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تاریخ پذیرش49/1/22 :

امروزه در تجارت الکترونیک ،امور بانکي به سادهترین شکل انجام ميشود .سازمانها ناگزیرند در راستای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکي و ارتقای
شناسایي موانع
کیفیت خدمات به مردم گام بردارند .ازاین رو نیاز است موانع پرداخت الکترونیکي درآمد سازمان بنادر و دریانوردی بررسي شود .هدف تحقیق حاضر شناسای
استفاده از پرداخت الکترونیکي در دریافت درآمدهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان است .تحقیق حاضر با روش پیمایشي و میداني انجام
گرفته است .جامعۀ آماری تحقیق شامل کارمندان ،کارشناسان و مدیران اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان به تعداد  913نفر است .حجم
نمونه بر اساس جدول نمونهگگیری مورگان تعیین شد و بر این اساس  233پرسشنامه با روش تصادفي ساده بین کارمندان ،کارشناسان و مدیران توزیع شد که
درنهایت  111پرسشنامه بهطور کامل تکمیل شده و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .بهمنظور گردآوری دادهها از یک پرسشنامۀ محقق ساخته استفاده شد .برای
کارگیری
تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده از نرمافزار آماری  SPSSو آزمونهای آماری خي دو و فریدمن استفاده شد .یافتههای تحقیق نشان داد که موانع بهکارگ
پرداخت الکترونیکي در دریافت درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی به ترتیب عبارتاند از :ویژگيهای فني شبکه ،کمبود نیروی انساني متخصص ،ویژگيهای
سیستم پرداخت الکترونیک ،ویژگيهای قوانین و مقررات مالي و ویژگيهای سیستم مالي سازمان بنادر و دریانوردی.
واژههای کلیدی :تجارت الکترونیکي ،بانکداری الکترونیکي ،پرداخت الکترونیکي ،سازمان بنادر و دریانوردی.
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 -1مقدمه

مراجعهکنندگان
همواره و از دیرباز ،یکي از عوامل آزاردهنده مراجع
سازمانها ،مقوله بوروکراسي اداری بوده است (یاراحمدی خراساني.)1911 ،
با ورود رایانه عملکرد سازمانها بهصورت بنیادین دگرگون شده است.
سازمانهایي که بالفاصله متوجه عواقب این دگرگوني شدهاند ،برای
استفاده مؤثر از این وسیله ،رشد و توسعه سیستمهای فناوری اطالعات
مطابق با استانداردهای الکترونیکي را در اولویت کار خود قرار دادهاند.
امروزه ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمانها و مؤسسات بهکلي متحول
شده است ،بهگونهای که دیگر فرآیندهای کند و زمانبر اداری پذیرفتني
نیست (یاراحمدی خراساني.)1911 ،
هایي درزمینۀ فناوری
امروزه سازمانها بهطور مداوم به سرمایهگذاریهای
اطالعات که یکي از منابع مهم و نوین سازمانهاست ميپردازند و
امیدوارند بتوانند موقعیت خود را در دنیای رقابتي امروز حفظ کنند .در این
میان صنعت بانکداری نیز به دلیل ماهیت فعالیتهای خود از  ITتحت
عنوان بانکداری الکترونیکي و محصوالتش در قالب پرداخت الکترونیکي
استفاده ميکند.
1
بانکداری الکترونیکي بهعنوان پیشنیاز تجارت الکترونیکي مطرح
است و تجارت الکترونیکي نیز با اشاعه بانکداری الکترونیکي بیشتر رشد
خواهد کرد .با استفاده از سیستمهای پرداخت الکترونیکي 2ميتوان انتقال
منابع پولي و اعتباری را بهصورت الکترونیکي انجام داد بدون آنآنکه نیازی به
جابجایي فیزیکي باشد.
الکترونیکي سطوح مختلف دارد و بهتناسب هر یک از این
بانکداری الکترونیک
سطوح ميتوان تعریف خاصي از آن ارائه داد؛ اما آنچه در تمامي سطوح
قابلمشاهده است ،استفاده از سیستمهای نرمافزاری رایانهای و همچنین
اطالعات بانکي قابلپردازش بهصورت دیجیتالي است که در اختیار رایانهها
قرار ميگیرد و هرچه به سمت سطوح باالتر حرکت کنیم ،عملیات دستي
کمتر ،سیستمهای رایانهای متمرکزتر ،شبکۀ قابلدسترسي گستردهتر و
محدودیت زماني و مکاني کمتر خواهد بود (گودرزی و زبیدی.)1911 ،
امروزه در جهان تجارت الکترونیکي یکي از مدلها و روشهای
تجارت تلقي ميشود .بهکارگیری این نوآوری جدید توسط شرکتهای
کوچک و بزرگ ،موجب خلق مزایای بسیاری شده و این مزایا سبب تقویت
انگیزه شرکتهای کوچک به پیوستن به این پدیده جدید شده است .از
اینرو شناخت موانع و تسهیلکنندهها در این زمینه ميتواند به مدیران
سازمانها در برنامهریزی و تصمیمگیری بهتر کمک کند.
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تجارت الکترونیکي ،امروزه در شاخههای مختلف زندگي بشر نفوذ
کرده است ،بهگونهای که خرید مایحتاج روزانه ،امور بانکي ،تحصیل و کار
از راه دور ،همگي به سادهترین شکل ممکن با درنوردیدن زمان و مکان در
سراسر این کره خاکي انجامپذیر شده است (فرید و همکاران 1913؛
نصیری مفخّم1913 ،؛ نصیری مفخّم.)1912 ،
سرعت ،کارایي ،کاهش هزینههها و بهرهبرداری از فرصتهای زودگذر،
گریزناپذیر ساخته است؛
ممزایایي است که استفاده از تجارت الکترونیکي را گریزناپ

ولي قبل از استفاده گسترده تجاری از اینترنت ،بهکارگیری روشهای ایمن
پرداخت حائز اهمیت ميباشند .ایده پرداخت الکترونیکي برای کاالها و
خدمات روی اینترنت نیز ،با افزایش تجاری شدن اینترنت و رشد تعداد
دهۀ گذشته توسعه یافته است .در یک فرآیند
کاربران و کاربرد آن ،در ده
کامل تجارت الکترونیکي که شامل بازاریابي ،مذاکره ،قرارداد و تنظیم
توافقنامه ،پرداخت ،تحویل کاال و پشتیباني است ،سیستمهای پرداخت
بهعنوان دروازة ارتباط با بانکها نقش مهمي در مبادله وجوه در مدل کلي
هر چرخه تجاری دارا هستند (نصیری مفخّم.)1912 ،
تراکنشهای مالي برخط بهمنظور فراهم آوردن قابلیت پرداخت وجوه
بهصورت الکترونیکي و استفاده از بستر اینترنت بهمنظور تسهیل و تسریع
در انجام تراکنشهای مالي ایجاد شده است .در این رابطه الزم است که با
فراهم آوردن امنیت و قابلیت اطمینان کافي ،اعتماد مشتریان به انجام
تبادالت مالي الکترونیکي فراهم گردد .سیستمهای پرداخت بخش حیاتي
زیرساخت اقتصادی و مالي یک کشور و سازمان هستند .عملکرد خوب آنها
در انتقال امن و بهموقع وجوه مهمترین اثر آنها در عملکرد کلي نظام
اقتصادی است ).(Bank of England, 2005
حیطه اصلي این تحقیق ،بررسي موانع پرداخت الکترونیکي درآمد
سازمان بنادرودریانوردی بر اساس مطالعه در مورد اداره کل بنادر و
دریانوردی استان سیستان و بلوچستان است .بدیهي است ،هر سسازمان
اجتماعي برای نیل به اهداف مشخصي طراحي شده است
(رضاییان .)1913،در نظریههای نوین مدیریت ،توجه به اصل
مشتریمداری و جلب رضایت آنها و نیز متقاضیان خدمات ،از
جهتگیریهای اصلي سنجش کارآمدی و رشد و توسعه بهشمار ميرود و
مراجعهکنندگان،
مؤلفههایي از قبیل سرعت ،صحت ،دقت درانجام کار مراجع
چگونگي رفتار و برخورد با خدمتگیرندگان و اطالعرساني مناسب ،عواملي
هستند که موجب رضایتمندی خدمتگیرندگان و مراجعهکنندگان
(ســازمان مدیریت و
دولتــي (و یا شبهدولتي) ميششــوند( .س
دستــگاههای دولت
دست
برنامهریزی کشور ،مرکز توسعه فناوری و نوسازی اداری.)1911 ،
سازمان بنادر و دریانوردی در قبال ارائه خدمات به مشتریان ،فیش
پرداختي به روش سنتي دریافت ميکند .با توجه به تحوالت سیستمهای
بانکي و نیازمندیهای سیستمهای نوین و تکریم اربابرجوع نیاز است
دریافتها بهصورت الکترونیکي انجام شود .سازمان بنادر و دریانوردی بر
اساس تصمیم هیئتوزیران موظف است در راستای استفاده از خدمات
شبکه بانکداری الکترونیک (اعم از داخلي و بینالمللي) و ارتقای کیفیت
خدمات به مردم ،و تحقق قانون برنامه پنجم توسعه کشور گام بردارد.
دولت مکلف است از سال اول برنامه پنجم ،نسبت به برقراری نظام
بانکداری الکترونیکي و پیادهسازی رویههای تبادل پول و خدمات
الکترونیکي ملي و بینالمللي در کلیه بانکهای کشور و برای همه
مشتریان اقدام نماید .همچنین کلیه بانکهای کشور موظف ميباشند
نسبت به صدور انواع کارتپولهای الکترونیکي اعتباری ،پیشپرداخت و
خودپرداز ( )ATMو پایانههای
نصب تجهیزات مربوط از قبیل دستگاههای خودپ
فروش ( )POSجهت خریدوفروش الکترونیکي کاال و خدمات در کشور
اقدام نماید .با توجه به مطالب فوق الزم است موانع پرداخت الکترونیکي
الکتــرونیک
ت الکت
دولــت
ي از دول
بخشــي
عنــوان بخش
ازمان بنادر و دریانوردی بهعن
درآمــدد سســازمان
درآم

ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ( /ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺑﻠﻮچﻻﺷﺎﺭﻯ
بررسي شود و در جهت استقرار و استفاده از آن راهحلهایي ارائه گردد.
در این تحقیق پرسش اصلي این است که دالیل عدم استفاده از پرداخت
الکترونیکي در سازمان بنادر و دریانوردی کدامیک از موانع زیر است:
ویژگيهای قوانین و مقررات مالي ،ویژگيهای فني شبکه بانکداری
الکترونیک ،تخصص نیروی انساني ،ویژگيهای سیستم پرداخت
الکترونیکي و ویژگيهای سیستمهای مالي سازمان بنادرودریانوردی است؟
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بهطورکلي تحقیقات اندکي در خصوص شناسایي موانع پذیرش تجارت
الکترونیکي در کشورهای درحالتوسعه ازجمله ایران انجام شده است.
سرمد سعیدی در سال  1911بیشتر به موانع محیطي (برونسازماني)
مستقیم و غیرمستقیم تجارت الکترونیکي در ایران پرداخته است .عوامل
محیطي تأثیرگذار جهت استفاده از تجارت الکترونیکي در این تحقیق به
شرح زیر بیان شده است )1( :موانع محیطي مستقیم :ششامل رقبا ،تجار،
مشتریان ،واحدهای توزیع فیزیکي و ( )2مموانع محیطي غیرمستقیم :شامل
محیط اجتماعي و فرهنگي ،محیط جمعیتي ،محیط اقتصادی ،محیط
سیاسي و قانوني ،محیط تکنولوژیکي.
در نهایت موانع به ترتیب اهمیت به این صورت خالصه شدند :عوامل
سیاسي و قانوني ،عوامل اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي ،تجار ،مشتریان،
رقبا ،عوامل تکنولوژیکي ،واحدهای توزیع فیزیکي ،عوامل جمعیتي.
ریتا والزوج 1و همکاران ،2333 ،به بررسي موانع پذیرش و گسترش
تجارت الکترونیکي در شرکتهای کوچک هلند پرداختند .روش تحقیق
آنها ک ّمّي اکتشافي و جامعه آماری آن  1333شرکت با کمتر از  93کارمند
هلندی و روش جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه بوده است .طي نتایج
تحقیق ،مهمترین موانع پذیرش و گسترش تجارت الکترونیکي در
شرکتهای کوچک هلند به این شرح طبقهبندی شد )1( :عدم یکپارچگي و
سازگاری ساختار و ففرایندهای شرکت با تجارت الکترونیک و ( )2عدم درك
مستقیم و کوتاهمدت منافع استفاده از اینترنت (ابهام در منافع).
مونیدیپا ترافدارا 2و همکاران ،2331 ،ببه بررسي محركهای سازماني
تأثیرگذار در توسعه تجارت الکترونیکي در هندوستان پرداختند .روش
تحقیق آنها کیفي ـ تحلیلي و اکتشافي و جامعه آماری آن  9شرکت هندی
در حوزة صنعت خدمات مالي و روش جمعآوری اطالعات ،مصاحبه چهره
به چهره ،اطالعات صنعت ،گزارش جراید و اسناد و مدارك تجاری بوده
است.
طي نتایج این تحقیق ،محركهای سازماني تأثیرگذار در توسعه
تجارت الکترونیکي به ترتیب اهمیت عبارتاند از )1( :نقش مدیران و
رهبران عالي شرکت )2( ،ویژگيهای سازماني و ( )9ویژگي متخصصان
سیستمهای اطالعاتي (عامل غیرمستقیم).
مک گریگور ،2339 ،9به تقسیمبندی موانع پذیرش تجارت الکترونیکي
پرداختند .طي نتایج تحقیق ،تقسیمبندی موانع پذیرش تجارت الکترونیکي
تجارت الکترونیکي بسیار سخت (موانعي
به این صورت درآمد )1( :موانع تج
که باعث ميشود شرکت نتواند به پذیرش تجارت الکترونیکي اقدام کند).
1. Walczuch
2. Monideepa Tarafdara

3. MaCGREGOR

شامل عدم مهارت و دانش فني در سازمان ،اجرای پیچیده تجارت
الکترونیکي در سازمان ،احتیاج به سرمایهگذاری باال ،نبود وقت کافي برای
انتخاب در پذیرش راهبردهای مختلف
اجرای تجارت الکترونیکي ،سختي انت
تجارت الکترونیکي ،موارد امنیتي و ( )2موانع تجارت الکترونیکي نامناسب
(موانعي که برای سازمان نامناسب است و باعث ميشود کار سازمان در راه
پذیرش تجارت الکترونیکي خلل پیدا کند) ،شامل ناسازگاری تجارت
الکترونیکي یا محصوالت و خدمات ،ناسازگاری تجارت الکترونیکي در
فرایندهای کسبوکار ،ناسازگاری مشتریان با خدمات تجارت الکترونیکي،
کمبود مزایای استفاده از تجارت الکترونیکي در شرکت ميباشد.

 2ـ روش تحقیق

در این تحقیق از روش پیمایشي جهت گردآوری اطالعات استفاده
تواند در زمره تحقیقهای میداني محسوب شود.
شده است ،بنابراین ميتوان
جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیه کارمندان ،کارشناسان و مدیران اداره
کل بنادرودریانوردی استان سیستان و بلوچستان به تعداد  913نفر است.
بهمنظور حصول اطمینان از جمعآوری پرسشنامه به تعداد مناسب233 ،
پرسشنامه بین کارمندان ،کارشناسان و مدیران توزیع شد که درنهایت 111
پرسشنامه بهطور کامل تکمیل جمعآوری و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
نمونۀ آماری بر اساس جدول نمونهگیری مورگان انتخاب شد و
حجم نمون
نمونهها بهصورت تصادفي انتخاب شدند .به دلیل عدم دسترسي بهتمامي
اعضای جامعه آماری اعضای نمونه بهصورت تصادفي ساده از لیست
معرفيشده از سوی اداره ،انتخاب شدند .بهمنظور گردآوری اطالعات از
روش کتابخانهای و میداني و پرسشنامۀ محقق ساخته استفاده شد که
شامل )1( :اطالعات عمومي و مشخصات فردی و ( )2سؤالهای مربوط به
بررسي موانع بهکارگیری پرداخت الکترونیک در اداره کل بنادر و دریانوردی
استان سیستان و بلوچستان ميباشد.
محتوایي ابزار تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان و اساتید
روایي محتوای
دانشگاه مورد تائید قرار گرفت و بهمنظور تعیین پایایي پرسشنامه از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن  3/49محاسبه شد که با توجه به
اینکه این مقدار از  3/1بیشتر است ،لذا ابزار تحقیق از پایایي باالیي
برخوردار است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها نیز از نرمافزار آماری SPSS
و آزمونهای آماری کای اسکوئر و تحلیل فریدمن استفاده شده است.

 3ـ تجزیه و تحلیل دادهها

برای آزمون فرضیهها ابتدا از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف جهت
بررسي نرمال بودن دادهها استفاده شد و سپس برای آزمون فرضیهها از
آزمون خيدو و فریدمن استفاده شد.

 -3-1نرمال بودن

میزان  zمحاسبهشده برای همه متغیرها ،در سطح آلفای  %9معنادار
است یعني میزان  p-valueاز  3/39کوچکتر است ،لذا فرض صفر مبني
نمــرات مربوط به
بر ننــرمال بودن دادهها رد ميشود ،درنتیجه ميتوان گفت نم
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جدول ( :)1آمار توصیفی مربوط به بررسی نرمال بودن دادهها
سیستم مالی
پرداخت
نیروی
ویژگیهای
سازمان دریانوردی
الکترونیك
انسانی
فنی
111
111
111
111
تعداد
9/99
9/99
9/13
9/12
میانگین
3/114
3/124
3/119
3/119
انحراف استاندارد
1/11
2/91
2/13
1/43
کولموگروف -اسمیرنوف ()Z
3/339
3/333
3/333
3/331
سطح معناداری

قوانین و
مقررات مالی
111
9/99
3/199
1/94
3/329

همه متغیرها دارای توزیع نرمال نميباشند بر همین اساس الزم است
از آزمون ناپارامتریک خي دو و فریدمن برای پاسخ به سؤاالت استفاده
شود.

الکترونییککي در دریافت درآمدهای سازمان
که منجر به استفاده از پرداخت الکترون
بنادر و دریانوردی ميشود تفاوت وجود دارد و با توجه به میانگین رتبهای
ممــوانع اینگونه برآورد ميشود که ویژگيهای فني شبکه دارای باالترین
کمبود نیروی انساني متخصص قرار دارد.
رتبه است و در رتبۀ بعد کم

الکترونییککي در دریافت درآمدهای سازمان
موانع استفاده از پرداخت الکترون
بنادر و دریانوردی چه عواملي ميتواند باشد؟

آزمون پرسشهای فرعی
ژگيهای قوانین و مقررات مالي مانعي جهت
پرسش فرعي اول :آیا وییژگ
بهکارگیری پرداخت الکترونیکي در اداره کل بنادرودریانوردی استان
باشد؟
سیستان و بلوچستان ميباش
نتایج بهدستآمده از آزمون خيدو نشان ميدهد خي دو مشاهدهشده
( )x2= 41/11در سطح آلفای  3/39معنادار است و فرض صفر رد ميشود.
به عبارتي بین فراواني مشاهدهشده و مورد انتظار تفاوت معناداری مشاهده
ژگيهای قوانین و مقررات مالي مانعي جهت
ميشود .درنتیجه وییژگ
بهکارگیری پرداخت الکترونیکي در اداره کل بنادر و دریانوردی استان
باشد.
سیستان و بلوچستان ميباش
پرسش فرعي دوم :آیا ویژگيهای فني شبکه بانکداری الکترونیک
مانعي جهت بهکارگیری پرداخت الکترونیکي در اداره کل بنادرودریانوردی
استان سیستان و بلوچستان ميباشد؟

 -3-2آزمون سؤال اصلی تحقیق

جدول ( :)2آزمون فریدمن در مورد موانع استفاده از پرداخت
الکترونییککی در دریافت درآمدهای سازمان بنادرودریانوردی
الکترون

الکترونییککی
موانع استفاده از پرداخت الکترون

ویژگيهای فني شبکه
کمبود نیروی انساني متخصص
ویژگيهای سیستم پرداخت الکترونیک
ویژگيهای سیستم مالي سازمان بنادر و دریانوردی
ویژگي قوانین و مقررات مالي
خي دو = 12/94

درجه آزادی= 9

میانگین رتبهها
9/24
9/32
9/33
2/19
2/43

سطح معناداری 3/312

نتایج آزمون فریدمن نشان ميدهد میزان خي دو ( )12/49در سطح آلفای
وانعــي
ن ممــوانع
ارتي بیبیــن
عبــارتي
ود به عب
صفــر رد ميششــود
رض صف
ادار است و ففــرض
معنــادار
 3/39معن

3.3
3.2
3.1

2.9

2.7

ويژگي قوانين
و مقررات
مالي
2.9

ويژگي هاي
سيستم مالي
سازمان بنادر
و دريانوردي
2.83

ويژگي هاي
سيستم
پرداخت
الكترونيك
3

2.6
كمبود نيروي
انساني
متخصص

ويژگي هاي
فني شبكه

3.02

3.26

الکترونییککی در دریافت درآمدها
نمودار ( :)1رتبهبندی موانع استفاده از پرداخت الکترون

رتبه
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2.8

Axis Title

3
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جدول ( :)3قوانین و مقررات مالی مانعی جهت بهکارگیری
پرداخت الکترونیکی
باقیماندهها
-9/39
11/9
91/9
-14/9

فراوانی مورد
انتظار
91/9
91/9
91/91.99
91/9

فراوانی
مشاهدهشده
1
91
49
21
111

باشد؟
کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ميباش

درصد

مقدار

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

کم
تااندازهای
زیاد
خیلي زیاد
کل

جدول ( :)7کمبود نیروی انسانی متخصص مانعی جهت بهکارگیری
پرداخت الکترونیکی
باقیماندهها
-94/9
-11/9
99/9
1/9

فراوانی مورد
انتظار
91/9
91/9
91/9
91/9

جدول ( :)4آزمون خی دو مربوط به قوانین و مقررات مالی
موانع قوانین و مقررات
41/11
9
3/333

نیروی انسانی متخصص

کمبود نیروی انساني متخصص
12.11
9
3/333

جدول ( :)5ویژگیهای فنی شبکه بانکداری الکترونیك
مانعی جهت بهکارگیری پرداخت الکترونیکی
باقیماندهها
-94/9
-11/9
99/9
9/9

فراوانی مورد
انتظار
91/9
91/9
91/9
91/9

درصد

مقدار

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

کم
تااندازهای
زیاد
خیلي زیاد
کل

جدول ( :)6آزمون خی دو مربوط به ویژگیهای
فنی شبکه بانکداری الکترونیك
ویژگیهای فنی شبکه بانکداری الکترونیك
11/91
9
3/333

58

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

کم
تااندازهای
زیاد
خیلي زیاد
کل

جدول ( :)8آزمون خی دو مربوط به کمبود

میزان خي دو
درجه آزادی
سطح معناداری

فراوانی
مشاهدهشده
1
99
42
92
111

فراوانی
مشاهدهشده
1
91
14
92
111

درصد

مقدار

میزان خيدو
درجه آزادی
سطح معناداری
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نتایج بهدستآمده از آزمون خيدو نشان ميدهد خي دو مشاهدهشده
( )x2= 11/91در سطح آلفای  3/39معنادار است و فرض صفر رد ميشود.
به عبارتي بین فراواني مشاهدهشده و مورد انتظار تفاوت معناداری مشاهده
ميشود .درنتیجه چنین برآورد ميشود ،ویژگيهای فني شبکه بانکداری
الکترونیک مانعي جهت بهکارگیری پرداخت الکترونیکي در اداره کل بنادر و
باشد.
دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ميباش
پرسش فرعي سوم :آیا کمبود نیروی انساني متخصص مانعي جهت
بهکارگیری پرداخت الکترونیکي در اداره کل ببنادرودریانوردی استان
سیستان و بلوچستان ميباشد؟
نتایج بهدستآمده از آزمون خي دو نشان ميدهد خي دو مشاهدهشده
( )x2= 12/11در سطح آلفای  3/39معنادار است و فرض صفر رد ميشود.
به عبارتي بین فراواني مشاهدهشده و مورد انتظار تفاوت معناداری مشاهده
درنتیجه چنین برآورد ميشود ،کمبود نیروی انساني متخصص
ميشود .درنتی
مانعي جهت بهکارگیری پرداخت الکترونیکي در اداره کل بنادر و دریانوردی
باشد.
استان سیستان و بلوچستان ميباش
رونیــکي
الکتــرونی
رداخت الکت
ویــژگيهای سیستم پپــرداخت
پرسش فرعي چهارم :آیآیــاا وی
بانکداری الکترونیکي مانعي جهت بهکارگیری پپــرداخت الکترونیکي در اداره

میزان خي دو
درجه آزادی
سطح معناداری

جدول ( :)9ویژگیهای سیستم پرداخت الکترونیکی بانکداری الکترونیکی
مانعی جهت بهکارگیری پرداخت الکترونیکی
باقیماندهها
-99/9
-13/9
12/9
-11/9

فراوانی مورد
انتظار
91/9
91/1
91/9
91/9

فراوانی
مشاهدهشده
11
91
134
93
111

درصد

مقدار

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

کم
تااندازهای
زیاد
خیلي زیاد
کل

جدول ( :)11آزمون خی دو مربوط به ویژگیهای
سیستم پرداخت الکترونیکی
سیستم پرداخت الکترونیکی

114/99
9
3/333

میزان خي دو
درجه آزادی
سطح معناداری

نتایج بهدستآمده از آزمون خي دو نشان ميدهد خي دو مشاهدهشده
( )x2= 114/99در سطح آلفای  3/39معنادار است و فرض صفر رد
ميشود .به عبارتي بین فراواني مشاهدهشده و مورد انتظار تفاوت معناداری
مشاهده ميشود .درنتیجه چنین برآورد ميشود ،ویژگيهای سیستم
پرداخت الکترونیکي بانکداری الکترونیکي مانعي جهت بهکارگیری پرداخت
الکترونیکي در اداره کل بنادرودریانوردی استان سیستان و بلوچستان
ميباشد.
پرسش فرعي پنجم :آیا ویژگيهای سیستم مالي سازمان
الکترونییککي ميباشد؟
بنادرودریانوردی مانع استفاده از پرداخت الکترون
نتایج بهدستآمده از آزمون خيدو نشان ميدهد خيدو مشاهدهشده
( )x2= 99/11در سطح آلفای  3/39معنادار است و فرض صفر رد ميشود.
مشــاهده
به عبارتي بین فراواني مشاهدهشده و مورد انتظار تفاوت معناداری مش
مالي سازمان
ميشود .درنتیجه چنین برآورد ميشود ،ویژگيهای سسییستم مال
بنادرودرییانوردی مانعي جهت بهکارگیری پرداخت الکترونیکي در اداره کل
بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ميباشد.
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ی سازمان بنادر و درییانوردی مانعی
مالی
سییستم مال
ژگیهای س
جدول ( :)11وییژگ
جهت بهکارگیری پرداخت الکترونیکی
فراوانی
فراوانی مورد
مقدار
درصد
باقیماندهها
مشاهدهشده
انتظار
کم
9.9
13
91/9
-91/9
تااندازهای
99/4
19
91/9
11/9
زیاد
93/4
11
91/9
24/9
 14/4خیلي زیاد
91
91/9
-4/9
کل
133/3
111
جدول ( :)12آزمون خی دو مربوط به ویژگیهای
سیستم مالی سازمان
ی سازمان
مالی
سییستم مال
ویژگیهای س

99/11
9
3/333

 4ـ نتیجهگیری

میزان خيدو
درجه آزادی
سطح معناداری

مراجع

 -1رضاییان ،مجید ( ،)1913شبکههای اجتماعي؛ چالشها در تعریف افکار
عمومي ،نهمین همایش روابط عمومي الکترونیک ،تهران.
 -2سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ( ،)1911مرکز توسعه فنآوری و نوسازی
اداری.21،1911،
 -9فرید احمدینژاد ،م .و فارسي زاده ح ،)1913( .بررسي پذیرش بانکداری
اینترنتي توسط مشتریان با استفاده از مدل اصالحشده پذیرش فناوری ،فصلنامه
مدیریت بازرگاني 99-14؛ (.9)12
گودرزیف آتوسا ،زبیدی افسانه ( ،)1911ساختار بازار در بخش بانکداری
 -9گودرزی
الکترونیک ایران :کاربرد الگوهای چند سطحي .پژوهشهای اقتصادی ایران ،دوره
 ،11شماره .93
 -9نصیری مفخم )1912( ،طراحي و پیادهسازی یک سیستم چک الکترونیکي در
ایران ،پایاننامه کارشناسي ارشد مهندسي کامپیوتر نرمافزار ،دانشکده فني و
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هدف از پژوهش حاضر بررسي موانع پرداخت الکترونیکي درآمدهای
سازمان بنادرودریانوردی استان سیستان و بلوچستان ميباشد .نتایج تحقیق
الکترونییککي در دریافت
نشان داد بین موانعي که منجر به استفاده از پرداخت الکترون
درآمدهای سازمان بنادرودریانوردی ميشود تفاوت وجود دارد و با توجه به
میانگین رتبهای موانع ،اینگونه برآورد ميشود که ویژگيهای فني شبکه
دارای باالترین رتبه است و کمبود نیروی انساني متخصص ،ویژگيهای
سیستم پرداخت الکترونیک ،ویژگي قوانین و مقررات مالي و ویژگيهای
سیستم مالي سازمان بنادر و دریانوردی در رتبههای بعدی قرار دارند.
بر اساس نتایج تحقیق الزم است اداره کل بنادرودریانوردی نسبت به
رفع موانع فني شبکه بانکداری الکترونیکي از قبیل ایجاد زیرساختهای
سختافزاری و نرمافزاری و همچنین نسبت به باال بردن سرعت اینترنت و
ایجاد شبکههای مجازی گام بردارد .بهبود و توسعه تجهیزات سختافزاری
و زیرساختي این فناوری بهگونهای که کاربران احساس راحتي بیشتری در
استفاده از وبسایت داشته باشند ،کمک شایاني در استفاده راحت از این
فناوری خواهد کرد .کاهش خطاهای سیستمي و افزایش سرعت انجام
تراکنشها ،از نتایج این راهکار خواهد بود که پذیرش این فناوری را
افزایش خواهد داد .عالوه بر این ،ارائه راهنمای ساده برای استفاده کاربران
در وبسایت بهصورت متني و نیز در قالب تصاویر متحرك (پویانمایي)،
موجب افزایش سادگي استفاده از وبسایت ميشود.
همچنین سازمانها و شرکتهایي که خود را موظف به استفاده از
شیوه بانکداری الکترونیکي ميدانند ،باید توان نیروی انساني خود را در این
خصوص باال ببرند ،چراکه اگر بهعنوانمثال در مدل بانکداری الکترونیکي
حتي تمامي کارکنان و عوامل بانکي بهخوبي از عهدة مسائل تخصصي در
استفاده و بهکارگیری این مدل برآیند ،در صورت نارسا بودن توان استفاده
کاربران (سازمانها ،عموم مردم ،تجار) ،فعالیت بانکداری الکترونیکي ناقص
خواهد ماند.
عالوه بر این ضروری است اداره کل بنادرودریانوردی استان سیستان
سیستــمهای پپــرداخت
ح امنیت سیست
ردن سســططــح
ان ننــسبت به باال ببــردن
وچستــان
و بلبلــوچست

الکترونیکي جهت جلوگیری از سرقتهای الکترونیکي اقدام کند .مشکالتي
ویژگي قابلیت تبدیل سیستمهای پرداخت
از قبیل ناکافي بودن ویژگ
الکترونیکي ،توسعه اندك در استفاده از مزایایي سیستمهای پرداخت
الکترونیکي در بین آحاد شهروندان و سازمان و مشتریان ،مشکالت مربوط
به امنیت و میزان تأثیرگذاری سیستمهای پرداخت الکترونیکي بر درآمد
سازمان مانعي جهت بهکارگیری پرداخت الکترونیکي در اداره کل بنادر و
دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ميباشد.
نتایج نشان ميدهد ویژگيهای قوانین و مقررات مالي نیز مانعي جهت
پرداخت الکترونیکي درآمدهای اداره کل بنادر و دریانوردی ميباشد .توسعه
تجارت الکترونیک به چارچوب مناسب قانوني نیاز دارد تا شرکتها و افراد
را در مورد حفاظت کافي از آنها در هنگام تبادالت مالي مطمئن سازد.
هنگام طراحي زیرساختهای حقوقي و قانوني تجارت الکترونیک سازمانها
باید توجه داشته باشند که این کار تأثیرات بسیار اساسي بر عملکرد تجاری
بهجای ميگذارد و منجر به بهرهوری باالی سازمان ميشود.
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Abstract:

T

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
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