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هدف اساسی این پژوهش بررسی تبیین رابطه میان رفتار سرمایهگذاران در کسبوکار سنتی و الکترونیکی در
بازار رقابتی بورس اوراق بهادار است .جامعه آماري این پژوهش را سرمایهگذاران کسبوکارهاي سننتی و
الکترونیک ،در بازار بورس تشکیل می دهند.روش نمونه گیري به صورت نمونه گیري در دسنترس اسنت .در
تحقیقات همبستگی براي هر متغیر پیش بین حداقل به  05نمونه نیاز داریم .با توجه به این که سه متغیر رفتار
خرید ،رفتار فروش و خروج از بورس مورد بررسی قرار میگیرند حجم نمونه پژوهش حاضر  005نفر است.
روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است .ابزار گردآوري اطالعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته
است .این پرسشنامه سه بعد رفتار خرید ،فروش و خروج از بورس سنرمایه گنذاران را منورد سننجش قنرار
می دهد که پایایی و روایی مورد تأیید اساتید و خبرگان در این زمینه قرار گرفت .اعتبار اینن پرسشننامه بنا
استفاده از آلفاي کرونباخ  58.0به دست آمد .نتایج تحلیل دادهها نشان داد که در فرضیههاي پژوهش «میان
رفتار خرید سرمایه گذاران در کسنب وکنار سننتی و الکترونیکنی رابطنه وجنود دارد .مینان رفتنار فنروش
سرمایهگذاران در کسبوکار سنتی و الکترونیکی رابطه وجود دارد .میان خروج از بورس سرمایهگذاران در
کسبوکار سنتی و الکترونیکی رابطه وجود دارد ».در نتیجه تمام فرضیههاي پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند.
واژگان کلیدي :رفتار سرمایهگذاران ،کسبوکار سنتی و الکترونیکی ،بازار رقابتی
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 .0مقدمه و بیان مسئله

نسبت به آن تمايل پیدا كنند و انسانها در مقام مصرفكننده ،كاالها و خدماتي را انتخاب میي كننید
كه آنها را بیشتر مي شناسند ،از كارايي و كیفیت آنها اطالع بیشتري داشته و نسیبت بیه آنهیا اطمینیان
بیشتري دارند .اوراق بهادار نیز ،به عنوان نوعي كاال ،از اين قاعده مستثني نیستند .سرمايه گیااران نییز
نسبت به تملک اوراق بهاداري تمايل نشان ميدهند كه در مورد آن اطالع و آگیاهي بیشیتري داشیته
باشند و يا اخیراً به نوعي توجه آنها را جلب كرده باشد .فراهم آوردن محیطي مطمئن در بازار اوراق
بهادار و افزايش اعتماد مشاركتكننیدگان ايین بیازار از طريی فیراهم آوردن محیطیي باثبیا بیراي
فعالیت آنها در مقابل خطرا مختلف موجود در بازار از كاركردهیاي اساسیي بیور

اوراق بهیادار

است كه در جلب مشاركت مردم و توسعه بازارهاي اوراق بهادار نقش چشمگیري دارد .براي جاب
پی انییدازهاي و نگییهداري سییرمايههییاي وارد شییده در بییور

اوراق بهییادار و همچنییین كمییک بییه

سرمايهگااران براي دستیابي به اهداف سرمايهگااريشان ،نیاز به تجزيه و تحلیل رفتار سرمايهگیااران
و شناسايي عوامل مؤثر بر آن است (شباني نائیني.)9831 ،
رشد اقتصادي و توسعه آن تأثیرپاير از عوامل زيادي است كیه از مییان آنهیا سیرمايهگیااري را
مي توان يک عامل مهم قلمداد كرد ،در همین راستا توجه به رشد و گسترش سیرمايه گیااري بخیش
خصوصي و عوامل مؤثر بر آن ،از جمله رفتار سرمايهگااران ايین بخیش حیائز اهمییت اسیت .رفتیار
سرمايه گااران در بور  ،نحوه تصمیم گیري ،تخصیص منابع پولي ،قیمیتگیااري و ارزيیابي بیازده
شركتها را تحت تأثیر خود قرار مي دهد .شیراي میبهم و اشیتباها شیناختي كیه در روان شناسیي
انسان ريشه دارد ،باعث ميشود سرمايه گااران اشتباهاتي در شكلدهي انتظارا خود داشته باشند و
در نتیجه رفتارهیاي ويیهه در هنگیام سیرمايه گیااري در بازارهیاي میالي از خیود بیروز دهنید .رفتیار
سرمايهگااران متأثر از عوامل بسیاري است (سعیدي و فرهانیان.)9819 ،
خصوصيسازي فرايندي است كه در بسیاري از كشورهاي جهان توس دولتها به منظور انجام
اصالحا در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا در ميآورند .واژه خصوصي سازي حاكي از تغیییر
در تعادل بین حكومت و بازار ،به نفع بازار است .خصوصیي سیازي وسییلهاي بیراي افیزايش كیارايي
(مالي و اجتماعي) عملیا يک مؤسسه اقتصادي است؛ زيرا چنین به نظر ميرسد كه مكانیسم عرضه
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و تقاضا و بازار در شراي رقابتي باعث بهكارگیري بیشتر عوامل تولید ،افزايش كیارايي عوامیل و در
نتیجه تولید بیشتر و متنوعتر كاالها و خدما و كاهش قیمتها خواهد گرديد (هوشمند و ديگیران،
تبديل شده است .ظهور خصوصي سازي به عنوان يک ابزار سیاسي استراتهيک ،موجب شد كه اكثر
كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه به فكر انتقال مالكیت بخش دولتي به بخش خصوصي بیفتند.
مهمترين اهداف اين جريان عبار بودند از :گسترش رقابت ،ايجاد و گسترش بازار سهام و توجه به
هزينه گسترش دامنه فعالیت و مالكیت دولت .خصوصي سازي به مجموعه اقداما نیاظر بیر افیزايش
دامنه فعالیت بخش خصوصي ،با اتخاذ فنون و تكنیکهاي متداول در اين بخش توس بخش دولتي
اطالق ميشود كه در نهايت به افزايش كارايي در بخیش دولتیي میيانجامید .از جملیه سیودمندترين
روشهاي خصوصيسازي شركت ها و سازمانهاي دولتي ،اعطاي سهام آنها از راه عرضه در بیور
اوراق بهادار است .مهمترين مسئله براي تحق اين امیر ،نحیوه ارزشییابي سیهام واگیاار شیده اسیت.
قیمت گااري سهام يكي از كلیدي و حسا ترين مراحل واگااري است .قیمتگااري بیاالي سیهم
مي تواند با در رفتار سرمايهگااران تأثیر داشته و كاهش تقاضا را براي سهام در دست واگااري رقیم
بزند و فرايند خصوصي سازي را با شكست مواجه سازد .قیمتگااري پايین سهم نیز با ايجاد شبها
متعدد در زمینه نحوه واگااري اموال عمومي ،شكست بلندمد سیاست واگااري را بیه دنبیال دارد.
از اين رو ،قیمت گااري سهام را مي توان به راه رفتن روي لبه تیغ تشبیه كیرد ،زيیرا هرگونیه لغزشیي
ميتواند آسیبهاي جدي و متعددي بر فرايند واگااري وارد سازد (نصراللهي و ديگران.)9833 ،
خريد اوراق مشاركت شركت ها و يیا خريید سیهام عیادي از اقیداماتي اسیت كیه معمیوالً بیراي
پ انداز ،توس اشخاص حقیقي و حقوقي به كار ميآيد تا اوالً بازده بیشتري به دست آورند و ثانیاً
مشكال و نیازمنديهاي مالي شركت را رفع نمايند .اما انجام سرمايه گااري در بور

اوراق بهادار

از لحیا ايین كیه همیراه بیا ريسیک و بیازده اسیت ،تحیت تیأثیر عوامیل مختلفیي قیرار میيگیییرد و
سرمايه گیااران بیراي سیرمايه گیااري بیا توجیه بیه سیط دانیش ،عاليی و تجربییاتي كیه دارنید در
تصمیم گیريهاي خود تحت تأثیر عوامل مختلفیي قیرار میي گیرنید و ايین عوامیل میيتوانید در نیوع
تصمیم گیري آنها مؤثر باشد و رفتار خريد آنها را تحت الشعاع قرار دهید .رفتیار سیرمايه گیااران در
بور  ،شامل خريد ،فروش و خروج از بور

است (نیكومرام.)9819 ،
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مالي رفتاري عبار است از بهكارگیري روانشناسي در علوم مالي و موضوعي است كه در سال
 9001به دلیل متالشي شدن حباب قیمتي سهام شركتهاي تكنولوژي ايجاد شده است .ارتبیا علیم
فرايند تصمیمگیري سرمايه گااران و عكی العمیل آنهیا نسیبت بیه شیراي مختلیف بازارهیاي میالي
ميپردازد و تأكید آن بیشتر به تأثیر شخصیت فرهنگ قضاو هاي سرمايه گااران ،بر تصیمیمگییري
سرمايه گااري است .از طرفي ظهور پديدههايي مثل حباب قیمتي بازار سهام ،واكنش سرمايه گااران
به اطالعا جديد و وجود نوسانهاي غیرعادي در بازار در تقابل با نظريه كارايي بازار سرمايه قیرار
گرفته است (صمدي و ديگران.)9819 ،
الگوواره مالي رفتاري مشخص ميكند كه سرمايهگااران به چیه شیكلي رفتیار میيكننید و چیرا
رفتارشان ،بازارهاي مالي را تحت تأثیر قرار ميدهد و به سرمايهگااران كمک میيكنید تیا بیاموزنید
كه چگونه ميتوان عقاليي رفتار كرد .اين رويكرد به اين موضوع ميپردازد كه بر خالف مباحیث و
نظريه هاي مالي استاندارد ،گرايشهیاي رفتیاري و شیناختي میيتواننید بیر قیمیت دارايیيهیاي میالي
تأثیرگاار باشد .از دغدغهها و معضال بازار بور

كه مي تواند بر خريد ،فروش و خروج از بور

مؤثر باشد ،مي توان به سوگیري دسترسي به اطالعا  ،سوگیري فرا اعتمیادي ،سیوگیري بهینیهبینیي،
سوگیري دنبالهروي از جمع ،سوگیري واكینش بییش از حید ،سیوگیري واكینش كمتیر از حید و ...
اشاره كرد (صمدي و ديگران .)9819 ،شناخت و بررسي رفتارها و علل وقوع مسائل بازارهیاي میالي
امري بوده كه متخصان حوزه مالي همواره آن را مدنظر داشتهاند و تالش نمودند با كمک گیرفتن از
علییوم رفتییاري درصییدد تشییري رفتییار تصییمیمگیرنییدگان در بازارهییاي مییالي برآينیید و بییا طییرح
محدوديتهاي تئیوريهیاي میالي عقاليیي در تبییین واقعییتهیا از جملیه محیدوديت در آربیتیراژ و
محدوديتهاي شناختي انسان ،عامل رفتار غیرعقاليي انسان را در كنار ساير متغیرهیاي اقتصیادي بیه
عنوان عوامل مؤثر بر رفتارهاي اقتصادي بررسي كنند .حوزه مالي با پیش فرضهاي خاصیي گیرايش
به فعالیت دارد .يكي از مفروضاتي كه مالیه سنتي را تحت تأثیر قرار میيدهید ،منطی غالیب اسیت و
موجب ميشود فرد همیشه زماني كه با يک تصمیم مواجه شده است ،انتخاب مناسیبي داشیته باشید.
بنابراين ،اين كه مردم عقالني عمل كنند و به طیور طبیعیي بیه دنبیال بیه حیداكثر رسیاندن مطلوبییت
اقتصادي خود باشند ،يک ادراک عمیومي اسیت .كسیب وكیار سینتي اغلیب بیر اسیا

تعیامال و
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ارتباطا رو در رو و حضوري صور ميپايرد .در اين نوع كسب وكیار ،مشیتري فرصیت دارد تیا
سؤاالتي مبني بر هرآنچه مربو به آن تجار است را به صور حضوري و به طور كامل بپرسید و
كسب وكار ،هزينه هاي باالتري براي راهاندازي كسبوكار میورد نییاز اسیت و فقی افیرادي كیه بیه
صور حضوري مراجعه ميكنند ،باعث رون و شكلگیري كسبوكار میيشیوند؛ بیه ايین ترتییب
ازدحام و شلوغي زيادي ناشي از مراجعه حضوري مشتريان ماحصل اين رويداد خواهید بیود .مزيیت
اين نوع كسب وكار در اين است كه مشتري و فردي كه اقدام به خريد محصول و يا خدمت ميكنید
با اطمینان كامل و پ

از جستجو و پرسش حضوري اقدام به اين كار ميكنید كیه ايین خیود باعیث

كاهش شكايا و برگشتي خدمت يا كاال ميشود .چرا كه شخص خودش آن را ديیده ،پسینديده و
خريداري كرده است .فناوري اطالعا و ارتباطا داراي زيرشاخهاي به نام كسبوكار الكترونیک
است كه در سالهاي اخیر داراي رشد و روند صعودي بوده است؛ بیه طیوري كیه رويكیرد سیاسیت
اكثر مؤسسا تجاري در پايرش و بهكارگیري كسبوكار الكترونیک در جهت ورود به بازارهیاي
جهاني و جاب مشتريان جديد و مؤثر و كارا در اين راستاست .كسیبوكیار الكترونییک بیه مفهیوم
كلي شامل بیهكیارگیري فنیاوريهیاي جديید بیراي برقیراري ارتباطیا زنجییرهاي بیین سیازندگان،
فروشندگان ،عرضهكنندگان و به طور كلي ارائهدهندگان كیاال و خیدما از يیک سیو و خريیدار و
مصرفكننده و يا به طور كلي مشیتري از سیوي ديگیر اسیت و نتیجیه آن اتخیاذ تصیمیمهیاي بهتیر،
بهینهسازي كاال و خدما  ،كاهش هزينهها و گشودن كانالهاي جديد است (فرجي.)9818 ،
كسب وكار الكترونیكي مي توانید بیه عنیوان اسیتفاده از اينترنیت بیراي انجیام معیامال تجیاري
تعريف شود .اينترنت فرصتهیاي تجیار و معیامال الكترونیكیي در فراسیوي مرزهیا را بیه طیور
چشمگیري گسترش ميدهد .تجار الكترونیكیي بیه مصیرفكننیدگان توانیايي انجیام يیک معاملیه
مستقیم بیا يیک فروشینده خیارجي بیدون سیفر بیه كشیور فروشینده را فیراهم میي كنید .اينترنیت بیه
فروشندگان اجازه ميدهد تا كاال و خدمت خود را در قالب صفحا وب براي خريداران در سراسر
جهان عرضه كنند .تكنولوژي بازار خريیداران را تیا حید بیيسیابقهاي گسیترش داده اسیت (فرجیي،
.)9818
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كاركنان فروش بايد بالفاصله براي اطمینان از رضايت در معامله به آنهیا پاسی بدهنید .در ايین نیوع
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با توجه به مفاهیم بیانشده در باال ،در اين پهوهش ميخواهیم به رابطه میان رفتار سرمايه گااران
در كسبوكار سنتي و الكترونیكي در بازار رقابتي بور

اوراق بهادار بپردازيم.

 .0-2فرضیه اصلی

میان رفتار سرمايهگااران در كسبوكار سنتي و الكترونیكي رابطه وجود دارد.
 .2-2فرضیات فرعی تحقیق

-

میان رفتار خريد سرمايهگااران در كسبوكار سنتي و الكترونیكي رابطه وجود دارد.

-

میان رفتار فروش سرمايهگااران در كسبوكار سنتي و الكترونیكي رابطه وجود دارد.

-

سرمايه گااران در كسب وكار سنتي و الكترونیكي رابطیه وجیود

میان خروج از بور
دارد.

 .3چارچوب نظري و مدل مفهومی
رفتار خريیییید شامل مجموعهاي از فرايندهاي رواني و فیزيكي است كه قبل از خريد آغاز و بعد
از مصرف نیز ادامه مييابد .رفتییییار خريیییید فعالیتهاي ذهني ،احساسي و فیزيكي را كه افراد هنگام
انتخاب ،خريد ،استفاده و دور انداختن محصوال و خدماتي كه براي ارضاي نیازها و خواسیتههیاي
خود به كار ميگیرند ،شامل ميشود(بلیک ول .)9009،1در هر حوزه مطالعاتي نظريهها و فرضیههاي
اساسي وجود دارند كه متخصصان براي هدايت نظرياتشان به سوي موضوع مورد نظر از آنها استفاده
ميكنند .به منظور شناخت بهتر رفتار مصرفكننده هفت مفهوم اساسي كه مورد تأكید اكثر
صاحبنظران اين موضوع قرار گرفته است ،عبارتند از :رفتار خريید رفتیاري بیا انگییزه اسیت ،رفتیار
خريد شامل فعالیتهاي زيادي مي شود ،رفتار خريد از لحا میزان وقت و پیچیدگي متفاو اسیت،
رفتار خريد نقشهاي مختلفي را شامل مي شود ،رفتار خريد تحت تیأثیر عوامیل خیارجي قیرار دارد،
رفتار خريد براي افراد مختلیف متفیاو اسیت .در رابطیه بیا رفتیار فیروش در كسیب وكیار سینتي و
الكترونیكي ،فرل و گرشام 2به ارائه چارچوبي در اين رابطه پرداختند و بیان كردند كه رفتار اخالقیي
1. Blackwell
2. Ferrell & Gresham
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و يا غیراخالقي عوامل فروش به خاطر عوامل فردي قابل توجه يا مهم دانستن ديگیران در سیازمان و
به دست آوردن فرصت براي بروز رفتار غیراخالقي ،پديدار ميشود .از طرفي نیز هانیت و ويتیل 3بیه
غايتشناسي است و در نهايت فرل و همكارانش ،با گرداوري كردن اغلب نظريا موجیود در ايین
حیطه به اين نتیجه دست يافتند كه چهار عامل ،ارزيابيها و نییاتي را كیه منیتج بیه رفتیار غیراخالقیي
مي شوند ،تحت تأثیر قرار مي دهند كه عبارتنید از :شید موضیوع اخالقیي ،عوامیل فیردي ،عوامیل
سازماني و در نهايت به دست آوردن فرصیت بیراي بیروز رفتیار غیراخالقیي .همچنیین بررسیيهیاي
انجامشده در رابطه با اخالق فروشندگان بیانگر آن است كه ويهگيهاي فردي و سازماني مطرحشده
در بین ساير عوامل از اهمیت بااليي برخوردارند (عبا

نهاد و همكاران.)9810،

 .0-3مدل مفهومی تحقیق

رفتار خريد

رفتار فروش

رفتار خريد

کسب و کار

کسب و کار

سنتی

الکترونیکی

رفتار فروش

رفتار خروج
از بور

رفتار خروج
از بور

3. Hunt & Vitell
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نمودار  .9اقتبا شده از متغیرهاي رفتار سرمايهگااران (نیكومرام)9819 ،

پیشینه تحقی در پهوهش حاضر به دو بخش پیشیینه داخلیي و خیارجي تقسییم میي شیود كیه در
بخش خارجي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
چییاي 4و ديگییران ( )9099در پییهوهش خییويش بیییان كردنیید كییه در جامعییه اطالعییاتي ،بییراي
شركت هاي مهم است تا منابع اطالعاتي اصلي خود را به صور امني مديريت كنند .با وجیود ايین،
دشوار بودن اندازهگیري بازده سرمايه گااري امنیت فناوري اطالعا يكي از موانع اصلي شركتهیا
براي تصمیمگیري راجع به چنین سرمايه گااريهايي است .پهوهشگران مورد نظر با استفاده از روش
شناسي رويداد ،میزان سرمايهگااري در امنیت فناوري اطالعا بر اسا
سهام نسبت به اظهارنامههاي سرمايه گااري امنیت فناوري اطالعیا

رفتار سرمايهگیااران بیازار

بررسیي كردنید .از نتیايج قابیل

توجه اين است كه واكنش بازار سهام نسبت به سرمايهگااريهاي امنیتي ،پ

از قیانون –Sarbanes

 Oxleyنسبت به هر قانون ديگري ،بازده غیرنرمال بیشتري را نشان مي دهد .باربر )9099( 5به صیور
استنادي نشان ميدهد كه سرمايهگااران حقیقي .9 :نسبت بیه معیارهیاي اسیتاندارد عملكیرد ضیعیفي
دارند؛  .9سرمايهگااريهاي برنده را میيفروشیند در حیالي كیه سیرمايهگیااريهیاي بازنیده را نگیه
ميدارند؛  .8به شد تحت تأثیر توجه محدود و عملكرد بازده در گاشیته و در تصیمیمگییريهیاي
خريد خود هستند؛  .4يادگیري تقويتي دارند به اين طري كه رفتارهاي گاشتهاي را كه بیا همیراه بیا
لا بوده است ،تكرار مي كنند در حالي كه از رفتارهاي گاشتهاي را كه همراه با درد بیوده اسیت،
اجتناب مي ورزند؛  .5تمايل دارند تا اوراق بهادار سهام را نگه دارند .اين رفتارها تیأثیراتي نیامطلوب
بییر رفییاه مییالي سییرمايهگییااران حقیقییي دارد .شیییم و ديگییران ،)9002( 6در پییهوهشهییاي خییود بییا
4. Chai
5. Barber
6. Shim, Lee and Kim
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نمونهگیري از عوامل رفتاري سرمايهگااري سرمايهگااران در ناحیه گومي در كره جنوبي ،آثار آنها
را بر رضايت از سرمايهگااري ،اعتماد در شركت سرمايهگااري و قصد سرمايهگااري دوباره نشیان
دارد .ان جي و وو ،)9005( 7ترجیحا سهام سرمايه گااران فردي چیني را هنگامي كه بیا معیامال
انجامشده مشخص ميشود ،بررسي كردند .نتايج نشان داد كه ترجیحا سهام آنها با سیطوح ثیرو
تغییر مي كند .افراد ثروتمندتر سهام با نقدينگي و بيثبیاتي زيیاد ،مالكییت دولتیي بیشیتر ،تیوان رشید
بیشتر و عملكرد قوي گاشته را ترجی مي دهند ،اما افراد با ثرو كمتر سهام با بتاي زياد ،نقیدينگي
زياد ،عملكرد ضعیف گاشته ،قیمت كم را ترجی ميدهند.
در بخش داخلي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
وكیلي فرد و ديگران ( )9819به ارزيابي رفتار سرمايه گیااران در بیور

اوراق بهیادار تهیران بیا

روش فرايند تحلیل شبكهاي پرداختند .نتايج ايین پیهوهش نشیان داد كیه سیرمايه گیااران در بیور
اوراق بهادار تهران در  40درصد رفتارها و تصمیما خريد و فروش سهام ،رفتیار تیودهوار دارنید و
در  88درصد مواقع فرايند دقی و تحلیلیي را بیراي تصیمیم خريید و فیروش سیهام انتخیاب كیرده و
منطقي رفتار مي كنند .همچنین ،حدود  99درصد رفتارهاي سرمايه گااران واكنشي و حدود  5درصد
تصمیما خريد و فروش سهام آنها شهودي است .بر اسا

نتايج ديگر اين پهوهش ،عوامل مربو

به بازار سهام و آموزش و فرهنگ ،بیش از سیاير عوامیل بیر رفتارهیاي سیرمايه گیااران میؤثر اسیت.

وديعي و شكوهي زاده ( ،)9819در تحقی خود ،معیارهاي میالي میؤثر بیر رفتیار سیرمايه گیااران در
بور

اوراق بهادار ايران را مورد بررسي قرار دادند .نتايج آزمون فرضیه هاي تحقیی نشیان میيدهید

كه معیارهاي مالي براي سرمايه گااران بااهمیت است .در بررسي مورد به مورد تأثیر  95عامیل میالي
بر تصمیما

سرمايه گااران مشخص شد معیارهايي چون سرعت و قدر نقدشوندگي سهام ،رونید

قیمت سهام و وضیع بیازار سیهام از عوامیل معروفیي چیون سیود هیر سیهم و نسیبت قیمیت بیه سیود
بااهمیتتر است .باغومیان ( )9810روند رو به رشید اثیر رفتیار سیرمايهگیااران در نیزد شیركتهیاي
پايرفتهشده در بور

اوراق بهادار تهران را براي دوره زماني  9833تا  9833بررسیي نمیود .مشیاهده

شد كه رفتار سرمايه گااران از جايگاه بااهمیت و تیأثیر فزاينیدهاي در ارزشگیااري حقیوق مالكیان
7. Ng and Wu
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برخوردار است .بنابراين ،الزم است تا به هنگام مطالعه در خصوص تغییرا مربو بیودن اطالعیا
حسابداري از منظر ارزشگااري و سودمندي آن در تصمیمگیريهاي اين حوزه و به منظور اجتناب
عنوان ارزيابي تأثیر افشاي اطالعا غیرمالي بر رفتیار سیرمايهگیااران بییان كیرد كیه بیین اطالعیا
غیرمالي و تصمیمگیري سرمايه گااران رابطه وجود دارد و اهمییت افشیاي اطالعیا غیرمیالي بیراي
سرمايه گااران نیز به ترتیب مربو به حضور در بازار ،كیفییت میديريت ،رضیايتمنیدي مشیتريان و
فرهنگ سازماني است.
 .0روش تحقیق
پهوهش حاضر از لحیا ماهییت ،از نیوع تحقیقیا كیاربردي اسیت و از لحیا روش تحقیی ،
توصیفي -همبستگي و روش آن پیمايشي است .جامعه آماري در پهوهش حاضیر را سیرمايه گیااران
كسبوكارهیاي سینتي و الكترونییک در بیازار بیور
نمونه گیري در دستر

تشیكیل میيدهنید .در ايین پیهوهش از روش

استفاده شده است .در تحقیقا همبستگي براي هر متغیر پیش بین حداقل بیه

 50نمونه نیاز داريم .با توجه به اين كه سه متغیر رفتار خريد ،رفتار فیروش و خیروج از بیور

میورد

بررسي قرار ميگیرند ،حجم نمونه پهوهش حاضر  950نفر است .جمعآوري دادههیا در ايین تحقیی
تركیبي از روشهاي كتابخانهاي و میداني است .ابزار جمعآوري اطالعا در اين پهوهش پرسشنامه
محق ساخته است .اين پرسشنامه سه بعد رفتار خريد ،فروش و خیروج از بیور
مورد سنجش قرار ميدهد .قلمرو تحقی حاضر از نظر مكاني سازمان بور

سیرمايه گیااران را

اوراق بهادار تهیران اسیت

و از نظر زماني اين پهوهش در سال  9815بررسي شده است .به لحا موضوعي نییز تبییین رابطیه مییان
رفتار سرمايه گااران در كسب وكار سنتي و الكترونیكي در بازار رقیابتي بیور

اوراق بهیادار اسیت.

براي تجزيه و تحلیل اطالعا در پهوهش پیش رو ابتدا نرمال بودن دادههیا را بررسیي میيكنییم؛ در
صورتي كه داده ها نرمال باشند از آزمون آماري پیرسون و در صور نرمال نبودن از آزمون آمیاري
اسپیرمن در نرم افزار  SPSSو همچنین بیا بیهكیارگیري میدل معیادال سیاختاري و تكنییک تحلییل
عاملي تأيیدي با استفاده از نرمافزار اسمار پي ال ا

استفاده ميكنیم.
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 .8یافته هاي تحقیق
 .0-8آمار توصیفی

توزیع فراوانی بنر حسنب
گویههناي رفتنار فنروش
سرمایهگذران  -کسبوکار
الکترونیکی

توزیع فراوانی بنر حسنب
گویننههنناي رفتننار خرینند
سرمایهگذران  -کسبوکار
الکترونیکی

توزیع فراوانی بنر حسنب
گوینننههننناي خنننروج از
بنننورس  -کسنننبوکنننار
الکترونیکی

توزیع فراوانی بنر حسنب
گویههناي رفتنار فنروش
سرمایهگذران  -کسبوکار
سنتی

توزیع فراوانی بنر حسنب
گویننههنناي رفتننار خرینند
سرمایهگذران  -کسبوکار
سنتی

توزیع فراوانی بنر حسنب
گوینننههننناي خنننروج از
بورس  -کسبوکار سنتی

ادراک مشتري از رعايت اصول اخالقي از جانیب فروشیندگان بیر تعهید
مشتري به بازار الكترونیكي بور اوراق بهادار تأثیر گاار است
ادراک مشتري از رعايت اصول اخالقي از جانب فروشندگان بر وفاداري او
نسبت به بازار الكترونیكي بور اوراق بهادار تأثیر مثبت دارد.
ادراک مشتري از رعايت اصول اخالقي از جانب فروشندگان بر رضايت
مشتري به بازار الكترونیكي بور اوراق بهادار تأثیر گاار است.
تبلیغا تأثیر عمیقي بر رفتار خريد مصرف كنندگان در بازار الكترونیكي
بور اوراق بهادار دارد
وفاداري تأثیر عمیقي بر رفتار خريد مصرف كنندگان در بازار الكترونیكي
بور اوراق بهادار دارد.
شناخت و آگاهي بر رفتار خريد مصرف كنندگان در بیازار الكترونیكیي
بور اوراق بهادار تأثیر عمده اي دارد و كیفیت ادراكي بر رفتار خريید
مصرف كنندگان در بازار الكترونیكي بور اوراق بهادار تأثیرگاار است.
قیمت سهام در خروج سرمايه گااران از بور اوراق بهادار تهیران تیأثیر
زيادي دارد.
سیاست هاي پولي و مالي كشور در خروج سرمايهگااران از بور اوراق
بهادار تهران تأثیر گاار است
قیمت سهام در خروج سرمايه گااران از بور اوراق بهادار تهیران تیأثیر
زيادي دارد.
رفتار اخالقي فروشنده در افزايش فروش سهام در بازار سنتي بور اوراق
بهادار تأثیر دارد.
ادراک مشتري از رعايت اصول اخالقي از جانب فروشندگان تا حدي بر
اعتماد مشتري به بازار سنتي بور اوراق بهادار تأثیر عمده اي دارد.
ادراک مشتري از رعايت اصول اخالقي از جانب فروشندگان بر رضايت
مشتري به بازار سنتي بور اوراق بهادار تأثیر گاار است.
شناخت و آگاهي بر رفتار خريد مصرف كنندگان در بازار سنتي بیور
اوراق بهادار تأثیر عمده اي دارد.
كیفیت ادراكي بر رفتار خريد مصرف كنندگان در بازار سنتي بور اوراق
بهادار تأثیرگاار است
وفاداري تأثیر عمیقي بر رفتار خريد مصرف كنندگان در بازار سنتي بور
اوراق بهادار دارد.
سیاست هاي پولي و مالي كشور در خروج سرمايهگااران از بور اوراق
بهادار تهران تأثیر گاار است
قیمت سهام در خروج سرمايه گااران از بور اوراق بهادار تهیران تیأثیر
زيییادي دارد
سیاست هاي پیولي و مالیي كشور در خروج سرمايهگااران از بور اوراق
بهادار تهران تأثیر گاار است و قیمت سهام در خروج سیرمايهگیااران از
بور اوراق بهادار تهران تأثیر زيادي دارد

 33نفر (مواف )
 44نفر (تا حدي)
 81نفر (مخالف)
 39نفر (مواف )
 24نفر (تا حدي)
 92نفر (مخالف)
 24نفر(مواف )
 22نفر (تا حدي)
 93نفر (مخالف)
 38نفر(مواف )
 21نفر (تا حدي)
 91نفر (مخالف)
 32نفر(مواف )
 21نفر (تا حدي)
 95نفر (مخالف)
 21نفر(مواف )
 29نفر (تا حدي)
 93نفر (مخالف)
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 .2-8آمار استنباطی

تأيید مدل از تكنیک تحلیل عاملي تأيیدي( )CFAاز روش حیداقل مربعیا جزئیي )PLS(3اسیتفاده
شده است .روش تخمین  PLSضرايب را به گونه اي تعیین مي كند كه مدل حاصله ،بیشیترين قیدر
تفسیر و توضی را دارا باشد؛ بدين معنا كه مدل بتواند با باالترين دقت و صحت ،متغیر وابسته نهايي،
را پیشبیني نمايد .روش حداقل مربعا جزئي كه در بحث الگوسازي رگرسیوني آن را با  PLSنییز
معرفي مي كنند ،يكي از روش هاي آماري چند متغیره محسوب مي شیود كیه بیه وسییله آن میي تیوان
عليرغم برخي محدوديتها مانند نامعلوم بودن توزيع متغیر پاس  ،وجود تعداد مشیاهدا كیم و يیا
وجود خود همبستگي جدي بین متغیرهاي توضیحي ،يک يا چند متغیر پاس را بیه طیور همزمیان در
قبال چندين متغیر توضیحي الگوسازي نمود.
.0- 2-8آزمون فرضیه اصلی
فرضیه اصلی« :میان رفتار سرمایهگذاران در کسبوکارهای سنتی و الکترونیکی رابطه وجود دارد».

 :H0میان رفتار سرمايهگااران در كسبوكارهاي سنتي و الكترونیكي رابطه وجود ندارد.
 :H1میان رفتار سرمايهگااران در كسبوكارهاي سنتي و الكترونیكي رابطه وجود دارد.

مقدار بتا براي اثر رفتار سرمايهگااران در كسبوكارهاي سنتي بر كسبوكارهیاي الكترونیكیي
برابر  0/235شده است .اين مقدار در سط اطمینان  %15معنادار شده است .با توجه به اين كه مقیدار
آماره تي خارج بازه بحراني است (بیشتر از  9/12شده اسیت) ( 0/05

) ،بیا احتمیال  0/15ادعیاي

محق مبني بر اين كه «میان رفتار سرمايه گااران در كسبوكارهاي سنتي و الكترونیكي رابطه وجود
دارد» تأيید مي شود .با توجه به وجود ضريب بتاي مثبت مي توان گفت ايین رابطیه از نیوع مسیتقیم و
مثبت است.
 .2- 2-8آزمون فرضیههاي فرعی:
فرضیه فرعی  :1فرضیه اصلی« :میان رفتار خرید سرمایهگذاران در کسبوکارهای سنتی و الکترونیکی
رابطه وجود دارد».

 :H0میان رفتار خريد سرمايهگااران در كسبوكارهاي سنتي و الكترونیكي رابطه وجود ندارد.
8. Partial Least Square
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 :H1میان رفتار خريد سرمايهگااران در كسبوكارهاي سنتي و الكترونیكي رابطه وجود دارد.

مقدار بتا براي اثر رفتیار خريید سیرمايهگیااران در كسیبوكارهیاي سینتي بیر كسیبوكارهیاي
اين كه مقدار آماره تي خارج بازه بحراني است (بیشتر از  9/12شده اسیت) ( 0/05

) ،بیا احتمیال

 0/15ادعاي محق مبني بر اين كه «مییان رفتیار خريید سیرمايهگیااران در كسیبوكارهیاي سینتي و
الكترونیكي رابطه وجود دارد» تأيید مي شود .با توجه به وجود ضريب بتاي مثبت مي توان گفت ايین
رابطه از نوع مستقیم و مثبت است.
فرضیه فرعی  :2فرضیه اصلی« :میان رفتار فروش سرمایهگذاران در کسبوکارهای سنتی و
الکترونیکی رابطه وجود دارد».

 :H0میان رفتار فروش سرمايهگااران در كسبوكارهاي سنتي و الكترونیكي رابطه وجود ندارد.
 :H1میان رفتار فروش سرمايهگااران در كسبوكارهاي سنتي و الكترونیكي رابطه وجود دارد.

مقدار بتا براي اثر رفتار فروش سیرمايه گیااران در كسیب وكارهیاي سینتي بیر كسیب وكارهیاي
الكترونیكي برابر  0/190شده است .اين مقدار در سط اطمینان  %15معنادار شده است .بیا توجیه بیه
اين كه مقدار آماره تي خارج بازه بحراني است (بیشتر از  9/12شده اسیت) ( 0/05

) ،بیا احتمیال

 0/15ادعاي محق مبني بر اين كه «میان رفتار فیروش سیرمايه گیااران در كسیب وكارهیاي سینتي و
الكترونیكي رابطه وجود دارد» تأيید مي گردد .با توجه به وجود ضريب بتاي مثبت ميتوان گفت اين
رابطه از نوع مستقیم و مثبت است.
فرضیه فرعی  :3فرضیه اصلی« :میان خروج از بورس سرمایهگذاران در کسبوکارهای سنتی و
الکترونیکی رابطه وجود دارد».

 :H0میان خروج از بور

سرمايهگااران در كسبوكارهاي سنتي و الكترونیكي رابطه وجود ندارد.

 :H1میان خروج از بور

سرمايهگااران در كسبوكارهاي سنتي و الكترونیكي رابطه وجود دارد.

مقدار بتا براي اثر خروج از بور

سرمايه گااران در كسب وكارهاي سنتي بیر كسیبوكارهیاي

الكترونیكي برابر  0/993شده است .اين مقدار در سط اطمینان  %15معنادار شده است .بیا توجیه بیه
اين كه مقدار آماره تي خارج بازه بحراني است (بیشتر از  9/12شده اسیت) ( 0/05
 0/15ادعاي محق مبني بر اين كه «میان خروج از بور

) ،بیا احتمیال

سرمايه گااران در كسب وكارهاي سینتي و
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الكترونیكي رابطه وجود دارد» تأيید مي گردد .با توجه به وجود ضريب بتاي مثبت ميتوان گفت اين
رابطه از نوع مستقیم و مثبت است.

اين پهوهش رابطه میان رفتار سرمايهگااران در كسبوكار سنتي و الكترونیكي در بیازار رقیابتي
بور

اوراق بهادار را مورد بررسي قرار داد .همان طور كیه در فصیول قبلیي گفتیه شید ،شیناخت و

بررسي رفتار سرمايه گااران و علل وقوع مسائل بازارهاي مالي امري بوده كیه متخصیان حیوزه میالي
همواره آن را مدنظر داشتهاند و تالش نمودند با كمک گرفتن از علوم رفتاري درصدد تشري رفتیار
تصمیمگیرندگان در بازارهاي مالي برآيند .همچنین مطرح شد كه الگیوواره میالي رفتیاري مشیخص
ميكند كه سرمايهگااران به چه شكلي رفتار ميكنند و چرا رفتارشان ،بازارهاي مالي را تحیت تیأثیر
قرار ميدهد و به سرمايهگااران كمک ميكند تا بیاموزند كه چگونه میيتیوان عقاليیي رفتیار كیرد.
حال آن كه اگر مردم عقالني عمل كنند و به طیور طبیعیي بیه دنبیال بیه حیداكثر رسیاندن مطلوبییت
اقتصییادي خییود باشییند ،يییک ادراک عمییومي اسییت .پروفسییور شییفرين ( )9003معتقیید اسییت كییه
سرمايه گااران به جنبه هاي مثبت رويدادهاي گاشته بیش از رويدادهاي منفي اهمیت مي دهند و اين
نگرش نهايتاً منجر به ترويج خوشبیني بیش از حد در بازار میي شیود .كسیب وكیار سینتي اغلیب بیر
اسا

تعامال و ارتباطا رو در رو و حضوري صور مي پايرد .مزيت اين نوع كسیب وكیار در

اين است كه مشتري و فردي كه اقدام به خريد محصول و يا خدمت مي كند ،با اطمینان كامل و پ
از جستجو و پرسش حضوري اقدام به ايین كیار میي كنید كیه ايین خیود باعیث كیاهش شیكايا و
برگشتي خدمت يا كاال مي شود .چرا كه شخص خیودش آن را ديیده ،پسینديده و خريیداري كیرده
است .از سوي ديگر همگام با گسترش فناوري اطالعا و ارتباطا در عرصههاي مختلف اقتصیاد،
كسبوكار الكترونیک نیز روندي روبیه رشید داشیته اسیت .در ايین نیوع از كسیبوكارهیا ،شیركا،
فروشندگان و مشیتريان بیا اسیتفاده از فنیاوري اطالعیا و ارتباطیا بیا يكیديگر در تعامیل هسیتند.
بنابراين رفتار سرمايه گااران در كسب وكار سنتي و الكترونیكي به ويهه در بازار رقابتي بور

اوراق

بهییادار تفییاو هییايي دارد .نتییايج حاصییل از ايیین پییهوهش نشییان مییيده ید كییه میییان رفتییار خريیید
سییرمايهگییااران در كسییبوكییار سیینتي و الكترونیكییي رابطییه وجییود دارد .میییان رفتییار فییروش
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سرمايه گااران در كسب وكار سنتي و الكترونیكي رابطه وجود دارد و همچنین میان خروج از بور
سرمايهگااران در كسبوكار سنتي و الكترونیكي رابطه وجود دارد.

 .9از آنجییايي كییه نتییايج نشییان مییيدهیید كییه میییان رفتییار خريیید سییرمايهگییااران در
كسییبوكارهییاي سیینتي و الكترونیكییي رابطییه وجییود دارد ،پیشیینهاد مییيشییود در
كسب وكارهاي بازار الكترونیكي بور

اوراق بهادار از تبلیغاتي كیه تیأثیر عمیقیي بیر

رفتار خريد مصرفكنندگان دارد استفاده شود و همچنین در بازار سنتي بیور

اوراق

بهادار برنامه هايي در ارتبا با موضیوع كسیب وكیار میورد نظیر پییادهسیازي شیود تیا
مصرفكنندگان از طري توضیحا كامل ارائه شده نسبت به كسب وكیار میورد نظیر
شناخت و آگاهي بیشتري پیدا كنند.
 .9با توجه به اين كه يافتهها حاكي از آن بود كیه مییان رفتیار فیروش سیرمايهگیااران در
كسب وكارهیاي سینتي و الكترونیكیي رابطیه وجیود دارد ،پیشینهاد میيشیود در بیازار
الكترونیكي بور

اوراق بهادار ،شرايطي از قبیل دارا بودن منشور اخالقي و  ...فراهیم

شود تیا مشتريان درک كننید كیه اصول اخالقیي از جانب فروشندگان كیامالً رعايیت
مي شود و از اين طري تعهد مشتريان بیشتر مي شود .همچنین در بازار سنتي نیز مي توان
با ارائه آموزشهاي الزم در زمینه مسائل اخالقي به فروشندگان موجب افزايش فروش
سهام شد.
 .8نتیايج پیهوهش نشییاندهنیده وجیود رابطییه مییان خیروج از بییور
كسییبوكارهییاي سیینتي و الكترونیكییي اسییت و بییر ايیین اسییا

سیرمايهگییااران در
پیشیینهاد مییيشییود در

كسب وكارهاي سنتي و الكترونیكي قیمت سهام با توجه به سیاست هاي پیولي و میالي
كشور تعیین شود تا از اين طري سرمايهگااران بیشتري جاب شوند.
همچنین پیشنهاد مي شود تا پهوهشگران حوزه بازار سرمايه ،نتايج حاصل از مطالعا انجیامشیده
را در زمینه قیمیت سیهام ،بیا احتییا بیشیتري تفسییر كننید ،زيیرا ايین امكیان وجیود دارد كیه رفتیار
سرمايه گااران تأثیر قابل مالحظهاي بر نتايج پهوهش حاضر داشته باشند .همچنیین پیشینهاد میيشیود
كه بیه علت اهمیت فزاينده رابطه رفتار سرمايهگااران در كسبوكار سنتیي و الكترونیک ،موضییوع
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رفتار سرمايه گااران به عنوان يكي از مباحث آموزشیي در رشیته هیاي میديريت میالي و حسیابداري
گنجانده شود .در نهايت پیشنهاد مي شیود تیییا سیازمان بیور

اوراق بهیادار بیا برگیزاري دورههیاي

بیشتري را در زمییینه پیشبینیي رفتار سرمايهگااران در كسبوكار سنتي و الكترونیک انجام دهد.
منابع
 -باغومیان ،رافیک« ،)9810( ،بررسي روند اثر رفتار سرمايهگیااران در بیور

اوراق بهیادار

تهران» ،تحقیقا حسابداري و حسابرسي ،دوره  ،8شماره .99
 خییاكي ،غالمرضییا ،)9810( ،روش تحقی ی در مییديريت ،تهییران :مركییز انتشییارا علمییيدانشگاه آزاد اسالمي.

 خواجوي ،شكراله؛ قاسمي ،میثم« ،)9834( ،فرضییه بیازار كیارا و میالي رفتیاري» ،فصیلنامهتحقیقا مالي ،شماره.90
 سعیدي ،علیي؛ فرهانییان ،محمیدجواد ،)9819( ،مبیاني اقتصیاد و میالي رفتیاري ،انتشیارابور

وابسته به شركت اطالع رساني و خدما بور .

 شباني نائیني ،الهه« ،)9831( ،تحلیل عوامل مؤثر بر رفتیار سیرمايهگیااران حقیقیي در بیازاربور

اوراق بهادار اصیفهان» ،پايیان نامیه كارشناسیي ارشید میديريت بازرگیاني (گیرايش

مالي) ،دانشگاه اصفهان.
 صمدي ،عبا ؛ سهرابي ،سهراب؛ خزائي ،معین« ،)9819( ،شناسايي سوگیري هاي رفتاريتأثیرگاار بر تصمیم گیري سهامداران فردي در خريد و فروش سهام در تاالر بور

منطقه

اي همدان» ،فصلنامه پهوهشگر ،دوره  ،1شماره .35-900 ،93
 -عبا

نهاد ،سعید؛ حقیقي كفاش ،مهیدي؛ صیحت ،سیعید« ،)9810( ،رابطیه رفتیار فیروش

اخالقي با وفاداري مشتريان در بیمه عمر( مورد مطالعه :يک شركت بیمه)» ،پهوهشنامه بیمه
عمر ،سال بیست و ششم ،شماره  ،4شماره مسلسل ،904ص.989-954:

 فرجي ،مريم« ،)9818( ،كسب وكار الكترونیک و تأثیر آن در فعالیت هاي تجیاري» ،پايیاننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه جامع علمي كاربردي.
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