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 چكيده

هاي آن در بورس اوراق بهادار تأكيد دارد و در اين  و آميخته 1اين پژوهش بر  بازاريابي مالي
جامعه  .راستا تالش مي كند مفهوم بازاريابي مالي را دربورس اوراق بهادار روشن نمايد

اين . است 1393و زمان بررسي سال  قيق حاضر بورس اوراق بهادار تهرانآماري تح
چرا كه اين متد . است )اجماع نظرات(رويكرد كيفي پيمايشي  با2مطالعه، مطالعه توصيفي

 ها، باورها، نظرات، رفتارها يا مشخصات براي بدست آوردن اطالعاتي درباره ديدگاه روشي

براي تجزيه و تحليل اطالعات . انجام تحقيق است راه آماري از گروهي از اعضاي يك جامعه
  .ه استجمع آوري شده توسط تكنيك مصاحبه از بين خبرگان بازار سرمايه پرداخته شد

تحقيق  حاضر نشان مي دهد كه جنس بازاريابي مالي در بورس اوراق بهادار با جنس نتايج 
اين نوع بازاريابي . فاوت مي باشدبازاريابي كاالهاي واقعي در بازارهاي كاال و خدمات مت

بيش از آنكه بر آميخته هاي بازاريابي سنتي نظير كاال، قيمت، بسته بندي، تبليغات و پيشبرد و 
در واقع آنچه در  .مكان و زمان عرضه كاال تمركز نمايد، بر اطالع رساني تمركز دارد

ن و جامع به اطالعات و گردد، دسترسي سريع و آسا ارهاي مالي منجر به اخذ تصميم ميباز
اين امر نه تنها منجر به تعيين صحيح قيمت سهام و ساير اوراق .تجزيه و تحليل آن است

. بهادار توسط فعاالن بازار شده به نزديك شدن قيمت سهام به ارزش ذاني آن كمك مي نمايد
  . اين مهم به كارايي بازار سرمايه در كشور نيز كمك مي كند

   .بورس اوراق بهادار بازاريابي، آميخته هاي  ،اريابي ماليباز :كلمات كليدي
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  مقدمه 
ها،  هيامروز جهت جذب سرما يرقابت يها در فضا افزون شركت  از روزيباتوجه به ن

ز يها، و ن عنوان موتور محرك رشد آن به يمال يه بر منابع حاصل شده از بازارهايتك
همه جانبه  يرسد راهكار يبه نظر م يضرور يبورس جهت سودآور  از شركتين

 يها گذاران و شركت هيسرما يعني يبازار مال يان دو سويجاد ارتباط ميجهت ا
 يمال يابيبازار يخته هايآم يين پژوهش، شناسايهدف از ا. گردد ير طراحيپذ هيسرما

ه يسرما يعنيان دو ركن بازار يبورس اوراق بهادار جهت ارتباط مستمر و هدفمند م
ن ارتباط در يجاد ايا. باشد يم ران بورس اوراق بهادار تهرانيه پذياگذاران و سرم
 يدرآمد اصل يقت منبع اصلياست، چراكه درحق يبورس يها شركت ييجهت هدف نها

  .گردد يجاد مير ايپذ هيگذار و سرما هيها از حضور فعال دو قشر سرما گونه شركت نيا
بازار  رونقاست كه بتواند  يدلم ي، تمركز بر طراحين بررسينكته قابل تأمل در ا

 يمعرف يدر راستالذا  .رديفعال در آن، در نظر بگ يه را با توجه به نوع اجزايسرما
بهره مند  خدمات 7pخته يآم بورس اوراق بهادار از  يمال يابيد بازاريجد يخته هايمآ

 يابيبازار ديجد يخته هايآممناسب با تمركز بر  يجاد سازوكارين ايبنابرا. ميشده ا
ز يده و ن سود يها ب و جذب شركتيل ورود، ترغيت، تسهيكه منجر به شفاف

 بورس  يابيبازار يبه بورس گردد، از ابعاد اساس يو حقوق يقيگذاران حق هيسرما
   . خواهد بود اوراق بهادار تهران

د يآن در بورس اوراق بهادار تأك يخته هايو آم 1يمال يابين پژوهش بر  بازاريا     
 بورس اوراق بهاداررا در يمال يابيكند مفهوم بازار ين راستا تالش ميد و در ادار

در حال  يدر كشورها يمال يابيطه بازاريدر ح يقات كميالبته تحق. ديروشن نما
  . توسعه انجام شده است

  
  پژوهشو پيشينه  مباني نظري

كاربرد  ت ويبا توجه به اهم 1386در سال  يقيفر در تحق يو ناصح يرنان يانصار
ن يا ي، به بررستوسعه معامالت بورس اوراق بهاداردر  يخدمات مال يابيبازار

 يم، روش ها و مدل هايپرداخته و در مورد كاربرد مفاه يشيمايموضوع به روش پ
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 يافته هايبحث كرده اند و  در بورس اوراق بهادار تهران يخدمات مال يابيبازار
افراد، : خرده عبارتند از معامالت يابيه بازارختيآم: ن موارد بود كهيق شامل ايتحق
معامالت عمده هم  يابيبازار يخته هاي، و آميكيزيج، شواهد في، مكان، ترونديفرآ

  . ج، افراديند ، محصول، ترويفرآ: عبارتند از
ق يدر تحق 1385در سال مقدم يغالمرضا مصباح و  ين خضوعيحس ،يرضا تهران

در بورس اوراق  يابيموسوم به بازار يها وهيش يفقه يبررسخود تحت عنوان 
ن ييمت سهام در بورس بر اساس عرضه و تقاضا تعيقكنند كه  يان ميبتهران  بهادار

رمتعارف يك سهم، به طور غي يا تقاضاي، عرضه يلياوقات به دال يشود، گاه يم
ر سهامداران يم ساين عدم تعادل ممكن است بر تصميابد، اي يا كاهش ميش يافزا
داران آن سهم يا خريندگان ز به صف فروشير گذاشته و موجب گردد كه آنها نيتاث
ن عدم تعادل كه منجر ياز ا يريجلوگ يافته برايتوسعه  يدر اغلب بورسها. وندنديبپ

تحت عنوان بازارساز به  ييشود، نهادها يمت اوراق بهادار ميد قيبه نوسانات شد
اد و فروش سهام، در يط عرضه زيد سهام، در شرايبازارسازها با خر. اند وجود آمده

به عمل آورند و  يريك سهم، جلوگيمت يه قيرو ير بيياد، از تغيز يقاضاط تيشرا
ابد و معامالت يش يآن افزا يبماند، نقدشوندگ يمت آن عادالنه باقيشوند ق يموجب م

 يفعاالن بازار را به سو ي، برخيمناسب بازارساز يفقدان نهادها. ابدي يوستگيآن پ
كه نه تنها از  ييها وهيش. داده استسوق  ي، موسوم به بازارسازيررسميغ يروشها

ز ممكن ين يث فقهيكند بلكه از حيرا محقق نم يبازارساز ي، كاركردهايث تخصصيح
 وهيش ين مقاله به معرفيا. نديس در معامله به شمار آيق غش و تدلياست از مصاد

ن يت ايدر بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و وضع يموسوم به بازارساز يها
  .دهد يقرار م يمورد بررس يث فقهيرا از ح ها وهيش

 ابتدا كه داشتند اين بر سعي يا در مقاله 1389و همكارانش در سال ان يپور يتق

 ابعاد ارزيابي به شده، سپس شناسايي سهامدار رضايت كلي سطح بر موثر عوامل

 ايران بهادار اوراق بورس در گذاري سرمايه از گذاران سرمايه رضايت استراتژيك

 تحقيق، آماري جامعه .شود پرداخته فازي رويكرد از استفاده با كلي سطوح جنبة از
 ها، داده گردآوري ابزار و بوده تهران بهادار اوراق بورس حقيقي سهامداران
 مستقل متغير هفت و سهامدار رضايت تحقيق، اين در وابسته متغير. بود پرسشنامه
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 آزمون( ناپارامتريك آمار از ها فرضيه آزمون براي تحقيق، اين در .شد شناسايي

 مقايسه براي نيز پايان در و است شده استفاده )پيرسون كاي مربع آزمون و فريدمن

) كشيدگي ضريب و چولگي ضريب(عامل  دو از كالسيك و فازي رويكرد دو بين
 شده، بر شناسايي مستقل متغير هفت كه دهد مي نشان نتايج .شود مي استفاده

 فازي هاي داده كه شد مشخص نيز پايان در .است موثر گذاران ايهسرم رضايت

  .باشد مي كالسيك هاي داده از تر مناسب
 رضايت موثر بر عوامل عنوان بررسي با تحقيقي طي 1385االسالمي درسال  حجت

مدل  اوراق بهادار در چارچوب بورس در گذاري سرمايه از سهامداران
SERVQUAL،  اوراق بورس در گذاري سرمايه از مدارانسها رضايت بررسي به 

 ارايه لحاظ از گذاران سرمايه رضايت بر موثر عوامل وي. است پرداخته تهران بهادار

 كرد بيان قسمت سه در را) گزارشگري محتواي لحاظ از نه(گذاري  سرمايه خدمات

 اطالعاتي عملكرد -3 بورس سازمان عملكرد -2كارگزاران خدمات كيفيت -1
كارگزاران،  اطمينان قابليت :كه است داده نشان آمده بدست نتايج. بورسي هاي شركت
 هاي شركت اطالعاتي عملكرد تهران، بهادار اوراق بورس سازمان اطالعاتي عملكرد

 رضايت وابسته متغيير با داري معنا رابطه ها هزينه بودن عادالنه و بورسي

  . دارند سهامداران
 شركت شهرت كه كرد بيان  خود نيشيپ تحقيقاتدر  ،نهلم در بخش تحقيقات خارجي

 و گردد مي شناسايي گذاري سرمايه جهت گيري تصميم اصلي جزء بعنوان ها
 با شده ايجاد روابط بر ها شركت شهرت. شود مي سهام انتخاب به منجر احتماالً
 كه گويند مي وفاداري و گذار سرمايه رضايت آن به كه گذارد مي اثر گذار سرمايه

 گذار سرمايه رضايت كه رديگ مي نتيجه نهلم. هستند تحقيقاتي جديد هاي محدوده

 وفاداري. كند مي درك گذار سرمايه كه است شهرتي درجه تأثير تحت مثبتي بطور

 رضايت درجه تأثير تحت مثبتي بطور نيز شركت به انفرادي گذاران سرمايه رفتاري

بوجادزيف، ( كند مي درك گذار سرمايه شهرت شركت است كه گذار و درجه سرمايه
1381(.  
 مشتري، رضايت زمينة در موجود ادبيات گسترش كهق خوديدر تحق )2008( ياكسو

 كه ن نكتهيبه ا باشد مي مدت بلند مالي هايمعيار و سهام عملكرد سهامداران، ارزش
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 هاي مدل و شركت ارزيابي بر توان يم مشتري مندي اثر رضايت بررسي طريق از

 .ديل گردينا اند شده اقتباس مالي هاي تكنيك از مستقيماً كه ريسك عادي غير ازدهب

 .سهام دارد قيمت بر مثبتي اثر مشتري رضايت كه داد نشان تحقيقن يانتايج 

 و دالالن عملكرد كه دارد اين بر داللت 1راجاگوپال توسط شده انجام مطالعات

 و فروش رشد بر ،مشتري به شده ئهارا خدمات كيفيتبا  ارتباط در ها 2واسطه
 و مشتري حفظ ،مشتري جذب باعث مثبت و عملكرد است مؤثر بازار سهم افزايش
 ارائه در بودن پاسخگو ميزان لمس خدمات، قابليت ميزان و گردد مي بيشتر فروش

 كيفيت كننده تعيين جمله عوامل از مشتري صحيح درك و دقت اعتماد، خدمات،

  .باشند مي مشتري به شده ارائه خدمات
  

  تحقيق  شناسي روش
رويكرد كيفي روش مناسبي براي و نام دارد  پيمايشي3اين مطالعه، مطالعه توصيفي

براي بدست آوردن اطالعاتي درباره ي  روشيچرا كه اين متد . اين پژوهش است
آماري  گروهي از اعضاي يك جامعه ديدگاهها، باورها، نظرات، رفتارها يا مشخصات

موجود براي آن دسته  هاي بهترين روش يكي ازاين روش  .انجام تحقيق است راهاز 
هاي اصلي براي توصيف  آوري داده كه عالقه مند به جمع از پژوهندگان اجتماعي است

با . قيم آنهارا مشاهده كردتوان بطور مست كه نمي هستند هاي بزرگ جمعيت
هاي آنان  ويژگي فراهم كرد كه توان گروهي از پاسخگويان را ميتصادفي گيري  نمونه

هم چنين اين روش وسيله خوبي  .تر باشد هاي جمعيت بزرگ منعكس كننده ويژگي
لذا همانطور كه هدف از تحقيق حاضر . ها است ها و جهت گيري براي سنجش نگرش

هاي بازاريابي مالي در بورس اوراق بهادار تهران با تحليل  شناخت و كشف آميخته
براي بدست آوردن پاسخ مناسب از  .است 7pبازاريابي خدمات  اي از آميخته مقايسه

  .روش فوق استفاده خواهد شد
در اين مطالعه با توجه به موضوع طرح و متغيرهاي مورد بررسي در آن از دو نوع 

  :شود داده استفاده مي
                                                 

1- Rajagopal   
2- Middleman 
3- Descriptive research  
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اي و  هاي ثانويه كه از منابع مختلف اطالعاتي از طريق مطالعات كتابخانه داده -1 
  .گردد مي آوري اينترنتي جمع

استفاده  مصاحبهآوري آنها از تكنيك  هاي اوليه كه در اين پژوهش براي گرد داده -2
  . آوري شده بيشتر گردد هاي جمع در صحت دادهشود تا تأثير اين تكنيك  مي

ها به  آوري داده براساس سواالت پژوهش در اين مطالعه، بحث روش جمعبنابراين 
اي به  هاي ميداني و كتابخانه و از روش ي نزديك محدود خواهد شد مصاحبهاسناد و 

عنوان روش گردآوري اطالعات استفاده خواهد شد، متدولوژي طرح در فصل سوم 
 . شود به تفصيل شرح داده مي

بنابراين جامعه آماري . با توجه به اينكه موضوع تحقيق بورس اوراق بهادار مي باشد
نجام تحقيق از نظر خبرگان به در فرآيند ا. باشد وق الذكر ميتحقيق شامل جامعه ف

گيري تا اشباع تئوريك اطالعات از جامعه با تكنيك مصاحبه عميق،  نمونه روش
در بورس  يابيبازار هاي آميختهبنابراين سوال پژوهش عبارتد از . استفاده خواهد شد

ه كشور يبازار سرما ش رونقياوراق بهادار تهران كدامند؟ و چگونه باعث افزا
  ؟شوند يم
 

  ها و آزمون فرضيه ها ل دادهيو تحلبررسي 
ه پرداخته يخبرگان بازار سرما بامصاحبه ابتدا از  ها دادهل يو تحل بررسي براي

  .استفاده شد
  .ف شده اندير تعريز يق رمزهايتحق يها يبراساس چهارچوب تئور

  
  يرمزگذار-1جدول 

  +  ، با عالمتياز تئور يپشتبان
  -  ، با عالمتياز تئور يبانيعدم پشت

  /+-  بكند، با عالمت يبانيپشت ياز تئور يبه نسبت
  

اطالعات بدست آمده از با  يدهد كه تئور يدر جدول باال نشان م(+) عالمت مثبت 
 يشده است، عالمت منف يبانيبهادار تهران پشتك مصاحبه در بورس اوراق يق تكنيطر

ق ياطالعات بدست آمده از طرله يبه وس يهد كه تئورد يدر جدول باال نشان م) -(
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اطالعات با  يد كه تئوريگو يم/+) - (نشده است، عالمت  يبانيك مذكور پشتيتكن
 يها داده .ت شده استيحما يشده از بورس اوراق بهادار تهران به نسبت يآور جمع

  .ستر نشان داده شده ايق در جدول زيتحق يها يبر تئور يشده مبتن يرمزگذار

  
  

  در بورس اوراق بهادار تهران يابيبازار ياصل يابزارها
كه صورت گرفته شده به  ييها خدمات در مصاحبه يابيبازارخته يآم عاملهفت 

 يمت گذاري، قيمال يش ابزارهاين افزايه با عناويموثر در بازار سرما يعنوان ابزارها
ت بهتر يري، مديع، گسترش فرهنگ سهامداريتوز يش كانال هايمنصفانه، افزا

با ) ه گذاران يسرما(االن د، فعيجد يو نرم افزار يندها، امكانات سخت افزاريفرا
ده، در بورس اوراق بهادار تهران مطرح شدند كه باعث رونق در يتجربه و آموزش د

  .شوند يران ميه ايبازار سرما
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ن است يا يبه معن) (عالمت . اند ش داده شدهينما3افته در جدول يكاهش  يها داده
ن است يا يبه معن) ×(له مصاحبه شونده ذكر شده است و عالمت يكه آن مورد به وس
  .له مصاحبه شونده ذكر نشده استيكه آن مورد به وس

 
  يمال يدن به ابزارهايش و تنوع بخشيافزا
صورت گرفته، همه مصاحبه  يها له مصاحبهيشده به وس يآور جمع يها ه دادهيبر پا

در  يمال يابزارها دن بهيش و تنوع بخشيافزان باور بودند كه با يشوندگان بر ا
افته يش يافزا در بورس اوراق بهادار تهران يگذار هيبورس اوراق بهادار تهران، سرما

  .ابدي يران رونق ميه ايو بازار سرما
ن است كه توسط مصاحبه شونده ذكر شده ينشان دهنده ا) (ر عالمت يدر جدول ز

  .ن است كه توسط مصاحبه شونده ذكر نشده استينشان دهنده ا) ×(است و عالمت 
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  منصفانه يگذار متيق
مت يقن باورند، با يدهند كه همه مصاحبه شوندگان بر ا ينشان م ها مصاحبه يها داده
در بورس اوراق بهادار تهران، ) يك به ارزش ذاتينزد يها متيق( منصفانه يگذار
شوند و بازار  يوارد بورس اوراق بهادار تهران م يشترينان بيه گذاران با اطميسرما
  .ابدي يران رونق ميه ايسرما

ن اعتقاد داشتند كه با حذف موانع يهمه موارد مصاحبه شده بر ا 9به جز مورد 
در بورس باعث رونق بازار  نهمنصفا يگذار متيقتوان با  يها م و دستورالعمل يقانون
  .ه شديسرما

 منصفانه يگذار متيق ريتاث ،ها شده از مصاحبه شونده يآور جمع يها داده 5جدول 
  .دهد ينشان م هيبورس اوراق بهادار را بر رونق بازار سرما

ن است كه توسط مصاحبه شونده ذكر شده ينشان دهنده ا) (ر عالمت يدر جدول ز
  .ن است كه توسط مصاحبه شونده ذكر نشده استيشان دهنده ان) ×(است و عالمت 

  
  يفرهنگ سهامدار

موارد مصاحبه شونده  يمطرح شده از سو يتئور يدر راستا يگريمورد مهم د 
ار مهم گسترش فرهنگ يشبرد فروش از عوامل بسيو پ يگفته شد، اطالع رسان

  .باشد يدر بورس م يه گذاريش سرمايافزا يدر راستا يسهامدار
م بر ير مستقيتاث ين داشتند كه گسترش فرهنگ سهامداريموارد اشاره به اهمه 
  .و اوراق بهادار تهران داردان بورس يش مشتريافزا
ن است يا يبه معن) (عالمت . ش داده شده اندينما 6افته در جدول يكاهش  يها داده

ن است يا يبه معن) ×(له مصاحبه شونده ذكر شده است و عالمت يكه آن مورد به وس
  .له مصاحبه شونده ذكر نشده استيكه آن مورد به وس
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  ع يتوز يها گسترش كانال
موارد  يع از سويتوز يها گسترش كانال يتئور يدر راستا يگريمورد مهم د

اطالعات،  يفناور يها رساختيش كاالها، توسعه زيمصاحبه مطرح شد، توسعه و افزا
 يها ش كاناليق افزاياست كه از طر ييايه مزابه كارگزاران از جمل يل دسترسيتسه
  .شوند يه ميدر بورس و رونق بازار سرما يه گذاريش سرمايع باعث افزايتوز
دهند كه همه  يصورت گرفته، نشان م يها له مصاحبهيشده به وس يآور جمع يها داده

جدول ر ددر بورس اوراق  عيتوز يها كانالش تعداد ين باورند، كه با افزايموارد بر ا
را بر  عيتوز يها كانالش يافزا ريتاث ،ها شده از مصاحبه شونده يآور جمع يها داده 7

  .دهد ينشان م هيرونق بازار سرما
ن است كه توسط مصاحبه شونده ذكر شده ينشان دهنده ا) (ر عالمت يدر جدول ز

  .ن است كه توسط مصاحبه شونده ذكر نشده استينشان دهنده ا) ×(است و عالمت 

  
  بورس يندهايت فرايريمد

موارد  ياز سو بورس يندهايت فرايريمد يتئور يدر راستا يگريمطالب مهم د 
از عوامل  يور ش بهرهيل در ارائه خدمات و افزايمصاحبه شونده مطرح شده، تسه

در بورس  يه گذاريش سرمايافزا يدر راستا بورس يندهايت فرايريمدار مهم يبس
  .باشد يم

ش يث افزاباع بورس يندهايفراح يصحت يريمدن داشتند كه يموارد اشاره به ا همه
  .شود يان بورس و اوراق بهادار تهران ميمشتر
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ن است يا يبه معن) (عالمت . ش داده شده اندينما 8افته در جدول يكاهش  يها داده
ن است يا يبه معن) ×(له مصاحبه شونده ذكر شده است و عالمت يكه آن مورد به وس
  .له مصاحبه شونده ذكر نشده استيكه آن مورد به وس

  
  ديجد يو نرم افزار يامكانات سخت افزار يريبه كارگ

 يايمزا ديجد يو نرم افزار يامكانات سخت افزار يريكارگ به يتئور يدر راستا 
ك، يند دادو ستد الكترونيموارد مصاحبه مطرح شد، توسعه فرا يسوز از ين يديجد
 يامكانات سخت افزار يريكارگ بهق يطراست كه از  يياياز جمله مزا ييش كارايافزا

  .ديآ يبه دست مبورس  در يو نرم افزار
دهند كه همه  يصورت گرفته، نشان م يها له مصاحبهيشده به وس يآور جمع يها داده

در  يافزار و نرم يامكانات سخت افزار يريكارگ بهش يباورند، كه با افزا نيموارد بر ا
وارد بورس اوراق بهادار تهران  يشتريه گذاران بيبورس اوراق بهادار تهران، سرما

  .شوند يم
 يامكانات سخت افزار يريكارگ بهن گونه ذكر كردند، كه يهمه موارد مصاحبه شده ا

ه يباعث رونق بازار سرما كيداد و ستد الكترونند يتوسعه فرا ، بايو نرم افزار
ون مختص بورس مانند كانال بلومبرگ به يزيك كانال تلويجاد ين ايبنا بر ا .شود يم

شنهاد يت پاسخ دهندهگان پيه توسط اكثريران عرصه بازار سرماين و مديمسول
  .ده استيگرد
 يريكارگ بهش يافزا ريتاث ،ها شده از مصاحبه شونده يآور جمع يها داده 9جدول در 

  .دهد ينشان م ه رايبر رونق بازار سرما يو نرم افزار يامكانات سخت افزار
ن است كه توسط مصاحبه شونده ذكر شده ينشان دهنده ا) (ر عالمت يدر جدول ز

  .ن است كه توسط مصاحبه شونده ذكر نشده استينشان دهنده ا) ×(است و عالمت 
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  انيو آموزش مشتر يش آگاهيافزا
ان يش مشترو آموز يش آگاهيافزا يد تئورييتا يموارد مصاحبه در راستا ياز سو 

  ز مطرح شد،ين يديجد يايمزا
، يه گذاريت سرماينان به امنيش اطمي، افزايمال يها درك بهتر مخاطرات و فرصت

است كه از  يياياز جمله مزا يه گذاري، پس انداز و سرمايزيق مردم به برنامه ريتشو
  .ديآ يان به دست ميو آموزش مشتر يش آگاهيق افزايطر
دهند كه همه  يصورت گرفته، نشان م يها له مصاحبهيبه وسشده  يآور جمع يها داده

ان بورس اوراق يو آموزش مشتر يش آگاهيش افزاين باورند، كه با افزايموارد بر ا
  .شوند يم يه گذاريوارد سرما يشتريه گذاران بيبهادار تهران، سرما

، انيرو آموزش مشت يش آگاهين گونه ذكر كردند، كه افزايهمه موارد مصاحبه شده ا
  .شود يه ميباعث رونق بازار سرما

و  يش آگاهيافزا ريتاث ،ها شده از مصاحبه شونده يآور جمع يها داده 10جدول در 
  .دهد ينشان م ه رايان بر رونق بازار سرمايآموزش مشتر
ن است كه توسط مصاحبه شونده ذكر شده ينشان دهنده ا) (ر عالمت يدر جدول ز

  .ن است كه توسط مصاحبه شونده ذكر نشده استيده انشان دهن) ×(است و عالمت 
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  دين و مقررات جديب دستورالعمل ها و قوانياصالح و تصو
ب ياصالح و تصو ياند تا حدود كه گفته 13و مورد  2همه موارد به جزء مورد 

ن دارند كه يبه ا ر دارد، اعتقاديت خدمات تاثيفيش كيدر افزا نيها و قوان دستورالعمل
، باعث يه گذاريل كننده سرمايتسه نيها و قوان ب دستورالعملياصالح و تصوبا 
ن سوال مصاحبه يا يشده برا يآور جمع يها از داده. شود يم يه گذاريش سرمايافزا

ران يه ايبازار سرما يه گذاريش سرمايكه موجب افزا يگريشوندگان به موارد مهم د
  .شود اشاره نمودند يم

ب ياصالح و تصوشده از شركت كنندگان را مربوط به  يجمع آرو يها داده 11جدول 
ه يدر بازار سرما يه گذاريش رونق سرماير آن بر افزايو تاث نيها و قوان دستورالعمل
ن است كه توسط مصاحبه شونده ذكر ينشان دهنده ا) (عالمت  .دهد يرا نشان م

  .كه توسط مصاحبه شونده ذكر نشده استن است ينشان دهنده ا) ×(شده و عالمت 

  
  رفته شدهيپذ يها متنوع كردن شركت

شده از مصاحبه  يآور جمع يها د، دادهيمشاهده كرد 2همان طور كه در جدول 
 20، 19، 18، 16، 15، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 5، 4، 2، 1ها نشان داد كه موارد  شونده

ه يبورس اوراق بهادار تهران، سرما رفته شدهيپذ يها تمتنوع كردن شركمعتقدند با 
گفته  17، 14، 6، 3موارد  يابد، ولي يش ميدر بورس اوراق بهادار تهران افزا يگذار

  .دهد يش ميت خدمات را افزايفيك يرفته شده تا حدوديپذ يها اند كه تنوع شركت
د مصاحبه شونده ن سوال نشان داد كه همه مواريا يشده برا يآور جمع يها داده

سك يرفته شده باعث كاهش ريپذ يها دن به شركتياعتقاد دارند كه تنوع بخش
  .دهد يدر بورس اوراق بهادار تهران را رونق م يگذار هيشده و سرما يگذار هيسرما
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 يها ر متنوع كردن شركتيشده از هر شركت كننده، تاث يآور جمع يها داده 12 جدول
  .دهد يآن نشان م يگذار هيش سرمايبر افزا هادار تهران رارفته شده بورس اوراق بيپذ

) ×(ان شده است و عالمت ين است كه توسط مصاحبه شونده بيا يبه معن) (عالمت 
  .ان نشده استين است كه توسط آن مورد مصاحبه بيا يبه معن

  
  

  نت اطالعات در بورس اوراق بهادار تهرايشفاف
صورت گرفته به جز مورد  يها له مصاحبهيشده به وس يآور جمع يها ه دادهيبر پا 

ت در بورس اوراق بهادار تهران، يش شفافين باور بودند كه با افزاي، همه موارد بر ا15
ران يه ايافته و بازار سرمايش يدر بورس اوراق بهادار تهران افزا يه گذاريسرما

  .ابدي يرونق م
ن باور بودند كه با يبر ا 20، 18، 17، 15، 14، 13، 12، 11، 8، 7، 6، 5، 4 ،3، 1موارد 

ه، بازار يسازمان بورس اوراق بهادار بر بازار سرما يش نظارت و كنترل از سويافزا
ن اعتقاد يهمه موارد مصاحبه شده بر ا 15ابد و به جز مورد ي يه رونق ميسرما

ته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رفيپذ يها اطالعات شركت يداشتند كه افشا
  .در بورس خواهد شد يه گذاريش سرمايتوسط بورس اوراق بهادار تهران، باعث افزا

 يه گذاريرونق سرما يافته در مورد چگونگيكاهش  يداده ها يبند جمع13جدول 
ت در بورس اوراق بهادار تهران يش شفافيله افزايبورس اوراق بهادار تهران به وس

  .دهد يمنشان 
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  در بورس اوراق بهادار تهران ينگينقد

صورت گرفته، همه موارد بر  يها له مصاحبهيشده به وس يآور جمع يها ه دادهيبر پا 
 يه گذاريدر بورس اوراق بهادار تهران، سرما ينگيش نقدين باور بودند كه با افزايا

  .ابدي يران رونق ميه ايفته و بازار سرماايش يدر بورس اوراق بهادار تهران افزا
 ير اصولين اعتقاد داشتند كه با كنترل نوسانات غيهمه موارد مصاحبه شده بر ا

ش داده و باعث يدر بورس را افزا يه گذاريسرما يتوان نقد شوندگ يمت و پول ميق
  .ه شديرونق بازار سرما

ش يافزا ريتاث ر موردها د شده از مصاحبه شونده يآور جمع يها داده 14جدول 
  .دهد ينشان م را هيبورس اوراق بهادار بر رونق بازار سرما ينگينقد

ن است كه توسط مصاحبه شونده ذكر شده ينشان دهنده ا) (ر عالمت يدر جدول ز
  .ن است كه توسط مصاحبه شونده ذكر نشده استينشان دهنده ا) ×(است و عالمت 

  
  قيتحق يها افتهي

پاسخ مصاحبه  يبند ق مطابق با جمعيرامون موضوع تحقيقات انجام شده پيتحق
در بورس اوراق  يمال يابيدهد كه جنس بازار يق حاضر نشان ميشوندگان تحق

  . باشد يكاال و خدمات متفاوت م يدر بازارها يواقع يكاالها يابيار با جنس بازاربهاد
مت، ير كاال، قينظ يسنت يابيبازار يها ختهيش از آنكه بر آميب يابين نوع بازاريا

د، بر اطالع يشبرد و مكان و زمان عرضه كاال تمركز نمايغات و پي، تبليبند بسته
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گردد،  يم ميمنجر به اخذ تصم يمال يدر بازارها در واقع آنچه. تمركز دارد يرسان
  .ل آن استيه و تحليع و آسان و جامع به اطالعات و تجزيسر يدسترس

ر اوراق بهادار توسط فعاالن يمت سهام و سايح قين صحيين امر نه تنها منجر به تعيا
 ن مهم بهيا. دينما يآن كمك م يمت سهام به ارزش ذانيك شدن قيبازار شده به نزد

  . كند يز كمك ميه در كشور نيبازار سرما ييكارا
. تفاوت دارد يه با بازار واقعيسرما يدر بازارها يابيخته بازاريف آميدر واقع تعر
منظور . تفاوت دارد يو بازار واقع يمورد معامله در بازار مال يت كاالهايچرا كه ماه

. خلق بازده است و رشد آن و توان يه سود آوريت كاال در بازار سرمايفياز ك
 يشتريو رشد باال و توان خلق ارزش ب يكه از سودآور ين سهام هر شركتيبنابرا

و  يق اطالع رسانين مهم تنها از طريا. گردد يت محسوب ميفيبرخوردار باشد، با ك
ات شركتها يو عمل ي، فروش، ماليابيد، بازاريار بازار قرار دادن اطالعات توليدر اخت

  . قابل اثبات است
ع، بازار و يل اطالعات شركتها، صنايه و تحليجه تجزينت يمال يهامت در بازاريكشف ق
ه و تقاضاي كاال و خدمات مالي ستم عرضيت كل اقتصاد و مكانيزم آن سيوضع
نده يو آ يد فروش سودآوريز حول محور تولين يمال يغات در بازارهايتبل. باشد مي

خته يموارد آم يدر تمام ياطالع رسان شود كه يلذا مشاهده م. چرخد يشركتها م
 يها تيفعال يه تمامير بنا و پايزند و ز يه حرف اول را ميدر بازار سرما يابيبازار

  . است يابيبازار 
  

 پيشنهادها
تحقيق مطابق با نتايج آن در دو بخش اجرايي و بنيادي بشرح ذيل ارائه  پيشنهادهاي

  :مي گردد
  : هاي اجراييپيشنهاد-
ه يش حاشيو افزا يه گذاريسك سرمايبا هدف كاهش ر يمال يش ابزارهايافزا -

 در بورس اوراق بهادار تهران  يه گذاريان سرماينان مشترياطم

و استفاده  يريبه كارگ درست در بورس اوراق بهادار تهران از طريق يمت گذاريق- 
 از خدمات تحليل گران مالي و تعيين ارزش اوراق بهادار 
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در بورس از طريق  يه گذاريش سرمايافزا يدر راستا يسهامدار گسترش فرهنگ-
   ياطالع رسان

 يها رساختيتوسعه زبا  ع در بورس اوراق بهادار تهرانيتوز يها گسترش كانال-
  ....، معامالت آنالين وگزارانبه كار يدسترس اطالعات يفناور

س اوراق بهادار در بور يو نرم افزار يامكانات سخت افزار يريش به كارگيافزا-
و ايجاد سرعت در امر  ييش كارايك و افزايند داد و ستد الكترونيتوسعه فرا باتهران، 

  خريد و فروش اوراق بهادار
از جمله درك بهتر مخاطرات و فرصت  ييايان مزايو آموزش مشتر يش آگاهيافزا-
، يزيمه رق مردم به برنايو تشو يه گذاريت سرماينان به امنيش اطمي، افزايمال يها

   يه گذاريپس انداز و سرما
ل فرايند يب تسهيتصو يدر راستا يادار يحذف كاغذباز يعني يكاهش موانع ادار-

   يه گذاريسرما
، با هدف يه گذاريل كننده سرماين و مقررات تسهيوضع دستورالعمل ها و قوان-

  يه گذاريتسهيل در امر سرما

و مقررات دست و پا گير در جذب  نيها، حذف قوان ب دستورالعملياصالح و تصو-
 در بورس اوراق بهادار تهران  يخارج يه گذاريسرما

ع جذاب در بورس اوراق بهادار تهران با هدفه افزايش يتنوع شركت ها و صنا-
ه يسك سرمايبهينه، با كاهش ر يپرتفو يه گذاريدر سرما يانتخاب مشتر يها نهيگز

   ياره گذيش بازده سرماين افزايو همچن يگذار
قانون  4عطف به بند يك ماده .ت اطالعاتي در بورس اوراق بهادار تهران يشفاف-

منظور ارتقاي سطح شفافيت بازار  به 1345بورس اوراق بهادار، مصوب ارديبهشت 
سهام، تسهيل جريان اطالعات به بازار، دسترسي به موقع و گسترده كاربران و 

نامه افشاي اطالعات  داد و ستد و آيينگذاران به اطالعات پيش و پس از  سرمايه
 يآور جمع يها داده يكه رو يليه و تحليهاي پذيرفته شده در بورس و تجز شركت

ت يت صورت گرفت مشخص شد كه سه عامل مهم در شفافيشده در مورد شفاف
  .ر دارديرونق آن تاث ياطالعات بورس در راستا
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شود از  يكه باعث مشتر توسط سازمان بورس ينظارت و كنترل بهتر و ب .1
  .ه كاسته شوديها در بازار سرما خطاها و سوء استفاده يليخ

بورس و اوراق بهادار سازمان رفته شده در يپذ ياطالعات شركت ها يافشا .2
ن عمل يه دارد، با ايان به بازار سرمايدر جذب مشتر يير به سزايتاث

 يگذار هيسرما ن نحويها به بهتر افت اطالعات كامل از شركتيان با دريمشتر
 .كنند يم

در بورس  يه گذاريش سرمايدر افزا يشترير بينان تاثيجاد اعتماد و اطميا .3
 .اوراق بهادار تهران دارد
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