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Abstract��
Background�&�Purpose:�With�the�change�in� the�paradigm�of� the� financial�mechanism�
and�payment�systems,�the�importance�of�moving�towards�fintechs�has�become�more�clear�for�
financial� institutions,� banks� and� the� government.� Therefore,� in� this� study,� the� pattern� of�
formation�and�growth�of�the�fintech�technological�innovation�system�and�the�identification�of�
the�components�influencing�Its�formation�and�development�phase�is�presented.�
Methodology:� In� this� research,� qualitative�method� and�case� study� research� strategy�were�
used.�To�collect�data,�28�activists�in�this�field�were�interviewed�by�snowball�method,�and�the�
content�of�relevant�documents�was�also�reviewed.�The�validity�and�reliability�of� the�research�
was�confirmed�using�the�validation�techniques�of�Andris�(2003)�and�the�reliability�techniques�
of�Perry�and�Rao�(2003).�
Findings:�The�analysis�of�the�research�data�showed�that�during�the�last�decade,�the�formation�
and�development�of�the�technological�innovation�system�in�the�field�of�fintech�has�taken�place�
as�a�result�of�the�formation�of�structural�and�institutional�factors.�The�origin�of�the�formation�of�
the�market�in�the�field�of�fintech�was�from�individual�start-ups�and�in�response�to�the�emerging�
needs�of�the�empty�corners�of�the�financial�markets,�business�to�end�customer�and�business�to�
business.�In�the�next�phase,�entrepreneurship�and�investment�by�large�organizations�and�banks,�
interactions�and�finally�academic�entrepreneurship�have�been�effective�in�the�development�of�
this�field.��
Conclusion:� Considering� that� the� use� of� technical� and� financial� facilities� of� banks� and�
financial�institutions�have�played�a�very�prominent�role�in�the�development�of�fintech,�drafting�
support�packages� for� the�entry�of�more�and�more�of�these�centers�into�the� field�of� fintech�as�
well�as�exemptions�It�should�be�given�the�attention�of�policy�makers�in�this�area.��
Keywords:� Fintech,� Technological� Innovation� Systems,� Innovation� System� Functions,�
Structural�Factors.�
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��چکیده

�يبرا�شیاز�پ�شیب�ها�تک�نیبه�سمت�ف�لین�تیپرداخت،�اهم�يها�ستمیو�س�یسازوکار�مال�میپارادا�رییبا�تغ�:زمینه�و�هدف

�يو�رشد�نظام�نوآور�يریگ�شکل�ياساس،�در�این�مطالعه�الگو�نیاست�برا�دهیمشخص�گردها�و�دولت��و�بانک�یوسسات�مالم

��.و�توسعه�آن�ارائه�شده�است�يریگ�شکلبر�فاز��رگذاریاجزاء�تاث�ییو�شناسا�رانیدر�ا�تک¬نیفناورانه�ف

ها�با��داده�ريآوبراي�گرد�.شدمطالعه�موردي�استفاده��کیفی�و�استراتژي�پژوهشاین�پژوهش�از�روش�در��:شناسی�روش

روایی�و��.شدبررسی�مرتبط�اد�اي�اسنوتمح�چنینهم�و�شدمصاحبه��فعاالن�این�حوزه�در�کشورتن�از�28با�روش�گلوله�برفی�

�.تایید�شد�)2003(�پري�و�راووپایایی�هاي��تکنیکو��)2003(�اندریسسنجی�هاي�اعتبار�تکنیکاز�پایایی�پژوهش�با�استفاده�

فناورانه�در�حوزه�نوآوري�گیري�و�توسعه�نظام�لاخیر،�شک�طی�یک�دههش�نشان�داد�که�پژوههاي��تحلیل�داده�:ها�یافته

از��تک�گیري�بازار�در�حوزه�فینخاستگاه�شکل.�گیري�عوامل�ساختاري�و�نهادي�صورت�پذیرفته�استتک�در�نتیجه�شکلفین

کسب�و��ییکسب�و�کار�به�مشتري�نهامالی�بازارهاي�هاي�خالی�گوشهي�نوظهور�هاي�فردي�و�در�پاسخ�به�نیازهاآپاستارت

�ها،�تعامالت�و�نهایتا�ًهاي�بزرگ�و�بانکسازمان�گذاريکارآفرینی�و�سرمایه�در�فاز�بعدي،.�بوده�است�و�کار�به�کسب�و�کارها

��.�اندهاي�دانشگاهی�در�توسعه�این�حوزه�موثر�بودهکارآفرینی

نقش��مالیو�موسسات��هاتک�استفاده�از�امکانات�فنی�و�مالی�بانک�در�مسیر�توسعه�فینبا�توجه�به�اینکه��:گیري�نتیجه

�پررنگی�داشته ��اند،�بسیار �هربستتدوین �فین�هاي�حمایتی�جهت�ورود �حوزه �به �این�مراکز �بیشتر �همچنین��تکچه و

���.دقرار�گیرمورد�توجه�سیاستگذاران��بایدمتناسب�هاي��معافیت
��.وآوري،�عوامل�ساختاري،�کارکردهاي�نظام�نآوريونفناورانه��هايتک،�نظامفین�:ها�ژهدواکلی

�در�تـک�فـین��صنعتشناسایی�الگوي�توسعه�).�1401(�.امیر،�خانلريو��مهدي،�محمدي�؛طمهاف،�غفاري�:استناد

��.126-�101،�)16(�5،هاي�دفاعی�در�سازماننوآوري�فصلنامه�مدیریت���.فناورانهنوآوري�ایران�با�رویکرد�نظام�
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�قدمهم �

مشتریان��.اند�شدهصنایع�با�تحوالت�رادیکال�مواجه��یر�در�فناوري�اطالعات،اخ�يهابا�پیشرفت

تـر�و��،�انتظار�شفافیت�بیشتر،�محصوالت�و�خـدمات�متنـوع��فناوريتر�از�عمیق�یبا�درک�صنایع

شورهاسـت،��صنعت�خدمات�مالی�که�گرداننده�چرخ�اقتصاد�در�ک.�دارند�يترسازي�شدهشخصی

هـاي�مـالی���الی�و�همچنین�زیرساختخدمات�م�انتظارات�مشتریان�واز�این�امر�مستثنی�نبوده�

لـذا��.�شودوکارهاي�سنتی�مالی�برآورده�نمی�نی�بر�وب،�با�سازع�و�مشاغل�جدید�مبتدیگر�صنای

فضاي�کنونی�حاکم�بـه�دنبـال�ارائـه�����ها،�با�درك�و�رصدبانکبه�ویژه�موسسات�خدمات�مالی�

تا�بتوانند�عالوه�بر��هستندتر�مالی�بهبود�یافته�و�کارا�ياه�هاي�نوآورانه�در�ارائه�سرویسحل�راه

��.براي�مشتریان�ایجاد�نمایندمهم�در�رشد�اقتصاد،�ارزش�بیشتري�ایفاي�نقش�

وکار�نوآورانه�اشـاره�دارد�کـه����هاي�کسب�هاي�جدید�یا�مدل�به�کاربرد�فناوري1تکاصطالح�فین

انی�و�موگـ�.�(کننـد��لی�اسـتفاده�مـی��امـ�و�ارتباطات�موجود�در�ارائه�خدمات��از�فناوري�اطالعات

تجربه�مشـتریان��و�تحول�مالی��البی�در�صنعت�خدماتو�بدین�سبب�به�انق�)2�،2022همکاران

معتقدنـد�ارزش�مـورد���)�2007(�3مـولر�و�راجـاال���.اسـت�گردیده�منجر�در�رابطه�با�خدمات�مالی�

همکـاري��واسطه��هب�هااي�از�شرکتشود�بلکه�توسط�شبکه�انتظار�مشتریان�در�انزوا�ایجاد�نمی

�.�شود�رك�خلق�میشتم�ر�بازارهاي�مختلف�یا�حتی�مشابه�به�صورتد�و�رقابت

به�عنوان�یک�ابزار�مفهـومی�بـراي�تحلیـل�و�ارزیـابی�����نوآوري�امروزه�مفهوم�نظام�ملی�

مفهوم�ارتباطی�نزدیک��گیرد،�زیرا�این�در�سطح�ملی�مورد�استفاده�قرار�می�4اقتصاد�دانش�بنیان

فهـوم�و��مطالعات�مختلفـی�دربـاره�م��.�ر�سطح�ملی�داردري�از�دانش�دبردا�و�بهره�رابا�خلق،�انتش

دهنده�رویکردهاي�مختلف�بـه�ایـن�مفهـوم�����انجام�شده�است�که�نشاننوآوري�ابعاد�نظام�ملی�

طی�که�عناصر�و�ارتبابدین�صورت�تعریف�شده�است؛�نوآوري�نظام�ملی��،در�یک�تعریف.�است

بـا�یکـدیگر�در����از�نظـر�اقتصـادي���ندده�از�دانش�جدید�و�سـودم�افانتشار�و�است��تولید،در�جهت�

�).�5�،1992لندوال(��کنند�مل�میدر�درون�مرزهاي�یک�کشور�عتعاملند�و�

ایـن�تحقیـق�بـر�یـک�حـوزه�فنـاوري�������)�الف�:�در�این�تحقیق،�دو�موضوع�زیر�قابل�تامل�است

براي��.دمرکز�دارت�نوظهورنوآوري�گیري�یک�نظام��وه�شکلهمچنین�بر�نح)�ب�.�متمرکز�است

کارلسـون�و��.�فناورانـه�اسـتفاده�کـرد���ي�هـا��یک�حوزه�فناورانه�بایـد�از�رویکـر�نظـام����تمرکز�بر

��

1.�Financial�Technology�(Fintech�
2.�Muganyi�and�et.�al.�

3.�Moller�and�Rajala�� �
4.�Knowledge-based�economy��
5.�Lundvall�
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شبکه�پویایی�از�بازیگران�کـه���:گونه�تعریف�کردند�هاي�فناورانه�را�این�نظام)�1991(1همکارانش

د�و�نـ�لارچوب�نهادي�خاص�با�یکدیگر�در�تعامدر�یک�زمینه�اقتصادي�و�صنعتی�و�تحت�یک�چ

��).�1390محمدي،(برداري�از�تکنولوژي�درگیرند�هدر�خلق،�انتشار�و�بهر

و��هاي�جدید�در�حـوزه�اطالعـات�و�خـدمات�مـالی����با�ظهور�فناوريهمزمان��اخیرهاي��در�سال

سسات�مالی�ومو�پی�بردن��و�کار�مالی�و�سیستم�هاي�پرداختساز�در�با�تغییر�پارادایمهمچنین�

در�راستاي�بهبـود��پژوهش�،�ها�فین�تکنیل�به�سمت��اهمیت�هب�دولت�نو�در�راس�آها��و�بانک

هاي�مـالی،��گیري�و�توسعه�حوزه�نوظهور�فناوريشکل�بررسی�نحوه�وسنتی��مالی�ساختارهاي

اصـلی���هـاي�هم�در�عرصه�نهادسـازي�و�هـم�در�عرصـه�سیاسـتگذاري�بـه�یکـی�از�دغدغـه�������

گیـري،�بـه����بر�فاز�شـکل��گذارریاثشناخت�اجزاء�کلیدي�ت.�شده�استتبدیل�ران�ایسیاستگذاران�

گـذاران�بـوده�و�همچنـین�منـابع�بسـیاري�در�حـال��������عنوان�یک�ابزار�سیاستی�بـراي�سیاسـت��

هاي��درباره�جنبه�اندکی�مطالعاتیتاکنون�وجود،�این�با�.�هستندتخصیص�به�این�حوزه�نوظهور�

ضـوع��ومو��داشـته�وجـود���نوظهـور�مـالی��هاي��ريفناوستی�سیا،�فناورانه�و�کارکردياجتماعی،�

تواننـد���گـذاران�مـی���اساسی�که�مورد�توجه�محقق�قرار�گرفت�ایـن�بـود�کـه�چگونـه�سیاسـت�����

در�حـوزه��نـوآوري��گیـري�و�رشـد�اکوسیسـتم�����ترین�موضوعات�سیاستی�مرتبط�با�شکل�کلیدي

���هاي�مالی�و�تعامالت�درون�این�سیستم�را�شناسایی�کنند؟فناوري

ي�و�با�تمرکز�بر�دو�کارکرد�طرف�ردکارک�وي�لنز�ساختاردو�یز�با�استفاده�از�یق�نتحق�این

بـه�تحلیـل�سـیر�تـاریخی�����)�گیري�بازار�و�کـارآفرینی�شکل(فناورانه�نوآوري�هاي�تقاضاي�نظام

تا�با�استخراج�مهمترین��ک�ایران�و�الگوي�توسعه�آن�پرداخته�استتفناورانه�فیننوآوري�نظام�

ي�رشـد�و�توسـعه�حـوزه����استار�درین�مسیر،�موضوعات�کلیدي�سیاستی�در�اانع�ها�و�مو�محرك

تمرکز�بر�دو�کارکرد�طرف�تقاضا�یعنی�.�نمایدارائه��را�تک�و�همچنین�پیشنهادات�کاربرديفین

با�جزییات�بیشـتري�بـه����بدین�جهت�است�که�بتوان�کارآفرینانههاي��گیري�بازار�و�فعالیت�شکل

��.�ختپردافناورانه�فین�تک�نوآوري�م�نظاشد�رگیري�و��تحلیل�الگوي�شکل

�شینۀ�پژوهشیپ �

به��و�عمدتاً�است�٣و�فناورانه�٢ظهور�و�مشتق�از�دو�کلمه�مالی�نوتک،�اصطالحی�اصطالح�فین

�اهرم �با �صنعت�خدمات�مالی، �کارآفرینی�در هاي�دیجیتالی�آوريسازي�فنعنوان�یک�پدیده

ره�اشا�وکار�نوآورانه�هاي�کسب�و�یا�مدلدید�اي�جه�تک�به�کاربرد�فناوريفین.�شود�می�شناخته

��

1.�Carlsson�and�Stankievicz�
2.�Financial�
3.Technology�
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موگانی�(کنند��باطات�موجود�در�ارائه�خدمات�مالی�استفاده�میارد�که�از�فناوري�اطالعات�و�ارتد

�همکاران �1و ،2022� �راه). �ارائه �براي �را �تکنولوژي �بحلو �هاي�مالی �میه �کار �و�(گیرند آرنر

���).�2،2015همکاران

�گستر �با �ایران�همراه هاي��تشرک�،ياراي�مالی�و�مکانیزه�شدن�خدمات�ادزارهش�بادر

�حسابداري� �مالی�و �را �بهرهفعالیت�خود �نیروهاي�متخصص�به�سمت�الکترونیکی�با گیري�از

لی�و�یونگ�این�.)1397جویباري�و�همکاران،�(اند��کردن�خدمات�مالی�و�حسابداري�سوق�داده

�2018(�3جائیشن �فین�معتقدند) �انقالتکظهور �به �اها �ینترب �دهه �اوایل �به بر��1990نت�و

�را�زیر�تک�وکار�فین�تک،�شش�مدل�کسب�هاي�فین�ا�بررسی�تعداد�زیادي�از�شرکتو�ب�ددرگ�می

�مدیریت�سرمایه4پرداخت�؛شناسایی�کردند �بازار�سرمایه7دهی�،�وام6،�تأمین�سرمایه�جمعی5، ،8�

�خدمات�بیمه �9و �همکاران. �و �دورفالیتنر �نگاه �2017(10از ی�کلیدي�در�بخش�داختبخش�پر)

�استتک��فین �این�. �ارائه�روشتکفین�،شبخدر �به به��پردازند�جایگزین�پرداخت�میهاي��ها

�استفاده�از�تلفندر�آن�روش�طوري�که از�دیگر��.شود�هاي�هوشمند�انجام�میهاي�پرداختی�با

�پرداختتکفین �ب�می�هاي�حوزه �به �کردتوان �اشاره �مجازي �ارزهاي �الکچین�و �شا. مل�آنها

�.�اند�را�جایگزین�پول�نموده�کوین�بیت�نومچهایی�هستند�که�ارزهاي�مجازي�هتکنیف

هاي�اخیر،�موسسات�بخش�خدمات�در�دهه)�2016(١١باسول.سی.ایوار�و�آر.آر.به�بیان�ب

�دیجیتالی �لحاظ �به �در�مالی، �خود، �ارتباطات �و �محصوالت �فرایندها، �پیش �از �بیش کردن

هاي�خود�تگیسیشاهاي�داخلی�خود�تکیه�کنند،�ایستگیش�به�صرفاًتوانند��هایی�که�نمی�بخش

کنند�و�یک�اکوسیستم�کسب�و�هاي�بخش�خدمات�مالی�تکمیل�میوسیله�دیگر�شرکته�را�ب

�داده �تشکیل �را �جدید �تواناییکار �آن �در �و �اند، �پیرامون �را �خود �هاي �تدویننوآوري �جدید

�کنند�می �یونگ�جائیشناین. �2018(لی�و �تحقیقی،) ��در �فین�خصوصدر �پنج�اکوسیستم تک،

� �دولت�هاي�فیناستارت�آپ�؛کنند�می�یفرمععنصر�را �موسسات�)گذار�به�عنوان�قانون(تکی، ،

��

1.�Muganyi�and�et.�al.�

2.�Arner�and�et.�al.�
3.�In�Lee�and�Yong�Jae�Shin�

4�.Payment�

5.�Wealth�Management�
6.�Crowdfunding�
7.�Lending�
8.�Capital�Market�
9.�Insurance�Services�
10.�Dorfleitner�and�et.�al.�
11.�B.�R.�Iyer�and�R.�C.�Basole�
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�1در�جدول�.�و�توسعه�دهندگان�فناوري)�ها�افراد�و�سازمان(مالی�سنتی،�مشتریان�خدمات�مالی�

��.تک�ارائه�شده�استاعضا�و�بازیگران�اکوسیستم�فین

�تک�از�نظر�محققانفین�یستماکوساعضاي�.�1جدول�

�اعضاي�اکوسیستم�فینتک��لسا�پژوهشگر

��لی�و�جائیشن
2018�

�

1� �فینآپاستارت. �2تکهاي �3دولت. �سنتی. �مالی �4موسسات مشتریان�.

��توسعه�دهندگان�فن�آوري.�5خدمات�مالی

پوچیهار�و�همکاران
1
��تکیفین�هايآپاستارت.�2بانک�ها،�.��2018�1

موال�و�همکاران
�مبتنی�برفناوريياهترکش.3هاآپاستارت.2موسسات�مالی.�2��2017�1

دیمرس�و�همکاران
3

��متخصصین�مالی.�4سرمایه�گذاران.�3دولت�.�2وکارمحیط�کسب.���2015�1

��نظام�ملی�نوآوري

هـا،���شـرکت��همچون(نوآوري��حوزهبه�عملکرد�بازیگران��فقطعملکرد�نوآورانه�کشورها��امروزه

به�عنـوان���هاآن�ملتعا�یگونبلکه�به�چگ.�وابسته�نیست)�…ا�و�ه�اهانشگمؤسسات�تحقیقاتی،�د

معتقد�است�رویکرد�)�2005(�4لندوال�.عناصر�تشکیل�دهندة�یک�نظام�نوآوري�نیز�وابسته�است

�1987به�عنوان�مهمترین�رویکرد�سیستمی�به�نوآوري،�اولین�بـار�در�سـال���نوآوري�نظام�ملی�

و�پـس�از���دبـو�ژاپن�پرداخته�نوآوري�ظام�ملی�ن�حلیلبه�تدر�کتابی�بیان�شد�که�توسط�فریمن�

در�هـا���آن�با�توسعه�این�مفهوم�توسط�سایر�محققان،�هم�اکنـون�انبـوهی�از�مقـاالت�و�نوشـته����

شود�و�نقش�ایـن�رویکـرد����می�و�ابعاد�مختلف�آن�در�منابع�علمی�دیدهنوآوري�زمینه�نظام�ملی�

��.�در�اقتصادهاي�دانش�محور�بسیار�کلیدي�است

برخی�.�دهد�ارائهسعۀ�نوآوري�ملی�تو�تجهرا�در�یی�کارکردها�دنوآوري�بای�ملی�نظامهر�

�و �جاکوبسون �ادکوئیست، �همچون ...� �نظام �کارکردهاي �در�نوآوري �کلیدي �ابزار �از �یکی را

هاي�شناخت��یکی�از�راه�معتقد�است)�2004(ادکوئیست�.�انندد�مینوآوري�گذاري�نظام��سیاست

�نوآوري، �نظام �هر �تحلیل �کبرر�و �استسی �نظام �آن �ارکردهاي �خ. �بر ردهاي�رویک�فاللذا

��،سنتی �نظام �نوآوري �را �خود �تمرکز �که �میصرفاً �قرار �نظام �عناصر �و �ساختار دهند،��بر

�بر�شکل �تمرکز�خود�را ها��گیري�و�میزان�تحقق�فعالیت�رویکردهاي�کارکردي�نظام�نوآوري،

� �نظام �مینوآوري �دهند�قرار �می. �فرآیندي �نگاه �تو�این �تاند �در �نظام �حلیل و�نوآوري

�.�د�استفاده�قرار�گیردر�موربسیا�نآ�گذاري�سیاست

��

1�.Pucihar�and�et.�al�
2.�Molla�and�et.�al�
3.�Daniel�Diemers�and�et.�al�
4.�Lundvall�
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��)1390(محمدي �میدارد، �عنوان �تحقیق ��نظامدر �رویکردهاي��فناورانهنوآوري �از یکی

� �ملی �نظام �استنوآوري �گرفته �قرار �محققان �توجه �مورد �که �است ��نظام. فناورانه�نوآوري

��شبکه�فعاالن،�ها،�فناوري�ساختاري�شامل�اجزا�از�ايمجموعه ��وها �الافع�که�است... در�نه

از��یکی).�2015،�و�همکاران�برگک(کنند�می�عمل�خاص�فناورانه�یک�حوزه�گسترش�راستاي

�نظام�مهمترین ��مطالعات �سال�از�که�است�همکاران�و�1برگک�به�مربوط�فناورانه،نوآوري

�اطالعات�و�فناوري�نو،�يهاانرژي�مختلف�مانند�فناورانههاي�حوزه�در�تحقیقاتی�2004 �در...

مدل��یک�،�2008سال�در�ايمقاله�در�نهایت�در�و�اندرسانده�انجام�به�لفتخم�ياهکشور

�برگیرنده�که�ندنمود�تحلیلی�ارایه �است�کلیدي�گام��6در �عبارتند�ازاین�رویکرد�گام��6. :1.�

��مورد�فناورانه�نوآوري�نظام�تبیین �بازیگران،�(�نظام�ساختاري�عناصر�شناسایی.2بررسی

��7شامل(�نظام�مختلف�کارکردهاي�گیري�شکل�نحوه�تحلیل�و�ییاناسش.�3)نهادها�وها��شبکه

�کلیدي�کارکرد ��عملکردي�اهداف�تعیین�و�کارکردها�عملکرد�ارزیابی.4) �شناسایی.5نظام

�موضوعات�تعیین.6هر�یک�از�کارکردها��در�نظام�کننده�تضعیف�و�کننده�تقویت�هاي�مکانیزم

�با�مرتبط�کلیديسیاستی��موضوعات�نتبیی�لدنبا�به�رویکرد�همچنین�این�.کلیدي�سیاستی

�عنصر��3تبیین�به�منظور�این�براي�و�است�نوظهور�نوآوري�نظام�یک�توسعه�و�گیريشکل

�ساختاري�عنصر�سه.�پردازدمی�این�نظام�اصلی�کارکرد��7و�نوآوري�نظام�گیريشکل�ساختاري

�از�عبارتند :1� �2بازیگران��گیري�شکل. ��شبکه�گیري�شکل. .�3زیگران�اب�میان�تمالتعا�وها

�عبارتند�از�نیز�نوظهور�فناورانه�نوآوري�نظام�گانه�7کارکردهاي�.نهادها�گیري�شکل �انتشار.1:

�2دانش� �3نوآوري��و�تحقیقات�مسیر�بر�تاثیرگذاري. �4کارآفرینانه��هايفعالیت. �گیريشکل.

�هايهصرف�گیريشکل.�7منابع��تخصیص�و�تامین.�6سازي��نهادینه�و�مندشدنقانون.�5بازار�

تک�در�ایران�به�بررسی�در�این�مقاله�جهت�شناسایی�الگوي�توسعه�صنعت�فین.�مثبت�بیرونی

���.شود�پرداخته�می�هاي�ساختاري�و�کارکردهاها�و�شاخصیک�از�مولفه�هر

امین�و�رکردهاي�تـ�شود�که�کا�می�و�با�مرور�مقاالت،�مشاهده)�1390(به�نقل�از�محمدي�

بـر�نقـش�کلیـدي����نوآوري�و�جهت�دهی�تحقیقات�و��یتاده�نه�سازي�وتخصیص�منابع،�نهادی

گیـري�ایـن����فناورانه�نوظهور�و�همچنین�در�شـکل�نوآوري�هاي��در�کارکردمداري�نظامها��دولت

�گیـري�بـازار،�بـه���هاي�کارآفرینانه�و�شکلاز�سوي�دیگر،�دو�کارکرد�فعالیت.�تاکید�داردها��نظام

توانند�به�توسـعه�کارکردمـداري�و���یم�لمه�صورت�مکب�کهنمایند��می�عملایی�عنوان�کارکرده

در�طـرف���شـوند�و�عمـدتاً��منجر�فناورانه�نوظهور�نوآوري�هاي��گیري�بهتر�نظامدر�نتیجه�شکل

��

1.�Bergek�
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بیرونـی�در�تکامـل���هاي��نهایتا�دو�کارکرد�خلق�دانش�و�صرفه.�اند�صنعت�و�تقاضا�شکل�گرفته

ـ�ا�شکل�گرفتـه��در�طرف�عرضه�دیگر�کارکردها�و�عمدتاًنظام�در�کنار� یـک���کـه�بـراي�هـر���د�ن

��.شودابزارهاي�سیاستی�مختص�به�خودشان�تدوین�می

�شناسـد��براي�نوآوري�را�به�رسمیت�می�ااهمیت�تقاضنوآوري،�هاي��نظامادبیات��مطالعات

�طـرف��سیاستیابزارهاي�از�تقاضا�تاثیرگذارتر�طرف�نوآوري��سیاستیابزارهاي��دهد�می�و�نشان

هاي�نوآوري�طرف�تقاضا��سیاست)�2010(�2ادلر)�.��1،2013و�ریبیمایل�(�کنند�می�عمل�عرضه

ی�انتشار�نوآوري�از�طریق�شبخ�یا�سرعتبراي�القا�نوآوري�عمومی�مجموعه�اي�از�اقدامات��را

�يزهـا�یان�)1398(از�طرفی�بـه�بیـان�روحـانی�راد����.�کند�تعریف�می�افزایش�تقاضا�براي�نوآوري

محـرك���یاآس�یژهو�درحال�توسعه�و�به�يار�کشورهود�دموج�یدر�نظام�مال�ییو�ناکارا�يا�سعهتو

گیري�از�رویکردهاي�برگک�و�همکـارانش��با�بهره.�)طرف�تقاضا.�(بوده�استها��اصلی�فین�تک

موضـوعی��که�پر�استنادترین�مقاالت�)�2009و��2007(و�رویکرد�هکرت�و�همکارانش�)�2008(

هـاي��فعالیتي�اهیعنی�کارکرد(ذار�بر�دوکارکرد�طرف�تقاضا�لف�اثرگهاي�مخت،�شاخصهستند

زیـر��به�شرح�نوآوري�هاي�فناورانه�گیري�نظام�در�راستاي�شکل)�گیري�بازارکارآفرینانه�و�شکل

��:هستند

گیـري��هاي�کارآفرینانه�هسته�اصـلی�شـکل���توان�گفت�فعالیتمی�:هاي�کارآفرینانه�فعالیت

نـوآوري���ماملکرد�یک�نظترین�شاخص�عبه�عنوان�مهم�و�معموالًنوظهور�و�بوده�نوآوري�نظام�

هاي�زیـر�بـا�بهـره�گیـري�از�رویکـرد�برگـک�و�������همچنین�شاخص.�گیردمورد�بررسی�قرار�می

هــاي��جهــت�بررســی�فعالیــت)�2009و��2007(و�هکــرت�و�همکــارانش�)�2008(همکــارانش�

هـاي�فعالیـت���تنوع�حـوزه�.�2ودروتعداد�شرکتهاي�تازه�.1:�کارآفرینانه�مد�نظر�قرار�گرفته�است

کارگیري�ه�میزان�تنوع�تجارب�ب.4وري�جدید�آکارگیري�فنه�تجارب�بد�ادتع.3عال�في�ها�شرکت

��فناوري

،�زیـرا��هستندمشکالت�زیادي�داراي��ها�در�بدو�معرفی�به�بازارهانوآوري�:گیري�بازار�شکل

�فضـاي�حمایـت�شـده����توانند�به�راحتی�با�محصوالت�موجود�رقابت�کننـد�و�نیازمنـد�یـک���نمی

اي�موقت�براي�کاربردهـاي�خاصـی�از����ان�بازارهاي�حاشیهوتبازار�می�ريگیبراي�شکل.�هستند

هـاي���فناوري�ایجاد�کرد�و�یا�اینکه�مزیت�رقابتی�موقتی�براي�آن�حوزه�فناوري�از�طریق�رژیـم�

د�برگک�گیري�از�رویکر�هاي�زیر�با�بهرههمچنین�شاخص.�ایجاد�نمودها��مالیاتی�و�دیگر�مشوق

گیري�بازار�،�جهت�بررسی�شکل)2009و��2007(همکارانش�و�هکرت�و�)�2008(رانش�و�همکا

��

1.�Miles�and�Rigby�
�2.�Edler�
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)�اي�حاشـیه�(تعـداد�بازارهـاي�خـالی����.�2)�اندازه�بـازار�(بزرگی�بازار�.�1:�مد�نظر�قرار�گرفته�است

اي��هاي�تعرفه�ایجاد�مزیت�رقابتی�خاص�از�طریق�معافیت.�3کارگیري�فناوري�ه�موجود�براي�ب

.�7مشــتریان�خصوصــی�و�عــام�د�ادتعــ.�6مــایتی�میــزان�اثرگــذاري�اســتانداردهاي�ح.�5.�..و�

��کنندگان�پیشرو�مصرف

بندي�برگک�و�همکارانش�در�خصوص�عناصر�ساختاري�عالوه�بر�دسته�:عناصر�ساختاري

�دسته)2008( �محققان �سایر �نمودهبندي، �ارائه �دیگري �دستههایی �که �و�وایزورك�بندي�اند

�پر�،1هکرت �است�تایادب�در�يتارساخ�عوامل�هايبنديدسته�دتریناستنااز عناصر��2جدول�.

��.دهدهکرت�را�نشان�می�و�ساختاري�وایزورك

�)2012وایزورك�و�هکرت،�(فناورانه�نوآوري��سیستم�ساختاري�عناصر.�2جدول�

��دسته�بندي�بعد�ساختاري��بعد�ساختاري��ردیف

��بازیگران��1

1� ��یمدن�ينهادها. �یرنظامیغیا �2؛ �شرکت. �ها، �آپ ��استارت �و�هاي کوچک

�شرکتمتوس ��رگزب�هاي�ط، �و ...� �3؛ �دولت. �4؛ �مردمها�سازمان. �نهاد�ي .�5؛

��...و��مشاوران�،هابانک�ی،حقوق�يهاسازمان�یگر�ماننددهاي��بخش

��نهادها��2
��؛...�و��مقررات�ین،قوان:�سخت�ينهادها.�1

��نُرم�ها،�انتظارات�سنت�ها،�عادات،:�نرم�نهادهاي.�2

��يدر�سطح�فرد.�2؛�طح�گروهس�در.���1تعامالت��3

��خت�هازیرسا��4
1� �کییزیف. �ماش: �و��آالت�ینابزارها، ...� �2؛ �دانشی. �اطالعات�: �تخصص، دانش،

��...�وها��گرنت�ی،مالهاي��ها،�برنامه�یارانه:�مالی.�3؛�يراهبرد

مندرج��تکفین�حوزه�در�نواوري�اکوسیستم�اعضاي�از�تواندر�این�تحقیق�می�:بازیگران

��.�برد�بهره�این�نظام�نواوري�بازیگران�تبیین�در�1در�جدول

نهادها�را�با�قوانین�یکی�فرض�کرده�و�سه�)�2004(�٢خصوص�نهادها�نیز،�گیلز�در�:هاادهن

)�کنند�قوانین�دولتی�که�فرآیندهاي�اقتصادي�را�ساختاربندي�می(�٣قوانین�تنظیمی.�1:نوع�قانون

ن�شناختی�قوانی.�3....)�هاو�ا،�انتظار�از�نقشه�هنجارها،�ارزش��در�برگیرنده(قوانین�هنجاري�.�2

�افسانه�لبمس( �مفاهیم، �،کلمات، ��ها �و �ها (� �نمود... �معرفی �را .� �فین�یینجاآاز �حوزه تک،�که

هاي�نرم�و�حتی�تمامی�ابعاد�نهادهاي�سخت�در�این�حوزه�هنوز�اي�نوظهور�بوده�و�نهاد�حوزه

.�شود�ه�میپرداخت)�قوانین�تنظیمی(ي�سخت�اهبه�نهادصرفاً�اند،�لذا��طور�کامل�شکل�نگرفتهه�ب

�بر�اساس�توصیه)1397(�باغانی نوین�مدلی�براي�هاي��کمیته�بازل�در�خصوص�فناوريهاي��،

��

1.�Wieczorek�and��Hekkert�
2.�Geels�
3.�regulative��
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�ارائه �نظارت �ساخت�می�الگوي �زیر �است �معتقد �و ��نماید �نظارتهاي �الگوي �این �بر�،قانونی

�2نقش�نظارتی.1 �اختیارات.3ابزارهاي�کنترلی�. ��حمایت.4دامنه �ی�استتنمبها همچنین�طی�.

�مستندات�و ��بررسی �با �فینرشاکمذاکره �حوزه �خصوص�قوانین�ناسان �محقق�در تک�توسط

�قوانین�حوزه�فین�تک�در�دو�دسته�قابل�بررسی �کشور، �اند�موجود�در �الف: قوانین�و�مقررات�:

�بقانون�بانکداري�بدون�ر.2قانون�پولی�و�بانکی�کشور�.1:صنعت�خدمات�مالی� �قانون�بازار.3ا

قانون�پولشویی�و�آیین�نامه�اجرائی�آن،�.5آن�تکزي�و�مقرراقانون�بیمه�مر.4یراناوراق�بهادار�ا

امنیت�و�حریم�(اي��قانون�جرائم�رایانه.2الکترونیکی�قانون�تجارت.1:قوانین�حوزه�فناوري�:�ب

��.نماد�اعتماد�الکترونیک.�4ضوابط�سازمان�توسعه�تجارت�الکترونیک�.��3)�خصوصی

نوآوري�موجود�در�نظام�طات�ابرت،�افلوریدا�به�نقل�از�اي�در�مقاله)�2002(�١چوان:�تعامالت

�این �معرفی�را �نماید�می�گونه :1.� �اطالعات �و �دانش �مالی�.2جریان �منابع �و �سرمایه جریان

3.� �اختیارات �همکاري.4جریان �مانند �ساختارها �شبکه�دیگر �و �ها�ها �همکاران. �و اسونسون
2
�

.�1:�شدخب�میزیر�مشروعیت��تک�مواردي�را�به�شرحیان�بانک�و�فینمعتقدند�تعامل�م�)2019(

با�مدیران��يتجارهاي��یتانجام�فعال.��2یا�مشتریانها��دولت�با�خاص�يدر�بازارها�یتحق�فعال

پذیرکردن��امکان.��3پذیر�و�سهامداران�مخاطرههاي��صندوق�ها،�یات�مدیره�شرکته�ياضو�اع

�امنظ،�)1993(�٣شنیوسی�و�همکاران.�یستم�ازیگران�اکوسائتالف�با�سایر�ب�دیگر�ازهاي��گونه

،�)بزرگو��کوچک(خصوصی�و��هاي�دولتی�که�در�آن�شرکت�دانند�مینظامی�را�وآوري�لی�نم

پردازند�تا�به�تولید�علم�و�فناوري�در�درون�مرزهاي��تعامل�می�به�دولتی�موسساتها�و��دانشگاه

ی�و�ماعاجت.�4قانونی.3تجاري�.2فنی�.�1:اندوت�می�نیزتعامل�میان�این�واحدها�.�ملی�کمک�کنند

�سرمایهو�هد�داشمالی�ب �حمایت، �و��گذاري�و�قانون�ف�این�تعامالت�توسعه، گذاري�براي�علم

�است �فناوري�جدید �شکل. �نقش�دولت�در �بر �آنها �همچنین ��و �نظام �نوآوري�دهی به�کارآمد

� �قانونواسطه �انسانی، �مالی، �منابع �هدایت��تامین �معتقدند��می�تاکیدنوآوري�گذاري�و �و کنند

�کیف �ویژگی�است�تلدوهاي��یت�وروديکمیت�و �که �نظام �مشخص�مینوآوري�هاي .�کندرا

�نیوسیدسته �1993(بندي �بندي�) �دسته �نظر �به �نوآوري، �نظام �یک �در �تعامل درخصوص

��.�تري�نسبت�به�سایرین�و�همچنین�با�اهداف�این�تحقیق�همخوانی�بیشتري�دارد�جامع

�زمینه�زیرساختالعمط�:هازیرساخت �در�حوزه�ات�در �بسیتکفینها است�و��حدودم�ارها

�حوزه �در �مطالعاتی �به �ادامه �در ��لذا �هاي �نظام �و �اینترنتی �کارهاي پرداخته�نوآوري�کسب�و

��

1.�Chung�
2.�Svensson��and�et.�al.�
3.�Niosi�et�al�
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�شود�می �در�سال. �نوآوري�یک�نظام�هاي��زیرساخت�1995فلوریدا �در �زیرساخت�به��4را دسته

�است �ارائه�نموده �شرح�زیر :1� ��زیرساخت. �2تولید �3زیرساخت�انسانی. ارتباطی�و��زیرساخت.

��)1381(زاده�و�همکارانشعبداله).�2002چوان،�(ظام�تخصیص�سرمایه�و�بازار�مالین.�4یکزیفی

��5بسترهاي�مدل �الکترونیک�را �تجارت �براي �نیاز �مورد �زیرساخت �ارائه�گانه �زیر �شرح به

�1:کردند �2بستر�مدیریتی. �فنی. �3بستر �قانونی. ��4قیحقو-بستر �انسانی. �نیروي �5بستر بستر�.

�همکارانش�عیاناجش�.اجتماعی-نگیفره �مقاله�)1395(و �در ��نیز �اي �عنوان بررسی��با

ایجاد�یک�کسب�،�هاي�مورد�نیاز�براي�توسعه�کسب�و�کارها�در�فضاي�مجازي�ایران�زیرساخت

�بازارهاي�الکترونیکی� �هم�چنین�ماندگاري�در �الکترونیکی�و �کار �و �تورا �پیشنیازمند �به جه

� �از �تکنولوژي �این �زیرساختنیازهاي �مسیر�مورد�يها�جمله �این �در �همچنین�.دانند�می�نیاز

�ایران�را�زیرساخت صورت��به�این�هاي�مورد�نیاز�استقرار�و�توسعه�کسب�وکارهاي�اینترنتی�در

��.تجاري-اقتصادي.4آموزشی�-فرهنگی.�3ارتباطات�-فنی.�2حقوقی-قانونی.1:�ندمعرفی�نمود

�دهقان �1395(ی (� �است �نمعتقد �و �استقرار �تج�هادینهجهت �برخی�رونیکالکت�تارشدن �به

دسته��4تجارت�الکترونیک�در�ایران�را�در�هاي��زیر�ساختنیاز�است�و�ملزومات�و�پیش�نیازها�

و��فرهنگیزیرساخت�.�3ارتباطات�و��فنیزیرساخت�.�2حقوقی�زیرساخت�.�1:�نمایدمعرفی�می

�زیر�و�تمالنهادها،�تعابازیگران،�(�عوامل�ساختاري.�تجاريو��اقتصاديزیرساخت�.�4آموزش�

��:جمع�بندي�گردیده�است�3که�پیشتر�اشاره�گردید�در�جدول�)�ساخت�ها
�هر�یک�از�عوامل�ساختاريهاي��بندي�شاخص�جمع.�3جدول

��بندي�بعد�ساختاري�دسته��بعد�ساختاري��ردیف

�بازیگران��1

.�4)�بانک(مالی�سنتیموسسات�.�3گذار��قانون/�دولت.2تک�هاي�فیناستارت�آپ.�1

�خ �مشتریان ��5یمالدمات �فن. �دهندگان ��6ورياتوسعه ��سرمایه. .�7گذاران

��تسهیل�کنندگان-مشاوران/�متخصصین

��نهادها��2

1� � �دولتی. �استاندارهاي �و �2قوانین �نظارت. �دولتی �3هاي �حمایت. .�4هاي�دولتی

قانون�بازار�اوراق�بهادار�.�6ریا��قانون�بانکداري�بدون.�5قانون�پولی�و�بانکی�کشور�

�7ران�ای �8رکزي�م�یمهقانون�ب. �9قانون�پولشویی�. .�10قانون�تجارت�الکترونیکی�.

ضوابط�.�11خصوصی��حریم�و�امنیت�،�هاداده�از�قانون�جرائم�رایانه�ایی�و�محافظت

��سازمان�توسعه�تجارت�الکترونیک�و�نماد�اعتماد�الکترونیک

��مالی.��5اجتماعی.��4قانونی.��3يارتج.��2فنی.���1تعامالت��3

�زیرساخت�ها��4

زیرســاخت�ســازمانی�و�.�3زیرســاخت�انســانی�.�2انونی�و�حقــوقی�اخت�قــســرزی�.1

.�6زیـر�سـاخت�فرهنگـی�و�اجتمـاعی�����.�5زیرساخت�فنـی�و�ارتباطـات���.�4مدیریتی�

��زیرساخت�اقتصادي�و�بازار�مالی

�هدف��ییآنجا�از �فین�تحقیقکه �سیستتلفیق�حوزه �نوآورانهتک�در و��استفناوري��م

�امقاالت�خارج �داخلی�در �ی�و �بمزین �محدودینه �مولفهندبود�سیار �اجزاي، �و��هاي ساختاري
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به�آن��3و��2تک�که�در�جدول�فناورانه�فیننوآوري��نظام�هاي�دوکارکرد�طرف�تقاضاي�مولفه

آشنا�با�مفهوم�تن�از�خبرگان�و�فعاالن��7هاي�نیمه�ساختاریافته�با�وسیله�مصاحبهه�اشاره�شد،�ب

�مفین �خدمات �صنعت �تک�و �کشور �در �راد�والی �اي �و �قبول �قابل �اجرایی سابقه��باسابقه

�حوزه�فیندانشگاهی �با �تلفیق�گردیدند�تا �اصالح�و�یا �اضافه، �حذف، موضوع�پژوهش�تک�و�،

اي�و�بر�اساس�طیف�با�استفاده�از�پرسشنامهها،�د�و�سپس�این�مولفهنگردمتناسب�قابل�انطباق�

�زینهگ�7 �مورد �اي�لیکرت، �خواهی �ازخبرگان�حوزنف�25نظر �همه�ینف�هر �گرفت�و تک�قرار

�گردیدشاخص �تایید �ها �عرصه. �فعاالن �از �خبرگان �تمامی �تحقیقاتی، دانشگاهی،�هاي

و�به�صورت��ندتک��با�مدرك�کارشناسی�ارشد�به�باالبودکارآفرینان�حوزه�فینگذاري�و��سیاست

�انتخاب�شدند �هدفمند �اجبندي�شاخص�جمع. �بر �تاثیرگذار ��ساختاري�زايهاي �کارکرو �ددو

��.دان�آمده�5و��4گیري�بازار�بر�اساس�نظر�خبره�در�جدول�هاي�کارآفرینانه�و�شکلفعالیت
�تکفین�فناورانهنوآوري��سیستم�ساختاري�هاي�عوامل�و�شاخصها��مولفه.�4جدول

��مراجع��کد��ها�شاخص��ابعاد

ن
را
یگ
باز

(S
1
)

�

�جائیشن�لی����S1.1)بزرگ�انسازم-نوپا�آپاستارت(شرکتهاي�فینتکی ،�)2018(و

�هم �و کاران�پوچیهار

�موال)2018( و��،

�دیمرس�و�)2017(همکار �،

�ن)2015(همکاران ظرات�،

��خبرگان

����S1.2)حمایت�کننده�-مراجع�قانونگذار�(دولت�

����S1.3نهادهاي�مالی�و�بانک�ها

����S1.4تسهیل�کنندگان�و�انجمن�ها

����S1.5توسعه�دهندگان�فن�آوري

ن
انی
قو

)
S
2

(
��

�و�����S2.1مالیهاي��فناوري�لی�در�خصوص�بکارگیرياموانین�صنعت�خدمات�ق �قوانین بررسی

مقررات�حاکم�بر�صنعت�

�و� �سنتی �مالی خدمات

�مقررات�حاکم� �و قوانین

بر�خدمات�مالی�فناورانه�

�محقق ،�)2015(توسط

��ظرات�خبرگانن

����S2.2قات�رانه�دولت�جهت�تحقیقوانین�حمایتی�و�یا

����S2.3مالیي�اه�بکار�گیري�فناوريمایتی�جهت�ین�حقوان

����S2.4قوانین�تطبیق�پذیري�عملیاتی�و�فناوري

�الکترونیک �تجارت �قوانین �حریم�و�امنیت�،�هاداده�از�محافظت/

��و�قوانین�جرایم�رایانه�اي/�خصوصی
S2.5��

ت
ال
ام
تع

(S
3
)

��

����S3.1فنی
�همکا �و �راننیوسی

�ن)1993( ظرات�،

��خبرگان

����S3.2اريجتمالی�و�

����S3.3انونیق

����S3.4عیاماجت

ها
ت�

اخ
رس

زی
(S
4
)

�

،�عبداله�زاده�)2002(چوان�����S4.1زیرساخت�دانشی�و�فناوري

�و�)1381( �شجاعیان ،

�)1395(همکاران �دهقانی،

ظرات�،�ن)1395(و�همکاران

��خبرگان

����S4.2زیرساخت�سرمایه�انسانی�

����S4.3بازار�بالقوه�مالی�و�زیرساخت

��

��
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��تکفین�فناورانهنوآوري��کارآفرینانه�نظام�و�فعالیت�رگیري�بازارکرد�شکلهاي�کا�اخصش.�5جدول

ها�شاخص��ابعاد ��مراجع��کد�

ت
الی
فع

�
ه�
نان
ری
رآف
کا
ي�

ها
(I
)

��

����I1نوپاهاي��استارت�آپ

برگک�و�همکاران��-

��)2008(و�)�2005(

��نظرات�خبرگان�-

��

����I2نشگاهیادهاي��کارآفرینی

����I3هاي�بزرگنسازماهاي��کارآفرینی

����I4تکپی�حوزه�فیناترویدادهاي�استار

����I5فناوري�بومی�سازي�شدهبه�کارگیري�تجارب�موفقیت�

����I6فناوري�جدید�به�کارگیري�دولتی�از�تجارب��ارگان�میزان�حمایت

����I7شتاب�دهنده�تخصصی�در�حوزه�مالی

����I8خطر�پذیرگذار��سرمایههاي��صندوق

ل
شک

�
ازا
ي�ب

یر
گ

ر
(M
)

��

��B2B��M1گیري�بازار�نحوه�شکل

برگک�و�همکاران��-

��)2008(و�)�2005(

��نظرات�خبرگان�-

���B2C�M2گیري�بازارنحوه�شکل

��B2G��M3گیري�بازار�نحوه�شکل

����M4کارگیري�فناوريه�براي�ب)�اي�حاشیه(بازارهاي�خالی�

����M5هاي�مالی��طریق�معافیت�ایجاد�مزیت�رقابتی�خاص�از

����M6یتلو�استانداردهاي�دوا�ه�ي�از�حمایتگیر�بهره

�شناسی�پژوهش�روش �

�استراتژي�پژوهشی�مطالعه�موردي�جهت�شناسایی �این�پژوهش�از�روش�تحقیق�کیفی�و �در

استفاده�شونده��مانع�و�کننده�تقویت�عوامل�و�تکفناورانه�فیننوآوري��گیري�نظاممسیر�شکل

�نظري�اس�شاخصاس�بر�.شد �5و�4جدول�(هاي�پیشینه �همچنین�ب) �عوامل�و �اساس�سایر ر

�عمیق�و�تخصصی�مصاحبه��28گان،اساس�تخصص�مصاحبه�شوندر�در�حین�مصاحبه�و�بر�ثوم

این�حوزه��شده�در�هاي�انجاممحتواي�اسناد�و�فعالیت�و�تحلیل�و�بررسی��با�فعاالن�این�بخش

�پرداخته�شد �از�روش�تحلیل�محت�هادهکدگذاري�داسپس�جهت�. �استفاده �تمامی�دادهبا ا�ه�وا،

�م �بررسی�و� �به��راًرکمکتوب، به�موضوع�پژوهش،��نگارندگانلحاظ�تسلط�بازخوانی�گردید�و

ها��بندي�قرار�گرفت�تا�هم�از�اشباع�نظري�داده�در�یک�دسته�هاي�مشابه�از�لحاظ�محتوامقوله

� �با �کدگذاري �فرایند �هم �و �گردد �حاصل �سهولت�بیشتري�صورت�پذیرداطمینان کدگذاري�.

��.انجام�شدافزار�اکسل�نرم�ده�ازافرت�دستی�و�هم�با�استصوه�ها�هم�بداده

�خصوص� �پایاییدر �و �و�عده�،اعتبار �متمایز �ویژگی �بـه �توجـه �بـا �پژوهشگران �از اي

ن�متفاوت�پـژوهش�کیفـی�از�کمـی�بـه�جاي�اعتبار�و�پایایی،�به�ابـداع�مفـاهیمی�نـو�همچـو
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یی�همچون�تثلیث�یا�اهو�بدین�منظور�تکنیک�اقدام�نموده.�.��.و��٢پذیري�انتقال،�١پذیري�تایید

�همثلث �دادهسازي، �گردآوري �براي �مصاحبه �جریان �دقیق ��دایت �وها ...� �برا �گرفتهه �.اند�کار

�بـودن�داده �اعتمـاد �بـه�مبـاحثی�چـون�قابـل �بیشـتر �ایـن�حوزه، آوريهاي�جمع�محققـان

ث�حبحقیق�توجـه�دارند�و�ي�روش�اجراي�تگیرکارـحت�آنهـا�و�دقت�در�جهت�بهو�ص�شـده

��.)٣�،2006فلیک(�هاي�دیگر�براي�آنان�در�اولویت�قرار�نداردهتعمیم�نتایج�به�زمین

� �این �در �اخذ �براي ��رواییپژوهش �اعتبار �و �از �یا �تثلیث �مثلثتکنیک �اندریسسازي

�به�این�صورت�که.�دبه�دست�آی�هاداد�طقی�و�معتبرتر�ازهایی�منتا�تبیین�استفاده�شد�)2003(

آگاه�درحوزه�...�نفعان،�سیاستگذار�و�قانونگذار�و�و�عمیق�با�طیفی�از�ذی�یمعالوه�بر�مصاحبه�عل

�اساسنامهفین �همچون �مستنداتی �آیینتک، �دستورالعملنامه�ها، �و �قوانین �گزارشات�ها، ها،

�وب �سایت�موجود، �و �.ها �بررسی�گ.. �ردیدنیز �م. �طی�فراینـد�ق�حقهمچنین آوري�و��جمـعدر

�داده، �باز�مکرراً�تحلیل ��جهت�تحقیقنی�مراحل�یببه �نتایج�افزایش�قابلیت�اعتبار �و پرداخت

�چندحاصل�از�تحلیل�داده �را�با �افراد�مطلع�در�میان�گذاشته�و�از�شوندهتن�از�مصاحبه�ها ها�و

�.هاي�تحلیلی�اطمینان�حاصل�نمودصحت�یافته

ي�اه�نیز�با�استفاده�از�تکنیک�هاي�بررسی�پایایی�پژوهش�مینانص�پایایی�و�اطخصودر�

�از�مدارك�و�مستندات�و�شواهد�کافیدر�روند�پژوهش��شد�تالش�)2003(�4پري�وراووکیفی�

�گاهمحقق�در�جریان�مصاحبه�با�افراد�مطلع�و�آ�.ي�احتمالی�استفاده�شودغلبه�بر�خطاهاجهت��

راد�و�مستندات�مرتبط�دیگر�مراجعه�نمود�از�مصاحبه�شوندگان�به�افبر�اساس�پیشنهاد�هر�یک�

�این�موضو ��عو ��.ادامه�یافت�اشباع�نظري�به�هادادهسیدن�رتا �در�تمام�این�مراحل، نظرات�از

�یتعینبا�اجماع�نظرات�پژوهش�از��وشد��استفادهارزیـابی��چندتن�از�اساتید�و�افراد�مطلع�جهت

����.گردیدبودن�کافی�برخوردار��و�علمی

�در�ثرگـذار�ا�يانهادهـ��و�گرانزیبا�کلیه�درون�از�خبرگانیشامل�کنندگان�مشارکت�جامعه

.�2تـک�فـین��حـوزه��در�گـذار�اثر�تکیفین�هايآپ�استارت.��1:بودند�دسته�در�سه�تکفین�حوزه

�فین�حوزه�در�دانشگاهی�و�تحقیقاتی�مراکز �حـوزه��در�ریز�برنامه�و�گذارسیاست�نهادهاي.�3تک

�یکی�در�باید�رگانخب.�1؛گرفته�شد�نظر�در�ویژگی�براي�خبرگان�3همچنین.�کشور�تک�درفین

�ارشـد��کارشناسـی��مدرك�حداقل�داراي�باید�خبرگان�.2باشند��فعال�فوق�گانهسه�هاي�حوزه�زا

انتخاب��براي.�باشند�تکفین�با�مرتبط�کاري�سابقه�سال��3حداقل�داراي�باید�خبرگان.�3باشند�

��

1.�Creadibility ��� �
2.�Transferability���
3.�Flick�
4.�Perry�and��Rao�
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�و�مصـاحبه��دفراینـ��انجـام�.�شد�استفاده�گلوله�برفی�گیري�نمونه�روش�از�ن�نیزکنندگامشارکت

�پژوهش�این�در.�برسند�اشباع�نظري�به�هاداده�که�کرد�پیدا�ادامه�جایی�تا�مستندات�يروجمع�آ

��.رسید�نظري�کفایت�ها�بهداده�مصاحبه،��28انجام�با

�هاي�پژوهش�یافته �

�کارکردهاي�هاي�کلیدي�در�مسیر�شکلمجموعه�فعالیت �عوامل�ساختاري�و گیري�و�توسعه

�فین�رنوظهو�فناورانهري�نوآو�طرف�تقاضاي�نظام �از�تک�در�حوزه �استفاده مطالعه�موردي�با

� �بهرهاستخراج �با �و �گردید �مکتوب �محتوي�و �تحلیل �از ��مقوله�،گیري �بها �مداوم�ه صورت

بندي�جمعاین�در��.یدندگرد��خالصه�اکسلدر��مشابههاي�مقوله�بررسی�گریدند�و�بازخوانی�و

�توالی�شکل�ها�مشخصداده�یتاریخمسیر� ساختاري�و�کارکردهاي��لي�عوامگیرگردید�که

���.کند�می�تک�در�ایران�از�یک�سیر�منطقی�پیرويفیننوآوري�طرف�تقاضاي�نظام�

�تاریخی�شکل �شکلتحلیل�مسیر �اساس�مسیر�تاریخی��:گیري�بازارها�گیري�کارکرد بر

� �شکل6جدول ،�� �نظام �در �بازارها �گیري �فینفناونوآوري �حوزه �در �سالرانه �از �با�89تک ،

�ی �ايحاشیه(هدف�خالی�رک�بازاشناسایی �بر�) �مبتنی �نیازهاي �به �پاسخ �در �و �مالی �حوزه در

شروع�و��2کسب�و�کار�به�کسب�و�کارهاو��1کسب�و�کار�به�مشتري�نهایی�فناوري�در�بازارهاي

�سال �از �که �دوم �فاز �بازار�می�شروع�97در �دولتی�شود، �ارگان �به �کار �همچنین��3کسب�و و

ي�بازار�در�گیر،�محرکی�در�شکلمالیهاي��معافیت�همچون�دولتی�ها�و�استانداردهايحمایت

� �نظام �فیننوآوري �حوزه �در �بودندفناورانه �ایران �تک�در �اساس�می�بر. �کرد��این �ادعا توان

ن�زمان�آشروع�و�از��89همان�سال��تک�ازدر�حوزه�فین�گیري�بازارشکل�گیري�کارکرد�شکل

��.����اندوسعه�یافتهتر�تاي�دقیقهحمایتها�و�تر�و�مشوقتاکنون�با�ظهور�بازیگران�تخصصی

��تک�ایرانفناورانه�فیننوآوري�گیري�بازار�در�نظام�بندي�مسیر�تاریخی�شکل�جمع.�6ولجد

��ها�شاخص
��کد

سال�
89
��

ل�
و�اوای

�

دهه
90

��

93
�-

94
��

95
�-

96
��

97
�-

98
��

ي�ده
انتها

ه�
90
�

ی
منته

��

�
ل
به�سا

1400
��

��������������M1کسب�و�کار�به�کسب�وکارگیري�بازار�نحوه�شکل

�������������M2کننده�کسب�و�کار�به�مصرف�گیري�بازارنحوه�شکل

��������������M3دولت�کسب�و�کار�بهگیري�بازار�شکلنحوه�

��

1.�Business�to�Consumer�(B2C)�
2.�Business�to�Business�(B2B)�
3.�Business�to�Goverment�(B2G)�
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��������������M4فناوريبه�کارگیري�براي�)�اي�حاشیه(بازارهاي�خالی�

��������������M5هاي�مالی��ایجاد�مزیت�رقابتی�خاص�از�طریق�معافیت

��������������M6و�استانداردهاي�دولتیا�ه�گیري�از�حمایت�بهره

��

��.دهد�نشان�میمرحله�یران�را�در�دو�اتک�ینفناورانه�فنوآوري�بازار�در�نظام��توسعه�1شکل

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�تک�ایرانفناورانه�در�حوزه�فیننوآوري�گیري�بازار�در�نظام�مسیر�شکل.�1شکل

ر�اساس�تحلیل�مسیر�ب�:هاي�کارآفرینانهگیري�کارکرد�فعالیتشکل�مسیر�تاریخیتحلیل�

�فناورانـه�در�ري�ونـوآ�ام�هاي�کارآفرینانه�در�نظـ�و�توسعه�فعالیت�گیري�،�شکل7تاریخی�جدول�

شـروع�و�در�فـاز����نوپـا��يهاآپاستارتهاي�با�کارآفرینی�80واخر�دهه�تک�از�همان�احوزه�فین

گیـري��تـک�و�شـکل��شـود،�توسـعه�اکوسیسـتم�فـین����شـروع�مـی���93بعدي�که�از�اواخر�سـال��

در�همـین�دوره،��.�هـاي�بـزرگ�مـالی�رخ�داده�اسـت����هاي�ناشـی�از�حضـور�سـازمان���آفرینیکار

نقـش���نیز�یمال�يهايدر�حوزه�فناوربا�حضور�فعاالن��هاشیاهمو��دهاي�علمیاروید�يبرگزار

متقابـل�و���يهـا�يهمکـار��،تعامـل��شیافزاها�داشته�و�موجب�تککلیدي�در�درك�اهمیت�فین

مراکـز���يهـا�ینیکارآفرتاکنون،��95از�اواخر�سال��نهایتاً.�است�هکارآفرینی�در�این�حوزه�گردید

ی�توسـعه��با�مراکز�علمـ�صنعت��وندیپبه�واسطه�ی�مالهاي��ناوريفحوزه��ی�دردانشگاهعلمی�و�

همچنـین�مـی��.�شده�اسـت�منجر�تکی�هاي�موفق�فینآپبه�معرفی�تعدادي�از�استارت�ویافته�

هاي�دولتـی���نارگا�شویم،�نقش�و�حمایتتر�می�زدیکهاي�اخیر�ن�چه�به�سال�هر�توان�ادعا�کرد

سـازي���یبه�تجربیات�موفق�در�بـوم�شتر�و�دستیابی�یمالی�بهاي�فناوريسازي�در�راستاي�بومی

��.تر�شده�استهاي�مالی�پر�رنگفناوري

�80انتهاي�دهه��1400منتهی�به�

�

��)B2B�)M1ار�باز�يرگی�شکل

�)B2C�)M2بازار��يرگی�شکل

�)M4(�ي�فناورياي�موجود�براي�بکارگیر�هاي�حاشیهزاربا

��

�97سال

��)B2G�)M3زار�با�يرگی�شکل

�)M5(مالی��یق�معافیتایجاد�مزیت�رقابتی�از�طر

��)M6(یدولتي�گیري�از�حمایت�ها�رهبه
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��تک�ایرانفیننوآوري�هاي�کارآفرینانه�در�نظام�گیري�فعالیتجمع�بندي�مسیر�تاریخی�شکل.�7جدول

��ها�شاخص
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��

���������������I1نوپاي�ها�استارت�آپ

���������������I2دانشگاهیهاي��رینیکارآف

���������������I3هاي�بزرگسازمانهاي��کارآفرینی

���������������I4تکرویدادهاي�استارتاپی�حوزه�فین

���������������I5بومی�سازي�شدهفناوري�به�کارگیري�تجارب�

���������������I6دولتی�از�فناوري�جدید��ارگان�حمایت

���������������I7ی�در�حوزه�مالیصده�تخصشتاب�دهن

���������������I8مایه�گذار�خطر�پذیرسرهاي��صندوق

-فناورانه�در�حوزه�فیننوآوري�هاي�کارآفرینانه�در�نظام�گیري�فعالیتمسیر�شکل�2شکل

��.دهدشان�میتک�ایران�را��در�سه�مرحله�ن

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�تک�ایرانرانه�در�حوزه�فینوفناري�نوآوهاي�کارآفرینانه�در�نظام�گیري�فعالیتمسیر�شکل.�2شکل�

خـود�نتیجـه����نـوآوري�فناورانـه�نوظهـور���هـاي���وسعه�کارکردهـاي�نظـام��گیري�و�تشکل

�80انتهاي�دهه��1400منتهی�به�

�)I1(�نوپا�يهاآپاستارت

�93لسا �95سال

��)I3(�گبزر�يهاسازمان�ینیکارآفر

��)I4(�تکنیحوزه�ف�یاستارتاپ�يدادهایرو

��)I7(ی�مالدر�حوزه��یدهنده�تخصصشتاب

��)I8(�ریگذار�خطرپذهیسرما�يصندوق�ها

��

��)I2(�نشگاهیدا�ینیکارآفر

��)I5(�شده�يسازیري�بومفناوتجارب�بکارگیري�

�)I6(�دیاز�فناوري�جد�یارگان�دولت�تیحما�زانیم



�فناورانهنوآوري�رویکرد�نظام�ایران�با��در�تکفین�صنعتشناسایی�الگوي�توسعه��

�

/117

ز�چگونگی�به�بیان�دیگر،�درك�بهتر�ا.�است�گیري�عوامل�ساختاري�و�نهادي�در�آن�نظام�شکل

�گیري�گیري�و�توسعه�کارکردهاي�یک�نظام�نوظهور�مستلزم�درك�و�شناخت�نحوه�شکلشکل

��.نظام�است�عناصر�ساختاري�آن�و�رشد

بـر�اسـاس�تحلیـل�مسـیر������:گیري�کارکرد�عوامـل�سـاختاري��تاریخی�شکلتحلیل�مسیر�

دهنـده��نتک�نشـا�فناورانه�فیننوآوري�گیري�عوامل�ساختاري�در�نظام�،�شکل8تاریخی�جدول

�نـوآوري�گیري�عوامـل�سـاختاري�نظـام����دوره�اول�تاریخی�شکل.�وجود�دو�دوره�تاریخی�است

یابـد���می�ادامه�90شروع�و�تا�اواسط�دهه��80هه�ک�در�ایران،�از�اواخر�دنه�در�حوزه�فین�تافناور

کسـب�و�کـار�بـه�����هـاي�فعـال�در�بـازار���آپو�به�شکل�گیري�قواعد�تنظیمی�عمومی�و�استارت

گیـري��دوره�دوم�تاریخی�شکل.�شود�می�مرتبط�کسب�و�کار�به�کسب�و�کارهاو��ییري�نهامشت

وع�شـر��94که�از�حدود�سال��تک�در�ایران�فناورانه�در�حوزه�فینآوري�وننظام�عوامل�ساختاري�

هـاي�فعـال�در���آپتـر�شـدن�قواعـد�تنظیمـی�و�اسـتارت�����ابد،�به�تخصصییو�تاکنون�ادامه�می

کسب�و�کار�و��کسب�و�کار�به�کسب�و�کارها،�ه�مشتري�نهاییکسب�و�کار�ببازارهاي�سه�گانه�

دولت�نیز�از�دهه�.�شودمرتبط�می�سایر�بازیگران�یتدریج�گیريو�همچنین�شکلبه�ارگان�دولتی

ی�جهت�قانونمندسازي�و�تـدوین�قـوانین�تنظیمـ����90صورت�متمرکزتر�از�اواسط�دهه�ه�و�ب�80

��.�این�حوزه�پرداخته�استترونیکی�به�ایفاي�نقش�در�وکارهاي�الک�حوزه�کسب
��تک�ایرانفین�اورانهفننوآوري�جمع�بندي�مسیر�تاریخی�عوامل�ساختاري�در�نظام�.�8جدول�

�مسیر�شکل�3لشک �نظام �فیننوآوري�گیري�عوامل�ساختاري�در �اواخر�فناورانه تک�ایران�از

��.دهدتاکنون�را�نشان�می�80دهه�

��

��

��

��
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�تک�ایرانفناورانه�فیننوآوري�نظام��امل�ساختاري�درگیري�عومسیر�شکل.�3کل�ش

�گیري�بحث�و�نتیجه �

در�ایـن���مالی�و�سیستم�هاي�پرداخت�رو�کا�زسا�درنظر�به�اهمیت�جایگاه�حوزه�فین�تک�

بنـدي�و���بخش�بر�اساس�نتایج�مطالعات�مبانی�نظري�و�مطالعات�اکتشافی،�بـه�بحـث�و�جمـع���

�تـک�در�ایـران��فناورانه�فـین�آوري�نوهمچنین�پیشنهادات�کاربردي�براي�بهبود�و�توسعه�نظام�

��.�شود�می�ختهپردا

نـوآوري��م�تحلیـل�هـر�نظـا����هـاي��اهیکـی�از�ر�که�توان�گفت�پیشینه�نظري�می�بر�اساس

فنـاوري���تـک�جزئـی�از�صـنعت���که�حـوزه�فـین���ییو�از�آنجا�استي�آن�نظام�بررسی�کارکردها

ی�نظري،�دو�کارکرد�طرف�تقاضا�یعنـی��شود،�بر�اساس�مبان�می�محسوب�تاطالعات�و�ارتباطا

خـش��گیـري�ب�محـرك�شـکل���هاي�کارآفرینانه�را�عمـدتاً�بازار�بالقوه�بزرگ�و�همچنین�فعالیت

گیـري��،�شـکل�نتایج�کیفـی�اساس�مطالعه�موردي�و��بر.�دانند�می�تري�اطالعات�و�ارتباطاوفنا

�شروع�گردید�80هاي�کارآفرینانه�و�بازار�فعال�در�این�حوزه�نوظهور�از�همان�اواخر�دهه�الیتفع

�.�اند�و�طی�این�یک�دهه�توسعه�یافته

.�انـد��وقـوع�پیوسـته��ه�بـ�مرحلـه��تک�در�دو�فناورانه�فیننوآوري�گیري�بازار�در�نظام��شکل

�80انتهاي�دهه��1400منتهی�به�

�
�90واسط�دهه�ا

�):S1(شکل�گیري�بازیگران

�S1.1)دتا�در�بازارعم�B2Cو�B2B(�،��

S1.2���

�ترکلی�قوانین)�:�S2(قوانین�تنظیمی

��

�گرانبازیگران�پیشین�و�ورود�بازی�تر�شدنتخصصی

�����):�S1(جدید

S1.1�)در�بازارB2B،B2G،B2C(،��

S1.4���،S1.5��،S1.3��

S1.2�)متمرکزتر�بر�حوزه�فین�تک(��

��ترتخصصیقوانین�)�:�S2(ن�تنظیمیانیقو

��)S3)�(اعی،�مالی،�قانونی�و�اجتمفنی(�تعامالت�

��)S4)�(سانی،�مالیدانشی،�سرمایه�ان(�زیرساخت�
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ابـد�و�بـه�شناسـایی����یروع�و�تـاکنون�ادامـه�مـی���شـ��90و�اوایـل�دهـه����89مرحله�اول�از�سال�

ب�و�کـار�بـه���کسـ�و��کسب�و�کار�به�مشتري�نهـایی�هاي�خالی�بازار�و�ورود�به�بازارهاي��گوشه

ابـد��یمه�میشروع�و�تاکنون�ادا�97از�سال��مرحله�دوم�نیز�تقریباً.�شودمرتبط�می�کسب�و�کارها

کسب�و�کـار�بـه�ارگـان����ها�و�استانداردهاي�دولتی�و�ورود�به�بازارهاي�گیري�حمایتو�به�شکل

در�پاسـخ��ها�فردي�و�آپ�از�استارتتک،�گیري�بازار�فینشکللذا�خاستگاه�.�شودمرتبط�میدولتی

�کسـب�و�و��کسب�و�کار�به�مشتري�نهاییهاي�خالی�بازارهاي�مالی�به�نیازهاي�نوظهور�گوشه

��.بوده�است�کسب�و�کارها�هکار�ب

تک�نیز�در�سـه�مرحلـه���فناورانه�فیننوآوري�هاي�کارآفرینانه�در�نظام�گیري�فعالیت�شکل

ع�و�تـاکنون�ادامـه���شـرو��80گیري�از�همان�اواخـر�دهـه����فاز�اول�شکل.�وقوع�پیوسته�استه�ب

بط�تمـر�ردي�هـاي�فـ��هاي�کارآفرینانه�مبتنـی�بـر�کـارآفرینی���یابد�و�به�شکل�گیري�فعالیت�می

هاي�ناشـی�از��یابد،�کارآفرینیشروع�و�تاکنون�ادامه�می�93و�در�فاز�بعدي�که�از�سال�شود��می

فته�ه�یاتک�توسعگیري�نموده�و�اکوسیستم�فینهاي�بزرگ�مالی�شروع�به�شکلحضور�سازمان

عه�هاي�دانشگاهی�توسـ�هاي�کارآفرینانه�کارآفرینیگیري�فعالیت�فاز�سوم�شکل�در�نهایتاً.�است

هـاي��تـوان�گفـت�خاسـتگاه�فعالیـت����لـذا�مـی���.تر�شـده�اسـت��ه�و�نقش�دولت�نیز�پر�رنگتیاف

در�.�بنیان�بـوده�اسـت��هاي�دانشهاي�نوپا�و�شرکتآپتک�از�استارتکارآفرینانه�در�حوزه�فین

هـا�و��هـاي�بـزرگ،�بانـک����هاي�دانشگاهی�و�سـازمان�که�کارآفرینی�ییین�مسیر،�از�آنجامه�اادا

رسد�استفاده�از�نظر�میه�شده�است،�بمنجر�تک�ات�موفقی�در�حوزه�فینیه�تجربمراکز�علمی�ب

تواند�بسیار�نقش�پررنگـی�در��امکانات�فنی�و�مالی�این�مراکز�براي�کارآفرینی�در�این�حوزه�می

��.قرار�گیرد�باید�بیشتر�مورد�توجه�سیاستگذارانه�داشته�باشد�کنوآوري�ظام�توسعه�این�ن

فناورانـه�نوظهـور،�خـود�نتیجـه�����نـوآوري��هـاي���ظـام�نردهـاي��گیري�و�توسعه�کارکشکل

بـه�بیـان�دیگـر،�درك�بهتـر�از�چگـونگی������.�اسـت��گیري�عوامل�سـاختاري�در�آن�نظـام���شکل

گیري�کلدرك�و�شناخت�نحوه�ش�تلزمگیري�و�توسعه�کارکردهاي�یک�نظام�نوظهور،�مس�شکل

دو�دوره��دده�وجـو�نتـایج�تحقیـق�کیفـی،�نشـان�دهنـ�����.�و�رشد�عناصر�ساختاري�آن�نظام�است

دوره�اول�از�.�تـک�اسـت��فناورانه�فیننوآوري�گیري�عوامل�ساختاري�در�نظام�تاریخی�در�شکل

یمی�عمومی�تنظ�گیري�قواعدیابد�و�به�شکل�می�ادامه�90شروع�و�تا�اواسط�دهه��80اواخر�دهه�

ب�و�کسب�و�کار�به�کسـ�و�کسب�و�کار�به�مشتري�نهایی�هاي�فعال�در�بازارآپتارتو�حضور�اس

یابـد�و�بـه����مـی��شروع�و�تا�کنـون�ادامـه���94دوره�دوم�نیز�از�حدود�سال�.�شود�می�مرتبط�هارکا

گانـه�و���هـاي�فعـال�در�بازارهـاي�سـه����آپتر�شدن�قواعد�تنظیمی�و�حضـور�اسـتارت��تخصصی

���.شود�می�مرتبط�دریجی�سایر�بازیگرانگیري�ت�شکل

از�طریـق�تـدوین����ش�دولتتاکنون،�نق�80ن�اواخر�دهه�ست�که�از�هماوع�مهم�آن�اموض
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�تـر�کلـی��موضـوعات��هبـ�عمـدتاً���اوایل�این�قوانین�در.�قوانین�تنظیمی�امري�حیاتی�بوده�است

هـاي��ورالعملهاي�اخیر�و�در�پاسخ�به�نیازهاي�جدید،�مصـوبات�و�دسـت��پرداخته�ولیکن�در�سال

العـات��آمده�از�مطبه�دست�ا�نتایج�این�موضوع�ب.�یب�شده�استتر�در�این�حوزه�تصواختصاصی

�،نظـام�ملـی�نـوآوري���آنهـا�معتقدنـد�در�یـک����.�نیز�مطابقـت�دارد�)�1993(یوسی�و�همکارانش�ن

پردازند�تا�به�تولید�علم�و�فناوري��تعامل�می�به...�ها�و��دانشگاه،�وصی�صخو��هاي�دولتی�رکتش

تـامین��بـه�واسـطه����ها�نیز،دولت�وص،�بر�نقشدر�این�خص.�در�درون�مرزهاي�ملی�کمک�کنند

��.�کارآمد�تاکید�دارندنوآوري�دهی�به�نظام��گذاري�در�شکل�نی�و�قانونای،�انسمنابع�مال

هاي�راهبردي�ملی�زمانی�که�با�مشارکت�کلیـه�ذینفعـان�صـورت����تدوین�قوانین�و�برنامه

شـود��وجـود�مـی��هـاي�م�ب�پوشش�بسیاري�از�موضوعات�و�دغدغـه�پذیرد،�عالوه�بر�آنکه�موج

ا�مشارکت�حداکثري�ذینفعان�در�تدوین�قوانین�ذل.�شودمنجر�ایجاد�وفاق�و�همدلی��تواند�به�می

��.ها�مورد�تاکید�استو�سیاستگذاري

بـر�اسـاس����:تکفیننوآوري�گیري�و�توسعه�نظام�کننده�و�مانع�شونده�در�شکلهاي�تحریکمکانیزیم

کننده�و�هاي�تحریکوجود،�مهمترین�مکانیزیمبه�با�خبرگان�و�بررسی�اسناد�و�مطالعات�ممصاح

تـک��گیـري�و�توسـعه�دو�کـارکرد�طـرف�تقاضـاي�نظـام�نوآورانـه�فـین��������شکل�نده�درمانع�شو

هر�یک�از�به�واسطه�که��استخراج�گردید�"گیري�بازار�شکل"و��"هاي�کارآفرینانه�فعالیت"یعنی

از�برخـی���ایـن�اسـاس�بتـوان����تا�بر.�اقع�گردیده�استدهنده�این�نظام�وجزء�ساختاري�شکل�4

فناورانـه��نوآوري�گیري�و�توسعه�نظام�بط�با�شکلتهاي�مرموضوعات�سیاستی�کلیدي�و�چالش

�.�نمودتک�را�ارائه�در�حوزه�فین

تک�کشور،�درك�اهمیت�جایگاه�یکی�از�نقاط�قوت�نگاشت�قوانین�تنظیمی�در�حوزه�فین

هـاي��بـه�سیاسـت��توجـه��به�واسطه�ها�الهرچند�در�این�س�.بودمحور�ر�اقتصاد�دانشتک�دفین

،�ولـیکن�نظـر�بـه����رخ�داده�اسـت�تک�فناورانه�فیننوآوري�ام�ظی�در�نعمودي،�توسعه�کارآفرین

هـایی�اساسـی�در���ضـعف��،یکپارچگی�افقی�الزم�جهـت�سیاسـتگذاري��گیري��عدم�شکلاینکه�

قدان�یک�فبه�عالوه،��.شودها�دیده�میا�سایر�بخشها�بخصوص�این�یکپارچگی�افقی�سیاست

این�حوزه�نوظهور�از�نیازهاي�کافی��آگاهی�با�تفکر�فرابخشی�و�دارا�بودن�دانش�ومتولی�مقتدر�

هـاي���یکی�از�چـالش��و�همچنین�عدم�حضور�پر�رنگ�بخش�خصوصی�در�فرایند�سیاستگذاري

��.در�کشور�است��این�حوزه

ران�بنیانگـذا�(هـا��تـک�فـین�دي�افـراد�پیگیـر�بحـث����هاي�فـر�ویژگی�ها،بررسیبر�اساس�

تـا���این�حوزه�در�داخل�کشورن�الفعات�و�همچنین�تعامال�..�)ها�و�انجمن�پا،هاي�نوآپاستارت

هـاي�اخیـر�و���هرچند�که�فرار�مغزهـا�در�سـال��.�کرده�استکمک�تک�فین�حوزهحدي�به�رشد�

المللـی�در��کـز�تحقیقـات�بـین���رنگ�بودن�نقـش�مرا�المللی�و�کمهمچنین�تعامالت�ضعیف�بین
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حمـایتی���د�فضايایجا�ه�در�این�حوزه�برشمرد�که�مستلزمشوندان�از�عوامل�مانعتوکشور�را�می

�.�استالمللی�هاي�ملی�و�ایجاد�فضاي�تعاملی�بینبراي�حفظ�سرمایه

کـردن�مراحـل���هـاي�مـورد�نیـاز�و�طـی����وجود�انحصـار،�عـدم�دسترسـی�بـه�زیرسـاخت�����

،�رقابـت�را�بـراي���ی�و�سختگیرانه�جهـت�اخـذ�مجـوز�در�ایـن�حـوزه�����بوروکراتیک�بسیار�طوالن

گرانه�از�اقتصاد�دیجیتـال��ا�اهداف�حمایتبه�این�دچار�چالش�کرده�ک�هاي�این�حوزهآپتاستار

توان�به�با�توجه�از�طرفی�.�استمغایر��تکگیري�بازار�در�حوزه�فینو�توسعه�کارآفرینی�و�شکل

اعتمـاد��ها،�و�همچنین�بـه�لحـاظ���مالی�سنتی�و�بانکفنی،�مالی�و�زیرساختی�موسسات�بزرگ�

گـذاري�و�حمایـت�ایـن����مایهروپا،�سـ�هاي�نآپاین�موسسات�به�نسبت�استارتعموم�جامعه�به�

تکی�به�صورت�برون�سـازمانی�و�چـه�بـه�صـورت�اسـتخدام������هاي�فینآپموسسات�بر�استارت

تواند�رسد�می�می�نظرط�آنها�بههاي�نوپا�توسآپها�و�یا�خریدن�این�استارتتکبنیانگذاران�فین

منجـر��هـا��تـک�نوزه�فـی�و�توسعه�کارآفرینی�در�حنوآوري�نظام�ده�حداکثري�از�مزایاي�به�استفا

گیـري�و�توسـعه�نظـام����کننده�و�مانع�شونده�در�شـکل�هاي�تحریکجمع�بندي�مکانیزیم.�گردد

��.استارائه�شده��4موضوعات�سیاستی�کلیدي�مرتبط�با�آن�در�شکل�تک�و�متعاقباًنوآورانه�فین

��

��

��

��

��

��

��

��

�

ستی�در�نظام�اعات�سیو�همچنین�موضوکننده�و�مانع�شوند�اي�تحریکهجمع�بندي�مکانیزم.��4شکل

��تک�ایرانفناورانه�در�حوزه�فیننوآوري�
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تک�در�فناورانه�فیننوآوري�با�پیشنهاداتی�جهت�بهبود�و�توسعه�نظام��یندر�این�بخش،�محقق

��:دهد�می�ا�مخاطب�قرارایران�دو�گروه�ر

��:سیاستگذار

ز�و�کـ�ا،�مراهـ�تک�استفاده�از�امکانات�فنی�و�مالی�بانـک��ه�اینکه،�در�مسیر�توسعه�فیننظر�ب�·

بیشـتر���از�طریق�برخی�مـوارد�زیـر���این�مهم�باید،�دارندموسسات�علمی�نقش�بسیار�پررنگی�

��.�مورد�توجه�سیاستگذاران�این�حوزه�قرار�گیرد

در��تـک�ه�حـوزه�فـین��مایتی�جهت�ورود�هرچه�بیشتر�این�مراکز�بهاي�ح�هتدوین�بست)�الف

��.کداريحوزه�بان

در�حوزه��رفی�نوآوريولیه�معاهاي��در�سالملکرد�ي�مالی�متناسب�با�حجم�عهامعافیت)�ب

�.تک�فین

پـذیري��بـه�لحـاظ�تطبیـق����یهـای�عالوه�بر�تدوین�قوانین�امنیتی�و�پیشگیرانه،�دسـتورالعمل��·

�.دهند�در�دستور�کار�خود�قرارعملیاتی�بیشتر�موسسات�مالی�سنتی�با�ابزارهاي�نوین�مالی�را�

ب�هاي�راهبـردي�بـه�موجـ���و�برنامهوانین�تدوین�قاکثري�ذینفعان�این�حوزه�در�مشارکت�حد�·

مشارکت��.هاي�موجود�و�ایجاد�وفاق�و�همدلی�بیشتربسیاري�از�موضوعات�و�دغدغهپوشش�

در�راسـتاي�ایجـاد���ایـن�نکتـه���.�ات�را�به�همراه�خواهد�داشتبیشتر�پذیرش�بیشتري�از�مقرر

�.�بودخواهد�عی�مشارکت�واق

کنون،�تـک�تـا��گیري�اکوسـیتم�فـین��لداي�شککه�از�ابت�ییاز�آنجا�گردد�می�پیشنهادهمچنین��·

و�مالی،�به��جتماعیا،�فنی،�قانونی�تمامی�ابعادرش�تعامالت�مابین�ذینفعان�این�حوزه�در�گست

کننـده،�مقـررات���رفتـار�مصـرف���ییـر�،�تغتـر�هزینـه�و�کـم��ترتاندارداسـ��ی�فناورانـه�خدمات�مال

برگزاري�بیشتر��نظیر�یگردیده�است،�حمایت�از�فضاي�تعاملمنجر��ینهزماین�در��ترتخصصی

مایت�از�دایر�کردن�مراکـز��هاي�تخصصی�در�این�حوزه،�و�یا�تشویق�و�حرویدادها�و�همایش

هاي�دولتـی�و��در�دستورکار�ارگان�ین�حوزهمابین�بازیگران�اصصی�با�فضاي�کار�اشتراکی�تخ

���.مراجع�حمایت�کننده�قرار�گیرد

ها�و�عموم�مالی�توسط�سازمانخدمات�کارگیري�فناوري�در�ه�سازي�و�اعتمادسازي�ب�فرهنگ�·

��...و�نشریات�و�هاي�تلویزیونی،�اخبار�برنامهبه�واسطه��جامعه

��:هاتکی،�موسسات�مالی�و�بانکاي�فینهآپاستارت

·�� �استارتآپدر�مسیر�توسعه�فین�که�ییجانآاز �به�تامین�تک، �به�تنهایی�قادر �امروزه هاي�نوپا

� �مالی�و �نیازهاي�زیرساختی�فنی، �ستندنیاسب�من... �فاز �در �نوآوري، �معرفی �پس�از اجرا�،
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�شرکت�چاره �پیوستن�به �مخابرات�هاي�بزاي�جز �شرکترگ�زیرساختی�همچون �یا هاي��و

�.ندارند�شان�به�منابع�مالی�و�زیرساختی�مناسب�ترسیدلیل�دسبه�ها�گذاري�و�بانک�سرمایه

�فناوري�· �توسعه �مرور�تجربیات�موفق�همکارهمگام�با �با هاي�بزرگ�ي�شرکتهاي�مالی�و

ها�به�بیشتر�این�سازمان�ها،�ورود�هرچهتکها�با�فینالی�و�بانکگذاري�و�موسسات�م�سرمایه

�.ناگزیر�استسپاري�ونصورت�برصورت�درون�سازمانی�چه�به�ه�چه�بتک�زه�فینحو

لذا�الزم��.در�حرکت�است�1هادر�دنیا�به�سمت�افتتاح�شعب�مجازي�و�نئوبانکها��آینده�بانک�·

�ه�بانکاست� �نسبتا �عملیات�کنونی�خود �راه�همزمان�با همچون�اندازي�شعب�مجازي��به

نک�ندین�بادر�حال�حاضر�چ.�اقدام�نماید...�ترونیکی�و�هویت�الکترونیکی،�امضاي�الکاحراز�

��.اند�همچون�سامان�گردشگري�به�این�موضوع�ورود�کرده

آوري�جمـع�ري�در�دشـوا�.�ی�روبـرو�اسـت��هـای��ی�در�فرایند�انجـام�بـا�دشـواري���هر�پژوهش

هاي�کعلت�حجم�باالي�اطالعات،�مشکالتی�در�دسترسی�به�آمارها،�باناطالعات�مورد�نیاز�به

له�زیاد�مـدیران�و�کارشناسـان���ع�آوري�اطالعات�به�دلیل�مشغبر�بودن�جم،�زمان...اطالعاتی�و�

م�همچنین�محقق،�انجـا�.�هاي�پژوهش�حاضر�بود�از�محدودیتمشابه��د�پژوهشنبو،�این�حوزه

پیشنهاد�نوظهور�در�ایران�و�دیگر�کشورها�را��گیري�این�بخشحقیق�تطبیقی�میان�شکلیک�ت

اي�نهـادي��هـ�گیـري�در�زمینـه���ماهیت�شکل�وها��تواند�به�شناسایی�تفاوتمیچرا�که�نماید��می

��.�شودمنجر�مختلف�

�منابع �

فصلنامــه�علمـی����.دیجیتالو�ارز��نوین�مالی�فین�تکهاي��بررسی�نحوه�نظارت�بر�فناوري).�1397(�.الهه�باغانی،

���.168-153،�)35(9،�دانش�سرمایه�گـذاري�پژوهشی

وفقیت�تجارت�الکترونیک�در�بندي�عوامل�عدم�مت،�اولوی)1395(�.یحسنعلنعمتی،��و�الهام�روزآبادي،فی�دهقانی
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��.31-30�،15و29،�تباطات�ایرانارعات�و�اطال
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