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An Application of the Diffusion of Innovation Theory in Financial Services Marketing (Case Study: The Stock
Exchange)
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Abstract
The application of financial services marketing in Iran’s financial system has become widespread over the recent decade. The goal of this
type of marketing is to attract potential investors. The stock exchange market is the most important one in this system. This market is
considered as a crucial tool for absorbing straggled money, strengthen economy, and company financing. Furthermore, increasing people
engagement in the stock market will lead to economic boom. Hence finding some new ways to acquire new investors for the stock market is
considered as a top priority for capital market managers as well as policy makers. In this research the stock market viewed as an innovation.
Based on the innovation features mentioned in Roger’s Innovation Diffusion Theory (IDT), a 21-items questionnaire has been designed.
Moreover, data were collected using 170 open-ended self-report 4-point scales questionnaire. Structural equation modeling indicated that
perceived relative advantage of stock and also observability of the stock have a positive impact on intention toward investing in the stock
market.
Keywords: Relative Advantage, Perceived Compatibility, Perceived Complexity, Trial ability, Observability, Investment Intention.
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چکیده
. هدف این نوع بازاریابی جلب توجه مخاطبان به سرمایهگذاری در انواع بازارهای مالی استت.بازاریابی خدمات مالی در دهة اخیر در ایران فراگیر شده است
، بنتابراین.متی نتد
نوآوری تلقتی

 جذب هرچهبیشتر سرمایهگذاران در بورس به رونق اقتصاد و مولِّدشتدن سترمایه هتا مت. بورس اوراق بهادار است،یکی از این بازارها

 در این پژوهش بورس اوراق بهادار ی. یافتن روشهایی برای ورود سرمایهگذاران جدید بوده است،همواره تالش مدیران ارشد بازار سرمایه

 پرسشتنامه672  داده هتای حاصتا از.شده و تالش شده است تا براساس پنج ویژگی نظریة نوآوری قصد سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار ارزیابی شود
 نتتتایج میتادات ستاختاری نشتتان متیدهتد تته تنهتا دو بمیتد مزیتتت نستبی در شتتده. ستؤالی و بته شتتیوه خودگزارشتی در شتهر تهتتران گتردآوری شتد66
،) بر قصد سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار اثر مثبتت دارنتد و سته مت یتر پیچیتدگی در شتدهγ14=0.21;p<0.1( ) و مشاهدهپذیریγ12=0.8;p<0.01(
.سازگاری در شده و آزمونپذیری اثرگذار نیستند
. بورس، قصد سرمایهگذاری، مشاهدهپذیری، آزمونپذیری، سازگاری، پیچیدگی، مزیت نسبی، بازاریابی خدمات مالی:واژههای کلیدی

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
نقتتش بتتازار ستترمایه در جتتذب منتتابن ختترد و تتالن

نوآوری است" .سرمایهگذاری در بتورس هماننتد یت

جامیه و تزریق آن به بنگاههای تولیدی و خدماتی بسیار

نوآوری است ،حتی اگر نزدی

مهم است .این نقتش موجتب جمتنآوری سترمایههتای

به نظام اقتصادی ایران گذشته باشد .برخالف گزینههای

سرگردان ،تأمین مالی مناسب و افزایش تولید و اشتت ال

رقیتتتب یینتتتی ست ت ردهگتتتذاری در بانت ت

و

میشود .گسترش فرهنگ مشار ت در بتورس و خریتد

مست الت ،ارز ،سکه و طال مسیر و گزینة سرمایهگذاری

و فروش اوراق در تقویت مزایای مذ ور متؤثر خواهتد

در بورس تکنیکیتر و مهارتیتر است؛ پس میتوان آن

بود .ازاینرو ،یکی از دغدغههای همیشتگی مستلولین و

را نوآوری دانست.

مدیران ارشد بازار سرمایه ،جذب سرمایهگذاران جدیتد

به نیمقترن از ورود آن
 ،امتتتال

براساس گتزارش شتر ت ست ردهگتذاری مر تزی،

و نفوذ اقتصاد بورس در بین عامة متردم استت .از ستوی

تیتتداد تتدهای ستتهامداری صادرشتتده بتترای اشتتخا

دیگر ،نوسانات این بازار و همچنین دانتش فنتی ازم دو

حقیقی و حقوقی از  9267763د در سال  6966بته

عامتتا تتترس ستترمایهگتتذاری در بتتورس ماتتر استتت.

 7322666د در سال  6939رسیده است .این رونتد

همانگونه ه راجرز ( )6369بیتان متی نتد هتر ایتده،

نشاندهندة میزان رشد 666درصتد در دورة شتشستالة

اقدام یتا مووتوعی را ته فترد یتا ستایر واحتدهای بته-

متذ ور و میتتانگین میتزان رشتتد ستاانة تر یبتتی حتتدود

ارگیرنتتده (گتتروه ،جامیتته و  )...جدیتتد تلقتتی ننتتد

63درصد است .البته بخشی از این رشد ناشی از فیالیت
فرابورس و اوراق تسهیالت مسکن بوده است.

نوآوری تلقی میشود .بنابراین ،پدیدة بتورس نیتز یت

جدول – 1روند رشد تعداد کدهای سهامداری صادره (مستخرج از گزارش شرکت سپردهگذاری
مرکزی)1131،

سال

تیداد دهای سهامداری صادره

میزان رشد سال به سال

1388

3,587,724

--

1389
1390
1391
1392
1393

3,861,259
5,714,394
6,488,316
7,362,668
7,965,111

8%
48%
14%
13%
8%

میزان رشد در دوره %666 =6966-6939
میانگین میزان رشد ساانة تر یبی (%63 =)CAGR
بنابراین ،تالش نهادهای مرتبط برای ایجتاد عالقته و

برای تحقق هدف مذ ور ترسیم و اجرا ترد .ازایتنرو،

تمایا در افراد دارای سرمایههای را د هرچند وچ

میتوان هدف پژوهش را اینگونه مار

موجب رشد هرچهبیشتر مّی و یفتی بتورس و بتهتبتن

میزان تأثیر ویژگیهای پنجگانة بتورس بته عنتوان یت

آن اقتصاد میشود؛ در عین حال با نوآوری تلقی تردن

نوآوری (مزیت نسبی ،پیچیدگی ،ستازگاری ،مشتاهده-

پدیدة بتورس متیتتوان راهبردهتا و اقتدامات متؤثرتری

رد «ارزیتابی
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بتر تصتمیم سترمایهگتذاری متؤثر

پذیری و آزمتونپتذیری) بتر میتزان بتر تمایتا افتراد بته

با شدتهای مختلت

سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار»

است .پناهیان و صتفا ( )6966دریافتتهانتد ته عتواملی
مانند قابلیت نقتدینگی ستهام ،ثبتات نستبی ستودآوری،

مبانی نظری و توسعة فرضیههای پژوهش

بازده سهام و روند قیمت مهمترین عواما مؤثر بر خرید

با بررسی منابن و آثتار در حتوزة سترمایهگتذاری در

سهام هستند .فال شمس و عزیزی ( )6967دریافتهانتد

بورس ،مشاهده متیشتود ته بیشتتر ماالیتات بتر شتیوة

تته اطالعتتات عمتتومی ،اطالعتتات حستتابداری و متتالی،

تصمیمگیری و سرمایهگذاری سترمایهگتذارانی ته در

انتظار سرمایهگذار و نیاز سرمایهگذار بهترتیب بیشتترین

بورس حاورند اشاره می ند ،نه بر افرادی ه هنتوز بته

تأٍثیر را بر قصد

سرمایهگتذاری دارنتد .چهارمحتالی

بتتورس وارد نشتتده و اصتتاالحا فاقتتد اتتد ستتهامداری

( )6933برمبنای الگوی رفتار برنامهریزیشده به عنتوان

هستند.

یکی از رایجترین و پذیرفتهشدهترین الگوهای پیشبینی

آقایی و مختاریان ( )6969ناه عامتا را در تصتمیم-

رفتار دریافته است ه هنجارهای ذهنی بر قصتد ورود و

گیری سرمایهگذاران در بورس شناستایی تردهانتد ته

سرمایهگذاری در بورس اثری ندارد؛ امّا نتترل در -

عبتتارتانتتد از :رونتتد قیمتتت ستتهام ،ووتتن بتتازار ،منبتتن

شدة رفتاری ،نگرش شناختی و عاطفی بر قصتد ورود و

سفارشها ،سود نقدی هر سهم ،ستود هتر ستهم ،نستبت

سرمایهگذاری در بورس اثر مثبت دارند.

قیمتتت بتته ستتود ،بتتازده ،نوستتانات قیمتتت ستتهام و نتتوع
صنیت .خادمی و قاویزاده ( )6962بهروش میادات

نظریة گسترش نوآوری
نوآوری مشخصة نظام اقتصادی نوین است .هترروز

ساختاری بهترتیب بیشترین تأثیر عواما سیاستی ،روانتی
بازار ،عواما اقتصادی و عواما مالی در ستا شتر ت

یت

را بر تصمیمگیری سهامداران شناسایی ردهاند .ابتزری

فناوری و اقتصاد ارائته متیشتود .بترای اولتینبتار اوورت

و همکاران ( )6967دریافتهاند ته ادرا

ریست

بتر

نتتوآوری جدیتتد در حتتوزههتتای مختل ت

راجتترز در ستتال  6326در قالتتب ی ت

اعتتم از

تتتاب بتته ستتیر

تمایا به سرمایهگذاری و مت یرهتای میتزان بتازده متورد

چگونگی انتشار و توسیة نوآوری در جوامتن پرداختت.

انتظار و تخصیص سرمایه و اطالعات عملکرد گذشته بر

نتوآوری چترا و چگونته

وی میخواست بداند ه ی

تمایتتا بتته ستترمایهگتتذاری و میتتزان بتتازده متتورد انتظتتار

در ی

مؤثرند .شجری و سادات امام ( )6936مهمترین عواما

در پایتتان ماالیتتات ختتود پتتنج عامتتا ویژگتتیهتتای

مؤثر بر تصمیمگیری سرمایهگذاران را بهترتیبِ ییشترین

نوآوری ه میتواند بر تمایا به ارگیرندگان اثرگذار

تأثیر بتدین صتورت میرفتی متی ننتد :عوامتا سیاستی

باشد ،شناستایی و میرفتی ترده استت .ایتن ویژگتیهتا

شتتور ،شتتفافستتازی اطالعتتات متتالی ،نتتوع صتتنیت و

عبتتارتانتتد از :مزیتتت نستتبی ،پیچیتتدگی ،ستتازگاری،

حجتتم میتتامالت یتت

ستتهم .فتتال شتتمس و دهقتتان

جامیه پذیرفته میشود و رواج مییابتد .راجترز

مشاهدهپذیری و آزمونپذیری نوآوری.

( )6967دریافتهاند ه عتواملی ماننتد بیتوریتم ،قتدرت

مزیت نسبی .مزیت نسبی عبتارت استت از میزانتی

پتذیری ،ستب

نتتوآوری بهتتتر از گزینتتة قبتتا از ختتود باشتتد

تحلیا ذاتی ،اعتمتاد بته نفتس ،ریست

پرستیژ سهامداری و اناباق تصویر ذهنی خود و شر ت

تته ی ت

( .)Rogers,1983هر نوآوری جدید باید در مقایسته بتا
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محصتتوات و گزینتتههتتای موجتتود مزیتتت و برتتتری

بتته ستتهولت استتتفاده از یتت

چشمگیری ایجاد ند .اگتر محصتول یتا گزینتة جدیتد

( .)Davis,1989در چتتارچوب نظریتتة خود ارآمتتدی،

منافیی در حد گزینههای نونی داشتته باشتد ،اشتتیاق و

باندورا ( )6366میتقد است ه اگر فرد به تواناییهتای

انگیتتزة ازم بتترای استتتفاده از آن ایجتتاد نمتتیشتتود .در

خود در انجام موفق ی

ار باور زیتادی داشتته باشتد،

ادبیتتات پتتذیرش فنتتاوری جدیتتد ،مفهتتوم مفیتتدبودن

احتمال موفقیت وی نیز در انجتام تار بیشتتر متیشتود؛

در شده 1تا حد زیادی به مزیت نسبی اشاره متی نتد.

بنابراین ابزار مقابله با پیچیدگی تقویتت خود ارآمتدی

مفیدبودن در شده بهمینای میزان باور فرد به این نکته

افراد در تحلیاگری و خرید و فروش سهام است.

استتت تته استتتفاده از یتت

ستتامانة میتتین متتیتوانتتد

عملکتتردش را تقویتتت نتتد .تفتتاوت مزیتتت نستتبی بتتا

ستتامانه میتتین بتتاور دارد

فروتتتتیة  -6پیچیتتتتدگی در شتتتتده بتتتتر قصتتتتد
سرمایهگذاری در بورس اثر منفی دارد.

مفیتتدبودن در شتتده ایتتن استتت تته در مزیتتت نستتبی

سازگاری .میزانی است ته نتوآوری بتا ارزشهتا،

پدیدة جدید (بورس) باید در مقایسه با گزینههای رقیب

نیازهتتا و تجربیتتات بتته ارگیرنتتدگان بتتالقوه همختتوان و

(امال  ،طال ،سکه ،ارز و غیره) مقایسه شود؛ در حتالی

ستتتازگار باشتتتد ()Rogers,1983؛ بتتترای مثتتتال آیتتتا

ه مفیتدبودن در شتده مفهتومی گستتردهتتر استت و

ارزشهای خانوادگی ورود به سرمایهگذاری در بتورس

لزوما مقایسه را شاما نمیشود.

و خریتد و فتتروش ستتهام و ستب درآمتتد را مشتتروع و

فرویة  -6مزیت نسبی در شده سرمایهگذاری در
بورس بر قصد سرمایهگذاری در بورس اثر مثبت دارد.
پیچیدگی .پیچیدگی میزان دشواری در استفاده از

قابتتا پتتذیرش متتیدانتتد یتتا خیتتر بتترای مثتتال در ستتال
6963در پی اظهارنظر مستلوان ارشتد دولتتی مبنتیبتر
حرامبودن بورس ،این ابزار بهشدت دچار وتی

شتد.

نوآوری را نشان متیدهتد ( .)Rogers,1983پیچیتدگی

آیتتا ستترمایهگتتذاری در بتتورس نیازهتتای اقتصتتادی و

در شده سرمایهگذاری در بورس به مهتارت و دانتش

نیازهای روانی (احساس موفقیت و برتتری) و اجتمتاعی

ازم برای ورود موفق به بورس و تتداوم فیالیتت در آن

(نمایش وجهه و اعتبار و دانش اقتصادی) افراد را تتأمین

سرمایهگذار بالقوه اشاره دارد .بهطور لتی

می ند توناتز ی و لین ( )6366میتقدند ه تصویر

نوآوری و محصول جدیتد استتفاده

نتوآوری تصتویر یتا

از نگاه ی

هرچقدر اربر ی

به مینای میزانی ه استفاده از ی

از آن را پیچیتتده و دشتتوار تلقتتی نتتد ،تمایتتا وی بتته

وجهتته فتترد بتته ارگیرنتتده را در ی ت

پتتذیرش آن متتتر استتت .بنتتابراین دو عامتتا میّتتت و

تقویت می ند ،بر به ارگیری نوآوری اثر مثبتت دارد.

یفیت دانش و مهارت ازم برای ار با بورس بر میزان

تجربیات قبلی افتراد در زمینتة بتورس و ستایر ستبو-

تمایا سرمایهگذاران بالقوه برای ورود بته بتورس متؤثر
استتت .در برابتتر پیچیتتدگی در شتتده مفهتتوم ستتهولت
تتاربری در شتتده 2ماتتر متتیشتتود؛ ایتتن مفهتتوم در

نظتتام اجتمتتاعی

ارهای مشابه مثبت یا منفی بوده است
فرویة  -9سازگاری در شده سترمایهگتذاری در
بورس بر قصد سرمایهگذاری در بورس اثر مثبت دارد.

الگوهای پتذیرش فنتاوری بستیار رایتج استت .ستهولت

مشاهدهپذیری .مشاهدهپذیری میزانتی استت ته

فترد

نوآوری برای دیگران ملموس و قابا مشاهده

اربری در شده عبارت است از میزانی ه ی

نتایج ی

باشد ( .)Rogers,1983هدف از مشاهدهپذیری افزایش
1

Perceived Usefulness
Perceived Ease of Use

2
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اطمینتتان فتترد از مزایتتای نتتوآوری و تتاهش مختتاطرة

الگوی مفهومی پژوهش

در شدة وی است.

روش شناسی

فرویه  -3مشاهده پذیری سرمایه گذاری در بورس

طتتتر پتتتژوهش از نظتتتر ماهیتتتت دادههتتتا از نتتتوع
مّینگرشی و از نظتر محتیط پتژوهش تحقیتق میتدانی

بر قصد سرمایه گذاری در بورس اثر مثبت دارد.
آزمووو پووذیری .آزمتتونپتتذیری ،میتتزان تجربتتة

است .طر ت

مقایی و شیوة توصیفی در این پژوهش

نوآوری قبا از به ارگیری آن است (.)Rogers,1983

استفاده شده است .تمام دادهها بهصورت خودگزارشتی

هدف از آزمونپذیری ماننتد مشتاهدهپتذیری ،افتزایش

و بهروش قلتم و اغتذ اختذ شتده استت .پرسشتنامهای

اطمینتتان فتترد از مزایتتای نتتوآوری و تتاهش مختتاطرة
در شتتده استتت .در بازاریتتابی بتترای تتتأمین ویژگتتی
آزمونپذیری فنونی مانند سم لینگ یا آزمتایش قبتا از
خرید ارائه شده است.
فرویه  -2آزمون پذیری سرمایه گذاری در بتورس

پتتتژوهش طراحتتتی شتتتده و از طیت ت

چهتتتار نقاتتتهای

( تتتتتتتامالموافقم= ،3متتتتتتتوافقم= ،9مختتتتتتتالفم=،6
امالمخالفم= )6برای سؤالهای تخصصی استفاده شده
است6 .سؤال نیز بترای مت یرهتای ستن و جنستیت ارائته
شده است .در جدول زیر گویههای اندازهگیری مت یرها

برقصد سرمایه گذاری در بورس اثر مثبت دارد.
برمبنای پنج فرویة مار شده میتوان مدل مفهومی
پژوهش را برای در

حاوی 63گویه/سؤال برای اندازه گیری مت یرهای مدل

به همراه منبن استخراج آنها مشخص شده است.

سادهتر ارتباطات بین مت یرهتا در

قالب نمودار زیر ترسیم رد.
جدول – 2گویههای اندازهگیری متغیرهای پژوهش و منبع استخراج آ ها

گویه ها

عامل

مزیت
نسبی

منبع

سرمایهگذاری در بورس نسبت به سایر گزینههای سرمایهگذاری

(س ردههای بانکی ،مل


 ،طال و غیره)سودآوری بیشتری دارد.

سرمایهگذاری در بورس نسبت به سایر گزینه های سرمایهگذاری (س رده

در

های بانکی ،مل

شده



 ،طال و غیره) بهتر موجب حفظ اصا سرمایه میشود.

با سرمایهگذاری در بورس میتوان به اقتصاد و رفاه خود و خانواده
م

محقق بر مبنای
& Moore
Bensbast,1991Rogers,2010

رد.


پیچیدگی

سب مهارت و دانش ازم برای ورود به بورس ساده است( .میکوس)



در

سب اطالعات مالی در بورس ار سادهای است( .میکوس)



شده

تحلیاگری اطالعات مالی برایم ار راحتی است( .میکوس)



تصمیم دربارة خرید و فروش سهام برایم ساده است( .میکوس)

سازگاری



از نظر من درآمد حاصا از فیالیت در بورس حالل است(.ارزش)

در



در خانوادة ما سب درآمد از طریق فیالیت در بورس ار پسندیدهای

شده

است(.ارزش)

محقق بر مبنای
& Moore
Bensbast,1991Rogers,2010
محقق بر مبنای
& Moore
Bensbast,1991-
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از نظر من باتوجهبه سا درآمدی جامیه ،فیالیت در بورس نوعی درآمد

Rogers,2010

مکی ایجاد می ند(.نیاز)


میتوان پیامدهای ناشی از فیالیت در بورس را بهراحتی برای دیگران

محقق بر مبنای

مشاهده-

تووی داد.

پذیری



پیامدهای ناشی از فیالیت در بورس برایم شفاف و واو است.



نحوة فیالیت در بورس را توسط افراد دیگر مشاهده رده ام.



ماالب آموزشی متنوعی برای آموزش فیالیت در بورس در دسترسم قرار

& Moore
Bensbast,1991Rogers,2010

دارد.
آزمون-



پذیری

قرار دارد.


برنامههای متنوعی برای یادگیری روش خرید و فروش سهام در دسترسم
با استفاده از«تاار مجازی بورس» میتوانم روش خرید و فروش در بازار

محقق بر مبنای
& Moore
Bensbast,1991Rogers,2010

سهام را امتحان نم.
قصد



در آیندة نزدی

سرمایه-



در اولین فرصت در بورس سرمایهگذاری می نم.

گذاری



در حال برنامهریزی هستم تا هرچه زودتر در بورس سرمایهگذاری نم.

در بورس سرمایهگذاری می نم.
چهار محالی
()6932

در بورس
وریب آلفای رونباخ برای سؤالهای مربوط به ویژگیهای نظریة نوآوری برابر با  21767و برای قصد سرمایهگذاری در بروس میادل
 21622محاسبه شد ه هردو از حداقا  217بیشتر بوده و قابا پذیرش است.

تمتتام شتتهروندان ستتا ن تهتتران تته شخصتتا تجربتتة
حضور در بورس را نداشتهاند ،جامیة آماری بودهاند .از
تیتتتداد  676پرسشتتتنامة تتتتوزییی 6 ،متتتورد بتتتهدلیتتتا
مخدوشبودن نار گذاشتته شتده و تحلیتاهتا بتر روی
 672پرسشنامه امتا انجتام شتده استت .بترای تحلیتا
دادهها در ابتدا شاخصهتای میتانگین ،انحتراف مییتار و
وتتریب همبستتتگی پیرستتون بتتین مت یرهتتای پتتژوهش

تحلیل دادهها
توصیف نمونه .از بین 672پرسشتنامة صتحی 69
نفر متر از  62سال (حداقا  67سال) 79 ،نفر بین 62
تا  92سال و  63نفر بین  92تا  22ستال داشتتند666 .
نفر از نمونه را مردان و  36نفر را زنان تشکیا دادند.
میوووانگی  ،انحووورا

معیوووار و همبسوووتگی

اندازهگیری شد تا توصتیفی از دادههتای پتژوهش ارائته

متغیرهای پژوهش .محاسبات نشتان متیدهتد ته از

شود .برای آزمون الگوی مفهومی باتوجهبه لتزوم حفتظ

بتتتین ابیتتتاد پنجگانتتتة نتتتوآوری متتتترین میتتتانگین در

یک ارچی مدل از روش میادات ستاختاری و نترمافتزار
استفاده شد.

پیچیدگی در شتده بتا مقتدار  6و بیشتترین مقتدار در
ستتازگاری در شتتده بتتا مقتتدار  9مشتتاهده متتیشتتود.
مترین میزان انحراف مییار استاندارد با مقتدار  212در
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مزیت نسبی در شده و بیشترین آن با مقدار  2127در
آزمونپذیری مشاهده میشود.
جدول - 9میانگین ،انحراف مییار و همبستگی بین مت یرهای پژوهش
میانگین انحراف مییار 1

مت یر
.6قصد سرمایهگذاری در بورس

6199

0.76

.6مزیت نسبی در شده

6122

0.50

.9پیچیدگی در شده

6

0.53

.3سازگاری در شده

9

0.59

.2مشاهدهپذیری

6199

0.54

.2آزمونپذیری

6199

0.67

2
**.463

4

3

*.446** .193
**

.288

**

5

*.245** .152

0.033 .422

0.04

6
*

.153

**.243** .299
0.071

**

.222

**.214

*P<0.01; **P<0.05

آزمون همبستگی نشان میدهد ه بیشترین وتریب

دو نمودار ارئه شده استت .بتا مقایستة همزمتان وترایب

بهترتیتب

ستتاختاری متتدل تته بیتتانگر فروتتیههاستتت و اعتتداد

شتتده ( ;r12 = 0.463

میناداری مشخص متیشتود ته پیچیتدگی در شتده،

;r14=0.443

سازگاری در شده و آزمونپذیری در سا اطمینتان

 ،)p<0.01آزمتتونپتتذیری (،)r16 = 0.245; p<0.01

32درصد اثرگذار نیستت .ویژگتی مشتاهدهپتذیری بتر

پیچیدگی در شده ( )r13=0.193; p<0.05و در پایان

قصتتد ستترمایهگتتذاری در بتتورس در ستتا اطمینتتان

مشاهدهپذیری ( )r15 = 0.463; p<0.05است .بین ابیتاد

32درصد اثر مثبت بهمیزان  2166دارد .بیشتترین اثتر از

پنجگانتة نتوآوری بتا یکتدیگر ،قتویتترین ارتبتاط بتین

بین ویژگیهای بورس به عنتوان یت

نتوآوری مربتوط

مزیتتتت نستتتبی در شتتتده و ستتتازگاری در شتتتده

به ویژگتی مزیتت نستبی در شتده بتا مقتدار اثتر 216

( )r24=0.422; p<0.01و ست س بتین پیچیتدگی در -

است؛ بنابراین سته فروتیه از بتین فروتیههتای پتژوهش

شده و مشاهدهپذیری ( )r25=0.299; p<0.01دیده می-

تأیید نمیشوند و دو فرویة مربوط به اثتر مثبتت مزیتت

شتتود .پیچیتتدگی در شتتده بتتا ستتازگاری در شتتده،

نسبی در شده ( )P<0.01و مشتاهدهپتذیری ()P<0.1

همبستگی با قصد سرمایهگذاری در بورس
مربتتوط بتته مزیتتت نستتبی در

 ،)p<0.01ستتتتتازگاری در شتتتتتده (

ستتازگاری در شتتده بتتا

مشتتاهدهپتتذیری و مزیتتت

نستتبی در شتتده بتتا مشتتاهدهپتتذیری ارتبتتاط مینتتاداری
ندارند.
آزمو فرضیههوا .باتوجتهبته نتوع متدل و لتزوم
آزمون همزمان فرویههتای پتژوهش از روش میتادات
ساختاری استفاده شتده و نتتایج میتادات ستاختاری در

تأیید میشوند.
مقایسة شاخصهای برازش مدل بتا دامنتههتای قابتا
پذیرش ه در جتدول  3ارائته شتده استت نشتاندهنتدة
برازش مناسب مدل با دادههاست.
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نمودار  -1ضرایب استاندارد مدل

نمودار  -4اعداد معناداری مدل
جدول  – 4مقایسة شاخصهای برازش مدل با دامنههای قابل پذیرش
شاخص

Chisquare/d.f

RMSEA

CFI

IFI

دامنه قابا قبول

<3

<0.08

>0.9

>0.9

وریب مدل

1.58

0.059

0.92

0.92
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برای در

بهتر از ووییت موجود میانگین مت یرهتا

در نمونه از آزمون میانگین تت

نوآوری سازگار و همخوان با ارزشها و تجربیتات

ی

نمونتهای استتفاده شتده

خود میدانند و آن را دارای مزیت نسبی تلقی می ننتد.

است .نتایج نشان میدهتد ته قصتد سترمایهگتذاری از

آزمونپذیری و پیچیدگی در شده نیز در حد پایینتر

متوسط پایینتر است و جامیة آماری منتخب تمتایلی بته

از متوسط ارزیتابی متیشتوند .ویژگتی مشتاهدهپتذیری

سرمایهگذاری در بورس ندارند .ستازگاری در شتده

سرمایهگذرای در بتورس نیتز در حتد متوستط ارزیتابی

بورس و مزیت نسبی هردو از میانگین بیشتتر از متوستط

میشود.

برخوردارند .به عبارت دیگر ،جامیتة آمتاری بتورس را
جدول  – 5آزمو میانگی متغیرهای پژوهش
مت یر

t

d.f

)Sig. (2-tailed

قصد سرمایهگذاری در بورس

-3.32

169

.001

مزیت نسبی در شده

2.99

169

.003

پیچیدگی در شده

-9.34

169

.000

سازگاری در شده

10.58

169

.000

مشاهدهپذیری

-1.39

169

.168

آزمونپذیری

-2.14

169

.033

بحث و نتیجهگیری
برمبنای ویژگیهای نوآوری نظریة انتشتار نتوآوری

بازارهتتای متتالی در وتتتاهمتتدت موجتتب ت ییتتر شتتدید

راجرز نتایج نشان متیدهتد ته دو عامتا مزیتت نستبی

نگرش سرمایهگذار به بورس میشود .محدودیت دیگتر

در شتتده ( )γ12 = 0.8;p<0.01و مشتتاهدهپتتذیری

حذفنشدن اثر مت یر «تجربة قبلتی مستتقیم یتا جانشتین»

سرمایهگذاری در

است .ممکن است قبال فترد در بتورس تجربتة مثبتت یتا

بتتورس مؤثرنتتد و ستته ویژگتتی دیگتتر شتتاما پیچیتتدگی

منفی داشته باشد؛ یا اینکه افتراد نزدیت

بته وی تجربتة

در شده ،ستازگاری در شتده و آزمتونپتذیری بتر

متتذ ور را داشتتته باشتتند (تجربتتة جتتایگزین) و او از آن

تمایا به سرمایهگتذاری در بتورس متؤثر نیستتند .چتون

تجربیات مالن باشد .این سابقة قبلتی بتر تمایتا فترد بته

بنابر جستوجوهای انجامشتده ،پژوهشتی بتا استتفاده از

سرمایهگذاری در بورس مؤثر است.

( )γ14=0.8;p<0.01بر تمایا به

الگوی انتشار نوآوری و اقتبتاس ویژگتیهتای پنجگانتة

پژوهشگران در آینده میتوانند با ماالیات طتولی و

نوآوری یافت نشد ،امکان مقایسه و مقابلة نتتایج ممکتن

در طی زمان روی ی

نمونة ثابت اثرات مقایی رونتق

نبوده است.

و ر ود بورس را نترل نند .مت یر مهم دیگتر تجربته-

از جمله محدودیتهای پژوهش میتتوان بته ر تود

های موفق و ناموفق شخصتی یتا ستایر افتراد نزدیت

از

بازار اقتصادی در ا شور و همچنین در بتورس طتی

سرمایهگذاری در بورس است .این مت یر بایتد نتترل و

دورة گتتردآوری دادههتتا اشتتاره تترد .نوستتانات شتتدید

اثر آن حذف شود.
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