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 در ايران تک(فناوري مالی پرداخت )پیشناسی مسیر گذار به نوع
 چکیده
گذار از  بر جابجایی پول درون مرزهای کشور متمرکز است.تک است و های فیناز بزرگترین زیرشاخه، تکپییا پرداخت فناوری 

 کاربرانامنیت  حفظ الملل،روابط بینبرقراری  لحاظبهک مزایای فراوانی به همراه داشته اما تپیخدمات سنتی به خدمات نوآورانه 

شناسی ژوهش، نوعهدف این پ .هایی مواجه استبا چالش کنندی در آن فعالیت میاستارتاپ هایکسب و کار ی کهمحیطهمچنین و 

 روش تحقیقو  پارادایم پژوهش تفسیری .باشدپرداخت اتفاق افتاده است میتک بر اساس آنچه تاکنون در حوزه مسیر گذار به پی

های نامهها از طریق مطالعه آییناست. داده شدهاستفاده  دیدگاه چندسطحی تحلیلیو از چارچوب پژوهی بوده کیفی و مبتنی بر روایت

 آوری شده است.جمع 1399پایان تا  1389 از ابتدایتکی های فینمنتشر شده در رسانه یهاها و مصاحبهبانک مرکزی و گزارش

بازیگران و  آن مرتبط با بحث بودند و با مطالعه گزارش 130گزارش بررسی شد که از میان آنها  829طی این دوره زمانی تعداد 

بررسی شد و بدین ترتیب همزیست  ارائه شده ین، قانون و خدمات نونامهو رفتارشان در مقابل تغییرات آیین یکدیگرارتباط آنها با 

مسیر گذار از نوع  نتایج نشان داد .قدرت رقابت آن با رژیم تحلیل شد و هانوآوری یا رقابتی بودن روابط و همچنین سطح توسعه

 کند.از الگوی تناسب و تطابق پیروی می جایگزینی است و به دلیل تدریجی بودن تغییرات

 

 ، دیدگاه چند سطحیتکفنی، فناوری پرداخت، پی-گذار اجتماعی كلیدواژه:

 

Typology of the Transition Path to Payment Technology (PayTech) in Iran 

Payment technology or paytech is one of the largest sub-sectors of fintech and focuses on the 

movement of money within the country. the transition from traditional services to innovative 

services has many advantages, but in terms of establishing international relations, protecting users, 

and also the environment in which the startup business operates, the challenges exist. The purpose 

of this study is to know the typology of paytech transition path Based on what has happened so far 

in the field of payment. The research paradigm is interpretive and the research method is qualitative 

and based on narrative-research and the analytical framework of multilevel perspective is used. 

data has been collected from Central Bank Regulations and reports published in fintech media 

from the beginning of 1389 to the end of 1399 . During this period, 829 reports were reviewed, of 

which 130 were related to the discussion, and by studying them, the actors and their relationship 

with each other and their behavior in the face of changes in regulations, laws, and the provision of 

new services were examined and the coexistence or competitiveness of the relationship, as well as 



 

 

the level of development of innivation and its competitiveness with the regime were analyzed. 

results show that the transition path is technological substitution and due to the gradual changes, 

it follows the pattern of Fit and Conform. 

 

 

Keyword: Socio-Technical Transition, Payment Technology, Pay Tech, Multi-Level Perspective 

(MLP).  

 

 مقدمه-1
تحت های فناوری های جدید و شرکتدر این دوره استارتاپ. اعتمادی به سیستم بانک سنتی شدبیمنجر به ، 2008سال بحران مالی 

 که منجر به تحوالتی در پرداختندطراحی و تحویل محصوالت و خدمات مالی از طریق فناوری  و به تک شکل گرفتندعنوان فین

مورد حمایت  ها. این استارتاپ(2017و همکاران،1لئونگ) شدنهادهای مالی، رگوالتورها، مشتریان و بازرگانان در صنایع مختلف 

گذار از خدمات مالی سنتی به خدمات مالی  و مقدمات (2017و همکاران، 2آرنر) قرار گرفتند اقتصاددانانو  سیاستگذاران، مردم عامه

شکل ( 2019 و همکاران، 3ذوالفقاریانهای فناورانه )تاثیر تعامالت بازیگران، تحوالت نهادی و نوآوریتحت. گذار فراهم شدنوین 

  .آغاز شد (4،2007شاتگیلز و فنی دیگر )-فنی به رژیم اجتماعی-تغییر از یک رژیم اجتماعیو  گرفت

به لحاظ فناوری، رفتار دچار تحوالتی شد و تغییراتی  ،بخش مالی، در ایران نیزالملل، در سطح بین شکل گرفته رگذاجریان به دنبال 

تغییرات فناوری و  ایجاد شد.دهندگان خدمات، سیاستگذاران، قانونگذاران و همچنین زیرساخت متقاضیان خدمات، عملکرد ارائه

کنندگان و افزایش انتظارات آنها از بانک، همراه با ناکارآمدی بانکداری در تغییرات اجتماعی و فرهنگی مانند تغییر عادت مصرف

(. 1399در ایران شدند )مرادی و همکاران، پرداختهای یری استارتاپگساز شکلزمینه ،ارائه برخی خدمات اساسی به مشتریان خرد

ارتقا سالمت بانک توانند نقش موثری در می هستند (6تکفینفناوری مالی )های که از زیرمجموعهپرداخت  هاییا فناوری 5هاتکپی

ساده و سریع و غیرحضوری خدمات، از سوی دیگر تقاضای شهروندان و تمایل به دریافت . ایفا کنندو کاهش شکاف اعتباری 

پاسخگوی های سنتی . بنابراین مدلدر حال افزایش استهای اجتماعی شده و استفاده از شبکهسازیدریافت خدمات شخصی

. تک را به یک ضرورت تبدیل کرده استهای پیاستارتاپها با و همکاری بانک بودهنیازهای رو به افزایش مشتریان نظام بانکی ن

 حفظ الملل،روابط بینهایی نیز در برقراری شود اما چالشدر حال حاضر در کشور، خدمات متنوعی در حوزه پرداخت ارائه می

شرایط موجود در  کاربران و محیط فعالیت کسب و کارهای استارتاپی وجود دارد. مرتفع ساختن مشکالت نیازمند بررسیامنیت 

 تک است.کشور و مطالعه گذار به پی

                                                           
1 Leong 
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4 Geels and Schot 
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 (.3،2007؛ وربانگ و گیلز2018و همکاران، 2؛ روبرتس2017و همکاران، 1)گیلزاند اغلب مطالعات گذار، بر بلندمدت متمرکز بوده

مدت تحول باال، گذاری کوتاههای غیرمالی با سرعت تک به طور خاص به دلیل وابستگی به فناوریتک به طور عام و پیاما گذار فین

مطالعه حاضر بر آنست تا به . 4اندتک متنوع بوده و هر کدام به نوعی فرصت ظهور یافتهو مستمر بوده است ضمن اینکه خدمات پی

 :شودمطرح میتحقیق به شرح زیر سوال از این رو بپردازد. تک پیمدت و مستمر کوتاه تحلیل گذار

 است؟ تک در کشور ایران چه نوع مسیر گذاری داشتههای مالی پیفناوری -

برای پاسخ به این سوال از چارچوب نظری دیدگاه چند سطحی استفاده کرده تا به روایتی از مسیر گذار دست یابد و این مطالعه، 

شناسی مسیر گذار، امکان سیاستگذاری مناسب با نوعتک را شناسایی کند. ، نوع مسیر گذار پی2016مطابق با تئوری گیلز و همکاران 

. سپس شودتک تعریف میمالی و پی هایابتدا فناوری، 2شود. در ادامه، در بخش راهم میتک فو بهینه برای توسعه و ترویج پی

شناسی ، روش3در بخش  شود.شود و انواع مسیر گذار توضیح داده میمناسب پژوهش تبیین می تک و چارچوب تحلیلیگذار به فین

نتیجه حاصل  5ت مسیر گذار ارائه و در نهایت در بخش ، روای4شود. در بخش بیان می طبق پیاز پژوهشی اختصاصی گذار پژوهش

 شود.از پژوهش تبیین می

 

 پیشینه پژوهش-2

 تکو پی اوري مالینف-1 -2
. این واژه در (5،2018)لئونگ و سانگ کندناوری و نوآوری را ترکیب میای است که مالی، مدیریت فمیان رشته یتک موضوعفین

 است ایفناوری نوآورانه ،تکفین(.  2016و همکاران، 6بوکلیترکیب فناوری و مالی تعریف شده است )ترین حالت به عنوان عام

تقویت کارایی سیستم و منجر به  کندبه عملکرد سنتی خدمات مالی کمک میهای کامپیوتر و فناوری اطالعات با استفاده از برنامهکه 

هیئت ثبات مالی ایاالت (. 2019، 7شین و چویدهد )متنوع، خدماتی مبتنی بر تقاضا ارائه میافزارهای و از طریق نرمشود میمالی 

ها، فرآیندها یا های کسب و کار جدید، برنامهاست که به مدلنوآوری فناورانه مالی تعریف کردهتک را به عنوان فین ،8متحده

. (2020و همکاران،  9)لیو بازارهای مالی، نهادهای مالی و خدمات مالی داردشود و اثر قابل توجهی بر محصوالت جدید منجر می

گیری از امکانات ها تعریف کرده که با بهرهای از نوآوریتک را به عنوان مجموعه(، فین2017) 10بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

های هوشمند در کنار عی و نفوذ ابزارهایی مانند گوشیهای اجتماهای نوظهوری مانند شبکهفناوری اطالعات و ارتباطات و پدیده

کند. عرضه میمحور سازی شده و مشتریارشیموسسات مالی و اعتباری رسمی، تمام یا بخشی از خدمات مالی را به شکل سف

های شامل نوآوریهای مالی مبتنی بر فناوری که حلراه تک را به عنوان( فین2019) 11سالمیهای مجلس اهمچنین مرکز پژوهش

                                                           
1 Geels 
2 Roberts 
3 Verbang & Geels 

در برخی دیگر نیز ابتدا نوآوری در ارائه خدمات اتفاق افتاده و بازار  و برخی پس از وضع قوانین ،ها کلید خوردهبرخی خدمات با ورود و ترویج فناوری 4

 ه است.کوچکی را به خود اختصاص داد و با فراگیر شدن استفاده از خدمت و بزرگ شدن بازار بحث امنیت، نظارت و قانونگذاری مطرح شد
5 Leong and Sung 
6 Buckley 
7 Shin and Choi 
8 US Financial Stability Board 
9 Liu 
10 Centeral Bank of Islamic Republic of Iran 
11 Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of Iran 



 

 

نعت خدمات مالی هستند تعریف های کسب و کار در صافزارها، فرایندها، محصوالت یا مدلرادیکال یا تدریجی در توسعه نرم

 است.کرده

به عنوان مبنا در مرکز  ،کاک و ریچموندهی بندی ارائه شدهدر میان آنها دسته ها ارائه شده است.تکهای متفاوتی از فینبندیدسته

هفت دسته پول دیجیتال یا رمزارز،  کند. آنهالذا این مطالعه نیز به آن استناد می 1های مجلس شورای اسالمی پذیرفته شدهپژوهش

برای انواع یریت پول را دهی یا لندتک و مدتک، وامل یا رمیتنس، مدیریت ثروت یا ولثالمللی پوانکداری باز، پرداخت، انتقال بینب

  (.2،2015هیکاک و ریچموند) نداتک شناسایی کردههای فیناستارتاپ

بر جابجایی پول درون مرزهای کشور تک است و های فیناز بزرگترین زیرشاخهتک یا پرداخت، پی، بندی ذکر شدهدستهدر میان  

های دیجیتال و گردد. توسعه فناوریبرمی 21اوایل قرن  درها به پیشرفت فناوری دیجیتال تکپیتاسیس و توسعه متمرکز است. 

ز کسب و کار و های کسب و کار ااتوماسیون خدمات مالی منجر به انقالبی در امور بانکی و بخش پرداخت شده و تغییر مدل

های حوزه پرداخت، بستر مناسب برای انتقال استارتاپ. (2019و همکاران، 3)لی مداری را به همراه داشته استبانکداری به مشتری

مرکز دهند )درگاه واسط برای کسب و کارهای خرد ارائه می و سازندهای بانکی را فراهم میها و سامانهوجه بدون مراجعه به بانک

شود. شامل خدمات پرداخت شخصی و پرداخت موبایلی یا آنالین و ... می که (7201، 4پژوهش های مجلس شورای اسالمی

ذیر پروز امکانو در تمام ساعات شبانه شودتر فهصرشده این خدمات سریعتر و مقرون بهتک در زمینه پرداخت باعث های فیننوآوری

 (.5،2019)بانک جهانیهمراه داشته است هباشد که رضایت کاربران را ب

خدمات پرداخت موبایل است. پرداخت موبایلی یک شیوه پرداخت است  ،تکپیهای مختلف ترین سرویس بین سرویسمحبوب

سیم را در هر زمان و مکان های بیاز زیرساخت شود و امکان استفادهکه از دستگاه موبایل برای پرداخت یا انتقال پول استفاده می

باشد. میسازی بازار الکترونیک حلی برای فعالراهبرای کاهش استفاده از پول نقد و  موثرآورد. پرداخت موبایلی یک گزینه فراهم می

افزار نیز در نرمافزار و کنندگان سختندگان و توزیعکنتولید و ارتباطی و همچنین های الکترونیکیمالی مانند شرکتهای غیرشرکت

 . (2019)لی و همکاران،اند شدهایلی وارد بازار خدمات پرداخت موب

تک است پی ساختار سازمانی یکی از عوامل داخلی موثر بر توسعهبرای مثال  عوامل متعددی در توسعه سیستم پرداخت نقش دارد.

های توانند فناوریها میتکشود. به این ترتیب پیمیها( تکها )و همچنین فینتکیتر باشد باعث چابکی بیشتر در پکه  هر چه ساده

ها موثرند از جمله تکند. عوامل خارجی نیز بر توسعه پیشوگیرند و به رقبای بانک تبدیل های سنتی بکارتر از بانکرا سریع جدید

ت این تک، نهادهای مالی و محیط قانونی که فضای فعالیالت مقامات در حمایت از توسعه پیدهندگان فناوری، دختوان به توسعهمی

و تغییرات در محیط فرهنگی اجتماعی، اقتصادی سیاسی روندهای جمعیتی  آنسازند اشاره کرد. عالوه بر را فراهم می 6موسسات

های که مردم، کاربر نهایی فناوری یاز آنجای (.2020و همکاران، 7)پوالسیک ها هستندتکخارجی کالن و اثرگذار بر پی نیز از عوامل

گان نیز نقش مهمی در کنندو نحوه درک مصرف( 8،2018)فوجیکی و تاناکا دانش مالیها هستند لذا تکطور خاص پیمالی و به 

                                                           
بندی ته طبقهها را در نه دستککاک اضافه نموده و فینبندی هیتک و اینشورتک را نیز به دستههای مجلس شورای اسالمی دو دسته رگمرکز پژوهش1

 کرده است.
2 Heycock & Richmond 
3 Lee 
4 Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of Iran 
5 World Bank 
6 Entities 
7 Polasik 
8 Fujiki and Tanaka 



 

 

کننده مصرفاشد گیرد. فقط زمانیکه شرایط فراهم بمدت شکل نمیده از یک محصول یا خدمت در کوتاهد. استفاها دارتکتوسعه پی

پذیرد. حتی اگر عملکرد محصول جدید بهتر از محصول قدیمی باشد، محصول با عملکرد ضعیف جایگزین محصول جدید را می

های گذاری در فناوریعالوه بر موارد ذکر شده، سرمایه(. 2018و همکاران،1میفانگکنندگان متفاوت است )شود زیرا درک مصرفنمی

ها تکتوسعه پی از عوامل موثر برالملل، نیز بین در سطحاستانداردهای جهانی و همکاری  اینترنت، انطباق بانوآیند، سطح باالی نفوذ 

  .(2،2016)میتال و لیود است

عناصر نوآوری در . را تعیین کند ها در کشورتکپیبه گذار  مسیر بر اساس اقدامات انجام شده در ایران آنست که لعهاهدف این مط

-های مالی، از جمله فناوری پرداخت، مبتنی بر اجزا، محصوالت و خدمات و زیرساخت است. ماهیت این عناصر اجتماعیفناوری

ها افزار است اما محصوالت، خدمات و زیرساختهای فناوری جدید بیشتر مبتنی بر کامپیوتر و نرمفنی است. اگرچه توسعه مولفه

تک از (. لذا برای مطالعه گذار به پی2018 ،4. گومبر و پارکر2016و همکاران، 3گیرد )زاولکینامیمبتنی بر تقاضای جامعه شکل 

  فنی کمک گرفته شده است.-ادبیات گذار اجتماعی

 فنی-گذار اجتماعی-2-2

ها، بازیگران )افراد، شرکتای از شامل طیف گستردهفنی دیگر است و -اجتماعی رژیمبه  5فنی-اجتماعی رژیمگذار، تغییر از یک 

های جامعه مدنی، مهندسین و محققان(، نهادها و سازمان 7، عامه6کنندگان، سیاستگذاران و سیاستمدارانمصرفها و سازمان

ذوالفقاریان باشد )های فناورانه )مصنوعات و دانش( میستانداردهای عملکرد خوب( و مولفه)هنجارهای اجتماعی و فنی، مقررات، ا

  (.2019و همکاران،

، (2007وربانگ و گیلز،) (2018و همکاران، روبرتس) (2017گیلز و همکاران،انرژی ) مانند های مختلفمطالعات گذار در حوزه

سیفانگ و بانکداری پایدار ) ،(2020و همکاران، 9کاسترو) (8،2017انسونگو و شاتتک )فین(، 2012گیلز،حمل و نقل )

 گذارمطالعه حاضر بر  انجام شده است. و ... (11،2009انصاری و گارد) ارتباطات سیار از نسل دو به نسل سهارتقا  ،(10،2019گیلبرت

های مستقل نیستند ها به خودی خود فناوریتکفینمدت است. کوتاه به دلیل ماهیت آن تکمتمرکز شده است. گذار فین تکبه فین

ها مانند بالکچین، اینترنت اشیا، بزرگ داده، هوش مصنوعی و ... هستند که دائم در های فناورانه در سایر حوزهپیشرفتو وابسته به 

مدت است و های نوآورانه حوزه مالی کوتاهلذا عمر فناوری شوندحال تحول بوده و باعث تحول در نحوه ارائه خدمات مالی می

هر زیرشاخه به خودی خود، است ضمن اینکه  هاتعدد زیرشاخهتک های دیگر گذار فینیژگیگذار متمرکز بر زمان حال است. از و

خدمات نوآورانه  تک است،های فینتک که یکی از زیرشاخهپیدهد. برای مثال در حوزه خدمات نوآورانه مجزا و متفاوتی ارائه می

 فناوری پرداختدر تسهیل فرایند جابجایی پول در داخل مرزهای کشور نقش دارند در زیرشاخه  که چونشود متعددی ارائه می

حوزه  گیری هر خدمت نوآورانهتعامالت بازیگران در شکل و همچنین نحوه فراگیر شدن و پذیرش فناوریلذا  نقرار گرفته ا
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نیاز به رویکردی  و است و متمرکز بر زمان حال یچیدهپ و ویژهگذاری تک، گذار فینبنابراین  متفاوت از یکدیگر است. پرداخت

های قفل، وابستگی به مسیر، های تغییرات ساختاری )مکانیسمماهیت چند بعدی )فناوری، سیاست و ...( و همچنین پویاییدارد که 

 شود. ها کمک گرفته میاز چارچوب این راستادر تعهدات نهادی و ... ( را نشان دهد. 

چارچوب نظری در مجموعه مقاالت گذار  کند تا فقط مفاهیم خاص را درنظر بگیرد. چهارچارچوب نظری به محقق کمک می

)ذوالفقاریان و  استفاده شده است که عبارتند از دیدگاه چندسطحی، مدیریت کنام استراتژیک، مدیریت گذار و نظام نوآوری فناورانه

های ش کنام(. چارچوب مدیریت استراتژیک کنام، جهت ایجاد تغییر در رژیم فناورانه، متمرکز بر انتخاب و پرور2019همکاران،

نوآورانه است. چارچوب مدیریت گذار، با اتخاذ رویکردهای حکمرانی به طور فعال در گذار و مدیریت آن مداخله دارد. چارچوب 

ها و تنظیمات نهادی متمرکز است و چارچوب چندسطحی بر تکامل نظام نوآوری فناورانه تا حد زیادی بر قابلیت نوآوری بنگاه

این (. 2019مهر،گیرد )ثقفی و آزادگانی تاکید دارد و فناوری را در بستر و زمینه مربوط به آن در نظر میهمزمان جامعه و فناور

های تغییرات ساختاری و تعدد خدمات نوآورانه مالی و با هدف کمک به تبیین ماهیت چندبعدی و پویایی مطالعه با توجه به پیچیدگی

 استفاده کرده است. 1(MLP) چندسطحیاز چارچوب تحلیلی دیدگاه 

 چارچوب تحلیلی ديدگاه چندسطحی -3 -2

در مطالعات مربوط به گذار معاصر ( 2011) 2طبق گیلزاغلب در مطالعات تاریخی گذار استفاده شده است اما  دیدگاه چند سطحی 

بُعد زمان را درنظر  و سادگی روایی نسبی دارد MLP از این رو برای مطالعه حاضر نیز کاربرد دارد.؛ و آینده نیز مفید بوده است

توان از طریق آن میهمچنین،  .(2018و همکاران،  4اسلویسولدون)دهد( میپیوند  3مدتکوتاهمیگیرد )اهداف آینده را به تصمیمات 

عناصر کیفی مانند  به چارچوباین (. 2011گیلز،) دادتوضیح حول یک موضوع مشخص بندی نتایج را از نظر توالی رویداد و زمان

گیلز و ( )2019و همکاران، 5هاف( )2018اسلویسولد و همکاران، ون) کندتوجه میها ها و ائتالفمبارزات قدرت، ظهور شبکه

و رقابت در بازار، درک  7، البی برای تنظیمات مطلوب6شود که با شرکت در مبارزات قدرت( و بر بازیگرانی متمرکز می2007شات،

 (. 2007گیلز و شات،دهند )وضعیت را تغییر می از

 10نظام( و اینرسی 9)خروج از وضع موجود 8کناماز دو رویکرد تحلیلی تحریک  (، بر اساس دیدگاه چند سطحی،2007گیلز و شات )

د و از طریق این مفاهیم موفقیت یا شکست نکناستفاده می نظام)ثبات و مقاومت رژیم برای حفظ خود( برای توضیح تغییرات 

سه  آنها برد. نکنو همچنین پیامدهای رژیم موجود را توصیف می نظامهای اجتماعی، نحوه تغییر تعامالت میان بازیگران و گروه

 .هاو کنام فنی -رژیم اجتماعی، 11زابرون فنی-منظر اجتماعی :شامل متمرکز شدند؛ سطح تحلیل

های ، ارزش13های سیاسی، ایدئولوژی12های فنی و مادی، روندهای جمعیتیزمینهدر برگیرنده فنی -منظر اجتماعی -

های فشار منظر فقط به صورت شوک. گذاردهای رژیم اثر میو پویایی کناماجتماعی و الگوهای اقتصادی کالن است که بر 
                                                           
1 Multi-Level Perspective 
2 Geels 
3 Near Term Decisions 
4 Sluisveld 
5 Hof  
6 Power Struggles 
7 Lobby for Favorable Regulations 
8 Niche momentum 
9 Departure From the Status-Quo 
10 System Inertia 
11 Exogenous Sociotechnical Landscape 
12 Demographical Trends 
13 Political Ideologies 



 

 

 های حاضر کمک کندثباتی در رژیم شود نیست بلکه ممکن است به ثبات رژیمیا فشار خارجی که باعث بی 1منفرد

 .(2،2018گیلز)

های اجتماعی را های گروهکه فعالیت استمنسجم از قوانین نیمه ایمجموعه شامل واست مفهومی تحلیلی تفسیری رژیم  -

رسند حاوی تنوع، اختالف نظرهای خاص، ها در عین حال که منسجم به نظر میکند. رژیمدهد و هماهنگ میجهت می

 .پایداری پویا دارند بنابراین (2011گیلز،)هستند بحث و تعارض داخلی 

های موجود شوند یا در رژیم رژیمممکن است جایگزین  هستند کههای رادیکال مکانی برای نوآوری نوآورانه هایکنام -

 (.2018گیلز،) ها ایجاد کنندمیان رژیم ارتباطاتیموجود پذیرفته شوند. همچنین ممکن است رژیم موجود را ارتقا دهند یا 

های گیری پنجرهثباتی رژیم منجر به شکلکند و بیار وارد میتغییرات در سطح منظر بر رژیم فش (،2007طبق نظر گیلز و شات )

پذیرفته  3شوند یا به طور همزیست با رقابت جایگزین اجزای رژیم موجود این کنام ها. شودنوآورانه می هایکنامفرصت برای 

 (.1)شکل  شودمی فراهمبدین ترتیب زمینه تغییر به رژیم جدید . شوند

 
 (2007،و شات دیدگاه چندسطحی در گذار )گیلز ،1شکل 

 

 گذار  هايمسیر معرفی -4 -2
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با درنظر گرفتن آنها . نداهتحلیل کرداجتماعی را -، گذار فنیMLPنگر و با توجه به چارچوب با رویکردی کل، 2007 ،شاتو  گیلز

که  شناسایی کردند را چهار مسیر گذار، )رقابتی یا همزیست( 2و ماهیت تعامالت چند سطح 1زمان تعامالت چند سطح دو شاخص

یابد و بازیگران گذار مسیر تحول، که در آن فشار منظر در زمانیکه کنام نوآورانه به طور کامل توسعه نیافته، تحقق می-1 عبارتند از:

گذار تغییر راستا و همراستایی مجدد، که در -2. (3 )شکل دهندمیآن پاسخ های نوآورانه، به رژیم با تعدیل مسیر توسعه و فعالیت

رقابت  هاکنام. یافته وجود نداردآن فشار منظر شدید و مشکالت رژیم رو به افزایش است و از سوی دیگر کنام نوآورانه توسعه

جایگزینی فناوری که در  گذارمسیر-3. (4 )شکل نوآوری غالب شود و همراستایی مجدد اتفاق بیافتد کنامکنند تا سرانجام یک می

 افتدشود رژیم موجود شکسته شده و جایگزینی اتفاق مییافته وجود دارد و باعث میتوسعه کنامآن همزمان با فشار منظر، نوآوری 

یافته همزیست با رژیم وجود دارد که برای حل مشکالت های نوآوری توسعهکنامگذار بازپیکربندی، که در آن مسیر -4. (5 شکل)

 .(2007، شات)گیلز و  (6 )شکل شوند تا مشکالت رژیم را حل کنندرژیم پذیرفته می

رویداد به عنوان چرخه . هر (2)شکل  ، به زنجیره رویدادها در مسیرشناسی گذار توجه کردند2010، شاتای دیگر، گیلز و در مطالعه

ساختار بازیگران طبق قوانین و نهادهای موجود  -1 :درپی تشکیل شده استدرنظر گرفته شد که از چهار مکانیزم پی 3مورفوژنتیک

های حاصل از آن ها و ضدحرکتتعامالت اجتماعی بازیگران منجر به یادگیری، همکاری، تعارض و حرکت -2گیرد، شکل می

تغییرات قانون نهادینه شده و پذیرش و  -4شوند، یابد و قوانین و نهادها بازتولید و یا اصالح میتار گسترش میساخ -3شود، می

دهد. مدل اجتماعی منطقی برای شود. بسط این نظریه ساختاربندی، توضیح اجتماعی منطقی سیستماتیک از مسیرها ارائه میحفظ می

 (. 2010گیلز و شات،از ابعاد سیاست، علم، صنعت، فرهنگ و بازار کاربرد دارد )انواع مسیرها هم از بعد فناورانه و هم 

 
 های مورفوژنتیکمسیر به عنوان زنجیره رویداد در سطح میدان، ناشی از چرخه ،2شکل 

 

شناسی مسیر گذار عالوه بر همراستایی شوند. لذا نوع، برحسب تعامالت و تالش بازیگران نیز تصویب میMLPبنابراین مسیرها در 

 مسیرها درون و میان سطوح نیچ، رژیم و منظر به بازیگران غالب و تاثیر آنها بر بازتولید یا تغییر قوانین و نهادها نیز بستگی دارد. 

                                                           
های نوآورانه توسعه یافته وجود دارد یا خیر و  بر تفسیر بازیگران از وضعیت پردازد که آیا در زمان وقوع فشار منظر، کنامزمان تعامالت چند سطح به این می 1

 شود.متمرکز می
تعبیه نهادی  پردازد و به مشخصات فنی و همچنینرژیم میماهیت تعامالت چند سطح به روابط مختل کننده یا تقویت کننده نوآوری کنام و توسعه منظر بر  2

 کند.ها توجه مینوآوری
 بسط اجتماعی. -3تعامل اجتماعی.  -2شرطی سازی ساختاری،  -1چرخه مورفوژنتیک شامل سه مرحله طی زمان است:  3



 

 

نقش  به بررسی آنها ها را شناسایی کردند.ی تعامالت بازیگران، نهادهای رسمی و فناوریالگوها، 2016 و همکاران گیلز از این رو

، یک روش مکمل تفکر درباره چگونگی مسیرهای گذار در آینده است که 1زاتصویب درون منطقبا عوامل درونی در تحقق گذار 

عالوه بر  و شدند های خرد متمرکزبر تصمیمات و اقدامات و ایده ،مدتشناسایی الگوهای توسعه در کوتاه در واقع با .پرداختند

  بازتعریف مسیرهای گذار پرداختند: و بدین ترتیب به نگر را نیز در نظر گرفتندنگر، رویکرد جزءرویکرد کل

شود بازیگران مسلط در صدد تغییر جهت در رژیم برآیند. شدت های اجتماعی باعث میفشار منظر و بحثر تحول، گذار مسیدر

تغییر جهت ممکن است به صورت تغییر تدریجی در فناوری موجود، یا ادغام دانش جدید با رژیم موجود، یا تغییر جهت به سوی 

های قدیم و ناوریها با تغییر جهت جزئی، فسوی فناوری جدید، ممکن است مسلطفناوری جدید رخ دهد. در تغییر جهت به 

جدید را توسعه دهند یا ممکن است تغییر جهت کامل اتفاق بیافتد و منجر به تعویض فناوری شود. تغییرات نهادی متناسب با 

ی تغییرات فناوری است. اگر تغییرات فناوری تدریجی باشد، تغییرات نهادی محدود است اما اگر تغییرات فناوری جزئی یا کامل رو

 دهد. ها را افزایش میتر خواهد بود و فشار روی مسلطنهادی نیز گسترده دهد، تغییرات

 

 
 (2007مسیر گذار تحول )منبع: گیلز و شات، ،3شکل 

 

های کنامدهند پس از آن ابتدا بازیگران مسلط، ایمان به بقای رژیم را از دست می، گذار تغییر راستا و همراستایی مجدددر مسیر 

های کنامثباتی رژیم و زوال فناوری موجود، فضایی برای ظهور در واقع بیکشند. ا را به چالش میهکنند و مسلطورانه ظهور مینوآ

با هم رقابت هستند که ها کنامافتد بلکه ی قدیمی اتفاق نمینوآورانه و فناور کنامرقابت میان سازد. نوآورانه رادیکالی فراهم می

گیرند و کند و بازیگران طی زمان یاد میود. مشکالت رژیم، نهادهای موجود را نیز مختل میشکنند و یکی از آنها مسلط میمی

  .تا نهادهای جدیدی ایجاد کنند کنندمبارزه می

 

                                                           
1 Endogenous Enactment 



 

 

 
 (2007مسیر گذار تغییر راستا و همراستایی مجدد )منبع: گیلز و شات، ،4شکل 

 

های یابند. شرکتمسلط توسعه میارد و فناورانه و رژیم به طور مجزا توسط بازیگران مختلف تازه و کنام ،فناوری ینیمسیر جایگزدر 

های رادیکالی ممکن است توسط افراد خارجی مانند ورود نوآوری کنند.ستقر مبارزه میهای مها و شرکتوارد علیه مسلطتازه

برای  های دیگر اتفاق افتد.های صنعت بخشهای اجتماعی و شهروندان انجام شود یا ممکن است از طریق مسلطفعاالن، جنبش

های مختل کننده، تغییرات ریست. در الگوی اول با ورود نوآوتغییرات نهادی با توجه به میزان تغییرات، دو الگو تعریف شده ا

 1متناسب با قوانین و نهادهای موجود است و الگوی تناسب و تطابق کنامهای دهد. در این حالت نوآوریدی رخ مینهادی محدو

های ها و ضد بسیجشود و با جنگ قدرت و بسیجادها میباعث مختل شدن قوانین و نه کنامهای گر، نوآورینام دارد. در الگوی دی

  .گویندمی 2به آن الگوی کشش و تحول ودهد اجتماعی نهادها را تغییر می-یاسیس

 

                                                           
1 Fit and Conform 
2 Stretch and Transform 



 

 

 
 (2007مسیر گذار جایگزینی )منبع: گیلز و شات، ،5شکل 

 

به فناوری موجود  کنامگیرد. نوآوری واردان شکل میجدید میان بازیگران مسلط و تازه اتحادهای بازپیکربندی، مسیردر  در نهایت،

شود. شود و این تغییر، تغییرات بیشتر و سرریز نوآوری را در پی خواهد داشت که منجر به تغییر معماری سیستم میافزوده می

د تا از طریق انجامتر میوالت فناورانه، به تغییرات اساسیشود و همراه با افزایش تحتغییرات نهادی نیز در سطح محدود آغاز می

  .(2016گیلز و همکاران،) شودها، منافع نسبی تامین میواردان و مسلطت میان تازهمبارزا

 

 
 (2007مسیر گذار بازپیکربندی )منبع:گیلز و شات، ،6شکل 



 

 

 

 مطالعات پیشین -5 -2
عوامل موثر بر صنعت  (2016) 1اند. برای مثال شیم و شینها را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار دادهتکمطالعات مختلف، فین

های تجارت الکترونیک و تک را بررسی کردند و به عواملی مانند حمایت دولت از نوآوری سیستم مالی سنتی، ظهور شرکتفین

تک متمرکز شدند و (، بر نحوه پذیرش خدمات فین2021) 2کابنگل و هاهن های پرداخت شخص ثالث اشاره کردند.تکامل سیستم

دهندگان خدمات منجر به پذیرش خدمات های آموزش و همچنین قدرتمند بودن ارائهند تنظیمات قانونی، زیرساختنتیجه گرفت

تک، عواملی که های فینگیری نوآورینحوه شکلبا دیدگاهی جامع شود. مطالعه حاضر بر تحلیل فرایند گذار متمرکز است لذا می

 کند.های کسب و کار را بررسی میو تغییر مدله بر رژیم سنتی ورانآگذارد و تاثیر خدمات نوبر گذار اثر می

(، 2013) 4(، بر بعد سیاسی و شتاب سیاسی گذار تمرکز کردند. تورنهم و گیلز2018) 3و گیلز سگذار، برخی مانند روبرت مطالعاتدر 

ها و اثرگذاری ( به بررسی نقش شرکت2020و همکاران ) 5ند. وسلینگمتمرکز شد های صنعتیسازی رژیمثباتبر بعد صنعت و بی

( نیز نقش بازیگران در فرایند گذار را 2018اسلویسولد و همکاران )ون و اثرپذیری آنها در فرایند گذار اجتماعی فنی پرداختند.

تک، فقط بر یک بعد متمرکز نشده و ابعاد مختلف علم و فناوری، سیاست، مطالعه حاضر برای تحلیل فرایند گذار فین تحلیل کردند.

 صنعت و ... را با کمک چارچوب تحلیلی دیدگاه چندسطحی مورد بررسی قرار داده است. 

 "گسترده"دامنه تحلیل در برخی مطالعات ود. استفاده از چارچوب تحلیلی دیدگاه چند سطحی مستلزم آنست که دامنه تحلیل تعیین ش

های مختلف حمل و نقل زمینی مانند رژیم حمل فنی، بر رژیم-کربن، در سطح رژیم اجتماعیاست. برای مثال در مطالعه گذار به کم

کربن تحلیل گذار به کم هایی مانند وسایل نقلیه برقی، سوخت زیستی و ... درو نقل خودکار، قطار و اتوبوس تمرکز شده و تاثیر کنام

فنی در سطح چند -داشته و رژیم اجتماعی "متوسط"کربن دامنه تحلیلی ای دیگر، گذار به کم(. در مطالعه2018شده است )گیلز،

هایی چون سوخت زیستی، انرژی بادی، انرژی ای در نظر گرفته شده است و تاثیر کنامصنعت مانند صنعت زغالسنگ و صنعت هسته

در سطح  "محدود"(. برخی مطالعات نیز دامنه تحلیل 2016کربن تحلیل شده است )گیلز و همکاران، و ... در گذار به کمخورشیدی 

را در دامنه  MLP(. مطالعه حاضر نیز چارچوب 6،2002اند مانند گذار از کشتی بادبانی به کشتی بخار )گیلزیک صنعت داشته

فنی در سطح یک صنعت در -محدود، برای بررسی تحوالت فناورانه در ارائه خدمات پرداخت استفاده کرده است و رژیم اجتماعی

 نظر گرفته شده است.

سطح  اند. آنها با در نظر گرفتن دامنه تحلیل گسترده و درهای مالی را بررسی کرده(، نیز گذار به فناوری1398محقر و همکاران )

کل نظام مالی که متشکل از بورس، بیمه، بانک و پرداخت است، تحوالت فناورانه مالی را بررسی کردند و نشان دادند گذار به 

 ها از مسیر تحول انجام شده است.تکفین

                                                           
1 Shim & Shin 
2 Kabengele & Hahn 
3 Roberts & Geels 
4 Turnheim & Geels 
5 Wesseling 
6 Geels 



 

 

تلف بررسی در این مطالعه طبق چارچوب تحلیلی دیدگاه چند سطحی رفتار بازیگران و تعامالت نهادی و فناورانه در سطوح مخ

های نوآورانه و با توجه به مسیرهای گذار ارائه ها در برابر کنامگیری مسلطشده است و بر اساس همزیست یا رقابتی بودن موضع

 تک تعیین شده است.( به مسیر گذار پی2016شده توسط گیلز و همکاران )

 روش پژوهش-3
فنی است. این مطالعه در صدد شناسایی مسیر گذار -تحلیل آن سیستم اجتماعیی بوده و واحد اتحقیقات گذار یک زمینه میان رشته

 ( استفاده شده است. 2019و همکاران ) ارائه شده توسط ذولفقاریان 1ها است. در این راستا از پیاز پژوهشی تخصصی گذارتکبه پی

کند یا نوآوری و عواملی که گذار را تحریک میمطالعه حاضر به توضیح فرایند گذار، چگونگی به وجود آمدن و ظهور و پیشرفت 

پارادایم این پژوهش تحلیل تفسیری است و به کشف  است تا از این طریق مسیر گذار را شناسایی کند. شود متمرکزمانع آن می

های پیچیده مانند گذار را پردازد. تحقیق درباره پدیدهتوصیف روابط آنها در حمایت یا ممانعت از گذار می ن وانتظارات بازیگرا

تر تحقیق کیفی مناسب شناختی کاهش داد و به تفسیر خالق محقق نیاز دارد لذا روشهای دقیق روشهایی با روشتوان به مدلنمی

از روش  تکپی مطالعه موردی گذار به فناوری مالی و به طور خاص ایحاضر بر . پژوهش(2019)ذوالفقاریان و همکاران، است

پردازد نفعان در بستر تاریخی به فهم وضعیت میپژوهی با بررسی تجربیات ذیروایت استفاده کرده است. 2پژوهیروایتکیفی تحقیق 

های گیریتک طی زمان به کشف جهتپینیز با بررسی رفتارهای بازیگران مسلط و فعاالن حوزه (. این مطالعه 3،2012)کرسول

 پردازد.موافق یا مخالف بازیگران در برابر تغییرات نهادی و تحوالت فناورانه می

 

 هاآوري دادهجمع -1 -3

های انتخاب شااده ورانه در هریک از زیرشاااخهتک متعدد بوده و در دوره زمانی کوتاهی چندین خدمت نوآاز آنجاکه تحوالت فین

ارائه شاده اسات، برای شاناساایی مسایر گذار، توجه به توالی زمانی هریک از خدمات نوآورانه و بررسای دقیق تغییرات نهادی و       

سایی موضع     شنا ست. از این همچنین  سی پدیده رای این مطالعه ب روگیری بازیگران متعدد رژیم طی زمان مورد نیاز بوده ا ها در برر

ستر تاریخی، زمانی و مکانی  سناد و آیین  ،ب سانه     نامهاز ا شده در ر شر  سب با زمان وقوع   های فینها و همچنین مطالب منت تک متنا

ست    ستفاده کرده ا ستا،   .تحوالت ا سی ها از طریق دادهدر این را س   هانامهآیین قوانین، برر ضوابط و د   بانک مرکزی هایورالعملت، 

منتشاار شااده در  یهاهها و مصاااحبگزارشعالوه بر آن،  آوری شااده اساات.جمع 1399 پایان تا 1380از سااال  مرتبط با پرداخت

تک، طی دوره اوری پرداخت و پیواژه پرداخت و فنبا کلیدنیز پرداخت، پرداخت برتر و رسانه بانک و بیمه  راهتکی های فینرسانه 

گزارش بررسی شد و از  829 تعداد شده است. آوریجمع 1399پایان تا تک( )آغاز فعالیت اولین استارتاپ پی 1389 ابتدای زمانی

و نظرات ها مصااااحبهرویدادها طی زمان و همچنین مطالب مورد بررسااای حاوی  گزارش مرتبط با موضاااوع بودند. 130میان آن 

                                                           
های گذار استفاده شده است پرداختند مقاله از مجالت معتبر به مطالعه رویکردهای غالب که در پژوهش 217، با بررسی Research Policyآنها در مقاله خود در فصلنامه  1

 دادند.و مبتنی بر آن پیاز پژوهشی گذار فنی اجتماعی را ارائه 

 
2 Narrative Research 

3 Creswell 



 

 

های  بنیانگذاران اسااتارتاپهای پرداخت و ، مدیران شاارکتالعاتمساائولین حوزه فناوری اط ،بانک مرکزی سااال اخیر 11 یرانمد

  ارائه شده است. 1در جدول  هانآتعداد و تخصص  که است بوده و ... تکپی

 

 معرفی خبره ،1 جدول

 تعداد عنوان شغلی سازمان رديف تعداد عنوان شغلی سازمان رديف

 1 افزارکار نرمکسب و  12 2 رئیس بانک مرکزی 1

های مدیر عامل اداره نظام

 پرداخت

 1 پژوهشگر سیاستگذار دولت الکترونیک 13 1

 1 کسب و کار داده کاوی 14 1 سازمان توسعه تجارت الکترونیک 2

 1 ارائه دهنده زیرساخت پرداخت خرد الکترونیکی 15 1 دادسرا 3

کسب و کار  4

 سخت افزار

مدیر راهکارهای نوین 

 پرداخت

 2 کارشناس بانکداری الکترونیک 16 1

 1 گذار خطر پذیرشرکت سرمایه 17 2 مدیر عامل

کارشناس فناوری اطالعات بانکی و خدمات  18 1 معاون تولید سخت افزار

 پرداخت

1 

معاون امور مشتریان، 

 فروش و بازاریابی

 3 استاد دانشگاه 19 1

سازمان فناوری  5

 اطالعات

 2 ارائه دهنده اپلیکیشن پرداخت آنالین 20 1 مدیر حقوقی

مدیر کل فناوری اطالعات 

 بانکداری

 2 مدیر عامل شاپرک 21 1

 1 امنیت اطالعات 1 پژوهشکده پولی و بانکی 6

 1 کارشناس مسائل امنیت بانک 22 1 شرکت خدمات انفورماتیک 7

های ارائه شرکت 8

دهنده خدمات 

 پرداخت

کسب و کار  23 5 مدیر عامل

 پرداخت

 1 رئیس هیات مدیره

 1 مدیر عامل 1 معاون توسعه کسب و کار

 1 معلون طرح و توسعه 1 معاون پرداخت

 4 کارشناس پرداخت الکترونیک 24 1 مدیر کارت اعتباری

استارتاپ  25 1 تکانجمن فین 9

 پرداخت

 5 گذاربنیانگذار و هم بنیان

 1 معاون بانکداری نوین بانک 26 1 افزارخدمات پشتیبانی سخت 10

ریزی معاون طرح و برنامه 2 مدیر عامل یارپرداخت 11

 فناوری اطالعات

1 

 1 مدیر امور فناوری اطالعات 2 گذاربنیان



 

 

 62 مجموع 1 معاون توسعه بازار

 

 چارچوب تحلیلی -2 -3

مدت با سرعت های خاص را در نظر بگیرند. این مطالعه بر گذار کوتاهکند تا مفاهیم و نظریهچارچوب مفهومی به محققان کمک می

استفاده کرده است. با  MLPتک، از چارچوب تحلیلی برای پاسخ به چگونگی گذار به فناوری مالی پیتحول باال متمرکز است و 

نفعان شناسایی شدند و اقدامات و تک، بازیگران و ذیهای رسانه فینمطالعه اسناد و گزارش آوری شده ازهای جمعکمک داده

های فناورانه در سطح رژیم و کنام گیری هر یک از آنها در پاسخ به تحوالت سطح منظر و همچنین تغییرات نهادی و نوآوریموضع

 های منتخب شناسایی شده است.سیر گذار به هر یک از فناوری(، نوع م2016بررسی شد. سپس بر اساس نظریه گیلز و همکاران )

 

 بندي مطالبدسته -3 -3

، روایت را بیان تجربه کنشگران درگیر در 1396زاده و همکاران، بوده است. بایرام 1پژوهیروش تحقیق، کیفی و مبتنی بر روایت 

اند. گام اول، پژوهی ارائه کردهآنها چهار گام برای اجرای روایت. اندیک مسئله پیچیده، بر اساس برون فهمی راوی تعریف کرده

گذارند و مانع تغییر تعادل فعلی به تعادل جدید های خود بر وضعیت پیچیده تاثیر میها و واکنششناسایی کنشگران است که با اقدام

ها، ساختارهای ارتباطی، وقایع تعارضها است که حاوی نحوه تفکر، رفتارهای خاص، آوری حکایتشوند. گام دوم، جمعمی

های پژوهش ای است. چهار روش برای تحلیل دادهمشترک و ساختار قدرت میان یک یا چند کنشگر است. گام سوم، تحلیل سه الیه

 ؛ تحلیلشودمی بندی و سازماندهی مجدد آنهاها، کدگذاری، دستهشامل خواندن دادهکه  2تحلیل موضوعی وجود دارد.روایی 

های ارتباطی طبیعی را استخراج کند؛ کند تا معانی اصلی کنشعالوه بر تحلیل محتوا به شکل روایت نیز توجه میکه  3ساختاری

کنند؛ گیرد که در مورد جامعه و فرهنگ صحبت میها را به عنوان آثار اجتماعی در نظر میداستانکه  4تحلیل گفتگویی و عملکردی

پژوهی، روایت گام چهارمِدر نهایت،  (.2016شود )کرمی و همکاران، بررسی می داستاننگی تعبیر چگودر آن  که 5تحلیل بصری

)بایرام زاده و  نمایدگونه از تعامالت میان کنشگران ارائه میروایتگری مسئله محور است. در این مرحله، راوی توصیفی روایت

 . (1396همکاران،

ها به نقصبود که ی مطالبشامل دسته اول  :در سه دسته جای دادبه لحاظ موضوعی توان را میمطالبی که در این پژوهش بررسی شد 

گیری موافق یا انتقادی آنها پس از تغییر و اظهارنظر بازیگران و موضع دربرگیرنده ته دومدس ؛های موجود اشاره داشتو کاستی

 حوزه پرداخت درتاکنون  که یاقداماتبه ؛ و دسته آخر بودها یا تاسیس نهاد جدید و ... نامهن و آیینقوانیتحوالتی مانند تغییر در 

و اقدامات و شدند شناسایی  صنعت پرداختبازیگران  ،با مطالعه مطالب ذکر شده ،پژوهش. در این است اشاره داشتانجام شده 

گیری کسب و کار جدید، ارائه یک سامانه ، شکلهاتعدیل قانون، فعالیت نوآورانه استارتاپدر مقابل تغییر و  بازیگرانگیری موضع

و موافقت یا مخالفت بازیگران و روابط رقابتی یا همزیستانه میان نهادهای مختلف  بررسی شدجدید، تغییر در روند کارمزد و ... 

ان استخراج شد. ابتدا به لحاظ مفهومی وقایع سطح منظر، سطح رژیم های ارتباطی طی زمها، کنشبا تحلیل داده است. شناسایی شده

                                                           
1 Narrative Research 
2 Thematic Analysis 
3 Structural Analysis 
4 Dialogic and Performance Analysis 
5 Visual Analysis 



 

 

ها یا موانع سطح منظر، اقدامات رژیم سابق دربرابر فناوری و خدمات و سطح کنام از یکدیگر تفکیک شدند. بدین ترتیب محرک

مفاهیم سطح رژیم و سطح کنام تمرکز  تک شناسایی شدند. در گام بعد برهای فینها و استارتاپنوآورانه ارائه شده از سوی شرکت

مفهوم تاکید بیشتری وجود داشته است شامل: تحوالت فناورانه، ارتباطات، تبادل دانش،  9ها نشان داد بر شد. بررسی داده

وسعه ها، تامین منابع انسانی، تحقیق و تسیاستگذاری و تصویب قوانین، سطح آگاهی و استقبال شهروندان از خدمات، تامین هزینه

مفهوم و متناسب  9رو در مرحله چهارم، وقایع در سطح رژیم و همچنین در سطح کنام حول این و ارائه خدمات نوآورانه مالی. از این

روایت شده است. در نهایت  "های سطح کنامنوآوری"و  "فنی-های سطح رژیم اجتماعیپویایی"با زمان وقوع آن تحت عنوان 

 تعیین شده است. (2016و همکاران ) گیلز نظریهاساس  و رژیم و منظر و بر کنامسه سطح  توجه بهبا تک گذار به پی مسیر

 

 اعتبارسنجی -4 -3

 در این مقاله برای افزایش اعتبار پژوهش اقدامات زیر انجام شده است:

اند و تنوع بازیگران حوزه انجام دادههای متعددی با های مختلف مصاحبهبدنبال هرگونه تغییر و تحول در نظام مالی، رسانه -

های تحت بررسی و تطابق آنها با یکدیگر به اطمینان از وقایع و درک درست رفتار بازیگران مختلف کمک کرده در رسانه

 است.

 یارائه دهندگان فناور تک،نیها، انجمن فنوآوران و استارتاپ استگذاران،یگوناگون شامل س نفعانینظرات ذ یبررس -

 .دیافزایم قیشود که به اعتبار تحق یبه طور جامع بررس گوناگون یهادگاهیاطالعات و ... باعث شد د

طالب منتشر شده م ،درک رفتار بازیگران متعدد درباره تحوالت فناورانه و تغییرات نهادی و بررسی وقایع طی زمانبرای  -

 .قرار گرفته استبررسی  طی زمان تحت نیز تکفینهای تخصصی رسانه در 

مصاحبه انجام  تن از فعاالن حوزه پرداخت در سمت مدیریت مرکز نوآوری مالی و همچنین کارشناس فناوری مالی 2با  -

 شد تا از درستی درک از وقایع و نحوه اثرشان بر رژیم اطمینان حاصل شود.

که هم با فناوری مالی از اساتید دانشگاه دو نفر  در اختیار هو مسیر گذار شناسایی شد پژوهش نیحاصل از ا یهاتیروا -

 جایگزینی فناوریگذار  ریمسهای به دست آمده، با توجه به روایتو  آشنا بودند قرار داده شدگذار  یهاهینظر و هم با

 شد. دییتا تکپی یبرا

 

 اهيافته-4
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در سطح یک فناوری با عمر کوتاه محدود  ،دوران گذارمدت و مستمر با خدمات متنوع است از این رو تک گذاری کوتاهگذار پی

تحوالت  به دلیل پرداختبر وقایعی که در صنعت مالی  . در این راستاشودبررسی می "صنعت"شود بلکه در سطح تحلیل نمی

بررسی  کنامین مطالعه تعامالت بازیگران، نهادها و فناوری را در سه سطح منظر، رژیم و ااتفاق افتاده تمرکز شده است.  فناورانه

. سپس روایت روایت شده استدهند ها و عواملی که سرعت گذار را کاهش میمیکند. در این راستا ابتدا عوامل محرک، مانع

 "بازیگران و تحوالت فناورانه"و  "بازیگران و تغییرات نهادی"بخش مجزا تحت عنوان  هر کدام در دو کنامتحوالت سطح رژیم و 

 ارائه شده است.
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همراه با تغییر الگوی  های مالیچالش آن بر رفع اثیرالملل و تات پرداخت در سطح بینهای خدمفشار فناوری حاصل از نوآوری

های های جهانی و محدودیت دسترسی به برخی سرویستحریم، در مقابل بوده است.در ایران تک محرک گذار به پی جمعیت،

تک از سرعت گذار به پیهای خارجی، افزایش قیمت ارز و تورم حاصل از آن گذاریرنگ شدن سرمایهزیرساختی خارجی، کم

نیز تحقق گذار را با موانعی مواجه  نظام مالیاست. ساختار حاکمیتی انحصارگرا و دولتی در کشور و ضعف در ساماندهی بهینه کاسته

     ساخته است.
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پس از مطالعه  های کشوربانک که آغاز شد 60مهمترین وقایع و تحوالت در سطح رژیم از اواخر دهه : بازيگران و تغییرات نهادي

. طی دهه هفتاد زیرساخت بانکداری الکترونیکی یکپارچه ایجاد ای کردن عملیات بانکی پرداختندهبه رایان های گوناگونو بررسی

طی دهه  و برای ورود به این حوزه مقاومت کردند. رندها اعالم کردند ظرفیت فنی این کار را ندااواخر دهه هفتاد، بانک اما در شد

 های خصوصی در حوزه ارائه خدمات بانکی وارد شدند و مشتریان بانک دولتی را جذب کردند؛ حجم نقدینگی در کشور، بانک80

در . رفتگدر نتیجه توسعه پرداخت الکترونیک بیش از پیش مورد توجه قرار  ؛اسخگو نبودپرو به افزایش بود و چاپ اسکناس  نیز

ها به یکدیگر متصل اندازی شد و بانکشبکه شتاب راه ،های کالن روی بانکداری الکترونیک انجام شدگذاریسرمایهاین دوره، 

ها بانک. مورد استقبال مردم قرار گرفتدر این دوره های الکترونیک استفاده از کارت و پرداختشدند و تاسیس  1ها PSP ،شدند

مرکزی با وضع قوانین جدید این وظیفه های پرداخت نوین نیاز داشتند و بانکبه سیستمبرای همراه شدن با تحوالت شکل گرفته 

و با حذف کارمزد از سوی  ها شدنکاعث وابستگی آنها به باها به منابع بانک بPSPنیاز گذاشت.  PSPهای را به عهده شرکت

در این را در پی داشت.  PSPتضادمنافع میان بانک و  کهداشته باشند  و مستقل از بانک ند درآمد کارمزدیستها نتوانPSP،هابانک

شبکه الکترونیک پرداخت با کارت )شاپرک(  1389لذا در اسفند  وجود داشتدوران دغدغه تفکیک صنعت پرداخت از بانکداری 

ها از شتاب به شاپرک منتقل شد و شبکه پرداخت کارتی های پذیرندگی و پایانه فروش بانکتراکنش 1391در سال  وشد  عرفیم

در  شاپرک از شبکه بانکی کارتی شتاب تفکیک شد. خدمات بین بانکی کشور به خوبی اجرا شد اما سیستم کارمزدی مشکل داشت.

گیری های فروش فیزیکی از مشتریان دریافت شود همچنین سرویس ماندهگیری در پایانهمقرر شد کارمزد تراکنش مانده 1396سال 

نیز مشکالتی داشت نحوه تخصیص کارمزد عالوه بر پرداخت کارمزد،  بر بستر اینترنت نیز مشمول کارمزد برای دارنده کارت شود.

، 3بان، پرداخت2یارشامل پرداخت بازیگران جدیدی ،در این دههاعتراضاتی را در پی داشت.  ،نفعانمیان ذی و عدم توزیع عادالنه آن

بان پرداختمستند  اما یار منتشر شدمستند پرداخت .معرفی شدنددر اکوسیستم پرداخت نیز  6یارو حساب 5یار، ضابطه4سازپرداخت

 . و در سایر حوزه ها هنوز مستنداتی تنظیم نشده و بازیگری فعالیت ندارد ه استدر حد سند اولیه باقی ماند

                                                           
1 Payment Service Provider 

 راهبران شبکه پرداخت جزء 2

 ارائه دهندگان ابزارهای پرداخت و پذیرش ریز مبلغ 3

 آغاز کنندگان و گردآورندگان دستور پرداخت 4

 ارائه دهنده خدمات تطبیق عملکرد موسسات مالی با مقررات 5

 ارائه دهندگان خدمات مدیریت حساب مستقل از بانک 6



 

 

از  ؛است شدهاندازی راه ی توسط بانک مرکزیهای متعددسامانهنظارت بر صنعت پرداخت جهت  :بازيگران و تحوالت فناورانه

عالوه سامانه سحاب، سامانه ساتنا، سامانه تابا، سامانه چکاوک اشاره کرد.  ،توان به سامانه شتاب، سامانه شاپرک، سامانه پایامی جمله

معرفی گری بانک مرکزی به مجریبه طور آزمایشی  1387در سال  نیز USSDارائه بستر خدمات بانکی  مانندهایی بر آن پروژه

  متوقف شد. USSDاعالم موجودی و خرید بر بستر  1394زیر سوال رفت و در سال شد. اما بعدها امنیت آن 

 نیزرسانه  ها و آموزش عالی ودانشگاه .مورد اعتماد مردم نبودخرید اینترنتی  ،90تا قبل از دهه  در زمینه اعتماد و آگاهی شهروندان،

رسانی به آنها و آموزش شهروندان و اطالعو  درستی انجام ندادندآموزش، تبلیغات و فرهنگسازی را به  آگاهی بخشی و وظایف

کی در سال انتشار اولین دانشنامه پرداخت و بانکداری الکترونی ماننداتفاقاتی  با 90دهه اما  نشدارتباط با مردم به درستی پیگیری 

گیری ویروس کرونا در سال همه و 1397سال ، آموزش عمومی در شبکه دو سیما در 1395تک در سال ، تاسیس انجمن فین1393

اغلب در زمینه نیروی متخصص نیز،  .افزایش یافتهای غیرحضوری اقبال عمومی به تراکنشهمراه بود که در نتیجه آن  ،1399

آگاه به دانش تربیت نیروی متخصص  نیاز بهعت پرداخت رشد سریع صن. اندبه این حوزه وارد شده فناوری اطالعاتمتخصصان 

عدم اطالع  که منجر بههایی وجود دارد کاستی سازیارتباطات و شبکه به لحاظ .را افزایش داده استفناوری اطالعات  در کنارمالی 

های تعریف شده بانک مرکزی و مشکالت سازگار شدن با آن، ناهمسویی تصمیمات بانک کسب و کار از نحوه عملکرد سامانه

ها، عدم اتحاد گذاری دانش و تجربیات میان شرکتها، عدم گردش و اشتراکها به بانکPSPمرکزی با موسسات مالی، وابستگی 

بانک مرکزی وظیفه . شده استها PSPسالم میان های پرداخت و رقابت ناها و شرکتفع میان بانکها با یکدیگر، تضاد منابانک

تک را فراهم زمینه گذار به پی هانامهدهی به سایر نهادها و تدوین آیینبا جهتتوانسته  و عهده دارد در نظام را نیز بهرگوالتوری 

فیلتر بانک مرکزی بگذرد و توسط آن ها باید از همه پروژه بطوریکه رویکردی سنتی دارد ،اما در برابر تغییرات سریع محیط سازد

های حاصل کاری و تداخل میان نهادها، وجود بروکراسی، نبود متولی مشخص، پیچیدگیوجود نهادهای موازی و موازی .اجرا شود

در  تحولحمایت دولت و ایجاد نیاز به  نیز به لحاظ فنی .مانع توسعه فناوری بوده استها و مراکز سیاستگذار از تعدد سازمان

، مهاجرت از کارت مغناطیسی به کارت هوشمند جهت حفظ امنیت و طراحی المللها برای تطبیق با استانداردهای بینزیرساخت

 . وجود دارد در سطح جهانی های کشف تقلبسامانه
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ها از سوی بانک اما آغاز کردند 1389فعالیت خود را از سال تک در ایران های پیاولین استارتاپبازيگران و تغییرات نهادي: 

ها به استفاده از فناوری روی آورده بودند اما هنوز ساختار سنتی داشتند و تمایل به ارائه سرویس به کسب و حمایت نشدند. بانک

به لحاظ کسب درآمد هایی منافع تضادنیز ا هPSP های پرداخت میان استارتاپ عالوه بر آنکارهای کوچک و ناشناس نداشتند. 

 و منجر موج استارتاپی وارد کشور شد و خدمات آنها در حوزه پرداخت مورد توجه جامعه قرار گرفت وجود داشت. با این وجود،

و جهت سازگاری با تغییرات فناوری و اجتماعی  فتنقشه راه بانک مرکزی تغییر یا 1394ها شد. در سال تغییر رویه در بانکبه 

 را به عهده گرفت. یکی از اقدامات بانک مرکزیقانونی  و تعدیل و مجوزدهینظارت  تمسئولیبانک مرکزی د. شاقداماتی انجام 

بیات و نبود اتحاد گذاری تجرعدم اشتراک اما اعتراضاتی را به همراه داشتکه  بود هابرای استارتاپ دریافت نماد اعتماد الکترونیکی

مشارکتی ها رویکرد گیری درباره استارتاپدر تصمیم نیز مرکزی. بانک ات بانک مرکزی بودمها مانع از نفوذ بر تصمیمیان استارتاپ

 ،هانامهگیری تفاهماخذ مجوز و شکل تسهیلاقدامات موثری در  این رویه تغییر کرد و 1395در سال تک تشکیل انجمن فین با .نداشت

 1396در سال به دنبال آن،  .انجام شدآنها بر تصمیمات بانک مرکزی  گذاریو تاثیرتکیِ پرداخت کارهای فینحمایت از کسب و



 

 

و  های اجتماعی بر ضد فیلترینگ کسبهای مردمی در شبکهها و جنبشرسانه حمایت، تکهای پیاستارتاپ پس از فیلتر برخی

محدودیت مجوز  شد و تهای پرداخپها و استارتاPSPتشکیل جلسات از سوی بانک مرکزی با مشارکت گرفتن  منجر بهکارها 

شش شرکت  ،در راستای ارتقا عملکرد نظام 1397در سال  .شد تا حدی تعدیلها و محدود ساختن فعالیت آنها به استارتاپ

شرکت  70تعداد آنها به  1398کردند و فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کردند و تا سال نامه امضا یار با شاپرک تفاهمپرداخت

 رسید.

تک در ایران به ارائه خدمات های پیاستارتاپهای قانونی و مشکالت زیرساختی، با وجود محدودیت: بازيگران و تحوالت فناورانه

های پرداخت اینترنتی و صفحه کیشن موبایل، درگاهکیف پول الکترونیک، اپلی توان به ارائهپردازند؛ برای مثال میمیمتنوعی نوآورانه 

تامین هزینه به لحاظ  مشکالتی تکهای پیاشاره کرد. در سطح استارتاپهای تجارت اجتماعی و ... پرداخت شخصی، پلتفرم

آشنا  خود نیاز ها با مسائل حقوقی موردبنیانگذاران استارتاپ عالوه بر آن وجود دارد. افزاریافزاری و نرمهای سختزیرساخت

ها هستند، از سوی دیگر آموزش شهروندان مطرح است زیرا با خدمات نوآورانه استارتاپو کسب آگاهی نیستند و نیازمند آموزش 

 کمتر به آن توجه شده است.فعاالن حوزه معتقدند هایی است که ضرورت فرهنگسازی و آموزش شهروندان از اولویت .آشنا نیستند
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فنی را در سطح صنعت در نظر گرفته است. خدمات پرداخت در ابتدا زیر مجموعه صنعت بانکداری -این مطالعه دامنه رژیم اجتماعی

الملل باعث اختالل در رژیم سنتی شد و انگیزه تغییر را توسعه منظر و فشار حاصل از تحوالت فناورانه در سطح بین شد.ارائه می

مرکزی که نهاد صاحب نفوذ دولتی در حوزه پرداخت است آغاز شد. در ابتدا بازیگران مسلط مانند  تحوالت از بانک .ایجاد کرد

افزاری های نرمک مقاومت کردند اما بتدریج مجبور به پذیرش فناوری شدند و با کمک شرکتها برای آغاز پرداخت الکترونیبانک

شدند به ارائه های غیر مالی فعالیت داشتند )وجود تخصص فناورانه( و تهدید رژیم محسوب نمیافزاری بالغ که در حوزهو سخت

 خدمات پرداختند.

مرکزی تاسیس شدند تا  با مجوز بانک PSPهای خصوصی افزاری در قالب شرکترمهای ن، شرکت1382در سال بدین ترتیب 

افزاری پرداخت های فروش و همچنین امکانات نرماندازی گسترده پایانههای نوین پرداخت و نصب و راهها در زمینه سیستمبه بانک

 نوآورانه مالیآغاز فعالیت استارتاپها و ارائه خدمات  مشابه همین تعامالت در زماناز طریق اینترنت و موبایل، خدمات ارائه دهند. 

 های صنعت درابتدا مخالف ارائه این خدمات بودند اما بتدریج مجبور به تغییر رویه شدند. اتفاق افتاد که طی آن مسلط

سنتی به  هایر از بانکتا کیفیت بهتر و سریعهای پرداخت فعالیت خود را آغاز کردند و خدماتی ب، اولین استارتاپ1389در سال 

و همچنین استقبال  ها ایجاد کردنداستارتاپ، اما با تحوالتی که ها حمایت نکردندابتدا از استارتاپها در بانک مشتریان ارائه دادند.

، صنعت 1391شاپرک در سال اندازی شبکه با راه .ها نداشتند تغییر رویه دادندبل تمایلی به همکاری با استارتاپها که تاقمردم، بانک

سایر  و ماندفقط خدمات کارت به کارت مرتبط به صنعت بانکداری باقیانکداری کارتی جدا شد و پرداخت کارتی از صنعت ب

 ها فقط به عنوان نگهدارنده حساب در چرخه پرداخت حضور داشتند.بانک بنابراین د.ها توسط صنعت پرداخت پیگیری شپرداخت

صنعت بانکداری صنعتی چند خدمتی است زیرا از یک سو،  تفکیک منجر به تغییرات عمیق یا فروپاشی صنعت بانکداری نشداین 

در ایران هرگونه تغییر و تحوالت فناورانه به ویژه در زمینه مالی با توجه به حساس و استراتژیک بودن آن، به طور و از سوی دیگر، 

-هایی که منجر به تغییرات عمیق در نظام بانکی ائتالفگیری شود لذا زمینه شکلرکزی انجام میمستقیم با مداخله دولت و بانک م



 

 

ها جایگزین بخشی از های استارتاپو نوآوری PSPای هین فعالیتکمتر فراهم است. بنابراشود،  -که تحت حمایت دولت هستند

ه پرداخت از زیرمجموعه صنعت بانکداری به صنعت پرداخت شدخدمات بانک، یعنی خدمات پرداخت شد و باعث انتقال خدمات 

ها تکگذار به پی. این تحوالت فراتر از تغییر معماری صنعت بوده و تفکیک صنعت پرداخت از بانکداری را به همراه داشته لذا است

وز و ایجاد تحوالت نهادی بسیار محتاطانه ها و ارائه مجنامهدر کشور از مسیر گذار جایگزینی فناوری پیروی کرده اما در تدوین آیین

ها از الگوی تناسب و تطابق پیروی تکعمل شده که باعث سرعت کم و تدریجی بودن تغییرات شده است. بنابراین جایگزینی پی

  کند. می

 گیرينتیجهبحث و  -5

بازیگران و ارتباط آنها با هم و رفتارشان در مقابل آن به بررسی سازی تک و بهینهبا هدف شناسایی نحوه گذار به پی مطالعه حاضر

خدمات پرداخت در ابتدا زیرمجموعه صنعت دهد شواهد نشان می .پرداخته استین نامه، قانون و ارائه خدمات نوتغییرات آیین

عث اختالل در رژیم سنتی شد و انگیزه الملل باشد. توسعه منظر و فشار حاصل از تحوالت فناورانه در سطح بینبانکداری ارائه می

افزاری های نرمها به عنوان بازیگران مسلط رژیم، آمادگی الزم برای تطبیق با تحوالت را نداشتند لذا شرکتتغییر را ایجاد کرد. بانک

های پرداخت نیز فعالیت استارتاپ .تاسیس شدند هاجهت کمک به بانک با مجوز بانک مرکزی PSPهای خصوصی در قالب شرکت

ها جایگزین بخشی از خدمات بانک، یعنی های استارتاپو نوآوری PSPهای فعالیت ،گیری شاپرکبا شکل کردند.خود را آغاز 

گذار به خدمات پرداخت شدند و باعث انتقال خدمات پرداخت از زیرمجموعه صنعت بانکداری به صنعت پرداخت شدند. لذا 

و به دلیل تدریجی بودن تغییرات از الگوی تناسب و تطابق است  ز مسیر گذار جایگزینی فناوری پیروی کردهها در کشور اتکپی

 کند.پیروی می

 

 تک از مسیر جايگزينی فناوري، گذار به پی7 شکل



 

 

کل نظام مالی که متشکل های مالی در سطح به فناوری مسیر گذار ،(1398) و همکاران محقردر مقایسه با سایر مطالعات انجام شده، 

ها از مسیر تحول انجام شده است. مطالعه تکگذار به فین نتیجه گرفتندبررسی کردند و  را از بورس، بیمه، بانک و پرداخت است

های ذکر شده )بورس، بیمه، بانکداری و پرداخت( هماهنگ و به موازات هم نبوده با تاکید بر اینکه گذار در هر یک از حوزهحاضر 

ها متفاوت بوده است، مسیر گذار مشابهی های نوین مالی و سطح آمادگی بازیگران در هر یک از حوزهست و استقبال از فناوریا

ها برآمد و تکای محدود، در سطح صنعت پرداخت، در صدد شناسایی مسیر گذار به پیبرای آنها متصور نبوده و با تمرکز بر دامنه

 نتیجه گرفت مسیر گذار از نوع جانشینی فناوری بوده است. 

میان  رتباطاتدهی به ابر اساس روایت ارائه شده از کشور ایران، پیشنهادات سیاستی این مطالعه دو بعد دارد. در بعد اول سازوکار شکل

سال از تفکیک صنعت پرداخت  10. با وجودیکه حدود فته استبازیگران در برابر تغییرات نهادی و تحوالت فناورانه مورد توجه قرار گر

ها هستند. نظام کارمزد ها وابسته به بانکPSPاز بانکداری میگذرد، هنوز تعامالت درستی میان بازیگران شکل نگرفته است.برای مثال 

کل نگرفته است. در این شرایط نیاز های پرداخت به درستی شها با استارتاپPSPها با یکدیگر و همکاری PSPمشکل دارد، همکاری 

دانش سیاستگذاران، تعدیل در رگوالتوری و اصالح قانون و  تحت تاثیراست که برای اصالح و تعدیل روابط به مداخله سیاستی دولت 

شود در حالیکه برخی سیاستگذاران اتخاذ میمتمرکز توسط دولت اغلب به طور . تصمیمات قرار دارد سیاستگذارانهمچنین سطح آگاهی 

های غیرمتمرکز و مشورتی است. با مشارکت گرفتن سایر نیاز به تغییر رویه و استفاده از شیوه لذا ؛ندارندآشنایی های مالی فناوری با

دوم، مداخله سیاستی در  بعد یابد.بازیگران در تصمیمات، پذیرش تصمیمات از سوی بازیگران و مشروعیت تصمیمات نیز افزایش می

های متمرکز است؛ که اگر فراهم نباشد زمینه فعالیت برای ارائه خدمات نوآورانه استارتاپ توسعه کنامای سازی شرایط زمینهگذار به فراهم

 .ی دولت داردشود. این مورد نیاز به پیگیری جدتک فراهم نیست و مانعی در مسیر گذار خواهد بود و باعث کاهش سرعت گذار میفین

در مصنوعی و ... بیشتر از قبل اینترنت اشیا، هوش مانندهای نوین شرایط استفاده از فناوری ،فراهم شدن زیرساخت اولیه در صورت

را در پی داشته باشد و به تدریج و خدمات نوین های متعدد تواند سرریز و توالی از نوآوریشود که میفراهم میحوزه پرداخت 

 گیری نهادهای جدید و تغییر معماری سیستم شود. حذف برخی نهادها و شکلباعث 

ها، مستلزم فرهنگسازی و آموزش شهروندان است که کاربر نهایی خدمات تر شدن فناوریوقوع تحوالت ذکر شده به لحاظ پیچیده

نهادی، بحث آموزش شهروندان  اتت و اصالحبرای ارتقا زیرساخ ریزیبه موازات برنامهشود پرداخت هستند. بنابراین پیشنهاد می

در  های مالی تاثیرگذار است.بر افزایش اعتماد آنها به فناوریو ارتقا سواد دیجیتال نیز مورد توجه قرار گیرد. ارتقا سواد شهروندان 

های دولتی از وجود دارد. استقبال سازمانها نیز تک. این درباره اعتماد شهروندان به فینباال استدولتی های سازمانایران، اعتماد مردم به 

تک به عنوان کاربر و مشتری در ایجاد اعتماد میان مردم و کاهش نگرانی از ناامنی بستر ارائه خدمات، اثر مثبت پیهای خدمات استارتاپ

ها و خدمات، بهتر تک شناسایی شده است و با توجه به تعدد استارتاپدارد. در این راستا با توجه به مسیر گذار جایگزینی که برای پی

های فرصت و افزایش کاربران این خدمات باشد. در این راستا ارائه خدمات به اصناف گوناگون پیشنهاد است تمرکز بر ایجاد پنجره

 تلف خدمات سفارشی ارائه شود. های مختلف متناسب با شرایط سن و جایگاه اجتماعی و شغلی مخشود. یعنی به گروهمی

با روش پژوهش کیفی شناسایی مسیر گذار  به منظور مقالهاین های این پژوهش میتوان به عدم دسترسی به خبره اشاره نمود. از محدودیت

محدودیت در دسترسی دلیل  بهبه تحلیل رفتار بازیگران در برابر تحوالت فناورانه و تغییرات نهادی طی زمان پرداخته است. روایت پژوهی 

تنها با دو خبره از دانشگاه بررسی و شناسی گذار نوعشنایی داشته باشند لذا آهایی که هم به فناوری مالی و هم به ادبیات گذار به خبره

 . استشدهتایید 



 

 

مورد بررسی قرار دهند تا تصویری را به تفکیک  تکفینهای در پایان پیشنهاد میشود مطالعات آتی تحوالت فناورانه در سایر زیرشاخه

 های مالی مختلف حاصل شود.جامع از گذار در حوزه
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