فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعات سال چهارم ،شماره  ،61تابستان 59
صفحات  59تا 16

سرمایهگذارانازکیفیتخرید

واکنشپذیریتصمیمگیری

الکترونیکیسهام
محمد خدائی وله زاقرد
مجتبی رستمینوروزآباد




چکیده
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پیشنیازهای استقرار بورس الکترونیک توجه شده است؛ زیرا توسعه بازار بدون توسعه
نظارت ،باعث کاهش کارایی آن و در نتیجه کاهش اعتماد سهامداران به بازار و عدم
جذابیت آن برای سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی خواهد شد .هدف این پژوهش
تحلیل اثرات کیفیت خرید الکترونیکی سهام بر تصمیمگیری سرمایهگذاران حاضر در
بورس اوراق بهادار تهران است .کیفیت خرید الکترونیکی سهام با ابعاد امنیت ،طراحی
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حاضر در بورس اوراق بهادار تهران است که از این جامعه آماری نامحدود تعداد 643
نفر بهعنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند .فرضیات با استفاده از مدل معادالت
ساختاری سنجیده شدند .نتایج بهدستآمده نشان دادند از میان ابعاد خرید الکترونیکی
سهام بعد امنیت با ضریب  0/17در رتبه اول قرار گرفته و باالترین میزان رابطه را با
تصمیمگیری سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار تهران داشته است .خدمات مشتری با
ضریب  0/34در رتبه دوم ،طراحی وبسایت با ضریب  0/17در رتبه سوم و نهایتاً
تجربه کیفیت سرویﺲ با ضریب  0/67در رتبه آخر (چهارم) قرار گرفته است.
کلید واژگان :کیفیت خرید الکترونیکی سهام ،تصمیمگیری سرمایهگذاران ،بورس اوراق
بهادار تهران ،مدل معادالت ساختاری
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مقدمه
امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات ،محـور توسعه اقتـصادی ،اجتمـاعی و فرهنگـی
کشورهای مختلف قرار گرفته است (عبادی و افتخاری .)7633 ،مؤسسه تحقیقات
فورستر 7پیشبینی کرد که درآمد آنالین از  744بیلیون دالر در سال  7004با  74درصد
نرخ رشد مرکب ساالنه به  673بیلیون دالر در سال  7070برسد (خردهفروشی اینترنتی،7
 .)7004بازارهای اینترنتی همچون سایر کاربردهـای فنـاوری اطالعـات ،موجـب
کـاهش هزینـه و افزایش کارایی میشـوند (عبادی و افتخاری .)7633 ،بازار سرمایه
بزرگترین بازار جهان است که روزانه  7/3تریلیون دالر در آن معامله صورت گرفته و
به همین دلیل این بازار به جذابترین و سودآورترین بازار جهانی مبدل شده است
(نعمتیزاده و همکاران .)7637 ،با توجه به اوضاع خاص اقتصادی و تحریمهای وارده
بر کشور جذب سرمایههای داخلی برای رونق گرفتن اقتصاد ملی و افزایش ظرفیت
بنگاههای اقتصادی اهمیت زیادی دارد .از طرفی توجه به این نکته ضروری است که
یکی از راههای مهم در جذب سرمایه ،فروش سهام شرکت در بازار بورس و تأمین
سرمایه از این طریق است .عوامل محرک برای سرمایهگذاری در بورس و خرید سهام
یک شرکت بهطورکلی به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم میشود (فرید و همکاران،
 .)7637از جمله عوامل غیرمالی میتوان به کیفیت معامالت الکترونیک سهام اشاره کرد.
سامانه معامالت آنالین جهت انجام معامالت در فضای مجازی میتواند امکان مشارکت
تعداد زیادی از سرمایهگذاران را بهطور همزمان و بدون محدودیتهای حضور فیزیکی
در تاالر بورس فراهم نماید تا بتوان سهم بیشتری از نقدینگی سرمایهگذاران را کسب
نمود بهطوریکه امروزه شاهد گسترش و بهکارگیری این فناوری در بورس تهران و
توسط کارگزاریها هستیم (نعمتی زاده و همکاران .)7637 ،افزایش سرعت ،سهولت و
عدالت در دسترسی به بورس و خریدوفروش سهام ،مهمترین مزیت معامالت آنالیـن
1. Forrester Research Inc
2. Internet Retailer
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است (سایت بورس اوراق بهادار تهران .)7634 ،7با گسترش فناوری اطالعات در قرن
بیست و یکم ،تمام ابعاد زندگی بشر دچار تحوالت بنیادین شده است .در عصر حاضر،
فناوری اطالعات راهبرد جدیدی است که تمام ابعاد سازمانها را تحت تأثیر قرار داده
است؛ بهگونهای که تصور یک سازمان بدون فناوری اطالعات و همگام بودن با
فناوریهای نوین ،غیرممکن به نظر میرسد (محمدی و امیری .)7637 ،جایگزینی
سامانههای تجارت الکترونیک بهجای سامانههای قدیمی خریدوفروش سهام یکی از
الزامات اصلی در تجدید ساختار بازار سهام است (دوتا و همکاران .)7071 ،7یکی از
نمودهای شاخص فناوری اطالعات و ارتباطات که امروزه محور توسعه اقتصادی
کشورهای مختلف قرار گرفته ،تجارت الکترونیکی (به معنای انجام الکترونیکی
فرایندهای خریدوفروش) است .با توسعه بورس الکترونیکی ،دسترسی آسان کارگزاران
و سرمایهگذاران به معامالت سهام فراهم میشود (زادون .)7631 ،بنابراین الزم است تا
بازار بورس از شکل سنتی خود خارج شود و در محیط مجازی فرایندهای خود را
تعریف کند .یکی از کاربردهای تجارت الکترونیکی ،دادوستد الکترونیکی سهام است که
با توجه به فعالیت رو به گسترش بورس در کشور بسیار حائز اهمیت است (ستاری،
 .)7631رشد سریع و بدون وقفه فناوریهای نوین در محدوده خدمات ارتباطی و
اطالعاتی ،تحوالت شگرفی را در جنبههای مختلف زندگی بشر امروزی ،بهویژه
جنبههای مالی ایجاد کرده است بهنحویکه دامنه تحوالت ،هم در ارتقاء خدماترسانی
الکترونیکی و هم در ایجاد چالشها و مشکالت الکترونیکی بوده است (میرشجاعی،
 .)7631تحقیقات نشان میدهد که جایگزین نمودن بورس الکترونیک سبب افزایش
سرعت عملیات ،کاهش بوروکراسی و مهمتر از همه کاهش هزینههای معامالت میشود
که البته اینها نمونهای از دستاوردهای بورس الکترونیک هستند که منجر به ارائه
خدمات بهتر به فعالین بازار میگردد (جعفرپور و فتحی .)7631 ،کشورها میتوانند با
1. http://www.seo.ir
2. Duttaa et al.
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استفاده از مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی وضعیت موجود خود را از ابعاد مختلف
با یک روش منسجم و جامع اندازهگیری کنند و سپﺲ با توجه به نتایج این ارزیابی
برنامهریزی کنند (باقرینژاد و ستاری.)7631 ،
آنچه بیان شد نشان میدهد مبادالت الکترونیکی سهام به خریدوفروش سهام توسط
سرمایهگذاران کمک بسیار زیادی میکند و مبادالت سهام را تسهیل مینماید .میزان
اهمیت موضوع مورد بحث این پژوهش در بازارهای مالی و همچنین میزان تأثیری که
این موضوع در پیشبرد بازارهای مالی و در این راستا پیشبرد اقتصادی کشور دارد
موجب شده است که پژوهشهای زیادی بهصورت مجزای از یکدیگر؛ مبادالت
الکترونیکی سهام و بحث سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار را مورد مطالعه قرار
دادهاند که از آن جمله میتوان به پژوهشهای (بتوخته7634 ،؛ پیری و ایمانیبرندق،
7631؛ جعفرپور و فتحی7631 ،؛ شهرآبادی و سلیمی7631 ،؛ فضلی و منصوری7633 ،؛
ماتوشیجیایتو و شهرآبادی7631 ،؛ ماتیوماشن و شهرآبادی7631 ،؛ منصور7631 ،؛
میرابی ،فالحشمﺲ ،کوشان و سعیدی )7637 ،در داخل کشور و پژوهشهای (بسیمبندر
و همکاران7003 ،7؛ بسیمبندر و ونکاتارامن7004 ،7؛ فتحی و همکاران7077 ،6؛ فروند و
همکاران7331 ،4؛ پاگانو 7331 ،و هیرسچ )7331 ،1در خارج از کشور اشاره کرد؛ اما
پژوهشی که بتواند ابعاد کیفیت خرید الکترونیکی که در این پژوهش مطرح شده را در
نظر بگیرد به چشم نمیخورد .لذا بررسی نحوهی تصمیمگیری سرمایهگذاران در بورس
اوراق بهادار تهران تحت شرایط خرید الکترونیک نیازمند پژوهشی است که بتواند
بهصورت سامانمند ابعاد در نظر گرفته شده را بسنجد .پژوهش حاضر و نتایج آن
می تواند در پیشبرد بازارهای مالی و اقتصاد ایران در این راستا مؤثر واقع افتد .همچنین
استناد به یافتههای این پژوهش میتواند در دستیابی مسئوالن بورس اوراق بهادار به
1. Bessembinder et al.
2. Bessembinder & Venkataraman
3. Fathi et al.
4. Freund et al.
5. Hirsch
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جذب سرمایهگذاران بسیار تأثیرگذار باشد و سرانجام اینکه سرمایهگذاران با استفاده از
نتایج این پژوهش میتوانند عوامل مؤثر بر تصمیمگیری در سرمایهگذاری در اوراق
بهادار را بهصورت الکترونیک شناسایی و نسبت به اتخاذ تصمیمات صحیح برآیند .لذا
این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که تا چه اندازه کیفیت خرید
الکترونیکی سهام بر تصمیمگیری سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر
است؟
بر این اساس ساختار مقاله بدینصورت تدوین شده است که پﺲ از بیان مبانی نظری
در ارتباط با متغیرهای پژوهش ،به بیان پیشینۀ انجام گرفته در این راستا میپردازیم.
سپﺲ روششناسی پژوهش مطرح میگردد و در ادامه دادههای جمعآوریشده
تجزیهوتحلیل میشود و سرانجام به بحث و نتیجهگیری از پژوهش حاضر پرداخته
میشود.

مبانی نظری پژوهش ،فرضیهها و الگوی مفهومی پژوهش
کیفیت خرید الکترونیکی سهام .زیتهامل و همکاران کیفیت خدمات الکترونیکی را
بهعنوان دامنهای تعریف میکنند که بر طبق آن وبسایت سبب تسهیل خرید مؤثر و
کارآمد ،خریداری و تحویل محصوالت و خدمات میگردد (زیتهامل و همکاران،7
 .)7000باقری نژاد و ستاری ( )7631در پژوهشی با عنوان «ارائه مدل ارزیابی آمادگی
الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار برای پیادهسازی دولت الکترونیک» آمادگی
الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار را مورد ارزیابی قرار دادند .ها و استول)7003( 7
در پژوهشی با عنوان «پذیرش خرید الکترونیکی مصرفکننده» به این نتیجه رسیدند که
مشتریان نهفقط استفادهکنندگان از وب با نیازهای اطالعاتی و امنیتی هستند ،بلکه
خریدارانی با نیازهای تجربی و خدماتی نیز میباشند .هوانگ و همکاران )7004( 6به
1. Zeithaml et al.
2. Ha & Stoel
3. Huang et al.
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این نتیجه رسیدند که عواملی که روی تصمیم کارگزاران در پذیرش سیستم مبادالت
اینترنتی سهام تأثیر میگذارند را به شش دسته تقسیم کردهاند؛ ویژگیهای نوآوری،
عوامل سازمانی ،عوامل محیطی ،عرضهکنندگان ،فناوری شبکه ،خطمشی دول و مقررات
قانونی؛ اما پژوهش کلتون و پنینگتون )7077( 7نشان داد که کاربرانی که از طریق
اینترنت به اطالعات مالی دسترسی دارند کمتر از کاربرانی که از طریق عینی و کاغذ به
اطالعات مالی دسترسی دارند ،سرمایهگذاری میکنند.
فرضیۀ اصلی .کیفیت خرید الکترونیکی سهام بر تصمیمگیری سرمایهگذاران در بورس
اوراق بهادار تهران مؤثر است.

ابعاد کیفیت خرید الکترونیکی سهام
امنیت .ایجاد چهارچوب قانونی و توجه به مسائل حقوقی مبادالت الکترونیکی از جمله
مسائل مهمی است که در فراروی قانونگذاران قرار گرفته است .یکی از موضوعات
حقوقی مطرح در این مورد ،امنیت مبادالت در محیط فناوری اطالعات است که
گسترش تجارت الکترونیک در گرو تضمین آن در عصر فناوری اطالعات است
(سریرافراز و فهیمیفر .)7631 ،امروزه یکی از موانع مهم اشاعهی گستردۀ تجارت
الکترونیکی در میان مصرفکنندگان ،نبود حﺲ اعتماد اساسی میان بیشتر شرکتها و
مشتریان آنها در محیط اینترنت است .درواقع مصرفکنندگان به شرکتهایی که
محصوالت یا خدمات خود را از طریق اینترنت عرضه میکنند ،بهاندازهی کافی اعتماد
ندارند تا با آنها رابطه برقرار کرده ،به مبادله اطالعات مالی و شخصی خود با این
شرکت ها بپردازند .اعتماد در محیط با عدم اطمینان باالی تجارت الکترونیک از اهمیت
برخوردار است (ساجدیفر و همکاران .)7637 ،گارمون 7ادعا میکند ،همکاری نزدیک

مشتری و تأمینکننده ،اغلب اعتماد نسبت داده میشود .اعتماد یکی از مقدمات وفاداری
1. Kelton & Pennington
2. Garmon
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مشتریان است .مطابق با نظر ریبینک ،وقتیکه کسبوکار آنالین انجام میدهیم ،اعتماد
یک مشتری به یک تأمینکننده ناشناس ،فوقالعاده مهم است .هرینگتون و ویون
دریافتند ،ارتباط بدون اعتماد الکترونیکی نمیتواند توسـعه یابـد و بیان میکنند ،سرعت
آپلود کـردن ،آسـانی راهنمـایی در صـفحه خـانگی ،ابزارهـای جسـتجوی مناسب،
امنیت کاربر آنالین را ایجاد میکند و بـرای کـاربر آفالیـن ،داشـتن کیفیـت بـاال روی
خدمات ،اظهار احترام به مشتریان ،انجام دادن تعهدات و داشتن رفتاری که باعث اعتماد
مشتریان به شرکت شود ،اعتماد آفالین را ایجاد میکند (اریکسون و کارولینا)7003 ،7؛
ازاینرو امنیت کاربر بهنوبه خود باعث ایجـاد اعتماد مشتری خواهد شد .درواقع مدیران
و طراحان نباید تصـور کننـد کـه کـاربران از سـرقت محتمل ،امنیت تراکنش و
سوءاستفاده از اطالعات شخصیشان نگران نیستند ،امنیت کاربر دیگر یک خصوصیت
استراتژیک مناسـب نیسـت بلکـه نیـاز اصـلی اسـت و ارائهدهندگان خـدمات
الکترونیک بهعنوان نقشآفرینی معتبر الزم اسـت ،امنیـت کـاربران را بـه بهتـرین نحـو
فـراهم کنند (جی اودو و همکاران.)7070 ،7
فرضیۀ فرعی اول .امنیت بر تصمیمگیری سرمایهگذاران مؤثر است.
طراحی وبسایت .اولین کانال ارتباطی بین مشتریان و ارائهدهندگان خدمات
الکترونیکی وبسایت است کـه تـأثیر بسزایی در ایجاد وفاداری مشتریان دارد و الزم
است که این وبسایتها یک سری ویژگیهـایی را داشته باشند .یکی از خصوصیات
بسیار مؤثری که یک وبسایت باید داشته باشـد ،سفارشـیسازی است کـه بهصورت
توانـایی ارائهدهندگان خـدمات الکترونیکـی بـرای سـازمان دادن محصوالت،
سرویﺲها و محیط تراکنشی برای مشتریان اختصاصی تعریف میشود .بهوسیلهی
سفارشیسازی ،یک ارائهدهنده خدمت الکترونیکی میتواند ،افزایش انتخاب را از طریق
تمرکـز بر آنچه مشتری واقعاً میخواهد ایجاد کند .درواقع سفارشـیسـازی
1. Eriksson & Carolina
2. J Udo et al.
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حالـتهـای انتخـاب را بر اساس خواستهی مشتری افزایش میدهد .همچنین
سفارشیسازی میتواند انتخابها را بـرای مشتریان بهطور صحیح سازماندهی و یا
محدود کند و زمانی را که مشتری برای جستجو صـرف میکند از طریق دستهبندی
دقیق تمایالتشان کاهش دهد .این مزیـت سفارشـیسـازی باعـث میشود ،برای
مشتری جذاب باشد تا سایت را دوباره در آینده بازدید کند .سفارشیسازی ،توانـایی
برای سفارشی کردن استفاده کاربر از سایت تعریف میشود؛ درواقع بتواند تراکنشهای
آینـده را راحتتر انجام دهد .پویا و بهروز بودن محتوای سایت یکی از ویژگیهای
بسیار مهم برای داشتن یک وبسایت مناسب است و الزم است که وبسایت اطالعات
مفید ،کاربردی و بهروز را در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهد .در طراحی یک وبسایت
ارائهکننده خدمت الزم است ،آیتمهایی مانند زیبایی ظاهری صفحات و استفاده مناسب
از رنگها مدنظر قرار گیـرد و قابلیـت برگشـتپذیری از عملیات انجامشده را داشته
باشد .طراحی سایت باید بهگونهای باشد که استفاده از سایت برای کاربران راحت باشد
و بهآسانی بتوانند به اطالعات موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند (فین .)7077 ،7درواقع
تسهیالت به آن حدی اطـالق میشود که مشتری احساس میکند ،وبسایت ساده،
شهودی و کاربرپسـند اسـت .گـارمون ،بـه تعداد فاکتورهایی که یک وبسایت ناجور
از دیدگاه کاربر را ارائه میدهد ،اشاره میکند .در ایـن موارد اطالعات ممکن است که
قابلدسترس نباشند ،بهاینعلت که در یک مکان منطقی نیست یا در درون یک
وبسایت بهصورت بسیار عمیق قرار داده شده است یـا اطالعـات ممکـن اسـت در
یـک فرمت بامعنی ارائه نشده باشند و درنهایت اطالعاتِ موردنیاز یا مطلوب ،موجـود
نباشـد .بر اساس یافتههای شافر ،سی درصد مشتریانی که وبسایت را ترک میکنند،
بدون آنکـه خریـدی انجـام دهند؛ بهاینعلت است که آنها نمیتوانند راهشان را در
میان وبسایت پیدا کنند .سینیکر ،بیـان کرد یک تجارت الکترونیکی ،زمانی موفق
اسـت کـه بتوانـد اطالعـات را بهسادگی و سـهولت در دسترس مشتریان قرار دهد
1. Finn
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(سرینی و همکاران .)7007 ،7مدیران وبسایتها و طراحان باید این نکتـه را مدنظر
داشـته باشند که وقتی مهارت کامپیوتری کاربران وبسایت خارج از کنترلشان است،
باید بـه توسـعۀ وبسایتهایی که بتواند بهآسانی ناوبری بشوند و شامل
دستورالعملهای ساده و قابلفهم باشـند بپردازند (جی اودو و همکاران .)7070 ،با این
مقدمات پﺲ الزم است ،اصول طراحی کاربری در طراحـی یـک وبسایت بهخوبی
لحاظ شده باشد.
کمبود تعامل برای بیشتر وبسایتها یک مسئله است؛ آنها اغلب برای هدایت مشکل
دارند .فراهم کردن نامناسـب اطالعـات محصـول و پاسخ پرسشها از طریق ایمیل بعد
از یک تأخیر یک یا دو روزه را از دسته نمونههای ارتباطـات نامناسب میتوان نام برد.
تعامالت بهطور عملیـاتی ،مقبولیـت و سـودمندی ابزارهـای پشـتیبانی مشتری روی
یک وبسایت و درجهای که در آن ارتباطات دوطرفه با مشتریان تسهیل شده است
تعریف میشود .تعامل کمک میکند تا دانش خالصشده برای ارائهدهنده خدمت نسبت
به سـلیقه و ترجیحات مشتری به وجود آید؛ بنابراین انتظار میرود کـه تعامـل بهطور
مﺜبـت بـه وفـاداری الکترونیکی مرتبط باشد (سرینی و همکاران .)7007 ،وب ،یک
هدف کلی را دنبال میکند و آنهم تغییـر وضـعیت کنـونی اینترنـت اسـت .بـا افزایش
کاربردهای وب ،طراحان وب روشهای جدیدی را در ایجاد وبسایتها به کار بردهاند
کـه باعث راحتتر شدن دسترسی به دادهها برای کاربر و مشارکت او در ایجـاد و
پـردازش اطالعـات است .درواقع در وب  ،7صفحات فقط خواندنی بودند ولی در وب
 ،7صفحات هم خواندنی و هـم نوشتنی هستند و در وب  6که وب معنایی نامیده
مـیشـود ،کـامپیوترهـا از معنـای محتـوا آگـاه میشوند و نهتنها کاربران در وب
میتوانند با هم تعامل داشته باشند بلکه درخواستها هم مـیتوانند به طرز معناداری با
هم و با کاربر تعامل داشته باشند .این ویژگی وبسایتها ،مبادلـه نظـر در مورد
محصوالت و سرویﺲ ارائهشده را آسان میکند .فرانک تشـخیص داد ،توانـایی مشـتری
1. Srini et al.
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برای مبادله اطـالعات و مقایسه تجربیات میتواند وفاداری مشتری را افزایش دهـد،
بسـیاری از مشتریان دائم به مشتریان دیگر دربارۀ محصوالت و سرویسی که قصد خرید
یا استفاده از آن را دارند ،اطالعات میدهند (سرینی و همکاران .)7007 ،از دیگر
خصوصیات مورد نیاز برای داشتن یک وبسایت مناسب ،دسترسپذیری است؛ درواقع
اینکه صفحات وبسایت بهسرعت لود شوند و اینکه سایت قابلدسترس باشـد و کاربر
بتواند عملیات موردنظر خود را انجام دهد (فین.)7077 ،
فرضیۀ فرعی دوم .طراحی وبسایت بر تصمیمگیری سرمایهگذاران مؤثر است.
خدمات مﺸتری .در اندازهگیری رضایت مشتری مهمترین موضوعی که مورد سـنجش
قـرار مـیگیـرد ،مواجهـات خدمتی است .این مواجهات خدمتی هستند که مشتری را
راضی یا ناراضی میکند .روشـنتـرین تأثیر خدمات در برخورد خدمتی یا لحظۀ
واقعیت اتفاق میافتـد؛ یعنـی زمـانی کـه مشـتری بـا شرکت خدماتی تعامل دارد .هر
مواجه ،یک فرصت برای اثبات ظرفیتهای سـازمان بهعنوان عرضهکننده خدمات و
برای افزایش وفاداری مشتری است (حسینی هاشم زاده .)7633 ،بر اساس نظر برلی و
همکارانش ،رضـایت مشـتری ،بهعنوان ارزیابی کلی بر اساس خرید و تجربه مصرف که
روی محصول یا عملکردِ سرویﺲ دریافت شـده در مقایسه با انتظاراتِ خریدِ قبلی
متمرکز شده است ،تعریف مـیشـود .اهمیـت رضـایت مشـتری زمانی که کسبوکار
آنالین انجام میدهیم بسیار مهم است و برای رقیب بسیار سخت اسـت کـه مشتری
راضی را نسبت به مشتری ناراضی برباید (اریکسون و کارولینا .)7003 ،از دسته عواملی
که در ایجاد رضـایت مشـتری نقـش دارد ،ارزش سـرویﺲ دریافـت شـده را میتوان
نام برد؛ اینکه هزینهای که صرف خرید ایـن محصـول یـا سرویﺲ شـده اسـت ،ارزش
مورد انتظار مشتری را برآورده میسازد؛ اینکه چگونه سرویﺲ به مشتری تحویل داده
مـیشـود و آیا مشتری برای استفاده از سرویﺲ به زمان شروع معین محدود است یـا
اینکـه مـیتوانـد یـک سرویﺲ را هر وقت خواست استفاده کنـد و آیـا مشـتری
مـیتوانـد سـرویﺲ را در هـر مکـانی درخواست کند ،از دسته عواملی هستند که در
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ایجاد ارزش دریافـت شـده توسـط مشـتری نقـش دارند (اریکسون و اسچاستر،7
 .)7003استفاده از چندین کانال برای ارائهی خدمت به مشتریان منجر به افـزایش
رضـایت در آنـان میشود و این رضایت نیز بهنوبه خود وفاداری را در مشـتریان ایجـاد
میکند .بیشـتر کانـالهـا در قابلیتشان برای انجام سرویﺲ با هم تفاوت دارند و نتـایج
نشـان مـیدهـد ،اسـتراتژیهـای چند کانالی بازدههای سرویسی را که در دسترس
مشتریان هستند ،بهبود میبخشند؛ بنابراین باعث رضایت مشتری خواهند شد (دبلیو
واالک و همکاران.)7004 ،7
در ادامه باید گفت ،دنبال کردن شکایتهای مشتری نیز میتواند در جلـب رضـایت
مشـتری نقش بسزایی را داشته باشد؛ درواقع دنبال کردن شکایات مشتری بهطورجدی
میتواند مـانع از تعویﺾ شرکت توسط مشتری شود .پنج درصد کاهش در فرار
مشتریان میتواند  71تا  31درصد سود شرکت را بهبود بخشد و نیز یافتهها نشان
میدهد ،افزایش یکدرصدی وفاداری مشتریان ،معادل با ده درصد کاهش هزینه است
(گریفین.)7006 ،6
فرضیۀ فرعی سوم .خدمات مشتری بر تصمیمگیری سرمایهگذاران مؤثر است.
تجربه کیفیت سرویﺲ .نتایج پژوهشهای گذشته نشان میدهد ،تغییر الگو از
صنعتگرایی به مشتری مداری باعـث شـد کیفیت خدمات ،در راستای افزایش رشد و
سودآوری ،در کانون توجه شـرکتهـا قـرار گیـرد .درواقع کیفیت هیچ معنا و مفهومی
بهجز آنچه مشتری میخواهد ندارد .به گفتهی دیگر ،یک محصول زمانی با کیفیت است
که با خواستهها و نیازهای مشتری انطباق داشته باشد و پاراسورامان کیفیت را سازگاری
پایدار با انتظارات مشتری و شناخت انتظارات مشتری از خدمات خاص میداند
(پورحیدری و همکاران .)7633 ،از دسته عواملی که در ایجاد وفاداری الکترونیکی نقش
دارد ،میتوان کیفیت سرویﺲ دریافـت شـده را نام برد .کیفیت سرویﺲ دریافت شده،
1. Eriksson & Schuster
2. W. Wallace et al.
3. Griffin
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توقعاتی کـه مشـتری انتظـار دارد و آنچـه شـرکت ارائـه میدهد ،تعریف شده است و
تفاوت بین این دو نگرشی را نسبت به شرکت بـرای مشـتری ایجـاد میکند .توقع
مشتری در اینجا به معنای آنچه مشتری معتقد است که فراهمکننده سـرویﺲ بایـد ارائه
بدهد است (اریکسون و اسچاستر .)7003 ،از دسته مشخصاتی که انتظار داریم،
ارائهدهنده خـدمت با کیفیـت داشـته باشد ،میتوان داشتن راهنمای مناسب برای
استفاده از سرویﺲ ،داشتن سرویﺲهای متنوع برای کاربران ،یکپارچگی سرویﺲ و
ارائهی خدمات پشتیبانی را بیان کرد .بسیاری از شرکتهـا ،فاقـد دیدگاه  630درجه از
مشتریان هستند ،به این دلیل که آنها هیچ پایگـاه دادهی متمرکزشدهای از مشتریان
ندارند .مراکز سرویﺲ مشتری ،ممکن است هر کدام پایگاه دادۀ خـود را بـدون هـیچ
وسیلۀ مؤثر برای ایجاد مخلوطی از اطالعات کامل مشتری داشته باشند .برای پیادهسازی
مؤثر استراتژی وفاداری مشتری ،داده از تمام نقاط تماس مشتری باید در یک پایگاه داده
متمرکز شده ،ترکیب شود .بدون آنها شرکتها در تالششان برای خدمت به مشـتری
بسـیار معلـول هسـتند .ایجاد این پایگاههای داده متمرکز ،یکپارچگی سرویﺲ را به
ارمغان خواهد آورد (گریفین.)7006 ،
فرضیۀ فرعی چهارم .تجربه کیفیت سرویﺲ بر تصمیمگیری سرمایهگذاران مؤثر است.
تصمیمگیری سرمایهگذاران .تصمیمگیری «فرایند انتخاب از میان گزینهها و یا اقدامات
متعدد» تعریف میشود (دهقان .)7631 ،فرایند تصمیم به خرید سرمایهگذاران سهام در
بازار سرمایه با فرایند تصمیم به خرید مصرفکنندگان از جنبههایی متفاوت است .فرایند
تصمیم به خرید با شناخت مشکل آغاز میشود ،در این مرحله است که خریدار ،مشکل
یا نیاز را تشخیص میدهد و خریدار تفاوت بین حالت واقعی و حالت ایدهال خود را
حﺲ میکند و در حقیقت این نیاز میتواند از محرکهای داخلی و خارجی سرچشمه
بگیرد (کاتلر.)7631 ،
فرآیند تصمیم به خرید سرمایهگذاران .همانطور که از فرایند تصمیم به خرید
مصرفکننده استنباط میگردد ،فرایند تصمیم به خرید سرمایهگذاران برای خرید سهام
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نیز تا حدود بسیار زیادی مشابه فرایند تصمیم به خرید مصرفکنندگان است .درواقع
سرمایهگذاران سهام در تقابل با مصرفکنندگان کاالها و خدمات از قدرتهای درونی و
تحلیلهای ذهنی بیشتری استفاده مینمایند؛ و به همین دلیل است که در زمینه
تصمیمات سرمایهگذاران ،مالیه رفتاری از اهمیت باالیی برخوردار است .بهطورکلی
خریداران سهام همچون مصرفکنندگان کاالها و خدمات دو بعد درونی و بیرونی را
برای تصمیم به خرید ،در نظر میگیرند که این دو بعد برای مصرفکنندگان و
سرمایهگذاران از نظر اهمیت متفاوت است .بهعبارتدیگر افراد در فرایند تصمیم به
سرمایه گذاری در بازار سهام از عوامل درونی بیشتر نسبت به فرایند تصمیم به خرید
مصرفکنندگان استفاده مینمایند (والی نژاد.)7633 ،
روانﺸناسی تصمیم .خرید «یا عدم خرید» مشتری ماهیتاً یک «تصمیمگیری» است.
خریدار فردی است که برای انتخاب خود «تصمیم» میگیرد و بنابراین برای پی بردن به
آنچه عمالً در ذهن مشتری به «انتخاب» منجر میشود میبایستی قدری به اصول
روانشناسی تصمیمگیری توجه شود .الگوی تصمیمگیری انسان به ماهیت ادراکی او باز
میگردد .بسیاری از محققان بر این باورند که فرایند تصمیمگیری در انسان بر مبنای
«نزدیکی نتایج مورد انتظار تصمیم ،با اهداف وی» صورت میپذیرد .دکتر جاناتان
بارون 7استاد روانشناسی دانشگاه پنسیلوانیا مکانیسم زیربنایی تصمیمگیری را نتیجه

گرایی 7میداند و مبنای این فرایند را «قضاوت تصمیمگیرنده در مورد تأثیر نتایج تصمیم
بر اهداف وی» ذکر میکند .این مفاهیم امکان قضاوت مدیران و مهندسان سازمانهای

تولیدی در مورد «مطلوبیتهای مشتری» را منتفی میسازد ،زیرا مهندسان و مدیران به
دلیل تعلق به گروههای سنی ،درآمدی و فرهنگی متفاوتی با مشتریان ،بهخودیخود
نمیتوانند شناخت کاملی از اهداف و معیارهای گروه خریداران موردنظر داشته باشند.
آنان بهتدریج میپذیرند که تنها خریدار است که معیارها را میداند و مطلوبیتهای خود
1. J.Baron
2. Consequentialism
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را میشناسد .بدین گونه «تحلیل نیاز مشتری» از یک فرایند نظری 7به یک فرایند عملی

7

تبدیل میشود و «تحلیلگران بازار» به حریم تصمیمگیریهای استراتژیک سازمانها راه
مییابند (والی نژاد.)7633 ،

ارائۀ الگوی مفهومی پژوهش
با توجه به مطالعات انجامگرفته و آنچه پژوهشگران در بورس اوراق بهادار در ایران
مطالعه کردهاند و در مقایسه با آنچه بهعنوان ادبیات پژوهش وجود دارد ابعاد کیفیت
خرید الکترونیکی سهام با چهار بعد بهصورت زیر ارائه میگردد که طبق نمودار ()7
نشان داده شده است .نظر به پیشینۀ مطالعات انجامشده نشان داد تأثیرپذیری
تصمیمگیری سرمایه گذاران از متغیرهای بسیاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛
اما با توجه به توسعۀ بورس الکترونیک؛ بررسی اثرات کیفیت خرید الکترونیک سهام،
بهعنوان متغیری حائز اهمیت بر تصمیمگیری سرمایه گذاران مورد پژوهش قرار نگرفته
است .لذا الگوی پژوش طبق نمودار ( )7برای اولین بار این خأل را جبران نموده است.

کیفیت خرید الکترونیکی سهام

امنیت
طراحی
تصمیمگیری سرمایهگذاران

وبسایت
خدمات

مشتری
تجربه

نمودار  .6الگوی مفهومی پژوهش
1. Subjective
2. Objective
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روششناسی پژوهش
این پژوهش در درجه ی اول در رویکردی کمی با استفاده از یک پرسشنامه به
جمعآوری اطالعات مربوط به فرضیههای پژوهش پرداخته است .همچنین از دید
روش ،از انواع پژوهشهای «توصیفی» از شاخه «پیمایشی»؛ از منظر هدف« ،کاربردی» و
به لحاظ زمانی ،پژوهشی «تک مقطعی» است .در ضمن با توجه به اینکه در این پژوهش
از روش «مدلسازی معادالت ساختاری» برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده،
در میان انواع پژوهشهای همبستگی از نوع «تحلیل ماتریﺲ همبستگی یا کوواریانﺲ»
است.
جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیهی سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار تهران
است؛ بنابراین بر اساس فرمول کوکران برای جامعۀ نامحدود نمونۀ مورد مطالعه 634
نفر به دست آمده است که جهت رفع اثرات پرسشنامههای ناقص و گمشده ،تعداد 71
درصد به تعداد نمونهی آماری اضافه گردیده است .بر این اساس تعداد پرسشنامههای
توزیعشده  447عدد بود که از این تعداد توزیعشده  613پرسشنامه برگشت داده شد که
تعداد  76پرسشنامه ناقص بود و بنابراین  643پرسشنامه تجزیهوتحلیل گردید .در

پژوهش حاضر نسخهی اصلی پرسشنامه "ها و استول ( ")7003جهت اندازهگیری ابعاد
خرید الکترونیکی سهام و پرسشنامهی رستمی نوروزآباد و همکاران ( )7636جهت

اندازهگیری تصمیمگیری سرمایهگذاران مورد استفاده قرار گرفته است .در طراحی
پرسشنامه طیف پنجدرجهای لیکرت مورد استفاده قرار گرفته است .بهطورکلی سؤاالت
پرسشنامه در  6بخش طراحی شده است .بخش اول شامل سؤاالت جمعیت شناختی
(جنسیت ،سن و سابقۀ فعالیت در بورس) ،بخش دوم سؤاالت مربوط به متغیر مستقل
که متشکل از هفده پرسش است .بخش سوم سؤاالت مربوط به متغیر وابسته است که
چهار سؤال با استفاده از نظرات اساتید و خبرگان در این حوزه تأیید شده است.
بهمنظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .هر چه آلفا
بیشتر باشد پایایی مقیاس بیشتر خواهد بود .طبق قاعدهی تجربی آلفا باید  0/1و یا بیشتر
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باشد تا بتوان مقیاس را دارای پایایی به شمار آورد .نتایج آزمون پایایی متغیرهای
پژوهش طبق جدول ذیل نشان داد که پرسشنامه از پایایی باالیی برخوردار است.
جدول  .6نتایج آزمون پایایی گویهها
مفهوم
خرید الکترونیکی
سهام

ابعاد

ضریب آلفای کرونباخ

طراحی وبسایت

0/174

خدمات مشتری

0/343

امنیت

0/137

تجربه

0/361

تصمیمگیری سرمایهگذاران

0/313

0/146

یافتههای پژوهش
نتایج توصیفی
یافتههای حاصل از پژوهش در زمینه توزیع فراوانی جنسیت در جدول ( )7نشان
میدهد که از  643نفر از افراد مورد پژوهش  676نفر ( )%36/63مرد و  76نفر ()%3/34
زن میباشند .بر این اساس افراد سرمایهگذار با جنسیت مرد درصد بیشتری در نمونهی
مورد مطالعه دارند .همچنین سن در بین جامعهی مورد پژوهش نشان میدهد که از 643
نفر از افراد مورد پژوهش (سرمایهگذاران) 71 ،نفر معادل ( 70-74 )%4/64سال 37 ،نفر
معادل ( 71-73 )%76/47سال 736 ،نفر معادل ( 60-64 )%11/13سال؛  46نفر آنها
( 61-63 )%77/47سال و  74نفر معادل ( 40 )%4/04سال به باال میباشند افراد در
ردهی سنی  60-64بیشترین تعداد و ردهی سنی  70-74کمترین تعداد را در میان
نمونهی مورد بررسی به خود اختصاص دادهاند .یافتههای حاصل از پژوهش در زمینهی
توزیع فراوانی مربوط به تجربهی فعالیت سرمایهگذاران در بین جامعهی مورد پژوهش
نشان میدهد که از  643نفر 77 ،نفر ( )%3/63کمتر از  3ماه 61 ،نفر ( )%70/10بین 3
ماه تا  7سال 16 ،نفر ( )%77/70بین  7تا  7سال 703 ،نفر ( )%67/10بین  7تا  4سال و
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 701نفر ( )%60/64بیشتر از  4سال در زمینهی بورس اوراق بهادار فعالیت دارند که
باالترین درصد بر اساس نتایج اختصاص به سرمایهگذاران با تجربه فعالیت  7تا  4سال
دارد.
جدول  .5تجزیهوتحلیل سؤاالت جمعیت شناختی

جنسیت

سن

سابقۀ فعالیت
در بورس

شاخصهای جمعیت شناختی

فراوانی

مرد

(676 )%36/63

زن

(76 )%3/34

کل

643

70-74

(71 )%4/64

71-73

(37 )%76/47

60-64

(736 )%11/13

61-63

(46 )%77/47

باالتر از 40

(74 )%4/04

کل

643

کمتر از  3ماه

(77 )%3/63

از  3تا  77ماه

(61 )%70/10

از  76تا  74ماه

(16 )%77/70

از  71تا  43ماه

(703 )%67/10

باالتر از  43ماه

(701 )%60/64

کل

643

نتایج استنباطی
نمودار ( )7الگوی مفهومی و اولیهی پژوهش را ارائه کرده است .نمودار ( )7مدل
معادالت ساختاری که نشاندهنده اثرات خرید الکترونیکی سهام بر تصمیمگیری
سرمایه گذاران (فرضیۀ اصلی) است را نشان داده است .در نمودار ( )6مدل معادالت
ساختاریِ اثرات ابعاد خرید الکترونیکی سهام بر تصمیمگیری سرمایهگذاران (فرضیههای
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فرعی) نشان داده شده است .مدل معادالت ساختاری یک روش تجزیهوتحلیل چند
متغیره از روابط ارائهشده در قالب مدل خطی علت و معلولی برای مجموعه بررسیهای
تجربی است (جورسکوگ و سوربوم.)7007 ،7

نمودار  .5مدل معادالت ساختاری ) (SEMاثرات خرید الکترونیکی سهام بر تصمیمگیری
سرمایهگذاران به همراه مقدار

t

1. Joreskog and Sorbom
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نمودار ( .)5مدل معادالت ساختاری ) (SEMاثرات ابعاد خرید الکترونیکی سهام بر
تصمیمگیری سرمایهگذاران
جدول  .5اثرات مستقیم برای فرضیهها
فرضیۀ

فرضیۀ فرعی

فرضیۀ فرعی

فرضیۀ فرعی

فرضیۀ فرعی

اصلی

6

5

5

9

ضریب مسیر

**0/36

**0/11

**0/41

**0/31

**0/64

خطای
استاندارد
tآمارۀ

)(0/03

)(0/77

)(0/71

)(0/77

)(0/71

77/77

4/17

7/13

1/73

7/74

اثر مستقیم

N= 346
** 1% significance level

نتیجهگیری و پیﺸنهادها
تحقیقات نشان میدهد که جایگزین نمودن بورس الکترونیک سبب افزایش سرعت
عملیات ،کاهش بوروکراسی و مهمتر از همه کاهش هزینههای معامالت میشود که البته
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اینها نمونهای از دستاوردهای بورس الکترونیک هستند که منجر به ارائه خدمات بهتر
به فعالین بازار میگردد .لذا بر اساس میزان اهمیت موضوع نویسندگان این مقاله بر آن
شدند تا با استفاده از پژوهشی میدانی واکنشپذیری تصمیمگیری سرمایهگذاران از
کیفیت خرید الکترونیکی سهام را در میان سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار تهران مورد
بررسی قرار دهند .نتایج تجزیهوتحلیل بر اساس خروجیهای

SEM

و همچنین جدول

( )6نشان میدهد که تمامی فرضیههای پژوهش مورد مطالعه در این تحقیق تائید شدند.
بهطورکلی نتایج فرضیات پژوهش نشان داد ،اثرات کیفیت خرید الکترونیکی سهام (با
ضریب اثر  )0/36بر تصمیمگیری سرمایهگذاران مﺜبت و معنادار است .از بین ابعاد
کیفیت خرید الکترونیکی سهام بعد امنیت با ضریب  0/17در رتبه اول قرار گرفته و
باالترین میزان تأثیر را بر تصمیمگیری سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار تهران داشته
است .خدمات مشتری با ضریب  0/34در رتبه دوم ،طراحی وبسایت با ضریب 0/17
در رتبه سوم ،نهایتاً تجربه با ضریب  0/67در رتبه آخر (چهارم) قرار گرفته است .با
توجه به اینکه موضوعی مشابه پژوهش حاضر از نظر تجربی و ساختاری انجام نگرفته
است ،لذا نتایج این پژوهش از نگاه تئوریک با مطالعات نعمتیزاده و همکاران ()7637؛
کلتون و پنینگتون ()7077؛ ها و استول ()7003؛ عبادی و افتخاری ()7633؛ هانگ و
همکاران ()7004؛ بقرینژاد و ستاری ()7631؛ جعفرپور و فتحی ()7631؛ میرشجاعی
( )7631و ونکاتش و براون ( )7007در یک راستا قرار دارد .ازآنجاکه مهمترین فاکتور
موفقیت در خرید الکترونیکی در پژوهش حاضر سهام مسئله امنیت و اعتماد مشتری
است ،فقدان آن و عدم امنیت کامل فنّاوریهای الکترونیک از موانع قابلتوجه در رشد
تجارت الکترونیک است و در طوالنیمدت ممکن است موجب حذف آن کسبوکار
گردد .در انجام تراکنشهای الکترونیک ،ریسکها و تهدیدهای متعددی مشتریان را
نگران میسازد .احساس امنیت و اعتماد به فنّاوریهایی که تراکنشهای تجارت
الکترونیک را پشتیبانی میکنند برای جلب اعتماد مصرفکنندگان از اهمیت حیاتی
برخوردار است .برای ایجاد و افزایش اعتماد به فنّاوریهای مورد استفاده باید امنیت در
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استفاده از این فنّاوریها وجود داشته باشد .با استقرار سیستم مدیریت ریسک میتوان
اثرات ریسکها و تهدیدها را به حداقل رسانید .معیار ایجاد اعتماد در تراکنشهای
تجارت الکترونیک ،نقش اساسی در تصمیمگیری سرمایهگذاران در زمینه خرید سهام
خواهد داشت تا از این طریق اقدام به راهاندازی این خدمات نمایند.
برای اینکه بورس اوراق بهادار تهران بتواند قصد خرید الکترونیکی را در سرمایهگذاران
خود باال برده و در وب سایتهای خود جو آکنده از اعتماد ایجاد و به سمتوسوی
اعتمادسازی حرکت نماید ،باید گامبهگام حرکت کرده ،چون فرایند اعتمادسازی
فرایندی یک شبه نیست که بتوان مانند یک فنّاوری جدید بهسرعت آن را وارد بازار
کرد؛ بلکه یک فرایند مداوم و پیوسته و زمانبر است .ایجاد و توسعۀ اعتماد و ایجاد
امنیت خاطر در مرحله اول نیازمند یک فرهنگ بر مبنای ارزشهای مشترک است.
اعتماد دوطرفه در محیطی توسعه پیدا میکند که در آن ارزشهای مشترک ،صداقت و
انسجام پایه و اساس اعتماد در بین افراد قلمداد شود .بهعبارتدیگر ،بین افرادی که با
همدیگر در تعاملاند ،زبانهای استفادهشده ،تشریفات مختلف و استقرار فیزیکی
تاالرهای بورس باید بر مبنای ارزشهایی که هر فرد به آن اعتقاد دارد ،ایجاد شود .ارائه
محتوای مفید در سایت و توضیحات کاملی که سؤاالت بازدیدکننده سایت را برطرف
کند از الزامات یک سایت موفق اینترنتی است .پیشنهاد میگردد ،خالقیت و ارائه
سرویﺲهای مناسب و جدید میتواند باعث پیشرفت سایت اینترنتی نسبت به سایت
رقبا گردد .سایت های اینترنتی ارائه سهام نباید ایده پردازی و نوگرایی را هرگز از یاد
ببرند .وبسایتهای ارائه سهام بایستی سؤاالت و مشکالتی را که کاربران سایت با آن
درگیر هستند بشناسد و سعی کند که آنها را در طول زمان برطرف کند .این موضوع
نهایتاً باعث افزایش کیفیت سایت خواهد شد .مدیریت در تاالر بورس باید به دنبال
ارزشها و دید مشترک باشد که این باعث میشود سرمایهگذاران نسبت به تاالرهای
بورس متعهد باشند و اهداف این تاالرها را راهی برای رسیدن به اهداف خود بدانند.
وبسایتهای الکترونیکی فروش سهام همواره باید سعی کنند تا با مخاطبین سایت
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خود در ارتباط باشند و نقاط ضعف سایت خود را از طریق آنها شناسایی و برطرف
سازند .تجربه دوستان جهت آزمون مفید بودن خرید الکترونیکی سهام میتواند برای
سرمایهگذاران مفید واقع شود.
در راستای پژوهش حاضر به محققان آتی نیز پیشنهادهایی میشود .بدینصورت که:
پژوهشگران آتی وضعیت معامالت الکترونیکی سهام را در بورس اوراق بهادار تهران
بسنجند؛ پیشنهاد می گردد که اعتماد الکترونیک در بین دو گروه زنان و مردان با رعایت
اصول نمونهگیری مورد ارزیابی قرار گیرد و دیدگاههای مشترک آنها با هم مقایسه
گردند؛ همچنین عوامل اثرگذار بر ایجاد اعتماد الکترونیک در میان سرمایهگذاران
شناسایی و طبقهبندی گردد .پیشنهاد میگردد که بر اساس مبانی تئوریک بورس
الکترونیک و با لحاظ نمودن اثرات فرهنگ ملی بر پذیرش آن مدلی جهت ارائه و
پذیرش بورس الکترونیک از سوی سرمایهگذاران ایرانی انجام و مورد آزمون قرار گیرد.
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