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صنعت حمل و نقل دريايى/ سال دوم/شماره 2/تابستان95

سازمان و ارائه راهکاربررسی موانع پرداخت الکترونیکی درآمدهای
بلوچستان(دریانوردی استان سیستان واداره کل بنادر ومطالعه موردی)

2آبتینعبدالعزیز،*1الشاریبلوچفرشاد

22/1/49                            تاریخ پذیرش:                             تاریخ پذیرش:                                                        *نویسنده مسئول                                                                    11/11/49تاریخ دریافت: 
ونقل دریایي است.، تمامي حقوق این اثر متعلق به نشریه صنعت حمل1949ونقل دریایي نشریه صنعت حمل©

چکیده
ها ناگزیرند در راستای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکي و ارتقای شود. سازمانترین شکل انجام ميامور بانکي به ساده،امروزه در تجارت الکترونیک

رو نیاز است موانع پرداخت الکترونیکي درآمد سازمان بنادر و دریانوردی بررسي شود. هدف تحقیق حاضر شناسایي موانع رو نیاز است موانع پرداخت الکترونیکي درآمد سازمان بنادر و دریانوردی بررسي شود. هدف تحقیق حاضر شناسایي موانع رو نیاز است موانع پرداخت الکترونیکي درآمد سازمان بنادر و دریانوردی بررسي شود. هدف تحقیق حاضر شناسایینازاکیفیت خدمات به مردم گام بردارند. 
یانوردی استان سیستان و بلوچستان است. تحقیق حاضر با روش پیمایشي و میداني انجام استفاده از پرداخت الکترونیکي در دریافت درآمدهای اداره کل بنادر و دراستفاده از پرداخت الکترونیکي در دریافت درآمدهای اداره کل بنادر و دراستفاده از پرداخت الکترونیکي در دریافت درآمدهای اداره کل بنادر 

حجم . نفر است913به تعداد کارشناسان و مدیران اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان کارشناسان و مدیران اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان کارشناسان و مدیران اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان کارمندان،گرفته است. جامعۀ آماری تحقیق شامل
توزیع شد که و مدیرانکارشناسان،بین کارمندانبین کارمندانبا روش تصادفي ساده بین با روش تصادفي ساده بین با روش تصادفي ساده پرسشنامه 233گیری مورگان تعیین شد و بر این اساسگیری مورگان تعیین شد و بر این اساسگنمونه بر اساس جدول نمونهنمونه بر اساس جدول نمونهنمونه بر اساس جدول 

ها از یک پرسشنامۀ محقق ساخته استفاده شد. برای گردآوری دادهمنظوروتحلیل قرار گرفت. بهوتحلیل قرار گرفت. بهوتحلیل قرار گرفت. یهه و مورد تجزه و مورد تجزه و مورد شدکامل تکمیلطورپرسشنامه به111یتدرنها
کارگیری کارگیری کارگهای تحقیق نشان داد که موانع بههای تحقیق نشان داد که موانع بههای تحقیق نشان داد که موانع ی آماری خي دو و فریدمن استفاده شد. یافتههاآزمونو SPSSآماری افزاراز نرماز نرماز آمدهدستی بهی بهی هادادهوتحلیل یهتجز

های یژگيو،کمبود نیروی انساني متخصص،های فني شبکهاز: ویژگياندیانوردی به ترتیب عبارتیانوردی به ترتیب عبارتیانوردی به ترتیب ر و درر و درر پرداخت الکترونیکي در دریافت درآمدهای سازمان بناد
دریانوردی.های سیستم مالي سازمان بنادر ومقررات مالي و ویژگيهای قوانین وویژگي،سیستم پرداخت الکترونیک

.یانوردیسازمان بنادر و درسازمان بنادر و درسازمان بنادر ،الکترونیکي، پرداخت، پرداخت، بانکداری الکترونیکي،تجارت الکترونیکي:های کلیدیواژه

                                                                                                                                                                                                
Balouch.lashari1976@Gmail.Com، بلوچستانالملل سیستان وکارشناسي ارشد مدیریت بازرگاني گرایش مدیریت مالي، پردیس بین. 1
عضو هیئت علمي دانشگاه دریانوردی و علوم دریایي چابهار.2
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مقدمه-1
کنندگانیکي از عوامل آزاردهنده مراجعهیکي از عوامل آزاردهنده مراجعهیکي از عوامل آزاردهنده مراجعاز دیرباز،همواره و

(. 1911)یاراحمدی خراساني،اداری بوده استاداری بوده استاداری بوده بوروکراسيمقوله ها،سازمان
. بنیادین دگرگون شده استصورتها بهها بهها سازمانورود رایانه عملکردبا

برای اند، هایي که بالفاصله متوجه عواقب این دگرگوني شدههایي که بالفاصله متوجه عواقب این دگرگوني شدههایي که بالفاصله متوجه عواقب این دگرگوني سازمان
های فناوری اطالعات توسعه سیستمرشد و،از این وسیلهمؤثراستفاده 

اند. دادههای الکترونیکي را در اولویت کار خود قرار دمطابق با استاندار
متحول کليبهمؤسساتوهاسازمانمکاتبات اداری در امروزه ارتباطات و

اداری پذیرفتني برزمانکند وکه دیگر فرآیندهایکه دیگر فرآیندهایکه دیگر ایگونهبه،شده است
(.1911)یاراحمدی خراساني،نیست

فناوری درزمینۀهایيهایيهایگذاریمداوم به سرمایهطورها بهها بهها امروزه سازمان
و پردازندميهاستسازماناطالعات که یکي از منابع مهم و نوین 

ایندرامیدوارند بتوانند موقعیت خود را در دنیای رقابتي امروز حفظ کنند. 
تحت ITخود از هایفعالیتمیان صنعت بانکداری نیز به دلیل ماهیت 

عنوان بانکداری الکترونیکي و محصوالتش در قالب پرداخت الکترونیکي 
.کندمياستفاده 

مطرح 1رت الکترونیکينیاز تجاعنوان پیشبانکداری الکترونیکي به
است و تجارت الکترونیکي نیز با اشاعه بانکداری الکترونیکي بیشتر رشد 

توان انتقال مي2های پرداخت الکترونیکيخواهد کرد. با استفاده از سیستم
آنکه نیازی به آنکه نیازی به آنصورت الکترونیکي انجام داد بدون منابع پولي و اعتباری را به

.باشدجابجایي فیزیکي
تناسب هر یک از این و بهداردسطوح مختلف الکترونیکيالکترونیکيالکترونیکبانکداری

اما آنچه در تمامي سطوح توان تعریف خاصي از آن ارائه داد؛سطوح مي
و همچنین ایافزاری رایانههای نرم، استفاده از سیستماستمشاهده قابل

ها صورت دیجیتالي است که در اختیار رایانهپردازش بهاطالعات بانکي قابل
گیرد و هرچه به سمت سطوح باالتر حرکت کنیم، عملیات دستي ار ميقر

تر و دسترسي گستردهای متمرکزتر، شبکۀ قابلهای رایانهکمتر، سیستم
(.1911گودرزی و زبیدی،)محدودیت زماني و مکاني کمتر خواهد بود

های ها و روشامروزه در جهان تجارت الکترونیکي یکي از مدلامروزه در جهان تجارت الکترونیکي یکي از مدلامروزه در جهان 
ی هااین نوآوری جدید توسط شرکتکارگیریشود. بهشود. بهشود. تلقي ميتتجار

شده و این مزایا سبب تقویت بسیارییخلق مزایاموجب،کوچک و بزرگ
از شده است. این پدیده جدید این پدیده جدید این پدیده های کوچک به پیوستن به های کوچک به پیوستن به های کوچک به انگیزه شرکت

به مدیران تواندميها در این زمینهکنندهشناخت موانع و تسهیلشناخت موانع و تسهیلشناخت موانع و رو این
.بهتر کمک کندگیریریزی و تصمیمریزی و تصمیمریزی و در برنامهها سازمان

بیان مسئله-1-1
نفوذ زندگي بشر مختلفهایتجارت الکترونیکي، امروزه در شاخهتجارت الکترونیکي، امروزه در شاخهتجارت الکترونیکي، امروزه در 

که خرید مایحتاج روزانه، امور بانکي، تحصیل و کار ایگونهاست، بهاست، بهاست، کرده
ترین شکل ممکن با درنوردیدن زمان و مکان در از راه دور، همگي به ساده
؛1913همکارانوفرید)پذیر شده استانجامسراسر این کره خاکي 

(.1912مفخّم،نصیری؛1913مفخّم،نصیری
های زودگذر، برداری از فرصتها و بهرهها و بهرهه، کاهش هزینهسرعت، کارایيسرعت، کارایيسرعت، 

؛ ساخته استایایي است که استفاده از تجارت الکترونیکي را گریزناپذیر ایایي است که استفاده از تجارت الکترونیکي را گریزناپذیر ایایي است که استفاده از تجارت الکترونیکي را گریزناپمزمزم

                                                                                         
1.Electronic Trade
2. Electronic Cash

های ایمن روشکارگیریولي قبل از استفاده گسترده تجاری از اینترنت، بهولي قبل از استفاده گسترده تجاری از اینترنت، بهولي قبل از استفاده گسترده تجاری از اینترنت، 
. ایده پرداخت الکترونیکي برای کاالها و باشندميپرداخت حائز اهمیت 

خدمات روی اینترنت نیز، با افزایش تجاری شدن اینترنت و رشد تعداد 
یند آاست. در یک فرگذشته توسعه یافته، در دهۀ، در دهۀ، در دهآنکاربران و کاربرد

کامل تجارت الکترونیکي که شامل بازاریابي، مذاکره، قرارداد و تنظیم 
های پرداخت ، پرداخت، تحویل کاال و پشتیباني است، سیستمنامهتوافق

مبادله وجوه در مدل کلي درنقش مهمي هابانکباارتباطدروازةعنوانبه
.(1912)نصیری مفخّم، هستندهر چرخه تجاری دارا 

وردن قابلیت پرداخت وجوه آفراهم منظورمالي برخط بهمالي برخط بهمالي برخط هایتراکنش
تسهیل و تسریع منظوراستفاده از بستر اینترنت بهاستفاده از بستر اینترنت بهاستفاده از بستر اینترنت الکترونیکي وصورتبه

. در این رابطه الزم است که با شده استمالي ایجاد هایدر انجام تراکنشدر انجام تراکنشدر انجام 
اعتماد مشتریان به انجام ،فياطمینان کاقابلیتفراهم آوردن امنیت وفراهم آوردن امنیت وفراهم آوردن امنیت 

پرداخت بخش حیاتي های. سیستمتبادالت مالي الکترونیکي فراهم گردد
هستند. عملکرد خوب آنها سازمانزیرساخت اقتصادی و مالي یک کشور وزیرساخت اقتصادی و مالي یک کشور وزیرساخت اقتصادی و مالي یک کشور 

اثر آنها در عملکرد کلي نظام ترینمهموجوه موقعدر انتقال امن و بهدر انتقال امن و بهدر انتقال امن و 
,Bank of England)استاقتصادی  2005).

بررسي موانع پرداخت الکترونیکي درآمدحیطه اصلي این تحقیق،
واداره کل بنادردر موردمطالعه بر اساس سازمان بنادرودریانوردی 

هر سازمان هر سازمان هر س،است. بدیهي. بدیهي. استبلوچستاندریانوردی استان سیستان ودریانوردی استان سیستان ودریانوردی استان سیستان 
طراحي شده است مشخصياجتماعي برای نیل به اهداف

، توجه به اصل ، توجه به اصل ، نوین مدیریتهای(. در نظریه1913)رضاییان،
از ،متقاضیان خدماتنیزوآنهارضایتجلبمداری ومداری ومداری مشتری

ورودشمار ميبهتوسعهرشد ورشد ورشد اصلي سنجش کارآمدی وهایگیریجهت
،کنندگاندقت درانجام کار مراجعهدقت درانجام کار مراجعهدقت درانجام کار مراجعصحت،از قبیل سرعت،هایيمؤلفه

عواملي مناسب،رسانياطالعگیرندگان وگیرندگان وگیرندگان با خدمتبرخوردچگونگي رفتار وچگونگي رفتار وچگونگي رفتار 
کنندگان مراجعهگیرندگان وگیرندگان وگیرندگان خدمتمندیموجب رضایتموجب رضایتموجب کههستند

ومدیریت ـازمانـازمان)سـ)سـ)س.ـوندـوندشـشـشميدولتي( شبهیاـي )وـي )ودولتـدولتـدولتهایـگاهـگاهدستـدستـدست
(.1911اداری،نوسازیووریتوسعه فناتوسعه فناتوسعه مرکزکشور، ریزیبرنامه

فیش ،ارائه خدمات به مشتریانقبالدردریانوردیسازمان بنادر وسازمان بنادر وسازمان بنادر 
هایبا توجه به تحوالت سیستمبا توجه به تحوالت سیستمبا توجه به تحوالت .کندپرداختي به روش سنتي دریافت مي

نیاز است رجوعاربابهای نوین و تکریم سیستمهاینیازمندیبانکي وبانکي وبانکي 
بردریانوردیسازمان بنادر وسازمان بنادر وسازمان بنادر انجام شود.انجام شود.انجام الکترونیکي صورتها بهها بهها دریافت
خدماتازاستفاده در راستایاست موظف وزیرانهیئتتصمیماساس

ارتقای کیفیت المللي( والمللي( والمللي( شبکه بانکداری الکترونیک )اعم از داخلي و بین
توسعه کشور گام بردارد.تحقق قانون برنامه پنجمتحقق قانون برنامه پنجمتحقق قانون برنامه ، وخدمات به مردم

، نسبت به برقراری نظام دولت مکلف است از سال اول برنامه پنجمدولت مکلف است از سال اول برنامه پنجمدولت مکلف است از سال اول برنامه 
های تبادل پول و خدمات رویهسازیبانکداری الکترونیکي و پیادهبانکداری الکترونیکي و پیادهبانکداری الکترونیکي و 

های کشور و برای همه در کلیه بانکالملليالکترونیکي ملي و بینالکترونیکي ملي و بینالکترونیکي ملي و 
باشند های کشور موظف ميهمچنین کلیه بانک.مشتریان اقدام نمایدمشتریان اقدام نمایدمشتریان اقدام 

و پرداختالکترونیکي اعتباری، پیشالکترونیکي اعتباری، پیشالکترونیکي اعتباری، هایپولنسبت به صدور انواع کارتنسبت به صدور انواع کارتنسبت به صدور انواع 
های( و پایانهATMخودپرداز )خودپرداز )خودپهایدستگاهنصب تجهیزات مربوط از قبیل 

الکترونیکي کاال و خدمات در کشور خریدوفروش( جهت POSفروش )
است موانع پرداخت الکترونیکي الزماقدام نماید. با توجه به مطالب فوق 

ـرونیک ـرونیک ت الکتـت الکتــت الکتـت الکتي از دولـي از دولــي از دولـي از دولبخشـبخشـبخشـوانـوانعنـعنـعنازمان بنادر و دریانوردی بهازمان بنادر و دریانوردی بهـازمان بنادر و دریانوردی ـازمان بنادر و دریانوردی د سـد ســد سـد سدرآمـدرآمـدرآم
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ارائه گردد.ارائه گردد.ارائه هایيحلراهاز آن استفادهاستقرار واستقرار واستقرار جهتو درو درو شودبررسي 
دالیل عدم استفاده از پرداخت پرسش اصلي این است که تحقیق ایندر

یک از موانع زیر است: در سازمان بنادر و دریانوردی کدامالکترونیکي 
های فني شبکه بانکداری ویژگيمالي،مقرراتقوانین وقوانین وقوانین هایویژگي

ی سیستم پرداخت هاویژگي،تخصص نیروی انساني،الکترونیک
ودریانوردی است؟های مالي سازمان بنادرهای سیستمالکترونیکي و ویژگي

پیشینۀ تحقیق-2-1
تحقیقات اندکي در خصوص شناسایي موانع پذیرش تجارت طورکليبه

ایران انجام شده است. ازجملهتوسعهدرحالالکترونیکي در کشورهای 
( سازمانيبرونبیشتر به موانع محیطي )1911سرمد سعیدی در سال 

تجارت الکترونیکي در ایران پرداخته است. عوامل غیرمستقیممستقیم ومستقیم ومستقیم 
محیطي تأثیرگذار جهت استفاده از تجارت الکترونیکي در این تحقیق به 

موانع محیطي مستقیم: شامل رقبا، تجار، موانع محیطي مستقیم: شامل رقبا، تجار، موانع محیطي مستقیم: ش( 1)شرح زیر بیان شده است:
موانع محیطي غیرمستقیم: شامل موانع محیطي غیرمستقیم: شامل م( 2و )مشتریان، واحدهای توزیع فیزیکي

اجتماعي و فرهنگي، محیط جمعیتي، محیط اقتصادی، محیط محیط
سیاسي و قانوني، محیط تکنولوژیکي.

عوامل خالصه شدند:این صورتموانع به ترتیب اهمیت به در نهایت
ی، اجتماعي و فرهنگي، تجار، مشتریان، سیاسي و قانوني، عوامل اقتصاد

رقبا، عوامل تکنولوژیکي، واحدهای توزیع فیزیکي، عوامل جمعیتي.
به بررسي موانع پذیرش و گسترش ، 2333ن، و همکارا1الزوجریتا و

کوچک هلند پرداختند. روش تحقیق هایشرکتتجارت الکترونیکي در 
کارمند 93کت با کمتر از شر1333آنها کمّي اکتشافي و جامعه آماری آن آنها کمّي اکتشافي و جامعه آماری آن آنها کمّ

اطالعات، پرسشنامه بوده است. طي نتایج آوریهلندی و روش جمعهلندی و روش جمعهلندی و روش 
موانع پذیرش و گسترش تجارت الکترونیکي در ترینمهمتحقیق، 

عدم یکپارچگي و ( 1)بندی شد:طبقهشرح این های کوچک هلند به شرکت
عدم درك ( 2و )ایندهای شرکت با تجارت الکترونیکسازگاری ساختار و فرسازگاری ساختار و فرسازگاری ساختار و ف

.منافع استفاده از اینترنت )ابهام در منافع(مدتمستقیم و کوتاهمستقیم و کوتاهمستقیم و 
های سازماني به بررسي محركبه بررسي محركب،2331، و همکاران2مونیدیپا ترافدارامونیدیپا ترافدارامونیدیپا 

ن پرداختند. روش تأثیرگذار در توسعه تجارت الکترونیکي در هندوستا
هندی شرکت 9معه آماری آن تحلیلي و اکتشافي و جاـتحقیق آنها کیفي

آوری اطالعات، مصاحبه چهره صنعت خدمات مالي و روش جمعةدر حوز
به چهره، اطالعات صنعت، گزارش جراید و اسناد و مدارك تجاری بوده 

است. 
های سازماني تأثیرگذار در توسعه طي نتایج این تحقیق، محرك

نقش مدیران و ( 1)از: اندتجارت الکترونیکي به ترتیب اهمیت عبارتتجارت الکترونیکي به ترتیب اهمیت عبارتتجارت الکترونیکي به ترتیب اهمیت 
( ویژگي متخصصان ( ویژگي متخصصان ( 9و )سازمانيهای( ویژگي( ویژگي( 2، )رهبران عالي شرکت

.اطالعاتي )عامل غیرمستقیم(هایسیستم
بندی موانع پذیرش تجارت الکترونیکي به تقسیم،2339، 9مک گریگور

بندی موانع پذیرش تجارت الکترونیکي تقسیم،پرداختند. طي نتایج تحقیق
موانع تجارت الکترونیکي بسیار سخت )موانعي موانع تجارت الکترونیکي بسیار سخت )موانعي موانع تج( 1آمد: )به این صورت در

شود شرکت نتواند به پذیرش تجارت الکترونیکي اقدام کند.( که باعث مي
                                                                                         
1. Walczuch
2. Monideepa Tarafdara
3. MaCGREGOR

شامل عدم مهارت و دانش فني در سازمان، اجرای پیچیده تجارت 
نبود وقت کافي برای ،گذاری باالالکترونیکي در سازمان، احتیاج به سرمایه

اجرای تجارت الکترونیکي، سختي انتخاب در پذیرش راهبردهای مختلف اجرای تجارت الکترونیکي، سختي انتخاب در پذیرش راهبردهای مختلف اجرای تجارت الکترونیکي، سختي انت
موانع تجارت الکترونیکي نامناسب ( 2و )تجارت الکترونیکي، موارد امنیتي

راهدرشود کار سازمان )موانعي که برای سازمان نامناسب است و باعث مي
شامل ناسازگاری تجارت پذیرش تجارت الکترونیکي خلل پیدا کند(،پذیرش تجارت الکترونیکي خلل پیدا کند(،پذیرش تجارت الکترونیکي خلل 

تجارت الکترونیکي در سازگاریالکترونیکي یا محصوالت و خدمات، ناالکترونیکي یا محصوالت و خدمات، ناالکترونیکي یا محصوالت و خدمات، 
، ناسازگاری مشتریان با خدمات تجارت الکترونیکي، وکارفرایندهای کسبفرایندهای کسبفرایندهای 

.باشدميکمبود مزایای استفاده از تجارت الکترونیکي در شرکت

روش تحقیقـ2
اطالعات استفاده روش پیمایشي جهت گردآوریروش پیمایشي جهت گردآوریروش پیمایشي جهت از در این تحقیق 

. محسوب شودهای میداني در زمره تحقیقتواندتواندتوانميشده است، بنابراینشده است، بنابراینشده است، 
کارشناسان و مدیران اداره کارمندان،آماری این تحقیق شامل کلیهجامعۀ

. نفر است913به تعداد دریانوردی استان سیستان و بلوچستان وکل بنادر
233، آوری پرسشنامه به تعداد مناسبحصول اطمینان از جمعمنظوربه

111توزیع شد که درنهایتتوزیع شد که درنهایتتوزیع شد که و مدیرانکارشناسان،پرسشنامه بین کارمندانپرسشنامه بین کارمندانپرسشنامه بین 
.گرفتوتحلیل قرارآوری و مورد تجزیهآوری و مورد تجزیهآوری جمعطور کامل تکمیلپرسشنامه بهپرسشنامه بهپرسشنامه 

گیری مورگان انتخاب شد و بر اساس جدول نمونهآماری نمونۀنمونۀحجم نمونحجم نمونحجم 
تماميعدم دسترسي بهعدم دسترسي بهعدم دسترسي دلیل. به. به. تصادفي انتخاب شدندتصادفي انتخاب شدندتصادفي انتخاب صورتها بهنمونه
تصادفي ساده از لیست صورتنمونه بهنمونه بهنمونه یجامعه آماری اعضایاعضا

منظور گردآوری اطالعات از بهند.، انتخاب شداز سوی ادارهاز سوی ادارهاز سوی شدهمعرفي
که شدساخته استفاده پرسشنامۀ محققوای و میدانيروش کتابخانه

بهمربوطهای( سؤال( سؤال( 2و )مشخصات فردیمشخصات فردیمشخصات وعمومياطالعات ( 1)شامل:
دریانوردی وپرداخت الکترونیک در اداره کل بنادرکارگیریبررسي موانع بهبررسي موانع بهبررسي موانع 

.باشدميبلوچستان سیستان وسیستان وسیستان استان
با استفاده از نظرات متخصصان و اساتید ابزار تحقیقروایي محتوایيروایي محتوایيروایي محتوای

منظور تعیین پایایي پرسشنامه از ضریب و بهدانشگاه مورد تائید قرار گرفت
که با توجه به محاسبه شد49/3مقدار آنآلفای کرونباخ استفاده شد و

بیشتر است، لذا ابزار تحقیق از پایایي باالیي 1/3اینکه این مقدار از 
SPSSافزار آماری ها نیز از نرموتحلیل دادهمنظور تجزیهبرخوردار است. به

استفاده شده است.فریدمن و تحلیل های آماری کای اسکوئرآزمونو

هاتجزیه و تحلیل دادهـ 3
اسمیرنوف جهت ها ابتدا از آزمون کولموگروف ـبرای آزمون فرضیه
ها از ها استفاده شد و سپس برای آزمون فرضیهبررسي نرمال بودن داده

دو و فریدمن استفاده شد.آزمون خي

نرمال بودن-1-3
معنادار %9در سطح آلفای ، شده برای همه متغیرهامحاسبهzمیزان 

فرض صفر مبني است، لذا ترکوچک39/3از p-valueاست یعني میزان 
ـرات مربوط به ـرات مربوط به توان گفت نمـتوان گفت نمـتوان گفت نمدرنتیجه مي،شودها رد ميـرمال بودن دادهـرمال بودن دادهبر نـبر نـبر ن
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باشند بر همین اساس الزم است دارای توزیع نرمال نميهاهمه متغیر
از آزمون ناپارامتریک خي دو و فریدمن برای پاسخ به سؤاالت استفاده 

شود.

آزمون سؤال اصلی تحقیقآزمون سؤال اصلی تحقیقآزمون سؤال اصلی -2-3
کي در دریافت درآمدهای سازمان کي در دریافت درآمدهای سازمان یکیکالکترونیالکترونیالکترونپرداخت موانع استفاده از

تواند باشد؟ميعوامليدریانوردی چه بنادر و

پرداخت موانع استفاده از: آزمون فریدمن در مورد: آزمون فریدمن در مورد: آزمون فریدمن (2)جدول
ودریانوردیدر دریافت درآمدهای سازمان بنادرکیکییکیکالکترونیالکترونیالکترون

هامیانگین رتبه کیکییکیکالکترونیالکترونیپرداخت الکترونپرداخت الکترونپرداخت موانع استفاده از
24/9
32/9
33/9
19/2
43/2

های فني شبکهویژگي
نیروی انساني متخصصکمبود 
های سیستم پرداخت الکترونیکویژگي
های سیستم مالي سازمان بنادر و دریانوردیویژگي

ویژگي قوانین و مقررات مالي
312/3     سطح معناداری     سطح معناداری                    9   درجه آزادی=    درجه آزادی=                     94/12خي دو = 

( در سطح آلفای 49/12دهد میزان خي دو )نتایج آزمون فریدمن نشان مي
ـيـيوانعـوانعــوانعـوانعن مـن مــن مـن مارتي بیـارتي بیــارتي بیـارتي بیود به عبـود به عبــود به عبـود به عبشـشـشـر رد ميـر رد ميرض صفـرض صفــرض صفـرض صفادار است و فـادار است و فــادار است و فـادار است و فمعنـمعنـمعن39/3

در دریافت درآمدهای سازمان کيکيیکیکالکترونیالکترونیالکترونپرداختمنجر به استفاده ازکه
ای با توجه به میانگین رتبهشود تفاوت وجود دارد ودریانوردی ميبنادر وبنادر وبنادر 

های فني شبکه دارای باالترین شود که ویژگيگونه برآورد مياینـوانع ـوانع مـمـم
د.کمبود نیروی انساني متخصص قرار دارکمبود نیروی انساني متخصص قرار دارکمرتبه است و در رتبۀ بعدرتبه است و در رتبۀ بعدرتبه است و 

فرعیهایپرسشآزمون 
مقررات مالي مانعي جهت ی قوانین وهاژگيژگيیژگیژگیآیا وآیا وآیا پرسش فرعي اول:

ودریانوردی استان کارگیری پرداخت الکترونیکي در اداره کل بنادربه
باشد؟باشد؟باشميسیستان و بلوچستان 

شده دهد خي دو مشاهدهدو نشان ميآمده از آزمون خيدستنتایج به
(11/41=x2 در سطح آلفای )شود. معنادار است و فرض صفر رد مي39/3

شده و مورد انتظار تفاوت معناداری مشاهده اني مشاهدهبه عبارتي بین فراو
ی قوانین و مقررات مالي مانعي جهت هاژگيژگيیژگیژگیشود. درنتیجه وشود. درنتیجه وشود. درنتیجه مي
دریانوردی استان کارگیری پرداخت الکترونیکي در اداره کل بنادر وبه

باشد.باشد.باشميسیستان و بلوچستان 
های فني شبکه بانکداری الکترونیک آیا ویژگيپرسش فرعي دوم:

ودریانوردی کارگیری پرداخت الکترونیکي در اداره کل بنادرمانعي جهت به
؟باشدمياستان سیستان و بلوچستان 

ها: آمار توصیفی مربوط به بررسی نرمال بودن داده(1جدول )
و قوانین

مقررات مالی
سیستم مالی 

سازمان دریانوردی
پرداخت 
الکترونیك

نیروی 
انسانی

های ویژگی
فنی

111
99/9
199/3
94/1
329/3

111
99/9
114/3
11/1
339/3

111
99/9
124/3
91/2
333/3

111
13/9
119/3
13/2
333/3

111
12/9
119/3
43/1
331/3

تعداد
میانگین

انحراف استاندارد
(Z)اسمیرنوف-کولموگروف

سطح معناداری

ويژگي هاي  
فني شبكه

كمبود نيروي  
انساني  
متخصص

ويژگي هاي  
سيستم  

پرداخت  
الكترونيك

ويژگي هاي  
سيستم مالي  

سازمان بنادر  
و دريانوردي

ويژگي قوانين  
و مقررات 

مالي

رتبه 3.26 3.02 3 2.83 2.9

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3
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آمدهاکی در دریافت درکی در دریافت دریکیکالکترونیالکترونیپرداخت الکترونپرداخت الکترونپرداخت موانع استفاده ازبندی: رتبه(1)نمودار
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کارگیری مقررات مالی مانعی جهت به: قوانین و(3)جدول
پرداخت الکترونیکی

فراوانی مورد هاماندهباقی
انتظار

فراوانی 
مقداردرصدشدهمشاهده

39/9-
9/11
9/91
9/14-

9/91
9/91

91.99/91
9/91

1
91
49
21
111

2/9
2/91
1/91
9/19
3/133

کم
ایتااندازه
زیاد

خیلي زیاد
کل

مقررات مالی: آزمون خی دو مربوط به قوانین و(4)جدول

موانع قوانین و مقررات
11/41

9
333/3

میزان خي دو
درجه آزادی

سطح معناداری

های فنی شبکه بانکداری الکترونیك : ویژگی(5)جدول
کارگیری پرداخت الکترونیکیمانعی جهت به

فراوانی مورد هاماندهباقی
انتظار

فراوانی 
مقداردرصدشدهمشاهده

9/94-
9/11-
9/99
9/9

9/91
9/91
9/91
9/91

1
99
42
92
111

1/9
1/11
9/94
3/21
3/133

کم
ایتااندازه
زیاد

خیلي زیاد
کل

های : آزمون خی دو مربوط به ویژگی(6)جدول
فنی شبکه بانکداری الکترونیك

های فنی شبکه بانکداری الکترونیكویژگی
91/11

9
333/3

دومیزان خي
درجه آزادی

سطح معناداری

شده دهد خي دو مشاهدهدو نشان ميآمده از آزمون خيدستنتایج به
(91/11=x2 در سطح آلفای )شود. معنادار است و فرض صفر رد مي39/3

شده و مورد انتظار تفاوت معناداری مشاهده به عبارتي بین فراواني مشاهده
های فني شبکه بانکداری شود، ویژگيچنین برآورد ميشود. درنتیجه مي

کارگیری پرداخت الکترونیکي در اداره کل بنادر والکترونیک مانعي جهت به
باشد.باشد.باشدریانوردی استان سیستان و بلوچستان ميدریانوردی استان سیستان و بلوچستان ميدریانوردی استان سیستان و بلوچستان 

جهت مانعي آیا کمبود نیروی انساني متخصص پرسش فرعي سوم:
ودریانوردی استان کارگیری پرداخت الکترونیکي در اداره کل بنادرکارگیری پرداخت الکترونیکي در اداره کل بنادرکارگیری پرداخت الکترونیکي در اداره کل ببه

؟باشدميسیستان و بلوچستان 
شده دهد خي دو مشاهدهآمده از آزمون خي دو نشان ميدستنتایج به

(11/12=x2 در سطح آلفای )شود. معنادار است و فرض صفر رد مي39/3
شده و مورد انتظار تفاوت معناداری مشاهده به عبارتي بین فراواني مشاهده

نیروی انساني متخصص شود، کمبودشود. درنتیجه چنین برآورد ميشود. درنتیجه چنین برآورد ميشود. درنتیمي
دریانوردی کارگیری پرداخت الکترونیکي در اداره کل بنادر ومانعي جهت به

باشد.باشد.باشمياستان سیستان و بلوچستان 
ـکي ـکي رونیـرونیــرونیـرونیرداخت الکتـرداخت الکتــرداخت الکتـرداخت الکتهای سیستم پـهای سیستم پـهای سیستم پـژگيـژگيا ویـا ویــا ویـا ویآیـآیـآیپرسش فرعي چهارم:

در ادارهـرداخت الکترونیکيـرداخت الکترونیکيکارگیری پـکارگیری پـکارگیری پبانکداری الکترونیکي مانعي جهت به

باشد؟باشد؟باشميدریانوردی استان سیستان و بلوچستان کل بنادر و
کارگیری نیروی انسانی متخصص مانعی جهت به: کمبود(7)جدول

پرداخت الکترونیکی
فراوانی مورد هاماندهباقی

انتظار
فراوانی 

مقداردرصدشدهمشاهده

9/94-
9/11-
9/99
9/1

9/91
9/91
9/91
9/91

1
91
14
92
111

1/9
1/29
1/91
3/22
3/133

کم
ایتااندازه
زیاد

خیلي زیاد
کل

آزمون خی دو مربوط به کمبود(:8)جدول
نیروی انسانی متخصص

نیروی انساني متخصصکمبود
12.11

9
333/3

میزان خي دو
درجه آزادی

سطح معناداری

بانکداری الکترونیکی های سیستم پرداخت الکترونیکیهای سیستم پرداخت الکترونیکیهای سیستم پرداخت (: ویژگی9)جدول 
کارگیری پرداخت الکترونیکیمانعی جهت به

فراوانی مورد هاماندهباقی
انتظار

فراوانی 
مقداردرصدشدهمشاهده

9/99-
9/13-
9/12
9/11-

9/91
1/91
9/91
9/91

11
91
134
93
111

4/9
9/14
1/91
1/11
3/133

کم
ایتااندازه
زیاد

خیلي زیاد
کل

های (: آزمون خی دو مربوط به ویژگی11)جدول 
سیستم پرداخت الکترونیکی
سیستم پرداخت الکترونیکی

99/114
9
333/3

میزان خي دو
درجه آزادی

سطح معناداری

شده دهد خي دو مشاهدهآمده از آزمون خي دو نشان ميدستنتایج به
(99/114=x2 در سطح آلفای )صفر رد است و فرض معنادار39/3

شده و مورد انتظار تفاوت معناداری شود. به عبارتي بین فراواني مشاهدهمي
های سیستم شود، ویژگيدرنتیجه چنین برآورد ميشود.مشاهده مي

کارگیری پرداخت بانکداری الکترونیکي مانعي جهت بهپرداخت الکترونیکي
بلوچستان ودریانوردی استان سیستان والکترونیکي در اداره کل بنادر

.باشدمي
سازمانماليسیستمهایفرعي پنجم: آیا ویژگيفرعي پنجم: آیا ویژگيفرعي پنجم: آیا پرسش

؟باشدميکي کي یکیکالکترونیالکترونیالکترونپرداخت ازمانع استفادهمانع استفادهمانع بنادرودریانوردی
شده دو مشاهدهدهد خيدو نشان ميآمده از آزمون خيدستنتایج به

(11/99=x2 در سطح آلفای )شود. معنادار است و فرض صفر رد مي39/3
ـاهدهـاهدهشده و مورد انتظار تفاوت معناداری مشـشده و مورد انتظار تفاوت معناداری مشـشده و مورد انتظار تفاوت معناداری مشعبارتي بین فراواني مشاهدهبه 
سازمانمالي مالي مالیستمیستمسیسیسهای ویژگيشود،شود. درنتیجه چنین برآورد ميمي

کارگیری پرداخت الکترونیکي در اداره کل جهت بهمانعي ی یانوردیانوردیبنادرودر
باشد.ميدریانوردی استان سیستان و بلوچستان بنادر و
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ی مانعی یانوردیانوردیدروبنادری سازمانی سازمانمالی مالی مالیستمیستمسیسیی سی سی هاژگیژگییژگیژگیو(: 11)جدول
کارگیری پرداخت الکترونیکیجهت به

فراوانی مورد هاماندهباقی
انتظار

فراوانی 
مقداردرصدشدهمشاهده

9/91-
9/11
9/24
9/4-

9/91
9/91
9/91
9/91

13
19
11
91
111

9.9
4/99
4/93
4/14
3/133

کم
ایتااندازه
زیاد

خیلي زیاد
کل

های (: آزمون خی دو مربوط به ویژگی12)جدول 
سیستم مالی سازمان

ی سازمانی سازمانمالی مالی مالیستمیستمسیسیهای سهای سهای ویژگی
11/99

9
333/3

دومیزان خي
درجه آزادی

سطح معناداری

گیرینتیجهـ4
هدف از پژوهش حاضر بررسي موانع پرداخت الکترونیکي درآمدهای

. نتایج تحقیق باشدميودریانوردی استان سیستان و بلوچستان سازمان بنادر
در دریافت کيکيیکیکالکترونیالکترونیالکترونپرداختازنشان داد بین موانعي که منجر به استفاده 

شود تفاوت وجود دارد و با توجه به ودریانوردی ميدرآمدهای سازمان بنادر
های فني شبکه ویژگيشود کهگونه برآورد ميای موانع، اینمیانگین رتبه

های و کمبود نیروی انساني متخصص، ویژگيدارای باالترین رتبه است
های سیستم پرداخت الکترونیک، ویژگي قوانین و مقررات مالي و ویژگي

های بعدی قرار دارند.سیستم مالي سازمان بنادر و دریانوردی در رتبه
ریانوردی نسبت به وداساس نتایج تحقیق الزم است اداره کل بنادربر

های رفع موانع فني شبکه بانکداری الکترونیکي از قبیل ایجاد زیرساخت
افزاری و همچنین نسبت به باال بردن سرعت اینترنت و نرمافزاری وسخت

افزاری های مجازی گام بردارد. بهبود و توسعه تجهیزات سختایجاد شبکه
ن احساس راحتي بیشتری در ای که کاربراگونهو زیرساختي این فناوری به

سایت داشته باشند، کمک شایاني در استفاده راحت از این استفاده از وب
کرد. کاهش خطاهای سیستمي و افزایش سرعت انجام فناوری خواهد

بود که پذیرش این فناوری را ها، از نتایج این راهکار خواهدتراکنش
ساده برای استفاده کاربران داد. عالوه بر این، ارائه راهنمایافزایش خواهد

صورت متني و نیز در قالب تصاویر متحرك )پویانمایي(، سایت بهدر وب
شود. سایت ميموجب افزایش سادگي استفاده از وب

هایي که خود را موظف به استفاده از ها و شرکتهمچنین سازمان
را در این دانند، باید توان نیروی انساني خودشیوه بانکداری الکترونیکي مي

مثال در مدل بانکداری الکترونیکي عنوانخصوص باال ببرند، چراکه اگر به
خوبي از عهدة مسائل تخصصي در حتي تمامي کارکنان و عوامل بانکي به

کارگیری این مدل برآیند، در صورت نارسا بودن توان استفاده استفاده و به
بانکداری الکترونیکي ناقص ها، عموم مردم، تجار(، فعالیت کاربران )سازمان

خواهد ماند.
دریانوردی استان سیستان وعالوه بر این ضروری است اداره کل بنادر

ـرداخت ـرداخت های پـهای پـهای پـمـمح  امنیت سیستـح  امنیت سیستــح  امنیت سیستـح  امنیت سیستطـطــطـطردن سـردن ســردن سـردن سبـبـبـسبت به باالـسبت به باالان نـان نــان نـان نوچستـوچستــوچستـوچستبلـبلـبلو

های الکترونیکي اقدام کند. مشکالتي سرقتاز الکترونیکي جهت جلوگیری 
های پرداخت از قبیل ناکافي بودن ویژگي قابلیت تبدیل سیستماز قبیل ناکافي بودن ویژگي قابلیت تبدیل سیستماز قبیل ناکافي بودن ویژگ

های پرداخت الکترونیکي، توسعه اندك در استفاده از مزایایي سیستم
الکترونیکي در بین آحاد شهروندان و سازمان و مشتریان، مشکالت مربوط 

درآمد های پرداخت الکترونیکي برهای پرداخت الکترونیکي برهای پرداخت الکترونیکي میزان تأثیرگذاری سیستمبه امنیت و
خت الکترونیکي در اداره کل بنادر وکارگیری پرداجهت بهمانعي سازمان 

.باشددریانوردی استان سیستان و بلوچستان ميدریانوردی استان سیستان و بلوچستان ميدریانوردی استان سیستان و بلوچستان 
جهت های قوانین و مقررات مالي نیز مانعيهای قوانین و مقررات مالي نیز مانعيهای قوانین و مقررات مالي نیز دهد ویژگينتایج نشان مي

. توسعه باشدميدریانوردی پرداخت الکترونیکي درآمدهای اداره کل بنادر و
ها و افراد د تا شرکتدارتجارت الکترونیک به چارچوب مناسب قانوني نیاز

آنها در هنگام تبادالت مالي مطمئن سازد. از حفاظت کافي را در مورد
ها های حقوقي و قانوني تجارت الکترونیک سازمانهنگام طراحي زیرساخت

باید توجه داشته باشند که این کار تأثیرات بسیار اساسي بر عملکرد تجاری 
شود.الی سازمان ميوری باو منجر به بهرهگذاردميجای به
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Abstract:

oday, the banking matters are done in the simplest way through E-commerce. The organizations are obliged to 

apply electronic banking services and promote their service quality. Hence, there is a need to investigate the 

barriers to E-pay of income. The purpose of the present research is to identify the barrier to applying the E-pay in 

receiving the income of Ports and Maritime Administration of Sistan and Baluchistan Province. The population of the 

research includes 380 of employees and managers of Ports and Maritime Administration of Sistan and Baluchistan 

Province. The sample size was determined using Morgan table, based on which 200 questionnaire were distributed by 

simple randomized method. Ultimately, 186 questionnaires were filled and analyzed. A researcher-made questionnaire 

was used to collect data. To analyze the obtained data, SPSS software and Chi-square and Friedman tests were applied.

The results reveal that barriers to using E-pay in PMO income are: technical characteristics of the network, shortage in 

skilled manpower, characteristics of E-pay system, characteristics of financial rules and regulations, and characteristics 

of PMO financial system  of PMO financial system  of PMO financial system
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