
 



 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  مقاالت ارایه شده در
  )شیراز(اولین همایش استانی 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  واحد آموزش بورس اوراق بهادار تهران: گردآوري 
 1387 پاییز

  .ترجمه متعلق به بورس اوراق بهادار تهران می باشد/ کلیه حقوق مادي اثر 
 .کتاب با ذکر منبع بالمانع استاستفاده از مطالب این 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  

  5  )دکتر علی رحمانی( صنعت بورس اوراق بهادار و آموزش سرمایه گذاران
دکتر محمد ( ار بورس اوراق بهادارنقش فرهنگ و آموزش سرمایه گذاران در باز

  )نمازي
21  

بررسی اثربخشی آموزش در بین شرکت کنندگان در کالسهاي آموزشی تاالر 
  )دکتر ابوالفضل شهرآبادي( بورس قزوین

35  

  49  )دکتر پرویز پیري( هاي استانی ارزیابی آموزش سرمایه گذاران در بورس
  63  )سیده محبوبه جعفري –دکتر شهناز مشایخ ( آموزش سرمایه گذاران

  81  )حامد سلطانی نژاد( آموزش سرمایه گذاران ایران، اهداف و کارکردها
  

  
  

 فهرست مطالب



 

  
  
  
  
  
  
  
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  

  گذاران صنعت بورس اوراق بهادار و آموزش سرمایه

  رحمانیدکتر علی 
 



 

7  )شیراز(مقاالت ارائه شده در اولین همایش استانی 

  مقدمه
ي کلـی  ها سیاستسه سال قبل در چنین روزي . میمونی است امروز اول خرداد ماه روز مبارك و

هـاي اقتصـاد دولتـی و     بسـت  خـروج از بـن  ابالغ شد و امیدهاي زیادي بـراي   یقانون اساس 44اصل 
باتوجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصـادي  « ها سیاستاین . هاي آن ایجاد شد ناکارایی

و » سـاله کشـور   20انـداز   وب چشـم کشور مبتنی بر اجراي عـدالت اجتمـاعی و فقرزدایـی درچـارچ    
در سطح عموم بـه منظـور تـأمین     بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت  شتاب« منظور  به

ي، افزایش روري منابع مادي، انسانی و فناو ي اقتصادي و بهرهها هعدالت اجتماعی، ارتقاي کارایی بنگا
هاي خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و تشویق مـردم بـه    اشتغال، افزایش سهام بخش میسطح عمو

  .است  شده تدوین» گذاري و بهبود درآمد خانوار انداز و سرمایه پس
ایـن دو رخـداد اگرچـه بـه لحـاظ      . باشـد  امروز همچنین سالروز تأسیس بورس استان فارس مـی 

اهمیت قابل مقایسه نیست، ولی حاوي مضامین مشترکی است کـه عنـوان همـایش از آن اسـتخراج     
گـذاري و نیـز    انـداز و سـرمایه   تشویق اقشار مردم به پـس «  بر 44ي کلی اصل ها سیاست. شده است

رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیري از ایجاد  با اطالع میاخوان عموفر
گذاران توجـه   کند که به آموزش سرمایه این موضوع ایجاب می. تأکید دارد» انحصار و رانت اطالعاتی

ســازي و آمــوزش  هــاي اســتانی نیــز فرهنــگ هــدف از تأســیس بــورس .اي صــورت گیــرد شایســته
  .جهت ورود به بازار سرمایه کشور است ها آنذاران براي توانمندي گ سرمایه
  

  گذاران اهمیت آموزش سرمایه
یم اقتصادي آینـده کشـور را شـکل خواهـد     اقانون اساسی، پاراد 44ي کلی اصلها سیاستاجراي 

توجـه   ها سیاستدر این . داد و در آن بخش خصوصی محور اقتصاد و رشد و توسعه کشور خواهد بود
ي ها ههاي بنگا گذاري در واگذاري انداز و سرمایه اي صورت گرفته است که مردم با تشویق به پس هویژ
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عبـارت دیگـر    بـه . اي داشـته باشـند   ي جدید مشـارکت گسـترده  ها هاقتصادي دولتی و نیز ایجاد بنگا
اگـر   .ه با مردم ساالري اقتصادي باشد و از انحصار و تمرکز ثروت جلوگیري شوداسازي همر خصوصی

هاي اقتصـادي   حضور مؤثر مردم در فعالیت  ساالري اقتصادي را تحقق بخشیم و زمینه بخواهیم مردم
  .اي خواهد داشت اهمیت ویژه ها آنم، الجرم آموزش سازی را فراهم

گـذاري درك   سازد تا از محصـوالت و مفـاهیم مـالی و سـرمایه     ي مالی افراد را قادر میها آموزش
هـاي   مهارت الزم براي توسعه سواد مالی یعنی آگـاهی از مخـاطرات و فرصـت    بهتري داشته باشند و
گـذاري   تر در انتخاب خدمات مـالی و سـرمایه   گیري آگاهانه این به تصمیم. دادمالی را توسعه خواهد 

  . منجر خواهد شد
آمـوزش مـالی موضـوعی    بجـوي،   فرمودند، زگهواره تا گور دانش) ص(گونه که پیامبر اعظم  همان

گذاران  رسانی، حمایت از سرمایه ي اطالعها سیاستآموزش مالی مکمل . اي تمام طول زندگی استبر
افراد بـراي تصـمیمات بهینـه     سازي به توانمند ها سیاستمجموعه این . گذاري است و مشاوره سرمایه

ي هـا  سیاسـت ي بخـش خصوصـی یکـی از اهـداف     خواهد شد و توانمند منجر هاي مالی در موقعیت
  .باشد می 44اصل

ضـوعات مـالی و   ودهد که سطح آشنایی عموم مردم با م نشان می 1المللی تحقیقات پیمایشی بین
با موضوعات مـالی اهمیـت    ها آندر اروپا و آمریکا آموزش شهروندان و آشنایی . اقتصادي پایین است

خـدمات مـالی کـه     هاي مالی و جهانی شدن، تنوع و پیچیـدگی  نوآوري با اي یافته است، زیرا فزاینده
مشـکالت جـاري در بـازار اوراق رهنـی کـه بازارهـاي       . شود، افزایش قابل توجهی یافته است ارائه می

اقتصـاد کشـورهاي غربـی بـا آن مواجـه هسـتند، نشـان داد کـه فقـدان درك درســت از           سـرمایه و 
بسامانی بازارها جر به تشدید ناگذاران نا آگاه چگونه من طور کل و ترس سرمایه هاي محصول به ویژگی

  .شود و اثرات شیوع می

                                                
  را مالحظه فرمائید OECDاتحادیه اروپا و  Dolcetaداري آمریکا،  لندن، خزانه FSAتارنماي  -  ١
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 ) 1(اهمیت آموزش مـالی خـوب در سـطح جهـانی در بیانیـه سـفید خـط مشـی خـدمات مـالی          
و مصوبه اتحادیه اروپا در مورد سیاسـت خـدمات   ) 2(، بیانیه سبز خدمات مالی خرد)2005 -2010(

ـ     مورد تأکید قرار گرفته است و) 3(مالی راي آگـاهی بخشـی بـه    کشورهاي عضو بـه تـالش بیشـتر ب
خانوارها در مورد مسائل مـالی، افـزایش مشـارکت صـنعت مـالی در ارتقـاي سـواد مـالی و افـزایش          

گـذاران، فراخوانـده    هاي مناسب و کـافی از سـرمایه   سازي و آمادگی خانوارها و حفظ حمایت توانمند
  .اند شده

» 21حـد بـراي اروپـاي قـرن     بـازار وا «آموزش مالی در گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد 
توانـد اطمینـان دهـد بـازار واحـد منـافع        اسـت کـه مـی    عنصري اساسـی معرفـی شـده   ) 4(عنوان به

در انتخـاب بهتـرین    هـا  آنق توانمندسـازي  به خصوص از طری دیهبراي شهروندان این اتحا میمستقی
الی از بعـد دیگـري   اهمیت آموزش م. خدمات مالی و نیز درك مبانی پایه مالیه فردي، خواهد داشت

تردیـد صـنعت مـالی موتـور      اگر در شرایط فعلی، نفت را سوخت اقتصاد بدانیم، بـی . نیز مطرح است
خصـوص در   گیري کشورهاي مختلـف بـه   این موضوع هم از لحاظ جهانی و جهت. اقتصاد کشور است

کـه در   هم ایـن  اقتصادهاي نوظهور مانند سنگاپور، مالزي، دبی، قطر، کویت و عربستان مشهود است،
پذیر کشور از سوي دشـمنان هـدف    عنوان نقطه آسیب شرایط فعلی فشارهاي آمریکا، صنعت مالی به

  .قرار گرفته است
سازي بـه افـراد امکـان دسترسـی بـه       نوآوري و جهانی. سرعت درحال تکامل است صنعت مالی به

ازها و شرایط مختلـف طراحـی   دهد که براي تأمین نی هاي فزاینده محصوالت و خدماتی را می انتخاب
هـاي الکترونیکـی توزیـع محصـوالت مـالی و پرداخـت،        هـاي تکنولـوژي، کانـال    پیشرفت. شده است

. هاي دسترسی را افزایش داده اسـت  همگرایی و ادغام بازارهاي مالی، تنوع خدمات ارائه شده و روش
ت و ارزیابی عملکرد آینـده آن  اما براي بسیاري از شهروندان، این محصوالت به طور ذاتی پیچیده اس
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سـهام و طـال فعـال هسـتند،      ، 1اد در بازارهاي جهـانی ارز رکه در ایران بعضی اف درحالی. مشکل است
گـذاري در بـورس    ها و مخـاطرات سـرمایه   دانند و از فرصت بسیاري دیگر کار با کارت اعتباري را نمی

اري جدي است و حتی بسیاري از محصـوالت  عدم تقارن اطالعاتی بسی. اطالع هستند اوراق بهادار بی
دارد، ممکن اسـت   میاطالعات ک مالی معمول نیز براي یک شهروند متوسط که آموزش مالی ندیده و

  .نظر برسد هبسیار پیچیده ب
هاي اساسی بـراي معـامالت و درك موضـوعات     یابند که به مهارت طور روز افزونی درمی مردم به

باشـد، جـدي    ها آني مالی را در صورتی که مرتبط با نیازها و عالئق ها زشآمو ها آن. مالی نیاز دارند
در . »داننـد   دانند کـه نمـی   است که نمی میبین مرد« گام آگاهی بخشی در البته اولین. خواهندگرفت

آمریکا پاسخ دهندگان به یک پیمایش که به درك خود از موضوعات مالی اطمینـان داشـتند، وقتـی    
یک پیمـایش   در استرالیا در. گرفتند، مشخص شد که آگاهی خیلی محدودي دارندمورد آزمون قرار 

. دانسـتند  بهره مرکب را مـی  ها آنچهارم  دو سوم افراد معتقد بودند که سواد مالی دارند، اما فقط یک
هاي واریزي قید شـده   بورس اوراق بهادار در برخی فیشنویسی سهام شرکت  در ایران در زمان پذیره

جـاي   بسـیاري بـه   میدر افواه عمـو . فالن شرکت پذیرفته شده در بورس خریداري شود سهام بود که
انـد و مـردم زیـادي از     گویند بورس خریـده  اند، می که بگویند سهام فالن شرکت بورسی را خریده این
دانند کـه کـارکرد واقعـی بـورس      گذاري در سهام اطالع ندارند و نمی هاي سرمایه ات و ریسکرمخاط
بنابراین نوسانات بعدي قیمت سهام باعث رنجـش  . آگاهانه نیست ها آنت و تصمیمات برخی از چیس

هرچند که فقدان . کند دار می را خدشه میشود و اطمینان عمو شدید و خروج افراد از بازار سرمایه می
خشی از این توان در توضیح ب ي بازار سرمایه و نیز نحوه اجراي آن را نمیها همقررات در بعضی از حوز

  .ها کتمان کرد نارضایتی
  

                                                
1   - Forex 
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  گستره آموزش مالی
ریـزي بـراي    گذاري و اخذ تسـهیالت، تـا برنامـه    اي از آموزش سپرده آموزش مالی طیف گسترده

ي آموزش فرزنـدان، جهیزیـه، مسـکن و خـودرو، تـا انتخـاب صـندوق مناسـب         ها هتأمین مالی هزین
گـذاري در اوراق مـالی و پوشـش     عمـر، سـرمایه  هاي مکمل بازنشسـتگی و بیمـه    بازنشستگی و طرح

ي مختلـف بخـش   هـا  آنو ارگـ  هـا  آنبنابراین سـازم . گیرد ها را در برمی ي مناسب براي ریسکها هبیم
در بسـیاري از کشـورهاي پیشـرفته بانـک     . ي مـالی را ارائـه کننـد   ها آموزشباید  میخصوصی و عمو

آمـوزش و   ي اقتصاد، مسکن،ها هخان ، وزارتها هبیم ها، ها، بانک مرکزي، مقام ناظر بازار سرمایه، بورس
ي مـالی را از  هـا  آمـوزش اي مـالی، حسـابداري و حسابرسـی     هاي حرفه آموزش عالی، انجمن پرورش،
گذاران امري منسـجم و فراگیـر اسـت     بنابراین آموزش سرمایه. کنند هاي سازمان یافته ارائه می روش

هـاي کـافی    همه متولیان از یک سوي و ایجـاد مشـوق   که اجراي موفق آن مستلزم همکاري و تالش
در صنعت بورس اوراق بهادار تأکید بر آشنایی عموم مردم با کارکردها، . باشد براي آموزش پذیران می

اندرکاران اصلی آمـوزش در ایـن صـنعت     دست. منافع و مخاطرات ابزارها، نهادها و بازار سرمایه است
گـذاري ایـران، کـانون     ر، بورس اوراق بهادار تهران، کـانون سـرمایه  شامل سازمان بورس و اوراق بهادا

ایـران، انجمـن    میگذاري ایران، جامعه حسـابداران رسـ   کارگزاران بورس و اوراق بهادار، کانون سرمایه
هـاي   ایران، انجمن حسـابداري ایـران و دیگـر کـانون      اي، انجمن حسابداران خبره مدیران مالی حرفه

از سوي این صنعت تدوین نشده است و تقسیم کار  میاگرچه برنامه منسج. باشند اي مرتبط می حرفه
ح ابتدایی، وکنند آموزش مالی را در سط تالش می ها آنو همکاري معینی وجود ندارد، ولی هریک از 

هاي ناشـی   دلیل عظمت کار آموزش و ضرورت به. ي مختلف ارائه کنندها همیانی و پیشرفته و در حوز
ي سهام عدالت و واگذاري سهام به کارکنان دولت، در بورس اوراق بهادار تهران مشارکت بـا  از واگذار
ریـزي و نظـارت راهبـردي     براین اساس به معاونت برنامـه . مورد توجه قرار گرفته است ها آنرگدیگر ا

هـاي واگـذاري سـهام بـه کارکنـان دولـت،        ریاست جمهوري پیشنهاد شده است که باتوجه به طـرح 
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ي ضـمن خـدمت گنجانـده    هـا  هعنوان یکی از الزامات دور مفاهیم بازار سرمایه به کارکنان به آموزش
آمـوزش  . اسـت  ي رشد هماهنگ شـده ها هبا آموزش و پرورش براي انتشار مطالب مالی در نشری. شود

ش با سازمان آمـوز . است  هاي داستانی با یکی از انتشارات باتجربه تفاهم شده کتاب  کودکان در قالب
 .ي آموزشی مذاکره شـده اسـت  ها هي فنی و صدور گواهینامها هاي در مورد برگزاري دور فنی و حرفه

طـرح ایجـاد اسـتودیوي    . خصـوص راهگشـا باشـد     توانـد در ایـن   شبکه آموزش صدا و سیما نیز مـی 
تلویزیونی در بورس نیز مصوب شده است که مستلزم اعالم موافقت سازمان صدا و سیما براي پخـش  

  .ي مربوطه استها هنامبر
درحـالی  . ي آموزش را چه کسی باید پرداخت کنـد ها هیکی از مشکالت اصلی این است که هزین

کنند و صدا و سـیما در حـوزه    صورت رایگان مفاهیم ا ولیه بازار سرمایه را منتشر می به ها هکه روزنام
ي آموزشـی  هـا  هینـ گی پرداخت هزکند، ولی هنوز چگون رسانی بازار سرمایه نقش فعالی ایفا می اطالع

  .هاي اساسی است یکی از چالش
  

  ي مالی ها آموزشمزایاي اقتصادي و اجتماعی ارائه 
تواند براي همه سـنین و   ارائه سطوح آموزشی مناسب براي شهروندان در تمام مراحل زندگی می

ور معمـول، آمـوزش   ط  به. این براي کل اقتصاد و جامعه نیز مفید است. سطوح درآمدي سودمند باشد
گـذاران و پاسـخگویی مسـئوالنه ارائـه کننـدگان       عنوان مکمل حمایت کـافی از سـرمایه   مالی باید به

البتــه آمــوزش تنهــا راه درمــان عــدم تقــارن اطالعــاتی بــین . خــدمات مــالی در نظــر گرفتــه شــود
          .باشد نمی) در بورس اوراق بهادار ناشران(گذاران و ارائه دهندگان خدمات  سرمایه
  

  مزایاي آموزش براي افراد 
انـداز و   بنـدي، پـس   تواند به کودکان کمک کند تا مفـاهیم ارزش پـول، بودجـه    آموزش مالی می

هاي مهم براي یک زندگی  آموزان و جوانان مهارت تواند به دانش آموزش می. گذاري را دریابند سرمایه
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ادهاي مهم زندگی ماننـد خریـد مسـکن کمـک     ریزي روید ساالن در برنامه به بزرگ. مستقل را بدهد
گـذاري عاقالنـه و    بینـی نشـده و سـرمایه    شهروندان را براي واکنش بهتر بـه رویـدادهاي پـیش   . کند
آمـوزش بـه مـردم کمـک کنـد تـا در دام خدعـه و        . انداز بـراي دوران بازنشسـتگی آمـاده کنـد     پس

تخاب بهتـري متناسـب بـا نیازهـایش     کسی که مسائل مالی را درك کند، ان. هاي مالی نیفتند نیرنگ
  .رجوع کمتري خواهند داشت و دیگر مراجع قانونی ارباب ها هخواهد داشت و دادگا

  
  مزایاي آموزش براي جامعه و اقتصاد 

آمـوزش  . است و مزایـایی بـراي جامعـه دارد    ي افرادها هاثرات موجی آموزش مالی فراتر از دغدغ
. کنـد  می انریزي و پس انداز بخشی از درآمدش برنامه  ویق بهدرآمد را تش عموم مردم حتی طبقات کم

تواند به ثبات مالی کمک  آموزش می. نیز مورد توجه است 44ي کلی اصل ها سیاستموضوعی که در
تـري دارنـد و کمتـر از هیجانـات والتهابـات متـأثر        هـاي درسـت   دیده انتخاب کند، زیرا افراد آموزش

تـر و   هـا متنـوع   گـذاري  ید سهام و دریافت وام کمتر اسـت و سـرمایه  در خر ها آنشوند، نرخ نکول  می
 قکنند و از این طری تر و بهتر را جستجو می تر، ارزان محصوالت مناسب ها آن. دهند تري انجام می امن

شـوند و   محرك کارایی در صنعت مالی و بهبود رفاه اقتصادي از طریق افزایش رقابـت و نـوآوري مـی   
گذاري در بازار سـرمایه اطمینـان    شهروندانی که به سرمایه. یفیت و تنوع را دارندتقاضاي بهبود در ک

ي اولیـه و  هـا  هکنند و با خریـد اوراق بهـادار در عرضـ    دارند، نقدینگی بیشتري را براي بازار فراهم می
ها به تشکیل سرمایه که یکی از عناصـر کلیـدي رشـد اقتصـادي و      شرکت  شرکت در افزایش سرمایه

گذاران نیز که آگاهی مالی دارند  هاي سرمایه و کانون ها آنسازم. کنند ش اشتغال است، کمک میافزای
اند، وزن سیاسی قابل توجهی در فرآیند تـدوین مقـررات خواهنـد     نحوه مناسب سازماندهی شده و به

بنــابراین، آمــوزش . تواننــد نفــوذ صــنعت مــالی را در مقــررات گــذاري کــاهش دهنــد داشــت و مــی
  .گذار خواهد بود ریگذاران بر کل اقتصاد و جامعه تأث هسرمای
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  هاي آموزشی بورس اوراق بهادار تهران طرح
گـذاري در بـورس    ي سـرمایه هـا  آموزشترین مأموریت تاالرهاي استانی ارائه  درحال حاضر اصلی

ن طـرح تـدوی   1386باشـد و از آذرمـاه    محدود به مفاهیم مقدماتی و اولیـه مـی   ها آموزشاین . است
ه است که اثرات آن ي آموزشی متوسطه و پیشرفته تصویب شد و اقدامات مؤثري صورت گرفتها هدور

عضـو   1اروپا ـ آسـیا   هاي عالوه بر این شرکت در فدراسیون بورس. در سال جاري مشاهده خواهد شد
 کارکرد اصلی رسـانه  FEASطبق تعریف . کمیته رسانه شد و متعاقب آن کارگروه رسانه تشکیل شد

بـورس در سـه حـوزه مـذکور     . اسـت  4و بازاریـابی  3رسـانی  اطـالع  ، 2بخشی تأکید بر سه عنصر آگاهی
یکـی از  . اسـت  است و آموزش را از الزامات اصلی آگاهی بخشی تعریف کرده یی طراحی کردهها هبرنام

  .بررسی است  باشد که در دست گذاران می پیشنهادات این کارگروه ایجاد مدیریت آموزش سرمایه
ي اصلی بورس ها هگذاري یکی دیگر از دغدغ ي پیشرفته سرمایهها آموزشفقر دانش فنی بورس و 

آغـاز شـده بـود، در یـک مـورد در       1385و مذاکراتی که از اسـفند مـاه سـال     ها هنتیجه برنام. است
ي هـا  هبه نتیجه رسید و شرکت با همکاري واحد آموزشی مؤسسه یورمـانی دور  1387فروردین سال 

خرداد مـاه نیـز دوره ارزشـیابی     پایانهاي مخابراتی و عرضه اولیه را برگزار کرد و در شیابی شرکتارز
هـاي مشـاوره    ایجـاد تشـکلی منسـجم بـراي شـرکت     . بینـی شـده اسـت    پیش ها هها و پاالیشگا بانک

نتظـار  یی است کـه ا ها هاي نیز از دیگر برنام گران مالی و دارندگان مدارك حرفه گذاري، تحلیل سرمایه
  .به نتیجه رسد و بخشی از امور آموزش از طریق آنان انجام شود 1387روند در سال  می

اصـول بـازار سـرمایه،    . شـود  یی است که دنبـال مـی  ها هانتشار کتب آموزشی و فنی از دیگر برنام
هاي کسب و کـار صـنعت بـورس اوراق بهـادار      عوامل مؤثر بر نقدشوندگی در بازارهاي نوظهور، مدل

                                                
1   - FEAS 
2   - Awareness 
3   - Information 
4   - Marketing 
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گذاران و حاکمیت شرکتی در دسـت تهیـه    است و کتب اطالعات مالی، نظام روابط سرمایه شده چاپ
  .باشد می

انتشار . آموزان با بورس همکاري کند آموزش و پرورش نیز آمادگی دارد در آموزش مالی به دانش
از . تمطالب آموزشی در نشریه رشد و در قبال پرداخت هزینه مورد موافقـت اولیـه قـرار گرفتـه اسـ     

ي دیگـر بـورس   هـا  هیکـی از برنامـ  . ظرفیت کتب داستانی نیز براي ارائه آموزش استفاده خواهد شـد 
حمایت از ناشران کتب مرتبط با بـورس در قالـب خریـد عمـده و توزیـع آن در تاالرهـاي بـورس و        

  .ها است همایش
وه مناسب انجـام  به نح 1387آموزش در سال   انتظار این است که بورس رسالت خود را در زمینه

صدا ندارد و وزارت اقتصاد، بانک مرکزي، بیمه مرکزي، سـازمان بـورس و اوراق   دهد، ولی یک دست 
ریـزي و نظـارت    گـذاري اسـتانی، معاونـت برنامـه     هاي سرمایه ، شرکتسازي بهادار، سازمان خصوصی

مـوزش و پـرورش،   ي مسکن، بازرگانی، صنایع و معادن، آها هجمهوري وحتی وزارتخان راهبردي رئیس
بورس براي فراهم کردن . علوم، تحقیقات و فناوري باید در این حوزه وارد شوند و از آن حمایت کنند

ي تخصصـی تقاضـاي تأسـیس    هـا  هامکان آموزش آموزش دهندگان و مدرسـان و نیـز برگـزاري دور   
  هـاي اداري راه  آموزشکده بورس اوراق بهادار را به وزارت علوم تسلیم نموده است کـه در پـیچ و خـم   

ها همچون بـورس دبـی، بـورس بمبئـی و      این درحالی است که بسیاري از بورس. جایی نبرده است به
  .بورس تایلند آموزشکده دارند

  
  مالی  ارزیابی اثرات مثبت آموزش

از  مـی که اثرات رفتاري آموزش در بلند مدت قابل مشاهده است، ارزیـابی نسـبتاً ک   باتوجه به این
گـذاران جدیـد،    ي موجود مانند تعداد سرمایهها هداد. ي آموزشی مالی انجام شده استها هاممنافع برن

هـا و   گذاران حقیقی، کاهش شکایات از کـارگزاران، شـرکت   پول تازه وارد شده به بازار توسط سرمایه
ي ها صف(در شرایط هیجانی بازار  ها آنگیري  بورس، واکنش سهامداران حقیقی به شایعات و تصمیم
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تعریـف  . ي آمـوزش را نشـان دهنـد   هـا  هتوانند تغییـرات رفتـاري دور   به سختی می) خرید یا فروش 
بنابراین درحال حاضر تمرکـز  . هاي این حوزه است یکی از چالش ها آموزشمعیارهاي مناسب ارزیابی 

معیارهــایی همچــون رشــد تعــداد  .کننــدگان در هــر دوره آمــوزش مــالی اســت بــر تعــداد شــرکت
ي آموزش در ها دگان، نشریات مورد درخواست، مراجعه به تارنماها، پوشش خبري و تقاضاکنن شرکت

دسـت   جامعه به) 5(تواند تصویري از سطح سواد مالی  این معیارها می. حال حاضر قابل استفاده است
ر و تسهیل نظارت بر پیشرفت امور طی یـک دوره زمـانی معـین بـه کـا      ها هو براي اولویت بندي برنامدهد 
  .رود

  

  ي آموزشی با کیفیتها هاصول اساسی برنام
بتوانـد   ي آموزشها هرسد تدوین اصول برنام نظر می برمبناي مطالعات و تجارت دیگر کشورها، به

هـا و   ایـن اصـول تنـوع رویکـرد    . نماینـد  اجرا  ي آموزشی را آغاز وها هبه ذینفعان کمک کند که برنام
گیـرد و مبنـاي عمـل     ژي آموزش مالی موفق را در نظر میهاي موجود براي طراحی یک استرات روش

  .آینده در بورس خواهد بود
 
 
 
هـاي   ی در زنـدگی طیـف  هاي مالی مرتبط با رویدادهاي واقع آموزش مالی باید براي طرح چالش 

باید قابل انطباق با  ها هبرنام. مختلف شهروندان از افراد باتجربه تا جوان و بازنشسته در دسترس باشد
  .وضعیت مالی شهروندان و سطح درك مسائل مالی باشد

  
  
  
  

. روندان را هـدف قـرار دهـد   آموزش مالی باید دقیقاً تأمین نیازهاي خـاص شـه  ي ها هبرنام -2اصل 
باید در مورد سطح فعلی آگاهی ) EX-ante(منظور دستیابی به این هدف، تحقیق و بررسی پیشین  به

طور مشخص نیاز به طـرح دارد، شناسـایی    اي از شهروندان انجام شود تا موضوعاتی که به مالی نمونه
 .سهولت قابل دسترسی باشد موقع و به باید به ها هبرنام. شود

صورت مستمر در دسـترس باشـد و فعاالنـه     آموزش مالی باید براي تمام مراحل زندگی و به -1اصل 
 )بجوي زگهواره تا گور دانش( .ترویج شود
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ش جـامع  که برنامـه بـه رو   ي مالی باید نیازهاي خاصی را برآورده سازد اطمینان از اینها آموزش
  .است و استفاده کننده در موارد نیاز به آن دسترسی داشته باشد، مهم است ارائه شده

  
  
  
  
  
  

اطـالع   هـاي مـالی بـی    کافی از موضـوعات مـالی و ریسـک    بسیاري از مردم اغلب از فقدان درك
-مـی    هاي مالی ي خود ارزیابی و شرکت در مسابقات با موضوعها هابزارهایی مانند پرسشنام. هستند

ي مـالی خـاص هـدایت    ها آموزشتوانند به کنندگان بعداً می شرکت. تواند این آگاهی را افزایش دهد
   .شوند
  
  
  
، باید اطمینان حاصل شود که تمایز روشنی بین آمـوزش  شود میارائه  میی آموزش مالی عمووقت

و اطالعات یا توصیه راجع به یک محصول خاص یا خدمت معین یا مشتري خاص وجود  میمالی عمو
  . دارد

  
  
  

ي مالی و اقتصادي را در اولین فرصت ممکن فراگیرند و آموزش باید از ها آموزشـ مردم باید 3اصل 
 . ي مالی را بخشی اجباري از سرفصل دروس مدارس قرار دهدها آموزشدولت باید . مدرسه آغاز شود

باشد که آگاهی از نیاز به ارتقاي درك از  میموزش مالی باید شامل ابزارهاي عموهاي آ ـ طرح4اصل 
  )بداند که نداند. (ي مالی را افزایش دهدها موضوعات و ریسک

دقت کافی باید . ي مالی باید به روش منصفانه، شفاف و بدون سوگیري ارائه شودها آموزشـ 5اصل 
  . ه نفع آموزش پذیر استصورت گیرد که این آموزش به بهترین نحو ب

ي مناسب دیده باشند و منابع ها آموزشي مالی باید ها آموزش) مدرسان(دهندگان  ـ آموزش6اصل 
   .ي آموزش مالی را به نحو موفق و مطمئن ارائه کنندها هکافی داشته باشند تا قادر باشند برنام
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دهنـد   مساله اصلی در توسعه آموزش مالی موفق توانمندسـازي کسـانی اسـت کـه آمـوزش مـی      
ــن مســتلزم. »آمــوزش مدرســان« ــ  ای ــواد آموزشــی ســودمند و برنام ــا هتوســعه م ــازآموزي وه   ي ب

   .آموزي مدرسان است مهارت
  
  
  
  
  
  
  

  نتیجه گیري
از موضوعات مالی شرط اساسی براي اجـراي موفـق    ها آنگذاران و ارتقاي آگاهی  آموزش سرمایه

قتصـادي و  هـاي ا  ، ثبات مالی، افزایش کارایی اقتصادي، نظارت بر فعالیـت 44ي کلی اصل ها سیاست
اي از موضـوعات را در بـر    آموزش مالی طیف گسـترده . و سالمت بازار و جامعه است ها هعملکرد بنگا

ي هـا  هاگر چـه بـورس اوراق بهـادار تهـران برنامـ     . ریزي و حمایت ملی است گیرد و نیازمند برنامه می
هاي   از ابزارها و روشي مالی در سطح مبتدي، میانی و پیشرفته دارد و ها آموزشبراي ارائه  میمنسج

ي ذینفـع  هـا  آني براي ورود دیگر سازممؤثرهاي  مختلف براي اجرا استفاده خواهد کرد، ولی پیگیري
ي مالی عالوه بر تاالرهـاي  ها آموزشبراي ترویج . به عمل خواهد آورد ها آنو با نفوذ و یا هماهنگی با 

کـرد و بـا راه انـدازي مـدیریت آمـوزش       ي ایفـا خواهنـد  مـؤثر استانی و تهران، کارگروه رسانه نقش 
بورس اوراق بهادار تهـران اصـول اساسـی را    . گذاران امکان برون سپاري نیز فراهم خواهد شد سرمایه

این اصول شـامل آمـوزش مـالی بـراي تمـام مراحـل       . هاي آموزشی با کیفیت مدنظر دارد براي طرح
، شروع آموزش در اولین فرصت ممکـن  میهنان زندگی به صورت مستمر، منطبق با نیازهاي خاص هم

تشویق شود تا تعریف روشنی از ـ در سطح ملی باید هماهنگی بین ذینفعان مختلف ترویج و 7اصل 
   .بندي منابع حاصل شود ها، تبادل تجربیات و اولویت نقش

در این ). تاکید بر برون سپاري(و نهادهاي مختلف ارائه شود  ها آنـ خدمات آموزشی توسط ارگ8اصل 
را به  ها هصورت ارزیابی مستمر از ارائه دهندگان خدمات آموزشی براي اطمینان از این که بهترین روی

  . گیرند، ضروري است کار می



 

19  )شیراز(مقاالت ارائه شده در اولین همایش استانی 

ي شـفاف و بـدون   ها آموزشو ترجیحاً از مدرسه، آگاهی بخشی در مورد این که بداند که نداند، ارائه 
سـپاري بخشـی از    دهندگان واجد شرایط، همـاهنگی بـا دیگـر ذینفعـان و بـرون      سوگیري، با آموزش

  . باشد میخدمات 
 

  ها پانوشت
  

1- White Paper on Financial Service Policy (2005-2010). 
2- Green Paper on Retail Financial Services. 
3- European Parliament resolution on Financial Services Policy. 
4- Commission's report on single market for 21st Century Europe.   
5- Financial Literacy  

  

  
  

  



 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  
  

  گذاران در نقش فرهنگ و آموزش سرمایه
 بازار بورس اوراق بهادار 

  محمد نمازيدکتر 
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  دهچکی
ابتـدا  . پردازد گذاران بورس اوراق بهادار می این مقاله به بررسی اهمیت فرهنگ در آموزش سرمایه

. گـردد  بـه گونـه خالصـه ارایـه مـی     ) 2001، 1980(اجزاء کلی فرهنگ با استفاده از الگوي هوفستد 
در ایـن  . گیـرد  گذاران مورد بحث و بررسی قرار مـی  ي الزم به سرمایهها آموزشسپس نقش و اهمیت 

گـذاران   هزینـه سـرمایه   گذاري، اشتباهات پر گذاران از سرمایه راستا، به بررسی میزان اطالعات سرمایه
گـذاران در ایـران و نکـات مهـم بـراي آمـوزش        سازي و آمـوزش بـه سـرمایه    انفرادي، اهداف فرهنگ

  .گردد گذاران، نیز به گونه مختصر اشاره می سرمایه

  گذاران، بازار بورس اوراق بهادار تهران زش سرمایهفرهنگ، آمو :ي کلیديها هواژ
  

  مقدمه
کشورهاي مختلف دنیا، براي دسترسی به رشد اقتصادي، اشـتغال مطلـوب، جلـوگیري از تـورم،     

هـاي مـالی    گذاري و بهبود سایر متغیرهـاي مطلـوب اقتصـادي، ناگزیرنـد از سیسـتم      افزایش سرمایه
از طریق ) 1: کنند هاي مالی خود را به دو گونه انتخاب می در نتیجه، سیستم. مطلوبی استفاده نمایند

در عمـل، ترکیبـی از هـر دو روش در کلیـه     . از طریق ایجاد بورس اوراق بهـادار ) 2سیستم بانکی، و 
ا برخی از کشورها، عمدتاً ایاالت متحده آمریکا و کشورهاي آنگلوساکسون  بـه  (کشورها وجود دارد، ام

تکیه روي بورس اوراق بهادار دارند، در حالی که برخی از کشورهاي اروپایی و ، بیشتر )ویژه انگلستان
در ایران، نیز تا قبـل از پیـدایش   . بیشتر تأکید روي سیستم بانکی دارند) نظیر آلمان و ژاپن(آسیایی 

امـا در حـال   . گرفـت  ، تنها سیستم بانکی مورد استفاده قـرار مـی  )1346در سال (بورس اوراق بهادار 
. دهـد  گذاران را پوشـش مـی   سرمایه% 4بورس و بازار سرمایه مشغول فعالیت است و در حدود  حاضر

ي افـزایش درصـد   هـا  هیکـی از را . این نسبت براي جمعیت فعلـی ایـران، البتـه بسـیار انـدك اسـت      
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گذاران، آموزش صحیح بورس فرهنگ، و مکانیزم اجرایی آن است، که در این مقاله به اختصار  سرمایه
  .گیرد بحث و بررسی قرار میمورد 
  

  گذاران در بازار بورس اوراق بهادار نقش فرهنگ و آموزش سرمایه
بـه ویـژه اوراق بهـادار    (گـذاري در بـورس اوراق بهـادار     ي افزایش سـرمایه ها هیکی از مهمترین را

ي کـارکرد بـورس، قـوانین و مقـررات      ، گسترش آموزش مکانیزم اجرایی و عملی بورس، نحوه)تهران
رسانی اطالعات مربوط به بورس به کلیه آحاد مملکت است تـا آگاهانـه    بورس و به گونه خالصه، پیام

  : بایسـتی بـا توجـه بـه دو جنبـه اساسـی صـورت گیـرد         ایـن آمـوزش مـی   . وارد بازار سرمایه گردنـد 
 ي ورود به بـازار سـهام، اهمیـت کـارگزاران،     مانند آموزش نحوه(ي فنی و تخصصی بورس ها هجنب) 1

. فرهنـگ جامعـه  ) 2و ...) ، حسـابداري و  EPSهاي مالی،  ي خروج و فروش سهام، مفهوم صورت نحوه
یی کـه باعـث شـده اسـت بعضـی از      هـا  هدر حقیقت، یکی از سـاز . قلب آموزش، فرهنگ جامعه است

کشورها براي دسترسی به اهداف سیستم مـالی، از سیسـتم بـانکی و برخـی دیگـر از مکـانیزم اوراق       
  .کند ارتباط پیدا می ها آنهاي مختلف  استفاده نمایند، به مسأله فرهنگبهادار 

هوفسـتد  . دهـد  نشان می 1)1980(ي مختلف فرهنگ را بر اساس الگوي هوفستد ها هساز 1شکل 
کشور دنیا از جمله در ایران بـه عمـل    66در  IBMاز کارکنان شرکت  1970در تحقیقی که در دهه 

چهار سـازه اصـلی زیـر در    . مهم فرهنگی بین کشورها را نمایان ساخت هاي ها و تفاوت آورد، شاخص
  )را نیز ببینید 1386الدینی،  نمازي و شمس: (این تحقیق مشخص گردید

  

  
  

                                                
  .دگرد نیز ارایه شده است که در اینجا ذکر نمی 2001هاي بعد از جمله  تحقیقات عمیق وي در سال -  ١
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در جوامع فردگرا، روابط افراد بیشـتر مبتنـی بـر روابـط فـردي       1گرایی فردگرایی در مقابل جمع -1

اي دیگر مردم وابستگی گروهی دارند و اغلب به صورت است، در صورتی که در برخی از کشوره
  .نمایند اي عمل می گروهی و یا قبیله

در بعضی از کشورها، فاصله قدرت بین افراد زیاد است، و  2فاصله قدرت زیاد در مقابل قدرت کم -2
 .پذیرند که قدرت به گونه مساوي توزیع نشده است افراد با قدرت کمتر می

در جوامـع، مـرد سـاالر، مـردان سـخت، حـاکم و عالقمنـد بـه          3گرایـی  مردگرایی در مقابل زن -3
تر، معتدل و عالقمند به کیفیت زنـدگی   هاي فیزیکی هستند، در صورتی که زنان مالیم پیشرفت

در جوامع فمینیستی، مردان و زنان هـر دو بـه گونـه یکسـانی عالقمنـد بـه کیفیـت        . باشند می
 .زندگی هستند

                                                
1   - Individualism 
2 - Power Distance 
3 - Masculinity 

 گذاران در بازار بورس اوراق بهادار مایهنقش فرهنگ و آموزش سر -1شکل 
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دهنـده میزانـی اسـت     این مورد نشان 1ضعیف در مقابل قوي در جامعهاجتناب از عدم اطمینان  -4
ایـن  . هاي نامطمئن یا ندانسته مواجـه گردنـد   کنند ممکن است با موقعیت که افراد احساس می

بینی و تدوین مقررات روشن را در جوامع بیشـتر   امر نیاز به رسمی نمودن مقررات، قابلیت پیش
بـا       هـا، پایـدارتر و   جوامع، مقررات و قوانین و دسـتورالعمل  در هر حال، در برخی از. سازد می
 .تر از جوامع دیگر هستند ثبات

گذاران ایران، باید به فرهنگ آنان از جملـه بـه    بنابراین، در آموزش بورس اوراق بهادار به سرمایه
در . توجـه نمـود  ها و باورهاي مهم آنان  پذیري، اعتقادات مذهبی، اعتقادات ملّی و ارزش میزان ریسک

منوط به بررسی دقیق ) هاoptionمانند (گذاري در بورس  هاي گوناگون سرمایه نتیجه، تدوین مکانیزم
  .و مطالعه همین فرهنگ است

  

  گذاري گذاران از سرمایه بررسی میزان اطالعات سرمایه
ن، پـائین  یکـی از دالیـل آ  . گذاران بورس هستند مردم سرمایه% 4در حال حاضر، در ایران حدود   

اگر چه این درصد مطلـوب  . بودن آموزش و اطالعات مردم نسبت به مکانیزم بورس اوراق بهادار است
سـازي اطالعـات مـالی و     اي و شـفاف  هـاي منطقـه   نیست، ولی با آموزش صحیح و گسـترش بـورس  

از . دادگـذاران را نیـز افـزایش     توان درصـد سـرمایه   ، می44، و دنبال نمودن اصل ها آنوري سازم بهره
گذاران حتی در کشورهایی نظیر آمریکا، که پیشـرو توسـعه بـورس اوراق     سوي دیگر، مشکل سرمایه

. بهادار بوده و در حدود یک قرن است که به فعالیت بازار سرمایه اشتغال دارد، نیز هنـوز وجـود دارد  
در سـال   )Opinion Research Corporation, ORC(به عنوان نمونـه، کمپـانی تحقیـق نظرسـنجی     

ــک نظرســنجی از ســرمایه  2005 ــه برگــزاري ی ــدام ب گــذاران آمریکــایی در خصــوص  در آمریکــا اق
گذاران مربوط به دو سـازمان   این تحقیق از سرمایه). ,SIPC 2008: 1و  2(نمود  ها آنگذاري  سرمایه

                                                
1 - Uncertainty Avoidance 
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)SIPC/IPT( بود .SIPC (Securities Investor Protection Corporation(  گـذاري   عملیات سـرمایه
بیشـتر آمـوزش    )IPT (Investor Protection Corporationمنابع مالی را بـه عهـده دارد و شـرکت    

  .کند گذاران را دنبال می سرمایه
گذار به گونه تلفنی مورد مصـاحبه   سرمایه) 2.063جمعاً (نفر زن  1.027نفر مرد و  1.036تعداد 
  .قرار گرفتند

کردند و برخی  قل بودند، بعضی فقط با کارگزاران کار میمست%) 46(گذاران  بعضی از این سرمایه
  .گذاري باال را داشتند حالت ترکیبی از دو شیوه سرمایه

  :متغیر بود 4بر اساس  ها همصاحب
  سن -1
 جنسیت -2

 منطقه زندگی -3

 نژاد -4

  :ي مهم این تحقیق به صورت زیر بودها هیافت
ري در حـال رسـیدن بـه    گـذا  هـاي کلیـدي سـرمایه    رسـد بعضـی از پیـام    اگر چه بـه نظـر مـی    )1

تسـت  «از %) 83یعنـی  (نفـر   4گـذار بـیش از    نفـر سـرمایه   5گذاران اسـت، امـا از هـر     سرمایه
از % 17فقـط  . مردود شدند "Survival Skills Investment's Test"» گذاري هاي سرمایه مهارت
مربـوط  ) سـؤال  8سؤال از  6(هاي صحیح به تعداد قابل توجهی از سؤاالت  دهندگان، پاسخ پاسخ

 رفتـار مربـوط بـه   ) سـؤال  4از  3(گـذاري، و سـؤاالت    سرمایه )Knowledge( معلومات الزمبه 
)Behavior( گذار دادند سرمایه.  
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نفر بیـان   10نفر از  9گذاران،  سرمایه رفتاردر خصوص ) دو نقطه روشن تحقیق این بود که الف )2
یـه شـده توسـط کـارگزاران و     گـذاري ته  هـاي سـرمایه   گونه مرتـب صـورت   به ها آننمودند که 
 .کنند گذاري خود را مرور می سرمایه

نشان دادند %) 74حدود (نفر  3گذار،  سرمایه 4گذاران، از هر  سرمایه معلوماتدر خصوص  ) ب
 .کنند پرتفوي را درك می )Diversification(سازي  که مفهوم تنوع

ه     %) 21(نفر  1گذار فقط  سرمایه 5از هر  )3 توصـیه زیـر، کـه توسـط      4 اذعـان نمـود کـه بـه کلیـ
SIPC/IPT ها توجه نموده است گذاري ابراز شده است، در سرمایه: 

 گذاري نامه شرکت در خصوص سرمایه مطالعه اطالع •

 گذاري هاي مالی مربوط به سرمایه مرور مرتب صورتحساب •

 کنترل سوابق کارگزاران •

 ریزي مالی روشن ریزي مالی و اتخاذ یک برنامه برنامه •

نفــر پاسـخ صــحیح کـافی بـه ســؤاالت قسـمت معلومــات      1گـذار فقـط    فـر ســرمایه ن 4از هـر   )4
)Knowledge( نفـر   5نفـر از   3کمتـر از  . تحقیق داده بود)بـه تعـداد کـافی از سـؤاالتی     %) 57

 .پاسخ داده بودند رفتاري

اندکی بیش از  )5
3
. انـد  مالی را کنترل کرده ریزان سابقه کارگزاران و برنامه%) 36(گذاران  سرمایه 1

ریزان را کنترل نکردند،  گذاري که سابقه کارگزاران و برنامه سرمایه%) 70(نفر  10نفر از  7از هر 
مابقی اطمینان داده بودنـد  % 9گفتند که به کارگزاران اعتماد داشتند و کارگزاران به  ها آن% 61

 .که جاي نگرانی نیست
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کمتر از  )6
10
گذار را  کنند که هیچ سازمانی یا ارگانی سرمایه گذاران درك می سرمایه%) 8دقیقاً ( 1

در پرتفـوي بیمـه    )Fraud(ي مـالی  هـا  هدر مقابل از دست دادن سـرمایه بـه علـت سوءاسـتفاد    
 .کند نمی

ي کمیسیون و خرید و فروش سهام ها هاهمیت هزین%) 39(گذار  نفر سرمایه 5کمتر از دو نفر از  )7
 .کنند ر پرتفوي درك میرا د

، اذعـان نمودنـد کـه هرگـز اطالعیـه شـرکت در       %)58(گذار  نفر سرمایه 5نفر از  3کمتر از هر  )8
گـذار   نفـر سـرمایه   4نفـر از   3افزون بر این، بیش از . اند گذاري را مطالعه نکرده خصوص سرمایه

 .اند ریزي مالی بوده اعالم نمودند که داراي نوعی برنامه%) 77(

گـذاري در اوراق قرضـه    ي سـرمایه  آنان از نحوه% 41گذاران، فقط  سرمایه معلوماتوص در خص )9

بـیش از  . یابد می کاهشباال رود، قیمت اوراق قرضه احتماالً  نرخ بهرهاطالع داشتند که هرگاه 

4
اهـد  بینی کردند کـه اوراق قرضـه در جهـت مخـالف حرکـت خو      پیش%) 28(گذاران  سرمایه 1

یا پاسخ ندادنـد و   ها آن% 14بیان نمودند که قیمت اوراق قرضه ثابت خواهد ماند، و % 16. نمود
درك %) 61(نفـر   5نفـر از   3در حـدود  . ها چـه خواهـد بـود    دانستند جهت تغییر قیمت یا نمی

 3 نفـر از  2. کنند ریزان مالی از کمیسیون فروش استفاده می کردند که اغلب کارگزاران و برنامه
 گذار درك نمودند که سهام داراي بازده بلندمدت هستند، در مقایسه با کسـانی کـه   نفر سرمایه

CD )61(% اوراق قرضه ،)اند را شناسایی کرده%) 2(انداز  هاي پس و حساب%) 11. 

گـذاران در ایـران راه طـوالنی در پـیش      توان نتیجه گرفت که آموزش سـرمایه  از این تحقیق می
ــوز   دارد، ولــی حتــی  ــورس اوراق بهــادار دارد، هن در آمریکــا هــم کــه ســابقه طــوالنی در زمینــه ب

  .باشند ي الزم میها آموزشگذاران فاقد  سرمایه
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  گذاران انفرادي اشتباهات پر هزینه سرمایه
یی نیاز دارند؟ در بسیاري از کشورها، نسبت به تدریس دروس ها آموزشگذاران به چه  سرمایه

آموزش بورس اوراق بهـادار، مـدیریت ریسـک، شناسـایی ابزارهـاي مـالی،        آموزشی متعددي از قبیل
شـده   هاي مختلف، اقـدام  هاي مالی و ایجاد وب سایت پولشویی، تجزیه و تحلیل حسابداري و صورت

ا سرمایه. است گـذاري موفـق   برنامـه سـرمایه  "گذاران انفرادي، نیاز به یک  گذاران، به ویژه سرمایه ام" 
گذاران را از اشتباهات  هایی است که سرمایه ریزي ریزي موفق، شامل برنامه این برنامهبخشی از . دارند

گـذار انفـرادي، اشـتباهات     ویژه سـرمایه  گذار، به بزرگترین دشمن یک سرمایه. پر هزینه مصون بدارند
بنابراین، الزم است ایـن اشـتباهات شناسـایی و در حـد امکـان حـذف       . گذار است مکرر خود سرمایه

  .دندگر
از اعضاي  Chartered Financial Analyst)، 2008: 1و  2(گران مالی آمریکا  اخیراً انجمن تحلیل

مهمتـرین اشـتباهات پـر    . المللی خود درخواست نمود که مهمترین اشتباهات را شناسایی نمایند بین
  :گذاران انفرادي به صورت زیر گزارش گردید هزینه سرمایه

  
  گذاري هسرمای  نداشتن استراتژي -1
 گذاري در پرتفوي گذاري در سهام منفرد به جاي سرمایه سرمایه -2

 ها گذاري در شرکت گذاري در سهام به جاي سرمایه سرمایه -3

 خرید سهام به قیمت باال -4

 فروش سهام به قیمت پایین -5

 گذاري ایجاد تغییرات دائم در پرتفوي سرمایه - 6

 عمل نمودن به شایعات -7

 یادپرداخت مبلغ کمیسیون به مقدار ز -8
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 ها عدم توجه به نقش مالیات -9

 بینانه توقعات غیر واقع -10

هـاي   گـذاري  ي منفـی سـرمایه  هـا  هشدن از تجرب و ناامید» گذاري برنامه سرمایه«غفلت از ادامه  -11
 قبلی، و 

 .عدم آگاهی از ریسک قابل تحمل -12

  

  گذاران در ایران سازي و آموزش به سرمایه اهداف فرهنگ
گذاران در ایران، به ویژه بـا توجـه بـه جهـانی شـدن و بحـث        یهمنظور ارتقاء آموزش به سرما به

سرمایه فکري و دانش محوري شدن دنیا، شایسته است موارد زیر در بورس اوراق بهـادار تهـران نیـز    
 :مد نظر قرار گیرند

  دانش عمومی از مفاهیم و کارکرد بازار بورس اوراق بهادار تهران -1
 ر بازارهاي اولیه و ثانویهي احتمالی دها هجلوگیري از سوءاستفاد -2

 ارتقاء وضعیت رفتاري سهامداران -3

 ها رسانی و اجراي مکانیزم مالی شرکت بهبود وضعیت اطالع -4

 آموزش وظایف و اهداف و کارکرد کارگزاران -5

 گذاران و مسئولین اجرایی بورس تعادل بیشتر بین سرمایه - 6

 گذاران ایجاد نهاد مسؤل آموزش بورس به سرمایه -7

گذاران توسط بخش خصوصی یـا دولتـی    به سرمایه ها آنها و ارایه اطالعات  رکتتحلیل دقیق ش -8
 )ترجیحاً بخش خصوصی(
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  گذاران نکات مهم براي آموزش سرمایه
تجارب عملی در بسیاري از کشورها و از جمله در ایران، مؤید این مطلب است که باید نکات زیـر  

 :مورد توجه قرار گیرند

گذار را در کسـب   مدت بازار نباید توجه کرد زیرا این امر سرمایه مدن کوتاهبه باال رفتن و پائین آ -1
  .دارد بازده معقول باز می

 .گذاري را نباید زود به زود تغییر داد پرتفوي سرمایه -2

 .کند هاي انقباضی اقتصاد کالن به عدم اطمینان بازار کمک می سیاست -3

ات مربوط به جزئیات بازار خودداري نماینـد و  گذاران انفرادي باید از دنبال نمودن اطالع سرمایه -4
 .گذاري را انجام دهند اي عمل سرمایه اجازه دهند مدیران حرفه

گذاران انفرادي باید فرا گیرند که پرتفوي خود را متنوع سازند تا ریسک خود را کـاهش   سرمایه -5
 .دهند

 .گذاران باید ایده میلیونر شدن در یک شب را فراموش کنند سرمایه - 6

 .باشند گیرند، می گذاران باید بدانند که مسئول ریسکی را که به عهده می ایهسرم -7

 .گذار یک عمل سیستماتیک بلندمدت است که بایستی با دقت و مداومت انجام پذیرد آموزش سرمایه - 8

گـذاران کمـک کننـد تـا آگـاهی آنـان را از        کنندگان بازار بایستی به سرمایه کارگزاران و تنظیم -9
 .هاي بازار را کاهش دهند هند و در نتیجه نامنظمیریسک افزایش د

  
  گیري نتیجه

  :توان به صورت زیر خالصه نمود هاي این مقاله را می گیري مهمترین نتیجه
گذاران ایران و کاهش ریسک آنان کار غیر ممکنی نیست، بلکه راه طـوالنی   آموزش سرمایه )1

  .است که باید پیموده شود
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هادار تهران و اجزاء آن، باید مبتنی بر فرهنگ حاکم بر ایـران  آموزش مکانیزم بورس اوراق ب )2
 .باشد

هاي متعددي در زمینه بـورس اوراق بهـادار تهـران در خصـوص فرهنـگ مـردم و        پژوهش )3
هاي آنان، شفافیت اطالعات مـالی و   ویژه دیدگاه آنان نسبت به ریسک، اعتقادات و ارزش به

طالعات منتشر شـده و منتشـر نشـده در بـورس،     از ا ها آنغیر مالی بورس، میزان استفاده 
گیرنـدگان، و بـازیگران    بایستی انجام پذیرد تا اطالعات الزم را براي مسـئولین، تصـمیم   می

 .بورس فراهم نماید

هـا،   در بـورس اختصـاص داده شـود تـا روش    » نـوآوري و خالقیـت  «بودجه خاصی جهـت   )4
 .گ یران است، تدوین گرددها و ابزارهاي مالی جدیدي که منطبق با فرهن مکانیزم

 "اهداف و کارکردها -گذاران ایران آموزش سرمایه"شیراز، که محل برگزاري اولین همایش  )5
بود، از نظر فرهنگی و تاریخی و وجود نقدینگی، و همچنـین از نظـر موقعیـت جغرافیـایی،     

آموزشـی،   اي، وجود دانشگاه بزرگ شیراز و سایر مراکز دارا بودن بورس اوراق بهادار منطقه
هـاي مربـوط بـه     تواند قطب آمـوزش و پـژوهش   اساتید مبرز و نیروهاي توانمند استان، می

 .گذاران بورس کشور گردد سرمایه
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  :منابع و مآخذ
  :منابع فارسی

» بررسی ارتبـاط فرهنـگ بـا نظریـه نماینـدگی     «، 1386الدینی، کاظم،  نمازي، محمد و شمس

  .7-19، صفحات 183، مجله حسابدار
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  ابوالفضل شهرآبادي
  ندا بشیري

  

  

  

  

  

  

  

  

 
   

 

 

 

  

بررسی اثربخشی آموزش در بین شرکت کنندگان در 
  کالسهاي آموزشی تاالر بورس قزوین
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ش انسـان بـر   یدایـ نـد از پ ین فرایا. اد دادن آن استیادگرفتن دانش و مهارت و یند یآآموزش فر

 .است شده ها هشرفت جامعیي اساسی پها هیکی از پایتر شده و امروزه  ن آغاز شده، آرام آرام کاملیزم

 )از ویکی پدیا(

معیارهـاي سـنجش و    فرآیندهاي آموزشـی و تعیـین   ارزیابیبه منظور تاالر بورس استان قزوین 
ي فرهنـگ  هـا  هرود در نهایت منجـر بـه تحکـیم پایـ    ي آموزشی که انتظار می اعتبار بخشی فرآیندها

امیـد دارد تـا   اقدام به سنجش اثر بخشی آموزشی در این تـاالر نمـوده اسـت و     ، گذاري گرددسرمایه
  .گرفته شودنتایج آن در تدارك برنامه مطلوب آموزش در عرصه تعلیم دیدگان به کار 

  
  مقدمه 

هـاي حسـاس    ارزشیابی یکی از مهمترین ابزارهاي مدیریتی بوده و به مـدیران در تصـمیم گیـري   
 .کند  کمک می ها هبراي بهبود عملکرد اجرایی، کیفیت و اثر بخشی برنام

نجام گرفته عمـدتاً بـه منظـور تعییـین میـزان      اي آموزشی ها هطراحی و اجراي ارزشیابی در برنام
گیرد که معمـوالً بـه ارزشـیابی اثـر بخشـی برنامـه       صورت می ها هبی به اهداف اختصاصی برنامدستیا

  .معروف است
مـی    فرآیند ارزشیابی، تولید اطالعات در رابطه با نتایج و دستاوردهاي برنامه انجام شده و موجب

هاي صـحیح و بـا   گیريهاي صحیح، شکل گرفته و تصمیمگیريشود که مدیریتی توانا بر پایه تصمیم
آوري  نیازمنـد جمـع   دسترسـی بـه اطالعـات مفیـد،    . موقع باشدهد و بی، متکی بر اطالعات مفکیفیت

ي کلیدي ارزشـیابی  ها هست که از جنبها هي مرتبط و تجزیه و تحلیل دقیق دادها هصحیح و منظم داد
  .شوند محسوب می
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  :اشاره می شود ها نآارزشیابی تعاریف مختلفی دارد که در زیر به بخشی از  
تجزیـه و تحلیـل و    ،هـا  هآوري مـنظم داد  ارزشیابی برنامه عبـارت اسـت از جمـع    •

  .انتشاراطالعات درباره میزان موفقیت یک برنامه و براي کمک به تصمیم گیري
  .برآورد تاثیر و یا کیفیت یک برنامه است، ارزشیابی •
ربـاره یـک برنامـه و    ارزشیابی عبارت است از جمع آوري منظم اطالعات دقیق د •

  .اثر بخشی برنامه  –ارایه دالیل مرتبط با نتایج و هزینه 
ي معتبـر، بموقع،مفیـد،واقعی و مناسـب بـراي     هـا  ههدف ارزشیابی باید بـر یافتـ   •

  .تخصیص منابع،بهبود کیفیت برنامه و پاسخگویی مقتضی، استوار باشد
   

  ي آموزشیها ههاي ارزشیابی برنام اصول فنی شناسایی روش
  :باشد گذاري در بورس استان قزوین شامل مراحل زیر می ي آموزش سرمایهها هارزشیابی برنام

  ي آموزش ها ههاي ارزشیابی برنام شناسایی روش . الف
  هاي ارزشیابی برنامه اجراي طرح . ب
  تفسیر نتایج ارزشیابی برنامه . ت
  هاي بعدي  ریزي برنامهارزشیابی براي بهبود  ي حاصل ازها هگیري از آموخت نتیجه . ث

  
  بیان مساله 

سبب شـده اسـت کـه بـه آمـوزش       ، تحوالت بسیاري که در زمینه گسترش بازار سرمایه رخ داده
هاي کیفی و ارتقاي کیفیـت آمـوزش در    توجه به شاخص. گذاري توجه بیشتري معطوف گردد سرمایه

و عملـی    علمـی  هاي  امد که از قابلیتانج گذارانی می تربیت سرمایه به, در نهایت ، گذاري بخش سرمایه
گذاران آموزش دیده به اشکال  از آنجا که سرمایه. کافی براي معامله در بازارهاي مالی برخوردار باشند
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پـرداختن بـه وضـعیت آمـوزش ایـن دسـته از        ،مختلف در روند معامالت تأثیرگذار هستند، بنـابراین 
، در ارتبـاط  هـا  آنیی از هـا  هچراکه گـرو  .ط دیگر نیستي مرتبها هتر از گرو سرمایه گذاران کم اهمیت
گیرند و در صـورت موفقیـت شخصـی     مند حضور در بازار سرمایه قرار می مستقیم با دیگر افراد عالقه

  .باشند گذاري مؤثر می در پیشرفت فرهنگ سرمایه در جذب سایرین در بورس و نهایتاً، خودشان
  

  اهمیت و ضرورت تحقیق 
امکانـات کـافی و سیسـتم نظـارت و      فضـاي مناسـب،     ي آموزشی مطلـوب، ها هیوکارگیري شبه 

  . کننده برنامه موفق آموزشی باشد تواند تضمین بازخوراند می
فعـل درآوردن   موجود فعالی است و هـدف از آمـوزش بـه    ذاتاً   آدمی ،1مطابق الگوي ارگانیستیک

بایـد در محـیط عملـی     آموزش گیرنده مـی   هدف، این  به منظور رسیدن به.  هاي بالقوه او است توانایی
کار و ارتباط مستقیم با بازار سرمایه قرار گیرد تا بتواند خود را باور کرده و سپس با آمـوزش مناسـب   

  .به تقویت آن و کسب تجربه عملی و مهارت کافی بپردازد
کار گرفته شـده   بههاي آموزشی  نوع روش پژوهشی در رابطه با نوع محیط آموزش عملی،  ،بنابراین
براي تشخیص نقاط قوت و ضعف (هاي آموزشی و همچنین ارزشیابی آموزش  ها و کالس در کارآموزي

  .باشد ي آموزشی مؤثر میها هدر موفقیت یا عدم موفقیت این برنام) برنامه
  

  : فرآیندهاي آموزشی در پژوهش حاضر تعریف عملیاتی
 شـود کـه اسـاتید و مربیـان آموزشـی انجـام       گفته میدهی  هاي یادگیري و یاد به تمامی فعالیت 
  . آموزشی گردد 2دهند تا موجبات افزایش کیفیت و برون داد می

  

                                                
1   -  Organistic 
2   -  Out Put 
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  ها روش
کلیه افرادي هسـتند کـه    تحلیلی بوده و جامعه پژوهش این تحقیق،  -این مطالعه از نوع توصیفی

  .اند هاي آموزشی تاالر بورس استان قزوین شرکت کرده در کالس
اي گیري تصـادفی طبقـه  نفر به روش نمونه 200گذاران شامل اي از سرمایهنمونه ،ین مطالعهدر ا 

آوري اطالعات به وسیله پرسشنامه جمـع . نامتناسب در بورس استان قزوین مورد مطالعه قرار گرفتند
ـ   .پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ تأیید شد  اعتماد و پایایی علمی. گردید راي ایـن  آلفاي کرونبـاخ ب

  .قرار گرفت 82/0پرسشنامه برابر 
در . نفـر دانشـجوي کارشناسـی حسـابداري      80 ، نفر در سطح تحصیالت دکترا 9این افراد شامل 
نفـر   20نفر با مدرك کـاردانی و   12زن و مرد با سطح تحصیالت کارشناسی، 76ترم تحصیلی پنجم، 

  .نفر زیر دیپلم بودند 3در مقطع دیپلم و 
مجـزا   سـه بخـش    پاسخ خواسته شـده بـود،   ها آننامه همراه با موضوعاتی که براي در هر پرسش 

مـوارد زیـر را از اسـتاد    «که سؤاالت آن بر اساس سنجش توانمنـدي عملـی بـه صـورت      وجود داشت
ام و یـا از   موارد زیر را در بازار عمـال انجـام داده  «، »ام موارد زیر را در کتاب مطالعه کرده« ،»ام آموخته
این موارد با توجه به موضوعات طرح شـده    تهیه گردیده بود که» ام هاي اینترنتی استفاده کرده تسای

ي ها هکنندگان با توجه به میزان درستی پاسخ یکی از رتب آزمون. گرفت ها مورد نظر قرار می در کالس
بررسـی   دادنـد و سـپس   هـاي سـهامداران اختصـاص مـی     خوب و یا عالی را به پاسخ ، متوسط ، ضعیف
درس اسـتاد در  : کردند که همین میزان آموزش در سهامداران از چه منبعی نشـات گرفتـه اسـت     می

  هاي اینترنتی یا هرسه ؟ استفاده از سایت ، ها ، مطالعه کتاب کالس
 گـذاران توضـیح  آوري اطالعات، اهداف پژوهش و دالیل پرسشگري کامالً براي سـرمایه  براي جمع

در پایان هر کالس بین دانشجویان و افراد عادي شرکت کننـده   ها هپرسشنام ،ظوراین من به . داده شد
در این بین کسانی که عالوه بر استاد از مطالعه . آوري گردید ها توزیع و پس از تکمیل جمعدر کالس
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هاي معرفی شده توسط بورس قزوین یا اسالیدهاي آموزشی تهیه شده توسط این تاالر استفاده  کتاب
  .نفر بودند 136هاي اینترنتی  کنندگان از سایت نفر و استفاده 62بودند کرده 
  

ـ  . 1جدول شماره  از اسـتاد برحسـب    هـا  هتوزیع فراوانی موضوعات آموزشی در بخـش آموخت
  )نفر200(هاي به عمل آمده  گذاران در آزمون ارزیابی توانمندي دانشجویان و سرمایه

  ارزیابی مورد 
  موضوعات آموزشی

  عالی  خوب  توسطم  ضعیف

  )درصد 91( 182  )درصد 6( 12  )درصد 5/1( 3   )درصد 5/1( 3  مفاهیم سرمایه گذاري

  )درصد 90( 180  )درصد 5/5( 11  )درصد 2( 4  )درصد 5/2( 5  روشهاي کسب درآمد از بورس

  )درصد 7( 14  )درصد79( 158  )درصد 4( 8  )درصد 10( 20  چگونگی اطالع رسانی در بورس

  )درصد 5/14( 29  )درصد 15( 30  )درصد 60( 120  )درصد 5/10( 21  صالحیت مجامع

  )درصد 89( 178  )درصد 5/4( 9  )درصد 5/3( 7  )درصد 3( 6  بازدهی سهام
  )درصد 12( 24  )درصد 13( 26  )درصد 9( 18  )درصد 66( 132  ها محاسبه شاخص

  )درصد 3( 6  )درصد10( 20  )درصد 28( 56  )درصد 59( 118  چرخه عمر صنعت

  0  )درصد 5/0( 1  )درصد 5/26( 53  )درصد 73( 146  گذاري آن حق تقدم و قیمت

  )درصد 5/0( 1  )درصد 5/4( 9  )درصد 14( 28  )درصد 81( 162  حجم مبنا

  0  )درصد 5/0( 1  )درصد 5/31( 63  )درصد 68( 136  قوانین و مقررات
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کتابهاي معرفی شده  از ها هتوزیع فراوانی موضوعات آموزشی در بخش آموخت. 2جدول شماره 
ي بـه عمـل   هـا  برحسب ارزیابی توانمندي دانشجویان و سرمایه گـذاران در آزمـون   توسط بورس

  )نفر 62(آمده
  ارزیابی مورد 

  موضوعات آموزشی
  عالی  خوب  متوسط  ضعیف

  )درصد 1/8( 5  )درصد 5/64( 40  )درصد 2/24( 15   )درصد 2/3( 2  مفاهیم سرمایه گذاري

  )درصد 2/3( 2  )درصد 8/4( 3  )درصد 7/59( 37  )درصد 3/32( 20  د از بورسهاي کسب درآم روش

  0  0  )درصد 2/3( 2  )درصد 8/96( 60  چگونگی اطالع رسانی در بورس

  )درصد 1/16( 10  )درصد 7/30( 19  )درصد 4/48( 30  )درصد 8/4( 3  صالحیت مجامع

  )درصد6/22( 14  )درصد 6/51( 32  )درصد 7/17( 11  )درصد 1/8( 5  بازدهی سهام

  0  )درصد 4/19( 12  )درصد 1/8( 5  )درصد5/72( 45  ها محاسبه شاخص

  )درصد 2/3( 2  )درصد 3/11( 7  )درصد 3/82( 51  )درصد 2/3( 2  چرخه عمر صنعت

  )درصد 66/1(1  )درصد 9/62( 39  )درصد 64/30( 19  )درصد 8/4( 3  حق تقدم و قیمت گذاري آن

  )درصد 8/4( 3  )درصد 5/6( 4  )درصد 71( 44  )درصد 7/17( 11  حجم مبنا

  )درصد 1/8( 5  )درصد 0/37( 23  )درصد 4/19( 12  )درصد 5/30( 22  قوانین و مقررات
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هاي اینترنتـی   از سایت ها هتوزیع فراوانی موضوعات آموزشی در بخش آموخت. 3جدول شماره 
سرمایه گـذاران در   معرفی شده توسط بورس و کار عملی برحسب ارزیابی توانمندي دانشجویان و

  )نفر 136. (هاي به عمل آمده آزمون

  
  :فروض صفر و فروض ادعا در این تحقیق بدین صورت می باشد

 H0:  هــاي تــاالر قــزوین بــر میــزان یــادگیري  شــرکت در کــالس :)فــرض ادعــا(فــرض صــفر
  .باشد کنندگان تاثیر داشته و اثربخش می شرکت

H1  :زان یـادگیري شـرکت کننـدگان تـاثیري نداشـته و      هاي تاالر قزوین بر می شرکت در کالس
  .باشد  اثربخش نمی

  ارزیابی مورد 
  

  موضوعات آموزشی

  عالی  خوب  متوسط  ضعیف

  0  )درصد 8/72( 99  )درصد 5/23( 32   )درصد 7/3( 5  مفاهیم سرمایه گذاري

  )درصد 4/18( 25  )درصد 5/73( 100  )درصد 4/7( 10  )درصد 7/0( 1  روشهاي کسب درآمد از بورس

ــ ــانی در  چگ ــالع رس ونگی اط
  بورس

  )درصد 6/95( 130  )درصد 7/3( 5  )درصد 7/0( 1  0

  0  )درصد 7/0( 1  )درصد 3/27( 37  )درصد 72(  98  صالحیت مجامع

  )درصد 2/19( 26  )درصد 4/65( 89  )درصد 4/7( 10  )درصد 8( 11  بازدهی سهام

  )درصد 5/1( 2  )درصد 4/7( 10  )درصد 8/8( 12  )درصد 3/82( 112  ها  محاسبه شاخص

  )درصد 8/8( 12  )درصد 8/57( 78  )درصد 22( 30  )درصد 7/11( 16  چرخه عمر صنعت

  )درصد 7/3(5  )درصد 1/5( 7  )درصد 9/5( 8  )درصد 3/85( 116  حق تقدم و قیمت گذاري آن

  )درصد 5/1( 2  )درصد 3/13( 18  )درصد 2/24( 33  )درصد 61( 83  حجم مبنا

  )درصد 7/0( 1  )درصد 8/6( 9  )درصد 2/35( 48  )درصد 3/57( 78  قوانین و مقررات
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H0 :  مطالعه کتابهاي بورسی و اسالیدهاي آموزشی بر میـزان یـادگیري    ):فرض ادعا(فرض صفر
  .شرکت کنندگان تاثیر داشته و اثربخش می باشد

 H1 : گان تـاثیري  مطالعه کتابهاي بورسی و اسالیدهاي آموزشی بر میزان یادگیري شرکت کنند
  .نداشته و اثربخش نمی باشد

H0 :  کار با سایتهاي اینترنتی بر میزان یادگیري شرکت کنندگان تـاثیر   ):فرض ادعا(فرض صفر
  .باشد داشته و اثربخش می

H1  :نمـی   کار با سایتهاي اینترنتی بر میزان یادگیري شرکت کنندگان تاثیري نداشته و اثربخش
  .باشد

  

  نتایج
  .شود ق با توجه به ضرایب همبستگی به دست آمده هر سه فرض ادعا پذیرفته میدر این تحقی

داري از نـوع   ي دانشجو از استاد ارتباط معنیها هین ارزیابی توانمندي عملی دانشجو با آموختا -1
  .  همبستگی مثبت دیده شد

ن مهارت عملـی  ي پژوهش نشان داد که توانمندي عملی دانشجویان با انجام دادها هسایر یافت -2
  .داري ازنوع همبستگی مثبت وجود دارد ارتباط معنی ها آنتوسط 
هـاي معرفـی شـده توسـط بـورس و اسـالیدهاي        توانمندي عملی دانشجویان با مطالعه کتاب -3

  .نوع همبستگی مثبت وجود دارد داري از آموزشی بورس قزوین ارتباط معنی
یشترین حد و سپس استفاده از سـایت اینترنتـی   شدت همبستگی مثبت در استفاده از استاد در ب

  .کند مطالعه کتاب و جزوات نیز سومین مرتبه اثربخشی را گزارش می. دارد قرار
هاي دانشجویان در موضوعات آموزشی مورد بررسـی در هـر سـه گـروه مـورد مطالعـه        توانمندي
هاي آنان در کـار عملـی بـا     ي دانشجویان از استادان و توانمنديها ههمچنین بین آموخت ؛متفاوت بود
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. دار مشـاهده شـد   هـاي اینترنتـی، رابطـه معنـی     هاي اطالعاتی و سـایت  بازار سرمایه، استفاده از بانک
، سـپس اسـتفاده از    بیشترین میزان اثربخشی آموزشی از تـدریس اسـتاد در کـالس بـه دسـت آمـده      

  .هاي اینترنتی و در آخر استفاده از کتاب و جزوه سایت
گذاران عالوه بـر حضـور در    اثر بخشی هنگامی به بیشترین حد خود رسیده که سرمایه میزان این

  .اند  انجام داده هاي اینترنتی و مطالعه اسالیدهاي آموزشی را تواماً ، کار عملی با سایت کالس مطالعه کتاب
 خوب ها نشان داد که توانمندي عالی و کنندگان در کالس ي دیگر پژوهش در بین شرکتها هیافت

محاسـبه  «موضـوعات  . بـوده اسـت   نسبت به دو ارزیابی ضعیف و متوسط از رقـم بـاالتري برخـوردار    
هـا،   ، در طـرح درس »حجـم مبنـا  «و » یمـت آن قحق تقـدم و  «  ، »چرخه عمر صنعت«، »ها  شاخص

، »گـذاري  آشـنایی بـا مفـاهیم سـرمایه    «انـد و موضـوعات    تري را به خود اختصاص داده نمرات ضعیف
، صـالحیت مجـامع و   »آگاهی از نحوه اطـالع رسـانی  «، »هاي کسب درآمد از بورس یی با روشآشنا«

  .  دادند نمرات باالتري را نشان می بازدهی سهام

  
  پیشنهادها

هـاي بیشـتري    هاي آموزشی در موارد زیر بررسـی  گردد در برگزاري کالس پیشنهاد می - 1
  : صورت گیرد 

   یآموزشهاي مطلوب  شناسائی فرآیند) الف
هاي آموزشی براي عمـوم مـردم و در سـطح     سطح کالسهاي جاري آموزشی در  ارتقاء فرآیند) ب
   ها هدانشگا
  .و لوازم کمک آموزشی ها هتجهیزات و دستگا ، ها اصالح فرآیند ، ابداع) ج
ي و موسسات آموزش عالی کشـور بـه   ها ههاي آموزشی در حال اجراء در دانشگا توجه به فرآیند)د

  ها آنع مشکالت رفمنظور 
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هـاي   کالسعنوان الگو در سطح  هاي جدید آموزشی و معرفی آن به شناسائی و طراحی فرآیند) هـ
   ها هدانشگاآموزشی مناطق و در صورت امکان 

  ایجاد بازار براي ارائه و تبادل خدمات آموزشی) و
اندارد مقایسـه  فرآیندهاي اخذ شده با فرآیند اسـت گردد در مراحل بعدي  همچنین پیشنهاد می 

فرآینـد مطلـوب آموزشـی بـا بیشـترین       تا نهایتاً اي اختصاص یابد گردد و به هر یک از فرآیندها نمره
  .درجه اثربخشی مشخص گردد

  
  پیشنهاد ایجاد یک جشنواره آموزشی براي افراد مرتبط و دخیل - 2

هـاي آموزشـی مطلـوب در سـطح کشـوري،       پیشنهاد می شود براي شناسـائی و معرفـی فرآینـد   
ــوزش     ــاء آم ــه منظــور ارتق ــد ب ــدهاي جدی ــی فرآین ــداع و معرف ــوآوري، اب ــین ن دانشــگاهی و همچن

  .، هر ساله یک جشنواره آموزشی برگزار گرددگذاري سرمایه
  

ي مختلف مالی و اقتصـادي حـداقل درس اختیـاري بـورس     ها هبراي رشت ها هدر دانشگا - 3
  .گذاشته شود

  

  بحث
دیـدگان بـه منظـور سـنجش      پردازیم کـه دلیـل آزمـون مـا از آمـوزش      تدا به این مساله میدر اب

اي کـه خـود    به گونه ،ي خودسنجیها هبدین صورت بوده است که استفاده از شیو ها آموزشاثربخشی 
هایی  اي کارآمد باشد ولی از محدودیت هاي خود را ابراز نمایند، گرچه ممکن شیوه افراد میزان توانایی
مثال هنگامی که فرد در مورد پاسـخ خـود مطمـئن    . باشد ها برخوردار می در پاسخ 1از جمله سوگیري

                                                
1   - Bias 
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تر را در پـیش   آمیز ي مخاطرهها هاي دیگر شیو کنند و عده اي محتاطانه پاسخ را انتخاب می عده, نیست
زیر از انجـام آزمـون   قرار نداده و نـاگ  ها آنپس ما امر سنجش توانایی افراد را به عهده خود . گیرند می

  .شدیم 
رسـد آمـوزش بعضـی از موضـوعات طـرح       به نظـر مـی   ،گونه که در بخش نتایج ارائه گردید همان

 ها ههمچنین باید اشاره کرد که اگر یادگیرند.ضعیف بوده است  ها روند ارائه پاسخ ،درسی، کافی نبوده
یقینـاً تـوان بیشـتري در     ،روبرو شوندبا کار عملی  دهی مخصوصاً یندهاي مختلف یادگیري و یادآبا فر

عنوان مثال  این مساله را از کار با دانشجویانی که به .کنند اداره موارد مواجه شده در خود احساس می
سـهام   By Paper     هاي دانشگاه به عنوان تکلیف درسی اقدام به خرید و فروش مجازي یا در کالس

نتایج تحقیق مورد اشاره و از آنجا که بین توانمندي دانشـجو و  با توجه به  ،بنابراین .نمودند، دریافتیم
داري به دست آمده است، توجه به برطرف کردن نقاط ضعف آموزش  موضوعات آموزشی تفاوت معنی

  .رسد موضوعات درسی خاص و تقویت نقاط قوت الزم به نظر می
آمـوزش بـا عوامـل آموزشـی     اینکه در این تحقیق نمره توانمنـدي دانشـجو در برنامـه      با توجه به

 ،بنـابراین  .ي دانشجو از استاد بیشترین میزان بوده استها هارتباط داشته و نتایج نشان داد که، آموخت
ضرورت توجه به محیط کارآموزي و داشتن شرایط مناسب آموزشـی بـراي ارتقـاي کیفیـت آمـوزش      

  .شود احساس می
شـد توانمنـدي دانشـجو در کـار عملـی      ي پژوهش که مشـخص  ها هبر اساس یافت ،از طرف دیگر 

توان به اهمیت نقش استاد در باال رفتن توانمنـدي   می ،ي آنان از استاد ارتباط داردها هبورس با آموخت
که این مساله به شـدت بـر لـزوم آمـوزش و توانمندسـازي مربیـان و اسـاتید         .دانشجویان اشاره نمود

  .گذاردگذاري صحه می سرمایه
گذاران قادر بـه تحلیـل بـازار و     مطالعه، درصد پایینی از دانشجویان و سرمایهدر بخش دیگري از  

انـد و یـا کـل فرآینـد      هـا شـرکت نکـرده    این عده یا به صورت کامل در کـالس .اند  درك مفاهیم بوده
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ي عملی کمتـر بـا بحـث و توضـیح     ها آموزشبه صورت آموزش نظري ارائه شده و  ها آنیاددهی براي 
  .است کافی همراه بوده

دهـی موضـوعات درسـی کـه توانمنـدي       با توجه به نتایج پژوهش الزم است در در نحوه آموزش 
بازنگري و اصالحاتی انجـام گیـرد و محـیط     ،دانشجویان و سرمایه گذاران در آن ضعیف گزارش شده

و هاي مـورد نیـاز فـراهم گـردد      عملی آموزش را به نحوي اصالح نمایند که امکان دستیابی به مهارت
هـاي آتـی دانشـگاه و     ریزي تاًمین نیازهاي آموزشی عملی دانشجویان و سایر سرمایه گذاران در برنامه

  .تاالر بورس منظور گردد
  

  

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي استانیگذاران در بورسارزیابی آموزش سرمایه

 دکتر پرویز پیري
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  مقدمه
یکی از دالیل اصلی مشارکت اندك مردم در بازار سرمایه، عـدم آگـاهی آنـان از چگـونگی       •

طور کلی دانش عمومی اندك جامعـه از مفـاهیم و کـارکرد بـازار اوراق      فعالیت در این بازار و به
 . است بهادار

گـذاران منتقـل کـرده و     که بتواند آگاهی الزم را به سرمایه مؤثري ها آموزشطرح و اجراي   •
  . آنان را آگاهانه به بازار سرمایه وارد نماید، از مسائل ضروري بازار است

یه در صورتی که با شناخت وآگـاهی آنـان همـراه باشـد،     حضورگسترده مردم در بازار سرما •
  .کند هاي مولد هدایت می گذاري اندازهاي کوچک را انباشته کرده و به سوي سرمایه پس

گیـري   ینـد تصـمیم  آدر فر هـا  آني انجـام شـده و اثـر    هـا  آمـوزش در این مقاله به ارزیـابی   •
 .شود گذاران در تاالرهاي استانی پرداخته می سرمایه

 
 گذاران ري بر ادبیات موضوعی آموزش سرمایهمرو

 
هاي اخیر در خصوص بازار بورس و مسـائل مـرتبط بـا     تحقیقات قابل مالحظه اي طی سال •

خورد، تحقیقـاتی اسـت کـه بـازار بـورس را از       اما آنچه بیشتر به چشم می. آن انجام شده است
 . دیدگاه سرمایه و یا قوانین مربوطه بررسی کرده اند

ي حرکت به سمت توسعۀ اقتصادي این است که مجموعۀ اقتصـاد بتوانـد   ها ویژگییکی از   •
گذاري مورد نیاز اقتصاد ملی و در صـورت مـازاد بـه سـوي      اندازها را به سوي سرمایه منابع پس
 . هاي خارجی هدایت کند گذاري سرمایه

ط بـورس  تا زمان مهیـا شـدن شـرای   (اي  ي منطقهها وجود بورس اوراق بهادار و حتی بورس •
اي کشور و بسط فرهنگ سـهامداري و   تواند در جهت دستیابی به اهداف توسعه می) نیکیالکترو
 . گذاري بسیار مفید باشد سرمایه
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گذاران با توجه بـه واگـذاري سـهام عـدالت و      به این ترتیب، اهمیت موضوع آموزش سرمایه •
  .شود تر می رنگ پر گذاري بیش از پیش اي در بسط فرهنگ سرمایه نقش تاالرهاي منظقه

  

 سیستم آموزش بازار سرمایه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مسئول آموزش کیست؟
بیند و نیازمنـد تـدوین و    ، فرآیندي بلند مدت را پیش رو می سازي در بازار سرمایه فرهنگ •

 . هایی با گستره زمانی طوالنی است اجراي طرح

د نهادهاي فعال در ایـن بـازار و   از سوي دیگر بسط و تعمیق فرهنگ بازار سرمایه، هر چن  •
  . سازد، نباید با رویکردي انتفاعی نگریسته شود در نهایت کل اقتصاد جامعه را منتفع می

  دریافت نظرات سهامداران  ...برنامه ریزي و ، نیازسنجی مخاطبان

  ی اولیه مبانی مقدماتی آموزشطراح

  ي اولیهها آموزشاجراي 

  ي انجام شدهها آموزشارزیابی 

  ها آموزشطراحی تفضیلی 

  ...به منظور تشویق و  ها آموزشاعالم نتایج   انگذار سرمایهدریافت بازخور از طریق 



 

53  )شیراز(االت ارائه شده در اولین همایش استانی مق

سازي، از آن رو که  اي در حوزه بازار سرمایه برخالف فرهنگ ي تخصصی و حرفهها آموزش  •
سـیار کوتـاه تـري را    دهد و دامنه زمانی ب طیف خاصی از جامعه و نه کل آن را مخاطب قرار می

  . تواند با اهداف انتفاعی صورت گیرد، توسط بخش خصوصی قابل ارایه است دربردارد و می
نیـاز از نظـارت سـازمان و شـرکت بـورس و اوراق       یی نیز بیها آموزشهر چند انجام چنین  •

  .رسد یی ضروري به نظر میها آموزشبهادار نیست و وجود مجوز براي متقاضیان ارایه چنین 
  

 تجربه کشورهاي موفق

گذاران توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکـا انجـام    اقداماتی که در راستاي آموزش سرمایه
 :شود به شرح زیر است می

 ها هبا هدف ارایه امکان جستجو در پایگاه داد SECاندازي یک صفحه ویژه در وب سایت راه •
 .گذاران هاي رایج سرمایه و پاسخ به پرسش

ر چندین نشریه با هدف معرفی ابزارهاي مـالی جدیـد، راهبردهـاي مناسـب و دیگـر      انتشا  •
  .گذاري مطالب مرتبط با سرمایه

  .هاي دوسویه آزمون و محاسبه آزمایشی سرمایه گذاري در اینترنت ارایه سرویس  •
 .گذاران دادن هشدارهاي الزم به سرمایه  •

  .ي خاص کالهبردارانها هبا شیوي آموزشی براي آشنایی بزرگساالن ها هبرگزاري دور  •
 .ها هو دانشگا ها آني آموزشی در دبیرستها هبرگزاري دور  •

  . برگزاري سمینارهاي بزرگ آموزشی  •
  .گذاران انتشار نشریات آموزشی رایگان براي سرمایه  •
  . گذاران بدون نیاز به پرداخت عوارض ایجاد خط تلفن رایگان براي راهنمایی سرمایه  •
 . کنند تماس برقرار می NYSEصی به مراجعان و افرادي که به هر صورت با گویی شخ پاسخ  •
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  ادامه تجربه کشورهاي موفق
 :وظایف واحد آموزش کمیسیون اوراق بهادار مالزي عبارت است از

ي مـالی و  هـا  هي آموزشی ویژه مدیران، واسـط ها هبرگزاري سمینار، کارگاه آموزشی و برنام  •
 .گذاران جزءسرمایه

ي آموزش تکمیلی و تخصصی ویـژه افـراد داراي مجـوز فعالیـت در بـازار      ها هاري برنامبرگز  •
  .سرمایه

ي آموزشی ویژه کارکنـان کمیسـیون اوراق بهـادار در محـیط کـار یـا در       ها هبرگزاري برنام  •
  .منزل

 .برگزاري آزمون اعطاي مجوز فعالیت در بازار سرمایه  •

 .به سرمایه گذاران بازار سرمایه آموزش سرمایه گذاران در خصوص حقوق متعلق  •

ارتقاي فرهنگ سـرمایه گـذاري در بـازار سـرمایه در میـان عمـوم مـردم از طریـق نصـب            •
 . تابلوهاي نمایشی و توزیع مواد و ابزارهاي آموزشی

  
 روش تحقیق، جامعه و نمونه آماري

 پیمایشی : روش تحقیق •

  پرسشنامه: ابزار تحقیق  •
در  سهامداران در کلیه منـاطق شـرکت بـورس اوراق بهـادار    کلیه  :ي آماري پژوهشجامعه  •

  سراسر کشور 
  نفر 140یکی از پنج روز کاري هفته به طور تصادفی با تعداد : نمونه آماري  •
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  ها هفرضیات تحقیق، تحلیل آماري و آزمون فرضی
و موفقیت ) مخصوصاً سهامداران مبتدي(بین ارائه آموزش به سهامداران  :فرضیه اول •

 .)H1(گذاري آنان رابطه همبستگی مستقیم وجود دارد یهسرما

 .)H1(اند گذاران موفق بوده در آموزش سرمایه ها آنتاالرهاي است :فرضیه دوم •

در موفقیت  ها آنمراجعه حضوري سهامداران شهرستانی به تاالرهاي شهرست :فرضیه سوم •
 .)H1(گذاران تاثیر با اهمیتی داردسرمایه

  

  تحلیل آمار توصیفی
    

 آمار توصیفی –1جدول 

 
  
 انحراف استاندارد میانگین تعداد مشاهده عنوان
  .958934  2.55716 691 گذاران مبتدي آموزش سرمایه

  .969968  2.61677 501 موفقیت تاالرها در آموزش

اثر مراجعه حضوري در موفقیت 
 سرمایه گذار

313 2.72204  994887.  
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  ي استانی از نظر جنسیتمراجعین به تاالرها - 1نمودار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 هاي استانی میزان تحصیالت مراجعین به تاالر -2نمودار
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 شغل مراجعین به تاالرهاي مناطق -3نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 نحوه آشنایی سهامداران با بازار سرمایه -4نمودار
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  االرهاي منطقه ايسوابق سهامداري وفعالیت در ت -5 نمودار

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 صرف شده در طول هفته فعالیت -6نمودار
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  آزمون فرضیات تحقیق
 ها هنتایج آزمون فرضی -2جدول

  
 نتیجه معنی داري tآماره  اختالف میانگین بازده اطمینان% 95 عنوان متغیر

  آزمون
 ها هفرضی

 حد اکثر حد اقل

آموزش سرمایه 
 ديگذاران مبت

 H1تایید  000. 15.273 557164. 62879. 48554.

موفقیت تاالرها در 
 آموزش

 H1تایید  000. 14.233 616766. 70191. 53163.

اثر مراجعه 
حضوري در 

موفقیت سرمایه 
 گذاران

 H1تایید  000. 12.840 722045. 83269. 61140.

  
  

  ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهاي تحقیق -3جدول
 

آموزش 
سرمایه 
گذاران 
 مبتدي

موفقیت 
تاالرها در 
 آموزش

اثر مراجعه 
 حضوري

 عنوان پارامتر

 آموزش سرمایه گذاران مبتدي ضریب همبستگی  0.790  0.875 1.000

 سطح معنی داري     .
 تعداد  313  501 691

 موفقیت تاالرها در آموزش ضریب همبستگی  0.862 1.000 0.875
 يسطح معنی دار  0.000 . 0.000
 تعداد 313 501  501

0.790  0.862
**  

 اثر مراجعه حضوري در موفقیت سرمایه گذار ضریب همبستگی 1.000

 سطح معنی داري . 0.000 0.000
 تعداد 313 313 313
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 نتیجه گیري

سازي و آموزش مفاهیم، کارکرد و ارکان بازارسرمایه در جامعه ایران که برخالف سابقه  فرهنگ* 
میلیـونی آن   70درصـد از جمعیـت    4ساله بورس اوراق بهادار، تنها نزدیک بـه   40ب به فعالیت قری

 . سهامدار هستند، یک ضرورت است

به این ترتیب از یک سو، توسعه بازار سرمایه به عنوان ابزار گردآورنده پـس انـدازهاي خـرد و    * 
سازي و ارتقاي دانش  فرهنگ بدون هاي مالی، پذیر و دارایی هاي سرمایه به سوي شرکت ها آنهدایت 

سازي از آن رو که اهدافی غیرانتفـاعی   فرهنگ. عمومی و آشناسازي جامعه با بازار ممکن نخواهد بود
ي احتمـالی،  هـا  هو بلند مدت همچون ورود آگاهانه مردم به بـازار سـرمایه، جلـوگیري از سوءاسـتفاد    

کند، توسط بخش خصوصی که  ا دنبال میي مالی رها هاصالح رفتار سهامداران و بهبود عملکرد واسط
اصالتی انتفاعی دارد انجام ناشدنی است و در ساختار جدید بازار سرمایه تنهـا نهـادي کـه صـالحیت     

  . پذیرش مسوولیت آن را دارد، سازمان و حتی شرکت بورس و اوراق بهادار تهران است
توسـط بخـش خصوصـی     اي و پیشـرفته در بـازار سـرمایه    ي حرفـه هـا  آمـوزش هر چند ارائـه   *
پذیر است و ضرورتی به حضور اجرایی سازمان بورس در این عرصه نیسـت، امـا نقـش نظـارتی      امکان

  .آور است این سازمان در این زمینه نیز الزام
بسط و تعمیق فرهنگ بازار سرمایه هر چند نهادهاي فعال در این بازار و در نهایت کل اقتصاد  *

 . اید با رویکردي انتفاعی نگریسته شودجامعه را منتفع می سازد، نب

سازي رویکردي انتفاعی داشـته باشـد، بـه بازاریـابی بـراي اوراق بهـادار        در صورتی که فرهنگ *
ي مالی تنزل خواهد یافت و به جاي تعمیـق دانـش عمـومی و دعـوت بـه      ها هخاص یا خدمات واسط

سازي  بنابراین فرهنگ. خواهد پرداختحضور آگاهانه مردم در بازار سرمایه به تحریک احساسی آنان 
کند و ایـن کـار بایـد     و آموزش مفاهیم پایه بازار، سرمایه نقشی حساس در اقتصاد کل کشور ایفا می

   .صورت درست و صحیح صورت گیرد هب
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توانـد بـه عنـوان ضـرورتی      در این راستا استفاده از تجربه کشورهاي موفق در بازار سرمایه می *
که نبایـد مسـئولیت خطیـر صـدا و      هاي در حال توسعه قلمداد شود، ضمن آن ي بورسانکارناپذیر برا

گذاري در بازار سـرمایه را   سیما و مطبوعات در فرهنگ سازي و آموزش و شناساندن بورس و سرمایه
  .نادیده گرفت
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  چکیده
گـذاران نیـز از آن    آمـوزش سـرمایه  . ي توسعه دانستاه هترین پای توان یکی از اصلی آموزش را می

تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم در توسعه بازار سرمایه ایفاي  جهت داراي اهمیت است که می
 .آینـد  افزاري بازار سرمایه به حساب می گذاران موجود و بالقوه مهمترین رکن نرم سرمایه. نقش نماید

 بـه توسـعه و کـارایی بـازار سـرمایه کمـک شـایانی        ها آنمالی در بدیهی است ارتقاي دانش و سواد 
براي  ي جامعی راها هاز این روست که بورس اوراق بهادار در بسیاري از کشورهاي دنیا برنام. نماید می

  مقالـه حاضـر نتـایج تحقیقـی در ایـن رابطـه را ارائـه       . گذاران خود پیاده کرده اسـت  آموزش سرمایه
  .دهد می

  
  مقدمه
پروژه جدیـدي را در رابطـه بـا آمـوزش      IOSCO ، کمیته بازارهاي نوظهور2000سال  وامبردر ن
 ي موجـود هـا  هعـالوه بـر حفـظ برنامـ     این بود که مذکور هدف اصلی پروژه. کرد گذاران آغاز سرمایه

گذاران پیشقدم و مشتاق  گذاران در امر آموزش سرمایه که چرا قانون گذاران دالیل این آموزش سرمایه
هـایی   توانند استفاده نمایند و در بررسی شـکایات از چـه روش   میاز چه منابع مالی که  و این ستنده

  .بیان نمایدهاي مورد نظر در این حیطه را  د و نیز ریسککننباید استفاده 
نفر از اعضاي عضو کمیته بازارهاي نوظهـور   33.دکراي طراحی  براي این منظور پرسشنامهکمیته 
سـایر اعضـا در ایـن حیطـه     . پاسـخ دادنـد   ایـن پرسشـنامه  از اعضاي آن هستند، بـه   میکه حدود نی

اي از پرسشـنامه   در ایـن بخـش خالصـه    .لذا در تعمیم نتایج باید دقت کرد. انجام نداده بودند میاقدا
  .شود میمذکور ارائه 

ان خـود  گذار سرمایهشد، برنامه آموزشی براي  میرا شامل % 82که اکثریتاعضا نفر  33نفر از  27
بعـالوه  . گذاران خود نداشـتند  سایرین هیچ برنامه آموزشی براي سرمایه .طراحی و در حال اجرا بودند
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از اعضاي قانونگذار در کمیته، یک برنامه آموزشـی  % 40قل احد که در این تحقیق میدانی معلوم شد
  .ان خود داشتندگذار سرمایهبراي 

  
در پاسخ به پرسـش مطـرح شـده    . هاي مطرح شده بود ي آموزشی یکی از پرسشها هقدمت برنام

برنامـه آمـوزش   بیـان کردنـد کـه    از اعضـا   %40حدود  یعنینفر  27نفر از   12پیرامون این موضوع، 
 5 وسـال   1 – 3بـین   یاعضا برنامه آموزشـ  از %37. ندرسال دا 3بیشتر از  مدت گذاران براي سرمایه

ي آموزشـی  هـا  هتعداد برنامـ  ها نشان داد پاسخ .کرده بودند عضو نیز برنامه آموزش خود را تازه شروع
این امر نشان دهنده رشـد آگـاهی در میـان اعضـاي کمیتـه      . استسال گذشته دو برابر شده  3طی 

ي هـا  هنمودار زیر قدمت برنامـ  .گذاران است ي آموزش سرمایهها همنافع مربوط به برنام پیرامون نیاز و
در این نمودار محورهاي افقی و عمودي به ترتیب بیانگر سـالهاي  . دهد آموزشی بین اعضا را نشان می

  .باشند وانی اعضا میاو فر ها هقدمت برنام
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یکـی  . ي مختلفی را در نظر گرفتها هتوان انگیز ي آموزشی میها هسازي و اجراي برنام براي پیاده
پاسـخ دهنـده   عضـو   27نفـر از   9 .لزامات قانونی دانستتوان ا در این بین را می ها هاز مهمترین انگیز

در . یی اسـت هـا  هعامـل اصـلی در تـدوین چنـین برنامـ     الـزام قـانونی    معتقد بودند %33حدود یعنی 
اکثـر  بـا ایـن حـال،    . ان در فرایند ایجاد قـانون اوراق بهـادار بـود   گذار سرمایهپاکستان برنامه آموزش 

گـذاران   تحت الزامات قانونی حمایت از سرمایه% 67نی در حدود گذاران یع ي آموزش سرمایهها هبرنام
ی یهـا  هبرنامـ  نیـز، اعضا انتظار دارند حتی در صورت نبود الزامـات قـانونی    ،بنابراین. طراحی شده بود

  .طراحی گردد گذاران براي سرمایه آموزش براي
اسـت کـه    مـی د مهي آموزشـی میـان اعضـا از مـوار    ها هاجراي برنام بررسی دلیل اصلی طراحی و

کننـدگان کمـک    اي بـه اسـتفاده   تواند در یافتن عامل اصلی و انگیزه غالب در تدوین چنین برنامه می
تحـت قـانون اوراق بهـادار     در بررسی به عمل آمده عالوه بر الزامات قانونی که در اکثر کشورها. کند

. یی مـورد نظـر باشـد   ها هرناموجود دارد، دالیل دیگري نیز ممکن است براي تدوین و برپایی چنین ب
  :توان از جمله این دالیل دانست موراد زیر را می

 در توسعه و رشد بازار میمشارکت عمو -1

 از نقش قانونگذار گذار سرمایهتوسعه درك  -2

 گذاران جدید و اقلیت گذاري بین سرمایه ارتقاي سواد مالی و سرمایه -3

 ذاريگ هاي سرمایه گذاران در انتخاب فرصت کمک به سرمایه -4

 افزایش درك عموم نسبت به حقوق و وظایفشان -5

 گذاران گذاران جهت حداکثر کردن اهرم منابع قانون استفاده از شکایات سرمایه - 6

هـدف   در بعـد اول، . ارددو وجـه د  هـا  همربوط به شناخت دالیـل تـدوین و برپـایی برنامـ     سوال
ارزیـابی  بعـد دیگـر آن،   و ي آموزشی شده اسـت  ها هشناسایی دالیلی است که باعث ایجاد برنام

  .باشد می بندي دالیل فوق اهمیت و اولویت
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بـه  را گـذار   گذار از نقش قانون ، توسعه درك سرمایهپاسخ 27نفر از  26 یعنی از اعضا،% 97حدود
  .کردندعنوان یکی از مهمترین دالیل تلقی 

عامل نفر  25ی درصد از اعضا یعن% 93افزایش درك عموم نسبت به حقوق و وظایفشان از سوي 
  .شد مهم دیگري عنوان

ان گـذار  سـرمایه گـذاري بـین    مشارکت عموم در توسعه و رشد بازار، ارتقاي سواد مالی و سـرمایه 
عضو یعنی  24گذاري از سوي  سرمایه يها گذاران در انتخاب فرصت جدید و اقلیت و کمک به سرمایه

ع قانونگـذاران  بجهت حداکثر کردن اهرم منـا گذاران  و استفاده از شکایات سرمایه از اعضا% 89حدود 
  .از اعضا بود% 74نفر یعنی حدود  20دلیل عنوان شده از سوي 

  .گذاران است ي آموزش سرمایهها هدر هند، الزام قانونی انگیزه اصلی برنام
هـاي افقـی و    محـور  .ارائه شده اسـت نمودار آماري زیر جهت ارزیابی سطح اهمیت دالیل مذکور 

  . باشد نمودار به ترتیب بیانگر دالیل عنوان شده و فراوانی اعضا میعمودي این 
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گـذاران   گذاري و مالی در بین سـرمایه  دهد که رشد سواد سرمایه تجزیه و تحلیل آماري نشان می
شد و توسعه بـازار  گذاران از حقوق و وظایف خود و مشارکت عموم در ر بومی، افزایش آگاهی سرمایه

 دالیل تدوین برنامه -2نمودار شماره 
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این مسئله با هدف دستیابی بـه  . ي آموزشی استها هدالیل اصلی مورد نظر قانونگذاران در وضع برنام
در حال حاضر در بسیاري از اقتصـادهاي نوپـا وجـود     چهاز آن و کاراتر تر بازارهاي عمیق تر و گسترده

گـذاران در   و کمـک بـه سـرمایه   گـذار   گذار از نقـش قـانون   توسعه درك سرمایه. دارد، هماهنگ است
ان گـذار  سرمایهاستفاده از شکایات . گذاري به عنوان دومین دلیل قرار دارد هاي سرمایه انتخاب فرصت

تـرین مـورد در بـین اکثـر      گـذاران بـه عنـوان کـم مربـوط      جهت حداکثر کردن اهـرم منـابع قـانون   
از  کمیتـه گـذاران عضـو    قـانون دهـد کـه بسـیاري از     این امر نشان مـی . دهندگان مطرح گردید پاسخ

هـاي الزم   است که زیر ساخت آنلیل این امر نیز د. نمایند ان استفاده زیادي نمیگذار سرمایهشکایات 
  .مانند اینترنت را در اختیار ندارند

گـذاران نحـوه تـامین     ي آموزشی براي سـرمایه ها هبا توجه به اهمیت تدوین و برپایی چنین برنام
در پرسش از اعضـا در  . آید میي مهم طراحان و مجریان آن به حساب ها هاز دغدغ اه همنابع این برنام

بانـک  بـه علـت در دسـترس نداشـتن     اعضا نفر 27نفر از  9 ها آنمورد منابع تخصیص یافته از سوي 
کادر اداري که بـه صـورت    ،بسیاري از اعضا .پاسخ ندادنداطالعاتی الزم براي پاسخ به چنین پرسشی 

در اطالعات ارائـه شـده از سـوي    . ي آموزشی شرکت کنند، در اختیار نداشتندها هر برنامتمام وقت د
در  .نفر عنوان شـد  1 – 55آموزشی  يها هدهندگان، تعداد کادر اداري درگیر در برنام تن از پاسخ 18

کردنـد از سـوي کمیسـیون بـورس مـالزي       میفعالیت  ها هی که در این برنامنفر از کارکنان 55مالزي 
مشـارکت  ي گـذار  سـرمایه کارمند در آموزش  10کمتر از  ها ها بورسسایر در  .شدند تامین مالی نمی

ي آمـوزش  هـا  هکننـده در برنامـ   زیـادي از کـادر اداري شـرکت    در بلغارسـتان تعـداد نسـبتاً   . داشتند
ن گـذاران خـاطر نشـا    بسـیاري از قـانون  . شدند تامین مالی می VSAID ان از سوي پروژهگذار سرمایه

از نظـر  . نـد ران مشـارکت دا گذار سرمایهدرصد از کادر اداري در آموزش  10 – 15کردند که کمتر از 
تعیـین شـده بـه     کـل بودجـه  % 10کمتـر از   دالر آمریکـا  23.000 – 800.000بین  ی، مخارجمالی

در جمهوري اسلونی این مخارج . مخارج شده بود صرف دالر آمریکا 168.000در پرو . آمد میحساب 
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از سـوي   هـا  هدر آفریقـاي جنـوبی ایـن برنامـ     .ها پرداخت شـده بـود   از سوي شرکت مدیریت دارایی
گونه کـه مالحظـه شـد در بسـیاري از کشـورهاي عضـو،        همان .ي صنعت پرداخت شده بودها انجمن

  .یی را به عهده دارندها هبرخی نهادها تامین مالی چنین برنام
ان، در گـذار  سـرمایه ي آموزش ها هگذاران داراي برنام انوناز ق% 78نفر یعنی حدود  27نفر از  21

ایـن امـر اهمیـت همکـاري     . ي صـنعتی بودنـد  هـا  ي خود قانونگذار یـا انجمـن  ها آنمشارکت با سازم
  .دهد میو بخش خصوصی را نشان ي صنعتی ها باانجمن

براي  را ناگذار سرمایهي ها وجود چنین انجمن) EMC( کمیته بازارهاي نوظهور برخی از اعضاي 
ز مبـالغی را بـراي کمـک بـه     نیـ برخی . دانستند میمفید  خودارتقاي درك عموم از حقوق و وظایف 

ان گـذار  سـرمایه ي ها گذاران در تشکیل انجمن اما این که آیا قانون. کردند مییی اهدا ها چنین انجمن
بایـد   IOSCO کمیتـه سـوي  از  رسد میبه نظر باید نقشی فعال ایفا نمایند یا خیر، موضوعی است که 

 .بیشتر مورد توجه قرار گیرد

یی، حمایت از سهامداران ها هدالیل مطرح شده پیرامون لزوم برپایی چنین برنام ترین یکی از مهم
در بسیاري از بازارهاي در حال توسعه، سهامداران اقلیت سهم قابل تـوجهی از  . شود میاقلیت عنوان 

درصد و در چین تایپه این نسبت بـه   5/23اي مثال در مراکش بر. دهند میبازار را به خود اختصاص 
ي آموزشـی در بـین اکثریـت    ها هعلیرغم احساس نیاز و درك اهمیت تدوین برنام. رسد میدرصد  70

در نظـر  ان گـذار  سـرمایه براي آمـوزش   يروش مشخص و استانداردتوان  میکشورهاي عضو کمیته ن
ي مختلـف و حتـی در یـک    هـا  ان حاضـر در بـورس  گذار سرمایهسطح دانش و سواد مالی بین . گرفت

شناسـایی   ها آني ها یی در ابتدا اولویتها هلذا باید در طراحی چنین برنام. بورس واحد یکسان نیست
 .ي الزم براي پوشش نیازهاي موجود طراحی گرددها هو برنام
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تـرین   مهـم  ، انگـذار  یهسـرما دالیل و منابع تامین مالی برپایی برنامه آموزش  ، پس از بیان اهمیت
دیگـري اسـت کـه از اعضـاي      یی گنجانده شود پرسشها هي آموزشی که باید در چنین برنامها هجنب

 :ي مهم مورد نظر به شرح زیر بیان شدها هجنب. شرکت کننده سوال شد

 ها هوحق الزحم ي طراحی شدهها هافشاي ریز برنام •

 ي طراحی شدهها هتوسعه درك از مندرجات برنام •

 ي مربوطها عه درك از ریسکتوس •

 حفاظت در مقابل تقلب و پیشنهادات غیر قانونی •

 ي خودگذار سرمایهي ها يژکمک به افراد در تعیین استرات •

  .دنده میي دریافتی را نشان ها دیاگرام پاسخ ،7الی  3نمودارهاي شماره 
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 ها هتوسعه درك از مندرجات برنام -4نمودار شماره 
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 درك از ریسک - 5نمودار شماره 

 )1=بیشترین اهمیت (سطح اولویت 
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و  هـا  در درك ریسـک  انگـذار  سـرمایه کمک بـه  توان دید،  میگونه که در نمودارهاي فوق  همان
در مقابل تقلب و پیشنهادات غیر قانونی، از مهمتـرین اهـداف در رابطـه بـا طراحـی       ها آنحفاظت از 

در اولویت سـوم   ها هاز مندرجات برنامدرك بهتر . شود میان محسوب گذار سرمایهي آموزش ها هبرنام
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 حفاظت درمقابل تقلب -6نمودار شماره
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 کمک به تعیین استراتژسیهاي فردي -7نمودار شماره
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شـان و نیـز افشـاي ریـز     های يگذار سرمایهي ها ان در تعیین استراتژيگذار سرمایهکمک به  .قرار دارد
  .ي بعدي قرار داردها در اولویت ها هالزحم وحق ها هبرنام

و ابـزار   هـا  کتوان مانند هر برنامه آموزش دیگري از تکنی میان گذار سرمایهي آموزش ها هدر برنام
  :آموزشی مناسب نظیر موارد زیر استفاده نمود

 مقاالت متن بروشورها و -1

 ي شبکهها سایت -2

 مراکز مشاورهبه دسترسی  -3

 ویدئوهاي آموزشی -4

 ي شکایت استانداردها استفاده از فرم -5

 ي آموزش مناسبها هفراخوان جهت تشکیل برنام - 6

 ستفاده از جراید در امر آموزشبا استفاده از جراید و اي آموزشی ها هبرنام فراخوان  -7

 ها هسمینارها، همایشهاي شهري و بازدید از دانشگا -8

 ي اجراییها هافت -9

 .نرادیو وتلوزیو -10

 
هـاي شـهري و    ایشبروشور و مـتن مقـاالت، همـ   دوتکنیک توزیع  ي بیان شده،ها از بین تکنیک
بـه ایـن مـوارد     عضـو  27از  25. گیرد میمورد استفاده قرار بیشتر  اعضا ، از سويها هبازدید از دانشگا
هاي شبکه بسیار  بیان کردند که در حال حاضر توسعه سایت% 78عضو یعنی حدود  21. اشاره کردند

  .رایج شده است
 17. ستفاده از رادیو و تلوزیون نسبت به بقیه کـاربرد کمتـري داشـت   ا فراخوان برنامه آموزشی با

یی نظیر خطوط تلفن، مراکز مشاوره، تهیه ها کبه ترتیب تکنی% 44عضو یعنی  12و % 63عضو یعنی 
زیـک  ي اجرایی براي حدود کمتـر ا ها هو تهیه افتاستفاده از جراید در امر آموزش ویدئوهاي آموزشی، 
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ي شـکایت اسـتاندارد   هـا  از اعضـا از فـرم  % 22عضو یعنی حدود  6تنها . کارگرفته شد هاز اعضا بسوم 
  .کنند میاستفاده 

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زیـر  کننده در نظر سنجی سوال شـد کـه آیـا در مـورد موضـوعات       در پرسشی از اعضاي شرکت
  ؟ یا خیر اند نجام دادهتحقیقی ا

بـه   مـؤثر نـوع افشـا بـه صـورت     استانداردهاي موجـود پیرامـون افشـا و ایـن کـه کـدام       کفایت 
 کند میگیریشان کمک  ان در تصمیمگذار سرمایه

 هایشان  ان اقلیت در قضاوتگذار سرمایهالی بین ي مها سطح تجربه و آگاهی •
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 کارگیري هاي قابل به تکنیک

 فراوانی

 ها ههاي قابل بکارگیري در برنام تکنیک - 8نمودار شماره
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مانند جداول پرداخت مالیاتی،  در مواردي مانند ها آني ها نگرانی و انگذار سرمایهانتظارات  •
ي اقتصادي دولت، ترجیحات و تمایالت قوي به اوراق قرضه دولتـی  ها سیاستتغییرات ثابت در 

 .و غیره

 
سـطح تجربـه و سـواد    . تحقیق کرده بودنـد  انداردهاي افشانفر از پاسخ دهندگان، پیرامون است 7
نفر از پاسخ دهنـدگان   4. عضو مورد مطالعه قرار گرفته بود 7از سوي  ان اقلیت نیزگذار سرمایهمالی 
در تایلنـد  . موانع موجود تحقیق کرده بودنـد  و ها آني ها ان، نگرانیگذار سرمایهپیرامون انتظارات  نیز

 مـؤثر ان، تجربه و فاکتورهاي گذار سرمایهیی جهت ارزیابی نگرش ها هرکز بر گروتحقیقی میدانی با تم
ان و سایر موضوعات مـرتبط صـورت گرفتـه    گذار سرمایهي، منابع اطالعاتی گذار سرمایهبر تصمیمات 

  .بود
ي در بـورس اردن  گـذار  سرمایهاردن نیز در تحقیقی پیرامون عوامل مهم براي جذب و نگهداشت 

عضـو کمیتـه بازارهـاي     ولی اصـلی بسـیاري از قانونگـذاران   غدلمش ر،توسعه بازا. داد پژوهشی صورت
گزارش کمیتـه فنـی    ان،گذار سرمایهي در بین گذار سرمایه با رشد سواد مالی و. بود )EMC(نوظهور 

ندارد زیرا سطح تجربه و سـواد   نشان داد که یک برنامه آموزشی مناسب و هماهنگ براي همه وجود
با این حال براي افراد فعـال در بازارهـاي اوراق بهـادار یـک     . ان خیلی متفاوت استگذار ایهسرممالی 

ــف   . ســطح حــداقلی از دانــش الزم اســت  ــه مختل ــالی و تجرب انجــام تحقیقــی در ســطوح ســواد م
ان گـذار  سـرمایه بـراي   مؤثردر طراحی یک برنامه آموزشی  EMC توانند به اعضاي میان گذار سرمایه

 .کمک نمایند

. ان موجود، از اعضا مورد پرسش قرار گرفتنـد گذار سرمایهي آموزش ها هلزوم حفظ و توسعه برنام
ي آموزشـی، کوشـش   هـا  هاز پاسخ دهندگان براي افـزایش برنامـ  % 85نفر یعنی حدود  27نفر از  23
ز از ي آموزشی نیـ ها هحذف برنام. نفر بیان کردند که تمایل به حفظ برنامه موجود دارند 40. کنند می
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ان گـذار  سـرمایه این اطالعات رشد سریع اهمیت آموزش . سوي هیچ یک از پاسخ دهندگان بیان نشد
 .دهد مینشان  EMCرا نزد اعضاي 

  

  نتیجه گیري
 EMC ان از سوي بسیاري از اعضـاي قانونگـذار  گذار سرمایهمطالعه فعلی نشان داد بحث آموزش 

بـر   هـا  آن. پرسشنامه را تکمیل کرده بودند اعضااز  %50قریب به . مورد توجه زیادي قرار گرفته است
. به عنوان یک تشکل بین المللی براي مبادله اطالعات و تجربیات تاکید کردند IOSCO اهمیت نقش

ان موضوعی است که نیـاز  گذار سرمایهتمام شرکت کنندگان در این مطالعه تاکید کردند که آموزش 
  .دارد IOSCOبه کار بیشتري از سوي 

درصـد از منـابع    10 – 15کنندگان در این مطالعه بیان کردند که تمایل دارنـد بـیش از    کتشر
ان داشـتند و قصـد   گذار سرمایهیی عملی براي آموزش ها هبرنام ،اکثریت. خود را صرف آموزش نمایند

ي عملیـاتی  هـا  هاعضایی هـم کـه چنـین برنامـ    . داشتند تالشهاي خود را در این حوزه افزایش دهند
این مطالعه نشان داد که تنها چند عضو از اعضـا  . شوند مییی آماده ها هتند براي آغاز چنین برنامنداش
اعضاي قانونگذار بازارهـاي  . ان را از جنبه اثر بخشی آن ارزیابی کردندگذار سرمایهي آموزشی ها هبرنام

بـراي دیگـران مفیـد    توانـد   مـی دانش و تجربه قابل درك که  توسعه یافته به این امر توجه دارند که
ي گـذار  سـرمایه به ارتقاي سطح سواد مالی و  EMCبسیاري از قانونگذاران . باید گردآوري شود باشد،
در اقتصـادهاي  . دهنـد  میان داخلی و سرعت بخشیدن به توسعه و رشد بازار اهمیت گذار سرمایهبین 

انتظـار  در این بازارهـا  . وجه استان قابل تگذار سرمایهبازارهاي در حال توسعه، مزایاي بالقوه آموزش 
بـا محصـوالت    در بازارهـاي توسـعه یافتـه درصـد بـاالیی از عمـوم       .وجـود دارد ي رشد باالتر ها نرخ

ي بـاالتري برخـوردار بـوده انـد و بـه      ها آموزشاز  شناسند، میرا ریسک ي آشنا هستند، گذار سرمایه
شدیدتر  فعاالن و آگاهان بازاررقابت بین  در این بازارها. تري دسترسی دارند اخبار اقتصادي تخصصی
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امـا در  . مطالب مفید که جنبه آموزشی دارند، تهیه شودحجم زیادي شود  میهمین امر سبب  است و
  . ي و ابزارهاي مناسب آن کم استگذار سرمایهکشورهاي در حال توسعه دانش پایه در حوزه 

ي هـا  توسـعه کوشـش   زارهـایی را بـراي  ارتباطات خصوصـا اینترنـت، اب   حوزه ي اخیر درها هتوصی
دهنـدگان بیـان    بسیاري از پاسخ. کند میفراهم  EMCان براي اعضاي قانونگذار گذار سرمایهآموزشی 

ان و اعـالن  گـذار  سـرمایه راه بـراي آمـوزش    تـرین  ي اینترنتی مقرون به صـرفه ها کردند که سایت می
    از اینترنـت EMC  نشـان داد کـه اعضـاي    با این حال نتایج تحقیـق . ي آموزشی استها هبرنام میعمو
در بازارهاي در حال توسـعه، اینترنـت بـه همـان گسـتردگی کـه در       . کنند میطور کامل استفاده ن به

  .بازارهاي توسعه یافته وجود دارد، رشد نکرده است
دهـد ولـی ایـن روش     مـی ان ارائـه  گذار سرمایههر چند کمیته فنی روش واحدي را براي آموزش 

در کشورهاي . مشترك دارند، همواره کافی نیست میگیهاي عموژازارهاي در حال توسعه که ویبراي ب
ي در بازارهـاي بـورس ندارنـد و    گذار سرمایهدر حال توسعه بخش بزرگی از سپرده گذاران تمایل به 

. کنندي گذار سرمایه... نظیر مسکن و مستغالت، ارز، طال و در بازارهاي غیر مالی  عموما تمایل دارند
در تدوین را  ها آنان مورد نظر قرار گیرد و گذار سرمایهي آموزشی ها هاین امر باید براي مبدعان برنام

 مؤثرو  امنرا به کانال  ها آناگر بتوان پس اندازهاي  .ي مناسب آموزشی مورد نظر قرار دهندها هبرنام
عه اقتصادي پایدار و بلندمدت مشـارکت  توانند در توس مینیز  ها آنبازارهاي اوراق بهادار هدایت کرد، 

  .نمایند
  

  گذاري در ایراني آموزش سرمایهها هلزوم برپایی برنام
یکی از مشکالت و کمبودهاي جدي در بازار سرمایه ایران نبود تحلیل اسـت و ایـن امـر از نبـود     

  .شود میالزم براي تحلیل ناشی  دانش
ي خـود و تصـمیمات   هـا  در خریـد و فـروش   انگـذار  سـرمایه شود  میباعث  ها عدم وجود تحلیل

کننـد و از   مـی یشان با تجزیه و تحلیل درست اقدام نکنند بلکه از روي دسـت هـم نگـاه    گذار سرمایه
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را بـه سـادگی و بـه راحتـی بـه       ها آندارد که بتوان  در نتیجه این خطر وجود. یکدیگر تبعیت نمایند
ي مـالی در  ها آنانی است که به ایجاد بحرذارگ سرمایهوجود چنین . هدایت کرد دلخواهسمت و سوي 

. شودمی ي غیر منطقی در مقاطعی از زمانها کند و سبب تشکیل صف خرید و فروش میبازار کمک 
ان که خود تحلیلی ندارند تحـت تـاثیر جـو    گذار سرمایهموضوع دارد که برخی این اثر روانی اشاره به 

اقـدام بـه تصـمیمات    بـازار   زار و یا به تبعیت از برخی فعاالناز با میگیرند و بادیدن عالئقرار می بازار
ي غیر منطقی خرید و فـروش را  ها این امر در بعضی موارد صف. گیرندي میگذار سرمایهغیر منطقی 

ایـن  . کنـد  مـی     شود و یـا نوسـانات بـازار را تشـدید     می یی در بازارها آنآورد و موجب بحر میپدید 
در نتیجـه آمـوزش    .ان تحمیل نمایدگذار سرمایهو نیز به آن ی را به بازار یها آنمسئله ممکن است زی

تر شدن نهادهـاي بـازار و کـاراتر     تواند به تخصصی می ها آنان و ارتقاي سطح سواد مالی گذار سرمایه
  .شدن بازار کمک شایانی نماید

م و کـافی بـراي   ي الزهـا  آمـوزش ان و نبود گذار سرمایهاز سوي دیگر عدم وجود دانش کافی بین 
آموزش مناسب . شود تا از حقوق خود غافل باشند وحقوق خود را به درستی نشناسند میسبب  ها آن

ان بـا آگـاهی از حقـوق و وظـایف خـود، بـا تشـکیل نهادهـا و کانونهـاي          گـذار  سرمایهشود  میباعث 
ر این حوزه نظارت در تدوین قوانین و مقررات د مؤثربه صورت  ها آني و حضور فعال در گذار سرمایه
در نتیجه سازمان بورس اوراق بهادار در تـدوین قـوانین و مقـررات، منـافع سـهامداران جـزء و       . کنند

سازمان بورس اوراق بهادار به حفظ حقوق سهامداران و  اخیراً. گیرد میاقلیت را بیش از پیش در نظر 
  .قانون اوراق بهادار اشاره کرده است 2ان در ماده گذار سرمایه

ـ     مینیز نشان  انجام شدهگونه که تحقیقات همان ثر در ؤي مـ هـا  هدهد الـزام قـانونی یکـی از حرب
ان اقلیت، گذار سرمایهارتقاي سطح دانش . آید میان به حساب گذار سرمایهي آموزشی ها هاجراي برنام
  .کند می اقلیت کمکمنافع براي حفظ  مؤثررا به سمت تدوین قوانینی  قانونگذاران
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ي و جـذب نقـدینگی   گذار سرمایهبه  ها آنان موجب تشویق گذار سرمایهسطح سواد مالی ارتقاي 
ترین و بهتـرین اشـکال   مـؤثر ي در اوراق بهـادار بـه عنـوان یکـی از     گـذار  سـرمایه . شـود  مـی داخلـی  
با توجـه بـه حجـم    . شود که به رونق و شکوفایی اقتصاد منجر خواهد شد میي محسوب گذار سرمایه

ي اخیر که به تبع آن نرخ تورم افـزایش شـدیدي یافتـه اسـت،     ها در جامعه طی سالباالي نقدینگی 
  .شود میاهمیت مسئله جذب نقدینگی داخلی دو چندان 

یی عالوه بر نهادهاي مرتبط مانند سازمان و شرکت بـورس  ها هدر راه اندازي و برپایی چنین برنام
ان و سـایر  گـذار  سـرمایه ي هـا  ي، کـانون گـذار  سرمایهي ها اوراق بهادار، نهادهاي دیگري مانند شرکت

نیـز   هـا  هبه عالوه مراکـز آموزشـی ماننـد دانشـگا    . ایفا نمایند میتوانند نقش مه میاي  نهادهاي حرفه
  .ي مناسب را به مخاطبان ارائه نمایندها آموزشتوانند در این امر پیشقدم شوند و  می
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ایران، اهداف و کارکردهاان گذار سرمایهآموزش 
  87یراز ش –ان گذار سرمایهخالصه سخنرانی در سمینارآموزش  

  نژاد  حامد سلطانی
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  :ي بحثها رمحو
  انگذار سرمایهاهمیت آموزش 

 )وضعیت مطلوب  –وضعیت موجود ( ي آموزش ها هبرنام

  
پردازیم و سپس بـا توجـه بـه     میان گذار سرمایهدر بخش اول بحث به ضرورت و اهمیت آموزش 

ي مختلـف متـولی و خصوصـاً    هـا  ان کـه توسـط نهـاد   گذار سرمایهي آموزش ها هوضعیت موجود برنام
ي هـا  ي موفـق و متـداول آمـوزش در کشـور    هـا  باشد الگو میاي بورس در حال اجرا  منطقهي ها تاالر

  .ي رسیدن به وضعیت مطلوب مورد بحث قرار خواهد گرفتها کار مختلف راه
  

  .باشد میي زیر قابل بررسی ها هاي و آموزش از جنب ان حرفهگذار سرمایهضرورت برخورداري از 
  

  الزامات عصر اطالعات  –الف 
رویکرد جدیـدي را فـرا روي بشـر     ، ایان عصر کشاورزي و عصر صنعتی و ورود به عصر اطالعاتپ 

در عصر اطالعات بر خالف دو عصر قبل بیش از آنکه سخت افزار منبـع ایجـاد ثـروت    . قرار داده است
کـارایی  . گـردد  افزار و اطالعات اسـت کـه ثـروت و منبـع ایجـاد آن محسـوب مـی        نرم انگاشته شود،

اي مضـاعف نیازمنـد    هاي مالی و تولیـد ثـروت از ایـن طریـق نیـز بـه گونـه        ي در داراییگذار هسرمای
سـازي الزم بـراي تحقـق آن را     اطالعات به موقع و صحیح و دردسترس است که عصر اطالعات بستر

  . فراهم نموده است
ریـف شـده   محور نیز در بستر عصر اطالعـات تع  –چون دهکده جهانی و اقتصاد دانایی   میمفاهی

دانـد زیـرا بـر خـالف      مـی » اقتصاد بـدون وزن «دنی کوا استاد اقتصاد، اقتصاد مبتنی بر دانایی را . اند
الت و تجهیزات و صنایع سـنگین و مـادر   آگذشته که شاخص رشد اقتصادي را برخورداري از ماشین 
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اطالعات تعریـف  در عصر جدید رشد اقتصادي بر اساس ارزش افزوده ماحصل از دانش و  .دانستند می
ي هـا  بنابراین در عصر اطالعات رشد اقتصادي در سایه دانش افـراد جامعـه فعـال در بخـش    . شود می

ي در بـورس بـه عنـوان    گـذار  سـرمایه یابد واهمیت وجود دانش در حیطه  میمختلف اقتصادي تبلور 
  .باشد میدماسنج اقتصاد دو چندان 

  

  و رشد اقتصاديرابطه ثابت شده میان توسعه خدمات مالی  –ب 
تحقیقات دانشمندان در خصوص کارایی اقتصـادي بانـک محـور و بـازار محـور منـتج بـه نتـایج         

کنند و کارایی بهتري دارند  میي بازار محور بهتر عمل ها مختلفی شده است گروهی معتقدند اقتصاد
ر بـر خـی از   مطالعـات اخیـ  . داننـد  مـی و گروهی نیز اقتصاد مبتنی بر محور بـازار سـرمایه را موفـق    

دهد که صرفنظر از بانک پایه یا بازار پایه بودن اقتصاد آنچه موجب ایجاد ایجـاد   میدانشمندان نشان 
شود کافی بودن عرضه خدمات مالی در جامعه است که از مهمترین این خدمات  میتوسعه اقتصادي 

  .باشد ارائه خدمات آموزشی و اطالع رسانی به جامعه می
  

  گذار سرمایه ، پس انداز ، ه در آمدکارا شدن چرخ –ج 
ي ها هي در یک جامعه مرهون اطالع داشتن از شیوگذار سرمایهکارایی چرخه در آمد، پس انداز و 

ي هـا  هي کردن پس انداز است اگر اطالعات صحیح در خصـوص گزینـ  گذار سرمایهتولید ثروت از راه 
در اختیار عموم و پـس انـداز کننـدگان     ها هگذاري با توجه به درجه ریسک این گزین مختلف سرمایه

  . اي نخواهد داشت نهادي قرار نگیرد پس انداز نتیجه
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  کارا شدن بازار  -و
شرط کارایی بازار در نظریه بازار کـار دسترسـی سـریع و بـا حـداقل هزینـه        ترین اولین و اساسی

س کننده کلیه تحوالت صورت هاي منعک در این بازار قیمت. باشد میفعاالن بازار به اطالعات صحیح 
به واسطه دسترسـی همکـاران بـه اطالعـات نیـز بـه سـرعت صـورت          ها گرفته است و تعدیل قیمت

  .باشد میکنندگان و تحلیلگران اطالعات در بازار  حرکت به سمت بازار کار نیازمند استفاده. گیرد می
  

  از بین رفتن عدم تقارن اطالعاتی  –ه 
در جامعه موجب توزیع نا برابر دسترسی بـه اطالعـات جهـت تولیـد      وجود عدم تقارن اطالعاتی

در بازار سرمایه نیز عدم تقارن اطالعاتی موجب ایجاد تفاوت شدید بین ارزش ذاتـی و  . شود میثروت 
وجـود  . ارزش بازاري دارایی مالی شده و چه بسا باعث ایجاد حباب قیمتی و تبعات ناشی از آن شـود 

تحلیلگر در بازار سرمایه موجب تاثیر ایشان بر عرضه و تقاضـاي بـازار شـده و     ان مطلع وگذار سرمایه
  .تاحد زیادي عدم تقارن اطالعاتی را از بین خواهند برد
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  ي گذار سرمایهي ها وجود پتانسیل –ط 
ي بهینه منابع گذار سرمایهاي را جهت  وجود افراد با در آمد مازاد بر نیاز در جامعه پتانسیل بالقوه

کنترل نقدینگی حاصـل از ایـن منبـع و    . آورد میتورم وجود  اد یا تخصیص غیر بهینه آن و ایجادماز
ي هـا  هي غیر منقول یا خارج شده آن از کشور یکی از دغدغـ ها خرید دارایی جلوگیري از سوق آن به

  .ستها اساسی کشور
ي مالی موجـب  ها داریی ن بالقوه و کانالیزه کردن منابع آنان درگذار سرمایهحفظ و نگهداري این 
ي هـا  از کشور یا ایجاد بیماري هلندي ناشی از بـورس بـازي در دارایـی    ها هجلوگیري از خروج سرمای

  .گردد میغیرمنقول 
  

   ها لزوم افزایش سهم بازار سرمایه از بخش مالی با توجه به وضعیت سایر کشور –ي 
یافته و حتی کشورهاي تـازه توسـعه   ي توسعه ها نگاهی به نمودار ذیل نشان میدهد که در کشور

 از کل بخش مالی را تشکیل میدهد% 70یافته سهم بازار سرمایه از بخش مالی در تشکیل سرمایه تا 
ان حقیقـی و نهـادي فعـال در بـازار سـرمایه ایشـان       گـذار  سرمایهکه این ترکیب بخش مالی مرهون 

  .باشد می
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  ان گذار سرمایهي توسعه نیافته براي افزایش ها عزم بازار -س 
ي پذیرفته شده در بورس و افزایش استقبال از ها ارزش بازار سرمایه معموالً در اثر افزایش شرکت

یابد کـه   میافزایش  ، بازار سرمایه براي انتقال وجوه میان دارندگان مازاد نقدینگی و فاقدین نقدینگی
ان و گـذار  سـرمایه یازمنـد وجـود   این مسئله هم در جانب عرضه سرمایه و هم در جانب تقاضاي آن ن

ینگی از طریق بازار نسبت بـه سـایر بازارهـا     پذیران آموزش دیده و مطلع از مزایاي انتقال نقد سرمایه
  . باشد می

ي سـرمایه  هـا  شود بسیاري از کشورها در حال توسعه و بـازار  میطور که در شکل مشاهده  همان
اي از ایـن رشـد    کنند که بخش عمده میرمایه تجربه نوظهور رشد شتابانی را در میزان ارزش بازار س

  .باشد میان جدید گذار سرمایهدر اثر ورود 
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گـذاران آمـوزش دیـده     رشد روزافزون بازارهاي مالی مـا را نـاگزیر از داشـتن سـرمایه     ، از سوي دیگر
 .نماید می

  
  
  
  
  
  
  

نیـز   بـازار سـرمایه ایـران    اي و تک محصـولی مانـدن   بین رشته گسترش روزافزون ابزارهاي مالی
چـرا کـه عـدم وجـود تقاضـاي        نمایـد،  گذاران را بیش از پـیش ضـروري مـی    اهمیت آموزش سرمایه

گـذاران، باعـث    گریزي سرمایه پذیري و ریسک اي به تناسب درجه ریسک محصوالت متنوع بین رشته
  .شود گذاري در این بازار می عدم رغبت عموم به سرمایه

  
  
  
  
  

  
  

 

 

 

 بازار پول  بازار سرمایه 

   بیمه

 

 

  گذاري رشد بازارهاي مالی دنیا موجب تقاضاي سرمایه
 .شود از بازارهاي خارج از کشور می 

 

 
 تاثیر جهانی سازي بر رشد بازار      

تر  گذاران در داخل کشور را وسیع دامنه انتخاب سرمایه
 .سازد می

 

 آزاد سازي مالی و اقتصادي با توجه به 
  44سیاستهاي کلی اصل 
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آمـوزش   )مـردم عـادي  ( آموزش مقـدماتی گذاران اکنون در دو بخش  ي آموزشی سرمایهها هبرنام
  .باشد قابل تقسیم می ...)و مراکز آموزشی و ها هدانشگا(تخصصی

  
  :شامل موارد زیر است )CDدرقالب جزوه و (آموزش مقدماتی 

                        مزایاي بورس اوراق بهادار •
                              بازارهاي مالی •
                            ي مالیها هواسط •
            ي در بورس اوراق بهادارگذار سرمایهفرآیند   •
  فرآیند دریافت و اجراي سفارش  •
  تعیین کد معامالتی براي مشتریان •
  اجراي سفارش مشتریان •
  هزینه انجام معامالت •
          ي کنیم؟گذار سرمایهچگونه دربازار اوراق بهادار  •
  تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی •
  ترازنامه •
  سود و زیان •
  ي نقديها آنصورت جری •
  تجزیه و تحلیل نسبتهاي مالی •
  انواع نسبتهاي مالی •
  بر قیمت سهام مؤثرعوامل  •
  رویکردهاي نگرشی به بازار سهام و تجزیه و تحلیل آن •
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. گیـرد  ي صورت مـی نیز به تناسب نیاز و درخواست نهادهاي آموزشی و اقتصادآموزش تخصصی 
  :که شامل موارد زیر است

  دوره آموزشی ابزارهاي مالی  •
  سهام عدالت و بورس ، 44هاي کلی اصل  سیاست •
 ابزارهاي مالی اسالمی •

ي آموزشی موجود ها ههاي صورت گرفته به نظر میرسد آنچه موجب شده برنام با توجه به بررسی
ست که این مساله ناشی ها هموم به شرکت در این دورکارایی مورد انتظار را نداشته باشد عدم اقبال ع

بنـابراین  . از عدم احساس نیاز ایشان به دارایی مالی متاثر از عدم وجود سـواد مـالی در ایشـان اسـت    
ي هـا  هکـارایی شـیو  و  اسـت  حلقـه مفقـوده آمـوزش   ) Financial Literacy(سواد مالی میتوان گفت 

گـذاري و نتیجتـاً احسـاس     یزه جهت توجه مردم به سرمایهسازي و ایجاد انگ آموزشی نیازمند فرهنگ
  . نیاز به آموزش در زمینه بورس است

ي فرهنگ سازي و ایجـاد سـواد   ها ایجاد سواد مالی نیز در گرو فرهنگ سازي است که ذیال روش
  .گیرد مالی بر اساس تجربه سایر کشورها مورد بحث قرار می

  

  سازي فرهنگي ها روش
 )تصحیح نگرش قماربازي یا سفته بازي(نسبت به بورس  تصحیح نگرش جامعه -1

  پذیري  اشاعه فرهنگ ریسک -2
و تـرویج اسـتفاده از ابزارهـاي    ...... گذاري توسط نهادهـا و  بیش از حد ضمانت سرمایه عدم ترویج

  پوششی 
  ایجاد نگرش ارزشمند بودن اطالعات -3
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دریافـت اطالعـات    الذکر باعث قانع شدن جامعـه نسـبت بـه پرداخـت جهـت      که موارد فوق
پـذیر   اي و تحلیلگـر توجیـه   هـاي مشـاوره   گرددیـده و نتیجتـاً تشـکیل شـرکت      پـردازش شـده،  

  ) توجیه پذیر شدن نهاد سازي در این حوزه.(گردد می
   NASD’ S Investor Education Foundationمثل  

جه به ابالغیه با تو(گذاري  اقتصاد در اشاعه فرهنگ سرمایه Big Pushالگو برداري از نظریه  -4
  :شامل) 44سیاستهاي کلی اصل 

 .ي مختلف تلویزیونی براي یک دوره زمانی مشخصها هتولید برنام •

  .به کاربران ایرانی Emailایجاد سایتهاي مختلف آموزشی و ارسال  •
  ...برگزاري نمایشگاه بورس در کنار نمایشگاه کتاب و  •
  وراهاي شهر و محلهایجاد انگیزش جهت مشارکت نهادهاي عمومی از قبیل ش •
 به منابع آموزشی مرتبط ها هتجهیز کتابخان •

ي مطـرح و الگوسـاز ورزشـی،    هـا  هگـذاري بـا حضـور چهـر     ي سـرمایه ها هراه اندازي جشنوار •
 سینمایی، فرهنگی

ي اطالع رسانی موجود نظیر تلفن همراه که در اختیار اکثـر قشـر جـوان    ها هاستفاده از شبک •
  .جامعه است

 
  Big Pushپس از ) ongoing(ستمر برنامه آموزش م -5
  :شامل  بهره گیري از الگوهاي آموزشی متداول در سایر کشورها - 6
 )انگلیس(اعطاي سهام به نوزادان تازه متولد  •

  آموزش اقشار فرهنگی و معلمان  •
 Business(و تبلیغات تجاري) Information(اطالعات  ،)Education(ایجاد تمایز بین آموزش  •

advertisement (  



 

92  )شیراز(مقاالت ارائه شده در اولین همایش استانی 

) توجه به ترکیب جمعیت و متوسط سـن افـراد جامعـه   (بندي جامعه هدف  شناسایی و طبقه •
 یا ابزارهاي مالی پرریسک Pension Fund تمرکز آموزش بر

 ساز هاي شبیه افزارها و سایت استفاده از بازیها، نرم •

   )Stock Whiz Game(تجربه بورس سنگاپور                   

  
 و تلویزیون اختصاصی) چت(ان از طریق سایتگذار تعامل با سرمایه •

                                    )CBOE ( و)CBOE TV(  
Online Virtual Trading                                  

  دقیقه 20سوال و جواب با بینندگان و شنوندگان هر روز به مدت  



 

93  )شیراز(مقاالت ارائه شده در اولین همایش استانی 

  
  

 )سنگاپور(و ایجاد مراکز آموزشی در مراکز تفریحی جوانان  Call Centerایجاد  •

  )بورس شانگهاي(استفاده از استانداردهاي جهانی براي گزارشگري  •
  )XBRL (Extensible Business Report Languageاستفاده از زبان 

 .دهد استثنائات یک گزارش را به صورت پررنگ نشان می

توسط مایکروسـافت جهـت اسـتفاده در سیسـتم      SECبه سفارش  2000استفاده از آن در سال 
EDGAR  

 )هند( ها هآموزش گام به گام از طریق رسان •

  .کنند از جمعیت در روستاها زندگی می% 70
  .سهامدار دارد% 3
  . رود درآمد خانوارها به سمت بورس می  4%

مـالی  سـمینار رایگـان درخصـوص ابزارهـاي      125تـا   100به بعد به طور متوسط  1998از سال 
  .برگزار شده است



 

94  )شیراز(مقاالت ارائه شده در اولین همایش استانی 

 با همکاري آموزش و پرورش  Personal Financeانتشار کتابهاي    •

  )تایلند و ژوهانسبورگ(                                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گیري  نتیجه
با توجه به مطالب پیش گفته به نظر میرسد آموزش کارا و اساسی نیازمند سه فـاکتور اساسـی و   

  .م زیر باشدمه
  

  قوانین و مقررات مناسب و تسهیلگرقوانین و مقررات مناسب و تسهیلگر
  گذارانگذاران  قابل فهم براي سرمایهقابل فهم براي سرمایه  ••
    گذارانگذاران  حافظ منافع سرمایهحافظ منافع سرمایه  ••

  آموزشآموزش
    بندي شده و فراگیربندي شده و فراگیر  طبقهطبقه  ••

  

    تکنولوژيتکنولوژي
ي اطالع رسانی ها هشبک وجود

 و ضریب نفوذ اینترنت عمومی قوي


