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Abstract: The main purpose of this article is conceptual modeling of
market efficiency of information databases. There are 3 main questions
in this article: 1) What are the components of the efficient market? 2) Is
the database market an efficient market? 3) How are the mental model
of the efficient market databases? In order to achieve the purpose of the
article, summarizing content analysis techniques was used by reviewing
literatures during a two-step analysis. And coding processes extracted the
main components of efficient markets. Then a checklist from component
was provided and sent to business unit managers of 9 major databases.
We found four categories for information database efficient markets:
Linearity is the most important and then there are logic and rationality,
information-centric, and trading volume reached the fourth place.
Therefore, we can say that information database markets are efficient,
and findings of checklist showed that the market for databases can be
regarded as efficient market. The conceptual model of efficient markets in
information databases was traced.
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چكيــده :هــدف اصلــی ایــن مقالــه ،ارائــة مــدل مفهومــی بــازار کارای پایگاههــای
اطالعاتــی اســت .بهعبــارت دیگــر ،ایــن مقالــه بهدنبــال آن اســت کــه نشــان
دهــد آیــا بــازار پایگاههــای اطالعاتــی بــازاری کاراســت؟ بــرای ایــن کار ســه
ســؤال اساســی مطــرح شــد کــه عبارتانــد از :مؤلفههــای بــازار کارا چیســت؟
آیــا بــازار پایگاههــای اطالعاتــی جــزء بازارهــای کار محســوب میشــوند یــا
خیــر؟ و مــدل مفهومــی ارتبــاط مؤلفههــای بــازارکارای پایگاههــای اطالعاتــی
چگونــه اســت؟ بــرای دســتیابی بــه هــدف ایــن مقالــه و پاســخگویی بــه ســؤاالت
آن از روش تحلیــل محتــوای کیفــی بــا تکنیــک تحلیــل محتــوای تلخیصی اســتفاده
شــد کــه طــی دو مرحلــه تقلیــل دادههــا و رمزگــذاری آزاد مؤلفههــای اصلــی
بازارهــای کارا بهدســت آمــد .ســپس ،یــک ســیاهة وارســی تهیــه و بــه مســئوالن
بازرگانــی  9پایــگاه اطالعاتــی مهــم ارســال شــد تــا بــر اســاس تجربیــات خــود بــه
هــر یــک از مؤلفههــا از  0تــا  5امتیــاز بدهنــد .یافتههــای مرحلــة اول چهــار مؤلفــة
اطالعمحــوری ،خطیبــودن ،حجــم معامــات ،و منطــق و عقالنیــت را بهعنــوان
مؤلفههــای اصلــی بازارهــای کارا نشــان داد .یافتههــای ســیاهة وارســی حاکــی از
آن بــود کــه بــازار پایگاههــای اطالعاتــی را میتــوان در زمــرة بازارهــای کارا
بهشــمار آورد .بــر اســاس اولویــت ارائهشــده از ســوی ناشــران پایگاههــا بــه
هــر یــک از مؤلفههــای بازارهــای کارا مــدل مفهومــی بــازار کارای پایگاههــای
اطالعاتــی ترســیم شــد.
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 .1مقدمه

از مهمتریــن فرضیههایــی کــه در زمینــة ســرمایهگذاری مطرحشــده ،فرضیــة بــازار کاراســت.

مفهومــی از کارایــی کــه در اینجــا مــد نظــر قــرار میگیــرد ،اشــاره بــه ایــن مســئله دارد کــه بــازار

تــا چــه میــزان در تعییــن قیمــت اوراق بهــادار موفــق عمــل کــرده و نشــانة موفقیــت بــازار بــه ایــن

معناســت کــه قیمتهــا بهطــور پیوســته منعکسکننــدة اطالعــات جدیــد باشــند .بنابرایــن ،بــازار را
هنگامــی میتــوان کارا دانســت کــه تــوان الزم بــرای پــردازش اطالعــات را داشــته باشــد (.)Le 2014
در یــك بــازار کارا ،قیمتهــا در هــر زمــان نشــاندهندة ارزیابــی صحیحــی از اطالعــات موجــود
اســت .در نتیجــه ،قیمتهــا منعکسکننــدة کامــل اطالعــات موجــود خواهنــد بــود .کارایــی بــه

دو جنبــة مهــم در تعییــن قیمتهــا توجــه دارد :ســرعت و کیفیــت تعییــن قیمــت .اگــر قیمتهــای
جــاری منعکسکننــدة اطالعــات بــاارزش باشــند ،بســیار مشــکل خواهــد بــود کــه اوراق بهــادار
ارزانــی را یافــت کــه بازدهــی باالیــی ایجــاد کنــد و یــا در اوراق بهــاداری ســرمایهگذاری نمــود

کــه قیمــت آن بــاال و بــازده آن پاییــن باشــد .تنهــا در صورتــی میتــوان ســرمایهگذاری خوبــی
داشــت کــه بتــوان آینــده را بهخوبــی پیشبینــی کــرد (عظيمــي ،معينالديــن ،و تركمــانزاده

.)1391

در طول ساليان مختلف افراد گوناگونی به تعريف فرضيات بازار كارا پرداختهاند:

«جنســون» بــازاری را کارا مینامــد کــه نتــوان در آن بــا اســتفاده از مجموعــه اطالعــات خــود

ســود ایجــاد نمــود (نقــل از  Jenson 1987در عظيمــي ،معينالديــن ،و تركمــانزاده .)1391

«بيــور» ( ،)1981بــازار کارا را بــه ایــن شــکل تعریــف نمــود :یــك بــازار بــا توجــه بــه سیســتم

اطالعاتــی آن ،زمانــی کارا ناميــده ميشــود کــه تغییــرات قیمتهــا در آن زمانــی صــورت بگیــرد
کــه همــة ســرمایهگذاران عالئمــی را کــه سیســتم اطالعاتــی میدهــد ،مشــاهده نماینــد .بهعبــارت

دیگــر ،تغییــر قیمــت زمانــی ايجــاد ميشــود کــه آگاهــی از اطالعــات ،فراگیــر شــده باشــد .در ایــن
حالــت ،قیمتهــا انعکاسدهنــدة اطالعــات فراهمشــده از سیســتم حســابداری هســتند (نقــل از
 Bever 1981در عظيمــي ،معينالديــن ،و تركمــانزاده .)1391

«فامــا» بهعنــوان نظريهپــرداز اصلــي در حــوزة فرضيــات بــازار كارا ،بازارهــاي كارا را بــر

اســاس اطالعــات در دســترس بــه ســه ســطح تقســيم ميكنــد:

1 .1ســطح ضعيــف :1اطالعــات موجــود مربــوط بــه دورههــاي قبــل بــوده و تأثیــر آنهــا در قيمــت
1. weak level
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اوراق بهــادار منعكــس شــده اســت و تأثیــري در پيشبينــي تغييــرات آتــي قيمتهــا نــدارد .در
ايــن ســطح ،كارايــي تغييــرات گذشــتة قيمــت نبايــد رابط ـهاي بــا تغييــرات آتــي قيمــت داشــته

باشــد ،يعنــي تغييــرات قيمــت ســهام در طــول زمــان بايــد مســتقل باشــد.

2 .2ســطح نيمهقــوي :1ســطح متداولتــر كارايــي كــه عــاوه بــر اطالعــات تاريخــي تمــام اطالعــات
در دســترس مثــل درآمــد ،ســود و اطالعــات حســابداري را نيــز شــامل ميشــود ،و چــون
اطالعــات بــازار قســمتي از كل اطالعــات در دســترس اســت ،بنابرایــن ،كارايــي نيم ـ ه قــوي،

كارايــي ضعيــف را نيــز دربرخواهــد داشــت .در ســطح متوســط يــا نيمهقــوي كارآمــدي ،تأثیــر
اطالعــات عمومــي منتشرشــده نظيــر اعــام درآمــد ،تجزيــه ســهام ،اعطــاي ســود نقــدي ،اعطــاي

ســود ســهمي و ســاير اطالعــات بــر روي قيمــت ســهام يــا بازدهــي ســهام بررســي ميشــود.
3 .3ســطح قــوي :2در ايــن حالـت قيمتهــاي ســهام كامـ ً
ا تحــت تأثیــر اطالعــات اعــم از اطالعــات
عمومــي و غيرعمومــي اســت .ايــن حالــت از كارايــي دو حالــت قبلــي را نيــز دربرميگيــرد .در
بــازاري كــه قيمــت ســهام شــركتها كارا باشــد ،هــم تخصيــص ســرمايه بهصــورت مطلــوب

و بهينــه انجــام ميشــود و هــم قيمــت ســهام بهدرســتي و عادالنــه تعييــن ميگــردد .اگــر بــازار

كارا ب ـ ه شــكل قـ ِ
ـوي آن وجــود داشــته باشــد ،هيــچ گروهــي از ســرمايهگذاران نميتواننــد در
يــك برهــه از زمــان بيــش از نــرخ بــازده منتفــع شــوند (نقــل از  Fama 1970در خانمحمــدي،
وحدتــي ،عبداللهــي  1392و .)Verheyden, De Moor, and Bossche 2015

تمــام آنچــه کــه مطــرح شــد برگرفتــه از بــازار ســرمایه و ســهام بــود ،امــا آیــا بازارهــای دیگــر

نیــز میتواننــد کارا باشــند؟ یــا بهعبــارت دیگــر ،فاکتورهــای کارایــی را داشــته باشــند؟

تعاریــف مختلفــی از بازارهــای کارا ارائــه شــده اســت کــه شــاید ملموستریــن آنهــا تعریــف

«مالکیــل» باشــد :بازارهــاي كارا بازارهايــي هســتند كــه در آن قيمــت كاالهــا بــه اطالعــات واكنــش
كامــل نشــان ميدهنــد ،همــة خريــداران از اطالعــات مشــابهي برخــوردار هســتند ،خريــداران و

فروشــندگان اطالعــات موجــود خــود را در تصميمــات معامــات خــود اعمــال ميكننــد ،و هزينــة

معامـلات كمتـ�ر از سـ�ود حاصـ�ل از آنهـ�ا باشـ�د ( .)Malkiel 2003بــا ایــن تعریــف میتــوان ســایر
بازارهــا را نیــز در زمــرة بازارهــای کارا بهشــمار آورد و مؤلفههــای کارایــی را در آنهــا مــورد

بررســی قــرار داد.

بــا توجــه بــه اينكــه هزينــة نهايــي بازتوليــد كاالهــاي اطالعاتــي بســيار پاييــن اســت ،بــه
2. strong level

1. semistrong level
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پژوهشهــاي جديــدي در ايــن حــوزه و مشــتريان آن

نيــاز اســت (نقــل از Wizwanathan and

 Anandalyngam 2005در نظــری و طباطبایــی  .)1394همچنيــن ،بــا توجــه بــه تغييــرات محيــط

زندگــي و فناوريهــاي زيــادي كــه بــر زندگــي روزمــرة مــا اثــر ميگذارنــد ،آگاهــي از واكنــش

افــراد و نحــوة رفتــار آنهــا بــراي رفــع نيازهايشــان بســيار مهــم اســت .ایــن آگاهــی از تحقیقــات
بــازار بهراحتــی قابــل دســتیابی اســت .اهميــت تحقيقــات بــازار از آنجــا نشــأت ميگيــرد كــه

اطالعــات ارزشــمندي بــر اســاس ترجيــح مصرفكننــده بهدســت ميدهــد و ايــن اطالعــات،

آغــاز تصميمگيريهــاي راهبــردي مديريــت بازاريابــي اســت (.)Apavaloaie 2012

ایــن اســت کــه بــه نظــر میرســد بهتریــن راهحــل بــرای جلوگیــری از عــدم تقــارن احتمالــی

در هزینهیابـ�ی و قیمتگذــاری کاالهاــی اطالعات��ی بهطــور اعــم و پایگاههــای اطالعاتــی بهطــور

اخ��ص ،شناســايي ابعــاد یــک بــازار کارای اطالعاتــی و ارائــة الگــو یــا مدلــي بــراي كارايــي بــازار

مذكــور در حــوزة خريــد و فــروش پایگاههــای اطالعاتــی و تصميمگيــري بهينــه باشــد.

مفهــوم كارايــي در كنــار بــازار ،اشــاره بــه ايــن مســئله دارد كــه بــازار تــا چـه ميــزان در تعييــن

قيمــت كاالهــا موفــق عمــل خواهــد كــرد .ايــن موفقيــت در واقــع ،بــر مبنــاي اطالعــات و گــردش
منصفانــه و همهگيــر آن در ســطح يــك بــازار دســترسپذير خواهــد بــود .در واقــع ،يكپارچگــي
اطالعــات در بــازار ،موجبــات ايجــاد بــازار كارا را فراهــم ميكنــد .بنابرایــن ،تفــاوت موجــود میــان

قیمتگــذاری و تحلیــل هزینــه -منفعــت کاالهــای اطالعاتــی بهطــور اعــم و پایگاههــای اطالعاتــی
بهطــور اخــص بــا ســایر کاالهــا و خدمــات ،موجــب افزایــش لــزوم هرچــه بیشــتر بررســی مــواردی

چــون کارایــی در حــوزة کاالهــای اطالعاتــی بهطــور اعــم و پایگاههــای اطالعاتــی بهطــور خــاص
میشــود؛ چــرا کــه ایــن مــوارد اغلــب در حــوزة خدمــات و کاالهــای غیرفرهنگــی و اطالعاتــی
مــد نظــر بودهانــد.

هــدف اصلــی ایــن مقالــه نیــز بررســی کارایــی بــازار پایگاههــای اطالعاتــی و در نهایــت،

ارائـ�ة مدلـ�ی مفهوم��ی از آن اســت .بهعبــارت دیگــر ،ایــن مقالــه بهدنبــال آن اســت کــه نشــان دهــد،

بــازار پایگاههــای اطالعاتــی بــر اســاس چــه مؤلفههایــی بــازاری کاراســت.
بنابراین ،سه سؤال اساسی مطرح در این مقاله عبارتاند از:

1 .1مؤلفههای بازار کارا چیست؟

2 .2آیا بازار پایگاههای اطالعاتی بازاری کاراست؟

3 .3مدل مفهومی بازار کارای پایگاههای اطالعاتی چگونه خواهد بود؟
در واقــع ،ایــن پژوهــش ســعی دارد نشــان دهــد کــه طبــق تعریــف «مالکیــل» مقولــه بازارهــای
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کارا بــه حــوزة پایگاههــای اطالعاتــی و دادوســتدهای مرتبــط بــا آن نیــز قابــل تعمیــم اســت .بدیــن

مفهــوم کــه بازارهــای پایگاههــای اطالعاتــی نیــز میتواننــد از قوانیــن بازارهــای کارا پیــروی کننــد.
در حــوزة بازارهــای کارا و کارایــی بــازار ،تحقیقــات زیــادی بهویــژه در دهــة گذشــته انجــام

شــده اســت .امــا ،بــا توجــه بــه نیازمنــدی ایــن تحقیــق بــه منابــع جدیدتــر ،تحقیقــات انجامشــده در
 5ســال اخیــر مــد نظــر قــرار گرفتهانــد.

در مقــاالت ،طرحهــا ،و پایاننامههــای بازیابیشــده از پایگاههــای اطالعاتــی چــون

 Sageو  Ebsco, Science Direct, Emerald,طــی ســالهای  ،2016-2011تحقیقــی کــه در حــوزة

تخصصــی بازارهــای پایگاههــای اطالعاتــی انجــام شــده باشــد ،بازیابــی نشــد .بنابرایــن در ادامــه،
برخــی از تحقیقــات پیرامــون بازارهــای کارا ارائــه میشــود.

«آناگنوســتیدیس ،وارســاکلیس ،و ایمانوئیلیــدس» در مقال ـهای بــا عنــوان «آیــا بحــران مالــی

 2008بــر کارایــی بــازار ســهام مؤثــر بــوده اســت؟ مطالعــة مــوردی منطقــه یــورو» بــه بررســی تأثیــر
بحــران مالــی  2008بــر کارایــی ضعیــف  12بــازار ســهام منطقــة یــورو پرداختهانــد .نتایــج تحقیقــات
آنهــا نشــان داد کــه بحــران  2008بــر قیمــت بازارهــای ســهام ،در اغلــب بازارهــای ســرمایة حــوزة

یــورو تأثیــر منفــی داشــته و موجــب کاهــش قیمــت ســهام در بازارهــای ســرمایه شــده اســت
(.)Anagnostidis, Varsakelis, and Emmanouilides 2016

«ارشــد» و همکارانــش در مقالــهای بــا عنــوان «بررســی کارایــی بــازار ســرمایه :بازبینــی

کشــورهای عضــو ســازمان کنفرانــس اســامی» بــه بررســی کارایــی بازارهــای ســرمایة کشــورهای

عضــو کنفرانــس اســامی بــر اســاس فرضیــات بــازار کارا پرداختهانــد .ســؤال اصلــی آنــان ایــن
بــوده کــه آیــا بازارهــای ایــن کشــورها تحمــل طوفانــی مشــابه بحــران  2008را دارنــد؟ آنهــا
دریافتنــد کــه بازارهــای ســرمایة ایــن کشــورها دچــار توســعهنیافتگی و کمبــود نقدینگــی هســتند و

نشــان دادهانــد کــه کارایــی بــازار ایــن کشــورها از نــوع کارایــی ضعیــف بــوده اســت .امــا ،در طــول

دهــة گذشــته آنهــا بــرای بهبــود کارایــی بازارهــای خــود تــاش زیــادی کردهانــد و تــا حــدودی
توانســتهاند بــ ه کارایــی متوســط نزدیــک شــوند (.)Arshad et al. 2016
«بنتــو ،کانبــور ،و لِــرد» در مقالــهای بــا عنــوان «طراحــی بــازار کارا بــرای کربــن خنثــی

بــا محدودیــت توزیــع» بــه ارزیابــی ســه عامــل ابــزار انتقــال کربــن ،نســبت تجــارت آن ،و
محدودیتهــای تجــاری در کاراشــدن بــازار کربــن خنثیشــده پرداختهانــد .آنهــا بــرای ایــن
مهــم از روش مقایسـهای اســتفاده کردهانــد .نتایــج حاصــل از تحقیــق آنهــا نشــان داده اســت کــه:

مهمتریــن عامــل در کارایــی بــازار کربــن ابزارهــای انتقــال ،و پــس از آن محدودیتهــای تجــاری
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و در نهایــت ،نســبت تجــارت اســت و اینکــه بــازار کربــن میتوانــد بهعنــوان یــک بــازار کارا
مطــرح شــود و بــا فرضیــات بــازار کارا تطابــق دارد (.)Bento, Kanbur, and Leard 2015

«ورهیــدن ،مــور ،و بوســچی» در تحقیقــی بــا عنــوان «بهســوی چارچوبــی جدیــد بــرای

بازارهــای کارا» بــه بررســی نظریههــای موافــق و مخالــف فرضیــات بــازار کارا پرداختهانــد و آنهــا
را بــا روش تطبیقــی مــورد آزمــون قــرار دادهانــد تــا بــه چارچوبــی برســند کــه امــکان توافــق بیــن هــر
دو گــروه را فراهــم کنــد .آنهــا نشــان دادهانــد کــه ایــدة ارتبــاط کارایــی بــا زمــان و پویایــی بــازار

بــا الگــوی کارایــی قابــل پیشبینــی بهوســیلة فرضیــات بــازار کارا همخوانــی دارد .آنهــا همچنیــن،

نشــان دادهانــد کــه بازارهــای آمریــکا کمتــر و بازارهــای اروپــا و آســیا بیشــترین کارایــی را در 15

ســال اخیــر داشــتهاند .بنابرایــن ،آنهــا نشــان دادهانــد کــه اغلــب فرضیــات بــازار کارا همچنــان قابــل
اتــکا هســتند (.)Verheyden, Moor, and Bossche 2015

«ژائــو» در تحقیقــی بــا عنــوان «ســه بررســی روی کارایــی بازارهــای واقعــی امــاک و

مســتغالت» بــه بررســی ســه عامــل بــر روی کارایــی چنیــن بازارهایــی پرداختــه اســت .عامــل اول،

بزرگــی خــود بــازار اســت بـه معنــای تعــداد بــاالی معامــات آن .او اثبــات کــرده اســت کــه حجــم

معامــات بــازار بــر کارایــی بــازار و کارایــی بــازار بــر حجــم معامــات تأثیــر مســتقیم دارد و هرچــه

بــازار کاراتــر ،حجــم معامــات بیشــتر و بالعکــس .عامــل دوم ،نقــش کارگــزاران اســت .او اثبــات
کــرده اســت کــه کارگــزاران بــا توجــه بــه ارائــة اطالعــات بیشــتر بــه هــر دو طــرف تــا حــدود
زیــادی میتواننــد در موفقیــت معامــات در بازارهــای امــاک و مســتغالت مؤثــر باشــند .و عامــل
ســوم ،رفتارهــای غیرمنطقــی در خریــد و فــروش امــاک بــا قیمتهایــی فراتــر از تصــور اســت؛

امــری کــه در بازارهــای کارا خیلــی کــم بــه چشــم میخــورد .او اثبــات کــرده اســت کــه بازارهــای
امــاک و مســتغالت در ایــاالت متحــده دارای چنیــن شــرایطی هســتند (.)Zhao 2015

«محمدیپــور» و همکارانــش در مقال ـهای بــا عنــوان «بررســي تطبيقــي حاشــية خردهفروشــي

و كارايــي بازارهــاي ميــوه و ترهبــار شــهرداري و شــهري (مطالعــة مــوردي شهرســتان مشــهد)»

بیــان میکننــد کــه افزايــش هزينههــاي بازاريابــي منجــر بــه افزايــش حاشــية بازاريابــي و افزايــش
حاشــية بازاريابــي منجــر بــه كاهــش كارايــي بازاريابــي خواهــد شــد .در ايــن مطالعــه ،بهمنظــور

بررســي ســاختار بازاريابــي بازارهــاي ميــوه و ترهبــار شــهرداري و ميوهفروشــيهاي اطــراف
بازارهــاي شــهرداري ،تابــع حاشــية بازاريابــي و كارايــي بازاريابــي بــرآورد شــد .دادههــاي مطالعــه

از طريــق پرسشــنامه در تابســتان  1391از كل بازارهــاي فعــال ميــوه و ترهبــار شــهرداري مشــهد و
بــا اســتفاده از روش نمونهگيــري تصادفــي ســاده از مغازههــاي ميوهفروشــي اطــراف ايــن بازارهــا
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جمــعآوري شــد .نتايــج بهدســتآمده نشــان داد كــه در بازارهــاي ميــوه و ترهبــار شــهرداري

و ميوهفروشــيهاي اطــراف ايــن بازارهــا بــراي تمــام محصــوالت ،حاشــية بازاريابــي بــا قيمــت

خردهفروشــي و هزينههــاي بازاريابــي رابطــة مثبــت دارد .بنابرايــن ،بايــد ســعي كــرد هزينههــاي
بازاريابــي را كاهــش داد كــه در خصــوص ســبزيجات بســط و گســترش مجتمعهــاي توليــدي

متمركــز ،پايــدار و نزديــك بــه مراكــز مصــرف شــهري (حلقــة شــعاعي اطــراف شــهرها) و در
خصــوص ميوههــا بهبــود وســايل حملونقــل ،تنظيــم بــازار و كاهــش واســطهگري كليــد كاهــش
هزينههــاي بازاررســاني و بازاريابــي و بهبــود كارايــي اســت (.)1394

«احمــدزاده» و همکارانــش در مقال ـهای بــا عنــوان «تحليلــي بــر روشهــاي ارزيابــي كارايــي

بــازار ســرمايه در ايــران» بیــان کردهانــد کــه كارايــي بــازار زيربنــاي اصلــي اقتصــاد مالــي متعــارف
و شــرط اساســي الزم بــراي تخصيــص بهينــة منابــع مالــي در يــك بــازار ســرمايه و زيربنــاي اصلــي
اقتصــاد مالــي مرســوم اســت .در ايــن نوشــتار ،ضمــن مــروري مختصــر بــر مطالعــات پايـهاي كــه طي

ســالهاي اخيــر در ايــن مقولــه انجــام شــده ،رونــد تحــوالت كارايــي بــازار و شــيوة بررســي و نتايــج
حاصــل از آن بــه اختصــار ارائــه ميشــود .نتايــج مطالعــه نشــانگر ناقصبــودن اكثــر روشهــاي

ارزيابــي مــورد اســتفاده در ايــران در قيــاس بــا پيشــرفتهاي برآمــده از مطالعــات خارجــي اســت.
بــر ايــن مبنــا ،كارايــي ضعيــف بــورس و اوراق بهــادار تهــران بــر مبنــاي آمــارة
روشــي نويــن مجــددا ً بررســي شــده اســت .نتيجــة بررســي تجربــي نشــانگر آن اســت كــه در مجمو ِع
H

هينيــچ 1بهعنــوان

دورة مــورد بررســي ،كارايــي ضعيــف بــازار در بــورس و اوراق بهــادار تهــران رد ميشــود ،ولــي بــر

مبنــاي معيــار مــورد اســتفاده در ايــن مقالــه ،كارايــي بــازار همــواره در حــال تغييــر و تحــول بــوده و
در دورة  1384بــه بعــد نيــز بهبــودي نســبي نشــان داده اســت (.)1393

همانطــور کــه در بــاال نیــز بــه آن اشــاره شــد ،تحقیقــی کــه دیــدگاه ایــن مقالــه را دنبــال کنــد،

در میــان پیشــینهها یافــت نشــد .اغلــب پیشــینههایی کــه طــی ســالهای  2016-2011از پایگاههــای
مذکــور بازیابــی شــد ،بــه بازارهــای ســرمایه در حوزههــای مختلــف پرداختهانــد و اغلــب بهدنبــال
مصادیــق فرضیــات بــازار کارا در بازارهــای بــورس و اوراق بهــادار کاالهــا و خدمــات مختلــف

بودهانــد ،و هیچیــک از پیشــینههای فارســی و غیرفارســی کلیــة ابعــاد و اهــداف مــد نظــر ایــن
تحقیــق را پوشــش نمیدهــد .لــذا ،بــه نظــر میرســد انجــام چنیــن پژوهشــی بتوانــد تــا حــدودی

مســائل پیرامــون بازارهــای پایگاههــای اطالعاتــی را مــورد ارزیابــی قــرار دهــد.

1. Hinich
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 .2روش پژوهش

بــرای دســتیابی بــه هــدف ایــن مقالــه و پاســخگویی بــه ســؤاالت آن از روش تحلیــل محتــوای

کیفــی بــا تکنیــک تحلیــل محتــوای تلخیصــی ،کــه یکــی از تکنیکهــای سـهگانة تحلیــل محتــوای
کیفــی اســت ( ،)Spannagel, Gläser-Zikuda, and Schroeder 2005اســتفاده شــد .بــه ایــن ترتیــب

کــه ،ابتــدا متــون مختلــف (طرحهــای تحقیقاتــی ،مقــاالت و پایاننامههــای) مرتبــط بــا بازارهــای

کارا و فرضیــات بــازار کارا مــورد بررســی و مطالعــه قــرار گرفــت و کلیدواژههــای اصلــی از
میــان آنهــا اســتخراج گردیــد .ســپس ،دادههــای گردآوریشــده بهوســیلة روش تحلیــل محتــوای
تلخیصــی ،در دو ســطح تقلیــل اولیــه (حــذف مــوارد تکــراری و مشــابه) و تقلیــل ثانویــه (جمعبنــدی

و مقولهبنــدی اصلــی بــر اســاس مراحــل رمزگــذاری نظــری) 1مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .ایــن

تحلیــل طــی ســه مرحلــه  .1کدگــذاری آزاد :2قطعهبنــدی متــن یادداش ـتها بــه قطعــات معنــادار
و تخصیــص رمــزی در قالــب توصیــف و روشنســازی قطعــه ()Strauss and Corbin 1998: 102؛
 .2کدگــذاری محــوری :3ایجــاد رابطــة معنــادار میــان قطعــات مختلــف مرحلــة کدگــذاری آزاد
(همــان)124 :؛ و  .3کدگــذاری گزینشــی :4انتخــاب مقولــة هســته (کــه در ایــن تحقیــق مطلوبیــت

اســت) و ارتبــاط آن بــا ســایر مقولههــا و تهیــة مقولههــای نهایــی ( )Flick 2002: 183بــا محوریــت

بــازار کارا انجــام گرفــت .در انتهــا مؤلفههــای اصلــی بازارهــای کارا ارائــه شــده اســت.

ســپس ،از مؤلفههــای بهدس ـتآمده چکلیســتی تهیــه شــد و در اختیــار نماینــدگان ناشــران

پایگاههــای اطالعاتــی بــزرگ قــرار گرفــت .بــرای ایــن منظــور ،ابتــدا بــا ارســال ایمیلهــای
متوالــی بــه بخشهــای تمــاس آنهــا در وبسایتهایشــان ،افــرادی کــه میتوانســتند در ایــن

حــوزه کمــک کننــد توســط آنهــا معرفــی و ایمیــل آنهــا در اختیــار نویســنده قــرار گرفــت .ســپس،
چکلیســت تهیهشــده بهوســیلة ایمیــل بــرای افــراد معرفیشــده ارســال گردیــد.

جامعــة مــورد نظــر در ایــن مقالــه در بخــش مطالعــة متــون عبــارت بودنــد از :متــون مرتبــط بــا

بــازارکارا طــی  5ســال  2015-2011در پایگاههــای اطالعاتــی «ســاینس دایرکت»« ،5پروکوئســت»،6
و «ابســکو» .7در بخــش تکمیــل چکلیســت ،بــا ناشــران پایگاههــای اطالعاتــی همچــون «الزویــر»،8

«اویــد»« ،9تیلــور فرانســیس»« ،10اشــپرینگر»« ،11وایلــی»« ،12آکســفورد» ،13انتشــارات «مکمیــان»،9
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«آیتیهــاکا» ،1و انتشــارات «ترانستــچ» 2تمــاس برقــرار شــد .تمامــی آنهــا نمایندگانــی را
بــرای همــکاری در خصــوص تکمیــل چکلیســت معرفــی کردنــد .ایــن ناشــران از میــان ناشــران

پایگاههــای اطالعاتــی انتخــاب شــدند کــه دانشــگاه تهــران آنهــا را خریــداری کــرده اســت (تمــاس
بــا ایــن ناشــران بــا اســتفاده از ایمیــل دانشــگاه انجــام گرفــت تــا اطمینــان مشــارکتکنندگان نســبت

بــه اینکــه محقــق از اســتفادهکنندگان آنهاســت ،جلــب شــود).

تعــداد کل نمایندگانــی کــه ایــن  9ناشــر معرفــی کردنــد 20 ،نفــر بــود و تمــام ایــن افــراد

در بخــش بازرگانــی پایگاههــای فــوق مشــغول بــه کار بودنــد .چکلیســت بهدســتآمده بــرای
آنهــا ارســال و خواســته شــد کــه از بیــن اعــداد  0الــی  ،5عــددی را (بــر اســاس اولویتــی کــه هــر

یــک بــرای آن مؤلفــة خــاص قائــل هســتند) ،بــه هــر یــک از مؤلفههــای چکلیســت اختصــاص

دهنــد .ســپس ،نتایــج حاصــل از چکلیس ـت مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .روایــی محتوایــی ایــن
چکلیســت بــه تأییــد ســه نفــر از اســاتید حــوزة اقتصــاد نظــری و دو نفــر از اســاتید حــوزة علــوم
اطالعــات و دانششناســی رســید .همچنیــن ،اعتبــار آن نیــز بــا توجــه بــه اســتخراج مقولههــا از
متــون مختلــف و بــر اســاس آلفــای «کریپنــدورف» محاسبهشــده بــرای مقولههــای ارائهشــده قابــل

اثبــات اســت.

 .3تجزیه و تحلیل یافتهها

بــرای پاســخگویی بــه ســئوال اول ،یعنــی تعییــن مؤلفههــای بازارهــای کارا ،از مطالعــة متــون و

تحلیــل محتــوا اســتفاده شــد و نتایــج آن در جــدول شــماره  1آمــده کــه شــامل مقولههــای حاصــل
از تقلیــل اولیــة متــون مرتبــط بــا بازارهــای کاراســت و بــا تکنیــک تحلیــل محتــوای تلخیصــی
انجامشــده بــه انضمــام آمــاری کلــی از بســامد حضــور هــر مقولــه در متــون مطالعهشــده همــراه

میباشــد.

ســپس ،ایــن مقولههــا نیــز بــر اســاس قواعــد رمزگــذاری محــوری تحلیــل شــده و مقولههــای

اصلــی از آنهــا اســتخراج گردیــده اســت (تقلیــل ثانویــه) .نتیجــة ایــن تقلیــل در جــدول شــماره 2

آمــده اســت.

2. Trans Tech Publications

1. ITHAKA
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جدول  .1مفاهیم تقلیلیافتة اولیه و بسامد هر یک از مؤلفههای کارایی در منابع
مؤلفههای اکتشافی

تعداد طرحهای
تحقیقاتی و پایاننامهها

تعداد
مقاالت

وابستگی تغییر قیمت به اطالعات

92

97

تأثیر زمان بر میزان خرید

60

65

تأثیر قیمت قبلی بر قیمت زمان حال
نبو ِد نوسانات گسترده در قیمتها

86

71

73

59

حداقل ریسک

82

91

وجود اطالعات یکسان برای همة مشارکتکنندگان و تأثیر یکسان
اطالعات روی همه

98

95

69

76

قیمت واقعی نشاندهندة ارزش ذاتی کاال

68

65

میزان نقدینگی

57

63

مبتنی بودن در گروه (قیمتگذاری گروهی)

13

32

وضوح معامالت و تراکنشها

68

53

گستردگی زمانی بازارها

بازارهای کارا اصوالً بزرگ هستند

23

12

58

61

قیمتها و وقایع آتی قابل پیشبینی هستند

73

58

حجم باالی معامالت

16

39

سود و زیان منطقی

96

87

تصمیمگیری منطقی مشارکتکنندگان

در جــدول شــماره  ،2نتیجــة تقلیــل ثانویــة مفاهیــم گردآوریشــده از تقلیــل اولیــه

کلیدواژههــای انتخابــی از متــون ارائــه شــده اســت.
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جدول  .2تقلیل ثانویه بر اساس کدگذاری محوری (با محوریت مفهوم کارایی)
مقولههای
کدگذاریشدة نهایی

مؤلفههای اکتشافی

اطالعات محوری

وابستگی تغییر قیمت به اطالعات
وجود اطالعات یکسان برای همة مشارکتکنندگان و تأثیر یکسان اطالعات روی همه

منطق و عقالنیت

وضوح معامالت و تراکنشها (اطالعات مربوط به معامالت کام ً
ال واضح و دسترسپذیر
هستند)
تصمیمگیری منطقی مشارکتکنندگان
قیمت واقعی نشاندهندة ارزش ذاتی کاال
مبتنیبودن بهگروه

خطیبودن

تأثیر زمان بر میزان خرید
تأثیر قیمت قبلی بر قیمت زمان حال
نبو ِد نوسانات گسترده در قیمتها
حداقل ریسک
قیمتها و وقایع آتی قابل پیشبینی هستند

حجم بازار

میزان نقدینگی
حجم باالی معامالت

در واقــع ،چهــار مقولــة اصلــی از میــان مؤلفههــای اکتشــافی در جــدول شــماره  1بهدســت

آمــده اس��ت .امــا ،نکتــة مهــم در تحلیــل محتــوا پایایــی و اعتبــار تحلیــل و در واقــع ،مقولههاســت.
پایایــی مربــوط بــه ایــن امــر اســت کــه تــا چــه حــد شــیوة تحلیــل بهصــورت بیناالذهانــی ،قابــل
ادارک اســت .بــه همیــن منظــور ،بخــش مقولهیابــی از مؤلفههــای استخراجشــده ،عــاوه بــر

محقــق ،توســط رمزگــذار دیگــری نیــز (البتــه بهصــورت محــدود و بــا انتخــاب حــدود  50مــورد از

مصاحبههــا) رمزگــذاری و مقولهبنــدی شــد و ســپس ،آلفــای «کریپنــدورف» بــرای تعییــن میــزان

پایایــی بــر اســاس فرمــول زیــر محاســبه شــد:
Do
Dc

Alpha = 1 −

که در آن  ،Doعدم توافق مشاهدهشده ،و  ،Dcعدم توافق مورد انتظار است.

فراینــد محاســبه  Doو  Dcبــه ســطح ســنجش متغیــر مــورد مطالعــه بســتگی دارد .تفــاوت آلفــای

«کریپنــدورف» بــا ســایر ضرایــب پایایــی ایــن اســت کــه آلفــا را میتــوان در ســطوح ســنجش
غیراســمی هــم بــهکار بــرد .آلفــا همچنیــن ،بــرای نمونههــای کوچــک قابــل تصحیــح اســت .آلفــای
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«کریپنــدورف» در محــدوده  50یادداشــت مصاحبــه ،عــددی حــدود  0/774را در مــورد مقولههــای
بــازار کارا نشــان داد کــه نشــان پایایــی قابــل قبــول در تحلیــل محتواســت (حداقــل ضریــب پایایــی
مــورد انتظــار در آلفــای کریپنــدورف  0/70اســت).

بــرای پاســخگویی بــه ســؤال دوم ایــن مقالــه ،یعنــی آیــا بــازار پایگاههــای اطالعاتی کاراســت؟

چکلیســتی تهیــه شــد کــه بــرای نماینــدگان بخــش بازرگانــی  9پایــگاه مختلــف ارســال گردیــد.
ایــن چکلیســت از مؤلفههــای بهدســتآمده از جــدول شــماره  1تهیــه شــد .نتایــج حاصــل از

پاســخگویی افــراد مــورد مطالعــه در جــدول شــماره  3آمــده اســت:

جدول  .3پاسخ نمایندگان پایگاهها به چکلیست بازارهای کارا

960

مؤلفه

مجموع
تقریبی وزن

وابستگی تغییر قیمت به اطالعات

86

تأثیر زمان بر میزان خرید

73

تأثیر قیمت قبلی بر قیمت زمان حال

91

نبو ِد نوسانات گسترده در قیمتها

97

حداقل ریسک

87

وجود اطالعات یکسان برای همة مشارکتکنندگان و تأثیر یکسان اطالعات روی همه (اطالع از
پوششهای پایگاه و نوع مدارک و منابع اطالعاتی و تسهیالت و )...

84

تصمیمگیری منطقی مشارکتکنندگان (انتخاب پایگاه بر اساس بودجه و نیاز اطالعاتی)

98

قیمت واقعی نشاندهندة ارزش ذاتی کاال (منابع اطالعاتی ،امکانات و )...

68

میزان نقدینگی زیاد

39

مبتنیبودن به گروه (قیمتگذاری بر اساس قیمت سایر ناشران مشابه)

57

وضوح معامالت و تراکنشها

93

حجم معامالت غالباً بسیار زیاد است

45

قیمتها و وقایع آتی در معامالت قابل پیشبینی است
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جدول  .4وزن تقریبی هر یک از مقولههای بازار کارا
مقولههای کدگذاریشدة نهایی

مؤلفهها

وزن
تقریبی

اطالعات محوری

وابستگی تغییر قیمت به اطالعات

88

وجود اطالعات یکسان برای همة مشارکتکنندگان و تأثیر یکسان
اطالعات روی همه
وضوح معامالت و تراکنشها
منطق و عقالنیت

تصمیمگیری منطقی مشارکتکنندگان

74

قیمت واقعی نشاندهنده ارزش ذاتی کاال
مبتنیبودن به گروه
خطیبودن

تأثیر زمان بر میزان خرید

83

تأثیر قیمت قبلی بر قیمت زمان حال
نبو ِد نوسانات گسترده در قیمتها
حداقل ریسک
قیمتها و وقایع آتی قابل پیشبینی هستند
حجم بازار

میزان نقدینگی

42

حجم باالی معامالت

چنانچــه مجمــوع مطلــوب بــرای پاســخ  20نفــر از جامعــة مــورد مطالعــه بــه هــر مؤلفــه  100در

نظــر گرفتــه شــود ،نگاهــی اجمالــی بــه اعــداد ارائهشــده در جــدول شــماره  3نشــان میدهــد ک ـه
اوالً ،بــازار پایگاههــای اطالعاتــی را میتــوان در زمــرة بازارهــای کارا بــه حســاب آورد؛ بــه ایــن

دلیــل کــه بــازار پایگاههــای اطالعاتــی اغلــب مؤلفههــای یــک بــازارکارا را در ســطحی باالتــر از
حــد متوســط دارد (پاســخ ســؤال دوم)؛ و ثانی ـاً بــا توجــه بــه اعــداد منــدرج در جــدول شــماره 3
میتــوان وزن هــر یــک از مقولههــای بازارهــای کارا را بهطــور تقریبــی تعییــن کــرد و بــر اســاس

آن مــدل مفهومــی بــازار کارای پایگاههــای اطالعاتــی را تدویــن نمــود .وزن تقریبــی هــر مقولــه در

جــدول شــماره  4آمــده ســت.

آنچــه از جــدول شــماره  4بــر میآیــد ،نشــاندهندة میــزان اولویــت و اهمیــت هــر یــک از

مقولههــای بازارهــای کارا از دیــدگاه ناشــران پایگاههــای اطالعاتــی اســت .بنابرایــن ،میتــوان

مــدل ارتباطــی ایــن مقولههــا بــا بــازار کارای پایگاههــای اطالعاتــی را بهصورتــی کــه در شــکل

 1دیــده میشــود ،ترســیم کــرد:
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اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻮري

ﺑﺎزار ﻛﺎراي ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي

ﺧﻄﻲﺑﻮدن

اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﻣﻨﻄﻖ و ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ

ﺣﺠﻢ ﺑﺎزار

شکل  .1مدل مفهومی بازارکارای پایگاه اطالعاتی

در مــدل بــاال ضخامــت هــر یــک از اتصــاالت نشــاندهندة اولویــت و اهمیــت هرچــه بیشــتر

مقولــة مرتبــط بــا کارایــی اســت.
 .4بحث و نتیجهگیری

تمــام بازارهــای کارا دارای چهــار مقولــة اصلــی اطالعمحــوری ،منطــق و عقالنیــت،

خطیبــودن و حجــم معامــات هســتند .هــر یــک از ایــن چهــار مقولــه خــود ،مؤلفههایــی را
دربرمیگیرنــد کــه در جــدول شــماره  2بــه آنهــا اشــاره شــده اســت .امــا بــازار پایگاههــای
اطالعاتــی نیــز بهنوعــی در زمــرة بازارهــای کارا قــرار میگیرنــد ،چــرا کــه مؤلفههــای اصلــی

قیمتگــذاری بازارهــای کارا در مــورد بــازار پایگاههــای اطالعاتــی صــادق اســت.

در بازارهــای کارا ،قیمتگــذاری کاال ب ـ ه شــدت مبتنــی بــر اطالعــات مشــتری از کاالســت.

در بازارهــای پایگاههــای اطالعاتــی ،مســئوالن بخــش بازرگانــی بــه راههــای مختلــف ،اعــم از
معرفــی پایــگاه و امکانــات آن در وبســایتها ،مراجعــه و تشــکیل جلســات معارفــة (نســخه

آزمایشــی) حضــوری پایــگاه بــرای متقاضیــان (مشــتریان) و  ،...اطالعــات الزم را در اختیــار
مشــتریان قــرار میدهنــد و بنابرایــن ،اطالعــات مشــتریان موجــب افزایــش یــا کاهــش تقاضــا و
بــهتبــع آن افزایــش یــا کاهــش قیمــت میشــود .در بازارهــای کارا زمــان انجــام معامــات بــر

حجــم معامــات و در نتیجــه ،بــر قیمــت آنهــا مؤثــر اســت .در بــازار پایگاههــای اطالعاتــی نیــز
همیــن امــر صــادق اســت .تغییــرات قیمتــی در بازارهــای کارا تابعــی از قیمــت قبلــی آن کاالســت.
در بــازار پایگاههــای اطالعاتــی نیــز همیــن امــر وجــود دارد .بازارهــای کارا بــه اصطــاح خطــی
هســتند یعنــی بــا حداقــل نوســان و ریســک مواجهانــد و امــکان پیشبینــی وقایــع آتــی در آنهــا
وجــود دارد؛ در بازارهــای پایگاههــای اطالعاتــی نیــز بــه اذعــان مســئوالن بازرگانــیِ  9پایــگاهِ مــورد

مطالعــه همیــن مقولههــا وجــود دارنــد .لــذا ،بــازار پایگاههــای اطالعاتــی بــازاری خطــی اســت.
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پایگاههــای اطالعاتــی غالب ـاً اطالعاتــی روشــن و کامــل از تمــام ابعــاد در اختیــار مشــتریان خــود

قــرار میدهنــد .ایــن اســت کــه هــر یــک از مشــتریان میتواننــد آزادانــه از میــان انبــوه پایگاههــا بــر
اســاس میــزان بودجــة خــود و البتــه نیــاز اطالعاتــی خــود بهتریــن و مناسـبترین مــورد را انتخــاب

کننــد .بنابرایــن ،بــازار پایگاههــای اطالعاتــی هماننــد بازارهــای کارا تســهیم منصافــة اطالعــات و
تصمیمگیــری منطقــی مشــتریان را دارنــد .قیمــت پایگاههــای اطالعاتــی غالبــاً بــر اســاس منابــع
اطالعاتــی موجــود در آنهــا ،پوشــش موضوعــی و زمانــی و مکانــی آنهــا ،و امکانــات موجــود
در آنهــا تعییــن میشــود .لــذا ،از ایــن حیــث نیــز بــا مؤلفــة قیمتگــذاری بــر اســاس ارزش ذاتــی

کاال در بازارهــای کارا برابــری میکننــد .قیمتگــذاری پایگاههــای اطالعاتــی نیمنگاهــی نیــز بــه
محصــوالت مشــابه خــود دارنــد .پــس ،در ایــن خصــوص نیــز بــازار پایگاههــای اطالعاتــی مشــابه

بازارهــای کارا عمــل میکنــد .امــا در خصــوص نقدینگــی ،در بازارهــای کارا میــزان نقدینگــی
در معامــات باالســت .ایــن مــورد در بازارهــای پایگاههــای اطالعاتــی چنــدان محلــی از اِعــراب
نــدارد؛ چــرا کــه در ایــن بــازار قیمتهــا غالب ـاً مشــخص اســت و مشــتریان نیــز بودجــة مشــخصی

دارنــد .لــذا ،حجــم نقدینگــی محــدود بــه بودجــه و نیــاز مشــتریان خواهــد بــود .در بــازار پایگاههــای
اطالعاتــی تراکنشهــای مالــی و دریافتهــا و پرداختهــا کامـ ً
ا روشــن و بــدون ابهــام اســت کــه
ایــن نیــز یکــی از آیتمهــای بازارهــای کاراســت.

امــا آنچــه در ایــن میــان وجــود دارد ،اولویــت هــر یــک از مقولههــای چهارگانــه از دیــدگاه

ناشــران اســت کــه در واقــع ،قیمتگــذاران اصلــی پایگاههــای اطالعاتــی هســتند .همانطــور کــه
در جــداول  3و  4نشــان داده شــد ،وزن اختصــاص دادهشــده بــه مقولــة اطالعمحــوری از ســوی

نماینــدگان ناشــران در رتبــة اول ،خطیبــودن در رتبــة دوم ،و عقالنیــت و منطقیبــودن در جایــگاه
ســوم اولویــت و اهمیــت قــرار گرفــت .امــا ،جایــگاه چهــارم بــه حجــم معامــات رســید کــه بــا توجه

بــه اینکــه حجــم معامــات کمتــر از حــد میانگیــن اســت ،بهصــورت نقطهچیــن نمایــش داده

شــده اســت .دلیــل اصلــی ایــن مســئله نیــز آن اســت کــه حجــم معامــات از مقولههــای بازارهــای
کاراســت ،امــا از نظــر ناشــران پایگاههــای اطالعاتــی اولویــت کمتــری نســبت بــه ســایر مقولههــا

دارد.

از جمعبنــدی تمامــی مــواردی کــه در بــاال بــه آنهــا اشــاره شــد ،میتــوان نتیجــه گرفــت

کــه بــازار پایگاههــای اطالعاتــی در زمــرة بازارهــای کارا هســتند و میتــوان ایــن بازارهــا را بــازار
کارا بهشــمار آورد.
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دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی
از دانشــگاه تهــران اســت .اقتصــاد اطالعــات ،بازارهــای اطالعاتــی ،خدمــات

مرجــع ،فلســفه علــوم اطالعــات ،پایگاههــای اطالعاتــی ،و ذخیــره و بازیابــی

از عالیــق پژوهشــی وی اســت.
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