارائه مي دهد، از نظر هدف از 
 .نوع كاربردي است

در خصوص مطالعات نظري از نوع : روش گردآوري اطالعات

كتابخانه اي و استفاده از مقاالت، كتب و ساير منابع موجود و همچنين 
استفاده از اطالعات موجود در واحد و بانك اطالعاتي مربوط به 

-پژوهشگران، هيأت علمي و بانك اطالعاتي طرح ها و مقاالت پژوهشي مي

باشد. ابزار گردآوري اطالعات استفاده از مراكز اطالع رساني علمي و بين 
المللي دريافت مقاله و يافته هاي علمي از اساتيد مجرب اين رشته و استفاده 

-اين تحقيق از نوع ميداني است و ابزار جمع از بانك اطالعاتي مي باشد.

آوري داده هاي پژوهش با استفاده از روش دلفي، پرسشنامه و جمع آوري 
اطالعات و داده ها از طريق آن است.به اين معني كه ابتدا مطالعات نسبتاً 

وسيعي روي تعدادي از مراجع در زمينه هاي عوامل مؤثر افزايش مشاركت 
مشتركان در پرداخت به موقع مطالبات  صورت مي گيرد. بعد از آن كه 

مفاهيم، اهداف و فرضيه هاي تحقيق شكل گرفتند به كمك عوامل اصلي و 
فرعي تعيين شده از متغيرهاي تحقيق اقدام به انجام مصاحبه با مسئولين 

مرتبط به صورت (كيفي) و سپس طراحي پرسشنامه به صورت (كمي) به 
منظور تعيين عوامل مؤثر و رتبه و جايگاه هريك از عوامل افزايش مشاركت 

مشتركان در پرداخت بموقع مطالبات بهاي برق در شركت هاي توزيع 
صورت ميگيرد. قلمرو مكاني: اين تحقيق شامل كليه مديريت ها ي تحت 

پوشش توزيع برق استان گلستان مي باشند. داده هاي مورد نياز جهت انجام 
- از طريق پرسشنامه و نظرخواهي از خبرگان جمع1392تحقيق، درطي سال 

  آوري شده است.
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عبارت است از كليه عناصر و افرادي كه در يك مقياس جامعة آماري

جغرافيايي مشخص(جهاني يا منطقه اي) داراي يك يا چند صفت مشترك 

)در اين تحقيق جامعه آماري مورد هدف،توزيع 1384باشند(حافظ نيا،

برق استان گلستان مي باشد و حجم نمونه به معناي واقعي نداريم و براي 

نظرخواهي از تيم حل مسئله تحقيق كه شامل خبرگان، مديران ارشدبرق 

استان ومتخصصان كه آشنايي كامل با اين حوزه دارند كمك مي گيريم. 

  
 متوسط تجربه در صعنت برق تعداد مدرك تحصيلي رديف

  سال5 1 فوق ليسانس برق 1

  سال( ميانگين)16 3 ليسانس برق 2

سال15 1 فوق ليسانس حسابداري 3  

سال (ميانگين)10 2 فوق ليسانس مديريت 4  

  ( ميانگين)15 2 فوق ليسانس صنايع 5

سال9 1 فوق ديپلم حسابداري 6  

تحقيق حاضراز نظرهدف، يك تحقيق توصيفي-پيمايشي واز نظرنتيجه، 
يك تحقيق كاربردي مي باشد كه بر پايه مفاهيم رياضي است. چارچوب 

پيشنهادي براي رتبه بندي عوامل مؤثر شامل مراحل زير است. 

گام اول: شناسايي وتدوين عوامل مؤثر بر موثر بر افزايش مشاركت مشتركان 
در پرداخت به موقع مطالبات بهاي برق با استفاده از مرور ادبيات تحقيق و 

نظرات متخصصان و خبرگان. 
گام دوم: تدوين درخت سلسله مراتب و تنظيم ماتريس مقايسه زوجي و 

همچنين محاسبه و ارزيابي عوامل مؤثر و محاسبة نرخ سازگاري با استفاده 

                                        AHP  مراتبيتحليل سلسلهاز روش 

گام سوم: بررسي تطبيقي نتايج اين تحقيق و پيشينة آن و ارائه                   
                                      ات  راهكار و پيشنهاد

شناسايي عوامل كليدي موفقيت بر استقرار
TQM

طراحي درخت سلسله مراتب مساله تحقيق تنظيم ماتريس مقايسه زوجي

مرور ادبيات 
تحقيق

نظرات 
خبرگان و 
كارشناسان

 مل موثر شناسايي شده
براساس قضاوت خبرگان( (

غربالسازي عوامل موثر براساس قضاوت خبرگان
ابزارگردآوري( مصاحبه و پرسشنامه: (

رتبه بندي اولويت بندي( عوامل اصلي و ) 
فرعي

 ش تحليل سلسله مراتبي 
AHP

نتيجه گيري و ارائه راهكارها و 
 پيشنهادت

 

در اين تحقيق ابتدا براي درك كامل مفاهيم و استخراج عوامل مهم و 
مؤثر و تدوين و ايجاد سلسله مراتبي و توافق بر سر آن، با جستجو در 

ادبيات موضوع و مطالعات كتابخانه اي و با استفاده از روش تصميم گيري 
گروهي مانند روش دلفي، نظرات تيم تحقيق (مديران، كارشناسان و 

با توجه به جمع بندي نظرات در مسأله  .متخصصان) دريافت شده است
دسته 6عامل فرعي مهم و مؤثر در23مطروحه حاصل اين مرحله در مجموع

عامل موثر بر افزايش مشاركت مشتركان در پرداخت به موقع مطالبات بهاي 
-برق استان گلستان موردتوافق قرارگرفت كه به شرح ذيل مي

)1باشد.(نمودار

عوامل 
موثر در 
افزايش 
مشاركت 
مشتركين 

در 
پرداخت 
مطالبات 
بهاي 
انرژي

جذب و بكارگيري 
نيروي انساني

رضايت مشتري

عوامل سياسي

كم بودن حقوق و دستمزد عدم امنيت شغلي پرسنل

استخدام نيروهاي ناكارآمد

عدم رفتار صحيح بعضي از همكاران با مشتركين

اعمال خاموشي هاي خواسته و ناخواسته

نوسانات برق و ضعف ولتاژ در شبكه هاي توزيع

عدم توزيع نامناسب صورتحساب

عدم استراتژي مناسب و برنامه ريزي شركت در بلند مدت

دسترسي آسان به تاسيسات برق و برق غير مجاز و وصل هاي 
خود سرانه

عدم اعمال جريمه براي مشتركين بدحساب و كم بودن هزينه 
پرداخت جرايم قطع و وصل

انجام عمليات فروش و وصول با يك مامور

عدم توانايي شركت در قطع كليه مشتركين بدهكار

عدم توانايي پرسنل شاغل در ارتباط با مشتركان

هزينه هاي باال ارتباط با مشتركين بدليل عدم وجود زير ساخت 
هاي مناسب

عدم انگيزه پرسنل و آموزش تخصصي

ساختار شركت 
هاي توزيع

عوامل اقتصادي

عادت مشتركين به استفاده برق ارزان

تغيير نرخ تعرفه هاي برق

كاهش نقدينگي مشتركين افزايش نرخ تورم

عوامل فرهنگي

قوانين و مقررات عدم اجراي صحيح اصل  - قانون اساسي 44

عدم شفاف نبودن ماهيت شركت هاي توزيع

بحث هدفمند سازي يارانه ها

تصور باطل گروهي از افراد جامعه در مورد رايگان بودن هزينه 
انرژي

عدم آموزش كافي مشتركين در رسانه ها پيرامون چرخه توليد اين 
محصول

سهل انگاري و تنبلي ذاتي گروهي از افراد جامعه

عدم اعتماد مشتركين به دستگاهاي دولتي توزيع برق( (

 
:تصميمگيري چندشاخصه   

  مدل چندشاخصه بصورت ماتريس تصميمگيري زير فرموله ميگردد:

Cn … C2 C1 
گزينه   شاخص       

          
r11 … r12 r11 A1 

r2n ... r22 r21 A2 

          
Rmn ... rm2 rm1 An 

1- Analytic hierarchy process(AHP) 

1 

 تدوين درخت سلسله مراتبي عوامل مؤثر بر افزايش مشاركت مشتركان

  )1در پرداخت بموقع مطالبات برق (نمودا ر

 شناسايي عوامل موثر      

)    1شكل(  

)مشخصات اعضاء تيم تحليل گر و تكميل كننده پرسشنامه1جدول (  
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iA گزينه با آلترناتيو :i               ام از قبل معلوم       

jC شاخص يا مشخصه :j  ام 

ijr
                                           امi ام براي گزينه j: ارزش شاخص 

             
فرآيند سلسله مراتبي                                                        

كه   استMADM) يكي از روش هاي AHPفرآيند تحليل سلسله مراتبي(
به منظور تصميم گيري و انتخاب يك گزينه از ميان گزينه هاي متعدد 

تصميم، با توجه به شاخص هايي كه تصميم گيرنده تعيين مي كند، به كار 
 منعكس كنندة رفتار طبيعي و تفكرانساني است. اساس اين AHPمي رود. 

 با AHPروش تصميم گيري بر اساس مقايسات زوجي نهفته است. روش 
فراهم آوردن درخت سلسله مراتب تصميم آغاز مي شود، درخت سلسله 

در  مراتب تصميم، عوامل مورد مقايسه و گزينه هاي رقيب مورد ارزيابي
تصميم را نشان مي دهد. سپس يك سري مقايسات زوجي صورت مي گيرد، 

-كه نتيجه اين مقايسات زوجي وزن هر يك از عوامل را در راستاي گزينه

-  به گونه اي ماتريسAHPهاي رقيب مشخص مي سازد. در نهايت منطق 

هاي حاصل از مقايسات زوجي را با يكديگر تلفيق مي سازد تا تصميم بهينه 

. حاصل گردد. مراحل اجراي اين تكنيك بصورت زير مي باشد
 :مدل سازي(ساخت درخت سلسله مراتب تصميم)                      1گام

درخت سلسله مراتب بيانگر استراتژي تصميم بصورت گرافيكي است. 
ابتدايي ترين سطح اين درخت، هدف تصميم گيري است. سطوح مياني، 
معيارهاي مؤثر بر تصميم گيري و سطح آخر، گزينه هاي تصميم گيري 
هستند. مهمترين بخش در اين مرحله، انتخاب معيارها و عوامل مؤثر بر 

 .هدف تصميم گيري است

 )                                       : قضاوت ترجيحي(انجام مقايسات زوجي2گام
بعد از مدل سازي سلسله مراتبي مسأله تصميم، تصميم گيرنده بايد 

عناصر(شاخص يا گزينه)هاي هر سطح را نسبت به عنصر مربوط به خود در 
سطح باالتر و به صورت دوبه دو مقايسه و وزن آنها را محاسبه كند. اين كار 

بايد با استفاده از مجموعة ماتريس هايي كه به طور عددي اهميت يا 
ارجحيت نسبي شاخص ها را نسبت به يكديگر مقايسه و هرگزينة تصميم را 
با توجه به شاخص ها نسبت به ساير گزينه ها اندازه گيري مي نمايد، انجام 
شود. اين كار با انجام مقايسه ي دوبهدوي عناصرتصميم (مقايسه ي زوجي) 
از طريق تخصيص امتيازات عددي كه نشان دهندة  ارجحيت يا اهميت بين 

دو عنصراست، صورت مي گيرد. براي اينكار معموالً از مقياس هاي جدول 
 .زير استفاده مي شود

ارزش 

 ترجيحي
 توضيح j نسبت به iوضعيت مقايسه 

  اهميت يكساني داردj نسبت به iشاخص  اهميت برابر(عدم ترجيح) 1

  كمي مهمتراستj نسبت به iشاخص  نسبتامهمتر 3
  مهمتراستj نسبت به iشاخص  مهمتر 5
  خيلي مهمتراستj نسبت به iشاخص  خيلي مهمتر 7

 بينهايت مهمتر 9
 فوق العاده مهمتراست j نسبت به iشاخص 

 بطوري كه قابل مقايسه نيست

 ارزش مياني بين ارزشهاي ترجيحي رانشان ميدهد   2،4،6،8

مقايسه هر فرد را مي توان در جدولي نشان داد كه به آن ماتريس حاصل 
مقايسات زوجي گفته مي شود. طبيعي است قطر اصلي اين ماتريس عدد 

. يك است
پس از اينكه جدول هاي مقايسه اي كليه افراد تهيه شده، بايستي اين نظريات 

را به يك نظر واحد تبديل كرد تا براساس آن تصميم بهينه حاصل آيد. 
مناسب ترين روش براي اين كار استفاده از ميانگين هندسي است. براي اين 

 نسبت i ام براي مقايسه عامل kمنظور فرض كنيد مؤلفه مربوط به شخص 
-) محاسبه مي3  باشد. در اين صورت ميانگين هندسي بصورت رابطة (jبه 

NN) 3رابطه( .شود

K

k
ijij aa

1

1

)(








= ∏

=

             

: محاسبات وزن هاي نسبي از جدولهاي مقايسه زوجي گروهي      3گام  

انجام دادن محاسبات الزم براي تعيين اولويت هر يك  AHPگام بعدي در
از عناصر تصميم با استفاده از اطالعات ماتريس هاي مقايسات زوجي به 

 صورت زيراست.

: مجموع اعداد هر ستون ماتريس مقايسات زوجي را محاسبه، سپس هر 3-1
عنصرستون را بر مجموع اعداد آن ستون تقسيم كنيد. ماتريس جديدي كه به 

 ناميده مي شود. "ماتريس مقايسات نرمال شده"اين صورت بدست مي آيد،
  ) محاسبه مي گردد.4اين مرحله طبق رابطة (

∑
=

= n

i
ij

ij
ij

a

a
r

1

   

ميانگين اعداد هر سطر ماتريس مقايسات نرمال شده را پيدا كنيد. اين 
-ميانگين وزن نسبي عناصرتصميم متناظر با سطرهاي ماتريس را نشان مي

) محاسبه مي گردد  5دهد. اين مرحله طبق رابطة (

∑
∑

=

= ===
n

i
i

n

i
ij

i Wnj
n

w
W

1

1 1,,...,2,1,

1- Multiple Attribute Decision Making 

1 

AHP  

)4رابطه(  
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:نرخ سازگاري روش تحليل سلسله مراتبي  

 حال اين سؤال پيش مي آيد كه تا چه اندازه مي توانيم به اولويت هاي 
حاصل از روش ارائه شده اعتماد كنيم. براي پاسخ به اين موضوع از نرخ 
سازگاري استفاده مي شود. نرخ سازگاري سازوكاري است كه سازگاري 

 CR≥1.0مقايسات رامشخص مي كند. معموالً هرگاه نرخ سازگاري
باشد مي توان داوري را ضرب و وزن ها را قابل اعتماد دانست. براي تعيين 
نرخ سازگاري در ابتدا ماتريس شاخص ها در بردار وزن شاخص ها ضرب 

). از اين رو اولين گام در اجراي تكنيك تحليل (saaty,1996مي شود
سلسله مراتبي محاسبة نرخ سازگاري ماتريس مقايسات زوجي نظريات 
كاركنان است. در اين تحقيق براي انجام دادن محاسبات تكنيك تحليل 

نسخة تكنيك  Expert Choice 2000سلسله مراتبي از بسته نرم افزاري 
-تحليل سلسله مراتبي گروهي استفاده شده است. نرم افزار مذكور پرسشنامه

رتبه بندي مربوط به آن را  شد، ها را دريافت كرده و پس از تلفيق كه عنوان
به همراه نرخ سازگاري هر كدام انجام مي دهد و در نهايت نيز با تلفيق 

تمامي معيارها، رتبه بندي نرخ سازگاري كل را گزارش مي دهد. البته نرخ 
)است كه  در اين پژوهش نيز اين نرخ از 0.1سازگاري قابل قبول كمتر از(

)كمتر بود. در اين پژوهش از پاسخگويان خواسته شده است تا به 0.1(
مقايسه زوجي عوامل تأثيرگذار بپردازند. پس از ايجاد درخت سلسله مراتبي 
قدم بعدي ارزيابي عناصر با استفاده از مقايسات زوجي است. مقايسه زوجي 
فرآيندي براي مقايسه اهميت ارجحيت يا درست نمايي دو عنصر نسبت به 

. عنصر سطح باالتر است
): در اين قسمت مقاديراصلي WSV-محاسبة بردار مجموع وزني(1

مقايسات جدول گروهي در  اولويت متغيرها به ترتيب ضرب شده و در 
 نهايت مجموع هرسطر حاصل مي شود

 ): اين بردار با تقسيم هر يك از مؤلفه هاي CV-محاسبة بردار سازگاري(2
 بر اولويت متغيرها حاصل مي شود WSVبردار

maxλ-محاسبة مقدار3
:maxλبردار سازگاري  عبارت است ازميانگين

): پروفسور ساعتي نشان داده است كه I.I-محاسبة شاخص سازگاري(4
) و براي 4شاخص سازگاري براي  مقايسات انفرادي براساس رابطة (

) تعريف مي شود 5مقايسات گروهي براساس رابطة (

 ).4رابطه (
1

. max

−
−

=
n

nIC λ          

)5رابطه (   
n

nII −
= max. λ        

) عبارت 6): نرخ سازگاري براساس رابطة (I.Rمحاسبة نرخ ناسازگاري (-
) 6است از              معادله (

نتايج محاسبات انجام شده :  
براي محاسبه اهميت(وزن) نسبي هريك از عوامل ها پرسشنامه اي مطابق با 

 k=10 (مقايسه دو به دو) براي كسب نظرات AHPفرمت پرسشنامه 
كارشناسان خبره تهيه و توزيع شد.اين پرسشنامه شامل يك ماتريس براي 

عامل اصلي 6مقايسه زوجي  مي باشد.با توجه به اينكه سطح يك داراي 
15بودند تعداد مقايسات و يا سئواالت برابر با : 

2
)16(6

2
)1(

=
−

=
−nn پس از 

تكميل پرسشنامه ها نرخ ناسازگاري هريك ازآنها بصورت جداگانه مورد 
بررسي قرار گرفت و پرسشنامه هايي كه كه نرخ ناسازگاري آنها بيشتر از 

 بودند، مجدداً در پاسخ نظرات تجديدنظر و سپس مورد تجزيه و تحليل 0.1
 ExpertChoiceTeamقرار گرفت و سرانجام با استفاده از نرم افزار 

نظرات افراد با يكديگر تلفيق گرديد. كه از طريق ميانگين هندسي تك تك 
عناصر ماتريس هاي افراد بدست مي آيد 

 

نشان 

 اختصاري
 عوامل فرعي

نشان 

 اختصاري
 عوامل اصلي

RA1 عدم انگيزش پرسنل و آموزش تخصصي 

R

A
 

عوامل مربوط به 

جذب و بكارگيري 

 نيروي انساني

RA2 كم بودن حقوق و دستمزد عدم امنيت شغلي پرسنل 

RA3 استخدام نيروهاي نا كارآمد 

RA4 عدم توانايي پرسنل شاغل در ارتباط با مشتركان 

RB1 عدم رفتار صحيح بعضي از همكاران با مشتركين 

R

B
عوامل مربوط به  

 رضايت شغلي

RB2 اعمال خاموشي هاي خواسته و نا خواسته 

RB3 نوسانات برق و ضعف ولتاژ در شبكه هاي توزيع 

RB4 عدم توزيع نامناسب صورتحساب 

RC1 عدم استراتژي مناسب و برنامه ريزي شركت در بلند مدت 

R

C
 

عوامل مربوط به 

ساختار شركت هاي 

 توزيع

RC2 دسترسي آسان به تاسيسات برق غير مجاز و وصل هاي خود سرانه 

RC3 
عدم اعمال جريمه براي مشتركين بدحساب و كم بودن هزينه پرداخت جرايم 

 قطع 

RC4 انجام عمليات فروش و وصول با يك مامور 

RC5 عدم توانايي شركت در قطع كليه مشتركين بدهكار 

RD1 عادت مشتركين به استفاده برق ارزان 

R

D
 

 عوامل اقتصادي
RD2 تغيير نرخ تعرفه هاي برق 

RD3 كاهش نقدينگي مشتركين افزايش نرخ تورم 

RD4 هزينه هاي باال ارتباط با مشتركين بدليل عدم وجود زير ساخت هاي مناسب 

RE1  قانون اساسي44قوانين و مقررات- عدم اجراي صحيح اصل  

R

E عوامل سياسي RE2 عدم شفاف نبودن ماهيت شركت هاي توزيع 

RE3 بحث هدفمندي يارانه ها 

RF1 تصور باطل گروهي از افراد جامعه در مورد رايگان بودن هزينه انرژي 

R

F عوامل فرهنگي 
RF2 عدم آموزش كافي مشتركين در رسانه هاي پيرامون چرخه توليد اين محصول 

RF3 سهل انگاري و تنبلي ذاتي گروهي از افراد جامعه 

RF4 (توزيع برق) عدم اعتماد مشتركين به دستگاه هاي دولتي 

WAWSV ×=

 بيان كنندة تعداد گزينه هاي رقيب با تعداد متغيرهاي nدر اينجا 
 مورد نظر است

IRI
IIRI
..

.. =  

)  معرفي عوامل اصلي و فرعي با عالمت اختصاري3جدول شماره(  

1-Consistency Ratio(CR) 

1 
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مونه ماتريس تلفيق شده(هندسي) مقايسات زوجي عوامل اصلي )4جدول(   

 رتبه

اوزان 
سطح 

 يك
F E D C B A 

  هاعوامل

3 0.137 0.801 1.266 0.481 0.374 2.149 1 A 

5 0.127 1.098 1.351 0.628 0.685 1 0.465 B 

2 0.202 1.285 1.199 0.750 1 1.459 2.668 C 

1 0.300 2.236 5.356 1 1.333 1.591 2.081 D 

6 0.098 0.697 1 0.186 0.834 0.740 0.789 E 

4 0.136 1 1.434 0.447 0.778 0.910 1.247 F 

                         نمودار وزني عوامل اصلي  

  
نهايي واولويت بندي عوامل موثربرافزايش مشاركت مشتركين در جدول  

 )5 (شمارهAHPپرداخت بهاي برق براساس روش تحليل سلسله مراتبي

 رتبه(اولويت)
وزن 
 نهايي

وزنمحلي 
عواملهاي 

 فرعي

-عوامل

هاي 
 فرعي 

وزن 
عواملهاي 

 اصلي
 عوامل اصلي

22 0.023 0.168 A1 

0.137 

جذب و 
بكارگيري نيروي 

 انساني

10 0.039 0.291 A2 
8 0.046 0.341 A3 

18 0.027 0.199 A4 
9 0.044 0.347 B1 

 B2 0.204 0.025 20 رضايت مشتري  0.127
21 0.024 0.184 B3 
13 0.034 0.265 B4 
15 0.032 0.160 C1 

0.202 
ساختار شركت 

 هاي توزيع

19 0.026 0.140 C2 
2 0.070 0.349 C3 

23 0.022 0.109 C4 
7 0.048 0.241 C5 
6 0.050 0.167 D1 

 D2 0.193 0.058 3 اقتصادي 0.300
1 0.134 0.449 D3 
4 0.057 0.190 D4 

16 0.029 0.300 E1 
 E2 0.349 0.036 11 سياسي 0.098

12 0.035 0.352 E3 
14 0.033 0.243 F1 

 F2 0.379 0.051 5 فرهنگي 0.136
24 0.021 0.171 F3 
17 0.028 0.207 F4 

 نتتيجه گيري نهايي پس از تحليل داده ها 
) محاسبه شده نشان مي دهد كه عامل كاهش نقدينگي 5تحليل (جدول

 در رتبه اول و پس از آن 0.134مشتركين افزايش نرخ تورم با وزن نسبي 
عامل عدم اعمال جريمه براي مشتركين بدحساب و كم بودن هزينه پرداخت 

 در رتبه دوم و تغيير نرخ تعرفه هاي 0.070جرائم قطع و وصل با وزن نسبي 
 در رتبه سوم و هزينه هاي باال ارتباط با مشتركين 0.058برق با وزن نسبي 

در رتبه 0.057بدليل عدم وجود زير ساخت هاي مناسب با وزن نسبي 
چهارم و عدم آموزش كافي مشتركين در رسانه ها پيرامون چرخه توليد اين 

 در رتبه پنجم و عادت مشتركين به استفاده برق 0.051محصول با وزن نسبي 
 در رتبه ششم و عدم توانايي شركت در قطع كليه 0.050ارزان با وزن نسبي 

 در رتبه هفتم و استخدام نيروهاي 0.048مشتركين بدهكار با وزن نسبي 
 در رتبه  هشتم و عدم رفتار صحيح بعضي از 0.046ناكارآمد با وزن نسبي 

 در رتبه نهم و كم بودن حقوق و 0.044همكاران با مشتركين با وزن نسبي 
 در رتبه دهم و عدم 0.039دستمزد عدم امنيت شغلي پرسنل با وزن نسبي 

 در رتبه يازدهم 0.036شفاف نبودن ماهيت شركت هاي توزيع با وزن نسبي 
 در رتبه دوازدهم و عدم 0.035و بحث هدفمند سازي يارانه ها با وزن نسبي 

 در رتبه سيزدهم و تصور 0.034توزيع نامناسب صورتحساب با وزن نسبي 
باطل گروهي از افراد جامعه در مورد رايگان بودن هزينه انرژي با وزن نسبي 

 در رتبه چهاردهم و عدم استراتژي مناسب و برنامه ريزي شركت در 0.033
 در رتبه پانزدهم و قوانين و مقررات- عدم 0.032بلند مدت با وزن نسبي 

در رتبه شانزدهم و 0.029 قانون اساسي با وزن نسبي 44اجراي صحيح اصل 
عدم اعتماد مشتركين به دستگاه هاي دولتي (توزيع برق) با وزن نسبي 

 در رتبه هفدهم و عدم توانايي پرسنل شاغل در ارتباط با مشتركان با 0.028
 در رتبه هجدهم و دسترسي آسان به تاسيسات برق و برق 0.027وزن نسبي 

 در رتبه نوزدهم و 0.026غير مجاز و وصل هاي خود سرانه با وزن نسبي 
 در رتبه بيستم 0.25اعمال خاموشي هاي خواسته و نا خواسته با وزن نسبي 

 در 0.024و نوسانات برق و ضعف ولتاژ در شبكه هاي توزيع با وزن نسبي 
رتبه بيست و يكم و عدم انگيزه پرسنل و آموزش تخصصي با وزن نسبي 

 در رتبه بيست و دوم و انجام عمليات فروش و وصول با يك مامور 0.023
 در رتبه بيست و سوم و سهل انگاري و تنبلي ذاتي 0.022با وزن نسبي 

 در رتبه بيست و چهارم اهميت 0.021گروهي از افراد جامعه با وزن نسبي 
 قرار دارد

 تحليل نتايج : 
- عوامل درون سازمان  1
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 : عوامل مربوط به جذب  و بكار گيري نيروي انساني           1-1
انجام عمليات وصول مطالبات توسط مسئولين فروش و وصول (    

مامورقرائت و وصولي) كه در سنوات گذشته بصورت  قرارداد مدت معين 
بوده و چند سالي نيز بصورت نيروي هاي خدماتي و حجمي از شركت هاي 

خدماتي بوده، كه وظيفه اين افراد قرائت كنتور، توزيع صورتحساب برق و 
نهايتا وصول مطالبات برق بوده كه بصورت مستمر و پيوسته مي باشد. 

داليلي كه در زير معيار ها آمده است مانند عدم انگيزه الزم(مسائل انگيزشي 
و تشويق رغبت و ميل مسئولين مربوطه را كاهش داده از طرفي بدليل عدم 
جذب نيروي متخصص( معموال با تحصيالت در حد ديپلم) وعدم آموزش 

تخصصي بدليل نگرش به ساده بودن كار و نيز درآمد وحقوق ناكافي (با 
توجه به فيزيكي بودن كاردرشرايط محيط باز و پياده روي و خستگي و...)  

و عدم ارتقا شغلي وامنيت شغلي باعث كاهش ميل و رغبت افراد درارائه كار 
باكيفيت شده (معموالدرحد رفع تكليف ) همين نيروي ناكارآمد نيزدر ارتباط 

با مشتركان برق) در جهت سوق دادن مشتركان و باال بردن بردن تمايل 
مشتركان به پرداخت قبوض بداليل فوق ناتوان بوده و عمال كارائي الزم را 

ندارد..            

                     : عوامل مربوط به رضايت مندي مشتري                2- 1

  - رفتارهاي ناصحيح  مامورين در حين قرانت كنتور يا توزيع 
 يا مواردي كه مشترك درخواست خدمات از شركت برق :صورتحساب

داشته است چه در زمان دريافت انشعاب و چه در زمان دريافت خدمات 
پس از فروش چه از طرف مامورين برق در حين قطع و وصل و يا ارائه 
خدمات فني برق موجب نارضايتي و عدم توجه به پرداخت قبوض برق 

 مصرفي مي گردد.

 - اعمال خاموشهاي ناخواسته : عبارت است از خوادث نامترقبه طبيعي اعم 
از باد و طوفان و زلزله و...  كه بدليل اينكه خطوط و تجهيزات برق در 
معرض حوادث بوده به ناچار باعث قطع جريان برق در نواحي حادث 

گردد.و نيز خاموشي هاي خواسته در موارد محدود بدليل باالبودن مصرف 
در ساعات پيك يا انجام  تعميرات  و يا اضافه نمودن تجهيزات روي خطوط 

و شبكه هاي برق  كه با وجود برنامه ريزي هاي انجام شده ، به عنوان قطع 
دريافت خدمات تلقي شده كه يكي از عوامل نارضايتي مي باشد.               

- ضعف ولتاژبرق :براي برخي از مشتركين بدليل عدم تعادل بار در زمان 
ساعات پيك مصرف ( معموال در فصول گرم تابستان در ساعات مياني روز 

 ساعت بعد از آن بدليل اينكه وسايل 4ونيز نيم ساعت قبل از اذان مغرب تا 
سرمايشي، كولر در مدار قرار ميگيرند ) و نيز عدم ظرفيت پست هاي توزيع 

فشار ضعيف ( ترانس و تجهيزات )مي گردد موجب نارضايتي مشتركان برق 
 و نهايتا عدم ميل و رغبت به پرداخت بهاي برق مي گردد.                                                               

 : عوامل مربوط به ساختار شركت هاي توزيع                                  1-3
  شركت توزيع بدليل نداشتن برنامه استراتژي مناسب و بلند مدت در جهت 

وصول مطالبات اغلب  بصورت ستني و غير علمي فعاليت كرده و بدليل 
نداشتن افراد متخصص در زمينه وصول مطالبات و راهكارهاي مناسب دراين 

زمينه كه حقيقتا به عنوان درآمد و بقا شركت هاي توزيع بوده غافل شده 
است. در اين خصوص جاي كارشناسان ومحققان دراين زمينه خالي بوده و 

هميشه از نداشتن آنها رنج برده است  

:  عوامل خارج از  سازمان                                                               2 
                                                                     :.  عوامل اقتصادي2-1 

- عادت مشتركين به استفاده برق ارزان:  
  بدليل اينكه  قيمت گذاري بهاي برق براسا س قيمت تمام شده نيست  و 

در سال هاي گذشته  مشتركان فقط بخشي از بهاي برق را واريز مي نمايند و 
عادت به قيمت برق ارزان نموده اند،لذا با توجه به افزايش قيمت  مورد 

 رضايت مشتركان نيست  .

 - تغيير نرخ تعرفه هاي برق : با توجه  تعيين نرخ بهاي برق براي كاربري 
هاي مختلف (خانگي، عمومي،كشاورزي،صنعتي وسايرمصارف) تفاوت قابل 

مالحضه اي در نرخ هاي برق و نيز افزايش بها در تعرفه هاي برق بدليل 
ارتباط مشتركان باهم و گفتگو درباره قيمت روي قبوض برق با توجه به 
كاربري  مورد استفاده باعث ايجاد شرايط مقايسه و نهايتا عدم اطمينان به 

صحت صدور صورتحساب و نهايتا كاهش  تمايل پرداخت را درپي خواهد 
 داشت.                                                                     

  - كاهش نقدينگي مشتركين  افزايش نرخ تورم:

با عنايت به افزايش تورم در جامعه و كاهش نقدينگي مردم و مشتركان و 
البته با توجه به عوامل فرهنگي،هزينه هاي برق در الويت هاي اول نبوده و 
مشتركان بعد از تامين نياز هاي اوليه در صورت وجود نقدينگي مبادرت به 

 پرداخت صورتحساب  برق مي نمايند.                                                                

  : علل سياسي                                                                          2-2 
 قانون اساسي  44- قوانين و مقررات - عدم اجراي صحيح اصل 

 - عدم شفاف بودن ماهيت شركت هاي توزيع

ماهيت شركت هاي توزيع براي پرسنل و مجوعه كاركنان مبهم بوده 
.اينكه شركت توزيع يك شركت خدماتي بوده يا شركتي كه بايد سود 

آوري داشته باشد(خصوصي يا دولتي)اگرخصوصي چرا تابع قوانين 
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دولتي؟؟ همه اينها سواالتي بوده  كه يا به آن پرداخته نشده يا اينكه اگر 
مطرح شده پاسخ مناسبي اخذ نشده است.،بهمين دليل پرسنل شايد 

 انگيزه الزم براي جلب مشتركان  براي پرداخت بهاي برق نداشته باشند.

 :  عوامل فرهنگي                                                                   3-3   
-  تصورباطل گروهي از افراد جامعه در مورد رايگان بودن هزينه انرژي : 

بسياري از مردم هنوز تصور به رايگان بودن هزينه برق داشته به همين دليل 
 هيچ تمايلي براي پرداخت بهاي برق ندارند.                                                  

- عدم آموزش كافي مشتركين در رسانه ها پيرامون چرخه توليد اين 
محصول :اغلب مشتركان از چرخه توليد برق اين محصول ارزشمندآگاهي 

ندارند و نمي داند براي توليد برق در نيرو گاهها چه هزينه هاي گزافي 
صرف شده  ومشتركان تنها بخشي از هزينه هاي انرژي را پرداخت مي 

نمايندودر صورتي كه از چرخه توليد اين محصول ارزشمند و صنعتي اگاه 
باشند قطعا تمايل بيشتر به پرداخت بهاي آن نشان مي دهند.                                                                              

- سهل انگاري و تنبلي ذاتي گروهي ازافراد جامعه :                                      
گروهي از افرداد جامعه(مشتر كان)ذاتاسهل انگار بوده (در همه كارها از 

جمله پرداخت بهاي برق ) 
اينگونه افراد اهميتي به زمان پرداخت بموقع صورتحساب هيا برق ندارند.و 

اغلب چند دوره صورتحساب را در يك صورتحساب آنهم در صورت 
ارسال اخطاريه ياقطع انشعاب پرداخت مي نمايند. 

- عدم اعتماد  مشتركان به دستگاهاي دولتي                                              
 گروهي از مشتركان برق بداليلي كه در پارامترهاي قبلي تعريف شده به 

سيستم دولتي ( توزيع برق ) اعتماد نداشته و به تصور دارا بودن درآمد هاي 
باالي شركت هاي برق و عدم صرف هزينه ، ازپرداخت بموقع صورتحساب 

هاي برق امتناع مي نمايند.            

 پيشنهادات  :                                            
با توجه به تحقيق گرفته و نتايج مربوطه كه بصورت علمي انجام شده نتايج 

حاصله ميتواند براي شركت توزيع برق استان گلستان و شركت هاي با 
ساختار  مشابه در بازنگري و تعيين استراتژي جديد شركت در خصوص 

افزايش درآمد هاي ناشي از فروش انرژي بصورت كابردي قابل بهره برداري 
و استفاده مي باشد. براي رسيدن به هدف نهايي و افزايش بهره وري در 

خصوص وصول مطالبات بهاي انرژي مي بايست كليه عوامل مورد بازبيني و 
ارزيابي قرار گرفته و براي هر مشكل راه حل جديدي ارائه گردد. طبيعي 

است برخي از عوامل برون سازماني همانند عوامل اقتصادي ( افزايش نرخ 
تورم و كاهش نقدينگي مشتركان و...) و سياسي قابل كنترل از طرف شركت 

هاي توزيع نبوده و شايد نتوان راه حلي مناسبي ارائه نبود. اما در بعضي 
عوامل ( عوامل درون سازماني ) مي توان با تغيير نگرش و بازنگري در 
عوامل مربوطه همانند عوامل مربوطه به جذب نيروي انساني و رضايت 

مشتري و ساختار شركت توزيع راه حل هاي مناسبي ارائه نموددر خصوص 
عوامل فرهنگي نكته قابل ذكر اين است كه تغيير فرهنگ جامعه براحتي 

امكان پذير نبوده و نيازمند صرف  هزينه و وقت بسيار است. اما ميتوان با 
 فرهنگ سازي بصورت مستمر به اهداف مربوطه دست يافت. 

                                                                            : ارائه يك پيشنهاد كاربردي 
جداسازي فرآيند قرائت از وصول مطالبات در جهت كاهش تنوع كاري 

مسئولين فروش و وصول و افزايش بهره وري و تسهيل شرايط ارتقاء 
مسئولين فروش و وصول قراردادي مطرح گرديده است كه داراي محاسن 

بشرح ذيل ميباشد  
 كاهش دغدغه قرائت مامورين وصول :با توجه به تخصصي شدن فعاليت، 

امكان شناسايي مشترك بد حساب و.برنامه ريزي مسئول كنترل وصولي براي 
 تعداد محدود تري از مامورين جهت وصول مطالبات آسانتر مي باشد.

 منابع و مأخذ:
      1377    - اصغر پور، محمد جواد،تصميم گيري چند معياره.آذرماه 

    - دادي، حسن اهللا، بررسي راهكارهاي مطالبات معوق  مشتركين  
 بدهكار، هفتمين كنفراس

       - رسولي، سيد محمد، مقاله علل عدم وصولي قسمتي از بدهي برق 
، كنفراس بين الملي                           74منطقه اي تهران، آذر ماه   

     - سروش، محمدرضا، بررسي مشكلالت مديريت در وصول مطالبات   
 مصرف برق و رارائه راهكار هاي بهبود آن مطالعه موردي شركت  برق 

، پايان نامه ارشد                    .    82منطقه اي سيستان، مرداد
 كرج :موسسه تحقيقات و آموزش مديريت – كتاب اقتصاد –      - هاشمي 

                                                                .  1375 سال
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