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ﻓﺼﻞ اول

ﮐﻠﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ

4

ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
 qﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
 qاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
 qﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ.
 qﺑﺎ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ،روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ،زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن و ﺑﺎ اراﺋﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﲢﻘﯿﻘﺎت
آﯾﻨﺪه ،درک ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ.

ﺿﺮورت و اﻫﻤﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ
 qﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ زﯾﺮا ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده و دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﻨﺪ .
 qﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ،در ﻋﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ داﻣﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 qﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت
 qﲢﻘﯿﻘﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ  ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
 qﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ
5

اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ
ü

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ü

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن.

ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
 üﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺒﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﻮال ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ در اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

6

روش ﭘﮋوﻫﺶ

روش ﲢﻘﯿﻖ

ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﯿﻮه ﮔﺮدآوری
اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪف

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ای

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻨﺎوری
ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﺟﻤﻌﯽ
ﻣﯿﺪاﻧﯽ ) ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ(
روش و اﺑﺰار
ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ

اﺳﺎﺗﯿﺪ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻮزه
اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﺣﺠﻢ ﳕﻮﻧﻪ آﻣﺎری :راﺑﻄﻪ ﮐﻮﮐﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای
7

ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری

روش ﳕﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻗﻀﺎوﺗﯽ

ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ﲢﻘﯿﻘﺎت

روش ﲡﺰﯾﻪ و ﲢﻠﯿﻞ
آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ

ﲡﺰﯾﻪ و ﲢﻠﯿﻞ

8

ﮐﻮﳌﻮﮔﺮوف-اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن دادهﻫﺎ

ﺷﺎﭘﯿﺮو-وﯾﻠﮏ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن دادهﻫﺎ

اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ

ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ

اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

ﻗﻠﻤﺮو ﭘﮋوﻫﺶ

ﻣﮑﺎﻧﯽ

اﯾﺮان

ﻗﻠﻤﺮو

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی
 vﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ
 vﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ
9

زﻣﺎﻧﯽ

۱۴۰۰-۱۳۹۹

ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ در
اﯾﺮان

ﻓﺼﻞ دوم

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ

ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
q

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﻣﺪﻟﻬﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ ،ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﻋﺼﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻨﺎوراﻧﻪ اﺳﺖ.

q

اﻣﺮوزه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ارﮐﺎن ﺑﺎزارﻫﺎي ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

q

ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻓﻨﺎوري ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

q

ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮاي ﲢﻮل اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎري را ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻻزم را دارﻧﺪ ،ﺧﻠﻖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
q

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن زﻣﺎن دﻗﯿﻖ ﺷﺮوع ﻓﻨﺎوري ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ دﻫﻪ  ۱۹۵۰زﻣﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ارﺟﺎع ﺑﻪ آن

q

دﻫﻪ  ۱۹۵۰ورود ﮐﺎرﺗﻬﺎي اﻋﺘﺒﺎري را ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪ.

q

ﺧﻮدﭘﺮدازﻫﺎ در دﻫﻪ  ۱۹۶۰ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻬﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و در دﻫﻪ  ۱۹۸۰ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﻦ ﻓﺮﯾﻢ و دﯾﮕﺮ ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي

ﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺴﺎرت

ﺑﻪ روز و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﻣﺎﻧﻬﻬﺎي داده ﮐﺮدﻧﺪ.
q

در ﻃﻮل  ۵۰ﺳﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﯿﻦ ﺗﮏ ،ﻧﻮآوران ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺰاﻧﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ،ﲢﻠﯿﻞ دادﻫﻬﺎ و ﭘﺮدازﺷﻬﺎي ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ را ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺗﻌﺎرﯾﻒ اراﺋﻪ
ﺷﺪه

ﻓﻨﺎوري ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮآورﯾﻬﺎی رادﯾﮑﺎل ﯾﺎ ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺷﺎره دارد.

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ

-۱ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺴﺎرت

-۴اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﭘﻮل

 -۷ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻮل
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-۲ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز

-۵ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺛﺮوت
و داراﯾﯽ
 -۸اﯾﻨﺸﻮرﺗﮏ

-۳ﭘﺮداﺧﺖ

 -۶وام دﻫﯽ

 -۹رگ ﺗﮏ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ
 vاراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ
 vاﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺮﻋﺖ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ
 vﭼﺎﺑﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﺮوع و ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ،ﲤﺮﮐﺰ دﻗﯿﻖ و رﺳﻮخ در ﲡﺎرب ﻣﺸﺘﺮی و رﻫﺎﯾﯽ آن ﻫﺎ از ﺑﺎر ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮروﺛﯽ
 vدﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮآوراﻧﻪ
 vاﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ و درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮی
 vﺳﺎده ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ،اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی و اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺴﺎرت
ﲡﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
13

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و اﺑﺪاﻋﺎت ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎSME

v

ﺑﺎزار وام دﻫﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد

v

اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﲡﺎر وﲡﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

v

ﺗﻮاﳕﻨﺪ ﺳﺎزی از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻮرﲢﺴﺎب ﻣﺎﻟﯽ

v

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ زﳓﯿﺮه ﻋﺮﺿﻪ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ
 vﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﮏ روش اﺑﺘﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﻣﺮدم ﻃﯽ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺣﺎﺻﻞ از ﲡﻤﯿﻊ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮد ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
 vﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﻫﻤﮕﺮا ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات در راﺳﺘﺎی ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
 vﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری
 vﺗﺄﻣﯿﻦ14ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری
 üﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ از دو ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺑﺮون ﺳﭙﺎری ،ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺑﺮون ﺳﭙﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮد.
 üﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دو ﻋﻨﺼﺮ »ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺎز « و »ﺟﻤﻌﯿﺖ « ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
 üﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ « را در راﺳﺘﺎی ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﮕﺮا ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 üﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎر در ﻗﺒﺎل ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﭘﺎداش ﻋﻄﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺴﺎرت
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎداش
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻬﺎم
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻄﺎی وام
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ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ
درﮔﺎه

اﻫﻤﯿﺖ وﻣﺰاﯾﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ
 üاﳓﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از ﺳﻮي ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﻲ ﭘﺮوژه
 üﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﻲﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ در روﻧﺪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
 üاﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ
 üاز ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺮﯾﺪاري آن از ﺳﻮي ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﻲ ﻣﯽ ﺷﻮد
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اﺛﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ
 qﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺟﯽ از ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 qاراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ.
 qدر ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ،اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺘﻮا از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد.
 qﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊآوری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ.
 qﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﱳ »ﻫﻮش ﺟﻤﻌﯽ ﲢﺖ وب« ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ.

ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ در اﯾﺮان
 qدر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ ،اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 qرﺷﺪ روز اﻓﺰون اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﺳﺘﺎرت آپ ﻫﺎ ﻧﻮﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻟﯽ
 qﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ در اﯾﺮان ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ؛ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﮔﻠﺮﯾﺰان و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻗﺮض اﳊﺴﻨﻪ.

ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ در اﯾﺮان
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ﻧﺎم ﺳﮑﻮ
ھﻢ آﻓﺮﯾﻦ
دوﻧﮕﯽ
ﮐﺎرن ﮐﺮاد
ﭘﺎرس ﻓﺎﻧﺪﯾﻨﮓ

داﻣﻨﮫ

https://hamafarin.ir/
https://dongi.ir/
https://www.karencrowd.com/
https://parsfunding.com/

وﺿﻌﯿﺖ
ﻓﻌﺎل
ﻓﻌﺎل
ﻓﻌﺎل
ﻓﻌﺎل

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﳓﺎم ﺷﺪه داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
v

اﺣﻤﺪی ﺟﺸﻔﻘﺎﻧﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )» ،(1397ﺣﻘﻮق ﻓﯿﻦﺗﮏ در ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﺮان«

v

ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﯿﻤﻪ و ﺳﻬﺎم ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ) » ،(1396آﯾﻨﺪه ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و آﯾﺎ ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب روﺑﻪ روﺳﺖ؟«

v

ﮐﯿﮑﺎووﺳﯽ در ﮔﺰارش ) » ،(97102ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ«

v

ذواﻟﻔﻘﺎری )» ،(1397ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ )ﻓﯿﻨﺘﮏ( در ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ«

v

ﺟﻮاد ﺳﯿﻔﻠﻮ ) ،(1399در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﻨﺘﮏ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﺮان«

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﳓﺎم ﺷﺪه ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر
 vآﻧﺪرو ﮐﻮﯾﻦ ) ،(2015اﺛﺮﮔﺬاری ﻓﯿﻦﺗﮏ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾﺮﻟﻨﺪ
 vﻣﺎﺗﯿﺎس ﮐﻠﺲ ) ،(2015ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻬﮕﺬاری ﺟﻤﻌﯽ در اروﭘﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺟﻤﻌﯽ
 vﭘﺘﺮ ﮔﻮﻣﺒﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(2018اﻧﻘﻼب ﻓﯿﻦ ﺗﮏ
 vﻻرﻧﺲ ﺳﻮﯾﻨﮑﻠﺲ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(2017ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﻓﯿﻦﺗﮑﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ
 vاﮐﺖ ﻧﻠﺴﻮن ﻧﻨﮑﻮ و ﯾﻮﺟﯽ ﻣﺎﺋﺪا ) ،(2019ﲡﺰﯾﻪ و ﲢﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﻦﺗﮏ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ )ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﯾﻪ(
 vﯾﻮﺳﻒ اﺑﻮ آﻣﻮﻧﻪ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(2019ﻓﯿﻦﺗﮏ :ﻧﻮآوری ﺧﻼق ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﲢﻘﯿﻖ

روش ﲢﻘﯿﻖ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع داده ﻫﺎ

روش و اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ای

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای

ﻣﯿﺪاﻧﯽ

ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی  ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻈﺮی )ﮐﺘﺎب،

ﻣﻘﺎﻻت ﻻﺗﯿﻦ و ﻓﺎرﺳﯽ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و (....
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

ﮐﻤﯽ

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ
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ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ

ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﳕﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری
ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺘﻪ
ﺟﻤﻌﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ در

ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ ﺗﻨﻮع ﺗﺨﺼﺺﻫﺎ
اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻮزه

روش ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری و ﺣﺟم ﻧﻣوﻧﮫ آﻣﺎری ﭘژوھش
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری  200ﻧﻔﺮ

روش ﳕﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی :ﻗﻀﺎوﺗﯽ

ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺠﺎزی و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه
ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

ﺣﺠﻢ ﳕﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ ﮐﻮﮐﺮان  114ﺑﺮآورد ﺷﺪ.

رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺶ

رواﯾﯽ

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور و ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
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آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ

روش ﲡﺰﯾﻪ و ﲢﻠﯿﻞ
آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ

ﲡﺰﯾﻪ و ﲢﻠﯿﻞ
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ﮐﻮﳌﻮﮔﺮوف-اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن دادهﻫﺎ

ﺷﺎﭘﯿﺮو-وﯾﻠﮏ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن دادهﻫﺎ

اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ

ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ

اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﲡﺰﯾﻪ و ﲢﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ

ﲢﻠﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داده ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﳕﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ

ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﳕﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﻣﺮد
زن
ﮐﻞ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ
۸۳/۳۴
۱۶/۶۶
۱۰۰

ﻓﺮاواﻧﯽ
۹۵
۱۹
۱۱۴

ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﳕﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﲢﺼﯿﻼت
ﻣﯿﺰان ﲢﺼﯿﻼت
ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
دﮐﺘﺮا
ﮐﻞ
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ﻓﺮاواﻧﯽ
۵
۳۹
۶۳
۷
۱۱۴

ردهﻫﺎی ﺳﻨﯽ
ﮐﻤﺘﺮ از ۲۰
۲۰-۳۰
۳۰-۴۰
۴۰-۵۰
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۵۰

ﻓﺮاواﻧﯽ
۰
۲۲
۴۵
۳۸
۹

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ
۰
۱۹/۲۹
۳۹/۴۷
۳۳/۳۴

۷/۸۹

ﮐﻞ

۱۱۴

۱۰۰

ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﳕﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ
۴/۳۸
۳۴/۲۱
۵۵/۲۶
۶/۱۴
۱۰۰

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری
ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ
ﮐﻤﺘﺮ از  ۳ﺳﺎل
 ۳-۶ﺳﺎل
۶-۹ﺳﺎل
۹ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﮐﻞ

ﻓﺮاواﻧﯽ
۶
۲۴
۴۴
۳۶
۴
۱۱۴

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ
۵/۲۶
۲۱/۰۵
۳۸/۵۹
۳۱/۵۸
۳/۶
۱۰۰

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

رواﯾﯽ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺟﻬﺖ رواﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ )اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ،اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور و دارو(

ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺨﺶ اول ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ

ﺗﻌﺪاد ﺳﻮأﻻت

ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ

ﺗﻌﺪاد ﺳﺆاﻻت

ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

۰/۸۱۶

۵

ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات

۰/۷۴۶

۳

ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ

۰/۸۰۲

۴

ﻧﺒﻮد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺷﺒﮑﻪ

۰/۷۷۵

۲

ﺳﻬﻮﻟﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت

۰/۷۵۹

۷

ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ

۰/۷۰۲

۳

ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

۰/۷۸۳

۳

ﻧﺒﻮد آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی

۰/۷۳۸

۲

ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ

ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ اول ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
۰/۸۸۲
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ﺗﻌﺪاد ﺳﻮأﻻت
۱۹

ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ

ﺗﻌﺪاد ﺳﻮأﻻت

۰/۸۱۶

۱۰

ﺑﺮآورد و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ

 -۱آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ آﻣﺎری دادهﻫﺎ
 : 𝐻$ﺗﻮزﯾﻊ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ.
 : 𝐻%ﺗﻮزﯾﻊ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﻬﻮﻟﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات
ﻧﺒﻮد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺷﺒﮑﻪ
ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
ﻧﺒﻮد آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی

ﮐﻮﳌﻮﮔﺮوف -اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف
آﻣﺎره
۰/۱۹۷
۰/۱۷۸
۰/۱۶۲
۰/۱۸۷
۰/۱۵۱
۰/۱۷۱
۰/۱۵۹
۰/۱۷۳

درﺟﻪ آزادی
۱۱۴
۱۱۴
۱۱۴
۱۱۴
۱۱۴
۱۱۴
۱۱۴
۱۱۴

ﺷﺎﭘﯿﺮو-وﯾﻠﮏ
ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل
۰/۰۰۰
۰/۰۰۰
۰/۰۰۱
۰/۰۰۲
۰/۰۰۲
۰/۰۰۰
۰/۰۰۱
۰/۰۰۴

آﻣﺎره
۰/۹۲۸
۰/۸۴۶
۰/۹۱۲
۰/۸۹۱
۰/۹۰۴
۰/۸۳۳
۰/۸۵۶
۰/۸۱۰

 üﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل آزﻣﻮنﻫﺎی ﮐﻮﳌﻮﮔﺮوف-اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف و ﺷﺎﭘﯿﺮو-وﯾﻠﮏ ﺑﺮای ﲤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ،ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺪد  ۰/۰۵اﺳﺖ.
 üﻓﺮض ﺻﻔﺮ اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۴درﺻﺪ رد ﻣﯽﺷﻮد
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 üﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﻄﺮح در ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن آزﻣﻮنﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی اﺳﺖ.

درﺟﻪ آزادی
۱۱۴
۱۱۴
۱۱۴
۱۱۴
۱۱۴
۱۱۴
۱۱۴
۱۱۴

ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل
۰/۰۰۰
۰/۰۰۰
۰/۰۰۰
۰/۰۰۲
۰/۰۰۵
۰/۰۰۱
۰/۰۰۳
۰/۰۰۵

 -۲آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ » :ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺒﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
: 𝐻$ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ در اﯾﺮان اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪارد.
: 𝐻%ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ در اﯾﺮان اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد.
ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل دو ﻃﺮﻓﻪ

ﺗﻌﺪاد

ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

۰/۶۸۶

۰/۰۰۰

۱۱۴

ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ

۰/۷۶۰

۰/۰۰۰

۱۱۴

ﺳﻬﻮﻟﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت

۰/۵۳۹

۰/۰۰۰

۱۱۴

ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

۰/۴۹۵

۰/۰۰۱

۱۱۴

 üﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و در ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ.
 üﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺒﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
 üﻓﺮض  𝐻$رد و ﻓﺮض  𝐻%ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
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 -۳آزﻣﻮن اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

 -۱-۳ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ﺑﺮای اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ

ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

۱/۹

ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ

۲

ﺳﻬﻮﻟﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت

۱/۸

ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

۱/۵

p-value

۰/۰۰۰

 üﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺳﻬﻮﻟﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی را از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دارﻧﺪ.
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 -۳آزﻣﻮن اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

 -۲-۳ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ﺑﺮای اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ

ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات

۲/۵

ﻧﺒﻮد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺷﺒﮑﻪ

۲

ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ

۲

ﻧﺒﻮد آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی

۱/۸

p-value

۰/۰۰۰

 üﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ¬ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ،ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ¬ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﺟﻤﻌﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

ﺳﻮال ﭘﮋوﻫﺶ
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ در اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺒﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان .
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن.
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ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﺎرﺑﺮدی
 vﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻻزم و ﺗﺼﻮﯾﺐ آﻧﻬﺎ.
 vﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮ.
 vﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ در ﺣﻮزه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ )اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮ ﻧﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ Web
 ،2.0ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻦ اﻋﻢ از رﻣﺰﻧﮕﺎری و اﻣﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﯿﻨﺘﮑﯽ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﻣﻦ در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻟﯽ.
 vدوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم ﻧﻈﯿﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را داده و
آنﻫﺎ را از رﯾﺴﮏﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه آن و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزد.
 vﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و روﺷﻦ ﳕﻮدن ﻣﺮز وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎي رﮔﻮﻻﺗﻮر ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﻣﺸﻮرﺗﯽ در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ و در واﻗﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮان و ذﻳﻨﻔﻌﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.
 vاﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺗﺴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ ﺑﺮاي ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ورود ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻮآوري ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ.
 vﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزي ﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ را در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي وﺳﯿﻌﺘﺮ ﳑﮑﻦ ﺳﺎزد.
v

اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ.
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ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ

اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﻃﺮح ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای و ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد
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