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 چكيده
 ،استتته نموسهخدمات مالی ایجاس  حوزه ارائرسر بزرگی  های اخیر انقلابنوظهور استتته در سر ستتتا  یمفهوم ،یگرمیتنظفناوری 

 گیری از آ  هیتند.ها و نهاسهای مالی سر سطح جها  بر سنبا  ایجاس هماهنگی و بهرهدر سر حا  حاضتر بیتیاری از ستازما وریطبر

 ری نظیهای جدیدریواند در از فناگری سر سنیا متولد شتتتدهسر زمینر فناوری تنظیم ودارهای نوپاقابل توجهی از دیتتت تعداس  امروزه

بر ا ابتد ،پژوهشر این سدنند. ین، رایانش ابری، هوش مصتتنو،ی، بلادنین و ریره سر این زمینر استتتفاسه میداوی، یاسگیری ماشتتساسه

، هاها، فرصتتهحلو ستت ا اهدا ، مزایا و معای ، راه شتتد گری و تاریخنر پیدایش آ  پرساختربررستتی ،لمی مفهوف فناوری تنظیم

 مورسفه، قرار خواهدگر و فعالا  بازارهای مالی در بر ستتتر راه داربرا  و راهگشتتتابا اهمیه  های احتمالی این فناوریو چالش روندها

مقالر منتخ  ،لمی و پژوهشی  52 ،مند مبانی نظریاز روش مرور نظافگیری با بهره، پژوهش حاضترسر . رفهمطالعر قرار گ بررستی و

 و نوآورانر ابتکاری ،های جدیدگری از روشفناوری تنظیمکارهای راه .شتتتد لیلتجزیر و تحو  آوریجمعگری سر زمینر فناوری تنظیم

انش ابری، ، رایداربرسی های برنامر نویییداوی، بلادنین، رابطیاسگیری ماشتین، رباتی،، هوش مصنو،ی، ساسه نظیرفناوری پیشترفتر 

ها را گرییشتتتر و هزینر دمتر تنظیمتر، با سقه بتواند ستتریعدر می دنداستتتفاسه میهای تجیتتم فکری حلراهو  گرامعماری سترویا

 محقق نماید.
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 مقدمه -0
طی ستتالیا  اخیر با ی، بار میتتتولیه سر مالی  ستتیتتاتوم

 3گریتنظیم اند. فناوریتنظیم مقرراتی رو بر رشتدی مواجر شده

مالی استه. سر حوزه ترین ،ناصتر نوآورانر فناوری ستریع جملر از

هایی مانند تجزیر و از فناوری ،گریفناوری تنظیمطور معمو  بتر

 6، محاسبات شناختی2، اتوماسیو  رباتی، فرآیند4تحلیل پیشرفتر

ثرتر و دارآمدتر بر نتایج تنظیم وبرای سستتتیابی م 7و رایانش ابری

ستتیتتات ومسر این زمینر  [.1]دندمقررات استتتفاسه می و تطبیق

ها، ، داهش هزینر8مقررات قیتطبشتتتکا   نموس برای پر  ،متالی

های بنگاهو تشتتتخیی رییتتت،  قانونی الزامات ر،ایه مناستتت 

اشتتخاو و نهاسهای  یستتو از مقررات میاز تنظ پیش اقتصتتاسی

 اند.گری متوستتل شتتده، بر فناوری تنظیمگرگذار و تنظیممقررات

ر گری سمالی از فناوری تنظیم ستیاتوم استتفاسه بیشتتر اگرچر،

وجوس  مییرسر این  زیاسی موانع همننا  مراحل ابتدایی استه و

 رشتتترایط ارائ توانایی بهبوس ،گریفناوری تنظیم با این حا  ؛سارس

مشتریا  و دم، بر بازگرساند  ا،تماس  صیانه از حقوقخدمات و 

  .[5]هراسبر این صنعه را سا

و مقررات  مصتتتوب نهتاسهای قانونگذار قوانین تعتداسافزایش 

نیز  گر سر حوزه متالی وگتذار و تنظیمتنظیمی نهتاسهتای مقررات

، گری بازارسر حوزه تنظیمانتظارات افزایش قتابتل توجر ستتتطح 

نیز نیتاز مرسف، فرآیندها و  بر وضتتتعیتهثیرات قتابتل توجهی اتت

ا بامروزه، . اشتتتر استتهسگری متنظیهای مبتنی بر فناوری حلراه

 ءهایی سر مورس سرک، اجراتوجر بر قوانین و مقررات جدید، چالش

و این سر حالی اسه  الزامات جدید ایجاس شتده استه بینیپیشو 

و  نحوه شتتتناستتتاییهایی سر مورس چالش ،در برای قوانین موجوس

آ ، نر هنگاف یافتن فناوری ایده [.3]متدیریته خطرات وجوس سارس

باییتتته میسرنظرگرفتر شتتتوس، بلکر  ءهای اجراتنهتا باید هزینر

 . ساشتتتتن ی،برشتتتمرسنیز را  مرتبط بر آ  ایهای سورههزینتر

در مشخصات  هانظارتای از مجمو،ر مبتنی بررویکرس استاندارس 

دند، بر جای ایجاس های مختلف را ارزیابی میای از ساسهمجمو،تر

های هزینر میزا  زیاسی ساسه، برجدید برای هر مجمو،ر قوانینی 

تکرار شتتتونده را داهش میهای هزینرستتتازی و همننین پیاسه

   [.   4]سهد

ای در بار میتتولیه تنظیم مقرراتی بر ستتر،ه رشد سر سوره

های زیاسی سر زمینر اتوماستتتیو  رباتی، استتته، پیشتتترفهدرسه

 
3 Regtech 

4 Advanced analysis 

5 Robotic process automation 

6 Computational cognition 

 ،فرآیند و فناوری اطلا،ات حاصتتل شتتده استته. اخیره اطلا،ات

برای یاسگیری  9های هوش مصنو،یتر شده و تکنی،بیتیار ارزا 

ستترانجاف  ،ها ستتا  پیش بشتتارت ساسه شتتده بوسها در از سهساسه

سهد. استتتفاسه از فناوری سیجیتا  برای تطبیق مقررات نتیجر می

 ی مربوطرهاتوجهی هزینرلطور قتابسهتد دتر بتررا می آ نویتد 

رآیندهای تطبیق مقررات دتر همزمتا  فسرحتالی ؛دتاهش یتابتد

بیتتیاری از دارهایی  مقابل، گرسس. سرمی تر و قابل ا،تماسترستتریع

 پرهزینردند، همراه با خطا و  صورتها بردر ادنو  توستط انیا 

 خطاسریع، دمی هاماشتین گیری ازاز طریق بهره، پذیرسیانجاف م

ییر ترین تغ،میق ،حا این بتا .[2]شتتتد تر انجتاف خواهتدو ارزا 

توا  می ،سیجیتالی شتد  مقررات باشتد. اصتتولاتواند ناشتی از می

تهیر و  گریگذاری و تنظیممقررات هاینظاف مقررات متالی را سر

بر ساسگی بر آنها متصل  سیات مالیوو م هادر بان، تنظیم نموس

ستتیتتات وها و متطبیق مقررات سر فرآیندهای بان،لذا، شتتوس. یم

و ستتتازگاری با  اشتتتتروجوس س ناپذیرکی،،نوا  جزئی تفبر مالی

  .[6]شوسصورت خوسدار انجاف میبر گریتغییرات تنظیم

بیش از تطبیق  درسهتتاییتوانتتد دتتارمی ،گریفنتتاوری تنظیم

 هایهایی در خواستروتحلیلها و تجزیر. ساسهساشتر باشدمقررات 

برای  ،دنتتد نیزمین میارا تتت گرگتتذار و تنظیمنهتتاسهتتای مقررات

مثا ، نر تنها  طورهای تجاری ارزشتتمند استته. برگیریصتتمیمت

شویی بالقوه پول طوربر توا  از آنها برای شناسایی مشتریانی درمی

رای ها بتوا  از آنمی بلکر؛ استفاسه نموس ،نمایندیا دلاهبرساری می

در سارند، استفاسه  نیزآوری یا زیا  ستوءهر نوع رفتار  شتناستایی

 یسیر مالویا م تواند بر ی، بان،همننین می ،ری. این فناونموس

های دلا  سر رییتتت، چگونر در د تا بر خوبی سریابدینمادمت، 

تحولات ستتیاستتی یا اقتصتتاسی سر  ،مثا طور بر .حا  ظهور استته

ری گیتصمیماتخاس نر تنها ، دشورهایی در سر معرض آ  قرار سارند

نیز  را راهبرسی گیریدتتارگیری تصتتتمیمبتتر تتتادتتیکی بلکتتر

  [. 7]طلبدمی

با  انطباق زمینر صرفر سرروشی مقرو  بر ،گریفناوری تنظیم

اشتتخاو و نهاسهای مقررات استته در سر نتیجر هزینر ،ملیاتی 

سهتتد. فنتتاوری را دتتاهش می گر و نتتاظرگتتذار، تنظیممقررات

 های مختلفشها بر روهمننین امکا  بازرستتی ساسه ،گریتنظیم

 مطرح سیگری را رویکرسهتتای ،. این امر[8]نمتتایتتدرا فراهم می

های جدید تجاری تواند برای آشکار درس  فرصهدر می نمایدمی

7 Cloud computing 

8 Regulatory compliance 

9 Artificial intelligence 
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تری سر مورس سقیق رویکرساز سر این زمینر استتتفاسه شتتوس. از آنها 

 ودارتوا  برای افزایش سوسآوری و رشد ،ملکرس دی تجارت می

را  چندین بار گذاممکن اسه سرمایر طورنمونر،بر .استتفاسه درس

نظر خوس را تغییر سهند. استتتتخرا   پا از آ اما  ؛معتاملتر دنند

گذار، مقررات اشتتتخاو و نهاسهایتوانتد بتر می، هتای بزر ساسه

گذاری دم، دند تا چنین رفتار نامناس  سرمایر ناظر گر وتنظیم

دنند در ای طراحیرا شناسایی درسه و فرآیندهای خوس را بر گونر

ییتد قتاسر بتر بتازگرسانتد  معتاملات خوس ااز تت مشتتتتریتا  پا

  [.  9]نباشند

استتته در  امروزه سر جها  روندها و ابرروندهایی بوجوس آمده

سهنده آینده ،ملکرسهای ریی، و تطبیق مقررات هیتند. شتکل

توا  بتر افزایش اتصتتتا  بر می این رونتدهتا جملتر مهمترین از

در بر سر،ه سر حا  های اجتما،ی اینترنه، تلفن همراه و رسانر

ات سیوم ،، اشاره درس. این امرهیتندا  های مشتریتغییر اولویه

گیری سر مورس موضو،اتی مانند با تصمیم نماید تایمالی را واسار م

تر از هر زمتتا  سیگری ا،تبتتار و پرساختته مشتتتتری، ستتتریع

 سر حا  تحو  مقررات پینیده و ،. همننینگیری نمایندتصتتمیم

سهند. از را افزایش می موجوس های اضتتافی و فشتتار، هزینرمداوف

توا  بتر فرستتتایش ا،تماس بر می ،سیگر رونتدهتای ایجتاس شتتتده

دید بیشتتتر بر تقویه رفتار و فرهنص صتتحیح استتیتتات مالی، توم

همراه با حمایه از مشتتری، ،دف اطمینا  از اقتصاس دلا ، انفجار 

، 10هتتای جتتدیتتد متتاننتتد بلتتادنینهتتا و گیتتتترش فنتتاوریساسه

دلا  ، 15، هوش مصتتتنو،ی، یاسگیری ماشتتتین11شتتتد سیجیتالی

   .[10]، رایانش ابری و تطبیق مقررات آنی اشاره درس13ساسه

های ،لمی ستتتاختاریافتر سر حوزه بتاتوجتر بر اینکر پژوهش

ین لذا سر ا ؛گری بر زبا  فارستی بییار معدوس اسهفناوری تنظیم

فناوری جامع از  و تعریف ،لمی ارائر پا از تا شتتدهمقالر ستتعی 

ها، بررستتی تاریخنر آ ، بر مطالعر اهدا ، فرصتته گری وتنظیم

 ،همننین. های داربرسی این فناوری پرساختر شتتوسحلمزایا و راه

های ستتتنتی حلگری با ستتتایر راهسر اسامر تفاوت فناوری تنظیم

سر این پژوهش بر سر واقع . شتتتدخواهد گرفتر قرار  مورس مطالعر

خ پاس "سارس؟ داربرسی چر و چییه گریتنظیم یفناور" پرسش

بر تبیین مفهوف، داردرس، داربرس و ابعاس  ،رواز این ؛ساسه خواهد شد

 شوس.پرساختر میویژه سر حوزه مالی برگری فناوری تنظیم

 
10 Blockchain 

11 Digitalization 

12 Machine Learning 

13 Big Data 

 مباني نظری و پيشينه پژوهش -1
 14فناوری مالي -1-0

لی فناوری و ما دلمترسو  مردت  از ،"فنتاوری متالی"،بتارت 

های جدید سر صتتنعه بر استتتفاسه از فناوری ،اصتتطلاحاستته. این 

های ،ملیاتی و تعامل مشتتتری با خدمات مالی برای بهبوس قابلیه

ها و توابع سیجیتا  اشاره استفاسه از تجزیر و تحلیل، مدیریه ساسه

فناوری مالی مفهوف جدیدی لتازف بتر ادر استتته در  [.11]سارس

 1990توا  سر اوایل سهر را می اصتتتطلاح فناوری مالی ؛نییتتته

فناوری مالی بر ی، امروزه  با این توضتتیح، میلاسی جیتتتجو درس.

استه در بر سر،ه سر  روند تکاملی سر خدمات مالی تبدیل شتده

با،ث جل  توجر  5014حا  توستتعر استته. این روند سر ستتا  

دنندگا  و گرا ، مصر  گر، صنعهتنظیمگذار و مقرراتنهاسهای 

. [15]ه اسهدش از پژوهشگرا  مرادز ،لمی و سانشگاهی بیتیاری

 الگویهتتای ،نوا  دتتاربرس نوآوریطوردلی بتتربتتر ،فنتتاوری متتالی

شتتوس تجاری سیجیتا  و فناوری فعا  سر بخش مالی شتتناختر می

های سنتی مالی سر ارائر خدمات مالی رقابه با روش در هد  آ 

تارهای موجوس هایی ستتتاخچنین نوآوری ،طور معمو براستتته. 

های فناوری مالی سر صتتتنعه دنند. قابلیهصتتتنعه را مختل می

در  [8نموس] توا  سر پنج بخش طبقر بندیختدمتات مالی را می

 ،بارتند از:

های امکا  استتتفاسه از ساسهتمهید  :های رگولاتوریگزارش ●

از طریق ارائتتر گتزارش مورسنیتتاز رگولتتاتوری ختوسدتتار و 

 ؛های پیشرفتر جدیدفناوری

تنظیمی  نظتتارت آنی بر مقرراتا،متتا   :مقررات قيتطب ●

مقررات آتی متنتتاستتت  بتتا مقررات ستتتابق  و تنظیم موجوس

 ؛تنظیمی

 ؛نظارت آنی بر معاملاتا،ما   نظارت بر معاملات: ●

پشتتیبانی انجاف  :اشخاص تیهو کنترل ، احراز وتیریمد ●

ا،ما   زینو  12یدستتخوس را بشتتنا یمشتتتر هایی ماننداز روش

رفتار و  16پولشتتتویینظیر  مجرمتانتر بروز ا،متا  بر نظتارت

 ؛متقلبانر

مرتبط های ریی، دنتر  و ارزیابیا،ما   :سکیر تیریمد ●

دنونی و  گرایتتانتترمقررات تنظیمی و اقتتدامتتات تنظیمبتتا 

 آتی. بینی وقایع ناخوشایندپیش

14 Fintech 

15 Know Your Customer (KYC) 

16 Money Laundering  
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 گریگذاری و تنظيممقررات -1-1

 یلاسیم 5012سر سا   گریو تنظیم گذاریمقرراتاصتطلاح 

 دننده بخشتتتی )تنظیمگرمیتنظگذار و مقرراتنهاس  ،یتوستتتط 

را  بدار نی،نوا  بزرگتربر توا یها را م. بتانت،[13]افتهیتروا  

پا از آ   .قلمداس نموس یگرمیتنظ ای یگذارمقررات یراهکتارها

 قرارف و ستتوف سوسر رتبر   یبر ترت یمال یو فناور مریصتتنعه ب

 ،یگرمیتنظ ای یگذارمقررات یراهکارها ستتتهادر ا. لازف برسارس

 توا یس دتتر مسار زین یرمتتالیرهتتای سر حوزه سیگریدتتاربرا  

افزار، فنر ،یسولت یختتدمتتات اجتمتتا، حوزه آنهتتا را سر نیبزرگتر

های زیربنایی و زیرساختی نظیر نیز سر حوزه و املاک و میتتغلات

 یبهداشت زاتیو تجه هاساروخانرحوزه ستلامه، آب و برق،  ،یانرژ

های و بنگاه هاستتتازما دلیر  ،طورمعمو بر .[13]درسمشتتتاهده 

و  نیاز نظر قوان ع،یصتتنا ریو ستتا یخدمات مال حوزه سر اقتصتتاسی

مقررات  تهیر و تنظیمستتتر،ه  ،الر،ایرالاجراء و لازفلازف یمقررات

و  یارتنظ یتیولبار میت ،یقانو ، با  یبر اجراتمردز نیز و  دیجد

ای هو بنگاهها روبرو هیتند. سازما  یقابل توجه یقرراتم قیتطب

با نظارت  هایدگینیپ نیا رویارویی مناستتت  با یبرااقتصتتتاسی 

. [2]سر حا  تلاش هیتند یسفارش یهایساخه فناور ای یسستت

ارائر راهکارها  یبرا یگرمیتنظ یفناور یهاشرده نر،یزم نیسر ا

 یمیتنظ زاماتال لیو تحل ریاز تجز یفناور شرفتریپ یهاحلهو را

رو بر  یازهایتبتر ن ییمقررات و پتاستتتخگو قیتتا نظتارت بر تطب

سر حا   .اندافتریتکامل  حوزه رگولاتوری یگیتتتترش گزارشتتتگر

ا و هآپتوسط استارت یگرمیتنظ یفناورحاضر، فعالیه سر حوزه 

 ریز سابقر فعالیتیاز آنها  %70 سر حدوس در یینوپا یودارهادی 

 .[13]  سارند، تحه سلطر اسهپنج سا

 گریفناوری تنظيم -1-2

اسه در  آ  گریمقررات گذاری و تنظیمی، اصل اساسی سر 

هدا  ا بیشترین باید با دمترین هزینر ممکن برتنظیمی مقررات 

بر سنبا  هد   باییتتهتنظیمی میمقررات  ،د. بنابراینخوس برستت

ند تا آنجا در دباشتتد در ستتعی می ها و میتتائلیچالشقرار ساس  

 باشد و لراممکن استه آ  را اصتلاح دند، پاسخی متناس  بر می

د تا حمقررات را  تطبیقدر هزینر  نمایداز فرآیندهایی استتتتفاسه 

 گریفناوری تنظیم آنکر. بتر جتای [12]سهتددتاهش میامکتا  

 ،یافتر فناوری مالی شتتتناختر شتتتوس،نوا  زیرمجمو،ر تکاملبتر

قلمداس  جداگانرمیتتتتقل و ا  ی، پدیده ،نوآ  را بر باییتتتهمی

، فناوری سر حوزه مالی . برخلتا  تمردز ااتی فنتاوری متالینموس

های گری این قتابلیته را سارس دتر سر بیتتتیتاری از زمینرتنظیم

از اگر چر . گری مورس استتتتفاسه قرار گیرسگذاری و تنظیممقررات

ه ئر شتتتدارا متعدس و متنو،ی تعاریف بیتتتیار ،گریفناوری تنظیم

های فناوریمی تعاریف ارائر شتتده موارسی نظیر سر تمااما  استته،

، ، تفیتتتیرتعاملی و پویا سر حوزه رگولاتوری طارتباایجاس ، نوظهور

تنظیمی مورس بر مقررات ثرتر ودارآمدتر و منظارت ا،ما  و  ءاجرا

طور بر گریفناوری تنظیم منظر،از این دید قرار گرفتر استتته. تا

از طریق مقررات تطبیق انمندستتازی فرآیندهای تو براستتاستتی 

ای ه،نوا  مثا  تولید گزارشسازی فرآیندهای موجوس)برسیجیتا 

ثر و ونظارت م  یتا تعریف مجدس نحوه ا،ما  رگولتاتوری نظتارتی

 ،گریهای فناوری تنظیمحلراه [.16]متمردز شتتده استته دارآمد

د، باش موسو مل دنندگا  آشتتکاربرای بیشتتر مصتر  آنکربدو  

د تا ندنریزی میرا پتایتر بتازیگرا  بتازارتعتاملتات بیتتتیتاری از 

،نوا  مثا ، . برشتتکل گیرند تریایمنتر و ستتاسه یدارهاودیتت 

گذاری ایمن اطلا،ات با ی، های امن برای بر اشتراکایجاس سرگاه

 یسنجسر،ه و صحه وضتعیه بان، یا شترده مخابراتی، بهبوس

از هوش مصتتنو،ی برای آموزش بهتر تشتتخیی تقل  و استتتفاسه 

مالی  هایمشتتاوره ارائر نمایندگا  خدمات مشتتتری و اطمینا  از

های حلهایی از راهنمونر و مقررات مرتبط، مطابق با استتتتاندارسها

صتتتورت گرفتر  سر ی، مطالعر .[17]گری استتتهفناوری تنظیم

سر  ی انجاف شدههاگذاریاز سرمایر %80در بیش از  شد مشخی

این  و اشتترتمردز بین بخشتی س ،گریترالیا سر فناوری تنظیماست

گری اسه در های فناوری تنظیمسهنده جهانی بوس  چالشنشا 

 ند و اهمیهسنبا  رفع آ  هیتتتتند. این تنوع با،ث تقویه پیوبتر

 رشتتد فناوری مالی توستتط [.18]استتهگری شتتدهفناوری تنظیم

سازی فناوری و افزایش ییدالانوپا،  دارهایوها و دی آپاستارت

رای های جدید بمتخصصا  بیکار در بر سنبا  راه فزونی تعداسروبر

گیری شتتکلهای خوس هیتتتند، با،ث استتتفاسه از مجمو،ر مهارت

استته. سر مقاف مالی شتتده خدمات رسف بر صتتنعها،تماسی مبی

گری سر پاستخ بر تقاضای نهاسی از بالا بر مقاییتر، فناوری تنظیم

های انطباقی بر ظهور رسیده ناشتی از رشد تصا،دی هزینرپایین 

های فناوری ، شردهگرگذار و تنظیممقررات نهاسهای [.16]استه

ا گری رفناوری تنظیم بوفزییتتهستتیتتات مالی، وگری و متنظیم

،ناصتتر  این مناستت  میا  همکاریگما ، بیسهند. تشتتکیل می

اجرای  منظوربر سر این راستتتتا، شتتتوس.میافزایی با،ث ایجاس هم

ر س گری برای رلبر بر موانعحل فناوری تنظیمآمیز هر راهموفقیه

از جملتر سرک نیتازهتای پینیده ا،ما  شتتتده توستتتط  روپیش

برای  مندارائر راهکارهای نظافو  گرگذار و تنظیممقرراتنهاسهای 

مهم  پاستتتخگویی بر نیازها بر روشتتتی دارآمد و خوسدار، بیتتتیار

های داربرسی همانند سایر برنامر ،گریوری تنظیمفنا [.16]استه

طور قابل در این امر بر استتهبر ستتر،ه سر حا  توستتعر فناوری 

 سایر هایناشی از افزایش قدرت محاسبات، داهش هزینرتوجهی 
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با این تفاصتتیل، ها استته. حا  ظهور و انفجار ساسهسر هایفناوری

رح بر ش مانیزسوره  گری را بر سرتوا  تاریخنر فناوری تنظیممی

 :نموستقییم  زیر

 (1118-0161)0.1 یگرميتنظ یفناور -1-2-0

استته،  شتتدهتصتتریح  سو باز  موافقتنامرهمانطور در سر  

 سیات مالی بزرگی هدایه شدوتوستط م 1.0گری فناوری تنظیم

بتوانند فناوری را سر فرآیندهای  ستتیتتاتواین م ،تا از این طریق

های افزایش هزینر طور مناستتتبی بابر تا ساخلی خوس اسراف دنند 

 [.16]نمتتاینتتد مقتتابلتتر هتتای مربوط بتتر آ انطبتتاق و پینیتتدگی

 گری سر این سوره برتتمتردتز فتنتتاوری تنظیمطتوردتلتی، بتتر

یتت، مدیریه ری نیز های مبتنی بر مباسلر ووتحلیل فعالیهتجزیر

وری سر زمتتا  و هزینتتر بهرهسستتتتیتتابی بتتر منظور بتتر ،مقتتداری

سیات مالی  وای بوس در مسوره 1.0گری . فناوری تنظیمستهاهبوس

نظارت و تجزیر و ا،ما  های جدیدی برای بر معرفی فناوریآراز 

یا فرآیندهای خاو  گریگذاری و تنظیممخاطرات مقرراتتحلیل 

های دمّی مدیریه رییتتت، درسنتد. این موارس بتر برخی از روش

 [.19]تبدیل شده اسه

 (1111- 1118)1.1 یگرميتنظ یفناور -1-2-1

بحرا   مواجهر مناستت  بامنظور بر  5.0گری فناوری تنظیم 

ستتتازی پیاسهمرتبط با  هایهزینرداستتتتن از  نیز جهانی مالی و

اشخاو و نهاسهای اسه. سر ،ین حا ، صتنعه مالی شکل گرفتر

شتتد  ماهیه بازارهای بر سنبا  سیجیتالیگر گذار و تنظیممقررات

 منظوربتتر خوسارتقتتای ظرفیتته نیز ختوس و تتحتته نتظتتارت 

های تولید شتده توسط افزایش حجم ساسه وضتعیه وتحلیلتجزیر

 [.16]سهی پا از بحرا  جهتانی مالی هیتتتتندتعهتدات گزارش

استتتتفاسه از فناوری برای  ،گری سر این سورهتمردز فناوری تنظیم

نظارت و تنظیم  وضتتعیه ا،ما  تیتتهیل انطباق مقررات و بهبوس

. سر طو  سهر گذشتتتر [16]استته بوسه سر بازارهای مالی رراتمق

 دم، ستتیتتات مالیوها و مبان،بر  5.0گری ابزار فناوری تنظیم

مصوب و مقررات تنظیمی بر نحو مناسبی  اسه تا از قوانین نموسه

سر حتد قابل قبولی هتای نظتارتی خوس را پیروی درسه و فعتالیته

 رب سر این سوره گریوری تنظیمهای فنابهبوس بخشتتند. ادثر برنامر

دننده و بر چالش دشید  حمایه از مصتتر دارهای وستازبهبوس 

ی مشتر"گزاره بر دید او ت دنندهمغایر با حقوق مصتر  رفتارهای

 [.19]سها متمردز شده "خوس را بشناسید

 (ندهیتا آ 1111)2.1 یگرميتنظ یفناور -1-2-2

را سر مرحلر سوف خوس  ظرفیهبزرگترین  ،گریفناوری تنظیم
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در سر آ  فناوری بر  3.0گری توستتتعر خوس، یعنی فناوری تنظیم

 مرتبط بر دند تا مباحث مالی و مقرراتدمت، می متالی متدیرا 

 ریتصتتتو مجدسارا مالی بهتر نظاف ایجاس ی، ارائتر نمتاید تا  آ  را

 .[19]دند

ستتته در ماهیه اطلا،ات مردزی ا استتتتدلا  این ،ستتترانجاف

ر ای موج  تغییطور فزایندهگری برو فناوری تنظیمفناوری مالی 

اهنیه مشتری خوس شناخه از الگوی شتناخه مشتتری خوس بر 

گری سر این سوره بر تمردز فناوری تنظیمرو، ازاین. [16]شتتوسمی

  بر 5.0از شتتناخه مشتتتری)نیتتل  جاری تغییر رویرچگونگی 

 این سوره، سر گری. فناوری تنظیمهاستتهو ساسه شتتناخه اطلا،ات

ر  لادر مجدسا بر این میگیرس قرار میاستتفاسه  بدین منظور مورس

ا چر ب دند وگری چگونر دار میشوس در فناوری تنظیماندیشتیده 

 .[50]انجامدمالی می ابزارهایی بر تنظیم صنعه

اسه.  3.0گری این صتنعه ادنو  سر آستتانر فناوری تنظیم 

اطلا،ات و " بر "دیستتمشتتتری خوس را بشتتنا"از  و گذار حرده

سر  ستیات مالیومها و بان، رایز ؛"17دیبشتناستخوس را  یهاساسه

 دنگرنمی ،نوا  مشکلاتیو تنظیم مقررات برها ریی،بر  این سوره

. از آنجایی در [50]شوند رفعتوستط فناوری  صترفاتوانند در می

ستتتازی پو  بتتر تمردز خوس را از سیجیتتتا  ،بخش فنتاوری متتالی

های ایجاس چارچوب ،لذا ؛استتته ها منتقل درسهاز ساسه سرآمدزایی

 ها وجتدیتدی برای جایگزینی مفاهیم جدید مانند حادمیه ساسه

رویکرسی متوالی  دارگیریو نیز بر هتانظتارت بر الگوریتم ا،متا 

گری ضروری برای توسعر فناوری مالی سر چارچوب فناوری تنظیم

 ،گریتنظیم فناوریمانع اصتتتلی توستتتعر  سر این زمینر، استتته.

نظر را نع مورسمتتابلکتتر  ؛استتته نبوسه هتتای فنتتاوریمحتتدوسیتته

اشتتتختاو و نهتاسهای  توانتاییقتدرت و  بتاییتتته سر میزا می

ناشتتی از   هایسر پرسازش حجم زیاس ساسه گرگذار و تنظیممقررات

گذار و نهتاسهتای مقررات اشتتتختاو و جیتتتتجو نموس. فنتاوری

ن سر ای هماهنگی را هایرویکرس ییهبامی گر، سر این راستاتنظیم

 نموس  و همیتتوستتازی بر سنبا  هماهنص تا نماینداتخاا  زمینر

ایه حم نیز و با ستتتایر مقررات تنظیمیبا یکدیگر و  مقررات مالی

 ،دز ساسه جدیدامرایجاس گری باشد. از توسعر مداوف فناوری تنظیم

ایانگر نم ،گریتکامل فناوری مالی و فناوری تنظیملزوف دید بر اتت

از رویکرس شتتناخه مشتتتری گیتتترسه مراحل اولیر تغییر پاراسایم 

خوس اسه. همانطور  هایو ساسه بر رویکرس شتناخه اطلا،ات ،خوس

اشتتتختتاو و نهتتاسهتتای افتتتد، دتتر این تغییر و تحو  اتفتتاق می

نر زمیزیاسی سر  گذاریسرمایرباییه، می گرگذار و تنظیممقررات
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ی مقررات گذاری و تهیر و تنظیم مقررات و بهبوس الگوها توستتتعر

 [.16]متناس  و مبتنی بر ساسه انجاف سهند

 Sandboxفناوری  -1-0

 طیمح ،یتت،نوا  بتتر یادننتتدهمی، تنظSandbox یفنتتاور

 ،. سرواقعروسیشتتمار مبر  3.0 یگرمیتنظ یفناور یبرا یشتتیآزما

Sandboxیو بررس شیآزما یهیتتند در برا یمجاز یهاطی، مح 

 صورت جداگانرنوآورانر بر یهایفناور ای دیجد یندهایفرآ راتیثات

استته  یامن ی، فضتتاSandbox. [16]رندیگیمورس استتتفاسه قرار م

محصتتتولات نوآورانر، خدمات،  توانندیدارها مودر سر آ  دیتتت 

بلافاصتتلر همر  نکریرا بدو  ا دیجد یهایو فناور یتجار یالگوها

قرار سهند.  شیدننتد، مورس آزما ریرا سرگ ی،تاس ی،واقت  نظتارت

نخیه؛  :ندینمایها ستر هد  ،مده را سنبا  مSandbox، سرواقع

بر  یسستتتترستتت هیوروس بر بازار، سوف؛ بهبوس وضتتتع  داهش زما

 نی. با ا[51]یو نوآور هیخلاق قیو ستتتوف؛ تشتتتو یختدمتات مال

 یدر سر فضا ا و بنگاه های اقتصتاسی ایشترده ه یبرا ح،یتوضت

منحصر  یفرصتت Sandbox ند،ینمایم هیفعال یگرمیتنظ یفناور

یدارآمدتر نوآور شیآزما ر منظور سنجش وبر فرس و ارزشتمند ب

اشتتتخاو و  نکریاز ا نا یاطم هیهم. با توجر بر اسهدیارائر م ها

خوس،  یاصتتتل فیهمننا  وظا گرمیگذار و تنظمقررات ینهتاسهتا

 از مصر  هیو حما مند سر بازارثبات نظاف جاسیا یتلاش برا یعنی

ستتازما  راهبرس  ند،ینما یرا اجراء م گا  و ستترمایر گذارا دنند

 لیتیتته یبرا نیگزیچهار الگو و روش جا 18انگلیتتتا  یامور مال

 نیاسه. نخیتارائر ساسه Sandboxسر  ا دنندگمشتارده مصتر 

ها آگاهانر استته در براستتاس آ  شتترده هیرضتتا ی، الگوالگو

آزمایش  یانیمشتتتتر یخوس را فقط بر رو یهتاینوآور تواننتدیم

 نی. سوماندا،لاف نموسه از پیش آگاهانر خوس را هیدر رضتتتا نمایند

 یاستته در بر مرجع راهبرس امور مال یمورس یاریاخت یالگو، الگو

دننده و از مصتتتر  هیحما ژهیسهتد تتا روش ویرا م اریتاخت نیا

. دیمان نییخاو تع ینوآور ،ی شیآزما یجبرا  خیتتارت را برا

هیتند،  Sandboxبا  شیآزما ریدر سرگ یانیالگو، بر مشتر نیسوم

برنامر و  نیخار  از ا ا یدر مشتتتتردند ارائر میرا  یهما  حقوق

 یساسگیتر خدماتمانند حق تعامل با  یسر حا  استفاسه از حقوق

ر ب دیدات ،یشتتنهاسیپ یالگو نیانگلیتتتا  هیتتتند. چهارم یمال

تا بر  سازسیرا ملزف م ده دنندگا شرجبرا  خیتارت ساشتتر و 

را  ا یجبرا  خیارات وارسه بر مشتر ییو توانا لیتما ینحو مناسب

 .[16]ابراز نمایند
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 شناسي پژوهشروش -2

پژوهشتتتگر مطالعات  ،یو پژوهشتتت یسر برخی مطتالعات ،لم

پژوهش خوس قرار  یا را مبناهقرار ساسه و آن یرا مورس بررس نیشیپ

س دتتر از منظور وجوس سار نیا یتلفی براهتتای مخسهتتد. روشمی

  19ینظر یمند مبانبر روش مرور نظاف توا یها مروش نیجملتر ا

 یروشتتت ،ینظر یمند مباناشتتتاره درس. مرور نظاف 50لیتو فراتحل

منظم، آشتتکار و قابل تکرار برای شتتناستتایی، ارزیابی و تفیتتیر 

ند ممرور نظاف الاصو ی. ،ل[55]اسه نیشیمیتندات ثبه شده پ

نخیتتته؛  :دیتتنمتتاسو هتتد  ،متتده را سنبتتا  می ،ینظر یمبتتان

ستتازی مطالعات از طریق شتتناستتایی الگوها، مضتتامین و خلاصتتر

محتوای مفهومی سر ی، حوزه  ییمیتتائل. سوف؛ دم، بر شتتناستتا

 نیا ل،یتفاصتت نیبا ا .[53]مربوطر یهانظریر و توستتعر یمطالعات

بر آ   ،ینظر یمبان مندمرور نظاف کرسیپژوهش با استتتتفاسه از رو

نوظهور مورس  یادهی،نوا  پدرا بر یگرمیتنظ یاستتته تتا فنتاور

نوظهور  یادهیقرار سهد. از آنجادر حوزه مورسپژوهش پد یبررستتت

حوزه  نیمطالعات انجاف شتتده سر ا قیسق یو واداو یاستته، بررستت

مند مبانی نظری، شتتامل . مرور نظافرستتدینظر ممهم بر اریبیتت

در  سهانتخاب، استتخرا  و اجرا ،یزیربرنامر یصتلچهار مرحلر ا

 هشه گاف ،بارتند از: نی. ا[53]رسیپذیهشه گاف انجاف م یط

 هدف شناسایي: اول گام

مند مبانی نظری، شتتناسایی گاف نخیته سر روش مرور نظاف 

های پژوهش توستتط پژوهشتتگر استته. این سقیق اهدا  و آرما 

بانی نظری برای مند ممورس جهته مشتتتخی شتتتد  مرور نظاف

 مخاطبا  ضرورت سارس.

  آموزش و پروتكل ایجاد: دوم گام

شتتوس، سر هر پژوهشتتی در توستتط چند پژوهشتتگر انجاف می

مشتتتخی بوس  مراحل انجاف دار و هماهنگی بین پژوهشتتتگرا  

امری ضروری اسه. برای این منظور نیاز بر میتندسازی پروتکل 

ا سر انجاف پژوهش و آموزش پژوهشتتگرا  جهه هماهنگی بین آنه

 اسه.

 کاربردی غربالگری: سوم گام

هایی در پژوهشتتتگرا  باید سر رابطر با پژوهش ،سر این مرحلر

هایی در سر مرور شوس و پژوهشمند بر آنها توجر میسر مرور نظاف

آگاهی دامل ساشتتتتر باشتتتند. این مرحلر بر  ،شتتتوندحتذ  می

یکی از  ،اف. این گاستته مصتتطلحنیز  "51شتتمو  برای رربالگری"

باید  ،های مهم سر هر مرور مبانی نظری استته. پژوهشتتگرا بخش

20 Meta-analysis 

21 Screening for inclusion 
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دنند، سلایل داربرسی ارائر ساسه و هتایی در حذ  میبرای پژوهش

 وسیلر معیارهای داربرسی تصدیق دنند.جامعیه نتایج خوس را بر

 ادبيات ویجوجست: چهارم گام

ورت صتتس را بروجوهای خوباید جزئیات جیتته ،پژوهشتتگرا  

درسه و خواننتتدگتتا  را از جتتامعیتته  سر پژوهش بیتتا  سقیق

 وجوهای انجاف شده آگاه و توجیر دنند.جیه

 اطلاعات استخراج: پنجم گام

مند های مشتتتمو  سر مرور نظافپا از اینکر تمامی پژوهش 

صتتورت مشتتخی شتتدند، باید اطلا،ات داربرسی هر ی، از آنها بر

 مند استخرا  گرسند.نظاف

 کيفيت ارزیابي: مشش گام

 "55خرو  برای رربالگری"پژوهشگرا  باید سر این گاف در بر 

برخی استته، معیارهای قضتتاوت خوس را برای حذ  مصتتطلح نیز 

صتتورت سقیق ارائر ساسه و ها بر سلیل دیفیه نامناستت  برپژوهش

صورت شتناسی آنها، برها را بدو  سرنظرگرفتن روشتماف پژوهش

 د.دیفی امتیازبندی دنن

 هاپژوهش ترکيب: هفتم گام

شتتتوس، پژوهشتتتگرا  بر این گاف در تحلیل نیز نامیده می سر 

 هایدر با استتتتفاسه از تکنی، پرسازندمی هتاییتردیت  واقعیته

هتای مورس مطتالعر دیفی یتا هر سو، از پژوهش و منتاستتت  دمی

 .اسه استخرا  شده

  مندنظام مرور نگارش: هشتم گام

نگارش هر پژوهش  دارسی در باید سر،لاوه بر اصتتتو  استتتتان

منتد مبتانی نظری نیز بتاید با فر،تایته گرسس، فرآینتد مرور نظتا

 صتتورتجزئیات دامل ارائر شتتوس تا ستتایر پژوهشتتگرا  بتوانند بر

 میتقل بر هما  نتایج سسه یابند.

 رچ و چییه گریتنظیم فناوری"سر این پژوهش بر پرستش 

بر تبیین مفهوف،  ،رواز این ؛پاستتخ ساسه می شتتوس "سارس؟ داربرسی

 مالی پرساخترحوزه گری سر داردرس، داربرس و ابعاس فناوری تنظیم

های هوجو سر پایگاوستتتیلر جیتتتهبر ،منظورشتتتوس. برای اینمی

اقداف بر   52و استتتکوپوس 54، گوگل استتتکالر53ستتتاینا سایرده

اسه. ری و بررستی مقالات مرتبط با موضتوع پژوهش شدهآوجمع

، مقالات استتته گری مفهومی نوظهوردر فناوری تنظیمییاز آنجا

،لمی و پژوهشتتی سر سستتترس سر این حوزه مورس بررستتی قرار 

 .ر اسهگرفت

گری، فناوری جیتتته وجوی مقالات با ،بارات فناوری تنظیم

 
22 Screening for exclusion 
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 انجاف شتتده وگری، تنظیم مقررات و تطبیق مقررات مالی، تنظیم

های ش سر پتایگتاهمقتالتر مرتبط بتا اهتدا  پژوه 36 سر مجموع

. پا از این مرحلر، براساس معیارهای استههادرشتده یافه شتد

 ند. ارپذیرش منابع مورس بررسی قرار گرفتپذیرش و ،دف
 منابع پذیرش عدم و پذیرش معيارهای :0 جدول

 پذیرش عدم پذیرش معيار

 5017قبل از سا   تادنو  5017از سا   پژوهش زما 

 ریر از انگلییی و فارسی رسیانگلییی و فا پژوهش زبا 

 جامعر

 پژوهش
 گریریر از فناوری تنظیم گریفناوری تنظیم

 پژوهش ابعاس
گری سر  اوری تنظیمنف

 مالی و بانکداریحوزه 

فناوری تنظیم گری سر 

 صنایع سیگر

 پژوهش نوع

مقالات چاپ شده سر 

مجلات ،لمی و پژوهشی 

 معتبر بین المللی

ها، مقالات گزارش

و مقالات چاپ  هاادنفران

شده سر مجلات ریر ،لمی 

 و پژوهشی

های مقالر از طریق پایگاه 36آوری وجو و جمعپا از جیتته

مطالعر، صتتتورت سقیق طی چند مرحلر، ادر شتتتده، این منابع بر

ی، با اهدا  دداف در تا مشتتخی گرسسند بازبینی شتتدبررستتی و 

ژوهش منابعی در با اهدا  پ ،پژوهش متناستت  هیتتتند. ستت ا

 و ترین، سر این مراحل حذ  شتتتدند تا مرتبطندارتباطی نداشتتتت

ترین منابع جهه اسامر فرآیند پژوهش انتخاب شتتتوند. مناستتت 

گیری یند بازبینی شامل بررسی ،نوا ، چکیده، محتوا و نتیجرآفر

تناستتت  منابع با معیارهای  ،. سر هر مرحلره استتتهمقتالتات بوس

 ،. پا از انجاف فرآیند بازبینیاسهرپذیرش مورس بررسی قرار گرفت

، دنمنابع تکراری و آنهایی در با معیارهای پذیرش تطابق نداشتتتت

جهه انجاف اسامر پژوهش مقالر  59مقالر،  36حذ  شتتتدند و از 

یفیه مانده از لحاظ دمنبع باقی 59 ،متانتد. سر مرحلتر بعدبتاقی

منظور، از روش ارزیابی حیاتی محتوا بررستتتی شتتتدند. برای این

 استتتفاسه شتتد و چ، لییتتتی مشتتتمل بر هشتته پرستتش تدوین

را سر بررستتتی سقته، ا،تبتار و اهمیه  ا تتا پژوهشتتتگر گرسیتد

 :شامل ی تدوین یافترهاهای پژوهش دم، دند. پرستشبررستی

آوری بررستتتی اهتدا  پژوهش، منطق روش، طرح پژوهش، جمع

و  ا پتتذیتری یتتا رابطتتر میتتا  پژوهشتتتگرانتعتکتتاس هتتا،ساسه

ها ها، بیا  واضح یافتروتحلیل ساسهدگا ، سقه تجزیردننمشارده

. هنگاف استفاسه از این ابزار، منابع بررسی و اسهو ارزش پژوهش 

، امتیازی مذدورهای برای هر منبع بر لحاظ مطابقه با شتتتاخی

 -1یعنی:  56گیتت  امتیازیبین ی، تا پنج براستتاس مقیاس پنج 

25 Scopus 

26 GASP 



 گري: ...ها و روندهاي جهاني فناوري تنظيمها، چالشفرصت
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 ٪20محتمل  ٪20 -3تا حدوسی نامحتمل،  -5بیتتیار نامحتمل، 

بیتتیار محتمل اختصتتاو  -2 و تاحدوسی محتمل -4 ،نامحتمل

 ،پژوهش. سر این بندی شدتوجر بر دیفیه سستترمنابع باو  یافه

، امتیاز سر سرنظرگرفتر مقالرحداقل امتیاز لازف برای پذیرش ی، 

بدین صورت در میانگین نمرات اختصاو ساسه شده بر  .اسههشد

از نمره میانگین یعنی امتیاز سر باشد.  هشته پرسش فوق بیشتر

ر سدر میانگین نمرات دمتر از پا از بررستی منابع، چهار مقالر 

مقالر جهه اسامر فرآیند پژوهش  52سرمجموع حذ  و ساشتتتتند 

 .دشانتخاب 

 

 هایافته -0
مقالات  میو مفاه ینظر یمند مبانسر این پژوهش، با مرو نظاف

 م،یشتتده سر بخش قبل مفاه حیانتخاب شتتده مطابق روش تشتتر

 ژهیوبتتر یگرمیتنظ یمرتبط بتا فنتتاور یدتاربرسهتا و دتاردرسهتا

از متن  یسر حوزه مال یگرمیتنظ یفناور یدتاربرسها و داردرسها

اسامر بر ارائر  سراستته.  شتتده مقالات و دت  منتخ  استتتخرا 

 .شوسیپرساختر م میتخر  یهاافتری

 یگربندی فناوری تنظيمطبقه -0-0

 سر حوزه یگرمیتنظ یفناور یهاهیقتابل توا یم یطوردلبتر

هفه  نیا [؛14]درس یبندطبقر زیرا سر هفه سستتتتر متما یمتال

 سستر ،بارتنداز:

 ریمقررات و سا قیو تطب ی،یرتحلیل  ،یتیحادم هایحلراه 

 هیریاسناس، مد هیریمانند مد هاندیفرآ یستازنریبه یابزارها

 ؛سدارخو یهاپرونده و ا،لا 

  و  یسهاز جملر سازما  تا یجیحیتاس س یهاساراییمدیریه

ا و هسازما  یرویپ و ییقابل شناسا یاطلا،ات شخص هیریمد

 میحر ناظر بر ر،ایه و مقررات نیاز قوان های اقتصتتاسیبنگاه

 ؛یخصوص

 دییااز ارسا  ت شیرا پ رگولاتوری یهادر گزارش هاییحلراه 

روند  ابند،ییم نا یاطم آنا ی هادننتد، از صتتتحته ساسهیم

ه سرآورس ازیها را بر قال  استتتاندارس مورسنساسه و تحلیل قیتلف

ستتتاسه  یسهگزارش ندیسر فرآرا گرسش دار  و یاتوماستتت ایت

 ؛نمایندیم

 و شتتناستتایی وضتتعیه ر،ایه مفاس مقررات تنظیمی  یریگیپ

 ییهاحلراه گیری ازگر با بهرهگذار و تنظیمنهتاسهای مقررات

 یتعهدات نظارت رییاز تغ یمقررات ناش قیتطب یهادر شکا 

 ؛دندیم ییرا شناسا

 ارسا  شده را  شیپاز  های رگولاتوریدر گزارش هاییحلاهر

وجوس  ا و نیزهاز صتتتحه ساسه نا یاطم سر ارتباط با حصتتتو 

ها را سر قال  استاندارس ساسه و تحلیل قیتلف ستازودار صتحیح

 نماید؛یید مییا تاو  سازیساسه ازیمورسن

 دییاو ت یآورجمع ندیفرآو بهبوس  دارهای اجراییوستتاز هقوی 

و مبارزه  ا یمشتر ییشناسا و هی: احراز هونریسر زماطلا،ات 

 ؛ییبا پولشو

   پولشتتتویی با مبارزه مربوط بر معتاملات بر نظتارتا،متا، 

های رفتار و پایشستتتوءاستتتتفاسه از قدرت میتتتلط سر بازار 

 مشکوک. یهاهیا  سر موارس انجاف فعالداردن متخلفانر

 گریاهداف فناوری تنظيم -0-1

 یانجاف شتتتده سر ارتباط با فناور نیاسیتمطتالعتر بن نیسر اول

شتترده  یمال هیبا حما یجهان یبررستت ،ی یدر ط یگرمیتنظ

ر گرفتصورت یانجاف شد، براساس نظرسنج ژاپن EYمشاوره مالی 

 یفید یهاو مصاحبر یگرمیتنظ یشرده فناور ازسهیو  کصدیاز 

گذار و مقررات یانجاف شتتده با دارشتتناستتا  و اشتتخاو و نهاسها

 لیبر شتترح ا یفناور نیا یحوزه، ستتر هد  اصتتل نیاگر میتنظ

 [:13]استخرا  شد

 یهابر شتواهد و ساسه از شرده یمبتن یبندطبقر جاسیالف  ا

 ؛یگرمیتنظ یفناور

با استتتتفاسه از آمار و ارقاف  ازیمورسن یب  استتتتتاندارسستتتاز

 یهاهیترشتتتد و فعتال زا یسرسستتتترس سر رابطتر بتا انتدازه، م

 ؛بازار میتقیبا استفاسه از  یگرمیتنظ یفناور یهاشرده

و  یدیتتدل نفعتتا ایبهتر  فهم سرک و زا یم شیافزا    

رات از تغیی یگرمیتنظ یفناور یبوف جهانیهیز یاصتل یهالفروم

گرایانر و مقررات تنظیمی، تحولات مات تنظیما،ما  شتتده سر اقدا

منظور رویارویی و بر رگولاتوری و راهکارهای موجوس و سرسسترس

  .پاسخگویی مناس  بر آ 

 یگرمیتنظ یفناور ،گریس یهمانند هر فناور ح،یتوضتتت نیبا ا

سهنده در نشا  دینمایرا سنبا  م یاز اهدا  ،موم یامجمو،ر زین

اهدا   نیا ؛استتتهآ   یریگشتتتکل یو فلیتتتفتر وجوس ا یتبن

 [:14]،بارتنداز

و  یگذارحوزه مقررات موجوس سر یازهایو سرک ن شتتناستتایی ■

 ؛و رگولاتوری یگرمیتنظ

 یازهایرفع ن یمناستتت  برا هایحلراه و راهکارها توستتتعر ■

 ؛و رگولاتوری یگرمیتنظ ،یگذارمقررات ،یتجار

با  افتریتوستتتعر  یهاحلهکارها و راهرا یستتتازگار شآزمتای ■

 ؛و رگولاتوری یگرمیتنظ ،یگذارمقررات یازهاین

 ؛یگرمیتنظ یو نقشر راه فناور راهبرس نیو تدو رتهی ■

 یریدارگمورسنظر بر یهاحوزه یبندهیو اولو یریگمتصتتتمی ■

میزا  اجراء، و  یتت،یرستتطح براستتاس  یگرمیتنظ یفناور
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 ؛یگذار ریبازگشه سرما یایمورسانتظار و مزا یارزش تجار

 نریسر زم و خلتاقیته ینوآور ابتکتار، زا یو ارتقتاء م شافزای ■

 ؛مقررات قیتطب

 بوفیتتهیز گرا یباز ریفعالانر با ستتا یهاهمکاری گیتتترش ■

 قیاز طر المللیسر ستتتطح ملی و بین یگرمیتنظ یفنتتاور

ات سیوها و مبا بان، یسطح همکار شیلر. افزاامی فیبازتعر

 یگرمیتنظ یناورسهنتدگتا  خدمات فارائتر ریو ستتتا یمتال

 شینوآورانر در آزما یشتتتیآزما طیمح ،ی جتاسیا منظوربتر

 و ترویج قیرا تشتتتو هاهیقابل و هایفناور د،یمحصتتتولات جد

 .  دندیم

گری با سااایر راهكارهای وجوه تمایز فناوری تنظيم -0-2

 سنتي

 یازهایرفع ن یبرا یاسه در از فناور یاسیاگرچر مدت زما  ز

شوس،  یاستتفاسه مو رگولاتوری  یگرمیتنظ ،یگذارحوزه مقررات

 یفرسمنحصتتربر یهایژگیو یسارا یگرمیتنظ یحا  فناور نیبا ا

 زیمتما نریزم نیسر ا یستتنت یراهکارها ریاستته در آ  را از ستتا

 ،بارتنداز: هایژگیو نی؛ ا[8]دندیم

 منیا یهاشبکر جاسیها و اساسه یرمزگذار قیبالا از طر هامنی 

   ؛ها و اطلا،اتسهانتقا  سا

 رشتترفتیپ یهایاز فناور یریگو بهره یریپذو انعطا  چابکی 

پرادنده و  یهااستتتتخرا  و انتقا  مجمو،ر ساسه یسر راستتتتا

 ؛و قابل استفاسه دیاطلا،ات مف جاسیمنظور ابر رمنیجمیر

 میظو تن ریمنظور تهو منیتتجم بر عیستتر یبندهکریپ هیقابل 

 ؛ازینمورس رگولاتوری یهاگزارش

 منظور ارائر پاستتخ بر عیستتر یهاانجاف اسراف طیشتترا دتمهی

 بازار. یازهایمناس  و بهنگاف بر ن

 هایسر انجاف مطالعات، بررس نینو یلیتحل ابزارهای از استفاسه 

منظور دشتتتف بر یگرمیتنظ یفناور یهتالیتوتحلریتو تجز

مشتتخی و استتتخرا   یهاموجوس بر روش یهامجمو،ر ساسه

 از آنها. دیمفاطلا،ات 

 گریراهكارها و رویكردهای فناوری تنظيم -0-0

و  راهبرس نیو تدو ریتبتا ته ،یگرمیتنظ یثر فنتاوروم یاجرا

ارتباط پرسش  نی. سر اشوسیآراز م یتجار یازهایاز ن یالگوبرسار

 یندهایفرآ شتر،یسازما  بر  نظارت ب ،ی ایموجوس آ  اسه در آ

 یگرمیتنظ یآ ، فناور یسارس؟ فرا زاین آنها هر سو ایدتارآمدتر و 

 ییو دارآ شرفتریپنظارت  مهم و اثربخش یژگیو از سودر  یهنگام

 .نمایدایجاس میخلق ارزش را  نیشتتتتری، بگیرسبهره می شتتتتریب

بر  یابیمنظور سستتبررا  یفناور توانندیم نیودارها، همنندیت 

دار بر یتجار یازهاین نیدمت، بتر رفع ا یراهکتارهتا برا نیبهتر

 شیدار حو  افزاودیتتت  یازهای،نوا  مثا ، اگر ن. بر[52]رندیگ

خوس را  یمشتتتتر"سر حوزه  یاتیتت،مل ییو بهبوس دتتارآ  دنتر

هوش  و ،یومتریب نریسر زم یحیترج یهاباشد، برنامر "دیبشناس

 ره الاصتتو ،یشتتوس. ،لیم افهی  ،ی،نوا  مثا  ربات)بریمصتتنو،

 ییهانریو هز ایمزا یشده  سارا یردایخر ایراهکار)ستاختر شتده 

تا  سریقرار گ لیوتحلریزطور دامل مورس تجبر یهیبایاسته در م

سرنظرگرفتر  ندهیآ یراهکار مناستتت  و راهگشتتتا برا ،ی،نوا  بر

 یاورفن ،یو انتخاب  ییشناسا ،یپا از بررس نریزم نی. سر اشوس

 یهکارهاقاسر خواهند بوس تا را یستیات مالوها و ممناست ، بان،

 افتنیمنظور بر گوناگو  یاراهبرسهموجوس سر بتازار را سر مقتابل 

 رینظ ییهادنند. سر حوزه یابیستتازما  ارز یبرا  تناستت نیبهتر

 یراه حل فناور نیچند ،یمشتر ییو شتناستا ییمبارزه با پولشتو

 زیها ناز چالش یحتا  تعداس نیهتدفمنتد وجوس سارس؛ بتا ا یمتال

 امر، نیدر ا یاند بر نحومانده ینشده باق وجوس سارس در هنوز حل

 ینوآور سر زمینر رسااسامرچالشی  یهاهاز حوز یکیخوس آ  را بر 

 .  دینمایم لیتبد یگرمیو تنظ یگذارمقررات

مطلوب استتته  ندهیحوزه بر طور فزا ،ی ،یگرمیتنظ یفناور

 شتریو دنتر  ب ییدارآ شیافزا یبرا یستیات مالوها و مدر بان،

. ندینمایخوس، از آ  استتتتقبتا  م یانطبتاق و ابتکتارات تجتار بر

و  یمیمقررات تنظمفاس  از یتخصتص یبا آگاه یگرمیتنظ یفناور

شوس، اما یو دار آراز م  ها سر حوزه تجارت و دیتنحوه ا،ما  آ 

بدا   ،یگرمیتنظ یفناور ی. ارزش ااتشتتتوسیمتوقف نمبتر آ  

توا  از  یک درس چگونر مسر توا یآ  م قیدر از طر جهه اسه

س تا ،لاوه بر نمواستتتتفاسه  و نوآورانر یابتکار دیجد یهتایفنتاور

 فعالا  بازار یبرا زیرا ن یارزش تجار ،یمیانطبتاق با مقررات تنظ

و قدرت  یرا با ،مق فناور یباشتتتد، ،مق نظارت ساشتتتتربر همراه 

 یراهکارها مخدوش دند. یواقع تتا یجیس ینوآور یبرا یفنتاور

 فترشریپ یفناور یو ابتکار دیجد یهااز روش یگرمیتنظ یاورفن

، یداوساسه ،یهوش مصتتتنو، ،،یربات ن،یماشتتت یریاسگی مانند:

 یمعمار ،یابر انشی، رایداربرس ییتتتینوبرنتامتر رابط ن،یبلتادن

 .[8]دندیاستفاسه م رهیو ر یتجیم فکر یهاحل، راهگراایسرو

 یگرميتنظ یاورفني راهكارهای عموم یایمزا -0-0-0

تجزیتر و  دار:امعنارزشاامند و  يتیریاطلاعات مدارائاه  ●

راهکارهای تحلیتل پیشتتترفتتر اطلا،ات در بخشتتتی ااتی از 

اجازه ودارها بر صتتاحبا  دیتت گری استته، فناوری تنظیم

مورس  های جدیداطلتا،تات بزر  موجوس با روش تتا سهتدمی

مدیریتی و سر نتیجر اطلا،ات  بررستتتی و وادتاوی قرار گرفتر

 بر مدیرا  ارشتتد امر، همننین مفیدتری حاصتتل شتتوند. این

جدیدی  راهبرسیتا تصتتمیمات  نمایددم، می ودارهادیتت 
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های جدیدی را ارائر سهند در این امر اتختاا درسه و قتابلیته

،نوا  مثا ، بر .[56]ا،طاء نماید تواند بر آنها مزیه رقابتیمی

ها و معاملات گذشتر هزینروتحلیل های دلا  برای تجزیرساسه

مورس ای آنها و آینتده مشتتتتری جهته سرک الگوهتای هزینر

 .گیرساستفاسه قرار می

 :های موجودو چالش مسااائل ،هاسااکیر یيشااناسااا ●

هتتای معتاملتتاتی را بتتر گری ساسهفنتاوری تنظیمراهکتارهتتای 

موارسی نظیر شتتناستتایی  بررستتی و های مختلفی برایروش

 و نددوتحلیل میتجزیر و ... مین مالیاترورییم، ت پولشتویی،

طور فعالانر دند تا برهتا دم، میاز این طریق بتر شتتتردته

مورس شناسایی قرار  راهای مربوطر و چالشمیائل مخاطرات، 

 [.56]سهند

گری راهکارهای فناوری تنظیم :فرآیندها وریبهره بهبود ●

 اجرای سرهنگاف بسازی و انعطا  پذیری انی، ساسهروزرستبربا 

بهبوس  منجر بتتر گولتتاتوریو ر تغییرات سر الزامتتات نظتتارتی

 داهش و گریگذاری و تنظیممقرراتوری سر فرآیندهای بهره

 .[57]شوسمیهای انطباق مقررات هزینر

راهکارهای فناوری  :واسطه خدمات به وابساتگي کاهش ●

ایجاس بازارهای جدید سر محصتتولات و خدمات گری، با تنظیم

ای داهش وابیتتتگی بر برخی از خدمات واستتطر ،ایواستتطر

مین تادننده و افزایش حق انتخاب مصتتتر  ا هد موجوس بت

همراه دتارهتا را برودیتتت  فعتالیته اقتصتتتاسیحق آزاسی 

 [.57]سارند

فناوری  کتارهایراه :مشااتریااناعتمااد ميزان  شیافزا ●

با  مشتریا  اطمینا  میزا  تواند برای افزایشمی ،گریتنظیم

 س.مورس استتتفاسه قرار گیر ،سه از تجربر بهتر مشتتتریاستتتفا

تواند گری میحل قوی فناوری تنظیمی، راه ،،نوا  مثتا بتر

و تعداس  نموسه شتتتناستتتاییبر خوبی را  مخاطراتو  هاتقلت 

 و از این طریق داهش سهد تتا حتد قتابل توجهی خطتاهتا را

میزا  زیاسی  بررا  ودارو دیتت  سر تجارت ا ا،تماس مشتتتری

   [. 57و  56]سهد بهبوس

 گری برایفنااوری تنظيمراهكاارهاای مزایاای  -0-0-1

 [16]سسات ماليوم ها وبانک

فناوری راهکتارهای  مقررات: قيتطب هایناهیکااهش هز ●

های ستتتازگاری با اتوماستتتیو  و تواند هزینرمی ،گریتنظیم

استتتاندارسستتازی فرآیندها را داهش ساسه و سر نتیجر نیاز بر 

 را داهش سهد. و ریرهوشمند سستی ابزارهای

روند تطبیق  :گيریدهي و گزارشگزارش یدقات باالاا ●

و  منجر بتر افزایش ستتتطح سقته اطلا،ات خوسدتار مقررات

 شوس.صورت آنی میسرسسترس بوس  بر

 :دیجد یتجار راتييتغل منظور اعمابه یریپذانعطااف ●

گری های مدیریه رییت، سنتی، فناوری تنظیمنظاف برخلا 

مورس ی را ترپذیرو مقیاس ترپتایتدارتر، بتاثبتاتکتارهتای اهر

اجازه  ستتیتتات مالیومها و بان، در بر سهدقرار می استتتفاسه

ابتکتارات و مقررات جدید سر بازار  هتا،نوآوری سهتد تتا بتامی

 هماهنص شوند.

ری گذامبنای سرمایه سسات مالي بروبندی متقسيم -0-5

 در فناوری مالي

مصتتتنو،ی و یاسگیری ماشتتتین  هوش ندهتایی متانفنتاوری

های را قاسر ستتازند تا از ساسه ستتیتتات مالیوها و مبان،توانند می

ارتباط با سر  سانش هتای هوشتتتمنتد برای دیتتت بتر ساسهبزر  

گیری پینیده خوسدار، انجاف گزارش ،گریگذاری و تنظیممقررات

 راتتطبیق مقر مهم نیازمندهای سار از حوزهاتجزیتر و تحلیل معن

. رندگیبهره تطبیق مقرراتچگونگی انجاف از روشن تصتویر  ارائر و

گری برای از فناوری تنظیم ، همننینستتیتتات مالیوها و مبان،

های تولید شتتده استتتفاسه با مقدار زیاسی از ساسه مواجهر مناستت 

های بیشتتتتر در بر روش صتتتحیحی اساره ساسه [.57]نمتاینتدمی

توانند جنبر هتر نیز هیتتتند و میبر معنای اطلا،ات ب ،شتتوندمی

روزگتتار سر . نمتتاینتتدتطبیق مقررات را فراهم انجتتاف مثبتی برای 

وپا سر ن ودارهایها و دی آپبر سلایل گوناگو  استارتدنونی بنا 

 های فعا  سر حوزه ارائردههیتتتند و شتتر گونرحا  رشتتد قار 

مالکیه حقوق از صتتتیانه ختدمات مالی سر توستتتعر فرآیندها و 

سیات مالی پیشرو تقاضای ثبه وم و اندتر شدهمعنوی خوس فعا 

اخترا،ات بیشتتر را سر طیف فزاینده چشمگیر محصولات نوآورانر 

 ،نوا  بخشینگر حق ثبه اختراع را برهای آیندهاند. شردهدرسه

گذاری سر گیرنتد. ستتترمایرنوآوری خوس سرنظرمی راهبرسمهم سر 

تفاسه هوشتتمند از مالکیه معنوی گری و استتفناوری تنظیمحوزه 

ا بستیات مالی را بگشاید. وتواند ارزش بلندمدت ستهامدارا  ممی

گری را باید فناوری تنظیم ی مورس اشتتارههاشتتردهاین توضتتیح، 

با  تری بدانند در صنعهبخشتی از فرآیند تحو  سیجیتا  گیترسه

 ردند. تحو  سیجیتا  نیاز بر بازنگری سآ  سستته و پنجر نرف می

ی هاجنبر تمامیدار و طراحی جدیدی سارس در ودل مد  دیتت 

 گیرس.سربررا هتتا و تطبیق مقررات از جملتتر رییتتتت، مرتبط

  گریتنظیم گذاری سر فناورینوبته بتر ستتترمتایتر دترهنگتامی

طور دلی سر ستتر گروه ستتیتتات مالی را بروتوا  مرستتد، میمی



 
 زاد و عليرضا ترابيمرتضي اصغرنيا، آرمان احمدي

 

 13 1041شماره چهل و هشت، تابستان  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

سیات با سر وقرار ساس. این م 59مجدس اختراع و 58یمترق ،57یسفا،

منجر  در سازگار هیتند یسستر تطبیق مقررات، هزینر و پینیدگ

 [.8]شوندگری میبر پذیرش فناوری تنظیم

 سسات مالي دفاعيوم -0-5-0

حوزه های مندیمین نیازات سردرر طور ،مدهبر ،سیاتواین م

 هتتایازجملتتر سر زمینتتر راخوس گتذاری و تنظیم مقررات مقررات

ستتتازی ، بهینرایجاس شتتتده سر مقرراترات همگاف شتتتد  با تغیی

تحقیقات انجاف ستترمایر و بر حداقل رستتاند  رییتت، رفتاری و 

با طور معمو  برستتیتتات واین م سارند. توستتط نهاسهای نظارتی

ستتتر،ه تغییر بدا  معنا در هرگاه  .ندترتطبیق مقررات ستتتازگار

 رالزامات تطبیق مقررات با تمردز ب ر،ایه امازیاس شتتتوس،  مقررات

و  رییتتت، ستتتییتتتتماتی، بر نظارتا،ما  اصتتتلاحاتی مانند 

 حقوق ها و حمایه ازهای مربوط بر حریم خصتتوصتتی ساسهاولویه

 انجاف خواهد پذیرفه.همننا   دنندهمصر 

 سسات مالي مترقيوم -0-5-1

 ات بتتا خوسدتتارستتتتازی برخی فرآینتتدهتتا،ستتتیتتتوم این

 های تجاری و همکاری با اشتتتخاو ثالث جههگذاریستتترمتایر

ایش میزا  افزبالفعل، بر سنبا   مشتریا  تبدیل مشتریا  بالقوه بر

این طورمعمو ، برهیتتتتند.  ا  خوسوری و ستتتوس مشتتتتریتبهره

بتدا  معنا در  ؛نتدترستتتیتتتات بتا دتاهش هزینتر ستتتازگتاروم

و نرخ بهره پایین،  گریگتذاری و تنظیممقرراتهتای محتدوسیته

 نموسهشتتوارتر ستتیتتات مالی را سوایجاس رشتتد مداوف ستتوس برای م

 رو،های پیشمنظور داهش هزینرستتیتتات مالی برونیاز م .استته

خوس را سر آروش  خواستتر یا ناخواستر استه در آنها با،ث شتده

وری سر در بر آنها امکا  افزایش دارآیی و بهره هایی بیایندفناوری

 هاافزاربا داهش هزینر سخه رو،ازاین سهد.،ملکرس و ریی، را می

گری بیتتیار فناوری تنظیمحوزه گذاری سر ، ستترمایرهازارافو نرف

 صرفر خواهد شد.مقرو  بر

 سسات مالي اختراع مجددوم -0-5-2

مدیرا   دارگیریبر بادر نیازمند آ  هیتتتند  ستتیتتاتوم ینا

ها و فرآیندهای ستایر صتنایع بر ی، سازما  مالکیه ارشتد، ایده

وآوری و فرهنص ن سیات،ومفکری و معنوی تبدیل شوس. این نوع 

ستتتیتتتات با ،وامل و. این مهیتتتتندا سارا ر خاو خوس تجتاری

هنگامی در بخش مالی بر  ، بدا  معنا درندترپینیدگی ستتتازگار

سنبا  استتتتفاسه از محصتتتولات، خدمات و مقررات جدید استتته، 

جهانی سر ستتطح رویداسهای ستتیاستتی سر حا  ایجاس ،دف ثبات 

ینیدگی ایجاس شده بر بر این ،وامل پتوا  همننین میهیتتند. 
 

27 Defensive 

28 Progressive 

 یزن ،ملیاتی را الگوهای های قدیمی ووسیلر محیط ساسه، سییتم

 افزوس. 

 گریتغيير سازگاری از طریق فناوری تنظيم -0-6

گری از چهار طریق بر تغییر در فناوری تنظیم روسمی انتظتار

. چهتار روش فناوری نمتایتد انطبتاق مقررات بخش متالی دمت،

   [:7]شوس، ،بارتند ازییر سازگاری میگری در موج  تغتنظیم

هاای کاارآمادتر برای باه پاذیری روشامكاان -0-6-0

 گذاری اطلاعات اشتراک

سر حوزه تطبیق  های گزارشگری،بارتند از روش ،هااین روش

آوری و تجزیر و جایگزین شامل تهیر ساسه، جمع و ر،ایه مقررات

ز طریق رایانش های داربرسی مشتتتترک ابینی، برنامرتحلیل پیش

 هاهایی در بر بان،های برخط و قابلیهابری یا سایر سییتم ،امل

اشتتخاو و  سهد تا با یکدیگر والمللی اجازه میستتیتتات بینوو م

 ،رواز این .ارتباط برقرار دنند گرگتذار و تنظیمنهتاسهتای مقررات

ی آورمدت سر زمینر جمع تحقیقات طولانیانجاف نیاز بر بررسی و 

 روس.از بین می طور قابل توجهیها و اطلا،ات برساسه

 با از بيناز طریق استانداردسازی ایجاد اثربخشي  -0-6-1

 و تفسير اراده ميانبردن شكاف 

ارائر  از طریقها ایجاس اثربخشتی از طریق استاندارسسازی ساسه

، گریو اصتتتولی سر حوزه مقررات و تنظیم صتتتحیحتفیتتتیرهای 

نظیر های آنی براستتاس مضتتمو  رییتت،)رشگزا ارائر ارزیابی و

دلاهبرساری  و  و رییت، ا،تباری، رفتار ناشاییه، فضای مجازی

نظارت و معاملات پا از  ا،متا  دتاهش یتا از بین برس  نیتاز بتر

 تجارت از جملر تصتتوی  مقررات اجرایی و قابل خواند  ماشتتین

 .شوسانجاف می

رگيری کابهگيری بهتر و پاذیزی تمااميمامكاان -0-6-2

 اتوماسيون فرآیندها 

واسط از طریق جایگزین و ثانویر  تمقرراهای سازی ساسهساسه

و  گیریمنبع بتاز برای امکا  گزارش نوییتتتی دتاربرسیبرنتامتر

یو  اتوماس دارگیریبر صورت آنی و نیزهای ساسه برگیریتصمیم

 و انطباق هاریی،های بررسی و تحلیلفرآیندها، خوانش و انجاف 

   سازس.پذیر میرا امکا  مقررات تنظیمی با

بررسااي متفااوت و پيشااگيراناه فرآینادهای  -0-6-0

 و انطباق مقررات گریتنظيمگذاری، مقررات

بررستتتی پیشتتتگیرانر فرآیندهای تنظیم و انطباق مقررات از 

ها و ستتتازی ساسهیک ارچر طریق انطباق سیجیتالی جامع شتتتامل

29 Reinvent 



 گري: ...ها و روندهاي جهاني فناوري تنظيمها، چالشفرصت
 

 

 10 1041شماره چهل و هشت، تابستان  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

و مبتنی بر سوسمندی در  تقاضتا برای مدیریه رییت، یک ارچر

های مالی و ریرمالی شامل مجمو،ر وسیعی از مقررات سر ریی،

 اسه.

 یگرهای پذیرش و به کارگيری فناوری تنظيمچالش -0-1

های جدید فناوری بر در پیشرفه امتیازاتی ها وگرچر فرصها

با این حا   ؛تصور اسهحد و فراتر از  بییار زیاس ،دنآورارمغا  می

از  یق سر امورسقهای لازف و انجاف مطالعات و بررسیبا یته یبامی

شتتتد. با  تربر آینده نزسی،تا حد ممکن جدید های طریق فناوری

های جدید، تهدیدات و خطرات جدیدی ها و فرصتتهایجاس نوآوری

با  ارتباط ویژه سرطوربر گزاره، این [.58]نمایدمی بروز و ظهورنیز 

 هاشتترده مدیرا هرگاه، دند. ق میگری نیز صتتدفناوری تنظیم

نند، د صتتنعتی آلاتانیتتانی با ماشتتین هاینیروبر جایگزینی  آراز

طور چشمگیری بر تواندهای فناوری میپیامدهای احتمالی خرابی

باییتته همواره بر این سر این زمینر، میباشتتد.  زیاس و قابل توجر

د خواهانر هیتننر بد ،هاها و ماشینالگوریتمنکتر توجر ساشه در 

 هیتند درای تقریباً مانند ابزارهای سنتی ،هاو نر خیرخواهانر. آ 

 برای ،ملکرس خوس بربا این تفاوت در  ؛نیاز بر هدفمند بوس  سارند

 ل، مقابسر شتر و حضتور میتمر و تلاش مدیرا  و داردنا  نیاز ندا

 یزن انجاف سهند و آنهارا ی هایتوا  بتر آنهتا گفته دتر چر دارمی

پیشنهاسات مدیرا  را انجاف  طور آگاهانر و با اراسه شخصی خوسبر

ها را این استتته در زبا  انیتتتا  ألر . تنهتا میتتت[57]سهنتدمی

ر ب راو نیازهایشا   هاترجمر درس تا انیتا  فهمند و باید آ  رانمی

ها یعنی ترجمتر زبا  انیتتتا  ،امراین همواره سرک دننتد.  خوبی

 ، مقرراتزیرا سرک اهنی از قوانین ؛اسهوسه بچالش برانگیز  امری

رمزگذاری  الر،ایرلازف و مقررات هتا بر ستتتمه قوانینو رییتتت،

شوند در باور بر این اسه در وظایف تنظیم مقررات را برآورسه می

های واقعی بر ستتتختی سر اهن پینیده و سردرر ملاحظاتدنند. 

ا،تماس هایی بتر ساسه ،گریگیرس. فنتاوری تنظیمرایتانتر جتای می

با تکیر  در بشر مطمتناسرحالی ؛شتوسدر بر آنها ساسه میدنند می

 .استتتهاشتتتتباه ناگزیر از بروز های نادافی و امکانات رلط، بر ساسه

توانتایی سرک متاهیته اطلتا،تاتی را سارنتد در برای  ،هتاانیتتتا 

دنند و این فرصه را سارند در های خوس استفاسه میگیریتصمیم

 تواند سرک دند درنمیرایانر اما ی،  ؛ها حیاس باشدنیبه بر آن

. حتی سر موارسی [10]اشتباه اسه ،دنددر با آ  دار می یساسهای

اسه، ممکن اسه این روند سر  روشتن و شفا ها در برای انیتا 

تر آینده، هر چر بر سستتتیابی بر هوش مصتتنو،ی ،مومی نزسی،

های تهیر الگوریتمشتویم تغییر دند، اما سر حا  حاضر میتولیه 

هاسه. با تماف ملاحظات صورت گرفتر انیا  ،هده صحیح ساسه بر 

تفاق ا رایجی نیز گری، اشتباهاتهنگاف استتفاسه از فناوری تنظیم

هنگاف بروز خطا فوراً آ  را تشتتتخیی  معمولا ،هاانیتتتا  .افتدمی

 ستتتازیدنند و این جدامیو جبرا  ساسه و شتتتروع بتر اصتتتلاح 

ارزشتتمند را فراهم دند.  هاییتواند تجربر یاسگیریمی ،اشتتتباهات

هتا بتا اطا،ه دوردورانر خوس هتا و الگوریتماز طر  سیگر، رایتانتر

ها تا زمانی در انیتتا  ؛دنندتوانند سرک دنند در اشتتتباه مینمی

خیی ندهند در سستگاه اشتباه تشت برسارا رهناظرا  و به،نوا  بر

 هاخرابیبروز و با،ث  یافه خواهد استه، مییر ناقی اسامر درسه

ستتتازودارهای پینیده و  ؛شتتتوسمی مندنظافگرایی و یت، جانبر

طور قابل توجهی بر مشتتکلات ناشتتی از برنیز  نادارآمد یندهایآفر

گاه رو، هرازاین. [16]گرایی نظتاف منتد خواهد افزوسیت، جتانبتر

ا ا رو آنه انیتتا  نتواند بر موقع این نقاط ضتتعف را تشتتخیی ساسه

 .  باشد سازبییار پرخطر و مشکل تواندآ  می ، ،واق بهبوس سهد
 

 گيری و پيشنهادهانتيجه -5
طور بر رو بتر رشتتتد گری یت، حوزهامروزه فنتاوری تنظیم

استتته در المللی و بین مطلوب سر ستتتطح ملی)جهانی فزاینده 

بیشتتتر بر ا،ما  نظارت  یی وآستتیتتات مالی برای افزایش داروم

 ،عواقدنند. سر بتکارات تجاری خوس، از آ  استقبا  میانطباق و ا

این فناوری این استته در ،لاوه بر انطباق مطلوبیه ،امل اصتتلی 

همراه ودارها بربرای دیتتت ارزش تجتاری را نیز  خلق مقررات،

سیجیتا  برای تنظیم  هایاسه. امروزه استفاسه از فناوریساشتتر

های روز بر روز هزینر سهتد دتررا میآ  و تطبیق مقررات نویتد 

طور قابل توجهی داهش بتر گری و رگولتاتوریمربوط بتر تنظیم

گذاری و مقرراتسه در همزما  فرآیندهای ا این سر حالی ؛یابد

س. گرستر و قابل ا،تماستر میستتریع گری با گذشتته زما تنظیم

و  ابتکاری ،های جدیدگری از روشفنتاوری تنظیم یکتارهتاراه

 ماشین، رباتی،، هوشیاسگیری  نظیرری پیشترفتر فناو نوآورانر

، یداربرس نویییهای برنامرداوی، بلادنین، رابطمصتنو،ی، ساسه

های تجیتتم فکری حلراهو  گرارایانش ابری، معماری ستترویا

ر دهایی و فعالیه بیتتیاری از دارها ،سر نتیجر ؛دنداستتتفاسه می

با هزینر خطا و ، همراه با یدندبر ، هاادنو  توستتتط انیتتتا هم

ها سریع، دم توستط ماشینتواند میشتوس، انجاف می بیتیار زیاس

گری فناوری تنظیم کارهای. راهشتتتوسانجاف  ترهزینردم خطا و 

د، باش و ملموس آشتکارروشتن، نکر برای بیشتتر داربرا  آبدو  

ند دریزی میرا پایر هاانیا  روزمرهروابط و مناسبات بییاری از 

تر تر و ایمنستتتاسه تا حد ممکن ودارهادیتتت میا  تعاملات تا 

هتای امن برای بتتر ،نوا  مثتا ، ایجتاس سرگتتاه. بترپتذیرسانجتاف 

یا  ستتتیتتتر مالیو، مگذاری ایمن اطلا،ات با ی، بان،اشتتتتراک

، بهبوس سر،ه فعا  سر حوزه ارتباطات و فناوری اطلا،اتشرده 
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و صتتحه تشتتخیی تقل  و استتتفاسه از هوش مصتتنو،ی برای 

اطمینا  از دی   نیز موزش بهتر نمایندگا  خدمات مشتری وآ

 هایی ازمشتتاوره مالی مطابق با استتتاندارسهای لازف نمونرسریافه 

های ستتتا گری استتته. سر فناوری تنظیم کارهایراه ترینمهم

افزایش اتصتتتا  بر اینترنه،  نظیر:روندهایی رونتدهتا و ابراخیر، 

افزایش داربرا  و  تلفن همراهظهور نیتتتل های جدید شتتتبکر 

هتای اجتما،ی، ،دف اطمینا  از اقتصتتتاس دلا ، انفجار رستتتانتر

ا،تماس بر  نیز داهش سطحهای جدید و ها، گیترش فناوریساسه

 در اسهوجوس آمدهجها  ب ستطح ستیتات مالی سرومها و بان،

ستزایی بر ،ملکرسهای ریی، و تطبیق مقررات رثیر بات گما بی

ن ای سه؛اساشتتر ر حوزه مالی و بانکداریسگری سر زمینر تنظیم

 ورزی واندیشتتر تا بانموسه ستیتات مالی را واسار ومها و بان،امر 

تفکر سر مورس موضتتتو،تاتی متانند ا،تبار و پرساخه مشتتتتری، 

نیتتبه بر اتخاس تصتتمیم مطلوب و تر از هر زما  سیگری ستتریع

 متناس  اقداف نمایند. 

وس خظرفیه ی بزرگترین گرفناوری تنظیم نزسی،، سر آینده

بر های نوین را سر مرحلر ستتوف توستتعر خوس در سر آ  فناوری 

دند تا مباحث مالی و مقررات آ  را برای دمت، می هتاانیتتتا 

، بر نمایش نمایندمتالی بهتر مجتدسا تصتتتور نظتاف ایجتاس یت، 

های منحصتتر بر فرس روس با توجر بر ویژگیو انتظار می گذارسمی

 ثریو، بر نحو مصنعه مالیگری سر زه تنظیماین فناوری سر حو

گذاری و هتای تنظیم مقررات، مقرراتبتر اصتتتلتاح نظتاف منجر

گری سر جوامع سر حا  توستتعر و توستتعر یافتر شده و بر تنظیم

گری خوب و دتارآمتد سر بازارهای مالی گتذاری و تنظیممقررات

ویر از رگری سر این سوره بر تغییر . تمردز فناوری تنظیمبیانجامد

 ،استته. از این رو "شتتناخه اطلا،ات"بر  "شتتناخه مشتتتری"

های آتی، نیل گرسس ستایر پژوهشگرا  سر پژوهشپیشتنهاس می

،نوا  بر Sandbox یفناور ویژهگری را برستتتوف فناوری تنظیم

شتر بیسوف  گری نیلی، محیط آزمایشتی برای فناوری تنظیم

بیا   قالر حاضتتترسر مطور در مطتالعتر قرار سهنتد. همتا مورس

صورت های مجازی هیتند در امروزه برمحیط Sandbox ،گرسید

از  وگیرند یافتر مورس استفاسه قرار میگیتترسه سر جوامع توسعر

ثیرات فرآیندهای جدید یا اآزمایش و بررستتتی ت منظورآنهتا بتر

 .شوسبرساری میبهرهصورت جداگانر های نوآورانر برفناوری

بر  صتتترفای گرراهکارهای فناوری تنظیم، لازف بر ادراستتته

اما سلیل  گرسسمحدوس نمیو ختدمتات مالی حوزه فنتاوری متالی 

های مالی بیشتتتتر توجر شتتتده، این سر حوزه این فناوریاینکر بر 

های مالی برای دنتر  و استتته در میزا  فشتتتاری در سر بخش

نظارت بر قوانین، هم از ستتمه سوله و هم از ستتمه مشتتتریا  

های ریرمالی قابل شتوس، بیتیار زیاس اسه و با بخشمیمشتاهده 

سیگری نیز متفاوت داربرسهای ی گرفناوری تنظیم مقاییر نییه.

 یخدمات اجتما، حوزه زمینر ترین آنها را سرتوا  مهمدر میسارس 

های زیربنایی و نیز سر حوزه افزار، املاک و میتتتغلات وفنر ،یسولت

و  هاساروخانرحوزه ستتلامه، برق،  آب و ،یانرژ زیرستتاختی نظیر

سر این انتظار وجوس سارس در  مشتتتاهده درس. یبهداشتتتت زاتیتجه

 گریفعتتا  سر حوزه فنتتاوری تنظیم دتتارهتتایودیتتتت  آینتتده

های مدیریه، رسیابی و اثبات روند دار هتایی را سر زمینترحتلراه

های شوس در تقاضا برای قابلیهبینی می. همننین پیشسهندارائر 

 .ابدگیری افزایش یگزارش تر و امکانات بیشتری سر حوزهترپیشرف

 ریگتنظیمراهکارهای فناوری ی ز آنجا در تمردز این مقالر بر روا

 ستتیات مالیومها و بان،ویژه و بازارهای مالی بر سر فناوری مالی

 ایهگرسس سایر پژوهشگرا  سر پژوهشپیشنهاس می لذا ؛بوسه اسه

 ،ادر شتتد فوقفناوری در سر قیتتمه های سیگر این آتی بر جنبر

   ب رسازند.

های ،لمی ستتتاختاریافتر سر حوزه باتوجر بر فقدا  پژوهش

گری بر زبا  فارستی، سر این پژوهش سعی شد تا فناوری تنظیم

 سر گریتنظیمکتارهتای راه ویژهگری بتتردلیتات فنتاوری تنظیم

 مند مبانیور نظافی، پژوهش دیفی با مرفنتاوری مالی سر قال  

های شتتده سر ستتا  المللی منتشتترهای معتبر بیننظری پژوهش

 قرار گیرس. این پژوهش و بررسی اخیر سر این زمینر مورس مطالعر

س هایی سارنیز مانند هر پژوهش ،ملی سیگر نقاط ضعف و داستی

های دمی و دیفی تواند منشتتأ پژوهشاما هر پژوهش دیفی، می

های آتی امید استته پژوهشتتگرا  سر پژوهش در بیتتیاری باشتتد

 ایهپیشنهاس ویژهاقداف بر تلاش سر جهه تکمیل این پژوهش بر

 ارائر شده سر سو بند فوق نمایند.
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