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Abstract 

New financial technologies (Fintech) are 
evolving in the Iranian financial sector. 
Identifying the pattern of this transformation 
in the social-technical systems would be the 
policy-making tool to accelerate the 
desirable situation. This study attempts to 
identify the pattern of financial 
transformation and mechanisms that are 
facilitating or blocking change by studying 
the Banking, Insurance and Stock Exchange 
industry as a result of Fintech's emergence. 
The results of this study show that despite 
the transformational capacity of new 
technologies in the field of finance and 
appropriate technical access to modern day 
knowledge, the technological evolution of 
the financial sector in Iran is highly 
dependent on factors such as regulatory 
adaptability, accessibility of data, digital 
maturity and The financial status of the 
traditional sector, as well as the readiness of 
the traditional financial sector to network 
with Fintech startups. Therefore, the 
transition of the financial industry will not be 
niche based and therefore policy-making to 
accelerate such a change will not go the way 
of simply supporting the innovator startups 
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in the field, but rather focusing on regulatory 
structural reform of the industry. 
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 الگوي تحول فناورانه در بخش خدمات مالی ایران بینی پیش

  بر مبناي رویکرد چندسطحی به گذار

  4مهر ماندانا آزادگان، 3نیما مختارزاده، 2فاطمه ثقفی، *1علی محقر

  استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران -1
  دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران -2
  استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران -3

  دانشجوي دکتراي دانشکده مدیریت دانشگاه تهران -4
  

  دهیچک
هاي موجود در بخش مالی  شناسایی الگوي وقوع این تحول در نظام. در حال ایجاد تحول در بخش مالی ایران هستند) تک فین(هاي جدید حوزه مالی  فناوري

صنایع بانک، بیمه و ده با مطالعه چندموردي تغییر رکتالش  مقالهاین . گذاري براي تسریع در رسیدن به وضعیت مطلوب خواهد بود کشور، راهگشاي سیاست
ها نشان داده که به رغم  یافته. کند گر یا مسدودکننده تغییر هستند را شناسایی تک، وضعیت تحول حوزه مالی و سازوکارهایی که تسهیل بورس بر اثر ظهور فین

مالی در ایران وابستگی زیادي به عواملی چون هاي جدید حوزه مالی و دسترسی فنی مناسب به دانش روز، تحول فناورانه بخش  آفرینی فناوري ظرفیت تحول
هاي  سازي با شرکت گري، دسترسی به داده و بلوغ دیجیتال، وضعیت اقتصادي بخش سنتی و همچنین آمادگی بخش مالی سنتی براي شبکه پذیري تنظیم تطابق

گذاري براي تسریع چنین  محور نخواهد بود که در نتیجه، سیاست مفنی صنعت مالی از نوع کنا-هاي اجتماعی با این مقدمه گذار نظام. تک دارد نوآفرین فین
گري و حل مشکالت ساختاري  تحولی نیز با صرف حمایت از نوآفرینان این حوزه، راه به جایی نخواهد برد و در این خصوص توجه بیشتر به اصالح تنظیم

  .هاي صنعت الزم است مسلط

  تک فنی، رویکرد چندسطحی، فین-گذار فناورانه، نظام اجتماعی: ها کلیدواژه
 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
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  1مقدمه -1

فنی، کارکردهاي خود را -هاي اجتماعی ها در دل نظام فناوري
سازند و تغییر مبتنی بر فناوري در یک  براي اجتماع محقق می

بخش، تنها به معنی تغییرات فناوري نیست بلکه مستلزم تغییر 
فنی و روابط -زمان عناصر زیادي در یک نظام اجتماعی هم

                                                 
DOI: 10.22034/jstp.2020.11.4.1066 

  amohaghar@ut.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

وابستگی به مسیر و ها خاصیت  این نظام .میان این اجزاء است
ریزي براي  بنابراین در برنامه. مقاومت در برابر تغییر نیز دارند

ایجاد تغییر فناورانه یک بخش، با تغییر پیچیده یک نظام 
  .و کار داریم فنی سر-اجتماعی

هاي اخیر به واسطه  هایی که تحول آن در سال یکی از بخش
. است فناوري اهمیت زیادي پیدا کرده بخش خدمات مالی

تک یاد  هاي نوین مالی با واژه فین عموماً امروزه از این فناوري
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فناورانه  یخدمات مال 2025تا سال  شود بینی می پیش. شود می
 بهنسبت  یجهاند یتول يدالر ونیلیتر 7/3 شیسبب افزا

 110 کاهش و دیجد شغل ونیلیم 95 نیهمچن. دوش 2015
 آن يایمزادیگر  از ها دولت ساالنه يکسر يدالر اردیلیم

تک توانمندي پیشبرد اهداف توسعه  فین]. 1[ بود خواهد
تحول بخش  یزن  در ایران]. 2[پایدار در کشورها را داراست 

ز مانند ینتک  گذاري براي توسعه فین خدمات مالی و سیاست
]. 3[در دستور کار سیاستی قرار گرفته است ها  ير فناوریسا

بسیار کمتري نسبت به سرعت  تحول بخش مالی کشور با
بسیاري کشورها در حال وقوع بوده و عالوه بر آن به صورت 

کنون حدود  به عنوان مثال تا. متقارن صورت نگرفته است
تک  هاي فین وکار خانگی از خدمات شرکت پانصد هزار کسب

اند و این در حالی است که در  حوزه پرداخت استفاده کرده
در ) هاي حوزه بیمه تک فین(ها  بخش بیمه، حضور اینشورتک

کشور منحصر به تعدادي پلتفورم مقایسه و فروش آنالین بیمه 
ضریب نفوذ . بوده که فاصله زیادي با روند جهانی دارد

 50و خدمات پرداخت بیش از  24اینشورتک در اروپا حدود 
  ].4[است  درصد
مقاله علمی که در طی چهل سال از  200با بررسی  1شافل

اند این تعریف را به عنوان یک  استفاده کرده تک واژه فین
تک صنعت  فین: تعریف علمی از این واژه ارائه نموده است

هاي مالی  مالی نوینی است که از فناوري براي بهبود فعالیت
هاي  هاي مختلفی از حوزه بندي دسته]. 5[گیرد  بهره می

تک وجود دارد که با توجه به سرعت تغییرات این حوزه  فین
شده  هاي ارائه بندي دسته]. 6[مورد آن اجماعی وجود ندارد  در

نکته . اند مقایسه شده 1المللی در جدول  توسط گزارشات بین
وکار  ها به بخشی از کسب تک مهم آن است که هر دسته از فین

کنند کارکرد  یک بخش از نظام مالی سنتی حمله و تالش می
تر و با عملکرد آن بخش را مبتنی بر فناوري، به نحو مؤثر

ترین  به طور سنتی مهم. بهتري براي مشتریان به انجام رسانند
هاي صنعت مالی در کشورها معموالً نهادها و بازارهاي  بخش

و صنعت بیمه ) بازار سرمایه(ها، بورس  مالی یعنی بانک
که به این  است اي هاي فناورانه هستند و همجنین زیرساخت

هاي نوین به  فناوري]. 7[ کنند ها ارائه خدمت می حوزه
  .کنند حمله میفوق، وکار سه حوزه  هاي مختلف کسب جنبه

                                                 
1- Schueffel 

تک یکسان  الگوي تحول خدمات مالی کشورها بر اثر فین
گري کشورهاي  نبوده زیرا عوامل نهادي و ساختار تنظیم

به عنوان مثال در غیاب . اند هاي زیادي داشته مختلف، تفاوت
ها در چین  تک گیر، فین یک سیستم سنتی مالی قدرتمند و همه

ند و تبدیل ا با سرعت سهم بزرگی از بازار را از آن خود کرده
اند در حالی که در آمریکا که داراي  به بازیگرانی مسلط شده

ها از  تک بازیگران قدرتمند سنتی در بخش مالی است فین
خالءهاي موجود استفاده نموده اما به بازیگرانی مسلط تبدیل 

ها  تک در ایران نیز چند سالی است بحث فین]. 6[اند  نشده
هاي نوپایی هم  است و شرکتگرفته   بسیار مورد توجه قرار

ها به عنوان  تک اند اما اینکه فین بندي فوق ایجاد شده ذیل دسته
هاي فناورانه، چگونه و با چه الگویی این صنعت را  کنام

سازند؟ آیا جایگزین بازیگران سنتی خواهند شد یا  متحول می
با آنها همکاري خواهند کرد؟ و چه عوامل و سازوکارهاي 

اي بر این تغییرات مؤثر هستند؟  محدودکنندهگر یا  تسهیل
هدف این مقاله . باشند می مقالهسؤاالت پیش روي این 

. تک است توصیف وضعیت تحول بخش مالی بر اثر فین
دهنده بخش مالی در کشورها، صنایع  صنایع اصلی تشکیل

بانکی و پرداخت، بیمه و بورس هستند که تحت تأثیر انواعی 
ها در کشور  این بخش]. 4[حول هستند تک در حال ت از فین

به عنوان موارد مطالعه انتخاب و مطالعه موردي به روش 
  .تحلیل مضمون انجام شده است

  
  مبانی نظري پژوهش -2

تغییر فناورانه یا تغییر در یک بخش و صنعت، مبتنی بر 
ها و رویکردهاي مختلفی که عمدتاً  تغییرات فناوري، با مدل

ها به  این مدل. بینش تکاملی دارند توضیح داده شده است
نوعی فرآیند تولد و رشد یک نظام نوین فناورانه را توضیح 

ر سطح مخصوصاً د(هاي نوآوري جدید  این نظام. دهند می
معموالً کارکردي را که پیش از آن توسط نظام یا ) فناورانه

گیري از فناوري  شده را با بهره رژیم سنتی محقق می
رسانند به طوري که برخی مطالعات،  جدیدتري به انجام می
هاي نوآوري فناورانه جدید  ارز ایجاد نظام گذار فناورانه را هم

نظري مرتبط، مطالعات  بنابراین یک رشته]. 12[کنند  تلقی می
نظام نوآوري هستند که در اینجا در سطح بخشی و فناورانه 

توانند مورد توجه قرار گیرند و یک رشته نظري دیگر،  می
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انواع رویکردهایی هستند که گذار فناورانه را مورد بررسی 
. ترین آنها رویکرد چندسطحی است  دهند که معروف قرار می

فناورانه و مطالعات مدیریت گذار  هاي مدیریت راهبردي کنام
ترین وجه  شاید مهم]. 13[گیرند  نیز در شاخه اخیر جاي می

افتراق دسته اول با این شاخه مطالعاتی، توجه به مباحث 
هاي اجتماعی در تحول  اجتماعی و تأکید بیشتر بر جنبه

هایی چون صنایع نظامی،  در ایران بخش]. 14[فناورانه است 
و ] 17[پذیر  هاي تجدید ، انرژي]16[لید برق ، تو]15[دفاعی 

اما به بخش مالی از   اند با رویکردهاي گذار مطالعه شده... 
در تغییر بخش مالی . منظر گذار فناورانه نگاه نشده است

هاي  هاي جدید نسبت به جنبه مبتنی بر فناوري، تولید فناوري
و اجتماعی و ساختاري پذیرش فناوري، اهمیت کمتري دارد 

زا  هاي جدید براي بخش مالی تا حدي برون ایجاد فناوري
تواند  هاي گذار فناورانه می نظریه]. 18[شود  محسوب می

به  1بینش مناسبی ایجاد نماید مخصوصاً رویکرد چندسطحی
فنی قرار -این دلیل که واحد تحلیل خود را نظام اجتماعی

ضیح کند براي تو دهد و به فشارهاي سطح منظر توجه می می
پدیده مورد مطالعه مناسب است اما خود این رویکرد نیز با 
انتقاداتی مواجه است که در ادامه به توضیح آن خواهیم 

  .پرداخت
  چندسطحیرویکرد  2-1

یک رویکرد کاربردي براي تشریح گذارها و تحوالت فناورانه 
که اخیراً در کشورهاي اروپایی و در زمینه گذارها و تحوالت 

شوند  ریزي می اي که به سوي توسعه پایدار برنامه فناورانه

                                                 
1- Multi-Level Perspective 

این . بسیار مورد توجه قرار گرفته رویکرد چندسطحی است
فنی قرار -اي اجتماعیه رویکرد، واحد تحلیل خود را نظام

هاي جدید، ابتدا  ها و فناوري دهد و معتقد است که نوآوري می
توانند با رژیم غالب بر  هایی که نمی ها یا کنام درون شرکت

گیرد و سپس در  بخش و صنعت رقابت کنند شکل می
هایی که از آن  صورت ایجاد بهبود در عملکرد یا حمایت

تغییر در صنعت و رژیم  گیرد امکان رشد و ایجاد صورت می
  ].14[کنند  حاکم بر آن را پیدا می

فنی که باید تغییر پیدا کنند علم، -هاي رژیم اجتماعی مؤلفه
ها و  کننده، سیاست فناوري، بازارها و ترجیحات مصرف

ها از یک سو تحت تأثیر  فرهنگ هستند اما این مؤلفه
رد(ها در سطح کنام  نوآوري حت و از سوي دیگر ت) سطح خُ

بوده و در واقع تعامل ) سطح کالن(فشار عوامل سطح منظر 
. دهنده تغییر است پیچیده این سه سطح است که توضیح
مشخص شده که  1الگوي تغییر از منظر این رویکرد در شکل 

در واقع الگوي گذار حاصل از تعامالت چند فرآیند است 
]19:[  

جنبش داخلی  افتند ها اتفاق می هایی که در کنام نوآوري. الف
ایجاد و فرآیندهاي یادگیري حاصل از آنها سبب بهبود در 

  .شود عملکرد می
کند و  تغییرات در سطح منظر بر رژیم حاکم فشار وارد می. ب

ها  ثباتی در سطح منظر، پنجره فرصتی بر روي کنام این بی
 .گشاید می

کنند  هاي کوچکی از بازیگران از نوآوري حمایت می شبکه. ج
راستایی میان عناصر و یادگیري در اثر  ش براي همو تال

 .افتد تجربیات کارآفرینانه اتفاق می

  تک هاي حوزه فین بندي انواع دسته) 1جدول 
 ]11[ IOSCOگزارش  ]10[ PWCگزارش  ]9[ EYگزارش  ]6[ EUگزارش   ]8[ ²ها کتاب خداحافظ بانک  منابع

هاي  هحوز 
  تک فین

  پرداخت و انتقال پول -
  دهی وام -

  مدیریت پول -
  مدیریت ثروت -

  بیمه -
  ارزهاي دیجیتال -

  تک رگ -
  بانکداري باز -

  المللی پول انتقال بین -

دهی و  وام(بانکداري  -
  )سهام و سپرده

  مدیریت مالی شخصی -
  مدیریت سرمایه و دارایی -

  بیمه -
  ارزهاي دیجیتال -
ها و  زیرساخت -

  هاي توانمندساز فناوري
  بانکداري باز -

پرداخت و انتقال  -
  پول

  دهی وام -
  ریزي مالی برنامه -

  بیمه -

هاي  مبادالت و سیستم -
  پرداخت

دهی و  وام(بانکداري  -
  )تأمین مالی جمعی

گذاري و  سرمایه -
  مدیریت ثروت

  بیمه -

  پرداخت -
تأمین مالی /دهی وام -

  جمعی
  ریزي مالی برنامه -

  گذاري تجارت و سرمایه -
  بیمه -

  داده و تحلیل -
  زنجیره بلوك -

  امنیت -
  .اند بندي جامع معرفی کرده تگ را براي رسیدن به یک دسته هاي حوزه بانکی را مدنظر داشته مترجمین در مقدمه دو دسته بیمه و رگ تک با توجه به اینکه کتاب فقط فین ²
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شود عناصر در  راستایی و بسیج منابع باعث می به تدریج هم. د
 .فنی جدید بازپیکربندي شوند-قالب نظام اجتماعی

هاي حاصل از این رویکرد بیشتر در قالب  نتیجه بینش
شده که  یاتینظرناورانه، منجر به هاي ف مدیریت راهبردي کنام

رود بر تغییر رژیم به نحو  هایی که انتظار می حمایت از کنام
 .دهد مطلوب اثر داشته باشند را در دستور کار قرار می

  مسیرهاي گذار در رویکرد چندسطحی 2-2
پاسخ به انتقادات مبنی بر رویکرد پائین به باال در این مدل  در

، مسیرهاي گذار به  ها و نیز رویکرد مدیریت راهبردي کنام
عنوان مکمل این رویکرد مطرح شد که در آن بر اساس 

بندي تعامالت سطح منظر و کنام و ماهیت این تعامل که  زمان
با رژیم غالب یا  هاي کنام تواند از نوع رقابت میان نوآوري می

شناسی براي  زیستی و تقویت رژیم باشد یک گونه رابطه هم
بینی چهار مسیر مختلف محتمل براي گذار مطرح شده  پیش

یافتگی  شناسی به وضعیت توسعه در این گونه]. 20[است 

پردازد و بر این اساس،  در مقابل فشار از سطح منظر می ها کنام
بینی  یرهاي محتمل گذار پیششناسی چهارگانه از مس یک گونه

  :کند می
مشاهده  2همانطور که در شکل ): دگرگونی( 1مسیر تحول ·
شود در این حالت فشار متوسطی براي تغییر از سطح منظر  می

دهد که  این فشار براي تغییر در زمانی رخ می. فتد ا اتفاق می
در این . اند ها در سطح کنام چندان توسعه نیافته هنوز نوآوري

گیرد و  حالت رژیم جدید از همان رژیم قبلی شکل می
هاي  در واقع نوآوري. یابند بازیگران رژیم قبلی امکان بقاء می

کنند ولی تغییرات و  کنام معماري بنیادین رژیم را عوض نمی
 2زیست هاي هم بنابراین نوآوري. هایی براي رژیم دارند آورده

  .گیرند در این حالت در رژیم موجود، مورد پذیرش قرار می
در این حالت فشار : 3جددراستایی م مسیرتغییر راستا و هم ¸

                                                 
1- Transformation 
2- Symbiotic 
3- De-alignment an Re-Alighnment 

  
  ]19[چندسطحی  رویکرد باپویایی و تعامالت سطوح در فرآیند وقوع تحول ) 1 شکل
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زمانی رخ  در ناگهانی و شدید از سطح منظر براي تغییر
اند تا  هاي کنام به توسعه جدي دست نیافته دهد که نوآوري می

بنابراین مسیر جایگزینی . بتوانند تغییر عمده رژیم را رقم بزنند
مشخصی هم وجود ندارد یعنی شکافی داریم اما نوآوري که 

در این حالت فضا براي وجود . رکند وجود نداردبتواند آن را پ
شود  هاي چندگانه ایجاد می هاي رقیب و رژیم زمان نوآوري هم

شوند تا زمانی که یک  ها وارد رقابت با هم می و نوآوري
  ).3شکل (نوآوري غالب شود 

سومین مسیر گذار مطابق : 1مسیر جایگزینی فناوري ¹
اي تغییر، زمانی به شود که فشار بر زمانی طی می 4_شکل

رکردن شکاف وجود  وقوع بپیوندد که یک کنام داراي توان پ
هاي فناورانه به سطحی مناسب و  یعنی نوآوري. داشته باشد

قابل رقابت رسیده باشند و این حالت باعث جایگزینی کلی 
. شود رژیم با رژیم جدید منطبق با نوآوري فناورانه جدید می

هاي  براي تغییر و نوآوريدر این حالت فشار شدیدي 
اي با امکان جایگزینی به جاي رژیم موجود وجود  یافته توسعه
  .دارند
º این مسیر مشابه مسیر تحول است که : 2مسیر بازپیکربندي

هاي  شود و نوآوري در آن رژیم جدید از رژیم قبلی متولد می
را دارند با این تفاوت  زیستی با رژیم مستقر کنام خاصیت هم

که اصالحات آنها تغییرات بیشتري نسبت به مسیر تحول در 
                                                 
1- Technological Substitsion 
2- Reconfiguration 

ها قدرت بیشتري  در واقع نوآوري. کند معماري رژیم ایجاد می
براي تغییر نسبت به مسیر تحول فناورانه دارند و در نهایت 

شود  ورود این اجزاء نوآوري سبب بازپیکربندي رژیم قبلی می
  ).5شکل (

ها و فشارهاي سطح  شناسی بر اساس وضعیت کنام نهاین گو
کند اما تأثیر  بینی می گذار را پیش منظر، مسیرهاي محتمل

. بایست مورد توجه قرار گیرد عوامل دیگري نیز بر گذار می
هایی که  رویکرد چندسطحی مخصوصاً از طریق توجه به کنام

امکان تحول در رژیم را داشته باشند براي تحلیل و 
گذاري گذارهاي زیادي مورد استفاده قرار گرفته لیکن  تسیاس

به عنوان مثال قدرت و سیاست نیز دو عاملی هستند که باید 
در رویکرد مورد توجه قرار گیرند و توجه به بازیگران و 

هاي رژیم، راهکاري است که براي غلبه بر موانع گذار  پویایی
ن در کارهاي و همکارا 3همچنین گیلز]. 21[باید اتخاذ گردد 

شناسی مسیرها، عالوه  اند که در گونه متعاقب خود اذعان داشته
بر تعامالت دو سطح کنام و منظر، عوامل نهادي سطح رژیم 

  ].22[نیز باید مورد توجه قرار گیرند 
هاي مختلف کشور شاهد  همانطور که اشاره شد در بخش

ه علت اما احتماالً ب]) 17- 15[نظیر (ایم  مطالعات گذار بوده
اي با این رویکرد در حوزه  تک، مطالعه جدید بودن حوزه فین

مطالعات جهانی مشابه نیز بسیار . مالی صورت نگرفته است

                                                 
3- Geels 

  

  
 ]20[مسیر تحول ) 2 شکل
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که تالش نمودند گذار  2و اسکات 1ارسنگو. محدود هستند
فنی مرتبط با اشاعه پول موبایلی را با رویکرد -اجتماعی

گذار سریع در  چندسطحی در کنیا بررسی کنند بر این نکته که
چنین بخشی، خصوصیات بسیار متفاوتی نسبت به گذارهاي 
                                                 
1- Onsongo 
2- Schot 

برد دارد تأکید  حوزه پایداري که معموالً چند ده سال زمان می
  ].23[اند  نموده

در مورد صنعت مالی که در این پژوهش مورد نظر است 
عالوه بر سرعت گذار، نکته مهم دیگري که وجود دارد 

بخش مالی عمدتاً . آفرین است هاي تحول ماهیت فناوري

  
  ]20[راستایی مجدد  مسیر تغییر راستا و هم )3 شکل

  
 ]20[مسیر جایگزینی فناوري ) 4شکل 
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ها و  هایی است که دانش آن در بخش کننده فناوري مصرف
بنابراین بیش از خود ]. 14[صنایع دیگر توسعه یافته است 

ي فناورانه و چگونگی توسعه یافتن دانش مرتبط با ها نوآوري
آن، سازوکارهایی که بر تغییر نظام مالی مؤثر هستند و 

رود بخش مالی در  همچنین تحلیل مسیري که انتظار می
شود بر  در ادامه تالش می. مدت طی نماید اهمیت دارد کوتاه

رویکرد گانه  شناسی و ارتباطات سطوح سه اساس این گونه
هاي مربوط به گذار فناورانه بخش مالی  ، پویاییحیچندسط

  .تحلیل شود
  
  روش پژوهش -3

با توجه به اینکه پدیده مورد مطالعه در این پژوهش یعنی 
اي زنده و در  تحول در بخش خدمات مالی کشور پدیده

جریان در متن واقعیت جامعه است کنترل آن از دست 
مطرح نزد پژوهشگر پژوهشگر خارج بوده و بنابراین سؤاالت 
روش اصلی این . از نوع چرایی و چگونگی بوده است

پژوهش موردپژوهی چندگانه بوده زیرا تأکید خبرگان و 
دار میان  هاي معنی شواهد میدانی اولیه، حاکی از تفاوت

دهنده نظام مالی  سازوکار تحول در این سه بخش تشکیل
  ).6شکل (کشور است 

به منظور تبیین الگویی که گذار فناورانه بخش مالی کشور از 
هایی عمدتاً کیفی از منابع چندگانه از  کند داده آن تبعیت می

کدگذاري . اند طریق مشاهده، مصاحبه و مطالعه به دست آمده
افزار  محتواي کیفی به روش تحلیل مضمون و با نرم

MAXqda استفاده از منابع متعدد، اعتبار . انجام گرفته است
تطبیق "اي پژوهش را باال برده و اعتبار درونی آن نیز از  سازه
گیري نظري  تأمین شده که در این حالت جهت 1"الگو
مقایسه مکرر شواهد با ]. 24[کند  پژوهی را هدایت می مورد

و در مفاهیم استخراجی از پیشینه، راهنماي پژوهشگر بوده 
تر اصلی که در اینجا رویکرد  نهایت نیز الگوي مناسب
  .پژوهی استفاده شده است چندسطحی بوده براي مورد

به دنبال پاسخ به سؤال چگونگی تحول فناورانه در صنعت 
ها و بخش مالی نه تنها  تک گرهاي فین مالی و از آنجا که تنظیم

گانه  در ایران بلکه در اغلب کشورهاي جهان به نوعی سه
بانک مرکزي، بیمه مرکزي و سازمان بورس هستند و همچنین 

هاي بانکی  هاي صنعت مالی شامل بخش به این علت که بخش
هاي خاص  و پرداخت، بیمه و بازار سرمایه، داراي ویژگی

خود هستند به عنوان مورد مطالعه انتخاب شدند تا قابلیت 
  .مقایسه آنها ایجاد شود

توسط  2به شرح جدول هاي تخصصی حوزه  رسانه
 دربراي استخراج اطالعات مرتبط با پژوهش  انپژوهشگر

رصد و از برخی مطالب  98مدت نوزده ماه منتهی به تیر 
. مندرج در آنها براي کدگذاري استفاده گردیده است

هاي  یافته با خبرگان و مدیران شرکت ساخت هاي نیمه مصاحبه
ن پژوهش بوده که ترین منبع ای تک مهم نوآفرین حوزه فین

لیست رویدادها و . است 3اطالعات کلی آنها به شرح جدول 
هاي تخصصی که پژوهشگر در آنها شرکت و اطالعات  پنل

                                                 
 .هاي دیگر، ارائه تبیین و تحلیل رشته زمانی هستند روش -1

  
 ]20[ندي ب مسیر بازپیکر) 5 شکل
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 .است 4مرتبط را استخراج نموده نیز به شرح جدول 

دهنده تغییر  بندي رویکردهاي توضیح پس از مطالعه و دسته
هاي نوین مالی  فناوريالمللی که  مبتنی بر فناوري و منابع بین

آوري شد تا  هاي کیفی جمع نمایند داده بندي می را دسته
هاي فناورانه توانمندي ایجاد  مشخص شود که کدام کنام

آفرینی آنها  تحول بر هر بخش را دارا هستند و ظرفیت تحول
شود؟ و همچنین چه عواملی در سطح  بینی می چگونه پیش
  .بر تغییر مؤثر هستند سازگان و چه عواملی کالن بر بوم

  
 هاي پژوهش یافته -4

هاي  توان کنام ها را می تک از منظر رویکرد چندسطحی، فین
اي دانست که توانمندي ایجاد تغییر در نظام  فناورانه

هر . فنی حاکم بر هر صنعت از بخش مالی را دارند-اجتماعی
مالی که به عنوان مورد انتخاب هاي صنعت  کدام از زیربخش

فنی متشکل از اجزائی - اند به عنوان یک نظام اجتماعی شده
تر  اي بزرگ هاي صنعت در زمینه ها و مسلط هستند و کنام

اي و کالن یعنی سطح منظر در تعاملند  تحت تأثیر عوامل زمینه
تواند پنجره فرصتی را براي  که فشارهاي ناشی از آن گاه می

کننده عواملی هستند که  کارهاي مسدود سازو. شایدها بگ کنام
در سطوح منظر یا رژیم در مقابل تغییر، مقاومت و 

گر هم نیروهایی هستند که در سطح  سازوکارهاي تسهیل
منظر، پنجره فرصتی براي تغییر ایجاد یا در سطح رژیم به 

عوامل و . کنند زننده ایستایی آن عمل می عنوان نیروهاي برهم
  .اند هایی از مضامین استخراج شده رها با ایجاد شبکهسازوکا

  

  
  فرآیند اجراي پژوهش) 6 شکل

  

  هاي مالی هاي تخصصی حوزه فناوري رسانه) 2جدول 
 سایت وب  تلگرام عنوان رسانه

تک بانکداري الکترونیک رسانه تخصصی فین(پرداخت برتر 
 t.me/pardakhtebartar www.Pardakhtebartar.ir )و پرداخت

  FintechX@ (FintechX)سازگان فناوري مالی ایران  بوم
 Newway2pay http://way2pay.ir@  شبکه خبري راه پرداخت

PFRC )تکشبکه تحقیقات فین(  @pfrcpr  
 FintechCenter Fintech.Ansarbank.com @  هاي مالی بانک انصار مرکز توسعه فناوري

 t.me/Fintecha www.fintecha.ir  تک رسانه انجمن فین
    )تک ایران نسخه چاپی ماهنامه اختصاصی فین(عصر تراکنش 
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  شده خبرگان مصاحبه) 3 جدول
  تعداد خبره تک در ایران خبرگان مورد مصاحبه در خصوص وضعیت فین

  3  تک در آنها فعال هستند هاي فین اي که شرکت هاي تخصصی دهنده مدیران شتاب
  3  فعال در صنعت بانکی کشورمدیران 

  1  تک ایران دبیر انجمن فین
  3  مدیران فعال در صنعت بیمه

  1  تک اي کشور و فعال حوزه فین عضو انجمن صنفی رایانه
  1  مدیر کارگزاري و فعال حوزه بورس

  1  رئیس اداره نهادهاي نوین مالی فرابورس
  3  تک هاي تخصصی حوزه فین فعالین رسانه

  1  تک داراي تخصص تدریس و مشاوره مسائل حقوقی حوزه فینحقوقدان 
  2  هاي مالی و بلوغ دیجیتال خبرگان دانشگاهی مرتبط با حوزه فناوري

-ITE(تک نمایشگاه تراکنش ایران  هاي نوآفرینی که در بخش فین تک شامل مدیران شرکت نوآفرینان حوزه فین
  .اند کردهشرکت  2019حضور داشته و یا در الکامپ ) 2017

13  

  
  تک رویدادهاي تخصصی حوزه فین) 4جدول 

  اعضاء کلیدي پنل یا نشست تخصصی  محل برگزاري  زمان برگزاري  عنوان رویداد
ها  تک پنل نقش فین

در توسعه اقتصاد 
ها  هوشمند؛ فرصت

  ها و چالش

  نمایشگاه الکامپ  29/4/98 -

  مدیرعامل فرابورس ایران -
 اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزيرئیس مرکز فناوري  -

مشاور وزیر اقتصاد و رئیس مرکز فناوري اطالعات و  -
  توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد

ها  تک پنل نقش فین
  در رونق تولید

- 5/4/98  
هاي مجلس  مرکز پژوهش

  شوراي اسالمی

  رئیس سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات ایران -
 ارت صنعت، معدن و تجارتمعاون طرح و برنامه وز -

  تک ایران دبیر انجمن فین -
کرسی ترویجی 
بررسی مسائل و 
مشکالت نظام 
  بانکداري در ایران

  دانشگاه عالمه طباطبائی 4/5/97 -
  اساتید رشته بانکداري و بانکداري اسالمی -

 بانک ملتیس مرکز تحقیقات و تحول راهبردي رئ -

  معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد -

  فیناپ

- 17/12/96 

- 6/4/97  
- 20/6/97  
- 27/5/97  
- 30/3/98  

 االنبیاء دانشگاه خاتم -

  دانشگاه امیرکبیر -
  دانشگاه علم و صنعت -
  وي کارخانه نوآوري هاي -

پژوهشکده انرژي  -
  دانشگاه شریف

فعالین حوزه فیناپ به عنوان یک رویداد تخصصی حوزه  -
  )برگزار شده استتاکنون نه دوره از آن (تک  فین

  

  تحلیل عوامل سطح منظر مؤثر بر تحول 4-1
دهنده تغییرات محیطی و جمعیتی،  سطح منظر نشان

هاي اجتماعی، تغییرات در ایدئولوژي سیاسی، تغییرات  جنبش
هاي علمی فرهنگی است  ساختاري در اقتصاد و ابرانگاره

اي هستند که معموالً به  عوامل سطح منظر شرایط زمینه]. 25[
هاي  امراحتی و در زمان کوتاه قابل تغییر نبوده و ضمناً بر کن

ها و رژیم حاکم تأثیرگذارند  فناورانه و همچنین مسلط
با توجه به اینکه عوامل سطح منظر براي تمام ) 7_شکل(

ترین مضامین مستخرج  موردهاي مطالعه مشترك بوده مهم
  .مربوط به این سطح در اینجا مطرح شده است
تواند تغییر کند  در صورت تغییر نوع فشارها مسیر گذار می

آل غیرقابل تغییر نبوده و  در واقع مسیرها حاالت ایده]. 20[
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  ].22[گیرند  تحت تأثیر نیروهاي اجتماعی قرار می
ترین مضامین مستخرج مربوط به شرایط سطح منظر که  مهم

یی کننده فرصت گذار شناسا کننده و محدود در قالب تسهیل
  :اند بدین قرار هستند شده
Ã عوامل ایجادکننده پنجره فرصت  
  هاي نوآفرین جنبش اجتماعی حمایت از شرکت ±

 "آپی تب استارت"شوندگان به عناوینی چون  آنجا که مصاحبه
اند ناظر به حرکت  اشاره کرده "آپ مد حمایت از استارت"یا 

رد و نوپا است که اجتماعی حمایت از کسب ابعاد  وکارهاي خُ
هاي حاکم و  گذاري، عملکرد نهادها، سیاست زیادي در قانون
هاي صنعت در زمینه همکاري و به رسمیت  حتی رفتار مسلط

ترین عواملی است که با  ها دارد و از مهم تک شناختن فین
زنی در مقابل بازیگران و  فشار از سطح منظر، قدرت چانه

تک  هاي فین کنامگرها ایجاد و پنجره فرصتی را براي  تنظیم
  .گشوده است

  زیرساخت مناسب فناوري اطالعات ±
وجود زیرساخت فناوري اطالعات از عوامل بلندمدت در 
کشور است و اکثر بازیگران یک نقطه اتکاء براي تحول 

یرساخت نسبتاً مناسب و گسترده فناورانه بخش مالی را ز
. دانند هاي هوشمند می فناوري اطالعات و دسترسی به گوشی

تعداد مشترکین تلفن همراه در ایران تا پایان سال مطابق آمار 
 113میلیون نفر و معادل ضریب نفوذي برابر  93بیش از  97

باند نیز بیش از  تعداد مشترکین اینترنت پهن. درصد بوده است

باشد  درصد می 90میلیون و معادل ضریب نفوذ بیش از  74
چنین زیرساختی شرط الزم تحول بخش مالی است که  ].26[

  .خوشبختانه در کشور مهیاست
  هاي مالی هاي جهانی در حوزه فناوري پیشرفت ±

وکار در ارائه  هاي کسب هاي فناورانه و مدل بسیاري از نوآوري
رساختی مرتبط، براي هاي زی خدمات مالی جدید و فناوري

  .سازي است صنعت مالی کشور قابل الگوبرداري و بومی
Ã عوامل محدودکننده فرصت تحول  
  باال بودن نرخ تورم ±

ترین شرایط  باال بودن نرخ تورم و به تبع آن نرخ بهره، از مهم
اي مؤثر بر رژیم حاکم و رفتار بازیگران بخش مالی  زمینه

رار رژیم کنونی بر صنعت مالی است که بسیاري از دالیل استق
مثالً در بخش بانکی، رژیم بانکداري . دهد را توضیح می

محور تا حد زیادي  محور در مقابل بانکداري داده دارایی
ها را  زیرا باال بودن قیمت پول، بانک. معلول این عامل است

آوري حداکثري منابع بپردازند تا از  کند که به جمع وادار می
دهی  ش پول را جبران کنند یا خدمات وامدست رفتن ارز

همچنین . هایی از نوع دارایی نمایند خود را منوط به ضمانت
گذاري در  نرخ باالي بهره بانکی مردم را تشویق به سرمایه

گذاري در بانک به جاي  هاي غیرمولد و سپرده دارایی
  .نماید گذاري در بورس می سرمایه
  ها وضعیت سیاسی و تحریم ±

تک اذعان دارند که بخش زیادي از مسائل  اي فینه شرکت

  
 هاي مالی تک بر بخش هاي فین مراتبی صنعت مالی و تأثیر کنام سطوح سلسه) 7شکل 

 مت
 زیرساخت فناوري اطالعات 
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هاي منبع باز و دانش  فنی خود را به واسطه استفاده از پلتفورم
سازند که با  فنی موجود جهانی و نه توسعه درونی مرتفع می

ها در  هایی براي این شرکت ها محدودیت این حساب تحریم
مانند  ها همچنین براي برخی حوزه. کند این زمینه ایجاد می

ساز بوده ضمن اینکه  ها مسئله المللی، تحریم هاي بین پرداخت
  .نماید گذاري خارجی را نیز به شدت محدود می سرمایه
  نیروي انسانی دانشی ±

ترین دارایی خود را افراد و  هاي نوپا مهم تک بسیاري از فین
دانند اما شرایط خاص کشور نگهداري این نیروهاي  ها می تیم

مهاجرت . با مشکالت جدي مواجه کرده استمتخصص را 
سازد اما با  هاي صنعت را متأثر می نیروهاي دانشی، تمام بخش

تک  توجه به اینکه متخصصین کار با داده که مورد نیاز فین
هاي خارجی چه از راه دور و چه  است براي کار در شرکت

به قصد مهاجرت، امتیازات زیادي دارند دسترسی، نگهداشت 
زد نیروي دانشی به مسئله بغرنجی براي این حوزه و دستم

  .تبدیل شده است
  وکار محیط عمومی کسب ±

تک در زمینه تبدیل شدن به شرکت  هاي فین مشکالتی که تیم
نمایند و درگیري آنها با موضوعاتی مانند مالیات و  مطرح می

بیمه و عدم ثبات شرایط سیاسی و اقتصادي که دریافت 
گذاران خارجی را محدود  جانب سرمایه سرمایه مخصوصاً از

هاي قانونی، ذیل این  کند و نیز عدم شفافیت برخی روال می
  .گنجند مضمون می

  بخش بانکی و پرداخت 4-2
 سازگان توصیف وضعیت بوم 4-2-1

گر و  ترین تنظیم به عنوان مهم 1339بانک مرکزي از سال 
مطرح گذار در صنعت بانکی و بخش پرداخت  بازیگر سیاست

کننده نظام پولی و اعتباري کشور است  این بانک تنظیم .است
تک یعنی  هاي فین ترین زیرمجموعه و بنابراین بزرگترین و مهم

دهی  هاي مهمی چون وام صنعت پرداخت و همچنین حوزه
رد و رمز گیري و نظارت بانک  ارزها در حوزه تصمیم خُ

الیه  عالوه بر بانک مرکزي در. گیرند مرکزي قرار می
شاپرك . گري، نهاد شاپرك نیز اهمیت بسیار زیادي دارد تنظیم

به عنوان  و ها به عنوان بستري براي تجمیع و هدایت تراکنش
در حال حاضر . است تعریف شدهبازوي کنترلی بانک مرکزي 
هاي فروش صرفاً از  هاي پایانه پذیرش و پردازش تراکنش

گر  شاپرك تنظیمبنابراین است و پذیر  طریق شاپرك امکان
  .بخش پرداخت است

ها و  سنتی غالب بر صنعت پرداخت، بانک بازیگران محیط
 8نهادهاي مالی اعتباري هستند که در زمان انجام پژوهش 

در  مؤسسه اعتباري 6بانک خصوصی و  23بانک دولتی، 
شرکت خدمات  12به عالوه، . اند صنعت مالی ایران فعال بوده

ها، مجوز شاپرك  عمدتاً وابسته به بانک (PSP) 1پرداخت
ها محیط این صنعت تحت  PSPها و  عالوه بر بانک. دارند

هاي  وکارهاي بزرگ و هولدینگ تسلط تعدادي از کسب
هستند که در زمینه ) مجموعه بزرگ 6(گذاري  سرمایه
هاي مرتبط با صنعت بانکی و پرداخت و ایجاد  فناوري
هاي  این شرکت. کنند عالیت میهاي یکپارچه بانکی ف سامانه

 3(دهندگان پلتفورم بانکداري باز  بزرگ به همراه ارائه
دهندگان زیرساخت فناورانه در  توان توسعه را می) شرکت
اما نکته حائز ). 8 شکل(تک محسوب کرد  سازگان فین بوم

ها و  هاي بزرگ عمدتاً به بانک اهمیت آن است که این شرکت
شوراي پول و اعتبار، بانک . دارند نهادهاي مالی وابستگی

گري به عالوه بازیگران  مرکزي و نهاد شاپرك در الیه تنظیم
اند بازیگران رژیم  سنتی و مسلط که در شکل مشخص شده

بانک مرکزي در خصوص فناوران . دهند کنونی را تشکیل می
مالی اقداماتی را به انجام رسانده و در دستور اقدام دارد که 

گذاري به جاي اعطاء مجوزهاي  رد چارچوببیشتر رویک
  ].4[کند  خاص را دنبال می

  هاي فناورانه مرتبط کنام 4-2-2
تکی ایران در بخش پرداخت  هاي نوپاي فین عمده شرکت

کارها به درگاه  و فعال هستند و خالء موجود دسترسی کسب
در اصل هر گاه صحبت از  .دهند پرداخت را پوشش می

نظران آن را منحصر  شود برخی صاحب تک در کشور می فین
تک دیگري تا این  دانند چون هیچ نوع فین به پرداخت می

همکاري مناسب بازیگران . اندازه در کشور رشد نکرده است
گري  و ذینفعان در این بخش منجر به ایجاد چارچوب تنظیم

الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی، فعالیت "در قالب سند 
شده در نظام پرداخت  یرندگان پشتیبانییاران و پذ پرداخت
ها شده است  براي این بخش و زودتر از سایر بخش "کشور

تک در این بخش براي  زنی نهاد انجمن فین نقش چانه]. 27[

                                                 
1 - Payment Service Provider 
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گري جالب  غلبه بر مقاومت رژیم، مخصوصاً در زمینه تنظیم
وکار خانگی از خدمات  کسب 000/500حدود . توجه است

از دیگر . برند ن حوزه بهره میهاي نوپاي ای شرکت
المللی  هاي بین هاي حوزه پرداخت، حوزه پرداخت زیربخش

ها دچار محدودیت شده و  است که به دلیل تحریم) رمیتنس(
همچنین فناوري کیف پول در حوزه پرداخت نیز تحت تأثیر 

مورد اول . نظام کارمزدي فعلی رشد قابل توجهی نداشته است
اي از سطح منظر و مورد دوم  حدودکنندهتحت تأثیر سازوکار م

  .از نوع ایستایی و وابستگی به مسیر رژیم حاکم است
ها هستند که اساساً ماهیت  انگیزترین کنام ارزها از بحث رمز

پیچیدگی و ریسک باالي . دهند پول را در نظام مالی تغییر می
گر فعالیت این  نظام مالی و اقتصاد کشور، باعث شده تنظیم

ات ذینفعان در رابطه با  مذاکر. را کامالً محدود نمایدحوزه 
ترین  رسد مهم برقی که به مصرف استخراج این رمزارزها می

به مصوبه هیأت وزیران  98مسئله بوده که در نهایت در مرداد 
  .نیز منتهی گردید

 (API) 1بانکداري باز، نیازمند زیرساخت تخصصی توسعه
ها را  است و تغییر رفتار بازیگران مسلط بر صنعت یعنی بانک

                                                 
1- Application Programming Interface 

تواند این تغییر رفتار را  ترین عاملی که می مهم .کند طلب می
گري است اما  ها و تغییر تنظیم ایجاد کند تغییر رفتار بانک

هزینه نوآوري شود چون  حوزه در حال پیشرفتی محسوب می
هاي این حوزه به دلیل  تک براي بانک بسیار باالست و فین

 APIتر بودن به مشتري امکان ارائه نوآوري بر مبناي  نزدیک
  .را دارند

رد و نفر به نفر که در اکثر کشورها مهم وام ترین تحول  دهی خُ
تکی را ایجاد نموده در ایران ظهور قابل توجهی نداشته و  فین

نمونه موفق ایرانی با وجود آنکه مسائل فقهی حتی یک 
مربوط را بر مبناي عقود اسالمی مرتفع ساخته باز با مقاومت 

  .گر مواجه شده است تنظیم
  تحلیل وضعیت تحول 4-2-3

تک در ایران را نه به واسطه  هاي ظهور فین اولین نشانه
توان به  ها می هاي نوپا بلکه تحول فناورانه خود بانک شرکت
ر آورد مانند نصب خودپردازها که سابقه آن به پیش از شما

گردد اما تا پس از جنگ تحول چندانی در این  انقالب بازمی
هاي بزرگ فناوري  زمینه به وقوع نپیوست خصوصاً که شرکت

اما از دهه . اطالعات با وقوع انقالب، ایران را ترك نمودند
ایجاد شاهد سرعت گرفتن تحول حوزه مالی سنتی با  1370

  
  تک هاي مرتبط فین هاي پرداخت و کنام سازگان صنعت بانکی و نظام بوم) 8شکل 
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هاي زیرساختی  اندازي شرکت هاي اتوماسیون بانکی و راه نظام
طی . ایم فناوري مانند شرکت خدمات فناوري اطالعات بوده

تحوالت فناورانه حوزه مالی مخصوصاً در بخش  1380دهه 
هاي  اولین شرکت. گیري داشته است بانکی سرعت چشم

زه وارد تکی نیز از اواخر این دهه و در این حو نوپاي فین
  .وکار شدند فضاي کسب

هایی که در این حوزه شکل  تک به طور کلی تعداد فین
کنند در  واردینی که امکان بقاء پیدا می اند و درصد تازه گرفته

یعنی بیمه و (این حوزه بسیار بیشتر از دو مورد دیگر مطالعه 
  :است) بورس

تک در حوزه بانک خوش درخشیدیم علت آن هم  در فین... "
ها توان مالی خوبی  هم بانک 1380این بوده که مثالً در دهه 

ها اعتقاد به نوآوري و  داشتند هم مدیران بسیاري از بانک
الگوگیري مناسب از کشورهاي . حرکت رو به جلو داشتند
ي خوب ها تر از همه اینکه به بچه پیشرفته داشتند و مهم

داخلی اعتماد کردند و اجازه دادند که خود نیروهاي داخلی 
این باعث شده که ببینیم امروز . خوب کار کنند و کد بنویسند

هاي داخلی  ها حجم زیادي را شرکت خیلی از بانک Coreدر 
  ."...اند  مثل خدمات فناوري اطالعات، توسن و فناپ نوشته

تحول صنعت بانکی دهنده وضعیت  ترین مضامین توضیح مهم
  :به این شرح است

P کننده سازوکارهاي مسدود  
E رنگ استفاده از داده در نظام سنتی بانکداري ایران نقش کم  

اساس   بانکداري در ایران به دلیل باال بودن قیمت پول، بر
محور و  آوري حداکثري منابع و نه ارائه خدمات کارمزد جمع
رهاي فناورانه نوین محور که مستعد بکارگیري راهکا داده

بنابراین نقش فناوري در این رژیم . نماید هستند عمل می
. وکار بانکی آن گونه که باید پررنگ نیست حاکم بر کسب

محور شدن رژیم حاکم بر صنعت بانکی، نقش فناوري را  داده
  .سازد پررنگ می

E مشکالت نظام کارمزد در صنعت پرداخت  
بخش پرداخت فعالند اما  تک ایران، در هاي فین عمده شرکت
وکار آنها عمالً مبتنی بر یکی از مبانی  گیري کسب مدل شکل

ساز نظام بانکی و پرداخت است که باعث بروز معضل  مشکل
رد  رویه از پوزهاي فروشگاهی براي پرداخت استفاده بی هاي خُ
هاي فناورانه مناسب دیگر یعنی کیف  جایگزین. شده است

در مورد  2آنالین و برداشت مستقیمهاي  ، پرداخت1پول
هاي تکراري، نه به دلیل عدم وجود زیرساخت  تراکنش

فنی آن گونه که باید فراگیر  فناورانه بلکه کامالً به دالیل غیر
ترین دلیل تعریف سهم کارمزدي صفر  اولین و مهم. اند نشده

هایی است که  براي خریدار و فروشنده به دلیل انجام تراکنش
گیرد و باعث عدم رغبت کاربران  خوان صورت میبا کارت

شان در صنعت پرداخت شده و این در حالی  براي تغییر رویه
هایی، خریدار  هاي جهانی در چنین تراکنش است که طبق روال

و فروشنده در کارمزد انجام تراکنش بر بستر کارتخوان سهیم 
  .هستند
E یرشکل نگرفتن نظام اعتباري و شناسایی ریسک فراگ  

هاي مربوط به رفتار مالی اشخاص  در کشورهاي پیشرفته داده
آوري و به اشخاص امتیاز اعتباري  هاي جامعی جمع در نظام
شود که مالك ارائه وام و سایر خدمات مالی به آنها  داده می

نیاز توسعه بسیاري از  این زیرساخت پیش. خواهد بود
رد و تأم تکی خصوصاً در وام خدمات فین ین مالی دهی خُ
اي هنوز  اما در ایران چنین زیرساخت تخصصی. جمعی است

ها همچنان از  آن گونه که باید شکل نگرفته و بانک
هاي مبتنی بر دارایی براي ارائه خدمات خود استفاده  ضمانت

نظام سنجش  نامه آئین 1398هیأت وزیران در خرداد (کنند  می
  ).است را تصویب نموده که گام ابتدایی حل این معضل

E گري و سرعت تغییرات مشکالت تنظیم  
ها که شدت تغییرات فناورانه و به تبع آن ابهام  در برخی حوزه

هاي زنجیره  به طور خاص حوزه فناوري(زیاد وجود دارد 
رد بلوك و وام گر توان همپایی با تغییرات را  تنظیم) دهی خُ

بر سر  نداشته و تا حد زیادي با ایجاد منع قانونی مشکالتی را
  .راه توسعه حوزه ایجاد نموده است

P گر سازوکارهاي تسهیل  
E آفرینی فناوري ظرفیت باالي تحول  

تک براي  نظران بر توانمندي و اهمیت فین اجماع صاحب
ها با کاهش هزینه نوآوري و  تک فین. وکار صنعت است کسب

  .اند ها قرار گرفته محور مورد توجه بانک محصوالت مشتري
E ودن بازار و توان مالی صنعتبزرگ ب  

تکی  هاي نوپاي فین نظران دلیل توفق نسبی شرکت صاحب

                                                 
1- Wallet 
2- Direct Debit 



  بینی الگوي تحول فناورانه در بخش خدمات مالی ایران بر مبناي رویکرد چندسطحی به گذار پیش

90  

ها را بزرگ  فعال در حوزه صنعت بانکی نسبت به سایر حوزه
دانند که اجازه رشد به  بودن صنعت و ارقام مالی مرتبط می

یعنی حتی سهم کوچکی از این . دهد بازیگران جدید نیز می
وارد کافی بوده  زیادي نوآفرین تازهبازار براي رشد تعداد 

همچنین توان مالی صنعت نقش مهمی در . است
دهنده فناوري بانکی  هاي توسعه گذاري بر روي شرکت سرمایه

  .داشته است
E بلوغ دیجیتال نسبتاً باال در صنعت بانکی  

بلوغ دیجیتال این حوزه در مقایسه با بسیاري از صنایع ایران 
رد مطالعه در وضعیت بهتري قرار و نیز دو بخش دیگر مو

این امر باعث توجه بیشتر این بخش به فناوري نیز شده . دارد
گیري  هاي قدرتمند فناورانه و شکل وجود هولدینگ. است

هاي بانکی هم البته اهمیت زیادي  رقابت در توسعه فناوري
  .داشته است

د ها میان صنایع ما باالترین سطح بلوغ دیجیتال را دارن بانک"
که نزدیک به سطح متوسط جهانی است و با بقیه صنایع 
اختالف مشهود دارند مثالً تفاوت بانک و بیمه بسیار مشهود 

  ."است
هاي صنعت نیز خود سردمدار توسعه و به خدمت  مسلط

ترین  نصب اگر به لیست پر. اند هاي جدید بوده گرفتن فناوري
هاي پرداخت موبایلی مراجعه کنیم تعلق مستقیم به  برنامه
که باز عمالً  (PSP)هاي خدمات پرداخت  ها یا شرکت بانک
اغماضی  باشد نکته غیرقابل دهنده تعلق به نظام سنتی می نشان
 .است

E گر و نقش  هاي صنعت و تنظیم ها، مسلط ارتباط میان کنام
  )گفتگوي مؤثر میان ذینفعان(تک  انجمن فین

دهی و  هاي شتاب در نظام بانکی توجه نسبتاً خوبی به فعالیت
اي از  همچنین مجموعه. ارتباط با نوآفرینان حوزه شده است

کنار هم یک هاي نوپاي فعال در حوزه پرداخت در  شرکت
اند که توانسته نقش مهمی در  دولتی را شکل داده نهاد غیر

گر حوزه  مذاکرات با بانک مرکزي و شاپرك به عنوان تنظیم
. واردان ایفاء نماید پرداخت و باز نمودن فضاي کار براي تازه

گرچه اکنون فعالیت انجمن منحصر به بخش خاصی از 
هاي  ته اولیه از شرکتتک نیست ولی با توجه به اینکه هس فین

فعال در حوزه پرداخت شکل گرفته مذاکرات این نهاد در 
به عنوان اولین بخشی که  "یاري پرداخت" زمینه تصویب سند

گري به رسمیت شناخته شد بسیار  فعالیت آن توسط تنظیم
هاي دیگر مانند بیمه  حائز اهمیت است به طوري که در بخش

جود نهادي مشابه براي توان ها معتقدند که و آپ نیز استارت
  .گر مهم است زنی در مذاکره با تنظیم جمعی و قدرت چانه

 بخش بیمه 4-3

  سازگان توصیف وضعیت بوم 4-3-1
نخستین . سابقه صنعت بیمه در ایران بیش از یک قرن است

بار دو شرکت خارجی، در ایران نمایندگی بیمه تأسیس کردند 
و  1314به سال  ولی تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران

گردد که نقطه آغاز صنعت  بازمی 1316تصویب قانون بیمه به 
دار  بیمه مرکزي عهده 1350از سال ]. 28[بیمه در ایران است 

بیمه . گذاري و نظارت بر صنعت بیمه در کشور است سیاست
گر و نهاد ناظر این بخش هم بیمه مرکزي است  ایران، تنظیم

ه بیمه مرکزي محسوب پژوهشکده بیمه هم زیرمجموع(
مورد  3اي که  سازمان بیمه 6شرکت بیمه،  30حدود ). شود می

از آنها در حوزه بیمه اجتماعی و سالمت فعالند به عالوه 
کارگزاران و نمایندگان فروش، بازیگران سنتی این صنعت 

گري با فلش و  ارتباطات از نوع تنظیم 9در شکل . هستند
چین نشان داده  ت دوجانبه با خطامکان ایجاد تغییر و ارتباطا

هاي بیمه  سندیکاي بیمه که از نمایندگان شرکت. اند شده
شود امکان تأثیرگذاري بر تصمیمات بیمه مرکزي  تشکیل می

  .را دارد و ارتباطات آن با فلش آبی مشخص شده است
دهندگان فناوري زیرساختی در این صنعت  متأسفانه توسعه

هاي بیمه توسط  اغلب شرکت Coreمتعدد نیستند و در واقع 
یک شرکت اصلی نوشته شده که البته اخیراً برخی 

هاي حوزه بانکی در حال ورود به  دهندگان فناوري توسعه
 3/2سهم بیمه از اقتصاد ایران . حوزه فناوري بیمه نیز هستند

است ) درصد 6حدود (تر از متوسط جهانی  درصد و پائین
تر بیمه از اقتصادها با  م بزرگاین در حالی است که سه]. 29[

و این نشان ] 30[یافتگی آنها رابطه مستقیم دارد  میزان توسعه
  .از ضعف صنعت بیمه سنتی در ایران است

  هاي فناورانه کنام 4-3-2
نامند که از  هاي حوزه بیمه را اصطالحاً اینشورتک می تک فین

هاي جدیدي مانند هوش مصنوعی،  به خدمت گرفتن فناوري
ها، انواع جدیدي از خدمات  داده زارهاي پوشیدنی و بزرگاب

ترین  اما در ایران تاکنون صرفاً ساده]. 6[کنند  بیمه را ارائه می
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هاي مقایسه و فروش آنالین  شکل اینشورتک یعنی پلتفورم
که بیشتر این ) شرکت نوآفرین 12حدود (اند  بیمه شکل گرفته

صرفاً از طریق  اي موجود را ها همان خدمات بیمه شرکت
  .رسانند الکترونیک به فروش می

تک یعنی ترکیب قوانین بیمه با فناوري و مدیریت مالی  رگ
هایی مانند بیمه عمر به عنوان یک  شخصی در صورتی که بیمه

گذاري در سبد مدیریت مالی شخصی دیده  گزینه سرمایه
هاي  نظران از ارتباط حوزه بینی برخی صاحب شوند صرفاً پیش

اند که هنوز ردپایی از آنها در واقعیت  تک با بیمه بوده نفی
  .دیده نشده است

  تحلیل وضعیت تحول 4-3-3
رود صنعت بیمه را متحول  تکی که انتظار می ترین فین مهم

اي است که به زعم  سازد اینشورتک است اما اینشورتک حوزه
ها را در بین  ترین وضعیت نظران یکی از ضعیف صاحب
تکی ایران دارد و فاصله آن با روندهاي جهانی  ینهاي ف حوزه

واردي که به عنوان  هاي تازه بیشتر شرکت. مشهود است
شوند تنها به فروش آنالین و مقایسه  اینشورتک معرفی می

هاي موجود بسنده و تنها دو شرکت نوآفرین آن  خدمات بیمه
هم به صورت محدود محصوالت فناورانه نوینی در زمینه 

ترین مضامین  مهم. اند ي هوشمند اتومبیل ارائه نمودهها بیمه
دهنده وضعیت تحول این بخش در ادامه تشریح  توضیح
  .اند گردیده

P سازوکارهاي مسدودکننده  
E عدم رقابت و به تبع آن عدم نیاز در توسل به فناوري  

انحصار نسبی شرکت فناوران شوندگان بر  اغلب مصاحبه
هاي زیرساختی بیمه  اطالعات خبره در حوزه توسعه فناوري

شرکت بیمه  27شرکت از  23حدود  Core": اند اشاره کرده
ظاهراً به تازگی فناپ هم (توسط این شرکت نوشته شده است 

 Coreوارد این حوزه شده و بعضی مثل بیمه ایران و بیمه ما 
این را مقایسه . ان هم پیشرفته نیستکه چند) خود را دارند

هاي  کنید با وجود چندین شرکت قدرتمند حوزه فناوري
بانکی مثل فناپ، توسن و خدمات فناوري اطالعات که ضمن 
ایجاد رقابت، وضعیت مناسبی از لحاظ بلوغ فناورانه در بخش 

متوسط سهم فناوري از گردش ... ". اند بانکی ایجاد نموده
یا بیش از سه درصد است در حالی که در مالی بیمه در دن

در واقع صنعت سنتی . درصد است 03/0ایران این رقم حدود 
  ."بیمه هنوز دغدغه فناوري ندارد

E تفکر سنتی مدیران صنعت بیمه  
نظران مخصوصاً خبرگانی که عالوه بر بیمه سابقه  صاحب

اند بر  هاي دیگر مثل بانک و بورس را داشته فعالیت در بخش
اند که تفکر سنتی مدیران صنعت بیمه و  نکته تأکید داشته این

هاي بیمه از موانع مهم بر سر  دولتی بودن بسیاري از شرکت
راه ایجاد تحول فناورانه در صنعت و باز نمودن راه فعالیت 

همچنین گفتگوي مؤثر میان . ها در ایران است اینشورتک

  
 هاي مرتبط سازگان صنعت بیمه و کنام بوم) 9شکل 

بیمه مرکزي

هبازیگران سنتی صنعت بیم

اینشورتک

دهندگان توسعه
هاي فناوري

زیرساختی بیمه

شرکت هاي بیمه

نمایندگان فروش بیمه

مدیریت مالی شخصی

رگ تک

شوراي عالی بیمه

سندیکاي بیمه 
گران ایران
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ر تفکر گري و ایجاد تحول د ذینفعان براي اصالح تنظیم
  ).10شکل (مدیران در حد صنعت بانکی اتفاق نیفتاده است 

E عدم تعادل در سبد خدمات بیمه در ایران 

هاي اجباري به ترتیب  بزرگترین بخش بیمه در ایران را بیمه
حدود (و بیمه درمان ) درصد 38حدود (بیمه شخص ثالث 

هاي عمر و زندگی که  دهد و بیمه تشکیل می) درصد 24
قابلیت استفاده از فناوري را دارا هستند سهم زیادي از بیشتر 

  ].29[صنعت بیمه ایران ندارند 
E زنی با  عدم وجود تشکل یا انجمن مستقل براي چانه

  گر تنظیم
که (تک  در این حوزه شاهد حضور نهادي معادل انجمن فین

براي ارتباط ) بیشتر در حوزه بانکی و پرداخت فعال است
البته  .زنی نیستیم وارد و باالبردن قدرت چانه تازههاي  شرکت

هاي بیمه را در  سندیکاي بیمه به عنوان سازوکاري که شرکت
گري حوزه کمک کند نقش مشارکتی مناسبی  تصمیمات تنظیم

براي بازیگران رژیم ایجاد کرده ولی در این چاچوب رایزنی، 
  .واردها جاي ندارند تازه
E مناسب به دادهعدم شفافیت و دسترسی نا  

هاي نوآفرین و چه  شوندگان چه در سطح شرکت مصاحبه
اي را ضعف مهم  هاي بیمه خبرگان، وضعیت نامناسب داده

صنعت و از موانع رشد اینشورتک و فناور شدن بخش 
  .برشمردند

P گر سازوکارهاي تسهیل  
E آفرینی فناوري براي بخش بیمه ظرفیت باالي تحول  

دان سوددهی نیست و از مشکالت بیمه در ایران صنعت چن
فناوري . برد و عدم شفافیت رنج می 1زیادي همچون تقلب
تواند این وضعیت را دگرگون ساخته و با  عاملی است که می

ارائه خدمات فناورانه و تحول در زنجیره ارزش بیمه از طریق 
محاسبه، کاهش و مدیریت ریسک، سوددهی زیادي به دنبال 

  .داشته باشد
E هاي بیمه هاي جهانی در حوزه فناوري تپیشرف  

اینشورتک، صنعت بیمه را در جهان دچار تحول اساسی 
اي،  نموده و بسیاري این از خدمات جدید و فناورانه بیمه

  .سازي در ایران را دارا هستند قابلیت الگوبرداري و پیاده
  )بورس(بخش بازار سرمایه  4-4
  سازگان توصیف وضعیت بوم 4-4-1

بازار سرمایه نسبت به بخش بانک و بیمه سابقه بسیار کمتري 
. تري برخوردار است در ایران دارد اما از سازوکار بسیار شفاف
گذاري این بخش عمل  شوراي عالی بورس در سطح سیاست

ن بورس گر اصلی بازار سرمایه ایران، سازما کند و تنظیم می
هاي بورسی نیز اجرا و نظارت بر فعالیت در  شرکت. است

گري  تنظیم. بازار سرمایه را زیر نظر این سازمان بر عهده دارند
تک مثل تأمین مالی جمعی در حال  هاي مهمی از فین بخش

شرکت . حاضر به شرکت فرابورس ایران سپرده شده است
ندهی فرابورس با تصویب شوراي عالی بورس براي ساما
شده در  بازارهاي خارج از بورس ایجاد و سومین بورس ثبت

ایران پس از بورس اواق بهادار و بورس کاالست که رسماً از 
مدیریت نسبتاً جوان این . آغاز به کار نموده است 1388سال 

                                                 
1- Fraud 

  
 اي از شبکه مضامین مرتبط در صنعت بیمه نمونه) 10 شکل
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هاي این نهاد  شرکت نسبت به سایر فعالین حوزه از مزیت
ایه در شرکت هاي بازار سرم تمام داده. شوند محسوب می

مدیریت فناوري بورس به عنوان بازوي فناوري اطالعات 
شود و همچنین امور پس از  سازمان بورس تولید می

گذاري مرکزي و تسویه وجوه  در شرکت سپرده 1معامالت
هاي  این دو نهاد و ارتباط آنها با شرکت. گیرد صورت می

وجود و عملکرد این . اند مشخص شده 11بورسی در شکل 
ها و  ها سبب دسترسی مناسب و شفافیت باالي داده مانهسا

توان  می. تضمین امنیت معامالت در بازار سرمایه شده است
محور و مستعد  گفت که رژیم مستقر در این بخش، داده

  .هاي جدید است تأثیرپذیري از فناوري
هاي صنعت را  تر نیز انواع نهادهاي مالی، مسلط در الیه پائین
ها وابستگی  د که البته بسیاري از آنها به بانکدهن تشکیل می

ها مستقیماً بازیگر این بخش محسوب  گرچه بانک. دارند
ها در  ها به بانک شوند ولی وابستگی بسیاري از کارگزاري نمی

همچنین الزم به ذکر است که . مشخص شده است فوقشکل 
گونه فعالیت تازه در این حیطه، منوط به کسب مجوز در  هر
ب نهاد مالی یا برقراري ارتباط با نهادهاي مالی موجود قال

توان دقیقاً گفت که این ارتباط از نوع  البته نمی. است
گري است اما اهمیت زیادي از لحاظ امکان ورود و  تنظیم

گري مرتبط با  ترین ارتباط تنظیم مهم. ها دارد تک فعالیت فین

                                                 
1- Post Trade 

ا این پژوهش، نقش شرکت فرابورس است که در شکل ب
  .فلش مشخص شده است

  هاي فناورانه کنام 4-4-2
تک به معنی انواع خدماتی که بر مبناي فناوري به  ولث

گذاري در بازار سرمایه کمک  انداز و سرمایه مدیریت پس
گذاري  کند و مدیریت مالی شخصی که منحصر به سرمایه می

ریزي شخصی در کلیه امور  در بازار بورس نیست و به بودجه
هایی هستند که توانمندي ایجاد  ترین حوزه پردازد مهم میمالی 

حوزه تأمین مالی جمعی . تحول فناورانه در این بخش را دارند
اما ] 6[تواند از خدمات جایگزین بانکداري محسوب شود  می

گري این فعالیت مالی به نهاد فرابورس محول  در ایران تنظیم
ن فعالیت تهیه نمود که اي براي ای نامه این نهاد آئین. شده است

تنها یکی از اشکال تأمین مالی جمعی یعنی تأمین مالی در 
سه نوع دیگر تأمین مالی ( داد قالب سهام را مدنظر قرار می

یعنی وام، پاداش و اهداء در این دستورالعمل دیده نشده 
بودند در حالی که انواعی از مدل اهداءمحور در ایران شکل 

  .)تکلیفی قانونی مواجهنداند اما با بال گرفته
  تحلیل وضعیت تحول 4-4-3

  :دهنده تحول به شرح زیر هستند ترین مضامین توضیح مهم
P سازوکارهاي مسدودکننده  
E  تأثیر عمق کم صنعت بورس در کشور بر کاربرد

  
 هاي فناورانه مرتبط سازگان بازار سرمایه در ایران و کنام بوم)  11شکل 

 

 

 شوراي عالی بورس

 سازمان بورس و اوراق بهادار ایران

 فرابورس

 شرکت مدیریت فناوري بورس
شرکت سپردهگذاري مرکزي و 

 تسویه وجوه

  بورس اوراق بهادار بورس انرژي بورس کاال

 

 کارگزاریها
صندوقهاي سرمایه 

پردازشگرها و  گذاري
سایر نهادهاي 

 

 

کنامهاي فناورانه اي که انتظار میرود تحول 
 آفرین باشند

 ولث تک
مالی جمعی تامین  

 رگتک مدیریت مالی شخصی

 بانکها
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  هاي جدید فناوري
که  1هاي هوشمند معامالت ها مثالً الگوریتم بسیاري فناوري

تک باعث تحول حوزه شود براي  رود در قالب ولث انتظار می
بینی دارند که با حجم باالیی از  وضعیتی کارایی و توان پیش

داده پشتیبانی شوند مثالً در وضعیتی که در بازار سرمایه 
ها  ان برخی سهاماما در ایر. کشورهاي پیشرفته شاهد هستیم

شوند که بتوان مثالً با استفاده از  اي داد و ستد نمی به اندازه
در . بینی انجام داد فناوري هوش مصنوعی در مورد آنها پیش

واقع صرفاً درصد بسیار کمی از سهام صنایع بزرگ ایران در 
اي  شود و بنابراین حجم صنعت تا اندازه بورس داد و ستد می
ها قادر باشند بهتر از تحلیل اشخاص  رينیست که این فناو
با این حساب، فناوري الزمه در دسترس . باتجربه عمل کنند

 ).12شکل (است اما توجیه عملی ندارد 

درصدش  10تا  5وقتی از یک شرکت چندین میلیاردي ... "
 50درصد هم باز خودش  10ن آدر بازار فلوت است و 

سهامداران  درصدش دست اشخاص حقوقی است که ثابت و
بلندمدت هستند و سهام خُرد زیادي ندارد و باز همان 

هاي  کنند و تمام شرکت ها هم خیلی سنتی معامله می خُرده
ها  درصد اقتصاد ما هستند و از همان 30بازار سرمایه ما مثالً 

هم سهمی که فلوت شده و قابل معامله است سهم ناچیزي 
تغییر ... د همان است درص 30تا  20است و باز آنالین تریدر 
  ."!است تا بخواهد فناوري جا بیفتد تر این فرهنگ خیلی مهم

                                                 
1- Algorithm Trading 

E گري مشکالت تنظیم  
. گر مطابق سرعت تغییر فناورانه نیست سرعت همپایی تنظیم

هایی غیر از سهام از  به عنوان مثال تأمین مالی جمعی در قالب
اند و با محدودیت و  گري تعیین تکلیف نشده نظر تنظیم

هاي  براي حل این مشکل در دنیا محیط. بالتکلیفی مواجهند
هاي نوآفرین تعبیه  براي شرکت 2آزمایشی به عنوان سندباکس

شود که گرچه در ایران نیز تالش شده در بازار سرمایه این  می
برداري نرسیده  ساختار ایجاد شود اما به صورت عملی به بهره

  .است
P گر سازوکارهاي تسهیل  
E  و در دسترس بودن داده در بازار سرمایهشفافیت  

نظران بازار سرمایه از لحاظ شفافیت  به زعم صاحب
سازوکارها و امکان دسترسی به داده نسبت به کل صنعت 
مالی در بهترین وضعیت قرار دارد که پیشران مهمی براي 

  .شود تک محسوب می تحول فناورانه بخش و رشد فین
E دیدگاه مدیران نسبت به فناوري  

تري به فناوري  ها که دید مثبت مدیران بعضی کارگزاري
اند سراغ  هایی که عمق الزم را در بازار دیده اند در بخش داشته
هایی براي  دهنده اند و حتی شتاب هاي این حوزه رفته تک فین

 در حالی که. اند هاي حوزه ایجاد نموده تک فینهمکاري با 

هاي  ها ممکن است هنوز تحلیل مدیران بسیاري از کارگزاري
  .تر و کارآمدتر بدانند سنتی را براي بازار سرمایه ایران مناسب

                                                 
2- Sand Box 

  
 اي از شبکه مضامین بازار سرمایه نمونه) 12شکل 
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E در دسترس بودن فناوري و دانش فنی  
هاي حوزه بازار  تک دانش فنی موجود جوابگوي نیاز فعلی فین

هاي نوپا و  و بنابراین مدیران شرکت سرمایه هست
ها و همچنین خبرگان حوزه، دسترسی به دانش  دهنده شتاب

هاي  تک تک و سایر فین فنی را گلوگاه رشد نکردن ولث
  .اند مرتبط با این بخش ندانسته

  
  موردي تحلیل بین -5

هاي  هاي صنعت مالی، نوآوري در هیچ کدام از زیربخش
واردها به هیچ وجه جایگزین  تک و تازه هاي فین شرکت

خدمات صنعت نشده و انتظار خبرگان هم این نیست که 
چنین اتفاقی به وقوع بپیوندد بلکه خدمات این بازیگران 

رکرده یا  شکاف هاي بسیار کوچکی را در خدمات سنتی پ
بهبودهاي جزئی ایجاد نموده که در صنعت بانکی و خصوصاً 

اما این باور که . ستها پرداخت، مشهودتر از دیگر بخش
ها مخصوصاً در الیه ارتباط با  تک هاي نوآورانه فین حل راه

تواند تحول بزرگی در صنعت ایجاد کند و  مشتري می
همچنین ظرفیت فناوري براي تغییر صنعت، تقریباً باور 

  .نظران بوده است مشترك همه صاحب
شده،  دسترسی به دانش فنی در هیچکدام از سه مورد مطالعه

تک در کشور نیست اما اکثریت  گلوگاه شکل نگرفتن فین
ها و چه  شوندگان چه در سطح شرکت قریب به اتفاق مصاحبه

نظران به نوعی به موضوع بغرنج نیروي انسانی دانشی  صاحب
اي که اگر چه در سطح  مسئله. اند در این حوزه اشاره کرده

یت ها، نرخ ارز و وضع منظر متأثر از عواملی چون تحریم
تواند مورد اغماض  آموزشی کشور است اما نمی

ماهیت کار براي نیروي دانشی این . گذاران قرار گیرد سیاست
حوزه به نحوي است که سرعت مهاجرت را افزایش داده و 
بنابراین دانش مورد نیاز که در قالب نیروي کار وارد 

  .تواند با مشکل مواجه شود شود می ها می تک فین
ي اطالعات و شبکه موبایلی گسترده و زیرساخت فناور

همچنین جنبش اجتماعی حمایت از نوآوري، فشاري از سطح 
تک گشوده  هاي فین منظر است که پنجره فرصتی را براي کنام

هاي اجتماعی و تشکیل ائتالف، از ابزارهاي  جنبش. است
ها در مقابله با مقاومت رژیم محسوب  اعمال قدرت کنام

هاي  هاي صنعت به نیاز شرکت ربخشدر تمام زی. شود می

هاي حوزه تأکید شده به نحوي که  نوآور براي ارتباط با مسلط
امکان ورود و گرفتن سهم بازار بدون این ارتباط براي 

به بیان دیگر بازیگران . بازیگران جدید تقریباً مقدور نیست
هاي صنعت، امکان ظهور،  تک در ایران، مستقل از مسلط فین

  .د تحول در صنعت را ندارندرشد و ایجا
ها و استفاده از  تک مطالعه تفاوت رشد و ظهور فین

شده نکات مهمی را به  هاي جدید در سه مورد مطالعه فناوري
  :دهد دست می
هاي فناورانه و همچنین سرعت  گیري کنام نظران شکل صاحب

تحول فناورانه در بخش بانکی در مقایسه با بیمه و بورس را 
کنند و آن را با تفاوت بلوغ دیجیتال،  ارزیابی میخیلی بهتر 

  .دانند تفکر مدیران و وضعیت اقتصادي بخش مرتبط می
اند که  مثالً در پژوهشکده بیمه هیچگاه به دنبال این نبوده... "

بیمه را به سمت استانداردهایی ببرند که به معنی واقعی کلمه 
زم و خواست را بتوانند بیمه دیجیتال باشند در حالی که این ع

ایم هم از سمت پژوهشکده پولی  واقعاً در صنعت بانکی داشته
و بانکی و هم از سمت وزارت اقتصاد این عزم وجود داشته 

رود به راحتی اینشورتک به معنی استفاده از  انتظار نمی. است
وضعیت . ساز به صنعت بیمه راه پیدا کند هاي دگرگون فناوري

  ."کنم و ارزیابی میبورس را جایی میان این د
هاي صنعت از  تک جایی که مسلط تغییر فناورانه و ظهور فین

اند با سرعت  نظر بلوغ دیجیتال در وضعیت بهتري بوده
بیشتري رخ داده و در حال پیشرفت است و نیز جایی که 

اند با  ها داشته تک آمادگی بیشتري براي برقراري ارتباط با فین
مثالً حدود . حال پیشرفت استسرعت بیشتري رخ داده و در 

ها ارائه و در  تک هایی را براي استفاده فین APIبیست بانک 
مورد بقیه هم مشکل فنی دلیل عدم ارائه نبوده است در حالی 

در صنعت بیمه خبري نیست و عالوه بر  APIکه تقریباً از 
  .وجود دارد APIتفکر حاکم، مشکالت فنی هم براي ارائه 

هایی که عمدتاً  تک توسط شرکت نجمن فینگیري نهاد ا شکل
زنی  اند سازوکار مناسبی براي چانه با حوزه بانکی مرتبط بوده

. یاري است ایجاد نموده که از نتایج آن تصویب سند پرداخت
اگر چه انجمن خود را منحصر به نماینده این گروه بودن 

ه هاي حوزه بیمه و بازار سرمایه به نیاز ب داند اما شرکت نمی
  .اند چنین نهادي در حوزه خود اشاره نموده

از منظر وضع اقتصادي بخش هم در صنعت پرداخت بانکی 
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به دلیل بزرگ بودن و وضعیت مالی قدرتمند صنعت در 
مقایسه با بازار سرمایه که در آن کوچک بودن حجم بازار 

واردها بیشتر  شود تازه ها تلقی می تک محدودکننده رشد فین
  .به رشد و بقاء دست یابنداند  توانسته

  
بینی الگوي تحول فناورانه در بخش خدمات  پیش -6

  مالی ایران
هاي  وضعیت موجود صنعت مالی و گذاري که بر اثر فناوري

تک در حال وقوع است از  هاي فین جدید مالی در قالب کنام
ها، رژیم حاکم بر نظام  منظر ارتباطات سه سطح کنام

در سطح کالن . قابل بررسی است فنی و سطح منظر-اجتماعی
عواملی شناسایی شدند که ایجادکننده فرصت براي تحول یا 

کنش بودن این نیروها  با توجه به برهم. محدودکننده آن هستند
که در یک راستا نیستند فشار از سطح منظر براي تغییر، شدید 

  .مانند نیست و شوك
حاضر نقش  هاي موجود، در حال هاي فناورانه و نوآوري کنام

. رقیب و جایگزین خدمات بازیگران موجود را ندارند
شناسی، مسیرهاي گذار در  همانطور که اشاره شد از منظر گونه

رویکرد چندسطحی هنگامی که فشار از سطح منظر متوسط 
اند که  هاي فناورانه نیز تا حدي توسعه نیافته است و کنام

بینی  اشند پیشقدرت جایگزین شدن با رژیم فعلی را داشته ب
به این صورت که در . گذار از نوع تحول فناورانه است مسیر 

شود رژیم جدید از رژیم قبلی به  بینی می چنین شرایطی پیش
با رژیم جدید  1زیستی هاي کنام رابطه هم وجود آید و نوآوري

  ].20[داشته باشند 
هاي کنام از  یافتگی نوآوري بر اثر دو عامل یعنی میزان توسعه

منظر امکان جایگزینی با رژیم مستقر و همچنین زمان و میزان 
بینی  گردد پیش فشاري که از سطح منظر براي تحول وارد می

در صنعت ]. 20[شود کدام یک از مسیرهاي گذار طی شود  می
نوع پیشران و مالی ایران فشارهاي سطح منظر از هر دو 

محدودکننده شناسایی شدند و بنابراین در مجموع با فشار 
همچنین توسعه نوآوري در . مانند و شدید مواجه نیستیم شوك
ها به حدي نیست که امکان بر هم زدن رژیم مستقر و  کنام

با این مقدمه در . هاي صنعت را داشته باشند جایگزینی مسلط
ناورانه براي بخش مالی مدت، گذاري از نوع تحول ف کوتاه

                                                 
1- Symbiotic 

بینی است که با تغییر شرایط سطح منظر  ایران قابل پیش
تواند به بازپیکربندي تغییر  ها، مسیر گذار می وپیشرفت کنام

رسد  اما آنچه در الگوي مسیر تحول فناورانه به نظر می. یابد
هاي صنعت بر  هاي مسلط زمان ویژگی مغفول مانده تأثیر هم

وهش به این نتیجه رسیده که شرایط و این پژ. تحول است
هاي صنعت باید در تحلیل گذار لحاظ  هاي مسلط ویژگی

  .نشان داده شده است 13گردد که در شکل 
  
  گیري  نتیجه -7

هایی است که  کننده فناوري بخش مالی در ایران عمدتاً مصرف
هاي دیگر خصوصاً بخش فناوري  دانش پایه آن در بخش

اند و این یافته با مطالعات بخشی در  یافتهاطالعات توسعه 
ها  اگر چه این فناوري]. 4[کشورهاي دیگر مطابقت دارد 

آفرینی بزرگی در صنعت دارند ولی منشاء اصلی  ظرفیت تحول
تغییر، بدون تحول در . هاي نوآفرین نیستند تغییر لزوماً شرکت

هاي مسلط و بازیگران بزرگ صنعت  نقش و نگاه شرکت
پیوندد و به بیان دیگر اگر چه  فناوري، به وقوع نمی نسبت به
آفرینی باال مواجهیم اما با  هایی با ظرفیت تحول با فناوري

واردها به صنعت نیز امکان تحول  حالتی مواجه نیستیم که تازه
تکاملی  هم. اي و بر هم زدن رژیم صنعت را داشته باشند ریشه
جهت وقوع گذار هاي فناورانه و بازیگران صنعت در  کنام

فناورانه با سازوکارهایی مرتبط با سطوح منظر و رژیم در 
تعامل است که این سازوکارها براي هر بخش شناسایی 

  .اند شده
گري  ماهیت صنعت مالی مخصوصاً به دلیل ماهیت تنظیم

گیرانه در این بخش به صورتی است که تقاضاي  سخت
فناورانه، فناوري و نوآوري از سمت بخش سنتی بر تحول 

تک  هاي نوپاي فین تري نسبت به نقش شرکت رنگ نقش پر
شود که  به بیان دیگر ماهیت صنعت باعث می. دارد

هاي نوپاي فناور به راحتی امکان بر هم زدن رژیم  شرکت
اما از سوي دیگر . فنی حاکم را نداشته باشند-اجتماعی

هاي نوپاي فناور از سمت  برقراري ارتباط با این شرکت
. تواند سرعت تحول فناورانه را زیاد کند هاي صنعت می سلطم

زنجیره  اند که در هاي صنعت تقریباً به این باور رسیده مسلط
هاي نوپا  خدمات مخصوصاً در الیه ارتباط با مشتري، شرکت

هاي نوآورانه خدمات مالی را بهبود  حل توانند با ارائه راه می
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ضمن اینکه 
فشاري که از سطح منظر به دلیل جنبش اجتماعی حمایت از 
شود بر این 

توان نقش 
تک را در تحول صنعت مالی نادیده 
ت اما عمده تحول فناورانه در بخش مالی، وابسته به 

هاي  همچنین رفتار و وضعیت مسلط
هاي نهادي و بازیگران 
تري در تغییر دارند به نحوي که 

هاي  تک
کامالً مقاومت کنند یا با برقراري ارتباط مؤثر با این 

هاي  مقایسه بخش
دهد که وضعیت اقتصادي و شدت 
رقابت در بخش، تفکر مدیران، بلوغ دیجیتال، آمادگی براي 

هاي  ها توسط مسلط
نعت، همگی عواملی هستند که بر تحول بخش مالی مؤثر 
علت تفاوت در سرعت تحول فناورانه در 
هاي صنعت در 

الگوي تحول فناورانه بخش خدمات مالی ایران بر اساس 

مختارزاده، ماندانا آزادگان

ضمن اینکه . وجود دارد
فشاري که از سطح منظر به دلیل جنبش اجتماعی حمایت از 

شود بر این  هاي صنعت وارد می

توان نقش  هاي مقاله نشان داد که به رغم اینکه نمی
تک را در تحول صنعت مالی نادیده 
ت اما عمده تحول فناورانه در بخش مالی، وابسته به 

همچنین رفتار و وضعیت مسلط
هاي نهادي و بازیگران 
تري در تغییر دارند به نحوي که 

تک توانند در برابر وقوع تحول و حتی تأثیرگذاري فین
کامالً مقاومت کنند یا با برقراري ارتباط مؤثر با این 

مقایسه بخش
دهد که وضعیت اقتصادي و شدت 
رقابت در بخش، تفکر مدیران، بلوغ دیجیتال، آمادگی براي 

ها توسط مسلط
نعت، همگی عواملی هستند که بر تحول بخش مالی مؤثر 
علت تفاوت در سرعت تحول فناورانه در 

هاي صنعت در  هاي صنعت مالی نیز به تفاوت مسلط

الگوي تحول فناورانه بخش خدمات مالی ایران بر اساس 

مختارزاده، ماندانا آزادگانعلی محقر، فاطمه ثقفی، نیما 

وجود داردبخشند و بنابراین تمایل به همکاري 
فشاري که از سطح منظر به دلیل جنبش اجتماعی حمایت از 

هاي صنعت وارد می

هاي مقاله نشان داد که به رغم اینکه نمی
تک را در تحول صنعت مالی نادیده 
ت اما عمده تحول فناورانه در بخش مالی، وابسته به 

همچنین رفتار و وضعیت مسلط
هاي نهادي و بازیگران  زیرساخت

تري در تغییر دارند به نحوي که 
توانند در برابر وقوع تحول و حتی تأثیرگذاري فین

کامالً مقاومت کنند یا با برقراري ارتباط مؤثر با این 
مقایسه بخش. واردها سرعت تحول را بیشتر نمایند

دهد که وضعیت اقتصادي و شدت 
رقابت در بخش، تفکر مدیران، بلوغ دیجیتال، آمادگی براي 

ها توسط مسلط تک سازي با فین
نعت، همگی عواملی هستند که بر تحول بخش مالی مؤثر 
علت تفاوت در سرعت تحول فناورانه در 

هاي صنعت مالی نیز به تفاوت مسلط

الگوي تحول فناورانه بخش خدمات مالی ایران بر اساس ) 13شکل 

علی محقر، فاطمه ثقفی، نیما 

بخشند و بنابراین تمایل به همکاري 
فشاري که از سطح منظر به دلیل جنبش اجتماعی حمایت از 

هاي صنعت وارد می هاي نوآفرین بر مسلط

هاي مقاله نشان داد که به رغم اینکه نمی
تک را در تحول صنعت مالی نادیده 
ت اما عمده تحول فناورانه در بخش مالی، وابسته به 

همچنین رفتار و وضعیت مسلط
زیرساخت. 
تري در تغییر دارند به نحوي که  مسلط صنعت نقش مهم

توانند در برابر وقوع تحول و حتی تأثیرگذاري فین
کامالً مقاومت کنند یا با برقراري ارتباط مؤثر با این 

واردها سرعت تحول را بیشتر نمایند
دهد که وضعیت اقتصادي و شدت 
رقابت در بخش، تفکر مدیران، بلوغ دیجیتال، آمادگی براي 

سازي با فین
نعت، همگی عواملی هستند که بر تحول بخش مالی مؤثر 
علت تفاوت در سرعت تحول فناورانه در 

هاي صنعت مالی نیز به تفاوت مسلط

شکل 

علی محقر، فاطمه ثقفی، نیما 

بخشند و بنابراین تمایل به همکاري 
فشاري که از سطح منظر به دلیل جنبش اجتماعی حمایت از 

هاي نوآفرین بر مسلط
  .روند تأثیر مثبت دارد

هاي مقاله نشان داد که به رغم اینکه نمی
تک را در تحول صنعت مالی نادیده  هاي نوپاي فین

ت اما عمده تحول فناورانه در بخش مالی، وابسته به 
همچنین رفتار و وضعیت مسلط گري بخش و
. گیرد صنعت صورت می

مسلط صنعت نقش مهم
توانند در برابر وقوع تحول و حتی تأثیرگذاري فین

کامالً مقاومت کنند یا با برقراري ارتباط مؤثر با این 
واردها سرعت تحول را بیشتر نمایند

دهد که وضعیت اقتصادي و شدت  صنعت مالی نشان می
رقابت در بخش، تفکر مدیران، بلوغ دیجیتال، آمادگی براي 

سازي با فین همکاري و نیز شبکه
نعت، همگی عواملی هستند که بر تحول بخش مالی مؤثر 
علت تفاوت در سرعت تحول فناورانه در 

هاي صنعت مالی نیز به تفاوت مسلط

بخشند و بنابراین تمایل به همکاري 
فشاري که از سطح منظر به دلیل جنبش اجتماعی حمایت از 

هاي نوآفرین بر مسلط شرکت
روند تأثیر مثبت دارد

هاي مقاله نشان داد که به رغم اینکه نمی یافته
هاي نوپاي فین شرکت
ت اما عمده تحول فناورانه در بخش مالی، وابسته به انگاش
گري بخش و تنظیم

صنعت صورت می
مسلط صنعت نقش مهم

توانند در برابر وقوع تحول و حتی تأثیرگذاري فین
کامالً مقاومت کنند یا با برقراري ارتباط مؤثر با این  وارد

واردها سرعت تحول را بیشتر نمایند
صنعت مالی نشان می

رقابت در بخش، تفکر مدیران، بلوغ دیجیتال، آمادگی براي 
همکاري و نیز شبکه

نعت، همگی عواملی هستند که بر تحول بخش مالی مؤثر 
علت تفاوت در سرعت تحول فناورانه در . هستند

هاي صنعت مالی نیز به تفاوت مسلط زیربخش

بخشند و بنابراین تمایل به همکاري 
فشاري که از سطح منظر به دلیل جنبش اجتماعی حمایت از 

شرکت
روند تأثیر مثبت دارد

یافته
شرکت
انگاش
تنظیم

صنعت صورت می
مسلط صنعت نقش مهم

توانند در برابر وقوع تحول و حتی تأثیرگذاري فین می
وارد تازه
واردها سرعت تحول را بیشتر نمایند تازه

صنعت مالی نشان می
رقابت در بخش، تفکر مدیران، بلوغ دیجیتال، آمادگی براي 

همکاري و نیز شبکه
نعت، همگی عواملی هستند که بر تحول بخش مالی مؤثر ص

هستند
زیربخش
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