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 چکیده

 نیتر مهم از یکی عنوان به الکترونیک نظارت استقرار به یافته توسعه کشورهای در
 توسعه بدون بازار توسعه زیرا؛ است شده توجه الکترونیک بورس استقرار یازهاین شیپ

 عدم و بازار به سهامداران اعتماد کاهش نتیجه در و آن کارایی کاهش باعث نظارت،
 پژوهش این هدف. شد خواهد المللی بین و داخلی گذاران سرمایه برای آن جذابیت

 در حاضر گذاران سرمایه گیری تصمیم بر سهام الکترونیکی خرید کیفیت اثرات تحلیل
 طراحی امنیت، ابعاد با سهام الکترونیکی خرید کیفیت. است تهران بهادار اوراق بورس

 گذاران سرمایه گیری تصمیم و مستقل متغیر عنوان به تجربه و مشتری خدمات ،سایت وب
 پرسشنامۀ از مستقل متغیر سنجش جهت. اند شده انتخاب وابسته متغیر عنوان به نیز

 گذاران سرمایه پژوهش این آماری جامعۀ. است شده استفاده شاخصه 71 استاندارد
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 643 تعداد حدودنام آماری جامعه این از که است تهران بهادار اوراق بورس در حاضر
فرضیات با استفاده از مدل معادالت . گرفتند قرار بررسی مورد نمونه عنوان به نفر

 الکترونیکی خرید ابعاد نشان دادند از میان آمده دست به نتایج ساختاری سنجیده شدند.
 با را رابطه میزان باالترین و گرفته قرار اول رتبه در 17/0 ضریب با امنیت بعد سهام

 با مشتری خدمات. است داشته تهران بهادار اوراق بورس گذاران سرمایه گیری تصمیم
 نهایتاً سوم و رتبه در 17/0 ضریب با سایت وب دوم، طراحی رتبه در 34/0 ضریب
 .است گرفته قرار( چهارم) آخر رتبه در 67/0 ضریب بایس وسر کیفیت تجربه

 اوراق بورس گذاران، سرمایه گیری تصمیم الکترونیکی سهام، کیفیت خرید :کلید واژگان
 بهادار تهران، مدل معادالت ساختاری
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 مقدمه

فرهنگـی  و اجتمـاعی اقتـصادی، توسعه محـور ارتباطات، و اطالعات فناوری امروزه
 تحقیقات (. مؤسسه7633است )عبادی و افتخاری،  گرفته قرار مختلف کشورهای

درصد  74با  7004 در سال دالر بیلیون 744 از آنالین درآمد که کرد بینی پیش 7فورستر
، 7اینترنتی فروشی خردهبرسد ) 7070بیلیون دالر در سال  673ساالنه به نرخ رشد مرکب 

بازارهای اینترنتی همچون سایر کاربردهـای فنـاوری اطالعـات، موجـب (. 7004
 سرمایه . بازار(7633 افتخاری، و عبادی) شـوند کـاهش هزینـه و افزایش کارایی می

 و گرفته صورت معامله در آن دالر تریلیون 3/7روزانه  که است جهان بازار ترین بزرگ
 است شده مبدل جهانی سودآورترین بازار و ترین جذاب به بازار این دلیل به همین

 وارده های تحریم و اقتصادی خاص اوضاع به توجه با (.7637 همکاران، و زاده نعمتی)
 ظرفیت افزایش و ملی اقتصاد گرفتن رونق برای داخلی های سرمایه جذب کشور بر

که  است ضروری نکته این به توجه طرفی از. دارد زیادی اهمیت اقتصادی های بنگاه
 تأمین و بورس بازار در شرکت سهام فروش سرمایه، جذب در مهم های راه از یکی

 سهام خرید و بورس در گذاری سرمایه برای محرک عوامل. است طریق این از سرمایه
شود )فرید و همکاران،  تقسیم می غیرمالی و مالی دسته دو به طورکلی به شرکت یک

توان به کیفیت معامالت الکترونیک سهام اشاره کرد.  می غیرمالیعوامل  جملهاز  .(7637
 مشارکت تواند امکان می مجازی فضای در معامالت انجام آنالین جهت معامالت سامانه
 حضور فیزیکی های محدودیت بدون و زمان هم طور بهرا  گذاران سرمایه از زیادی تعداد

 کسب را گذاران سرمایه نقدینگی از سهم بیشتری بتوان تا نماید فراهم بورس تاالر در
 و تهران بورس در این فناوری کارگیری بهو  گسترش شاهد امروزه که طوری بهنمود 
فزایش سرعت، سهولت و ا .(7637زاده و همکاران،  )نعمتی هستیم ها کارگزاری توسط

مزیت معامالت آنالیـن  ترین مهمسهام،  خریدوفروشعدالت در دسترسی به بورس و 
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 قرن در اطالعات فناوری گسترش (. با7634، 7)سایت بورس اوراق بهادار تهران است
 حاضر، عصر در. است شدهبنیادین  تحوالت دچار بشر زندگی ابعاد تمام و یکم، بیست

 داده قرار تأثیر را تحت ها سازمان ابعاد تمام که است جدیدی راهبرد اطالعات فناوری
 با همگام بودن و اطالعات فناوری بدون سازمان یک تصور که ای گونه به است؛

(. جایگزینی 7637 امیری، و محمدی) رسد می نظر به غیرممکن نوین، های فناوری
سهام یکی از  خریدوفروشقدیمی  های سامانه جای بهتجارت الکترونیک  های سامانه

 از (. یکی7071، 7الزامات اصلی در تجدید ساختار بازار سهام است )دوتا و همکاران
 اقتصادی توسعه محور امروزه که ارتباطات و اطالعات فناوری شاخص نمودهای

 الکترونیکی انجام معنای به) الکترونیکی تجارت گرفته، قرار مختلف های کشور
 کارگزاران آسان دسترسی الکترونیکی، بورس توسعه با. است( خریدوفروش فرایندهای

 تا است الزم بنابراین (.7631 زادون،) شود می فراهم سهام معامالت به گذاران سرمایه و
 را خود فرایندهای مجازی محیط در و شود خارج خود سنتی شکل از بورس بازار

 که است سهام الکترونیکی دادوستد الکترونیکی، تجارت کاربردهای از یکی. کند تعریف
 ستاری،) است اهمیت حائز بسیار کشور در بورس گسترش به رو فعالیت به توجه با

 و ارتباطی خدمات محدوده در نوین های فناوری وقفه بدون و سریع رشد(. 7631
 ویژه بهامروزی،  بشر زندگی مختلف های جنبه در را شگرفی تحوالت اطالعاتی،

 رسانی خدمات ارتقاء در تحوالت، هم دامنه که نحوی به است کرده ایجاد مالی های جنبه
)میرشجاعی،  است بوده الکترونیکی مشکالت و ها چالش ایجاد در هم و الکترونیکی

 افزایش سبب الکترونیک بورس نمودن جایگزین که دهد می نشان تحقیقات (.7631
 شود می معامالت های هزینه کاهش همه از تر مهم و بوروکراسی کاهش یات،عمل سرعت

 ارائه به منجر که هستند الکترونیک بورس دستاوردهای از ای نمونه ها این البته که
 با توانند می (. کشورها7631گردد )جعفرپور و فتحی،  می بازار فعالین به بهتر خدمات
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 مختلف ابعاد از را خود موجود وضعیت الکترونیکی آمادگی ارزیابی های مدل از استفاده
 ارزیابی این نتایج به توجه با سپس و کنند گیری اندازه جامع و منسجم روش یک با

 .(7631نژاد و ستاری،  کنند )باقری ریزی برنامه
 توسط سهام خریدوفروش به سهام الکترونیکی مبادالت دهد می نشان شد بیان آنچه

 میزان. نماید می تسهیل را سهام مبادالت و کند می زیادی بسیار کمک گذاران سرمایه
 که تأثیری میزان همچنین مالی و بازارهای در پژوهش این بحث مورد موضوع اهمیت

دارد  کشور اقتصادی پیشبرد راستا این در و مالی بازارهای پیشبرد در موضوع این
 مبادالت یکدیگر؛ از مجزای صورت به زیادی های پژوهش که است موجب شده

 قرار مطالعه مورد را بهادار اوراق بورس در گذاری سرمایه بحث و سهام الکترونیکی
 برندق، ایمانی و پیری ؛7634 بتوخته،)های  پژوهش به توان می جمله آن از که اند داده

 ؛7633 منصوری، و فضلی ؛7631 سلیمی، و شهرآبادی ؛7631 فتحی، و جعفرپور ؛7631
 ؛7631 منصور، ؛7631 شهرآبادی، و ماتیوماشن ؛7631 شهرآبادی، و ایتو ماتوشیجی

های )بسیمبندر  در داخل کشور و پژوهش (7637 سعیدی، و کوشان شمس، فالح میرابی،
؛ فروند و 7077، 6؛ فتحی و همکاران7004، 7؛ بسیمبندر و ونکاتارامن7003، 7و همکاران

اما  ؛( در خارج از کشور اشاره کرد7331، 1هیرسچ و 7331؛ پاگانو، 7331، 4همکاران
پژوهشی که بتواند ابعاد کیفیت خرید الکترونیکی که در این پژوهش مطرح شده را در 

گذاران در بورس  گیری سرمایه ی تصمیم خورد. لذا بررسی نحوه نظر بگیرد به چشم نمی
ی است که بتواند اوراق بهادار تهران تحت شرایط خرید الکترونیک نیازمند پژوهش

ابعاد در نظر گرفته شده را بسنجد. پژوهش حاضر و نتایج آن  سامانمند صورت به
واقع افتد. همچنین  مؤثرتواند در پیشبرد بازارهای مالی و اقتصاد ایران در این راستا  می

تواند در دستیابی مسئوالن بورس اوراق بهادار به  های این پژوهش می استناد به یافته
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گذاران با استفاده از  گذاران بسیار تأثیرگذار باشد و سرانجام اینکه سرمایه جذب سرمایه
گذاری در اوراق  گیری در سرمایه بر تصمیم مؤثرتوانند عوامل  نتایج این پژوهش می

و نسبت به اتخاذ تصمیمات صحیح برآیند. لذا  الکترونیک شناسایی صورت بهبهادار را 
 خرید کیفیت اندازه چه اصلی است که تا سؤالاسخ به این این پژوهش به دنبال پ

 مؤثر تهران بهادار اوراق بورس در گذاران سرمایه گیری تصمیم بر سهام الکترونیکی
 است؟

تدوین شده است که پس از بیان مبانی نظری  صورت بدینبر این اساس ساختار مقاله 
پردازیم.  گرفته در این راستا می در ارتباط با متغیرهای پژوهش، به بیان پیشینۀ انجام

 شده آوری جمعهای  گردد و در ادامه داده شناسی پژوهش مطرح می سپس روش
گیری از پژوهش حاضر پرداخته  شود و سرانجام به بحث و نتیجه می وتحلیل تجزیه

 شود. می

 ها و الگوی مفهومی پژوهش فرضیه مبانی نظری پژوهش،

را یکی نولکترا تخدما کیفیت رانهمکاو  تهاملیز سهام. الکترونیکی خرید کیفیت
و  مؤثرتسهیل خرید  سبب سایت وبآن  طبق بر کهکنند  ای تعریف می منهدا عنوان به

، 7گردد )زیتهامل و همکاران کارآمد، خریداری و تحویل محصوالت و خدمات می
 آمادگی ارزیابی مدل ارائه»در پژوهشی با عنوان  (7631(. باقری نژاد و ستاری )7000

 آمادگی« الکترونیک دولت سازی پیاده برای بهادار اوراق بورس سازمان الکترونیکی
( 7003) 7استول و ها .ارزیابی قرار دادند را مورد بهادار اوراق بورس سازمان الکترونیکی

 که رسیدند نتیجه این به «کننده مصرف الکترونیکی خرید پذیرش» عنوان با پژوهشی در
 بلکه هستند، امنیتی و اطالعاتی نیازهای با وب از کنندگان استفاده فقط نه مشتریان

به ( 7004) 6همکاران و هوانگ .باشند می نیز خدماتی و تجربی نیازهای با خریدارانی
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 مبادالت سیستم پذیرش در کارگزاران تصمیم روی که عواملی که این نتیجه رسیدند
 نوآوری، های ویژگی اند؛ کرده تقسیم دسته شش به را گذارند می تأثیر سهام اینترنتی
 مقررات و دول مشی خط شبکه، فناوری کنندگان، عرضه محیطی، عوامل سازمانی، عوامل
 طریق از که کاربرانی که نشان داد( 7077) 7پنینگتون و اما پژوهش کلتون ؛قانونی

 به کاغذ و عینی طریق از که کاربرانی از کمتر دارند دسترسی مالی اطالعات به اینترنت
 .کنند می گذاری سرمایه دارند، دسترسی مالی اطالعات

 بورس در گذاران سرمایه گیری تصمیم بر سهام الکترونیکی خرید کیفیتفرضیۀ اصلی. 
 .است مؤثر تهران بهادار اوراق

 سهام الکترونیکی خرید ابعاد کیفیت

 جمله از الکترونیکی مبادالت حقوقی مسائل به توجه و قانونی چهارچوب ایجاد امنیت.
 موضوعات از یکی. است گرفته قرار گذاران قانون فراروی در که است مهمی مسائل

 که است اطالعات فناوری محیط در مبادالت امنیت مورد، این در مطرح حقوقی
است  اطالعات فناوری عصر در آن تضمین گرو در الکترونیک تجارت گسترش

ی گستردۀ تجارت  امروزه یکی از موانع مهم اشاعه .(7631فر،  افراز و فهیمی )سریر
ها و  کنندگان، نبود حس اعتماد اساسی میان بیشتر شرکت الکترونیکی در میان مصرف

هایی که  کنندگان به شرکت مصرف درواقعدر محیط اینترنت است.  ها آنمشتریان 
کافی اعتماد  ی ندازها بهکنند،  محصوالت یا خدمات خود را از طریق اینترنت عرضه می

رابطه برقرار کرده، به مبادله اطالعات مالی و شخصی خود با این  ها آنندارند تا با 
ها بپردازند. اعتماد در محیط با عدم اطمینان باالی تجارت الکترونیک از اهمیت  شرکت

کند، همکاری نزدیک  ادعا می 7(. گارمون7637فر و همکاران،  برخوردار است )ساجدی
شود. اعتماد یکی از مقدمات وفاداری  ، اغلب اعتماد نسبت داده میکننده تأمینری و مشت
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دهیم، اعتماد  آنالین انجام می وکار کسب که وقتیمشتریان است. مطابق با نظر ریبینک، 
 نیوو و نهرینگتو. ستا مهمالعاده  ناشناس، فوق  کننده تأمینیک مشتری به یک 

 سرعت ،کنند می نبیاو  دـیاب عهـتوس تواند نمی نیکیولکترا دعتماا ونبد طتباار ،یافتنددر
 ،مناسب یتجوـجس یاـهاربزا ،انگیـخ فحهـص در اییـهنمرا انیـسآ دن،رـک دپلوآ
 روی االـب تـکیفی تنـشدا ،نـفالیآ برراـک ایرـب و کند می دیجاا را نالینآ بررکا منیتا

 دعتماا باعث که ریفتار شتندا و اتتعهد دادن منجاا ن،مشتریا به امحترا رظهاا ت،خدما
 (؛7003، 7)اریکسون و کارولینا کند می دیجاا را فالینآ دعتماا د،شو شرکت به نمشتریا
 انمدیر درواقع. شد هداخو یمشتر دعتماا داـیجا باعث دخو نوبه به بررکا منیتا رو ازاین

 و کنشاتر منیتا ،محتمل رقتـس از انبرراـک هـک دـکنن روـتص نباید نحااطر و
 خصوصیت یک یگرد بررکا منیتا ،نیستند اننگر شان شخصی تطالعاا از سوءاستفاده

 تدماـخ دهندگان ارائه و تـسا لیـصا زاـنی هـبلک تـنیس بـمناس تژیکاسترا
 وـنح رینـبهت هـب را انبرراـک تـمنیا ،تـسا الزم معتبر آفرینی نقش عنوان به نیکولکترا
 (.7070 ،7همکاران و اودو )جیکنند  همارـف

 .است مؤثر گذاران سرمایه گیری تصمیم بر امنیتفرضیۀ فرعی اول. 
 تخدما دهندگان ارائه و نمشتریا بین تباطیار لکانا لیناو .سایت وب طراحی

 زمال و دارد نمشتریا داریفاو دیجاا در ییابسز أثیرـت هـک ستا سایت وب نیکیولکترا
 تخصوصیا از یکی. باشند شتهدا را اییـه یژگیو یسر یک ها سایت وب ینا که ستا

 صورت به هـک ستا زیسا یـشرسفا ،دـباش شتهدا باید سایت وب یک که یمؤثر ربسیا
 ت،محصوال دادن نمازاـس ایرـب یـنیکولکترا تدماـخ دهندگان ارائه اییـناتو

 ی وسیله به. دشو می تعریف ختصاصیا نمشتریاای بر کنشیاتر محیط و ها سرویس
 طریق از را بنتخاا یشافزا ،تواند می نیکیولکتراخدمت   دهنده ارائه یک ،سازی سفارشی

 زیاـس یـشرسفا درواقع. کند دیجاا هداخو می قعاًوا یمشتر آنچه ز برـتمرک

                                                                                                                              
1. Eriksson & Carolina 
2. J Udo et al. 
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 همچنین. دهد می یشافزا یمشتر ی ستهاخو اساس بر را باـنتخا یاـه تـحال
 یا و هید نمازسا صحیح طور به نمشتریا ایرـب را ها انتخاب تواند می سازی سفارشی

 بندی دسته طریق از کند می فرـص جستجو ایبر یمشتر که را مانیز و کند ودمحد
 ایبر ،شود می ثـباع زیاـس یـشرسفا تـمزی ینا. هدد کاهش نشاتتمایال قیقد

 اییـناتو زی،سا شیرسفا. کند یدزدبا هیندآ در رهبادو را سایت تا باشد ابجذ یمشتر
 های تراکنش ندابتو درواقع د؛شو می تعریف سایت از بررکا دهستفاا دنکر شیرسفا ایبر
 یها یژگیو از یکی سایت ایمحتو دنبو روزبه و پویا. هدد منجاا ترحترا را هدـینآ

 تطالعاا سایت وب که ستا زمال و است مناسب سایت وب یک شتندا ایبر مهم ربسیا
 سایت وب یک حیاطر در. هدد ارقر نیدکنندگازدبا رختیاا در را روز به و دیبررکا ،مفید
 مناسب دهستفاا و تصفحا یظاهر یباییز مانند هایی آیتم ،ستا زمال خدمت کننده ارائه

 شتهدا را شده انجام تعملیا از یپذیر تـبرگش تـقابلی و درـگی ارقر مدنظر ها رنگ از
 باشد حترا انبررکا ایبر سایت از دهستفاا که باشد ای ونهگ به باید سایت حیاطر. باشد

 درواقع. (7077، 7)فینکنند  اپید سترسید دخو زنیاردمو تطالعاا به نندابتو آسانی به و
 ده،سا سایت وب ،کند می سحساا یمشتر که شود می قالـطا یحد آن به تتسهیال

 رناجو سایت وب یک که هاییرفاکتو ادتعد هـب ن،موراـگ. تـسا ندـبرپسرکا و دیشهو
 که ستا ممکن تطالعاا اردمو نـیا در. کند می رهشاا ،دهد می ئهارا را بررکا هیدگاد از

 یک درون در یا نیست منطقی نمکا یک در که علت این به ،نباشند دسترس قابل
 در تـسا نـممک تاـطالعا اـی ستا هشد داده ارقر عمیق ربسیا صورت به سایت وب

 دوـموج ب،مطلو یا زنیاردمو تِطالعاا درنهایت و باشند هنشد ئهارا بامعنی فرمت کـی
 ،کنند می کتر را سایت وب که مشتریانی صددر سی ،شافر یها یافته اساس بر. دـنباش
در  را نهشارا ننداتو نمی ها آن که ستا علت این به ؛هندد ماـنجا یدـخری هـنکآ ونبد
 موفق مانیز ،نیکیولکترا رتتجا یک دکر ناـبی ،سینیکر. کنند اپید سایت وب نمیا

هد د ارقر نمشتریا دسترس در هولتـس و سادگی به را تاـطالعا دـنابتو هـک تـسا

                                                                                                                              
1. Finn 
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مدنظر  را هـنکت ینا باید نحااطر و ها سایت وبان مدیر. (7007، 7)سرینی و همکاران
 ،ستا نشالکنتر از رجخا سایت وب انبررکا یکامپیوتر رتمها قتیو که باشند تهـشدا

 شامل و بشوند یبرونا آسانی به ندابتو که هایی سایت وب ۀعـتوس هـب باید
 ینا با(. 7070 همکاران، و اودو جی)ند دازبپر ندـباش فهم قابل و دهسا یها لعملراستود

 خوبی به سایت وب کـی یـحاطر در یبررکا حیاطر لصوا ،ستا زمال پس تمقدما
 باشد. هشد ظلحا

 مشکل یتاهد ایبر غلبا ها آن ؛ستا مسئله یک ها سایت وب بیشتر ایبر تعامل دکمبو
 بعد یمیلا طریق از ها پرسش پاسخ و لوـمحص تاـطالعا بـنامناس دنکر همافر. نددار
. دبر منا توان می نامناسب تاـتباطار های نمونه ستهد از را روزه دو یا یک تأخیر یک از

 روی یمشتر تیبانیـپش یاـهاربزا یمنددوـس و تـمقبولی ،اتیـعملی طور به تتعامال
 ستا هشد تسهیل نمشتریا با طرفهدو تتباطاار آن در که ای درجه و سایت وب یک

 نسبت خدمت دهنده ارائه ایبر شده خالص نشدا تا کند می کمک تعامل. شود می تعریف
 طور به لـتعام هـک رود می رنتظاا ینابنابر ؛یدآ دجوو به یمشتر تترجیحا و لیقهـس به
 یک وب،(. 7007 همکاران، و سرینی)باشد  مرتبط نیکیولکترا داریاـفو هـب تـمثب
 یشافزاا ـب. تـسا تـینترنا ونیـکن عیتـضو رـتغیی هم آن و کند می لنباد را کلی فهد
 ندا دهبرر به کا ها سایت وب دیجاا در را یجدید های روش وب نحااطر وب، یهادبررکا
 و داـیجا در او کترمشا و بررکا ایبر ها داده به سترسید تر شدن راحت باعث هـک
 وب در لیو نددبو ندنیاخو فقط تصفحا ،7 وب در درواقع. ستا تاـطالعا دازشرـپ
 هنامید معنایی وب که 6 وب در و هستند نوشتنی مـه و ندنیاخو هم تصفحا ،7
 وب در انبررکا تنها نه و شوند می هاـگآ اوـمحت یاـمعن از اـامپیوترهـک د،وـش یـم

 با داریمعنا طرز به ننداتو یـم هم ها درخواست بلکه باشند شتهدا تعامل هم با توانند می
 مورد در رـنظ هـلدمبا ،ها سایت وب یژگیو ینا. باشند شتهدا تعامل بررکا با و هم

 یترـمش اییـناتو داد، خیصـتش نکافر. کند می نساآ را شده ارائه یسوسر و تمحصوال

                                                                                                                              
1. Srini et al. 
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 ،دـهد یشافزا را یمشتر داریفاو تواند می تتجربیا مقایسه و تالعاـطا لهدمبا ایبر
 خرید قصد که یسیوسر و تمحصوال رۀبادر یگرد نمشتریا به ئمدا نمشتریا از رییاـبس
 یگرد از(. 7007 همکاران، و سرینی) دهند می تطالعاا ،نددار را آن از دهستفاا یا

 درواقع ؛ستا پذیری دسترس ،مناسب سایت وب یک شتندا ایبر زنیارد مو تخصوصیا
 بررکا و دـباش دسترس قابل سایت ینکها و شوند دلو سرعت به سایت وب تصفحا ینکها

 (.7077 فین،)هد د منجاا را دخو نظرردمو تعملیا ندابتو
 .است مؤثر گذاران سرمایه گیری تصمیم بر سایت وب طراحیفرضیۀ فرعی دوم. 

 نجشـسرد مو که موضوعی ترین مهم یمشتر ضایتر گیری اندازه در ی.مشتر خدمات
 را یمشتر که هستند خدمتی تجهاامو ینا. ستا خدمتیت اـجهامو د،رـگی یـم اررـق

 ظۀلح یا خدمتی ردبرخو در تخدما تأثیر رینـت نـشرو .کند می ضیرانا یا ضیرا
 هر. دارد تعامل خدماتی ا شرکتـب یترـمش هـک انیـمز یـیعن ؛دـفتا می قتفاا قعیتوا
 و تخدما کننده عرضه عنوان به نمازاـس های ظرفیت تثباا ایبر فرصت یک ،جهامو
 و برلی نظر سساابر  (.7633، زاده هاشم ست )حسینیا یمشتر داریفاو یشافزا ایبر

 که فمصر تجربه و خرید سساابر  کلی یابیارز عنوان به ی،ترـمش ایتـضر ،نشراهمکا
 قبلی خریدِ راتِنتظاا با مقایسه ه دردـش یافتدر یسوسر دِعملکر یا لمحصو روی

 وکار کسب که زمانیی ترـمش ایتـضر تـهمیا. دوـش یـم تعریف ،ستا همتمرکز شد
 یمشتر هـک تـسا سخت ربسیا قیبر ایبر و ستا مهم ربسیا هیمد می منجاا نالینآ

 ملیاعو ستهد از (.7003 کارولینا، و اریکسون)برباید  ضیرانا یمشتر نسبت به را ضیرا
 توان میرا  هدـش تـیافدر یسورـس ارزش دارد، شـنق یترـمش ایتـضر دیجاا در که
 ارزش ،تـسا هدـش سرویس اـی لوـمحص نـیا خرید فصر که ای هزینه ینکها د؛بر منا

 داده تحویل یمشتر به یسوسر چگونه ینکها ؛سازد می آوردهبر را یمشتر رنتظارد امو
 اـی ستا ودمحد معین وعشر نماز به یسوسر از دهستفاا ایبر یمشتر یاآ و دوـش یـم
 یترـمش اـیآ و دـکن دهستفاا ستاخو قتو هر را یسوسر کـی دـناتو یـم هـینکا
 در که هستند ملیاعو ستهد از ،کند ستاخودر انیـمک رـه در را یسورـس دـناتو یـم
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، 7)اریکسون و اسچاسترند دار شـنق یترـمش طـتوس هدـش تـیافدر ارزش دیجاا
 یشازـفا به منجر نمشتریا به خدمت ی ارائه ایبر لکانا چندین از دهستفا(. ا7003

 داـیجا نتریاـمشدر  را داریفاو دخو نوبه به نیز ضایتر ینا و شود مین اـنآ در ایتـضر
 ایجـنت و نددار وتتفا هم با یسوسر منجاا ایبر نقابلیتشادر  اـه لاـکان ترـبیش. کند می
 دسترس در که را یسیوسر یها زدهبا کانالی چند یاـه یتژاترـسا ،دـهد یـم ناـنش

)دبلیو شد  هنداخو یمشتر ضایتر باعث ینابنابر ؛بخشند می دبهبو ،هستند نمشتریا
 .(7004، 7واالک و همکاران

 ایتـضر بـجل در تواند می نیز یمشتر یها شکایت دنکر لنباد ،گفت باید مهادا در
 طورجدی به یمشتر تشکایا دنکر لنباد درواقع ؛باشد شتهدا را ییابسز نقشی ترـمش
 ارفر در کاهش صددر پنج. دشو یمشتر توسط شرکت تعویض ازانع ـم تواند می

 ننشا ها یافته نیز و بخشد دبهبو را شرکت دسو صددر 31 تا 71 تواند می نمشتریا
ست ا هزینه کاهش صددر ده با دلمعا ن،مشتریا داریفاو درصدی یک یشافزا ،دهد می

 (.7006 ،6گریفین)
 .است مؤثر گذاران سرمایه گیری تصمیم بر مشتری خدماتفرضیۀ فرعی سوم. 

 از لگوا تغییر ،دهد می ننشا گذشته یها هشوپژ . نتایجیسوسر کیفیتتجربه 
 و شدر یشافزا یستارا در ت،خدما کیفیت دـث شـباع مداری مشتری به گرایی صنعت

 مفهومی و معنا هیچ کیفیت درواقع. درـگی اررـق اـه رکتـش توجه نکانو در دآوری،سو
 ستا کیفیت با مانیل زمحصو یک ،یگرد ی گفته به. اردند خواهد می یمشتر نچهآ جز به
 ریگازسا را کیفیت نماراسوراپا و باشد شتهدا قنطباا یمشتر یهازنیا و ها خواسته با که

 داند می صخا تخدما از یمشتر راتنتظاا شناخت و یمشتر راتنتظاا با ارپاید
 نقش نیکیولکترا داریفاو دیجاا در که ملیاعو ستهد از. (7633)پورحیدری و همکاران، 

 ،شده دریافت یسوسر کیفیت. دبر منا را هدـش تـیافدر یسوسر کیفیت توان می دارد،

                                                                                                                              
1. Eriksson & Schuster 
2. W. Wallace et al. 
3. Griffin 
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 و ستا هشد تعریف ،دهد می هـئارا رکتـش هـنچآ و دارد راـنتظا یترـمش هـک توقعاتی
 توقع. کند می داـیجا یترـمش ایرـب شرکت نسبت به را نگرشی دو ینا بین وتتفا

 ئهارا دـبای یسورـس کننده فراهم که ستا معتقد یمشتر نچهآ یمعنا به ینجاا در یمشتر
 ،یمدار رنتظاا که مشخصاتی ستهد از (.7003)اریکسون و اسچاستر، ست ا بدهد
 ایبر مناسب یهنمارا شتندا توان می ،باشد تهـشدا تـکیفی با دمتـخ دهنده ارائه

 و یسوسر چگیریکپا ان،بررکا ایبر عمتنو یها یسوسر شتندا ،یسوسر از دهستفاا
 از جهدر 630 هیدگاد دـفاق ،اـه شرکت از ریبسیا. دکر نبیا را پشتیبانی تخدما ی ئهارا

 نمشتریا از ای متمرکزشده ی داده هاـپایگ هیچ ها آن که دلیل ینا به ،هستند نامشتری
 یچـه وندـب را دوـخ دادۀ هپایگا امکد هر ستا ممکن ی،مشتر یسوسر کزامر. ندارند
 زیسا دهپیا ایبر. باشند شتهدا یمشتر کامل تطالعاا از مخلوطی دیجاا ایبر مؤثر ۀسیلو

 داده هپایگا یک در باید یمشتر ستما طنقا متما از داده ی،مشتر داریفاو یتژاسترا مؤثر
 یترـمش به خدمت ایبر تالششان در ها شرکت ها آن ونبد. دشو ترکیب ه،متمرکز شد

به  را یسوسر چگیریکپا ،متمرکز داده های پایگاه ینا دیجاا. تندـهس لوـمعل ریاـبس
 (.7006 گریفین،)آورد  هداخو نمغاار

 .است مؤثر گذاران سرمایه گیری تصمیم بریس وسر کیفیت تجربهفرضیۀ فرعی چهارم. 
 اقدامات یا و ها گزینه میان از انتخاب فرایند» گیری تصمیم گذاران. گیری سرمایه تصمیم
 در سهام گذاران سرمایه خرید به تصمیم (. فرایند7631شود )دهقان،  می تعریف «متعدد
 فرایند. است متفاوت هایی جنبه از کنندگان مصرف خرید به تصمیم فرایند با سرمایه بازار

 مشکل خریدار، که است مرحله این در شود،  می آغاز مشکل شناخت با خرید به تصمیم
 را خود ال ایده حالت و واقعی حالت بین تفاوت خریدار و دهد می تشخیص را نیاز یا

 سرچشمه خارجی و داخلی های محرک از تواند می نیاز این حقیقت در و کند می حس
 (.7631 کاتلر،) بگیرد

که از فرایند تصمیم به خرید  طور همان گذاران. فرآیند تصمیم به خرید سرمایه
گذاران برای خرید سهام  تصمیم به خرید سرمایه رایندگردد، ف کننده استنباط می مصرف
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 درواقع .استکنندگان  نیز تا حدود بسیار زیادی مشابه فرایند تصمیم به خرید مصرف
های درونی و  کاالها و خدمات از قدرت کنندگان مصرفگذاران سهام در تقابل با  سرمایه
 در زمینهبه همین دلیل است که  و ؛نمایند های ذهنی بیشتری استفاده می تحلیل

 طورکلی به. استگذاران، مالیه رفتاری از اهمیت باالیی برخوردار  تصمیمات سرمایه
کاالها و خدمات دو بعد درونی و بیرونی را  کنندگان رفمصخریداران سهام همچون 

کنندگان و  که این دو بعد برای مصرف گیرند برای تصمیم به خرید، در نظر می
افراد در فرایند تصمیم به  دیگر عبارت به. استگذاران از نظر اهمیت متفاوت  سرمایه
رایند تصمیم به خرید گذاری در بازار سهام از عوامل درونی بیشتر نسبت به ف سرمایه
 .(7633، والی نژاد) نمایند کنندگان استفاده می مصرف

است.  «گیری تصمیم»یک  مشتری ماهیتاً «یا عدم خرید»خرید  .روانشناسی تصمیم
گیرد و بنابراین برای پی بردن به  می« تصمیم»خریدار فردی است که برای انتخاب خود 

بایستی قدری به اصول  شود می منجر می «انتخاب» ذهن مشتری به در عمالًآنچه 
 گیری انسان به ماهیت ادراکی او باز الگوی تصمیم .توجه شود گیری روانشناسی تصمیم

مبنای  گیری در انسان بر بر این باورند که فرایند تصمیم گردد. بسیاری از محققان می
جاناتان  دکتر .پذیردمی صورت «انتظار تصمیم، با اهداف وی نزدیکی نتایج مورد»

 یجهنت گیری را روانشناسی دانشگاه پنسیلوانیا مکانیسم زیربنایی تصمیم استاد 7بارون
7ییگرا

نتایج تصمیم  یرتأثدر مورد  گیرنده یمتصمقضاوت » داند و مبنای این فرایند را می 
 های این مفاهیم امکان قضاوت مدیران و مهندسان سازمان کند. ذکر می« بر اهداف وی

سازد، زیرا مهندسان و مدیران به  را منتفی می «های مشتری مطلوبیت» مورد ی درتولید
 خود یخود بهمشتریان،  های سنی، درآمدی و فرهنگی متفاوتی با تعلق به گروه دلیل
باشند.  داشته موردنظرتوانند شناخت کاملی از اهداف و معیارهای گروه خریداران  نمی
خود  های یتو مطلوب داند تنها خریدار است که معیارها را میپذیرند که  می یجتدر بهآنان 

                                                                                                                              
1. J.Baron 
2. Consequentialism 
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 7به یک فرایند عملی 7از یک فرایند نظری «تحلیل نیاز مشتری» شناسد. بدین گونه را می
ها راه  استراتژیک سازمان های گیری به حریم تصمیم «گران بازار تحلیل»شود و  تبدیل می

 (.7633 نژاد، والی) یابند می

 مفهومی پژوهش ارائۀ الگوی

پژوهشگران در بورس اوراق بهادار در ایران  آنچهو  گرفته انجامبا توجه به مطالعات 
 ادبیات پژوهش وجود دارد ابعاد کیفیت عنوان به آنچهاند و در مقایسه با  مطالعه کرده

 (7گردد که طبق نمودار ) زیر ارائه می صورت بهسهام با چهار بعد  الکترونیکی خرید
 تأثیرپذیرینشان داد  شده انجامنظر به پیشینۀ مطالعات  .است شده داده نشان

 ؛گذاران از متغیرهای بسیاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است گیری سرمایه تصمیم
اما با توجه به توسعۀ بورس الکترونیک؛ بررسی اثرات کیفیت خرید الکترونیک سهام، 

گذاران مورد پژوهش قرار نگرفته  یری سرمایهگ متغیری حائز اهمیت بر تصمیم عنوان به
 را جبران نموده است. خأل( برای اولین بار این 7است. لذا الگوی پژوش طبق نمودار )

 
  

 
 
 
 
 
 

 پژوهش. الگوی مفهومی 6 نمودار

                                                                                                                              
1. Subjective 

2. Objective 
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 ت

 دیخر
رون
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 شناسی پژوهش روش

ی اول در رویکردی کمی با استفاده از یک پرسشنامه به  این پژوهش در درجه
 دید از های پژوهش پرداخته است. همچنین آوری اطالعات مربوط به فرضیه جمع

 و «کاربردی» هدف، منظر از ؛«پیمایشی» شاخه از «توصیفی» های پژوهش انواع از روش،
در ضمن با توجه به اینکه در این پژوهش  .است «مقطعی تک» یپژوهش زمانی، لحاظ به

های پژوهش استفاده شده،  برای آزمون فرضیه« معادالت ساختاری سازی مدل»از روش 
« کوواریانستحلیل ماتریس همبستگی یا »های همبستگی از نوع  در میان انواع پژوهش

 است.
 تهران بهادار اوراق ان بورسگذار ی سرمایه ی آماری این پژوهش شامل کلیه جامعه
 634بنابراین بر اساس فرمول کوکران برای جامعۀ نامحدود نمونۀ مورد مطالعه  ؛است

 71شده، تعداد  های ناقص و گم نفر به دست آمده است که جهت رفع اثرات پرسشنامه
های  اساس تعداد پرسشنامه بر اینی آماری اضافه گردیده است.  درصد به تعداد نمونه

پرسشنامه برگشت داده شد که  613 شده توزیععدد بود که از این تعداد  447 شده زیعتو
 گردید. در وتحلیل تجزیهپرسشنامه  643پرسشنامه ناقص بود و بنابراین  76تعداد 

گیری ابعاد  اندازه جهت "(7003) استول و ها"  پرسشنامه اصلی ی نسخه حاضر پژوهش
( جهت 7636رستمی نوروزآباد و همکاران ) ی پرسشنامه و خرید الکترونیکی سهام

در طراحی . است گرفته قرار استفاده مورد گذاران گیری سرمایه گیری تصمیم اندازه
 سؤاالت طورکلی بهلیکرت مورد استفاده قرار گرفته است.  ای درجه پنجپرسشنامه طیف 

یت شناختی جمع سؤاالتبخش طراحی شده است. بخش اول شامل  6پرسشنامه در 
 مربوط به متغیر مستقل سؤاالت)جنسیت، سن و سابقۀ فعالیت در بورس(، بخش دوم 

مربوط به متغیر وابسته است که  سؤاالتکه متشکل از هفده پرسش است. بخش سوم 
با استفاده از نظرات اساتید و خبرگان در این حوزه تأیید شده است.  سؤالچهار 

روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. هر چه آلفا  تعیین پایایی آزمون از منظور به
و یا بیشتر  1/0ی تجربی آلفا باید  بیشتر باشد پایایی مقیاس بیشتر خواهد بود. طبق قاعده
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نتایج آزمون پایایی متغیرهای باشد تا بتوان مقیاس را دارای پایایی به شمار آورد. 
 یی باالیی برخوردار است.پژوهش طبق جدول ذیل نشان داد که پرسشنامه از پایا

 ها نتایج آزمون پایایی گویه .6جدول 

 مفهوم ابعاد ضریب آلفای کرونباخ

313/0 

 سایت وبطراحی  174/0
خرید الکترونیکی 

 سهام
 خدمات مشتری 343/0
 امنیت 137/0
 تجربه 361/0

 گذاران گیری سرمایه تصمیم 146/0
 

 های پژوهش یافته

 نتایج توصیفی

نشان ( 7در جدول )توزیع فراوانی جنسیت   های حاصل از پژوهش در زمینه یافته
%( 34/3) نفر 76%( مرد و 63/36نفر ) 676نفر از افراد مورد پژوهش  643 دهد که از می
ی  گذار با جنسیت مرد درصد بیشتری در نمونه بر این اساس افراد سرمایه باشند. می زن

 643دهد که از  مورد پژوهش نشان می ی ن در بین جامعهسمورد مطالعه دارند. همچنین 
نفر  37، سال 70-74%( 64/4نفر معادل ) 71، گذاران( )سرمایه نفر از افراد مورد پژوهش

 ها آننفر  46 ؛سال 60-64%( 13/11نفر معادل ) 736سال،  71-73%( 47/76معادل )
افراد در باشند  باال میسال به  40%( 04/4نفر معادل ) 74 و سال %63-61( 47/77)

کمترین تعداد را در میان  70-74ی سنی  بیشترین تعداد و رده 60-64ی سنی  رده
 ی های حاصل از پژوهش در زمینه یافتهاند.  ی مورد بررسی به خود اختصاص داده نمونه

مورد پژوهش  ی در بین جامعه گذاران سرمایه فعالیت ی توزیع فراوانی مربوط به تجربه
 3%( بین 10/70نفر ) 61ماه،  3%( کمتر از 63/3نفر ) 77نفر،  643دهد که از  مینشان 

و  سال 4تا  7%( بین 10/67نفر ) 703سال،  7تا  7%( بین 70/77نفر ) 16سال،  7تا  ماه
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ی بورس اوراق بهادار فعالیت دارند که  در زمینهسال  4%( بیشتر از 64/60نفر ) 701
سال  4تا  7فعالیت   تجربهگذاران با  یج اختصاص به سرمایهباالترین درصد بر اساس نتا

 دارد.

 جمعیت شناختی سؤاالت وتحلیل تجزیه. 5جدول 

 
 فراوانی های جمعیت شناختی شاخص

 جنسیت

 676%( 63/36) مرد
 76%( 34/3) زن
 643 کل

 سن

74-70 (64/4 )%71 
73-71 (47/76 )%37 
64-60 (13/11 )%736 
63-61 (47/77 )%46 

 74%( 04/4) 40باالتر از 

 643 کل

 تیفعالسابقۀ 
 در بورس

 77%( 63/3) ماه 3کمتر از 
 61%( 10/70) ماه 77تا  3از 
 16%( 70/77) ماه 74تا  76از 
 703%( 10/67) ماه 43تا  71از 

 701%( 64/60) ماه 43باالتر از 
 643 کل

 نتایج استنباطی

( مدل 7ی پژوهش را ارائه کرده است. نمودار ) ( الگوی مفهومی و اولیه7نمودار )
گیری  اثرات خرید الکترونیکی سهام بر تصمیم  دهنده نشانمعادالت ساختاری که 

( مدل معادالت 6) نمودارگذاران )فرضیۀ اصلی( است را نشان داده است. در  سرمایه
های  گذاران )فرضیه گیری سرمایه ی سهام بر تصمیمساختاریِ اثرات ابعاد خرید الکترونیک
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 چند وتحلیل تجزیه روش فرعی( نشان داده شده است. مدل معادالت ساختاری یک
های  بررسی مجموعه برای معلولی و خطی علت مدل قالب در شده ارائه روابط متغیره از

 (.7007، 7)جورسکوگ و سوربوم است تجربی

 

گیری  تصمیم بر سهام الکترونیکی خرید اثرات (SEM)ختاری مدل معادالت سا .5نمودار 
 tگذاران به همراه مقدار  سرمایه

                                                                                                                              
1. Joreskog and Sorbom 
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 بر سهام الکترونیکی ابعاد خرید اثرات (SEM)(. مدل معادالت ساختاری 5نمودار )

 گذاران سرمایه گیری تصمیم

 ها فرضیه برای مستقیم اثرات .5جدول 

فرضیۀ فرعی 
9 

فرضیۀ فرعی 
5 

 فرضیۀ فرعی
5 

فرضیۀ فرعی 
6 

فرضیۀ 
 اصلی

 اثر مستقیم

64/0 **
 31/0 ** 41/0 **

 11/0 **
 36/0 **

 ضریب مسیر 
( 71/0 ) ( 77/0 ) ( 71/0 ) ( 77/0 ) ( 03/0 خطای  (

 استاندارد
74/7  73/1  13/7  17/4  77/77  t آمارۀ 

N= 346 
** 1% significance level 

 و پیشنهادها گیری نتیجه

 سرعت افزایش سبب الکترونیک بورس نمودن جایگزین که دهد می نشان تحقیقات
 البته که شود می معامالت های هزینه کاهش همه از تر مهم و بوروکراسی کاهش عملیات،
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 بهتر خدمات ارائه به منجر که هستند الکترونیک بورس دستاوردهای از ای نمونه ها این
نویسندگان این مقاله بر آن  گردد. لذا بر اساس میزان اهمیت موضوع می بازار فعالین به

 از گذاران سرمایه گیری تصمیم پذیری شدند تا با استفاده از پژوهشی میدانی واکنش
تهران مورد  بهادار اوراق بورس گذاران سرمایه را در میان سهام الکترونیکی خرید کیفیت

و همچنین جدول  SEMهای  بر اساس خروجی وتحلیل تجزیهبررسی قرار دهند. نتایج 
. شدند تائید تحقیق این در مطالعه مورد پژوهش های فرضیه دهد که تمامی ( نشان می6)
 با) سهام الکترونیکی خرید اثرات کیفیت داد، نشان پژوهش فرضیات نتایج طورکلی به

 ابعاد بین از. است معنادار و مثبت گذاران سرمایه گیری تصمیم بر( 36/0 اثر ضریب
 و گرفته قرار اول رتبه در 17/0 ضریب با امنیت بعد سهام الکترونیکی خرید کیفیت

 داشته تهران بهادار اوراق بورس گذاران سرمایه گیری تصمیم بر را تأثیر میزان باالترین
 17/0 ضریب با سایت وب طراحی دوم، رتبه در 34/0 ضریب با مشتری خدمات. است

با . است گرفته قرار( چهارم) آخر رتبه در 67/0 ضریب با تجربه نهایتاً سوم، رتبه در
توجه به اینکه موضوعی مشابه پژوهش حاضر از نظر تجربی و ساختاری انجام نگرفته 

(؛ 7637زاده و همکاران ) است، لذا نتایج این پژوهش از نگاه تئوریک با مطالعات نعمتی
 و (؛ هانگ7633(؛ عبادی و افتخاری )7003؛ ها و استول )(7077) پنینگتون و کلتون

(؛ میرشجاعی 7631(؛ جعفرپور و فتحی )7631نژاد و ستاری ) ؛ بقری(7004) مکارانه
 فاکتور ترین مهم ازآنجاکهدر یک راستا قرار دارد.  (7007) براون و ( و ونکاتش7631)

 مشتری اعتماد و امنیت مسئله سهام حاضر پژوهش در الکترونیکی خرید در موفقیت
 رشد در توجه قابل موانع از الکترونیک های فنّاوری کامل امنیت عدم و آن فقدان ،است

 وکار کسب آن حذف موجب است ممکن مدت طوالنی در و است الکترونیک تجارت
 را مشتریان متعددی تهدیدهای و ها ریسک الکترونیک، های تراکنش انجام در. گردد
 تجارت های تراکنش که هایی فنّاوری به اعتماد و امنیت احساس. سازد می نگران

 حیاتی اهمیت از کنندگان مصرف اعتماد جلب برای کنند می پشتیبانی را الکترونیک
 در امنیت باید استفاده مورد های فنّاوری به اعتماد افزایش و ایجاد برای. است برخوردار
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 توان می ریسک مدیریت سیستم استقرار با. باشد داشته وجود ها فنّاوری این از استفاده
 های تراکنش در اعتماد ایجاد معیار. رسانید حداقل به را تهدیدها و ها ریسک اثرات

 سهام خرید زمینه در گذاران سرمایه گیری تصمیم در اساسی نقش الکترونیک، تجارت
 .نمایند خدمات این اندازی راه به اقدام طریق این از تا داشت خواهد

 گذاران سرمایه در را الکترونیکی خرید قصد بتواند تهران بهادار اوراق بورس که این برای
 وسوی سمت به و ایجاد اعتماد از آکنده جو خود های سایت وب در و برده باال خود

 اعتمادسازی فرایند چون کرده، حرکت گام به گام باید نماید، حرکت اعتمادسازی
 بازار وارد را آن سرعت به جدید فنّاوری یک مانند بتوان که نیست شبه یک فرایندی

 ایجاد و اعتماد توسعۀ و ایجاد. است بر زمان و پیوسته و مداوم فرایند یک بلکه کرد؛
. است مشترک های ارزش مبنای بر فرهنگ یک نیازمند اول مرحله در خاطر امنیت
 و صداقت مشترک، های ارزش آن در که کند می پیدا توسعه محیطی در دوطرفه اعتماد

 با که افرادی بین ،دیگر عبارت به. شود قلمداد افراد بین در اعتماد اساس و پایه انسجام
 فیزیکی استقرار و مختلف تشریفات ،شده استفاده های زبان ،اند تعامل در همدیگر
ارائه  .شود ایجاد دارد، اعتقاد آن به فرد هر که هایی ارزش مبنای بر باید بورس تاالرهای

بازدیدکننده سایت را برطرف  سؤاالتمحتوای مفید در سایت و توضیحات کاملی که 
گردد، خالقیت و ارائه  کند از الزامات یک سایت موفق اینترنتی است. پیشنهاد می

تواند باعث پیشرفت سایت اینترنتی نسبت به سایت  های مناسب و جدید می سرویس
های اینترنتی ارائه سهام نباید ایده پردازی و نوگرایی را هرگز از یاد رقبا گردد. سایت

 آن با سایت کاربران که را مشکالتی و سؤاالت بایستی سهام ارائه های سایت وببرند. ب
 موضوع این. کند برطرف زمان طول در را ها آن که کند سعی و بشناسد هستند درگیر
 دنبال به باید بورس تاالر در مدیریت شد. خواهد سایت کیفیت افزایش باعث نهایتاً

 تاالرهای به نسبت گذاران سرمایه شود می باعث این که باشد مشترک دید و ها ارزش
 .بدانند خود اهداف به رسیدن برای راهی را تاالرها این اهداف و باشند متعهد بورس

 سایت مخاطبین با تا کنند سعی باید همواره سهام فروش الکترونیکی های سایت وب
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 برطرف و شناسایی ها آن طریق از را خود سایت ضعف نقاط و باشند در ارتباط خود
 برای تواند می سهام الکترونیکی خرید بودن مفید آزمون دوستان جهت تجربه .سازند

 .شود واقع مفید گذاران سرمایه
که:  صورت بدینشود.  می هایی پیشنهادآتی نیز  محققاندر راستای پژوهش حاضر به 

هادار تهران پژوهشگران آتی وضعیت معامالت الکترونیکی سهام را در بورس اوراق ب
گردد که اعتماد الکترونیک در بین دو گروه زنان و مردان با رعایت  بسنجند؛ پیشنهاد می

با هم مقایسه  ها آنهای مشترک  گیری مورد ارزیابی قرار گیرد و دیدگاه اصول نمونه
گذاران  گردند؛ همچنین عوامل اثرگذار بر ایجاد اعتماد الکترونیک در میان سرمایه

گردد که بر اساس مبانی تئوریک بورس  بندی گردد. پیشنهاد می طبقهشناسایی و 
الکترونیک و با لحاظ نمودن اثرات فرهنگ ملی بر پذیرش آن مدلی جهت ارائه و 

 گذاران ایرانی انجام و مورد آزمون قرار گیرد. پذیرش بورس الکترونیک از سوی سرمایه
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 منابع

 بورس سازمان الکترونیکی آمادگی ارزیابی مدل ارائه (.7631هاله ) ستاری، و جعفر نژاد، باقری
 بورس سراسری همایش اولین الکترونیک، دولت سازی پیاده برای بهادار اوراق

 قزوین. واحد اسالمی آزاد دانشگاه قزوین، ،الکترونیک

 .47–60 ،(43) ،بورس. سرمایه بازار در الکترونیک بورس گیری شکل فرایند(. 7634. )ا بتوخته،
. ایران در آن موانع و الکترونیک بورس نقش بررسی(. 7631. )م برندق، ایمانی و پ؛ پیری،

 .33–37 ،(734) ،حسابدار
. مزایا و ها زیرساخت اهمیت ایران در الکترونیک بورس(. 7631. )ف فتحی، و د؛ جعفرپور،

 .71–3 ،(30) ،.بورس
 و ها زیرساخت اهمیت،: ایران در الکترونیک بورس (.7631) فاطمه ،فتحیو  دلبر ،جعفرپور

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه ، قزوین،الکترونیک بورس سراسری همایش اولینایا، مز
   قزوین.

 و صنعت بانک نمشتریا یمند ضایتر بر مؤثر ملاعو سیربر. (7633زاده، داود )هاشم حسینی
 .7(7:)37-36.گانیزرمدیریت با .نمعد

 سهام گذاری سرمایه به افراد قصد بر تأثیرگذار روانی عوامل (. بررسی7631عبدالمجید ) دهقان،
 کارشناسی ارشد.  بهادار، پایان نامه اوراق بورس در
 گذاری سرمایه به افراد قصد بر تأثیرگذار روانی عوامل بررسی ،(7631. )عبدالمجید دهقان،

 .41 تا 40 ص از ،14 شماره ،"بورس" اقتصاد ی نشریه ،بهادار اوراق بورس در سهام

 ارشد کارشناسی نامه پایان ،الکترونیکی معامله در مؤثر عوامل بررسی(. 7631هدی ) زادون،

 .الزهرا دانشگاه مدیریت بازرگانی،

آذر، میثم  زاد، محمد حسین و محمودی اصغر؛ اسفیدانی، محمدرحیم، وحدت فر، علی ساجدی
 مشتریان آنالین اعتمادسازی در الکترونیک خدمات کیفیت تأثیر (. ارزیابی7637)

 .77، شماره 4، دوره مدیریت فناوری اطالعاتتهران،  شهر کارگزاری های شرکت

 فناوری عصر ماهنامه ایران، سرمایه بازار در اطالعات فناوری نقش(. 7631) هاله ستاری،
 .77 شماره ،اطالعات

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B1&queryWr=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B1&queryWr=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B1&queryWr=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B1&queryWr=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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 امنیت برقراری بسترساز الکترونیکی، امضای (.7631فاطمه ) فر، فهیمی و سریرافراز، محمد
 موسسه تهران، ،الکترونیکی بانکداری جهانی کنفرانس دومین الکترونیکی، مبادالت
 انسانی. منابع و وری بهره مطالعات

اطالعات و کاربردهای آن در سازمان بورس  (. فناوری7631) سیدحسین میرشجاعی
، قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اولین همایش سراسری بورس الکترونیک الکترونیک،

 .زوینق
 .31–17 ،(30) ،بورس. نزدک الکترونیک بورس بر درآمدی(. 7631. )م سلیمی، و ا؛ شهرآبادی،

 اثرات بر تأکید با اینترنتی بازارهای ساختار بررسی(. 7633)فرناز  ،افتخاری وجعفر  ،عبادی
 .7 شماره ،47 دوره ،4 ، مقالهمجله تحقیقات اقتصادیای،  شبکه خارجی

 مؤثر عوامل بندی (. طبقه7637)مهدی  ،ابوالقاسمیو رضا  ،پزشکی زاده ؛ ابراهیمداریوش ،فرید
 همایش اولین کانو، مدل از استفاده با یزد بورس در گذاران سرمایه توسط سهام خرید بر

 فنّاوری و علوم المللی بین ، مرکز7637 اسفند 6 تا 7، اروک کسب مدیریت مهندسی ملی
 محیطی، کرمان، ایران. علوم و پیشرفته

 و( DEA) ها داده پوششی تحلیل رویکردهای مقایسه(. 7633. )ص منصوری، و ص؛ فضلی،
 گیری تصمیم کلیدی های شاخص بندی رتبه در( AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرآیند

 .74–7 ،(3)7 ،صنعتی مدیریت مطالعات. سهام خریدوفروش
ی  ریزی، اجرا و کنترل(، ترجمه وتحلیل، برنامه (. مدیریت بازاریابی )تجزیه7631کاتلر، فیلیپ )

 .نشر آموختهبهمن فروزنده، 

 ،(13) ،.بورس. ژاپن در الکترونیک بورس و فناوری(. 7631. )ا شهرآبادی، و ایتو ماتوشیجی
43–43. 

. گذاران سرمایه فراروی مناسب ای گزینه الکترونیک بورس(. 7631. )ا شهرآبادی، و ماتیوماشن
 .47–63 ،(14) ،بورس

 فناوری نوآوری پذیرش بر مؤثر عوامل تبیین و شناسایی(. 7637. )ی امیری، و ع؛ محمدی،
 فناوری مدیریت. ساختاری معادالت یابیمدل رویکرد با دولتی های ر سازمان د اطالعات
 .731-773(: 4) 1 ،اطالعات

 .66–60 ،(17) ،بورس. آن در معامالت نحوه و الکترونیک بورس با آشنایی(. 7631. )ه منصور،

https://jte.ut.ac.ir/?_action=article&au=111528&_au=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1++%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://jte.ut.ac.ir/?_action=article&au=109214&_au=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B2++%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://jte.ut.ac.ir/?_action=article&au=109214&_au=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B2++%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4&queryWr=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4&queryWr=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B1%D8%B6%D8%A7&queryWr=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B1%D8%B6%D8%A7&queryWr=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C&queryWr=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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 عوامل بندی اولویت و شناسایی(. 7637. )ن سعیدی، و ن؛ کوشان،. م شمس، فالح. و میرابی
. فازی تاپسیس روش از استفاده با سهام بازار در الکترونیکی خدمات کیفیت بر مؤثر

 .733–741 ،(0)0 ،بهادار اوراق مدیریت و مالی مهندسی
 معامالت سامانه کاربرد (. ارزیابی7637)نادی  ،علیزادهو آرش  ،بیدار ؛سینا ،زاده نعمتی

از  گیری بهره با تهران بهادار اوراق بورس معامالت افزایش حجم در DMA الکترونیکی
 ، شمارهبهادار اوراق تحلیل مالی پژوهشی دانش علمی فصلنامه، مدل استنتاج فازی

 پانزدهم.
، بانک و اقتصاد، بهادار اوراق بورس و سرمایه بازار بر ای (. مقدمه7633نژاد، مرتضی ) والی
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