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 :چکیده 

فرآینـده هـاي جدیـدي در    امروزه بازارهاي جهانی در قالب شبکه هاي ارتباطی و اطالعاتی روز بروز با 
این فرآیندهاي نوین در عرصه بازار ، قوانین و مقررات ، تجارتهاي پولی و . د نکسب وکار مواجه می شو

اقتصادي هر مجموعه درگیـر بـا ایـن شـبکه      یسرمایه گذاریهاي اقتصادي باعث سرعت رشد و شکوفای
ه به دنیاي تجارت جهـانی بـراي   دریچسایتهاي اینترنتی به عنوان . جهانی شده است )  WWWتحت (

. ایفا می کنند در این بازار جویایی اطالعات نقش بسیار حیاتی مراکز تجاري و کاربران 

طراحی و نقشه اجرائی هر سایت که دستخوش پارامترهاي گوناگونی خواهد بود در میـزان بکـارگیري ،   
موضوعات گنجانـده شـده در سـایت میتوانـد     کاربر از مجموعه مطالب یا مراجعه و نهایتا تامین نیازهاي 

درونی هـر کـاربر در برخـورد بـا     تاثیر بر عالیق طبیعتا جلب رضایت و عالقه مندي و . تاثیر گذار باشد 
با سایت و خدمات یا امکانات ارائه در جهت ایجاد یک ارتباط مثبت اتی میتواند تاثیر ، نحوه ارائه سایت

  . شده توسط آن داشته باشد 

ي رتحقیق پس از بررسی ادبیات موضوعی و قابلیتهاي نهفته جهت سرمایه گذاري در یک مرکز تجـا این 
و معـادالت سـاختاري و   همانند بندر  که بطور نمونه بندر امیرآباد خواهد بود و با استفاده از مدل سازي 

، شـرکتهاي  مدیران مجموعه هاي سـرمایه گـذار   پرسشنامه هایی که توسط براساس داده هاي حاصل از 
تجاري ، مدیران و مسئولین مرتبط با بخشهاي سرمایه گذاري بندر امیرآباد و مسئولین سایت بندر بدست 

موثر بر رفتارهاي مخـاطبین  و عملی آمده است ، مدلی مفهومی و تصمیم ساز براي تبیین پیوندهاي علی 
 ي ،د که نقاط ضـعف سـایت بنـدر   نتایج پژوهش نشان خواهد دا. داد مورد آزمون قرار را تهیه و سایت 

و با تغییر و بهبود آن سایت تاثیر رفتاري کاربران یست همانند بندر امیر آباد نسبت به بنادر معتبر جهان چ
خواهـد بـود و در    به چـه نحـوي   سرمایه گذاران و شرکتهاي تجاري نسبت به سایت ارائه شده ه ویژه ب

 . خواهد شد نهایت پیشنهاداتی براي مسئولین بندر و محققین آتی ارائه 
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