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چکیده

Abstract

The water and waste-water industry, as an infrastructure
industry, has wide interactions with the public by having
more than 20 million subscribers (27 million units). One
of these interactions is the collection of debt considering
the nature of the obligation sales and service rendered.
Collection of debt and the costs imposed as a result of the
qualitative and quantitative services offered to the subscribers, is a serious challenge for the water and waste-water industry. Bank fees collection (bank charges), is one of
these incurred costs. Statistics show that bank payments
over six periods in the year 1393 of approximately 209
billion Rials (122 billion urban, and 87 billion rural) have
been incurred to the industry's costs. This is one aspect of
the issue, the other aspect is the waste of national assets
and resources through bank payment of bills. This study
offers solutions and advice from water and waste-water
companies' experts in order to propose a comprehensive
analysis of bank payments of bills and clarify aspects of
the aforementioned challenges. For a closer look, three
questions and hypotheses are discussed and the data is
analyzed using descriptive statistics and ANOVA techniques. The results show that with a confidence level of
93% (at least), the development of bank payments of bills
is under the influence of the provinces' developments. In
general, paving the way for non-bank payment of bills is
one of the factors that has led to the subscribers' satisfaction and works very much for on-time payments and will
provide a timely liquidity.
Keywords: Water bills, Electronic banking, ANOVA,
Bank payment, Non-bank payment.

 با در اختیار،صنعت آب و فاضالب به عنوان یک صنعت زیربنایی
 میلیون آحاد) تعامالت27(  میلیون مشرتک20 داشنت بیش از
گسرتدهای با آحاد جامعه دارد که یکی از آنها وصول مطالبات
با توجه به ماهیت تعهدی بودن فروش محصوالت و ارائهی
 وصول مطالبات و هزینههای تحمیلی آن در.خدمات میباشد
 یک،مسیر ارائهی خدمات کمی و کیفی مطلوب به مشرتکین
 یکی از این.چالش جدی صنعت آب و فاضالب محسوب میشود
 هزینههای بانکی وصول مطالبات (کارمزد،هزینههای تحمیلی
 آمار نشان میدهد پرداخت حضوری مشرتکین.بانکی) میباشد
 میلیارد ریال به209  به تقریب،1393 طی شش دورهی سال
) میلیارد ریال87  و روستایی122 هزینههای جاری صنعت (شهری
 این موضوع یک روی سکه است و روی دیگر.تحمیل کرده است
 اتالف رسمایهها و منابع ملی میباشد که در مسیر پرداخت،آن
 این پژوهش ضمن.حضوری قبوض توسط مشرتکین هدر میرود
ارائهی تحلیلی جامع بر پرداخت حضوری قبوض و شفاف منودن
 میکوشد تا راهکارها و پیشنهادهایی را که،ابعاد چالش فوق
حاصل جمعبندی نظرات کارشناسان رشکتهای آب و فاضالب
 سه سؤال و فرضیه، به منظور بررسی دقیقتر. ارائه مناید،است
مطرح و برای تجزیه و تحلیل دادهها از تکنیکهای متداول آمار
 نتایج پژوهش نشان.توصیفی و آنالیز واریانس استفاده شده است
 درصد توسعه یافتگی استان بر93 )میدهد با اطمینان (حداقل
 بهطورکلی ایجاد.درصد پرداخت حضوری قبوض تأثیر داشته است
بسرتهای الزم برای افزایش پرداخت غیرحضوری قبوض یکی از
عواملی است که موجب رضایتمندی مشرتکین شده و آثار بسیار
زیادی مانند پرداخت به موقع قبوض و تأمین به موقع نقدینگی را
.به ارمغان خواهد داشت
 آنالیز، بانکداری الکرتونیکی، قبوض آببها:واژههای کلیدی
. پرداخت حضوری و غیرحضوری،واریانس
17

مقدمه

فرصتهای از دست رفته مانند حمل و نقل ،ترافیک و اتالف
وقت در راستای احرتام به حقوق شهروندی است.
قبوض خدمات عمومی مانند آب و برق را میتوان از طریق
اینرتنت ،تلفن بانك ،همراه بانك ،پیام كوتاه ،خودپرداز و
پایانه فروش ،2دریافت و به صورت غیرحضوری پرداخت
منود .خوشبختانه با شیوههای جدید پرداخت الکرتونیک ،برای
پرداخت قبوض دیگر نیازی به مراجعه حضوری به بانکها
نیست و میتوان از بین روشهای غیرحضوری ،راحتترین و
ایمنترین روش را برای پرداخت انتخاب منود.
به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد ( )1387آمارهای منترشه از
سوی بسیاری از سازمانها از جمله آب و فاضالب ،گواه این
موضوع است که به رغم فعالیتهای ارزندهای که توسط دولت
در راستای ارتقای بسرتهای دولت الکرتونیک و گسرتش فرهنگ
استفاده از آن انجام شده ،متأسفانه هنوز بخش اعظمی از
فعالیتهای مالی آنها به صورت سنتی و با مراجعه حضوری
به بانک انجام میشود .در این مقاله سه دلیل عمده این چالش،
تحت عنوان سؤال و فرضیه مطرح و پاسخ آنها ارائه شده است.
همچنین هزینههای مرتبط با پرداخت حضوری قبوض شناسایی
و برآورد گردیده است .نتایج و پیشنهادات این پژوهش میتواند
به عنوان یک راهنامی ارزشمند در اختیار مدیریت ارشد و
بخشی صنعت آب و فاضالب قرار گیرد تا در برنامهریزی به
منظور افزایش پرداخت غیر حضوری قبوض ،مفید واقع گردد.

سازمانهای ارائهكنندهی خدمات عمومی شهری (آب و فاضالب،
برق ،گاز ،مخابرات و شهرداریها) هر سال میلیونها برگ
صورتحساب با هزینههای بسیار صادر میكنند .مراجعه به
بانكهای عامل برای تسویه این قبوض هزینههای زیادی از
قبیل :اتالف وقت ،نیروی انسانی و رسمایه را به بار میآورد .در
حالیكه امروزه در بیشتر كشورهای جهان ،دریافت و پرداخت
قبوض مشرتكین به عرصهی عملیات الكرتونیكی وارد شده است.
برای مثال در کشور هلند که دارای جمعیت تحت پوشش
شبکهی آب بهداشتی  100درصد و فاضالب  98درصد میباشد،
نحوهی پرداخت قبضها از طریق مجوز برداشت از حساب
بانکی مشرتكین انجام میشود و نیازی به مراجعه به بانک یا
دفاتر الکرتونیکی توسط مشرتک منیباشد .لذا رضورت عملیاتی
شدن حداکرثی پرداخت الكرتونیكی قبوض در كشور و فراهم
شدن زیرساختهای مناسب آن بیش از پیش احساس میشود.
موضوع پرداخت الکرتونیکی صورتحساب سازمانهای ارائه
كنندهی خدمات عمومی شهری ارتباط تنگاتنگی با دولت
الکرتونیک 1دارد به طوری که در سایهی آن کارکردهای فناوری
اطالعات در فرآیندهای اقتصادی ،اجتامعی و فرهنگی منایان
میشود .در واقع پرداخت غیر حضوری قبوض به نوعی یکی از
اهداف دولت الکرتونیک به منظور کاهش هزینههای آشکار و

جدول  -1نرخ کارمزد خدمات حضوری بانک

الزامات و رضورتها

نوع خدمت

نظر به اینکه اصلیترین منبع تأمین نقدینگی و رسمایه در گردش
رشکتهای آب و فاضالب ،دریافت مطالبات در کمترین زمان
ممکن از مشرتکین میباشد ،لذا بازبینی و کنکاش جدی در فرآیند
و مسیر وصول قبوض صادره در هر دوره ،اجتنابناپذیر و رضوری
میباشد .زیرا کارمزدی که در برخی از کانالها و مسیرهای وصول
قبوض مذکور به رشکتهای آب و فاضالب تحمیل میشود تا
حدی است که به ناچار درآمد و هزینهی پیش بینی شدهی آنها
را تحت تأثیر قرار داده و به عنوان یک چالش جدی ،باعث
انحراف و عدم تحقق برنامهها و سیاستهای هدفگذاری شده
میگردد .همچنین ،نرخ کارمزد خدمات دریافت حضوری قبوض
توسط بانک ،که همگی بر عهدهی رشکتهای آب و فاضالب
میباشد ،به رشح جدول ( )1تصویب گردیده است .الزم به
ذکر است که این کارمزد ،مربوط به سال  1391میباشد که در
سالهای  1392و  1393نیز ثابت و بدون تغییر مانده است و
در صورت افزایش آن توسط بانک در سالهای آتی ،به تبع آن
هزینههای رشکتهای آب و فاضالب نیز افزایش خواهد یافت.
نشریه آب و توسعه پایدار

نرخ کارمزد
(ریال)

دریافت حضوری قبوض آب بها و ارسال ته قبض و
وجوه دریافتی به رشکتها

5000

دریافت حضوری قبوض آب بها و ارسال الکرتونیکی
اطالعات و وجوه دریافتی به رشکتها

6500

اهداف پژوهش
نظر به توضیحات ارائه شده ،عالوه بر تجزیه و تحلیل دادههای
درصد پرداخت حضوری قبوض آببها و بررسی میزان تأثیر آن بر
هزینهها (که از اهداف اصلی این پژوهش میباشد) ،در راستای
پاسخ به سه سؤال و فرضیهی زیر نیز تالش شده است:
 سؤالها: -1آیا تعداد انشعابات آب بر درصد پرداخت حضوری قبوض مؤثر
ت
میباشد؟  -2آیا سطح توسعه یافتگی استان بر درصد پرداخ 
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حضوری قبوض مؤثر میباشد؟  -3آیا پراکندگی و وسعت استان بر
درصد پرداخت حضوری قبوض مؤثر میباشد؟
 فرضیهها:فرضیههای متناظر با هر یک از سؤالهای مطرح شده در این
پژوهش ،به رشح زیر میباشد:
 -1تعداد انشعابات آب بر درصد پرداخت حضوری قبوض تأثیر
ندارد -2 .توسعه یافتگی استان بر درصد پرداخت حضوری قبوض
تأثیر ندارد -3 .وسعت (پراکندگی شهرها) قلمرو رشکت بر درصد

پرداخت حضوری قبوض تأثیر ندارد.
جامعه آماری
جامعهی آماری مورد بحث رشکتهای آب و فاضالب شهری
و روستایی ( 35رشکت شهری و  30رشکت روستایی) میباشد.
همچنین دادههای اولیه این پژوهش از عملکرد شش ماهه اول
سال  1393رشکتهای آب و فاضالب جمع آوری شده است.

تجزیه و تحلیل

ارائه شده است .توضیح این که برآورد تعداد قبوض حضوری
پرداخت شده با رعایت مفروضات زیر صورت پذیرفته است:
 قبض (صورتحساب) برای متام مشرتکین در هر دوره صادر میشود. قبوض (صورتحسابهای) صادر شده در هر دوره ،بطورکامل وصول میگردد.
مطابق جدول ( )3مقدار چولگی متغیر پرداخت حضوری در
هر دو بخش شهری و روستایی ،مخالف صفر است ،لذا به نظر
میرسد که منحنی فراوانی حول میانگین ،متقارن منیباشد و
البته کمی چوله (به چپ) میباشد .این موضوع با اندکی تأمل
در شکل ( )1نیز واضح است .اختالف بین بیشترین و کمترین
درصد پرداخت حضوری در بخش شهری  65درصد (روستایی 78
درصد) ،میباشد .مقدار کمینه و بیشینه درصد پرداخت حضوری
(جدول  )3در بخش شهری به ترتیب به رشکت آب و فاضالب
مشهد و فارس و در بخش روستایی به رشکت آب و فاضالب قم
و آذربایجان رشقی اختصاص دارد.
براساس جدول ( )4متغیر انشعابات آب در هر دو بخش شهری
و روستایی نسبت به میانگین خود نامتقارن و چوله (به راست)
میباشد .همچنین با توجه به شکل ( ،)2در بخش شهری
رشکتهای آب و فاضالب تهران و اصفهان و در بخش روستایی
رشکت آب و فاضالب خراسان رضوی دارای انشعاب آب با
انحراف معیار باال (دادههای پرت) در مقایسه با سایر رشکتها
میباشند .میزان پراکندگی این متغیر در بخش روستایی نسبت
به شهری ،کمتر میباشد.

در این بخش ضمن ارائهی وضعیت موجود انشعابات آب و
درصد پرداخت غیرحضوری ،تعداد قبوضی که به صورت حضوری
پرداخت شده به همراه کارمزد مرتبط با آن در یک دوره و در
نهایت طی سال به تفکیک بخشهای شهری و روستایی برآورد
و در ادامه کارمزد مذکور در کل صنعت آب و فاضالب محاسبه
و تجزیه و تحلیل شده است .همچنین به رغم تاکید صدور
قبوض مشرتکین آب و فاضالب در بازههای زمانی  45روزه 3و
عدم فراگیر شدن این موضوع به صورت یکپارچه در کل صنعت،
لذا در این پژوهش دورهی صدور قبوض آببها به صورت دو
ماهه ( 6دوره در سال) در نظر گرفته شده است .بدیهی است
در صورت یکپارچه شدن بازهی زمانی صدور قبوض به صورت
 45روزه ( 8دوره در سال) در کل صنعت ،هزینههای مرتبط با
پرداخت حضوری قبوض نیز افزایش خواهد داشت.
توضیح اینکه در کشور هلند و آملان ،قرائت كنتور در پایان سال
توسط مشرتک انجام و بهای آن به صورت ماهیانه از حساب وی
برداشت میشود (داودآبادی و سیدزاده)1392 ،
الف .وضعیت موجود
درصد پرداخت حضوری و غیرحضوری برای دورهی منتهی به
شهریور  1393و برآورد تعداد قبوض حضوری پرداختشدهی
صنعت آب و فاضالب در جدول ( )2ارائه شده است .آمار
توصیفی درصد پرداخت حضوری و تعداد انشعابات آب ،به
تفکیک بخشهای شهری و روستایی نیز در جداو ل ( )3و ()4

جدول  -2تعداد انشعابات آب و درصد پرداخت حضوری و غیرحضوری (رشکت مهندسی آب و فاضالب کشور ،سال )93
بخش
پرداخت
غیرحضوری (درصد)
75
شهری
48
روستایی

تحلیلی بر پرداختهای حضوری قبوض آببها و تأثیر آن بر ...

پرداخت
حضوری (درصد)
25
52
19

متغیرها
انشعاب آب
(فقره)
14,644,204
5,100,177

برآورد تعداد قبوض پرداخت شدهی
حضوری طی یک دوره (فقره)
3,702,440
2,642,831

زینلی نجفآبادی ،م .و همکاران

ب آب (فقره) به تفکیک
جدول  -4آمار توصیفی تعداد انشعا 
بخش(رشکت مهندسی آب و فاضالب کشور ،سال )93

جدول  -3آمار توصیفی درصد پرداخت حضوری به تفکیک
بخش (رشکت مهندسی آب و فاضالب کشور ،سال )93
پارامرت
تعداد
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
دامنهی تغییرات
کمینه
بیشینه

شهری
35
25
28
18
()0/4
()0/9
65
2
67

پارامرت
تعداد
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
دامنهی تغییرات
کمینه
بیشینه

روستایی
30
52
55
21
()0/3
()0/2
78
12
90

شهری
35
418406
311500
330726
2/5
8/7
1684434
125396
1809830

روستایی
30
170006
134549
115093
1/6
2/9
514475
29783
544258

شکل  -1منودار جعبهای پرداخت حضوری به تفکیک بخش (درصد)

شکل  -2منودار جعبهای انشعابات آب (فقره)

با توجه به جدول ( )1به سادگی میتوان کارمزد اخذ شدهی
خدمات حضوری بانکی از رشکتهای آب و فاضالب را
برآورد منود که خالصه نتایج آن در جدول ( )5ارائه شده

است .الزم به ذکر است ،هامنطور که پیشتر نیز تأکید
گردید دورهی صدور قبوض آببها به طور متوسط ،دو
ماهه لحاظ شده است.

جدول  -5کارمزد اخذ شدهی خدمات حضوری از رشکتهای آب و فاضالب به تفکیک بخش
بخش

برآورد تعداد قبوض پرداختشده
حضوری طی یک دوره (فقره)

کارمزد اخذشده یک دوره
توسط بانک (میلیون ریال)

کارمزد اخذشده توسط بانک طی
سال ( 6دوره) (میلیون ریال)

شهری
روستایی
تجمیع (کل صنعت)

3,702,440
2,642,831
6،345،271

24,066
17,178
41،244

144,395
103,070
247،465

حضوری در یک سال مطابق رابطهی ( )1و به تبع آن برآورد کارمزد
از طرفی با توجه به این که کارمزد قابل قبول مربوط به وصول
مازاد اخذ شده توسط بانک مطابق رابطهی ( )2محاسبه میشود.
یک فقره قبض 1000 ،ریال است ،برآورد کارمزد قابل قبول خدمات
 ×1000تعداد دوره × تعداد قبض پرداخت شدهی حضوری = کارمزد قابل قبول خدمات حضوری
()1
کارمزد قابل قبول – کارمزد (فعلی) اخذ شده = کارمزد مازاد اخذ شده توسط بانک
()2
نشریه آب و توسعه پایدار
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براساس این روابط و اطالعات جدول ( ،)5به سهولت میتوان
کارمزد قابل قبول خدمات حضوری و کارمزد مازاد اخذ شده
توسط بانک را به تفکیک بخشهای شهری و روستایی محاسبه
منود که نتایج آن مطابق جدول ( )6میباشد.
مطابق جدول ( )6در سال  1393در بخش شهری  122میلیارد ریال
(روستایی  87میلیارد ریال) ناشی از پرداخت حضوری قبوض ،به
هزینههای رشکتهای آب و فاضالب اضافه گردید که میتواند به
نوبهی خود باعث افزایش زیان و اختالف هر چه بیشتر قیمت
فروش از قیمت متام شده گردد .به عبارتی دیگر ،کارمزد مازاد

پرداختی به بانک در کل صنعت به تقریب  209میلیارد ریال
خواهد بود .البته باید توجه داشت نظر به سیاستهای فعلی،
برای متام مشرتکین در هر دوره قبض صادر منیشود ،لذا ارقام
فوق متغیر میباشد .بنابراین نظر به آنچه که گفته شد تغییر
رسیع در سیاستها و فرآیندهای فعلی دفاتر امور مشرتکین که
مرتبط با وصول قبوض صادر شده میباشد ،اجتناب ناپذیر به نظر
میرسد .چرا که میتوان با اعامل مدیریت و تصحیح فرآیندهای
فعلی وصول درآمد ،نسبت به حذف این کارمزد مازاد و در نتیجه
کاهش هزینهها اقدام منود.

جدول  -6کارمزد قابل قبول و برآورد کارمزد مازاد اخذ شده توسط بانک
کارمزد فعلی اخذ شده کارمزد قابل قبول پرداخت
توسط بانک (میلیون ریال) حضوری (میلیون ریال)

بخش
شهری
روستایی

144،395
103،070

22،215
15،857

122،180
87،213

تجمیع(کل صنعت)

247،465

38،072

209،393

همچنین برای بررسی و تحقیق فرضیهها از آنالیز واریانس
یکطرفه استفاده میشود .آنالیز واریانس برای مقایسهی
میانگین بیش از دو گروه (تیامر) مستقل استفاده میشود .اگر
نتیجهی آزمون منجر به رد فرض خنثی گردد ،نشانگر تفاوت
اساسی بین گروهها (تیامرها) است .احتامل خطای معقول
و منطقی ( )αکه استنباطهای ناشی از آن میتوانند قابل
استناد و اتکا باشند ،در بیشتر مطالعات پژوهشی و کاربردی
به طور متداول پنج درصد در نظر گرفته میشود .به تعبیری،
استنباطهای ارائه شده با حداکرث خطای پنج درصد (سطح
اطمینان حداقل  95درصد) مورد تأیید و قابل اتکا میباشند.
لذا حداکرث احتامل خطا در این پژوهش نیز پنج درصد لحاظ
شده است .همچنین منظور از انجام یک آزمون فرض آماری که
شامل دو فرضیهی خنثی 5و تحقیق( 6فرض مقابل) میباشد،
یافنت رابطهای (ناحیه بحرانی )7به منظور رد کردن فرض خنثی
میباشد .اسرتاتژی مورد استفاده برای رد کردن فرض خنثی بر
این اساس استوار است که مقدار معنیداری آزمون ( ،8)sigکه
با مناد  sigدر جدولها منایش داده میشود ،با خطای مورد
نظر پژوهشگر (در اینجا یعنی پنج درصد) مقایسه میشود.
فرض خنثی در صورتی رد میشود که  sig ≥0/05باشد و در
غیر این صورت با توجه به اطالعات به دست آمده از منونههای
انتخابی دلیل کافی برای رد فرض خنثی وجود نخواهد داشت،
لذا فرضیهی تحقیق رد میشود.

ب .شناخت و دستهبندی متغیرها -روش آزمون
متغیرهای مستقل و تأثیرگذار مورد استفاده در این تحقیق،
عبارتند از انشعابات آب ،وسعت قلمرو استان و سطح توسعه
یافتگی استان .با توجه به متنوع بودن تعداد انشعابات آب و
وسعت استان (متغیرهای تصادفی پیوسته) و کیفی بودن سطح
توسعه یافتگی استان (متغیر گروهی) ،قبل از انجام آزمونهای
آماری ،ابتدا هر سه متغیر مطابق جدول ( )7دستهبندی شده
است.

4

ت حضوری قبوض
جدول  -7دستهبندی متغیرهای تأثیرگذار بر پرداخ 
انشعاب آب
(هزار فقره)

وسعت قلمرو توسعهیافتگی (اسالمی،
(هزارکیلومرتمربع)
)1391

1
>200
1
2 )300-200[ 2
3 )400-300[ 3
4 )600-400[ 4
5
≤600
5

کارمزد مازاد
(میلیون ریال)

>16
[)25-16
[)45-25
[)105-45
≤105

1
توسعهیافته
 2نسبتاً توسعهیافته
3
توسعهنیافته
-

الزم به ذکر است که مالک ارزیابی توسعه یافتگی هر استان21 ،
شاخص در قالب  4محور آموزشی ،اجتامعی ،اقتصادی و بهداشتی
میباشد که از پژوهش اسالمی ( )1391استخراج شده است.
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به تعبیری در این آزمون در جستجوی این حقیقت میباشیم
که آیا میانگین درصد پرداخت حضوری قبوض به تفکیک
ردههای مختلف توسعه یافتگی استان ،یکسان است؟ خالصه
نتایج آزمون مطابق جداول ( )10و ( )11میباشد.

ج .بررسی سؤالها و فرضیهها
قبل از انجام آزمونهای فرض آماری ،ذکر این نکته رضوری
است که با توجه به مشابه بودن تکنیک انجام این آزمونها در
بخشهای شهری و روستایی ،لذا آزمونها و نتایج آنها رصفاً
در بخش شهری (جامعهی غالب) ارائه شده است.
 فرضیهی یکآزمون آماری این فرضیه مطابق زیر است:
تعداد انشعابات بر درصدپرداخت حضوری قبوض تأثیر ندارد H0:
H1: not H0
به تعبیری در این آزمون در جستجوی این حقیقت میباشیم که
آیا میانگین درصد پرداخت حضوری قبوض به تفکیک ردههای
مختلف انشعابات آب ،یکسان میباشد؟ خالصهی نتایج آزمون
مطابق جدولهای ( )8و ( )9میباشد.

ت حضوری
جدول  -10آمار توصیفی درصد پرداخ 
به تفکیک ردههای توسعه یافتگی استان
ردههای
توسعه یافتگی
1
2
3

ردههای
انشعابات آب
1
2
3
4
5

تعداد
7
10
8
5
5

28/8
28/2
25/5
36/8
20/6

مجموع
منبع تغییرات
مربعات
بینگروهها 1783/8
درونگروهها 9811/6
11595/5
جمع

انحراف
استاندارد
13/7
18/2
20/2
26/8
16/8

درجهی میانگین آمارهی
آزادی مربعات آزمون
0/740 0/494 179/2
4
362/6
30
34
sig

 .1تیامرها -2 ،خطاها

جدول  -12نتایج آزمون توکی و دانکن برای یافنت ردههای
توسعهیافتگی با متوسط درصد پرداخت حضوری مشابه

مطابق جدول ( )9و با توجه به این که  ،sig <0/05لذا تساوی
میانگین درصد پرداخت حضوری قبوض ،به تفکیک ردههای
مختلف انشعابات آب ،در سطح خطای  5درصد معنیدار
میباشد ،بنابراین فرض خنثی پذیرفته میشود .به عبارت دیگر،
با اطمینان (حداقل)  95درصد میتوان چنین اظهارنظر کرد که
به طور متوسط تعداد انشعابات آب بر درصد پرداخت حضوری
قبوض تأثیر نداشته است.
 فرضیهی دوآزمون آماری این فرضیه مطابق زیر است:
توسعه یافتگی استان بر درصدپرداخت حضوری قبوض تأثیر ندارد H0:
H1: not H0
نشریه آب و توسعه پایدار

درجهی میانگین آمارهی
sig
آزادی مربعات آزمون
0/069 2/9 891/9
2
306/6
32
34

مطابق جدول ( )11و با توجه به این که  ،sig <0/05لذا تساوی
میانگین درصد پرداخت حضوری قبوض ،به تفکیک ردههای مختلف
توسعهیافتگی در سطح خطای پنج درصد معنیدار میباشد،
بنابراین فرض خنثی پذیرفته میشود .البته با در نظر گرفنت احتامل
خطای هفت درصد ،فرض خنثی رد میشود .در این صورت میتوان
چنین اظهارنظر منود که با اطمینان (حداقل)  93درصد ،متوسط
درصد پرداخت حضوری قبوض در ردههای مختلف توسعهیافتگی
استان متفاوت میباشد .از این رو به منظور کنکاش بیشتر و یافنت
9
ردهها با متوسط پرداخت حضوری مشابه ،آزمون توکی یا دانکن
انجام گردیده است که نتایج آن مطابق جدول ( )12میباشد.

جدول  -9آنالیز واریانس (یک طرفه) آزمون فرضیهی یک
مجموع
منبع تغییرات
مربعات
بینگروهها717/1 1
درونگروهها10878/4 2
11595/5
جمع

11
18
6

18/3
30/1
38/6

جدول  -11آنالیز واریانس (یک طرفه) آزمون فرضیهی دو

جدول  -8آمار توصیفی درصد پرداخت حضوری
به تفکیک ردههای انشعابات آب
میانگین

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد
14/5
18/8
18/3

ردههای توسعه
یافتگی

تعداد

1
2
3
-sigتوکی
-sigدانکن

11
18
6
-

دستهبندی با خطای 0/05
2
1
18 /36
30/11
30/11
38/67
0/540
0/319
0/293
0/152

مطابق جدول ( )12در سطح خطای پنج درصد ،متوسط درصد
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پرداخت حضوری قبوض در ردههای دوم و سوم توسعه یافتگی،
با یکدیگر همگونی و نزدیکی بیشتری دارند .به عبارت دیگر با
اطمینان حداقل  95درصد ،متوسط درصد پرداخت حضوری قبوض
در رده اول توسعه یافتگی ،با دو رده دیگر ،متفاوت بوده است.
 فرضیهی سهآزمون آماری این فرضیه مطابق زیر است:
وسعت قلمرو رشکت بر درصدپرداخت حضوری قبوض تأثیر ندارد H0:
H1: not H0
به تعبیری در این آزمون در جستجوی این حقیقت میباشیم که
آیا میانگین درصد پرداخت حضوری قبوض به تفکیک ردههای
مختلف وسعت یکسان است؟ نتایج آزمون مطابق جدولهای
( )13و ( )14میباشد .مطابق جدول ( )14و نظر به این که
 ،sig <0/05لذا تساوی میانگین درصد پرداخت حضوری قبوض،
به تفکیک ردههای مختلف وسعت قلمرو ،در سطح خطای 5
درصد معنیدار میباشد ،بنابراین فرض خنثی پذیرفته میشود .به
عبارت دیگر ،با اطمینان (حداقل)  95درصد میتوان چنین اظهار
نظر کرد که وسعت قلمرو رشکت بر درصد پرداخت حضوری
قبوض تأثیر نداشته است.

جدول  -13آمار توصیفی درصد پرداخت حضوری
به تفکیک ردههای وسعت قلمرو رشکت
ردههای
وسعت قلمرو
1
2
3
4
5

تعداد

میانگین

10
8
7
5
5

17/56
30/89
40/43
23/20
28/20

انحراف
استاندارد
15/68
17/15
14/21
13/29
27/85

جدول  -14آنالیز واریانس (یک طرفه) آزمون فرضیهی سه
مجموع
منبع تغییرات
مربعات
بینگروهها 2253/1
درونگروهها 9342/4
11595/5
جمع

جمعبندی

درجهی میانگین آمارهی
آزادی مربعات آزمون
0/153 1/80 563/2
4
311/4
30
34
sig

در مسیر پرداخت حضوری قبوض توسط مشرتکین هدر میرود.
همچنین ایجاد بسرتهای الزم برای افزایش پرداخت غیرحضوری
قبوض یکی از عواملی است که موجب رضایتمندی مشرتکین
شده و آثار بسیار زیادی مانند ترغیب پرداخت به موقع قبوض
و تأمین به موقع نقدینگی را به ارمغان خواهد داشت .اسرتاتژی
افزایش رضایت مشرتکین و مشرتیگرایی برای رشکتهای آب و
فاضالب به دلیل ماهیت کسب و کار منطقهای ،بازار انحصاری،
عدم کاالی جانشین برای آب و  ...بسیار حائز اهمیت میباشد.

خالصهی نتایج فرضیههای پژوهش مطابق جدول ( )15است.
همچنین مطابق آنچه در زیر بخش (الف) ارائه شد با پرداخت
حضوری مشرتکین طی شش دورهی سال  ،1393به تقریب 209
میلیارد ریال به هزینههای جاری صنعت (شهری  122و روستایی
 87میلیارد ریال) تحمیل خواهد شد .این موضوع یک روی سکه
است و روی دیگر آن ،اتالف رسمایهها و منابع ملی میباشد که

جدول  -15خالصه نتایج آزمونهای فرضیههای پژوهش

فرضیه

آمارهی آزمون ()f

sig

تصمیمگیری

تعداد انشعابات بر درصد پرداخت حضوری
قبوض تأثیر ندارد

0/494

0/740

پذیرش

توسعه یافتگی استان بر درصد پرداخت
حضوری قبوض تأثیر ندارد

2/912

عدم پذیرش (با احتامل
0/069
خطای  7درصد)

وسعت (پراکندگی شهرها) قلمرو رشکت بر
درصد پرداخت حضوری قبوض تأثیر ندارد

1/801

تحلیلی بر پرداختهای حضوری قبوض آببها و تأثیر آن بر ...
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پیشنهادات

 -4فرهنگ سازی ،ارتقای سطح پذیرش و اعتامد مشرتکین به
استفاده از فناوریهای نوین و خدمات الکرتونیک از طریق
رسانههای عمومی و درج پیام در قبوض صادره ،تلفن همراه،
چاپ و نصب تراکتهای آموزشی.
 -5ترغیب مشرتکین به پرداخت غیر حضوری و افزایش انگیزه
با ارائهی پاداشهای موردی یا ابزارهای قانونی.10
 -6ارتقا و افزایش امنیت بسرتهای اینرتنتی تبادل اطالعات و
توسعهی سخت افزارهای مرتبط با امور مشرتکین.
 -7توسعهی سامانههای پرداخت غیر حضوری و ترغیب
مشرتکین به استفاده از این سامانهها.
 -8مکاتبه با بانکهای عامل به منظور تفاهم در خصوص عدم
دریافت حضوری قبوض و در نهایت حذف بانکهایی که متایل
به دریافت حضوری قبوض دارند.

مطابق آنچه در این پژوهش گزارش گردید ،برای کاهش
هزینهی کارمزد بانکی مرتبط با وصول قبوض آببها و در
نتیجه افزایش درآمد رشکتهای آب و فاضالب موارد زیر
پیشنهاد میگردد:
 -1بررسی حذف پرداخت قبوض از طریق پست بانکها در
صورت امکان.
 -2تعدیل کارمزد دریافتی پرداخت الکرتونیک قبوض (معادل
 1000ریال).
 -3پیگیری در راستای تصویب مستندات قانونی به منظور
دریافت کارمزد پرداخت حضوری از مشرتکین همسو با اهداف
توسعهی دولت الکرتونیک.

)6- Alternative Hypothesis (H1
7- Critical Region
)8- Significance level (sig
9- Tukey & Duncan
 -10با توجه به نامهی  105976مورخ  93/09/12معاون
اجرایی رییس جمهور که با برقراری آبومنان ماهانه در قبوض
مشرتکین از سال  94موافقت گردیده است ،لذا میتوان
از محل ذخیرهی این مبالغ ،به مشرتکینی که از پرداخت
حضوری قبوض طی چند دوره متوالی اجتناب میورزند اقدام
به ارائهی پاداش منود.

پینوشت
 -1دولت الکرتونیک استفاده از فناوریهای جدید ارتباطی
و اطالعاتی (فاوا) به منظور ارائهی خدمات به شهروندان با
کمترین هزینه و رضایتمندی بیشتر میباشد.
)2- Point Of Sale (POS
 -3موضوع نامهی  92/100/17604مورخ  1392/12/13مدیر
عامل رشکت مهندسی آب و فاضالب کشور
)4- Analysis Of Variance (ANOVA
)5- Null Hypothesis (H0
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تاریخ  ،87/12/12صفحه ( 12بانك و بیمه) .آدرس اینرتنتی:
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رشکت مهندسی آب و فاضالب کشور .1393 .سامانهی اطالعات
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