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چکـیده
هدف این تحقیق بررسی تاثیر درک ارزش سرمایه گذاری بر تمایل به استفاده از تراکنش های الکترونیکی در معامالت
است .این پژوهش از نظر هدف و جنبه توصیفی کاربردی بود .روش گردآوری اطالعات کتابخانه و مواد مورد استفاده،
نمونه ای از (کتاب ،مقاله و  )...و روش گردآوری اطالعات پرسشی توسط محقق می باشد .جامعه آماری این تحقیق
سرمایه گذاران بورسی است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  480نفر
تعریف شده است . .این پژوهش شامل  2فرضیه فرعی بود که ارزش عاطفی عواطف و تجربیات ،ارزش نمادین اعتماد به
نفس با ضریب معناداری  1/718و  1/00تأیید نشد .اما بقیه فرضیه ها به دلیل سطح معنی داری کمتر از سطح خطای 0
درصد تأیید می شوند .نتایج حاکی از آن است که مؤلفه های در نظر گرفتن ارزش سرمایه گذاری (ارزش اقتصادی پول
پس انداز ،ارزش محصول اقتصادی ،امکان ارزش کار ،نوع دوستی نمادین ارزش) در این قصد موفق است .استفاده از
تراکنش های مالی الکترونیکی ،اما عناصر مهم احساسی و تجربی .و ارزش نماد اطمینان تحت تأثیر استفاده از بورس
های الکترونیکی قرار نمی گیرد.

واژگـان کلـیدی :سرمایهگذاری ،درک ارزش سرمایهگذاری ،بورس الکترونیکی

 .1کارشناسی ،رشته حسابداری مالی ،دانشگاه علمی آزاد اسالمی واحد سنندج( ،نویسنده مسئول)
tayebehalmasi2022@ gmail.com

 . 3کارشناسی ،رشته حسابداری مالی ،دانشگاه علمی کاربردی واحد سنندج
 .2کارشناسی ،رشته حسابداری مالی ،دانشگاه پیام نور واحد سنندج
 .0کارشناسی ارشد ،رشته کامپیوتر ،گرایش نرم افزار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

32

 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی  ،)31تابستان  ،1041جلد دو

چندی پیش ،زمان زیادی وجود نداشت ،از نظر مالی به مردم رسیدگی نمی شد ،اساس بسیاری از تصمیمات در سال های
متمادی باید چهار مرحله تصمیم گیری یا برنامه ریزی را طی می کرد .در طول این فرآیند ،مشکالت برنامه ریزی شده و زود
شناسایی می شوند .سپس راه حل های مختلفی پیدا می شود و در مرحله بعد چندین گزینه  0گزینه های مختلف مورد تجزیه و
تحلیل و توسعه قرار گرفت و در آخرین مرحله بهترین راه حل انتخاب شد .به همین دلیل است که به آن "فرایند حل مشکل" می
گویند .اعتقاد بر این بود که یک فرد عاقل تمام این مراحل تصمیم را در مقابل خود طی می کند تا بهترین تصمیم را بگیرد .چنین
باورهایی باعث ایجاد تفکر جدیدی شد که به آن «تصمیم گیری منطقی» می گویند .از نظر مالی و اقتصادی به طور عام و سرمایه
به طور خاص ،راه صحیح تقویت حقوق سهامداران (یا گاهی  01درصد سود) را پیمودن مسیر تصمیم گیری منطقی می دانستند.
تحقیق یوجین فاما 6از نظر بازارهای کارآمد ،راه را برای این تفکر باز کرد و قدرت گسترش این دیدگاه را در سراسر جهان افزایش
داد .پس از ارائه پیشنهاد بازار کارا در دهه  ،0621مطالعات زیادی در مورد این فرضیه ها و توانایی آنها در توضیح روندهای بازار
سهام انجام شده است .نظریه آربیتراژ ،نظریه پورتفولیو مارکویتز میلر 4و مودیگلیانی ،0تئوری قیمت گذاری دارایی 0توسط شارپ و
لینتر و تئوری قیمت گذاری گزینه پیشنهاد شده است از لیک ،2مرتون 7و اسکولز 8آنها پایه را ایجاد کردند ،پایه و اساس و
موضوعات رایج مالی مانند دانش بر اساس این نظریه ها شکل گرفت .فرض اساسی همه این تئوری ها کارایی بازار است .و فکر
می کنند که بازار قابل تحلیل و تحلیل است (اسالمیبیدقلی و کردلوی  .)60 ،6106مکتب یا دیدگاه رفتاری که از ادغام روانشناسی
و امور مالی زاده شده است می گوید که روانشناسی در تصمیم گیری های مالی نقش دارد .از آنجایی که خطاها و انحرافات بر
تئوری سرمایه گذاری تأثیر می گذارد ،بر انتخاب های مالی نیز تأثیر می گذارد .ارتباط علم مالی با سایر رشته های علوم اجتماعی
که به روانشناسی مالی معروف شده است ،محققان را بر آن داشته است تا مطالعات زیادی در مورد رفتار سرمایه گذاران در بورس و
رفتار آنها انجام دهند که در موقعیت های مختلفی قرار دارند .امروزه ،ایده رفتار کامال منطقی توسط سرمایه گذارانی که همیشه به
دنبال به حداکثر رساندن مطلوبیت خود هستند ،برای توجیه رفتار و رفتار بازار کافی نیست .حتی شواهدی بر اساس بسیاری از
رفتارهای مالی وجود دارد که ریشه در عمق طبیعت انسان دارد که با آموزش نمی توان بر آنها غلبه کرد (همان).
از جمله محققانی که یافته هایشان پایه های سرمایه گذاری منطقی را متزلزل کرده است کانمن 6بود .اولین مطالعه علمی
درباره رفتار سرمایه گذاران واقعی در بازار سهام به دهه  71برمی گردد .یکی از اولین مطالعات در مورد رفتار سرمایه گذار توسط
وارتون انجام شد .به طور کلی می توان گفت که مالی رفتاری در سطح کالن بیش از مطالعات و نظریه ها در سطح خرد مورد
تحلیل و توسعه قرار گرفته است .البته مطالعات ارزشمندی نیز وجود دارد که رفتار سرمایه گذاران واقعی را مورد بحث قرار داده
است ،از جمله تحقیقات بیکر و هاسلم که در سال  0670انجام شد .با توجه به اهمیت و میزان تأثیر درک ارزش سرمایه گذاری بر
تمایل به استفاده از بازار مالی الکترونیکی ،تحقیق به طور خاص بر روی دو متغیر شامل (ابزاری و صفری  ،0464 ،0464مالی
الکترونیک اطالعات ،0464 ،0464 ،راهنمای سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس اوراق بهادار تهران
 ،07 ،0480باقریان )0480 ،67 ،انجام شد ، .بتوخته پیری  ،0487 ،0487سیدنورانی و همکاران  ،0487ماتیوماشان و شهرآبادی
 ،46 ،0480یاقوی و همکاران  .)62482اما هیچ تحقیقی که بتواند این موضوع (درک ارزش سرمایه گذاری تمایل به استفاده از
بورس الکترونیک در بازار بورس تهران) را اندازه گیری کند ،وجود ندارد .بنابراین در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال اصلی
هستیم که درک ارزش سرمایه گذاری تا چه اندازه بر تمایل به استفاده از پس انداز الکترونیکی در بورس تاثیر می گذارد؟

 -2ساختار بازار سرمایه
بر اساس قانون بازار اوراق بهادار (مصوب  ،)0480/6/0به منظور حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی ،حفظ و
توسعه شفاف ،عادالنه و مؤثر و نظارت بر حسن اجرای موارد فوق .قانون ،شورای عالی ورشکستگی و اوراق بهادار به ریاست وزیر
اقتصاد و دارایی تشکیل شد .این شورا وظایف متعددی دارد که در اینجا با توجه به اهمیت موضوع به برخی از آنها اشاره می شود.
انتخاب اعضای هیأت مدیره بورس ها و انجمن های اوراق بهادار ،انتخاب اعضای هیأت داوری ،اعطای مجوزهای مختلف (مجوز
عرضه اوراق بهادار از خارج ،مجوز متقابل شرکت های پذیرفته شده در بورس خارجی و  ، .)...نظارت بر فعالیت های سازمان و
0

. Alternative
. Eugene Fama
4 . Markowitz Miller
0 . Mvdyglyany
0 . CAPM
2 . lik
7 . Merton
8 . Escoloz
6 . Kanamen
6
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 -1-2سرمایهگذاری
با توجه به تئوری ارائه شده ،اصل سرمایه گذاری ،اصل خرج کردن پولی است که اکنون در اختیار داریم و همچنین برای
بدست آوردن پول بیشتر در آینده .به طور کلی می توان گفت سرمایه گذاری به تعویق انداختن هزینه و مصرف در حال حاضر برای
رسیدن به آینده ای بهتر با توانایی هزینه بیشتر است( .شارپ و همکاران .)00:0660 ،0دو اصل در سرمایه گذاری بسیار مهم است
که شامل زمان و ریسک است .اهمیت هر دو این است که اکنون سرمایه گذاری در دسترس است و اندازه آن مشخص شده است و
پاداش آن تا چند روز دیگر و معموالً با بی اعتمادی قابل مشاهده خواهد بود .در برخی موارد ویژگی های زمانی غالب است (مانند
اوراق قرضه دولتی) و در موارد دیگر ریسک از نظر اهمیت اولویت بندی می شود (مانند ضمانت خرید سهام عادی) و در موارد دیگر
هر دو دارای اهمیت هستند( .مانند سهام عادی) (همان).

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی  ،)31تابستان  ،1041جلد دو

رسیدگی به شکایات و  ....از جمله وظایف این شورا است .در ماده  0این قانون ،سازمان به عنوان مؤسسه خصوصی تعریف شده
است که دارای شخصیت مستقل حقوقی و مالی است و از محل کارمزدهای دریافتی و بخشی از حق ورود شرکت ها در بورس و
سایر درآمدها اداره می شود .الزم به یادآوری است اعضای هیات مدیره این سازمان با پیشنهاد رئیس شورا توسط شورای عالی
بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند .در صورتی که نهاد مذکور مستقل از دولت تلقی شود ،شورای دولت با پیشنهاد وزیر دولت (به
عنوان رئیس شورا) اعضای خود را به سمت وی انتخاب می کند که وی را از سمت خود برکنار می کند .غیر دولتی یعنی اعضای
منتخب هیات مدیره سازمان از اختیارات الزم برخوردار نیستند و وزیر اقتصاد و دارایی هر لحظه می تواند آنها را برکنار کند .در مورد
شورای عالی مبادالت مالی و حوزه بازرگانی باید گفت که این شورا دولتی است .البته دولتی بودن این شورا اشکالی ندارد (در اکثر
کشورهای دنیا این شورا دولتی است) اما زمانی که اکثر معامالت در بورس توسط دولت یا اشخاص حقوقی مرتبط با دولت انجام
می شود نیز از آنجایی که اکثر شرکت ها و مؤسسات شناخته شده یا فعال در بازار سهام دولتی هستند ،شورای مذکور نمی تواند
نقش خود را به عنوان حمایت و تضمین سالمت بازار به درستی ایفا کند.
گاهی اوقات ناتوانی واسطه های بازار در انجام تعهدات مالی خود ،سرمایه گذاران را در معرض ریسک سیستماتیک  0قرار
میدهد .به گونه ای که واسطه مالی به دلیل خالی بودن یا کمبود نقدینگی قادر به تسویه کامل معامله نباشد .در سیستم تسویه و
تبادل ،عدم تحویل اوراق بهادار فروخته شده یا رد قیمت اوراق خریداری شده ،خریدار و فروشنده را در معرض ریسک سرمایه قرار
می دهد 6مواجه میکند .ریسک نقدشوندگی 4یکی از ریسک های دیگر معامله عدم ارسال وثیقه یا پرداخت به موقع بهاء است.
این نوع ریسک ،به ویژه زمانی که قیمت اوراق بهادار به سرعت تغییر می کند ،می تواند مشکالت جدی ایجاد کند و حتی ممکن
است شریک را ورشکست کند .ریسک نقدینگی می تواند سرمایه گذاران را در معرض ریسک دیگری به نام ریسک جابجایی 0یا
ریسک بازار مواجه سازد .در این صورت به دلیل عدم تحویل اوراق خریداری شده یا عدم پرداخت مبلغ تحویل شده ،سرمایه گذار
مجبور به خرید یا فروش اوراق به قیمتی کمتر از قیمت اولیه می شود( .صفاریان و کریمی .)00،0484

 -2-2انواع سرمایهگذاری
سرمایه گذاری به دو صورت واقعی و مالی تقسیم می شود .سرمایه گذاری واقعی نوعی از سرمایه گذاری است که به افراد
جامعه اجازه می دهد تا با قربانی کردن ارزش فعلی خود به نوعی درآمد کسب کنند .خرید خانه یا آپارتمان نمونه ای از این سرمایه
گذاری است .در سرمایه گذاری مالی در ازای فداکاری حاضر ،شخص نوعی ثروت و دارایی دریافت می کند که معموالً آخر پول
است (عبدالزاده  .)006 ،0480در اقتصاد سنتی بیشتر سرمایهگذاریها از نوع اصلی است ،اما در اقتصاد مدرن ،بیشتر سرمایهگذاری
در داراییهای متمرکز است و رشد موسسات سرمایهگذاری جای خود را به سرمایهگذاری واقعی میدهد .به طور کلی ،این گونه
سرمایه گذاری ها نه تنها متضاد هستند ،بلکه می توانند نقاط قوت و مکمل یکدیگر باشند( .هوگن.)66:0661 ،2

 -3-2محیط

سرمایهگذاری7

دنیای سرمایه گذاری شامل انواع اوراق بهادار قابل فروش است و از طرفی وقتی از دنیای سرمایه گذاری صحبت می کنیم
باید به کجا و نحوه خرید و فروش اوراق هم توجه کنیم .به طور کلی عناصر محیط سرمایه گذاری را می توان به سه دسته تقسیم
کرد:
0

. Systemic Rick
. Principal Risk
4 . Liquidity Risk
0 . Replacement Risk
0 . Sharp et al
2 . Haugen
7 . Investment Environment
6
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 .0اوراق بهادار یا دارایی های مالی
 .6بورس یا بازار سهام
 .4واسطه ها یا مؤسسات مالی (شارپ و همکاران.)0660 :00 ،

 -4-2مفاهیم اساسی در سرمایهگذاری
 -1-4-2شناخت انواع بازارها

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی  ،)31تابستان  ،1041جلد دو

اساساً بازار به مکانی گفته می شود که عرضه و تقاضا و سایر معامالت در آن صورت می گیرد .اساساً بازار به دو بخش تقسیم
می شود :بازار کاال و خدمات و بازار مالی.
الف -بازار کاال و خدمات
بازار کاالها و خدمات اولین بازاری است که توسط انسان ها برای رفع نیازهای خود ایجاد شده است .انسانها یاد گرفتهاند که
مکانهای سازمانیافته و مشخصی برای مبادله کاالهای خود ایجاد کنند و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای بازار سازماندهی
کنند و از رویهها و قوانین ایجاد شده توسط افراد در آن پیروی کنند .در این نوع بازار ابتدا مبادله مستقیم مستقیم به شیوه مبادله
کاالها و خدمات مختلف توسط مردم شکل گرفت و سپس عصر پول کاالیی یا توکن آغاز شد.انواع خاصی از کاالها مبنای ارزیابی
قرار گرفت .و از این طریق تبادل اطالعات یا دستکاری غیرمستقیم شکل گرفت .این کاالی خاص ممکن است از جامعه ای به
جامعه دیگر متفاوت باشد ،مانند پوست حیوانات ،نمک ،غالت ،و در مرحله پیشرفته تر ،نقره و طال .سپس مبلغ توافق شده برای
تسهیل معامله مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن دوره اعتبار آغاز شد .در این بازار ارزش هر محصول یا خدمات با مبلغ
مشخصی تعیین می شود و عموماً معامالت در این بازار از طریق مکانیسم های شناخته شده ای انجام می شود .عرضه در این بازار
بسیار متنوع است و انواع کاالها و خدمات هر چند متفاوت و متفاوت اما در آن یافت می شود .در بازار کاال و خدمات ،پول به عنوان
وسیله مبادله به راحتی به نقاط مختلف بازار منتقل می شود و محدودیتی ندارد .در واقع می توانیم نقدینگی خود را تحت قوانین و
مقررات آنها به نقاط مختلف بازار منتقل کنیم .دو رکن اصلی این بازار ،تولیدکنندگان کاال و خدمات بهعنوان عرضهکننده و
مصرفکنندگان بهعنوان مصرفکننده هستند .تعادل این دو بخش باعث ایجاد تعادل در کل بازار می شود و معموالً از رکود یا تورم
جلوگیری می کند( .شهرآبادی و بشیری .)0،0486
ب -بازار مالی
بازار مالی به بازاری گفته میشود که داراییهای مالی در آن وجود دارد و در این نوع بازار نیز تجارت وجود دارد .داراییهای
مالی داراییهایی هستند که ارزش آنها به داراییهای مالی بستگی ندارد و نیاز به تضمین توسط شخص دیگری دارد ،زیرا اگر
شخص یا شخص دیگری این بخش را تأیید نکند ،داراییهایی مانند :سپردهها ،اوراق مشارکت یا حتی چک و پول نقد ..اگرچه
وجود بازار مالی شرط الزم برای ایجاد و مبادله دارایی های مالی نیست ،اما در بیشتر اقتصاد ،ایجاد و مبادله پول در نوعی بازار مالی
انجام می شود.
بازارهای مالی سه کارکرد اقتصادی دارند:
اول ،یک رابطه سیستماتیک بین فروشندگان و خریداران در بازار مالی ایجاد می کند و همچنین نرخ دارایی های قابل تعهد را
تعیین می کند .به گونه ای دیگر می توان گفت که این رابطه میزان دارایی های مالی را تعیین می کند .از آنجایی که انگیزه یک
شرکت برای کسب درآمد بستگی به بازده مورد انتظار سرمایه گذاران دارد ،این ویژگی بازار مالی همچنین نحوه تخصیص پول به
دارایی های مالی مختلف را در هر اقتصادی نشان می دهد .به این فرآیند قیمت گذاری می گویند.
دوم ،بازار سهام مکانیسمی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا دارایی های سرمایه گذاری را در زمان دلخواه بفروشند .به
این شکل از بازار «ایجاد نقدینگی» می گویند .این ویژگی برای سرمایه گذاران جذاب است ،به خصوص زمانی که شرایط سرمایه
گذار او را مجبور یا تشویق به فروش کند .در صورت عدم وجود نقدینگی ،صاحب اوراق باید آنها را تا سررسید یا تا زمان انحالل
شرکت نگه دارد .اگرچه همه بازارهای مالی نوعی نقدینگی را فراهم می کنند ،اما آنچه بازار را منحصر به فرد می کند نقدینگی
است.سوم ،بازار سهام هزینه معامالت را کاهش می دهد .دو نوع هزینه تراکنش وجود دارد :هزینه جستجو و هزینه اطالعات .هزینه
های جستجو نشان دهنده هزینه های آشکار مانند هزینه درج آگهی ،خرید یا فروش است و همچنین هزینه های پنهانی مانند
زمان صرف شده برای جستجوی طرفین معامله وجود دارد .وجود بازار مالی سازمان یافته هزینه تحقیق را کاهش می دهد .بهای
تمام شده اطالعات ،هزینه مربوط به ارزیابی ویژگی های سرمایه گذاری در دارایی مالی است ،یعنی مقدار و احتمال مقدار مورد
انتظار دارایی مالی .بورس دارای بخش های مختلفی است که هر کدام با توجه به نوع واکنش به بازار ایجاد خواهند شد .یکی از
این تقسیمات ،تقسیم بر سررسید اوراق بهادار است .در این راستا بازار سهام را می توان به بورس و بورس تقسیم کرد (همان.)0 ،

 -2-4-2بازار پول
بازار سهام بازاری است که در آن ابزارهایی با سررسید بیشتر از یک سال مانند اوراق قرضه شش ماهه معامله می شود.
(همان.)7،

 -3-4-2بازار سرمایه
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بازار سهام به بازاری گفته می شود که شامل ابزارهایی با سررسید بیش از یک سال و همچنین ابزارهای بدون سررسید مانند
سهام است .مهمترین رکن بورس ،مبادله پول است و مهم ترین آن ایجاد بستر برای سرمایه گذاران است( .همان).

 -4-4-2بازار اولیه
در این بازار اوراق بهادار شرکت منتشر و در بورس اول عرضه می شود .به عبارت دیگر اوراق عرضه شده در این بازار دست
اول بوده و مستقیماً از شرکت ناشر یا نماینده آن خریداری خواهد شد( .همان).

 -5-4-2بازار ثانویه
بازار ثانویه متشکل از خریداران و فروشندگان اوراق قرضه و سایر اوراق بهاداری است که قبالً منتشر شده اند .مثالً اگر
شخصی بخواهد سهام یا اوراقی را خریداری کند که قبالً توسط ناشر عرضه شده است ،باید به بازار ثانویه مراجعه کند( .همان).

 -6-4-2تامین مالی

اوراق بهادار الکترونیکی قابل تبدیل
سهام عادی یکی از دو نوع سهامی است که توسط شرکت ارائه می شود و صاحبان به نسبت سهام خود مالک شرکت می
شوند .دارندگان اوراق می توانند هر زمان که خریدار وجود داشته باشد ،سهام عادی را بفروشند و در صورت مساعد بودن شرایط
بازار و کشور ،آن را به قیمتی باالتر از قیمت خرید بفروشند و اگر شرایط بازار خوب نباشد ،آن را به قیمتی به فروش می رساند.
قیمت مناسب قیمت پایین(.همان.)8،
سهام منتشر شده توسط شرکت نسبت به سهام عادی دارای مزایای بیشتری از جمله داشتن نرخ سود ثابت ،اولویت در دریافت
سود ،حق وصول وجه و  ...می باشد eFA .به طور کلی ،سود سهام در سهام ممتاز به عنوان درصدی از قیمت اسمی بیان می شود.
مثال  01درصد قیمت اسمی .مثال اگر قیمت سهام  011تومان باشد  01درصد آن  01تومان می شود .سود سهام ممتاز دائمی بوده
و همانطور که گفته شد با اولویت نسبت به سهام عادی پرداخت می شود .به منظور رعایت حقوق سهامداران ،شرکت های پذیرفته
شده در بورس دارای سهام مساوی و مساوی می باشند .اوراق قرضه ،اوراق قرضه ای است که دارای بهره است و ناشر متعهد می
شود که اصل و سود آن را در تاریخ معینی بپردازد .این اوراق معموالً دارای چند کوپن سود هستند که در مقاطع خاصی مثالً هر سه
ماه یکبار باید به شرکت صادرکننده اوراق یا بانک شاغل در آن ارسال شود و بخشی از سود آن را با تسلیم کوپن دریافت کنند .در
حال حاضر اوراق به دلیل مشکالت و موانع قانونی در بورس ایران فروخته نمی شود و اوراق مشارکت جایگزین آن شده و در
بورس قابل فروش است .اولین شرکتی که در ایران سهام را در بورس منتشر کرد ،ایران خودرو (پژو پارس  )0484بود که  06درصد
رشد کرد( .همان.)6 ،

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی  ،)31تابستان  ،1041جلد دو

تامین مالی یا تامین مالی به معنای تامین منابع و پول برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و شروع پروژه های عمرانی و
درآمدی برای گروه اقتصادی است.
تأمین مالی عمدتاً از طریق انتشار سهام ،فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار انجام می شود.
ابزارهای تامین مالی ویژه عبارتند از:
الف -به طور معمول به اشتراک بگذارید
ب .توزیع حق بیمه
ج -اوراق قرضه
د -نامه مشارکت

 -7-4-2انواع ارزش
برای اوراق بهادار ،انواع مختلفی از ارزش ها یا قیمت ها را می توان تصور کرد ،مانند ارزش دفتری ،ارزش ذاتی ،ارزش اسمی
و ارزش بازار.
ارزش دفتری :ارزشی است که از اوراق شرکت به دست می آید و برابر است با تعداد کل حقوق صاحبان سهام تقسیم بر تعداد
کل سهام شرکت.
ارزش ذاتی :ارزش فعلی درآمد آتی اوراق بهادار است که با استفاده از فرمول های مشخص محاسبه خواهد شد.
ارزش اسمی :ارزشی است که معموال قانون تعیین می کند و برای هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران  0111ریال است.
ارزش اسمی در اوراق بهادار درج می شود و معموالً جز از طریق قانونی قابل تغییر نیست .ارزش بازار :قیمت فروش سهم در بازار،
این ارزش بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد( .همان.)01 ،
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 -8-4-2فرآیند

سرمایهگذاری1

در فرآیند سرمایه گذاری ،نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران در مورد اوراق بهادار قابل فروش و میزان سرمایه گذاری در هر
نوع اوراق بهادار و زمان سرمایه گذاری مورد بحث قرار می گیرد .روشی که شامل مراحل زیر برای تصمیم گیری در این مورد باشد
به عنوان مبنای سرمایه گذاری پیشنهاد می شود:

 -9-4-2خط مشی

سرمایهگذاری2

در این مرحله اهداف و میزان منابع موجود و انواع احتمالی دارایی های مالی برای گنجاندن در سبد سرمایه گذاری تعریف می
شود .اهداف سرمایه گذاری باید بر اساس ریسک و بازده تعریف شود و شناسایی دارایی های مالی تشکیل دهنده پرتفوی باید بر
اساس اهداف سرمایه گذاری ،میزان منابع موجود و مالحظاتی باشد که توسط سرمایه گذاران تامین مالی می شود( .همان).

 -11-4-2تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی  ،)31تابستان  ،1041جلد دو

در ساده ترین شکل این نوع تحلیل ،قیمت بازار اوراق بهادار برای پیش بینی تغییرات آتی تحلیل می شود .به این ترتیب به
منظور شناسایی روندها و الگوهای تکراری تغییرات قیمت اوراق بهادار در گذشته ،قیمت های گذشته آنها مورد تجزیه و تحلیل و
تحلیل قرار می گیرد .تهیه الگوی تغییرات قیمت اوراق بر اساس تغییرات گذشته با فرض تکرار روندها و الگوهای گذشته در آینده
انجام می شود و بنابراین تحلیلگر اوراق بهادار امیدوار است آینده را به طور دقیق پیش بینی کند( .فرنسیس.)07:0672 ،4

 -11-4-2تهیه سبد سرمایهگذاری
مرحله سوم در فرآیند سرمایه گذاری شامل شناسایی و تعریف دارایی سرمایه گذاری مورد نظر و یافتن نسبت سرمایه تخصیص
یافته از ثروت سرمایه گذار به هر یک از امالک انتخابی است .در این مرحله سرمایه گذار با توجه به نتایج مرحله قبل از عناصر زیر
برای تهیه پرتفوی مورد نظر استفاده می کند:
 .0تجزیه و تحلیل اوراق بهادار جداگانه و پیش بینی تغییرات قیمت برای هر یک از آنها.
 .6پیش بینی تغییرات کلی قیمت سهام عادی و ارتباط آنها با اوراق بهادار.
 .4پرتفویی با بازده معین با حداقل ریسک تهیه کنید.
در واقع ،با توجه به ارزیابی میزان ریسک و بازده هر یک از اوراق بهادار ،از طریق تحلیل هر یک و رابطه بین نرخهای بازده،
سرمایهگذاران میتوانند به گروهی دست یابند که برای برخی ریسکها دارای نرخ حداکثر بازدهی هستند( .همان ،ص.)08

 -5-2نحوه عملکرد بورس الکترونیك
در اینجا ما عملکرد بازار مالی الکترونیکی را با مثال هایی همراه با محصوالت مالی فعلی و آینده توضیح می دهیم .یک روز،
یکی از سرمایه گذاران ایمیلی از یک کارگزار مستقل دریافت کرد که با آن حساب تجاری باز کرده بود .بدین ترتیب سرمایه گذاران
مذکور این امکان را به دست می آورند تا بدون نیاز به واسطه یا کمک کارگزار ،از طریق اینترنت در ارائه اولیه شرکت های کوچک
شرکت کنند .حداقل سرمایه ای که می توان در این پیشنهاد انجام داد  0111دالر است و پیش بینی می شود  6.6میلیون سهم با
قیمت اولیه  01تا  06دالر در بازار نزدک به فروش برسد .تصور چنین وضعیتی دشوار نیست ،به خصوص وقتی به سود روزانه
شرکتی مانند  Glob.comنگاه کنیم که سهم آن با قیمت اولیه  6دالر به ازای هر سهم عرضه شد ،در روز اول معامالت به 67
دالر رسید و در در پایان آن روز قیمت به  24/01رسید .با این حال باید در این مورد مراقب باشید ،زیرا اوالً سرمایه گذاری در
عرضه اولیه شرکت دارای ریسک بوده و ریسک باالیی را به همراه دارد و به همین دلیل نیاز به تحقیقات ویژه در مورد شرکت دارد.
ثانیاً ،به منظور تأمین سرمایه تجاری کوچک تازه تأسیس در «بازار اولیه» ،کارگزاری ممکن است خرید و فروش فوری این سهام را
در زمان مشخص شده ممنوع کند.
هنگامی که سرمایه گذاران می خواهند سهام خود را بفروشند ،بسیاری بر این باورند که تنها گزینه آنها این است که یک
کارمزد معامله کوچک به یک سرویس آنالین پرداخت کنند و سهام را با قیمت پیشنهادی فعلی مبادله کنند .با استفاده از شبکه
ارتباط الکترونیکی ،سرمایه گذاران می توانند سهام خود را در بازار سهام الکترونیکی بفروشند .این به او امکان تراکنش های
الکترونیکی را با قیمتی که می خواهد می دهد .به طور کلی ،بازار تابلوی اعالنات مملو از سفارشات خرید و فروش سهام به قیمت
مشخص است".سفارشات بازار" "بهترین قیمت" را در بازار جستجو می کند ،مشتری می تواند لیستی از سفارشات را تهیه کند و
در صورت تمایل به خرید ،با کلیک بر روی سفارش راضی شده ،معامله را کامل کند .برای فروش سهام ،سرمایه گذاران می توانند
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سفارشات خود را "ارائه" کنند و منتظر بمانند تا مشتریان بالقوه معامله را تکمیل کنند .اگر دو سفارش از نظر قیمت و تعداد مطابقت
داشته باشند ،سیستم به طور خودکار معامله را ثبت می کند و قطعات اختصاص می یابد.
هدف یک سیستم تجارت الکترونیک حذف واسطه ها و بهبود هزینه ها است .هر بخشی از بازار دارای یک متخصص است که
نوسان قیمت را بر اساس قیمت خرید و فروش سهم خود (تفاوت قیمت عرضه و درخواست قیمت) تعیین می کند .شرکت در این
نوسانات قیمتی ماهیت بازارهای سهام الکترونیکی است .به عنوان مثال ،یک سرمایه گذار ممکن است بخواهد  011سهم از یک
شرکت کوچک را که در بازار نزدک معامله می کند با محدوده قیمتی  61تا  61.0دالر بفروشد .نگاهی به لیست سفارشات
الکترونیکی در اینترنت 411 ،سفارش خرید به قیمت  60/61از  .Mrاسمیت و سفارش خرید  0111به قیمت  04/61از  .Mrجونز.
در اینجا مشتری می تواند با انتخاب سفارش اسمیت  411سهم خود را به او بفروشد و با انتخاب سفارش جونز تمام  011سهم را به
او بفروشد .در صورت عدم عالقه به یکی از این سفارشات ،مشتری می تواند شخصا وارد سامانه شده و  011سهم خود را به عنوان
مثال به قیمت  61.48به فروش برساند(.اریک و بروس.)020:0662 ،0

 -1-5-2داد و ستد الکترونیکی در بازارهای سهام

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی  ،)31تابستان  ،1041جلد دو

معامالت الکترونیکی در بازار سهام از طریق شبکه های ارتباطی الکترونیکی انجام و انجام می شود و از فناوری های نوین
برای کاهش هزینه های معامالت و محدودیت های جغرافیایی استفاده می شود .این امر فرصت های زیادی را برای ارتباطات و
تبادل از طریق بازارهای مالی جهانی ایجاد کرده و چالش هایی را برای حاکمیت و قانون ایجاد کرده است.
مدل های الکترونیکی بورس اوراق بهادار را می توان به دو دسته تقسیم کرد .طبقه اول یک شبکه ارتباطی الکترونیکی و
طبقه دوم کارگزاری و مبادله سهام از طریق دسترسی مستقیم است (پلیس و پژوهشکده بانکی .)00 ،0486
الف) شبکههای ارتباط الکترونیک
با استفاده از شبکه کامپیوتری ،سرمایه گذاران می توانند پیشنهادات خرید و فروش خود را در بازار مجازی ثبت کنند .این
سیستم ها شبکه های ارتباطی الکترونیکی  ECNSنامیده می شوند .مشتریان اصلی این سیستم ها سرمایه گذاران حرفه ای مانند
شرکت های سرمایه گذاری و مدیران صندوق های بازنشستگی هستند که عضو بورس نیستند .این شبکه ها خریداران و
فروشندگان را از طریق شبکه ای بدون واسطه و واسطه به هم متصل می کنند تا تراکنش ها را آسان تر و سریع تر انجام دهند.
نمونه هایی از این شبکه ها عبارتند از( Instinet:توسط رویتر)Europe Trade Point,Island Archipelago ،
ب) کارگزاری سهام به صورت لحظهای
سامانه کارگزاری بالدرنگ در ازای دریافت کارمزد به مشتریان خود خدمات ثابتی را ارائه می دهد که به دلیل رقابت شدید در
این بخش به میزان قابل توجهی کاهش یافته است .به عنوان مثال در کره به دلیل حجم معامالت ،کارمزدها به حدی کم بود که
معامله گران سهام با ضرر مواجه شدند و برخی از آنها فعالیت خود را تعطیل کردند .این سیستم ها همچنین تجزیه و تحلیل سهام
را با هزینه کم یا بدون هزینه ارائه می دهند .اکثر این سیستمهای کارگزاری به مشتریان اجازه میدهند تا اوراق دولتی را که برای
اولین بار منتشر شدهاند خریداری کنند و در عین حال مکانی برای واریز ،ذخیره و گزارش حسابهای جاری خود در اختیار آنها قرار
دهند.
اکثر سیستم های کارگزاری که در بازارهای نوظهور فعالیت می کنند ،اطالعات مستقیمی را از طریق اینترنت در اختیار
مبادالت مالی بزرگ جهانی قرار می دهند .در برخی کشورها عالوه بر استفاده از این سیستم ها ،از سیستم های دیگری نیز برای
جلوگیری از انباشت پول در بازارهای کوچک استفاده می شود .اکثر این واسطه ها در حال گسترش و تنوع خدمات خود و ایجاد
مراکزی با معامله گران داخلی در بازارهای نوظهور هستند ،مانند  GECLکه وابسته به گروه سرمایه اتحاد است و فعالیت خود را
به  011کارگزار و  01صرافی در سراسر جهان گسترش داده است.
ج) مبادله از طریق دسترسی مستقیم
معامله با دسترسی مستقیم صرافی است که در آن سرمایه گذار دستور خرید فوری می دهد ،معامله گر آن را به بازار ارسال می
کند و از او پورسانت دریافت می کند .مبادالت ورود مستقیم به طور کلی منجر به عملیات در اتاق های تسویه الکترونیک یا سیستم
های اجرای سفارشات کوچکتر می شود .برای انجام معامالت در چنین محیطی ،سرمایه گذاران باید برنامه را از شبکه مربوطه ثبت
کنند .این روش معامالتی پیچیده تر از سایر معامالت زمان بندی شده از طریق یک کارگزار است .به همین دلیل اکثر سرمایه
گذاران حرفه ای یا خریداران عادی بورس از آن استفاده می کنند.

 -2-5-2مزایای بورس اوراق بهادار
از مزایای بورس اوراق بهادار در ابعاد مختلف می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 .0مبادله و اقتصاد
 .6بازار مالی از دیدگاه شرکت ها و گروه های اقتصادی منتشر کننده اوراق بهادار
0 . Eric & Bruce
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 .4بازار سهام از دیدگاه سرمایه گذاران و صاحبان دارایی های مالی
مهمترین هدف بورس ارتباط سرمایه گذارانی است که منابع دارند و هدفشان کسب سود و بازدهی منصفانه است با اشخاص
حقوقی و گروه های اقتصادی نیازمند منابع کارنا با اجرای فرآیند پاکسازی و شفاف سازی کار خود را بهبود بخشد .همه ما برای بقا
و بر اساس فشار و امتیاز شغلی را برای خود انتخاب می کنیم .هر شغلی باید دارای الزاماتی باشد که نیازهای اپراتور خود را برآورده
کند .مثالً بازدهی قابل اعتماد و خوب ،عمر طوالنی ،بدون محدودیت قانونی ،جذاب و مقیاس پذیر و  ...داشته باشد.
با توجه به این مطالب به نظر می رسد فعالیت در بورس می تواند به عنوان یک تجارت دوم مناسب در نظر گرفته شود ،زیرا
عمر طوالنی دارد و هرکسی می تواند سال ها با بهبود مالی و اقتصادی از آن استفاده کند -.علم .نتایج مناسبی دارد و مهارت های
سرمایه گذار را توسعه می دهد و با کار درست به سود خوب و مطمئنی می رسد (همان .)42 ،در ادامه به توضیح هر یک از این
مزایا می پردازیم.

 -3-5-2مزایای بورس برای اقتصاد

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی  ،)31تابستان  ،1041جلد دو

بازار سهام به عنوان بخشی از بورس ،تأثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشورها دارد ،به طوری که بسیاری از محققین و
محققین بر رشد بازار سهام در کنار سایر بخش های مالی که برای توسعه اساسی هستند اتفاق نظر دارند .یکی از مزیت های اصلی
بورس ها جمع آوری سرمایه های خرد و پراکنده و انباشت آن برای تجهیز امور مالی شرکت است .بورس با استفاده از وجوه معلق
و کوچک در تولید و تأمین مالی مؤسسات عمومی ،زمینه رشد و توسعه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را فراهم می کند و این
امر به نوبه خود به عنصری از ارتقاء رفاه اجتماعی تبدیل می شود .از دیگر مزایای بورس برای اقتصاد می توان به موارد زیر اشاره
کرد:
 .0کنترل مقدار پول ،نقدینگی و تورم با انتشار سهام و اوراق مشارکت (مشارکت).
 .6بازار مالی به عنوان بازار رقابت کامل (خریداران و فروشندگان زیاد ،امکان ورود و خروج از بازار ،شفافیت اطالعات و بهترین
تخصیص منابع).
 .4رشد تولید ناخالص داخلی ،افزایش اشتغال و کمک به حفظ تعادل اقتصادی در کشور.
 .0تأمین توزیع عادالنه ثروت با گسترش مالکیت عمومی و ایجاد حس مشارکت عمومی.
 .0افزایش نقدینگی ثروت مردم (همان.)47 ،

 -4-5-2مزایای بورس از دیدگاه واحدهای اقتصادی (شرکتهای سرمایهپذیر)
بسیاری از شرکت های اقتصادی برای رشد و توسعه فعالیت های خود به منابع درآمدی جدید نیاز دارند .بازار اوراق بهادار
همواره با انتشار سهام ،اوراق قرضه و مشارکت و سایر ضمانتنامهها به شرکتها در تامین منابع مالی کمک میکند و منبع
اطالعاتی سریعتر و آسانتر را فراهم میکند .از دیگر مزیت های بورس برای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی می توان به موارد
زیر اشاره کرد:
 .0افزایش اعتبار و امنیت مالی داخلی و خارجی با تضمین سهم شرکت در بازار سرمایه داخلی و خارجی.
 .6تعیین ارزش بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا تا درج نام شرکت در بورس.
 .4تغییر ساختار سپرده و انتقال ملک آسان است.
 .0ایجاد نگرش مثبت در بین سرمایه گذاران برای کاهش ریسک گروه اقتصادی و امکان تامین مالی با هزینه کم.
 .0دسترسی به مزایا و وام های ویژه مانند افزایش سقف بانکی و انتشار اوراق مشارکت.
 .2صدور سپرده بدون مجوز از بانک مرکزی و با مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار.
 .7معافیت مالیاتی.
 .8چشم انداز آینده شرکت را توضیح می دهد و عملکرد شرکت را ارزیابی می کند.
 .6ارتقای سطح اعتماد عمومی و استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت (همان.)48 ،

 -5-5-2مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه سرمایهگذاران
بازار سهام به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری مزایای زیادی را برای سرمایه گذاران و فعاالن این بازار ارائه می دهد .نقدینگی
اوراق بهادار برای بسیاری از سرمایه گذاران بسیار مهم است .زیرا ورود و خروج سرمایه گذاران به بازار در شرایط نقدینگی آسان
است .از آنجایی که در بورس همه خریداران و فروشندگان مکان خاصی را برای معامله نشان می دهند ،فروشنده دردسر کمتری
دارد و پول کمتری برای فروش اوراق خرج می کند یا به عبارتی اوراق بهادار را به پول تبدیل می کند .از دیگر مزایای این بازار می
توان به موارد زیر اشاره کرد:
 .0خرید سهام و اوراق قرضه برای بازده خوب و محافظت در برابر تورم.
 .6تضمین گزینه های سرمایه گذاری به دلیل شفافیت اطالعات.
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 .4استفاده از کسر مالیات.
 .0مشارکت در فرآیند تصمیم گیری مدیریت بازرگانی.
 .0ایجاد بازارهای بلند مدت و مستمر که امکان سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت را فراهم می کند.
 .2وجود سپرده های مختلف از نظر محصوالت و ریسک برای سرمایه گذاران.
 .7ایجاد سیستم و رویه استاندارد و رسمی خرید و فروش اوراق بهادار.
 .8حمایت از سرمایه گذاران خرد و تحقق مشارکت آنها در تولید و تجارت.
 .6نظارت مضاعف بر فعالیت های شرکت در چارچوب استانداردها و قوانین بورس(همان.)46 ،

 -6-5-2درک ارزش سرمایهگذاری و بورس الکترونیکی
درک ارزش سرمایه گذاری شامل هر چیزی است که خرید و فروش و استفاده از بازار مالی الکترونیکی را آسان می کند و می
توانند از خدمات بازار مالی الکترونیکی بهره مند شوند .هرچه مردم بیشتر در مورد بازار مالی الکترونیکی درک کنند ،معامالت
سریعتر و دقیق تر انجام می شود.

فرضیه اول پژوهش :ارزش اقتصادی پول صرفه جویی شده بر تمایل به استفاده از بورس الکترونیکی موثر است.
ما از روشهای همبستگی و رگرسیون برای تأیید
جدول ( )1همبستگی پیرسون بین عوامل ارزش اقتصادی پول

مؤثر بودن ارزش پسانداز در تمایل به استفاده از
تراکنشهای الکترونیکی استفاده کردیم.
نتایج جدول همبستگی پیرسون ( )0نشان می دهد
که این دو متغیر با یکدیگر رابطه مثبت دارند و با
افزایش هر متغیر مقدار این رابطه  1/06می شود و با
توجه به سطح معنی داری ( )< p1/10می تواند این
رابطه را با اطمینان  60درصد بپذیرد.

صرفهجویی شده و تمایل به استفاده از بورس الکترونیکی
تمایل به استفاده از
همبستگی پیرسون
بورس الکترونیکی
1/06
ضریب همبستگی
ارزش اقتصادی پول صرفه
1/16
معنی داری
جویی شده
407
تعداد

جدول ( )2نتایج اجرای رگرسیون ساده برای تعیین تاثیرگذاری ارزش پول اقتصادی صرفه جویی شده بر تمایل به
منبع تغییرات
بین گروهی
درون گروهی
کل

استفاده از بورس الکترونیکی
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
7/64
0
7/64
0/06
400
086/70
402
062/67

F
0/16

معنیداری
1/16
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 -6-2آمار استنباطی

نتیجه رگرسیون ساده ( )6که با روش  Enterانجام شد ،نشان میدهد که ارزش پول اقتصادی ذخیرهشده در تمایل به استفاده
از بازار مالی الکترونیکی مؤثر است ( .)1.10 ،P <5.09 ،F = 345.1نتایج نشان می دهد که مجذور ضریب همبستگی چندگانه
 R^2 = 0.12است که نشان می دهد ارزش پول اقتصادی پس انداز شده می تواند  06درصد از تمایل به استفاده از بورس
الکترونیک را توضیح دهد.
فرضیه دوم پژوهش :ارزش اقتصادی -بهره وری بر تمایل به استفاده از بورس الکترونیکی موثر است.
ما از روشهای همبستگی و رگرسیون برای تأیید جدول( )3همبستگی پیرسون بین عوامل ارزش اقتصادی -بهره

اینکه نتایج اقتصادی در تمایل به استفاده از بورسهای
الکترونیکی مؤثر هستند ،استفاده کردیم.
نتایج جدول همبستگی پیرسون ( )4نشان می دهد
که این دو متغیر با یکدیگر رابطه مثبت دارند و با
افزایش هر متغیر مقدار این رابطه  1/61می باشد و با
توجه به سطح معناداری ( )< p1/10می تواند این
رابطه را با اطمینان  60درصد بپذیرد.

وری و تمایل به استفاده از بورس الکترونیکی
تمایل به استفاده از
همبستگی پیرسون
بورس الکترونیکی
1/61
ضریب همبستگی
1/16
معنی داری
ارزش اقتصادی -بهره وری
427
تعداد
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جدول ( )4نتایج اجرای رگرسیون ساده برای تعیین تاثیر پذیری ارزش اقتصادی -بهره وری بر تمایل به استفاده از
منبع تغییرات
بین گروهی
درون گروهی
کل

مجموع مجذورات
66/71
000/67
042/67

بورس الکترونیکی
میانگین مجذورات
درجه آزادی
66/71
0
0/01
420
422

F
02/00

معنیداری
1/111

نتایج یک بررسی ساده ( )2-0که در روش  Enterانجام شد ،نشان میدهد که نتایج اقتصادی در تمایل به استفاده از مبادله
الکترونیکی مؤثر است ( .)P <0.05 ،F = 16.11نتایج نشان می دهد که ضریب مجذور همبستگی چندگانه  R^2 = 0.04است
که نشان می دهد ارزش پول اقتصادی تولید می تواند  0درصد از تمایل به استفاده از تراکنش های الکترونیکی را توضیح دهد.
فرضیه سوم پژوهش :راحتی ارزش عملکردی بر تمایل به استفاده از بورس الکترونیکی موثر است.
ما از روش های همبستگی و رگرسیون برای جدول( )5همبستگی پیرسون بین عوامل ارزش عملکردی و تمایل
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بررسی اثربخشی تمایل به استفاده از بازارهای مالی
الکترونیکی استفاده کردیم.
نتایج جدول همبستگی پیرسون ( )0نشان می دهد
که این دو متغیر با یکدیگر رابطه مثبت دارند و با
افزایش هر متغیر مقدار این رابطه  1/21است و با توجه
به سطح معناداری ( )< p1/10می تواند این رابطه را با
اطمینان  60درصد بپذیرد.

به استفاده از بورس الکترونیکی
همبستگی پیرسون
ارزش عملکردی

ضریب همبستگی
معنی داری
تعداد

تمایل به استفاده از
بورس الکترونیکی
1/21
1/16
424

جدول ( )6نتایج اجرای رگرسیون ساده برای تعیین تاثیر پذیری ارزش عملکردی بر تمایل به استفاده از بورس
منبع تغییرات
بین گروهی
درون گروهی
کل

مجموع مجذورات
061/60
446/20
066/82

الکترونیکی
میانگین مجذورات
درجه آزادی
061/60
0
1/66
420
426

F
612/04

معنیداری
1/111

نتایج بهکارگیری رگرسیون ساده ( )2که از طریق روش  Enterانجام شد ،نشان میدهد که ارزش کار در تمایل به استفاده از
بازار مالی الکترونیکی مؤثر است (.))> P (F( 361.1 612/04 ،P > 1/10نتایج همچنین نشان می دهد که مجذور ضریب
همبستگی چندگانه  R^2 = 0.36است که نشان می دهد ارزش کار می تواند  42درصد از تمایل به استفاده از مبادله الکترونیکی
را توضیح دهد.
فرضیه چهارم :ارزش عاطفی احساسات و تجربیات بر تمایل به استفاده از بورس الکترونیکی موثر است.
ما از روشهای همبستگی و رگرسیون برای تأیید
جدول( )7همبستگی پیرسون بین عوامل ارزش عاطفی

اینکه ارزش احساسات و تجربیات در تمایل به استفاده
از بازار مالی الکترونیک مؤثر است ،استفاده کردیم.
نتایج جدول همبستگی پیرسون ( )7نشان می دهد
که این دو متغیر رابطه معناداری با هم ندارند1/10( .
<) P

احساسات و تجربیات و تمایل به استفاده از بورس الکترونیکی
تمایل به استفاده از
همبستگی پیرسون
بورس الکترونیکی
1/718
ضریب همبستگی
ارزش عاطفی احساسات و
1/16
معنی داری
تجربیات
400
تعداد

جدول ( )8نتایج اجرای رگرسیون ساده برای تعیین تاثیر پذیری ارزش عاطفی احساسات و تجربیات بر تمایل به
منبع تغییرات
بین گروهی
درون گروهی
کل
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مجموع مجذورات
1/617
061/72
061/67

استفاده از بورس الکترونیکی
میانگین مجذورات
درجه آزادی
1/617
0
0/07
404
400

F
1/00

معنیداری
1/718

نتایج بهکارگیری رگرسیون ساده ( )8که به روش اینتر انجام شد ،نشان میدهد که ارزش هیجانی احساسات و تجربیات
تأثیری بر تمایل به استفاده از بورس الکترونیکی ندارد.)F(0,404(=1/00 , P >1/10( .
فرضیه پنجم :ارزش نوع دوستی نمادین بر تمایل به استفاده از بورس الکترونیکی موثر است.
ما از روش های همبستگی و رگرسیون برای تأیید
جدول( )9همبستگی پیرسون بین عوامل ارزش نوع دوستی و

اینکه ارزش عاطفی نوع دوستی بر تمایل به استفاده از
بازار مالی الکترونیکی مؤثر است استفاده کردیم.
نتایج جدول همبستگی پیرسون ( )6نشان می دهد
که این دو متغیر با یکدیگر رابطه مثبت دارند و با
افزایش هر متغیر ،مقدار این رابطه  1/16و با توجه به
سطح معنی داری ( )p < 0/10می باشد ) .با اطمینان
 60درصد می توانیم این رابطه را بپذیریم.

تمایل به استفاده از بورس الکترونیکی
تمایل به استفاده از
همبستگی پیرسون
بورس الکترونیکی
1/16
ضریب همبستگی
1/10
معنی داری
ارزش نوع دوستی
426
تعداد

جدول ( )11نتایج اجرای رگرسیون ساده برای تعیین تاثیر پذیری ارزش نوع دوستی بر تمایل به استفاده از بورس

نتیجه یک رگرسیون ساده ( )01که با روش  Enterانجام شد نشان می دهد که ارزش نوع دوستی در تمایل به استفاده از بازار
مالی الکترونیکی مؤثر است ( .)F(367,1) = 0.05, P <3.66نتایج نشان می دهد که مجذور ضریب همبستگی چندگانه R^ 2
 = 0.10است که نشان می دهد ارزش نوع دوستی می تواند  01درصد از تمایل به استفاده از تراکنش های الکترونیکی را توضیح
دهد.
فرضیه ششم :ارزش نمادین اعتماد به نفس بر تمایل به استفاده از بورس الکترونیکی موثر است.
ما از روش همبستگی و رگرسیون برای تأیید اینکه جدول ( )11همبستگی پیرسون بین عوامل ارزش نمادین اعتماد

ارزش اعتماد به نفس در تمایل به استفاده از
تراکنشهای مالی الکترونیکی مؤثر است استفاده
کردیم.
نتایج جدول همبستگی پیرسون ( )00نشان می
دهد که این دو متغیر رابطه معناداری با هم ندارند.
(.)P < 1/10

به نفس و تمایل به استفاده از بورس الکترونیکی
تمایل به استفاده از
همبستگی پیرسون
بورس الکترونیکی
1/17
ضریب همبستگی
1/00
معنی داری
نمادین اعتماد به نفس
427
تعداد
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منبع تغییرات
بین گروهی
درون گروهی
کل

مجموع مجذورات
0/444
044/211
048/646

الکترونیکی
میانگین مجذورات
درجه آزادی
0/444
0
0/00
427
428

F
4/22

معنیداری
1/10

جدول ()12نتایج اجرای رگرسیون ساده برای تعیین تاثیر پذیری ارزش نمادین اعتماد به نفس بر تمایل به استفاده از
منبع تغییرات
بین گروهی
درون گروهی
کل

مجموع مجذورات
4/10
060/86
068/82

بورس الکترونیکی
میانگین مجذورات
درجه آزادی
4/10
0
0/00
420
422

F
6/00

معنیداری
1/00

نتایج یک رگرسیون ساده ( )06که با استفاده از روش  Enterانجام شد نشان می دهد که ارزش شاخص اطمینان در تمایل به
استفاده از بازار مالی الکترونیکی موثر است.)F(0,420(= 6/00, P <1/10( .
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هزینه هر معامله باید توجیه اقتصادی داشته باشد .یکی از جنبه های مهم استفاده از بورس الکترونیک کاهش هزینه ها نسبت
به صرافی های سنتی است .در معامالت عادی هزینه های مختلفی مانند حمل و نقل ،کاغذ و  ...وجود دارد که در تراکنش های
الکترونیکی صرفه جویی می شود که به آنها پول پس انداز نیز می گویند .با توجه به تجزیه و تحلیل و سطح معناداری 1.16
دریافتیم که ارزش اقتصادی پول پس انداز شده در تمایل به استفاده از صرافی الکترونیکی موثر است و ارزش اقتصادی پول پس
انداز شده را می توان تبیین کننده  06درصد استفاده از پول کرد . .بورس الکترونیکی از طریق این تعریف ،فرضیه فوق تأیید می
شود .نتایج این فرضیه با یافته های ساجدی فر و همکاران همخوانی دارد.)6104( .
در هر معامله ای به ویژه معامالت سهام ،عملکرد سهام خریداری شده نقش مهمی ایفا می کند .هر چه محصول در تجارت
باالتر باشد ،سود بیشتری در تجارت خواهد داشت .بر اساس پژوهش انجام شده ،این فرضیه با ضریب معنیدار صفر تأیید شد و
ارزش نتایج اقتصادی میتواند  0درصد استفاده از بورس الکترونیکی را توضیح دهد.
یکی از مزایای تراکنش های الکترونیکی انعطاف پذیری آن است .این راحتی تراکنش ها را سریع تر و دقیق تر می کند .همه
سهامداران به دنبال راهها و روشهایی برای کاهش هزینهها و تسهیل معامالت هستند که در بازار مالی الکترونیکی انجام میشود.
این فرضیه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش آماری رگرسیون با ضریب معنیدار صفر تأیید شد و همچنین دریافتیم
که توانایی ارزش کاری  42درصد از تمایل به استفاده از تراکنشهای الکترونیکی را تبیین میکند.نتایج فرضیه فوق با نتایج تحقیق
ابارازی و صفری ( )0484و صفری ( )0484مطابقت دارد.
یکی از عواملی که در این تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ،ارزش هیجانات و تجربیات است که با استفاده از داده
های آماری و آزمون های استنباطی با ضریب معنی دار  1/718به این نتیجه رسیدیم که این عامل بر تمایل به استفاده از بازار مالی
الکترونیک تأثیری ندارد و وجود دارد .با سایر عوامل رابطه معناداری وجود ندارد اما این فرضیه در این تعریف تایید نشد .مغایر با
یافته های ساعدی و مختاریان ( ،)0487ساجدی فر و همکاران.
ارزش نوع دوستی نمادین به رابطه بین سهامداران و بورس های الکترونیکی و میزان روابط مثبت بالقوه با استفاده از بورس
های الکترونیکی اشاره دارد .هر چه رابطه بین سهامداران و بورس الکترونیکی بهتر باشد ،بهره وری و کارایی معامله و استفاده از
سهام الکترونیکی افزایش می یابد .بر اساس پژوهش ،این فرضیه با ضریب معنادار  1/10تأیید شد و نتایج رگرسیون نشان میدهد
که ارزش نوعدوستی میتواند  01درصد از تمایل به استفاده از سهام الکترونیکی بورس را تبیین کند .نتایج فرضیه فوق با نتایج
تحقیق مظلوم نژاد و همکاران همخوانی دارد.
اعتماد در هر معامله ای موثر است .اما با وجود آموزش های الزم از طریق بورس و واسطه ها ،این امر دشوارتر می شود.
داشتن اطمینان ،قدرت تحلیل و تصمیم گیری را در معامالت الکترونیکی سهام افزایش می دهد و سرمایه گذاران با آرامش
بیشتری به معامله می پردازند .در این پژوهش ارزش اعتماد به نفس نمادین با تمایل به استفاده از بازار مالی الکترونیکی تأثیر مثبت
و رابطه مثبتی (ضریب معنادار  )1/00نداشت و این نتیجه نشان میدهد که فرض فوق مورد قبول نیست.
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اوراق بهادار در راستای اجرای سیاست های کلی اصل  00 -مجلس و راهبرد.606–064 ،)0(00 ،
شرکت کارگزاری مفیدwww.mofidonline.com.)6100(.
شهرآبادی ،ابوالفضل ،بشیری ،ندا .)0486(.مدیریت سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار ،نشر سازمان بورس اوراق بهاداری،
تهران.چ اول.
شهرآبادی ،ابوالفضل ،و سلیمی ،محمود .)0480( .درآمدی بر بورس الکترونیک نزدک .بورس.20–06 ،)21( ،
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سال ششم ،شماره ( 3پیاپی  ،)31تابستان  ،1041جلد دو
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