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Abstract: 
    Today, the financial technology industry (FinTech) is developing more and more than in the 

past and has attracted the attention of users. In this regard, FinTech startups have tried to expand 

their activities by attracting users and diversifying the services they can provide. Undoubtedly, 

they will play a more colorful role in the financial system of Iran in the coming years. Therefore, 

the decision makers in the banking and financial industry of the country need to know the 

possible future of these startups. The purpose of this research is to investigate the position of 

fintech start-ups in Iran's financial system in 1410 and it is of a qualitative and practical type, 

its statistical population includes experts in the financial field, bank managers, managers of 

fintech start-ups and politics. The snowball method was used for sampling and 15 people were 

selected purposefully and using the analysis of cross effects, influential factors and key 

components were extracted, then using Scenario Wizard software for structural analysis and 

checking how these factors affect Also, the extraction of scenario spaces has been used, and 

finally, 4 compatible and probable scenarios related to the future of startups in the fintech 

industry include conquering the territory (complete dominance of startups), competition in 

conquering the industry (competition of banks and startups), remaining (the lack of acceptance 

by users and the banking industry of start-ups) and the gradual death of a dream (failure of start-

ups) have been extracted and described. After narrating the scenarios and through the findings 

of the expert panel and summarizing them, an attempt was made to provide strategic 

recommendations for the managers and policymakers regarding the future of fintech startups. 
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 چکیده
د توجه ( هرچه بیشتر از گذشته درحال توسعه بوده و مورتکفینمالی) امروزه صنعت فناوری    

به خدمات  های فینتک با جذب کاربران و تنوع بخشیآپاستارتکاربران قرارگرفته است. در این راستا، 

ر نظام دهای آینده نقش پر رنگ تری داشته و بی شک در سالقابل ارائه، سعی در گسترش فعالیت خود 

ند شناخت بانکداری و مالی کشور نیازم ۀگیرندگان درحوزمالی ایران خواهند داشت. از این رو تصمیم

در  تکفین هایآپاستارتبررسی جایگاه این پژوهش  ها هستند. هدفآپاستارتاحتمالی این  ۀآیند

 ۀان حوزآماری شامل خبرگ ۀو از نوع کیفی و کاربردی است، جامع است1410در افق ایران مالیسیستم 

لوله برفی و سیاست است. برای نمونه گیری ازروش گ تکفینهای آپاستارتمالی، مدیران بانکی، مدیران 

عوامل  گیری از تحلیل اثرات متقاطع،نفر به صورت هدفمند انتخاب و با بهره15استفاده شده است و

ساختاری و  ویزارد جهت تحلیل سناریو افزارنرمکلیدی استخراج گردید، سپس از  هایمؤلفه تأثیرگذار و

ستفاده اثرپذیری این عوامل نسبت به هم و استخراج فضاهای سناریویی ا بررسی چگونگی اثرگذاری و

شامل فتح  تکفینی هاآپاستارت ۀارتباط با آیند سناریوی سازگار و محتمل در 4شده است و در نهایت

ها(، درجا آپاستارتها و درتسخیرصنعت)رقابت بانک ها(، رقابتآپاستارتقلمرو)تسلط کامل 

ویا)ناکامی ها( و مرگ تدریجی یک رآپاستارتکاربران و صنعت بانکداری از  ماندگان)عدم استقبال زیاد

های موجود در پنل و از طریق یافته ها( استخراج و توصیف شده است. پس از روایت سناریوهاآپاستارت

 تکفینهای آپاستارت ۀهای راهبردی در خصوص آیند، تالش شد توصیههاآنبندی خبرگان و جمع

 .گذاران مربوطه ارائه شودسیاست برای مدیران و
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مقدمه -1  

تنها به دلیل جدید بودن یا خاص بودنشان  ،ها در جهانتکفینهای مالی و آپاستارت

اند، بلکه ارائه خدمات بانکی و مالی با هزینه کمتر، سریع و فراگیری مورد استقبال قرار نگرفته

نیست، سبب  هاآنکه نظام بانکداری سنتی به طور مطلوبی قادر به پاسخگویی به  هاآن

 ها گردیده است. این امر حضور و فعالیت این رقبا و بازیگران جدید را درتکفینارزشمندی 

(. McKinsey & Company,2016های مالی پر اهمیت کرده است )بازار خدمات و تراکنش

های پایی هستند که با استفاده از اینترنت و فناوریهای نوشرکت تکفینهای آپاستارت

مالی را با کیفیت، شفافیت و سرعت بیشتر و هزینه کمتر و با حفظ امنیت  ۀنوین خدمات حوز

 و استفاده زیاد تیاهم لیبه دل، (,2016Zavolokina, Dolata & Schwabeدهند )انجام می

به خود گرفته است و به عنوان  دیگریشکل  یوکار بانک ، کسبنینو یهایوراز فنا روز افزون

 نوآوریو  بازبینی یها برابانک ، از یکسوشده است لیتبد یبانکدار ازریناپذ ییجدا یبخش

نوآورانه،  یبا کسب و کارها همکاریو  تعامل شیمدل کسب و کار خود در حال افزا

به لطف  یبانکدار ستمیساز سوی دیگر و دباشنیم انیدانش بن یهاشرکتو  هاآپاستارت

 دیتهد کی به عنوان تواند یو رشد است که هم م رییدر حال تغ دیجدو  خالق گرانیباز نیا

فرصت  کیبه  یریانعطاف پذ و محسوب شود و هم با عملکرد مناسب یسنت یبانکدار یبرا

ها و بانک تکفینهای خود ارزیابی شرکت(. Romanova & Kudinska,2017) شود لیتبد

ای وجود دارد که مالحظهخوانی قابل هم هاآنحاکی از آن است که میان نقاط قوت و ضعف 

در اقتصاد  (. ,2015Economist Intelligence Unitدهند ) های یکدیگر را پوشش میریسک

ها به عنوان بازیگران توسعه در اقتصاد در نظرگرفته می شوند. دلیل آپاستارتجهانی، 

ای ها در رشد اقتصادی وایجاد اشتغال در سطح ملی، منطقهاهمیت این موضوع، نقش آن

 7/3ها رشد تکفین 2025(. بر اساس برخی برآوردها تا سال ,2010kane) باشدوصنعتی می

 ,Manyika, Lund) رقم خواهند زد 2015تریلیون دالری را در تولید جهانی نسبت به سال 

Singer, White & Berry,2016.) 

 یبانک یهااست که به حوزه ینوظهور بوده و چند سال یصنعت ،رانیدر ا تکفینصنعت 

 یمختلف جهان یها در عرصه هایحضور و استفاده از فناور شیروند افزا .است افتهیکشور راه 

کرده است. در  تیز سراین رانیبه ا یجهان ندیفرا نیاز ا ییهامشهود است و بخش کامالً

بانکی  ۀهای فعال حوزآپاستارتدوجانبه برای تسهیل فعالیت  نامهتفاهم 1398تیرماه سال 

های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری کشور بین ستاد توسعه فناوری
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داری باز کشور امضا شدکه ریاست جمهوری و شرکت فرابوم به عنوان نخستین پلتفرم بانک

ه کاری سنتی دگذر از بانک اقتصادی کشور، ۀن هدف این شرکت از فعالیت در عرصتریمهم

بیشتر مبتنی بر جذب منابع و سود سپرده است به بانکداری مبتنی بر کارمزد برای اکوسیستم 

مین مالی در برنامه ششم توسعه نیز به موضوع تأ ،کشور است تکفینبانکداری، پرداخت و 

مالی و بانکی را بر آن داشته است  ۀابزارهای مالی توجه گردیده است و فعاالن حوز و توسعۀ

های آپاستارتاستای تحقق نوآوری و توسعه خدمات خود در جهت حمایت از که در ر

تحت  تکفینهای آپاستارتگام بردارند، اما باید توجه داشت که رشد و گسترش  تکفین

و  اقتصادی، سیاسی و همچنین تصمیم نهادهای قانونی و سیاستگذار استتأثیر عوامل 

مرادی ،نادری ، دل انگیزان، ها قرار دارد)همچنان مشکالت عدیده ای در مسیر توسعه آن

در  تکفینهای آپاستارتهای ایران نسبت به ظهور العمل بانکعکس(، همچنین 1399

ها آپاستارتاین نوع  به ها نسبتفعالیتی خود خوشبینانه نبوده است. بطور کلی بانک ۀحوز

وارد  هاآنآورند یا با را یک تهدید بزرگ به حساب می هاآنیا  ،لف دارندهای مختنگرش

  .(1398پاینده و همکاران ،)نان را میخرندآهمکاری می شوند و یا 

ها و ارائه خدمات نوین و مشتری مداری گرچه در کاهش هزینه تکفینهای آپاستارت

های مهم همچنان در برخی موارد از حوزهی سنتی  بهتر عمل می کنند اما هابانکنسبت به 

کوشش کرد، ملکی، های سنتی پیشی بگیرند)سازی نتوانسته اند نسبت به بانکمانند اعتماد

های نظام ۀدر حوز مخصوصاًهای مالی آپاستارت ۀ( با این وجود در حوز1400جمکرانی،

زار کسب و کار پرداخت پیشرفت های قابل توجهی صورت پذیرفته است و حدود پانصد ه

محقر، ثقفی، مختار زاده، آزادگان برند )پای این حوزه بهره میهای نوخانگی از خدمات شرکت

های مشتریان فردی و شرکت تکفینهای آپاستارت(. منبع درآمدی بیشتر 1398مهر، 

دهد که مشتریان جوان و ثروتمند بیشترین ها نشان میکوچک و متوسط هستند و بررسی

را دارند و  با توجه به ضریب نفوذ باالی استفاده  تکفینهای آپاستارتاستفاده را از خدمات 

گسترش هر چه  ،از تلفن همراه و همچنین اتصال به اینترنت در ایران و جمعیت جوان کشور

ز خدمات آن ها دور از انتظار نیست و استفاده هر چه بیشتر ا تکفینهای آپاستارتبیشتر 

 (.1399مرادی و همکاران، )

های مالی به شدت مورد توجه قرار گرفته و فناوری تکفینهای اخیر، صنعت در سال

 یگذارسرمایه رشد چشم گیری داشته است، ی در این صنعتگذارسرمایهو میزان  است
 میلیون 930 از شد و برابر 12 از بیش 2014 تا 2008 هایسال بین مالی در فناوری جهانی
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طبا،دانشگر و  ،سالمتیقنبری اسدی) یافت افزایش دالر میلیارد 12 از بیش به دالر

توسط تازه واردان  ،یگذارسرمایهمیلیارد دالر  100بیش از  2010در سال  (،1395،حیدری

  2018 سال اول در نیمهبه عنوان مثال (، Accenture2018) صورت پذیرفت تکفینبه صنعت 

 رقم این صورت پذیرفت که بریتانیا تکفین صنعت در گذاریسرمایه دالر میلیارد 16بیش از 

 سراسر در تکفین صنعت در شده گذاریسرمایه دالر میلیارد 57.9 از درصد 25 از بیش

به خصوص  تکفینی و تمایل به ورود به صنعت گذارسرمایهدهد، میزان می نشان را جهان

، در کنار (Alvarez,2020) است افزایش درحال همچنان گیری ویروس کروناهمهپس از 

توجه به پژوهش در این حوزه در سراسر جهان گسترش یافت و از  تکفینگسترش صنعت 

 و ها فرصت کیجکاسیوات،مانند جنبه های مختلف به آن پرداخته شد، برخی پژوهشگران 

را مورد بررسی قراد داده و برخی  (Kijkasiwat,2021) تکفین یهاآپاستارت برای ها چالش

 (Alvarez,2020) تکفین حاکمیت های نظریه و سطوح ها،چالشآلوارز به دیگر مانند 

ی صنعت هاآپاستارتو  هابانکتعامل بین  و برخی نیز مانند بروبی و کاکانن پرداختند

در  تکفیندادند، صنعت  را مورد توجه قرار( Broby & Karkkainen,2016) تکفین

کشورهای اسالمی نیز مورد استقبال قرار گرفت و پژوهشگران این کشورها در مواردی مانند 

حاکمیت  بهبود برای تکفین اساس بر زکات پرداخت مدیریت

(Utami,Basrowi,Julianas,2019در به بکارگیری فناوری ،) های مالی تالش نمودند، عالوه بر

 تکفینهایی چون توجه به عوامل پذیرش موارد ذکر شده در زمینه

(Purnamasari,Pramono,Haryatlningsih,Arbi Ismail and Shafie,2020 تأثیر صنعت ،)

 ,Meiling,Yahya,Waqas,Shaohuaبهداشت و درمان )بخش ها مانند  بر سایر بخش تکفین

Atif Ali Hania ,2021 تکفین(، نقش ( در توسعه پایدار کشورهاMichael,2022)  و بسیاری

در سراسر دنیا صورت  تکفینهای زیادی در خصوص صنعت پژوهش ،از جنبه های دیگر

، از جنبه های گوناگون به این تکفینپذیرفته است، در ایران نیز همزمان با گسترش و رواج 

 ی بانکیهاآپاستارتبررسی وضعیت ها به صنعت پرداخته شد، برخی از پژوهش

توسعه  فرآیند بررسی( توجه نموده و در برخی دیگر به 1396،مرادیقائمی،دهقان دهنوی و )

 انگیزاندل،نادری و مرادی) عوامل و موانع پیش رو بر تأکید با تکفین هایآپاستارت

 ،نجفیهای این صنعت  )آپاستارتها و ( توجه کرده اند، عوامل مؤثر بر تعامل بانک1399،

نیز مورد توجه قرار گرفته است، در خصوص آینده  (1399،ایراندوست،سلطان پناه و احمدی

هایی صورت پذیرفته ها نیز پژوهشآپاستارتها و در ایران و همکاری بانک تکفینصنعت 
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 خصوصی و بانکی نظام بین راهبردی همکاری چارچوب ارائۀ به مواردی چونت و اس

 هایبانک آینده سناریونگاریو  (1400طهماسبی،سلطانی،شهبازی و اوضاعی،) هاتکفین

اما اکثر  ،( پرداخته شده است1400،پاینده، شهبازی و منطقیتک ) فین با مواجهه در ایران

تحت  ،هاآنپیش روی  ۀو آیند هابانکهای صورت پذیرفته در این بخش از منظر پژوهش

و سناریوهای پیش روی  هاآپاستارتپرداخته شده است و به  ،تکفینتأثیر گسترش صنعت 

 توجه چندانی نگردیده است. هاآن

. ظهور تندسرمایه در ایران هس ۀها به عنوان عمده ترین تأمین کنندسسات مالی و بانکؤم

ها در حال های بانکبا وجود تمام مشکالت و مقاومت تکفینی هاآپاستارتو گسترش 

ور را خدمات مالی در کش ۀچهر ،( و در آینده1396قائمی، دهنوی، مرادی، گسترش است، )

در  هاآپاستارتپیش روی این  از این رو  شناخت و چگونگی آیندۀ دگرگون خواهند کرد.

باالیی  نحوه تصمیم گیری و سیاست گذاری در نظام مالی و صنعت بانکداری کشور از اهمیت

 گیری آیندۀایی عوامل مؤثر در شکلبرخوردار است. لذا این پژوهش ضمن شناس

، در جهت پاسخ به این پرسش است که در شرایط عدم قطعیت و تکفینهای آپاستارت

ی ادر صنعت مالی کشور، چه آینده  تکفینهای آپاستارتپیچیدگی در جایگاه پیش روی 

 قرار دارد؟ صورت پذیرفته است.  هاآپاستارتپیش روی این 

 

 مباني نظری و پیشینه پژوهش -2

تصاویر منسجم و علمی از آینده،  توان به ارائۀمهم آینده پژوهی میهای از مزایا و ویژگی

های مختلف مورد مطالعه، ایجاد اتفاق های حوزهها و خواستهساماندهی چشم اندازها، آینده

های حل مسئله و مشی و اولویتآرا، کمک به تدوین راهبردهای منطقه ای، ارائه مسیر خط

قلی زاده و همکاران، ) افزایش آگاهی و دانش بازیگران کلیدی و تصمیم گیرندگان اشاره کرد

پژوهان است و در یکی از روشهای رایج در تحقیقات آینده 1تحلیل اثرات متقاطع (.1398

ای یافته است و تحت عنوان تحلیل اثرات متقاطع یا تحلیل نگاری کاربرد گستردهآینده

رویداد  ثیر یکاین روش تالش می شود تا احتمال تأگیرد، در ساختاری مورد استفاده قرار می

توان در (. از روش تحلیل اثرات متقاطع می Gordon,2012) بر رویداد دیگر پیش نگری شود

سناریو نویسی یا سناریو پردازی روشی برای شناختن  جهت خلق سناریو استفاده نمود.

                                                      
1 Cross Impact Analysis  
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که در فضای پیچیده و دارای  های آمیخته با عدم قطعیت است و روشی نظام مند استآینده

یری یاری کرده و توانمند گریزی و تصمیمرا برای برنامه هاناافراد و سازمعدم قطعیت، 

 (.1399، جهانشاهی مرزبان، رضایان،)سازدمی

توسعه و تحقیق بازار  آفرین و نوپایی هستند که در مرحلۀی کارهاشرکتها آپاستارت

(، 1398 ،راننجفی و همکابا تکنولوژی های سطح باال در ارتباط هستند) بوده و غالباً

ی جدید و خالقی هستند که از فناوری جهت حل مشکالت هاشرکت، آپاستارتی هاشرکت

به کسب و کارهایی اطالق می گردد که با  تکفینصنعت های آپاستارت گیرند،بهره می

خدمات نوآورانه مالی پرداخته و یکی  ی خود به ارائۀافزارنرمافزاری و استفاده از توان سخت 

های مبتنی بر فناوری در آن شکل آپاستارتهایی است که از مهمترین و پرسود ترین حوزه

ها با کسب و کارهای عادی را آپاستارت(، تفاوت بارز 1396 ،قائمی و همکاران) اندگرفته

این امر باعث افزایش میزان  دانست که هاآنفعالیت  قبلی در زمینۀ ۀتوان در نبود تجربمی 

 (.1395 نادری و همکاران،) گرددمی هاشرکتریسک در این 

ای جدید برای هفناوری مالی، به تکنولوژی به معنی Financial Technology)) تکفین

ها قادر  تکفینها در صنعت مالی اطالق می شود، خدمات و سرویس تولید محصول و ارائۀ

ها ومدیریت مالی مین مالی جمعی، پرداختمختلفی مانند تأ های مالید سرویسهستن

شخصی و مدیریت دارایی را با سهولت بیشتر و کارمزد کمتر به مشتریان ارائه نمایند 

(Bhandari,2020این فناوری .) های ارائه افزارنرمها اگرچه در ابتدا بر موضوعاتی چون بهبود

به ضعف سیستم بانکی  در حال حاضر با توجهاما  ،شده در سیستم پرداخت متمرکز بودند

بروکراسی و مطابق با  خدمات بانکی نوین در زمان کوتاه و با کاهش حداکثری سعی در ارائۀ

 ,Dunkley,Eها و سایر در خواست کنندگان خدمات مالی دارند )مشتریان بانک نیازهای روز

2016 .) 

وجه زیادی را به خود جلب نموده ، تبا وجود آن که مفهوم نسبتاً جدیدی است تکفین

( در پژوهشی، با استفاده 1400شهبازی و منوچهر منطقی در سال)رضا پاینده، میثم  است.

و شگفت  هانامالی از طریق مصاحبه، پیش ر خبرۀ15آمیخته و بهره گیری از نظر از روش 

خبره و  33سازها را به کمک تحلیل مضمون فهرست کرده و سپس در قالب نظر سنجی از 

بندی نموده و در انتها با ای و به کمک تاپسیس فازی اولویتتک نمونه tبا استفاده از آزمون 

روش جهانی کسب وکار اقدام  بانک ایرانی و مبتنی بر 16مدیر ارشد بانکی از 144مشارکت 

دو عدم قطعیت مهم نمودند، این دو عدم قطعیت احراز هویت دیجیتال سناریو با  4ین به تدو
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سرانجام راهبردهای سرویس بالگین  بودند و تکفینهای مختلف یکپارچه و توسعه گونه

معرفی  تکفینکاربردی برنامه نویسی به عنوان راهبرد پا برجای بانک و  اختصاصی و رابط

گردد در سه محور حکمرانی ملی، شبکه همکاری ها توصیه میبانک گردید. در این پژوهش به

شهبازی و ، پایندهو مدیریت فناوری جهت اتخاذ سناریوی متناسب بهره گیرند.)

  (1400منطقی،

(در پژوهشی با تأکید بر عوامل 1399دل انگیزان سال) شیوا مرادی، نادر نادری و سهراب

 13با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد و مصاحبه نیمه ساختار یافته با  و موانع پیش رو

بزرگترین  ،تکفینهای آپاستارتها و بنیانگذاران تکفینبانکی در حوزه  ۀنفر از مدیران خبر

گذاری، نبود استراتژی شفاف در را مشکالت مربوط به قانونها آپاستارتموانع توسعه این 

مکاری و شرایط سیاسی و کالن اقتصادی کشور به ویژه تحریم برشمرده و ها جهت هبانک

ها، آپاستارتسازی متناسب با نیاز دراهبردهایی از جمله تدوین قوانین جدید، استاندار

تسهیل فرایندهای بانکداری باز و ترسیم نقشه راه تحول دیجیتال صنعت بانکداری با همکاری 

، مرادی، نادری)توصیه نمودند.  تکفینهای آپاستارتجهت توسعه  را در ذی نفعان کلیدی

 .(1399دل انگیزان، 

که توسط رضا کوشش کرد شولی، محمد حسن ملکی و رضا غالمی جمکرانی در پژوهشی 

شناسایی  ،فناوری مالی در ایران ۀثر بر آیندی مؤهاناپیش ر ،صورت پذیرفت 1400در سال 

پیش ران با استفاده از نظر خبرگان و روش  14ین پژوهش ابتدا و اولویت بندی گردید. در ا

 2عامل از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی فازی نوع  7تحلیل فازی شناسایی شد، سپس 

المللی، ینی میزان سهولت مبادالت و معامالت بهانامورد تحلیل قرار گرفت و در انتها پیش ر

سسات مالی سنتی، توجه به عالیق و دیدگاه با مؤ تکفینهای همکاری بین مؤسسات مدل

ها تکفین ۀآیند در ثیر رابیشترین تأ ،گیری قوانین و مقررات ذی نفعان در شکل

  .(1400، جمکرانی،کوشش کرد، ملکی)داشتند.

در پژوهشی  1396محمد رضا قائمی، محمد علی دهقان و نرجس سادات مرادی در سال 

مدیر  50ی و توزیع پرسشنامه بین بیش از انهااسنادی و کتابخبا استفاده از روش مطالعه 

بانکی پرداخته  ۀهای حوزآپاستارتبیان سه فرض مختلف به بررسی جایگاه واقعی بانکی با 

ها آپاستارتی نو پا و هاشرکتنخست جایگزینی فرض و آن را مورد تحلیل قرار داده اند: 

ایل که با موافقت کمی همراه بوده است، فرض دوم عدم تم ،به جای سیستم بانکداری ایران

قت نسبی مواجه ، که با موافبانکداری به علت مشکالت کشور ها در ورود به حوزۀآپاستارت
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با  هاآپاستارتبوده است و فرض سوم جلب اعتماد وحضورمردم و مسئولین توسط 

، دهقان قائمی،) االیی رسیده است.ت بقکه با اجماع کلی به مواف بسترسازی مناسب بوده است

 .(1396، مرادی

نیما مختار زاده و ماندانا آزادگان مهر در ، فاطمه ثقفی در پژوهشی که توسط علی محقر،

گر مالی و ساز و کارهایی که تسهیل ۀوضعیت تحول حوز ،صورت پذیرفته است 1398سال 

تغییر صنایع  چند موردی، و مسدود کننده تغییر هستند شناسایی شده است و با مطالعه

بخش مالی در ایران  ،بانک، بیمه و بورس مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این پژوهش

های دیگر نظیر فناوری اطالعات است و های توسعه یافته در بخشکننده فناوریمصرف

ه نیستیم جهایی با ظرفیت تحول آفرینی باال مواجه هستیم اما با حالتی موااگرچه با فناوری

ای و بر هم زدن رژیم صنعت را داشته باشند. امکان تحول ریشه که تازه واردها به صنعت،

را در  تکفینپای های نوگرچه نمی توان نقش شرکتا ،دهدهای این مقاله نشان مییافته

گری وابسته به تنظیم رانه در بخش مالی،وتحول صنعت مالی نادیده گرفت اما عمده تحول نوآ

های نهادی گیرد و زیر ساختهای صنعت صورت میوضعیت مسلط خش و همچنین رفتار وب

انند در برابر وقوع توبه نحوی که می ،نقش مهمتری در تغییر دارند ،و بازیگران مسلط صنعت

ثر با ومت کرده یا با برقراری ارتباط مؤهای تازه وارد مقاتکفینثیرگذاری تحول و حتی تأ

 .(1398، آزادگان مهر، مختار زاده، ثقفی، محقر)ردها سرعت تحول را بیشتر نماینداین تازه وا

با استفاده  1399غفار تاری و حمید رضا پر حلم در پژوهشی توصیفی و پیمایشی در سال 

نفر از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره  182از پرسشنامه محقق ساخته توزیعی بین 

نتایج این پژوهش ها پرداختند، آپاستارتو رشد  ءبه عوامل بقا ،ها در شهر تهرانآپاستارت

شناخت  های بازار، منابع مالی، هوش تجاری و نوآوری،استفاده از فرصت ثیرنشان داد تأ

های بازاریابی و تکنولوژیکی بر رشد قابلیت گذاری در توسعه وتحقیق،سالیق مشتری، سرمایه

ای ودانش بازار تأیید های شبکهابلیتثیر قمثبت و معنادار است و تأ هاآپاستارت ءبقا و

 (.1399، تاری و پرحلم)نشد

در اسکاتلند را بررسی و دو  تکفینمحیط  2016ای در سال در مقاله کاکانن بروبی و

های سنتی تدوین نمودند، در سناریوی نخست ها و بانکتکفینتعامل  ۀسناریو برای آیند

کاهش می یابد و هیچ  تکفینهای اسکاتلند و همچنین سهم بازار فعاالن پذیری بانکرقابت 

ها به همکاری پرداخته و تکفینها و اقدامی صورت نخواهد پذیرفت. در سناریوی دوم بانک

 ،د: همکاری بین کسب و کارهای نوپا، نهادهای مالیپیشنهاد را مطرح می نماین 5محققین 
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ایجاد یک مرکز بزرگ داده نهاد مالی و اتصال به مراکز مالی –ان اسکاتلند ها و پارلمدانشگاه

ارتقای آموزش در  –ایجاد یک رمز ارز اسکاتلندی  –های امنیتی دیجیتال با توجه به اقدام

 & Broby)تکفینهای ی برای شرکتگذارسرمایهایجاد صندوق  – تکفین ۀحوز

Karkkainen,2016). 

 تکفینهای آپاستارتهای ها و چالشبه بررسی موفقیت 2019در سال  ورس و همکاران

ارشد و  یراننفر از مد 10و با مصاحبه با پرداختند  مبنایی های نظریۀبا استفاده از تکنیک

عمومی  عامل 9شامل  ،عامل کلیدی 15 ،گذار در این زمینهسرمایه 8ها و آپاستارتاجرایی 

ری مداوم، استفاده ایده و اجرا، یادگی سرمایه، تناسب محصول و بازار، : کار آفرین، تیم،از قبیل

: از قبیل تکفینهای آپاستارت ۀژعامل وی 6سازی و المللی کردن و شبکهمشتری، بین

 ،B2B مزیت فناوری، اطالع و آگاهی نسبت به قوانین و مقررات، تمرکز بر روی مدل های

ایی ان ریسک پذیر شناسگذارسرمایههای ضروری، پتانسیل رشد وگزینه های خروج مشارکت

 (.werth et al.,2019) شدند

 را مورد بررسی تکفینهای آپاستارتهای در پژوهشی چالش لی و شین 2018در سال 

مل ی سنتی را شاهابانکو  تکفینهای آپاستارتدادند و شش چالش اصلی پیش روی  قرار

سازی فناوری، امنیت و حریم خصوصی و مدیریت مشتری، قوانین و مقررات، یکپارچه

 .(Lee, I., & Shin,2018)بر شمرده اند.  را مدیریت ریسک

خدمات مالی  ۀها در ارائتکفینمهمترین مزیت رقابتی  2018در سال  1سسه کاپجمنیؤم

بیشتر در غیاب موانع قانونی، بهبود  ها را مورد بررسی قرار دادند و چابکیدر مقایسه با بانک

ها نوآوری در محصوالت و خدمات جدید، کاهش هزینه تجربه مشتری، توسعه محصول جدید،

 capgeminiمعرفی نمودند) تکفینهای آپاستارتو مدیریت داده را به عنوان مزیت رقابتی 

&EFma co,2018). 

در   Economist Intelligence Unit(EIU)توسط  2014همچنین در تحقیقی که در سال 

خواسته شد  آپاستارتهای مدیر ارشد بانکی و مدیر شرکت 200بریتانیا صورت پذیرفت از 

های این پژوهش بانکداری خرد بیان کنند، یافته ۀتا نظر خود را در مورد چشم انداز و آیند

را تهدیدی  تکفین آپارتاستهای شرکت ،حاکی از آن است که بیش از دو سوم بانکداران

ها به این چالش بی نیز معتقدند که بانک هاآنها می پندارند و اکثریت جدی برای بانک

ها در مرحله پیش بانک %80گیرند و در پایان بیان می شود که تفاوت بوده و آن را نادیده می

                                                      
1 Capgemini & Efma co 
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 Economist)ماننداقی میب تکفینهای آپاستارتریزی در مواجهه با تهدید عملیات یا برنامه

Intelligence Unit,2014). 

 2020در سال باخر شوین آرمینو  لوهواسر اس تودور، کلوس اف میالن، هورنوف الرس

به دنبال پاسخ به این پرسش  بریتانیا و آلمان فرانسه، کانادا، هایبانک ترینبزرگبا بررسی 

 انجام را کار این شدتی چه با کنند؟می همکاری هاتکفین با معموالً هابانک کدامبودند که 

 هابانک؟ و به این نتیجه رسیدند که دهندمی ترجیح را مشارکت از شکل کدام و دهند؟می

 ارشد مدیر یک یا و کنندمی دنبال را شده تعریف کامالً  دیجیتالی استراتژی یک که زمانی

 هاتکفین با که دارد بیشتری احتمال توجهیقابل طوربه گیرند،می کار به را دیجیتال

 کنند،می گذاریسرمایه کوچک هایتکفین در بیشتر هابانک این، بر عالوه. همکاری نمایند

 کنند.می ایجاد تربزرگ هایتکفین با را محصول با مرتبط هایهمکاری اغلب اما

(Hornuf,F.Klus,S.Lohwasser and Schwienbacher,2020). 
 تحلیل و در پژوهشی، تجزیه چن ژو و لو جینگی ،هو هاوکسوان ،پی تیانلی 2022در سال 

کرده و به این نتیجه  اتخاذ تکفین ریسک از جامع بررسی یک انجام برای را فازی مجموعه

 بر مؤثر غالب عوامل درصد، 80 تا قانونی ریسک و اخالقی خطر فناوری، ریسک که رسیدند

 و بازار ریسک برجسته، مانند اعتباری هایریسک سایر که حالی در هستند، تکفین ریسک

 اما دارند، ریسک کمتری گرددتوجه می هاآن به سنتی مالی حوزۀ در عملیاتی که ریسک

 .(Tianlei Pi,Haoxuan Hu,Jingyi Lu and Xue Chen,2022) گرفت نادیده را هاآن توان نمی

باشد، می های آنو فناوری صنعت مالیتوجه پژوهشگران به بررسی ادبیات تحقیق بیانگر 

تمامی ابعاد پیش روی  ،نگرتعداد کمی به صورت کلهای صورت گرفته، اگرچه در پژوهش

یقات کل نگر نیز بیشتر قدر این میان تح را مورد بررسی قرارداده و تکفینهای آپاستارت

 هاآنی های پیش رویا عوامل موفقیت و چالشو  تکفینهای آپاستارتها و به ارتباط بانک

ها توجه آپاستارتاحتمالی این  ۀپرداخته شده است و به چگونگی و ساخت تصاویری از آیند

های و بینش گرفتههای جهان واقعی را در نظر پیچیدگی، هاسناریوکمتری گردیده است، 

 منطقی یترتیب کرده ووص آینده را، با ترتیبی منطقی از رویدادها بازنمایی صجایگزین در خ

در این پژوهش تالش گردیده است تصاویری (، لذا 1387، ناظمی)دهندرویدادها را نشان میاز

و با استفاده از سناریو  هاآنثر بر با شناسایی عوامل مؤ تکفینهای آپاستارتهای از آینده

 ارائه گردد.
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 خالصه نتایج پیشینه تحقیق :1جدول

 نتایج محقق

 پاینده، شهبازی و منطقی

1400 

سناریو با دو عدم قطعیت احراز هویت دیجیتال یکپارچه وتوسعه گونه های 4
تدوین گردید و راهبردهای سرویس بالگین اختصاصی و رابط  تکفینمختلف 

مشخص  تکفینکاربردی برنامه نویسی به عنوان راهبرد پا برجای بانک و 
گردد در سه محور حکمرانی ملی، شبکه همکاری ها توصیه میشدو به بانک

 و مدیریت فناوری جهت اتخاذ سناریوی متناسب بهره گیرند.

 انگیزانمرادی، نادری، دل 

1399 

ها جهت گذاری، نبود استراتژی شفاف در بانکمشکالت مربوط به قانون
همکاری و شرایط سیاسی و کالن اقتصادی کشور به ویژه تحریم را موانع 

ها، آپاستارتسازی متناسب با نیاز دتوسعه و تدوین قوانین جدید، استاندار
تحول دیجیتال صنعت  تسهیل فرایندهای بانکداری باز و ترسیم نقشه راه

 اند.بانکداری با همکاری ذی نفعان کلیدی را جهت توسعه برشمرده

کوشش کرد، ملکی، 

 جمکرانی

1400 

 7 ن با استفاده از نظر خبرگان و روش تحلیل فازی شناسایی وپیش را 14
مورد تحلیل قرار  2عامل از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی فازی نوع 

های المللی، مدلیزان سهولت مبادالت و معامالت بینگرفت، پیش ران های م
با مؤسسات مالی سنتی، توجه به عالیق و  تکفینهمکاری بین مؤسسات 

 ۀگیری قوانین و مقررات بیشترین تأثیر را در آینددیدگاه ذی نفعان در شکل
 ها داشتند.تکفین

 قائمی، دهقان، 

 مرادی

1396 

های حوزه بانکی تحلیل نمودند، آپاستارتسه فرض را در خصوص جایگاه 
ها به جای سیستم بانکداری ایران که با موافقت آپاستارتنخست جایگزینی 

 ۀها در ورود به حوزآپاستارتکمی همراه بوده است، فرض دوم عدم تمایل 
بانکداری به علت مشکالت کشور که با موافققت نسبی مواجه بوده و فرض 

ها با بسترسازی آپاستارتمردم و مسئولین توسط  ورسوم جلب اعتماد وحض
 مناسب بود که با اجماع کلی به موافت باالیی رسیده است.

 محقر، ثقفی،

 مختارزاده، 

 آزادگان مهر 

1398 

 

های توسعه کننده فناوریبر اساس این پژوهش بخش مالی در ایران مصرف
هایی و اگرچه با فناوریهای  دیگر نظیر فناوری اطالعات است یافته در بخش

با ظرفیت تحول آفرینی باال مواجه هستیم اما با حالتی مواجه نیستیم که تازه 
ای و بر هم زدن رژیم صنعت را داشته واردها به صنعت امکان تحول ریشه

رانه در بخش مالی، وابسته به تنظیم گری وباشند، همچنین عمده تحول نوآ
ط های صنعت صورت می گیرد و زیر بخش و همچنین رفتار و وضعیت مسل

 ساخت های نهادی و بازیگران مسلط صنعت نقش مهمتری در تغییر دارند.

 تاری و پرحلم

1399 

های بازار، منابع مالی، ثیر استفاده از فرصتنتایج این پژوهش نشان داد تأ
ی در توسعه گذارسرمایههوش تجاری و نوآوری، شناخت سالیق مشتری، 

ها مثبت آپاستارتهای بازاریابی و تکنولوژیکی بر رشد وبقاء قابلیتوتحقیق، 
 ای ودانش بازار تأیید نشد.های شبکهو معنادار است و تأثیر قابلیت

Broby & 

Karkkainen 

2016 

های سنتی تدوین نمودند، ها و بانکتکفینتعامل ۀدو سناریو برای آیند
کاهش  تکفینه سهم بازار فعاالن های اسکاتلند کنخست رقابت پذیری بانک



 1401پاییز ( 57 )پیاپی 3 شماره 16 دورهعلمی بهبود مدیریت:  فصلنامه 

 

12 

 نتایج محقق
ها به تکفینها و می یابد و هیچ اقدامی صورت نخواهد پذیرفت و دوم بانک

کارهای  پنج پیشنهاد مطرح گردید: همکاری بین کسب و و همکاری پرداخته
ایجاد یک مرکز بزرگ –ها و پارلمان اسکاتلند نوپا، نهادهای مالی، دانشگاه

های امنیتی دیجیتال اتصال به مراکز مالی با توجه به اقدامداده نهاد مالی و 
ایجاد  – تکفین ۀارتقای آموزش در حوز –ایجاد یک رمز ارز اسکاتلندی  –

 تکفینهای گذاری برای شرکتصندوق سرمایه

werth et al 

2019 

 9عامل کلیدی شامل  15های نظریۀ مبنایی و مصاحبه، با استفاده از تکنیک
عمومی از قبیل : کار آفرین، تیم، سرمایه، تناسب محصول و بازار، ایده عامل 

المللی کردن و شبکه سازی و و اجرا، یادگیری مداوم، استفاده مشتری، بین
: مزیت فناوری، اطالع و آگاهی نسبت تکفینهای آپاستارت ۀعامل ویژ 6

ی ضروری، ، مشارکت هاB2B به قوانین و مقررات، تمرکز بر روی مدل های 
 ان ریسک پذیر شناسایی شدندگذارسرمایهپتانسیل رشد وگزینه های خروج 

Lee, I., & Shin 

2018 

های سنتی  شامل و بانک تکفینهای آپاستارتچالش اصلی پیش روی 
مدیریت مشتری، قوانین و مقررات، یکپارچه سازی فناوری، امنیت و حریم 

 خصوصی و مدیریت ریسک شناسایی گردیده است. 

capgemini &EFma 

co 

2018 

 هابانکخدمات مالی در مقایسه با  ۀها در ارائتکفینمهمترین مزیت رقابتی 
چابکی بیشتر در غیاب موانع قانونی، بهبود تجربه مشتری، توسعه محصول 

، ها و مدیریت دادهجدید، نوآوری در محصوالت و خدمات جدید،کاهش هزینه
 معرفی گردید.  تکفینهای آپاستارتبه عنوان مزیت رقابتی 

Economist 

Intelligence Unit 

2014 

که بیش از دو سوم بانکداران  های این پژوهش حاکی از آن استیافته
ها می پندارند و را تهدیدی جدی برای بانک تکفین آپاستارتی هاشرکت

ها به این چالش بی تفاوت بوده و آن را نیز معتقدند که بانک هاآناکثریت 
در مرحله پیش  هابانک %80نادیده می گیرند و در پایان بیان می شود که 

باقی  تکفینهای آپاستارتریزی در مواجهه با تهدید عملیات یا برنامه
 مانند.می

Hornuf & F. Klus & 

S. Lohwasser &  

Schwienbacher,2020 

 کنندمی دنبال را شده تعریف کامالً دیجیتالی استراتژی یک که زمانی هابانک
 احتمال توجهیقابل طوربه گیرند،می کار به را دیجیتال ارشد مدیر یک و یا

 در بیشتر هابانک این، بر عالوه. ها همکاری کنندتکفین با که دارد بیشتری
 با مرتبط هایاغلب همکاری اما کنند،می گذاریسرمایه کوچک هایتکفین

 کنند.  می ایجاد تربزرگ هایتکفین با را محصول

Tianlei Pi & 

Haoxuan Hu & 

Jingyi Lu & Xue 

Chen 

2022 

 مؤثر غالب عوامل درصد، 80 تا قانونی ریسک و اخالقی خطر فناوری، ریسک
 ریسک برجسته، اعتباری ریسک سایر که حالی در هستند، تکفین ریسک بر

ریسک  گرددتوجه می هاآن به سنتی مالی ۀحوز در عملیاتی که ریسک و بازار
 گرفت. نادیده را هاآن توان نمی دارند اما کمتری
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 روش پژوهش-3

نگر است و از روش برنامه ریزی بر مبنای آینده پژوهش حاضر پژوهشی کیفی،کاربردی و

ای و مشارکت خبرگان مشارکت سناریو استفاده شده است. با مرور اسناد و مطالعات کتابخانه

های حاصل از ها بررسی و احصاء شد، به دلیل محدودیتکننده، عوامل مؤثر و عدم قطعیت

و دسترسی دشوار به جهت حساسیت شغلی خبرگان پژوهش این مرحله  شرایط ویروس کرونا

به طول انجامید، سپس کوشش شده است تا سناریوهای  1401تا مرداد  1400از دی ماه 

شناسایی شود. بدین  1410در افق زمانی سال  تکفینهای آپاستارتتر برای آینده محتمل

های های حاصل از تکنیکنویسی، یافتهاریومنظور با استفاده از روش شناسی آمیخته در سن

های کمی مورد استفاده )پرسشنامه تحلیل آثار کیفی )پنل خبرگان و مصاحبه( با تکنیک

 ترکیب گردید. 1سناریو ویزارد( افزارنرممتقاطع و 

با استفاده  هاآنگیری ها با رویکرد اکتشافی در گام اول منطق شکلبرای استخراج سناریو

ل آثار تبیین شد و در ادامه با روش تحلی هاآنهای ل، عوامل مؤثر و عدم قطعیتاز تحلی

خبرگان  متقاطع، پرسشنامه هایی در قالب ماتریس با دو فرمت متفاوت طراحی و در اختیار

ای مقوله تکفینهای آپاستارتمشارکت کننده در پژوهش قرار گرفت. از آنجایی که مطالعه 

های گیری از دیدگاه متخصصان در حوزهای است نیازمند بهرههچند وجهی و میان رشت

برگی خبرگان پژوهش برای مصاحبه، پنل خ است و با توجه به این موضوع جامعۀگوناگون 

دند مختلف تعیین شهای از میان صاحب نظران  و مدیران و در حوزه و تکمیل پرسشنامه

و کاربردهای  تکفینهای آپاستارتز که جدا از مدرک دانشگاهی، شناخت دقیق و جامعی ا

 آن داشتند. 

سناریو ویزارد است که به جهت تسهیل افزارنرمابزار کمی مورد استفاده در این پژوهش 

در  افزارنرمدر پردازش اطالعات کیفی) نظر خبرگان( استفاده گردیده است. استفاده از این 

شوند کاربرد ای محسوب میمیان رشتههایی که پژوهی و همچنین پروژههای آیندهپروژه

های تحلیل اثر متقاطع بنا نهاده شده است. سناریو ویزارد بر مبنای ماتریس افزارنرمدارد، 

جهت استخراج نظر خبرگان در مورد اثر احتمال وقوع یک حالت  افزارنرمهای این ماتریس

ات کالمی مورد استفاده قرار گر دیگر، در قالب عبارگر بروی حالتی از توصیفاز یک توصیف

های ها بر یکدیگر، سناریوگیرد و در انتها نیز با محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم حالتمی

های سازگار پیش روی سیستم مورد مطالعه، استخراج می شوند. در مجموع، عموماً تکنیک

                                                      
1 The wizard scenario software 
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سیستم در آینده اندازهای کلی از وضعیت یک سازی، متمایل به پرورش چشمسناریو

 (,.2014Hickford et al)هستند.

ها، از طریق کمی سازی دیدگاه های کیفی بر این اساس، پس از گردآوری پرسشنامه

به همراه  افزارنرم. نتیجه خروجی 1ویزارد فراهم شد افزارنرمخبرگان، ورودی الزم برای 

پژوهش تبیین و صورت  اطالعات تکمیلی حاصل از تحلیل آثار متقاطع، در گروه کانونی

سازی در اختیار خبرگان قرار گرفت و در پنل بندی شد و سپس برای توصیف و روایت

تخصصی مطرح گردید و در پنل با اتکا به یک داوری کیفی ) به طور مثال شدت اثر به میزان 

ن آثار متقابل بی ۀزیادی تقویت کننده است و یا به میزان زیادی تضعیف کننده است( دربار

گذاری را تشکیل داد. ها یک شبکه اثرعوامل داوری شد و جمع بندی و همگرایی این دیدگاه

های مختلف عوامل مؤثر، های کلیدی سیستم و حالتاین شبکه روابط متقابل میان مؤلفه

گذاری کلی و میزان سازگاری برای انجام محاسبات آماری و تعیین وزن، اثر افزارنرمورودی 

 منتخب است. سناریوهای 

ی استخراج سرانجام روایت توصیفی هر سناریو با نظر و دیدگاه کیفی خبرگان و عوامل اصل

گان سنجیده ها از طریق رجوع به نظرات خبربه نگارش در آمد. روایی یافته افزارنرمشده از 

ط دی مرتبشد و تالش گردید تحلیلی نظام مند از وضعیت هر یک از عوامل مؤثر و عوامل کلی

لب جدول در فضای سناریوها بدست آید. فرآیند صورت پذیرفته در پژوهش را در قا هاآنبا 

 ذیل می توان خالصه نمود. 
 در ایران تکفینی هاآپاستارت. فرایند شناسایی تبیین سناریو های آینده 2جدول 

 خروجی ها ابزار گام ها

 پویش محیطی .1

 مرور ادبیات

 مصاحبه

 پنل خبرگان

 های کلیدی لفهمؤ

 ثرعوامل مؤ

 عدم قطعیت ها

 سناریو پردازی .2

پرسشنامه تحلیل آثار 

 متقاطع

 سناریو ویزارد افزارنرم

 سناریو های اصلی

 سناریو های فرعی

 اجماع و جمع بندی .3
 پنل خبرگان

 روایتگری

 توصیف سناریو ها

 توصیه های راهبردی

                                                      
سناریو ویزارد به صورت رایگان در اختیار کلیه پژوهشگران قرار داده شده است و روایی و پایایی آن  افزارنرم- 2

   .افزار قوانین کپی رایت رعایت شده استنرمنیز در وب سایت منتشر کننده آن قرار دارد. در استفاده از این 
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 هاتحلیل یافته-4

ین استفاده از نظر خبرگان در پنل تخصصی و همچنثر با در این پژوهش عوامل مؤ

ثر بدست آمد و هفت عامل مؤ تکفینای هآپاستارتمطالعات صورت پذیرفته در حوزۀ 

  کلیدی مورد موافقت و استفاده قرار گرفت.

 :به شرح شکل ذیل مشخص گردیده است ترکیب خبرگان شرکت کننده در این پژوهش

 
 پژوهشکنندگان در . تخصص شرکت1شکل

 
 

ثر هفت گانه سه یا چهارحالت فرضی یا عدم گان پژوهش برای هر یک از عوامل مؤخبر

های مرتبط و عدم قطعیت تکفینهای آپاستارتثر بر آینده عوامل مؤ قطعیت قائل شدند،

 با آن در جدول ذیل بیان گردیده است:

 

 

54%

20%

13%

13%

مدیران بانکی 

مدبران استارت آپ های فین تک 

نک کارشناسان با)متخصصین مالی 
(مرکزی 

نمایندگان مجلس ) سیاست مداران 
(شورای اسالمی
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 برگانشده از پویش محیطی و پنل خثر کلیدی و عدم قطعیت های استخراج . عوامل مؤ3جدول شماره 

 

شده در ماتریس تحلیل متقاطع های تکمیل با مشارکت خبرگان و صاحبنظران پرسشنامه

 توزیع گردید و ماتریس نهایی حاصل جمع بندی و ثبت میانگین دیدگاه خبرگان پژوهش،

تهیه شد و در گروه کانونی پژوهش نهایی گردید. اثرات متقابل  1اکسل افزارنرمبه کمک 

در قالب  -3تا  3های مختلف، در یک طیف عددی از شناسایی شده میان عدم قطعیت

                                                      
1 EXCEL 

 عدم قطعیت عامل موثر كلیدی ردیف

1 
ها با حمایت و همکاری بانک

 تکفینهای آپاستارت

 هاها  توسط بانکآپاستارتپر شتاب در حمایت از  وسعۀت

 هاها  توسط بانکآپاستارتآهسته در حمایت از  توسعۀ

 هاها  توسط بانکآپاستارتثبات در حمایت از 

 هاها  توسط بانکآپاستارترکود در حمایت از 

2 
تمایل و اعتماد کاربران به 

 هاآپاستارت

 هاآپاستارتتقویت عالقه به استفاده از 

 هاآپاستارتثبات عالقه به استفاده از 

 هاآپاستارتتضعیف عالقه به استفاده از 

3 
شرایط و اوضاع اقتصادی 

 حاکم بر جامعه

 های اقتصادی جامعهو شاخص بهبود شرایط

 های اقتصادی جامعهثبات در شرایط و شاخص

 های اقتصادی جامعهتضعیف شرایط و شاخص

4 
های اقتصادی وضع تحریم

 شده علیه ایران

 های وضع شده علیه ایرانرفع تحریم

 ها علیه ایرانثابت ماندن میزان تحریم

 های ظالمانه علیه ایرانتشدید تحریم

5 
 گذار حوزۀنهادهای قانوننقش 

 مالی

 بسیار پویا در وضع و تسهیل قوانین

 به طور نسبی فعال نسبت به وضع و تسهیل قوانین

 منفعل نسبت به وضع و تسهیل قوانین

6 
ی و حمایت مالی گذارسرمایه

 تکفینهای آپاستارتاز 

 های مالیگذاری و حمایتافزایش سرمایه

 های مالیگذاری و حمایتثبات سرمایه

 های مالیگذاری و حمایترکود سرمایه

7 

 

 آپاستارتهای رقابت شرکت

 تکفین

 تکفین آپاستارتهای افزایش رقابت بین شرکت

 تکفین آپاستارتهای ثبات رقابت بین شرکت

 تکفین آپاستارتهای کاهش رقابت بین شرکت
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شد. شرح پرسشنامه ماتریس تحلیل آثار متقاطع،  افزارنرماتریس تحلیل آثار متقاطع وارد م

 در جدول ذیل به تصویر کشیده شده است:
 های مختلف پژوهشماتریس تحلیل آثار متقاطع میان عدم قطعیت.4جدول 

 
پژوهش ها در اختیار خبرگان پرسشنامه مرتبط با تحلیل آثار متقاطع میان عدم قطعیت

اقدام و از  هاآنها نسبت به جمع بندی قرارگرفت و تکمیل گردید. پس از تکمیل پرسشنامه

جهت تحلیل وارد  های مختلف ممکن برای سیستم،تحلیل ساختاری آثار متقاطع میان حالت

  .در شکل ذیل قابل مشاهده است افزارنرمسناریوی ویزارد گردید. ورودی  افزارنرم
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 سناریو ویزارد افزارنرمهای اصلی با استفاده از قطعیت.تحلیل آثار متقاطع میان عدم 2کلش

 
باشد، این ماتریس از هفت سناریو ویزارد می افزارنرم( خروجی ماتریس در 2شکل شماره )

حالت عدم قطعیت دارند پس از امتیازدهی توسط خبرگان و  4الی 3 که هرکدام ثرمؤعامل 

کید های باور پذیر با تأتمل و سناریوهای محگیری از نظرات آنان بدست آمد و سناریومیانگین

 بر نمرات سازگاری و ناسازگاری از این ماتریس حاصل گردیده است.

( میانگین نمرات و نظرات خبرگان مشارکت کننده در پژوهش در پاسخ به 2شکل )

ت و تمرکز آن بر این موضوع است در پاسخ به فرآیند دلفی داده شده اسپرسشی است که 

پیشران )الف( به شرط وقوع عدم قطعیت پیش ران )ب(  که احتمال وقوع عدم قطعیت اول

 چقدر است؟

ثیرگذاری مثبت و ارزش سازگاری غیر سناریوی محتمل با امتیاز تأ 4امل ش افزارنرمخروجی 

سازگاری منفی سناریو ضعیف ثیرگذاری مثبت و ارزش است و سایر سناریوها با امتیاز تأمنفی 

های پژوهش سبب تولید سناریوی جدید روند. تغییر در هر یک از عدم قطعیتبه شمار می
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تصاویر  ،هاریوها سبب می شود ضمن حفظ پیچیدگیخواهد شد. تدوین سنا افزارنرمتوسط 

 کلی، متمایز و قابل درکی از آینده فراهم آید. 

گرها بوده و مجموع آثاری را منعکس می کند توصیفثر کلی ارزش هر یک از امتیاز مؤ

گرهای دیگر در هر سناریوی سازگار است و سازگاری درونی یک سناریو که ناشی از توصیف

گر کند سایر متغیرها از یک توصیفگر است که تضمین مینیازمند انتخاب متغیرهای توصیف

شوند و گر ترجیح داده نمیمتغیر توصیفگرها، به یکسان از جانب آثار ترکیبی دیگر توصیف

سناریوی اصلی به شرح  4شامل  افزارنرمبیانگر اصل سازگاری است. بر این اساس خروجی 

 زیر است:
 از سناریوهای دارای سازگاری قوی افزارنرم.خروجی 3شکل

 
 

(  به صورت مجزا نمایش داده شده است که احتمال وقوع کدام ترکیب از 3در شکل )

تابعی از دیدگاه  افزارنرمخروجی  ها وجود دارد،های برشمرده بیش از سایر حالتقطعیت عدم

های ورودی ماتریس تحلیل آثار متقاطع است. بر اساس نظر خبرگان داده ۀخبرگان در ارائ

های اول و چهارم در هر هفت عدم قطعیت سناریو حاصل گردید، سناریو 4 افزارنرمخروجی 

ضاد هستند و به نوعی سناریوهای خوش بینانه و بد بینانه مدل را تشکیل با یکدیگر در ت

 دهند. می

های منسجم را سناریوهای سازگار را محاسبه کرده و سناریو ،سناریو ویزارد افزارنرم

( به عنوان خروجی نهایی مبنای تحلیل 4سناریو نهایی شده در جدول ) 4کند و شناسایی می
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ها توصیف و با یکدیگر بود و عوامل کلیدی تشکیل دهنده این سناریودر این پژوهش خواهد 

 :پژوهش به شرح جدول ذیل آمده است سناریوی اصلی 4مقایسه خواهند شد. فضای کلی 

 
 اصلی مؤثرهای کلیدی از عوامل . توصیف نهایی سناریوهای چهارگانه بر حسب عدم قطعیت5جدول 

 

 سناریوها

 هاعدم قطعیت

 سناریوی اول

 فتح قلمرو 

 سناریوی دوم

رقابت بر 

 تسخیر صنعت 

 سناریوی سوم

 در جا ماندگان

 سناریوی چهارم

مرگ تدریجی 

 یک رویا

حمایت و همکاری 

ها با بانک

ی هاآپاستارت

 تکفین

 رکود توسعه آهسته توسعه آهسته توسعه پرشتاب

تمایل و اعتماد 

كاربران به 

ی هاآپاستارت

 تکفین

 تضعیف ثبات تقویت تقویت

شرایط و اوضاع 

اكم بر اقتصادی ح

 جامعه

 تضعیف بهبود ثبات بهبود

تحریم های وضع 

 شده علیه ایران
 تشدید رفع رفع رفع

نقش نهادهای 

قانون گذار حوزه 

 مالی

 منفعل فعال نسبتاً فعال نسبتاً بسیار پویا

ی و گذارسرمایه

حمایت مالی بخش 

 خصوصی

 رکود ثبات افزایش افزایش

ی هاشركترقابت 

پ آتاستار

 تکفین

 کاهش ثبات افزایش افزایش
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ها پرداخته و شرایط هر یک از عوامل در ادامه به توضیحات تفصیلی برای هر یک از سناریو

در آن سناریو پرداخته خواهد  تکفین هایآپاستارت ۀثر واکاوی خواهد شد و به آیندمؤ

  .شد

 سناریوی اول: فتح قلمرو -4-1

 اصلی به شرح زیر ساخته شده است : ثرمؤفضای این سناریو از برآیند هفت عامل 
 های کلیدی سازنده سناریوی اول. عدم قطعیت6جدول 

 حالت  توصیف گر 

های آپاستارتها با حمایت و همکاری بانک

 تکفین

ها با پرشتاب حمایت و همکاری بانک ۀتوسع

 تکفینهای آپاستارت

های آپاستارتتمایل و اعتماد کاربران به 

 تکفین

های آپاستارتتقویت تمایل و اعتماد کاربران به 

 تکفین

 بهبود شرایط و اوضاع اقتصادی حاکم بر جامعه شرایط و اوضاع اقتصادی حاکم بر جامعه

 های وضع شده علیه ایرانرفع تحریم های وضع شده علیه ایرانتحریم

 مالی بسیار پویا ۀگذار حوزنقش نهادهای قانون مالی ۀگذار حوزقانوننقش نهادهای 

 گذاری و حمایت مالی بخش خصوصیافزایش سرمایه گذاری و حمایت مالی بخش خصوصیسرمایه

 تکفینپ آهای استارتافزایش رقابت شرکت تکفینآپ تهای استاررقابت شرکت
 

ها پرشتاب است، تمایل همکاری و حمایت بانکدر سناریوی نخست با عنوان فتح قلمرو، 

اعتماد  هاآنافزایش یافته است و نسبت به  تکفینهای آپاستارتکاربران در استفاده از 

های اقتصادی ها و اعمال سیاستوجود دارد، شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه با رفع تحریم

 تکفینهای آپاستارتمناسب بهبود یافته است و با توجه به گرایش و تمایل به استفاده از 

گذار نسبت به وضع قوانین، بسیار پویا و فعال نهادهای قانون ،ها با آنانو همکاری بانک

های آپتاستارها در کنار اشتیاق به استفاده از هستند و بهبود شرایط اقتصادی و رفع تحریم

های مالی با افزایش مواجه شده و هر ی و حمایتگذارسرمایهموجب گردیده است  تکفین

صدد جذب بیشتر سرمایه و کاربر با یکدیگر رقابت شدیدی  در هاآپها و استارتیک از شرکت

صنعت های آپاستارتترین سناریوی پیش روی داشته باشند، بنا به باور خبرگان مطلوب

 سناریوی نخست است.  ،تکفین



 1401پاییز ( 57 )پیاپی 3 شماره 16 دورهعلمی بهبود مدیریت:  فصلنامه 

 

22 

ها و افزارنرمشکل گرفته و  تکفینهای آپاستارتدر چنین شرایطی استفاده گسترده از 

های های همراه هوشمند و رایانهتلفن بروی تکفینهای آپاستارتهای کاربردی برنامه

استفاده از  با1های پرداختشخصی افراد نصب گردیده است، به کارگیری فناوری

گستردگی یافته است، کیف پول الکترونیکی رواج یافته است و اغلب  های بانکیآپاستارت

دهند، انجام می تکفینهای آپاستارتهای مالی خود را از طریق خدمات افراد جامعه فعالیت

ها با نگرش اند، بانکخدمات به مشتریان از دست داده ۀهای سنتی جایگاه خود را در ارائبانک

گذاری در های مالی سعی در جذب و همکاری و سرمایهداری باز و همچنین حمایتبانک

ها آپاستارتکنند با ارائه خدمات و مشارکت دراین نموده و تالش می تکفینهای آپاستارت

ها و آپاستارتسهم درآمد از دست رفته خود را جبران نمایند، تسهیالت بانکی نیز در بستر 

ها آپاستارتپرداخت می گردد، با توجه به گسترش فعالیت 2ی استقراضهابا کمک فناوری

روز رسانی و وضع قوانین مرتبط با بار توجه خود را معطوف به گذنهادهای قانون هاآنو رواج 

نمایند و مجلس شورای اسالمی و همچنین بانک مرکزی بر ها میآپاستارتفعالیت این 

بیشتری را اعمال خواهند کرد، شرایط اقتصادی بهبود یافته و ها نظارت آپاستارتفعالیت 

های اقتصادی موجب ها گردیده است و رفع تحریمباعث افزایش مراودات مالی و تراکنش

المللی شده است و نیاز به خدماتی چون خدمات مالی بین ۀتوجه هر چه بیشتر به ارائ

مورد استفاده  تکفینهای آپاستارت این خدمات از طریق را افزوده است که همۀ 3رمیتنس

به شدت افزایش  هاآندر آمد  تکفینهای آپاستارتکاربران است. با گسترش روز افزون 

ها و بخش خصوصی عالقه یافته است و بهبود شرایط اقتصادی موجب گردیده است بانک

پا و های نوآپارتاستگذاری در این حوزه داشته باشند. همچنین با افزایش زیادی به سرمایه

ها و امکان انتقال فناوری از گذاری در این بخش و از سوی دیگر رفع تحریمافزایش سرمایه

به شدت افزایش یافته است و هر یک در  تکفینهای آپاستارترقابت بین  ،خارج از کشور

ستند، تر نسبت به سایر رقبا هتالش در جذب کاربر با استفاده از خدمات بهتر و متفاوت

بازیگران اصلی صنعت مالی  تکفینهای آپاستارتمجموع این عوامل موجب گردیده است 

 خدمات به مشتریان گردند.  ۀهای مالی مسلط بر ارائکشور محسوب شده و در تمامی عرصه

 

                                                      
1 Pay Tech  
2 LendTech 
3 Remittance 
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 سناریوی دوم: رقابت بر تسخیر صنعت -4-2

 :اصلی به شرح زیر ساخته شده است ثرمؤفضای این سناریو از برآیند هفت عامل 

 
 های کلیدی سازنده سناریوی دوم. عدم قطعیت7جدول

 حالت  توصیف گر 

های آپاستارتها با حمایت و همکاری بانک

 تکفین

ها با توسعه آهسته حمایت و همکاری بانک

 تکفینهای آپاستارت

های آپاستارتتمایل و اعتماد کاربران به 

 تکفین

های آپاستارتتمایل و اعتماد کاربران به  تقویت

 تکفین

 شرایط و اوضاع اقتصادی حاکم بر جامعه ثبات شرایط و اوضاع اقتصادی حاکم بر جامعه

 های وضع شده علیه ایرانتحریمرفع  های وضع شده علیه ایرانتحریم

 نسبتاً فعالمالی  ۀگذار حوزنقش نهادهای قانون مالی ۀگذار حوزنقش نهادهای قانون

 گذاری و حمایت مالی بخش خصوصیسرمایه
گذاری و حمایت مالی بخش سرمایه افزایش

 خصوصی

 تکفینآپ تی استارهاشرکترقابت  افزایش تکفین آپتی استارهاشرکترقابت 

در سناریوی دوم با عنوان رقابت بر تسخیر صنعت با وجود افزایش تمایل و اعتماد کاربران 

پذیرد و با وجود رفع ها به کندی صورت میآپاستارتها با همکاری بانکحمایت و 

شرایط اقتصادی حاکم بر  ،های نادرست اقتصادیدلیل سیاست المللی، بههای بینتحریم

نداشته  تکفینهای آپاستارتگذار توجه چندانی به جامعه بهبود نیافته است، نهادهای قانون

اما با این وجود به دلیل استقبال کاربران  ،اندلعمل بسنده کردهو تنها به صدور چند دستورا

در حال افزایش است و رقابت نیز  تکفینهای آپاستارتگذاری بخش خصوصی بر سرمایه

  .بین آن ها بیشتر شده است

خدمات  ۀبه عنوان یک رقیب در ارائ تکفینهای آپاستارتها به در چنین شرایطی بانک

 ۀهمکاری کنند، اما رشد فزایند هاآنکنند به صورت محدود با مالی نگاه کرده و سعی می

های همراه هوشمند و دسترسی به اینترنت باعث تمایل افراد به استفاده از استفاده از تلفن

گردیده است. ثبات در اقتصاد موجب گردیده است تراکنش و  تکفینهای آپاستارت

ی رشد چندانی نداشته باشد و هنوز برخی از کاربران فعالیت خود را از طریق مراودات مال

های سنتی نیز دهند، بانکها و حتی برخی  به صورت سنتی و حضوری انجام میدرگاه بانک

های آپاستارتتالش در حفظ وضع موجود دارند.  ،مندی از کارمزد و درآمدبه دلیل بهره

خدمات  ۀها از بانکداری باز قادر به ارائو استقبال کم بانکبه دلیل عدم همکاری  تکفین
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گذار نیز نسبت به ظهور و گسترش های قانونکامل و جامع به کاربران نیستند. نهاد

بی توجه بوده و توجه خود را همچنان بر نظام بانکی سنتی معطوف  تکفینهای آپاستارت

های است و حجم مبادالت خارجی و تراکنشالمللی رفع گردیده های بیناند، تحریمداشته

المللی خود سنتی نسبت به مبادالت بین ۀبرخی از افراد به شیو ،ارزی افزایش یافته است

گردد اقدام به ها ارائه میآپاستارتهای نوین که توسط اقدام کرده و برخی از طریق فناوری

های مورد استفاده فناوری المللی،های بینکنند. همچنین با رفع تحریممبادله می

تری را به استفاده کنندگان به روز گردیده و خدمات نوین و مناسب تکفینهای آپاستارت

کاربران نسبت به  نمایند و تمایل هرچه بیشترمبادالت ارزی ارائه می ۀدر حوز مخصوصاً

را سبب گردیده است،  همین مسئله موجب توجه  تکفینهای آپاستارتاستفاده از 

از طرفی  ،آورده است گذاری در این حوزه را به ارمغانگذاران گردیده و افزایش سرمایهسرمایه

تالش جهت جذب  تکفینهای آپاستارتگذاری و میزان رغبت کاربران به با افزایش سرمایه

. در کرده استها را تشدید آپاستارتبین  سرمایه و نیز توجه کاربران افزایش یافته و رقابت

به  تکفینهای آپاستارتها به عنوان بازیگران سنتی و این شرایط رقابت شدیدی بین بانک

هر چند به دلیل استقبال و تمایل  ،نوظهور صنعت مالی برقرار است عنوان بازیگران نسبتاً

 تکفینهای آپاستارتاری با ها مجبور به همکجامعه و به جهت حفظ مشتریان خود بانک

 هستند اما این همکاری و حمایت چندان گسترده نیست و به کندی توسعه می پذیرد. 

 سناریوی سوم: درجا ماندگان -4-3

 :اصلی به شرح زیر ساخته شده است ثرمؤفضای این سناریو از برآیند هفت عامل 
 های کلیدی سازنده سناریوی سوم. عدم قطعیت8جدول 

 حالت  توصیف گر 

های آپاستارت ها باحمایت وهمکاری بانک

 تکفین

با  هابانکحمایت و همکاری  آهسته ۀتوسع

 تکفینهای آپاستارت

 تکفینهای آپاستارتتمایل و اعتماد کاربران به 
های آپاستارتتمایل و اعتماد کاربران به  ثبات

 تکفین

 شرایط و اوضاع اقتصادی حاکم بر جامعهبهبود  جامعهشرایط و اوضاع اقتصادی حاکم بر 

 های وضع شده علیه ایرانتحریم رفع های وضع شده علیه ایرانتحریم

 نسبتاً فعالگذار حوزه مالی نقش نهادهای قانون گذار حوزه مالینقش نهادهای قانون

 گذاری و حمایت مالی بخش خصوصیسرمایه
مالی بخش گذاری و حمایت سرمایه ثبات

 خصوصی

 تکفین آپاستارتی هاشرکترقابت  در ثبات تکفین آپاستارتی هاشرکترقابت 
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سناریو سوم با عنوان درجا ماندگان به باور خبرگان پژوهش تداوم  وضعیت موجود در 

است، با وجود بهبود شرایط اقتصادی و همچنین رفع  تکفینهای آپاستارت ۀآیند

ها به و بانک تکفینهای آپاستارتهای اقتصادی علیه ایران اما همچنان همکاری تحریم

ها به صورت محدود و تنها در  چند خدمت محدود گسترش است و بانک آهستگی در حال

ها آپاستارتگسترش این  تمایلی به رشد و همکاری کرده و چندان تکفینهای آپاستارتبا 

تحصیل کرده جامعه تشکیل  را جوانان و قشر تکفینی هاآپارتندارند، اغلب کاربران است

سنتی در جامعه وجود  ۀدهند و همچنان تمایل جهت استفاده از خدمات مالی به شیومی

ها به صورت گسترده بانک ۀهای بانکی بیشتر فعالیت خود را در زیر سایآپاستارتدارد، 

دمات هرچه بهتر بر میزان کاربران خود بیفزایند، خ ۀکنند با ارائمحدود انجام داده و تالش می

گذار همچون مجلس شورای اسالمی و نهادهای نظارتی و قانونی مانند بانک نهادهای قانون

تصویب  تکفینهای آپاستارتگیری و خدمات مرکزی قوانین محدودی در خصوص شکل

ها معطوف است. به به بانک هاشود و بیشتر توجهنمی هاآناند اما توجه چندانی به نموده

های مالی یا به نوعی پذیرش آن توسط دلیل عدم استقبال زیاد و ثبات در پذیرش فناوری

 درگذاری بخش خصوصی سرمایه ،قشر خاصی از جامعه، با وجود بهبود شرایط اقتصادی

افزایش نیافته است و به میزان محدودی تمایل بخش خصوصی جهت  تکفینی هاآپاستارت

یت لها به فعاآپاستارتها وجود دارد، در چنین شرایطی آپاستارتی در این گذارسرمایه

جدید به دلیل ریسک باالی اقتصادی  آپاستارتدهند اما تمایل جهت ظهور خود ادامه می

ها همکاری داشته باشند اند با بانککه موفق شده آپاستارتچندان وجود ندارد و تنها چند 

همچنین با وجود رفع  ،اوتی را ارائه دهند به فعالیت خود ادامه خواهند دادو خدمات متف

های جدید مالی بیشتر از گذشته و به فناوری تکفینهای آپاستارتها و دسترسی تحریم

های آپاستارتحتی با وجود بهبود شرایط اقتصادی، ثبات در تمایل کاربران در استفاده از 

ها افزایش نیافته است. در این سناریو آپاستارترقابت بین این موجب گردیده است  تکفین

های مالی درکشور مجال رشد گردد فناوریموجب می تکفینهای آپاستارتعدم رشد 

های آپاستارتها نیز توجه زیادی به بانکداری باز و یا حمایت از چندانی نداشته و بانک

سنتی حضور پر قدرتی دارند  ۀهمچنان به شیو هادر عین حال بانک ،نداشته باشند تکفین

 ها به تعداد زیاد فعال استشوند، شعب بانکو بازیگران اصلی صنعت مالی کشور محسوب می

انتقال  های تلفن همراه که عمدتاًافزارنرمو تنها چند خدمت مجازی از قبیل اینترنت بانک و 
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ها هم در تالش در کسب آپاستارتو  گرددها ارائه میسازد از سوی بانکوجه را میسر می

ها و خدمات جایگاه و افزایش تعداد کاربران خود در صنعت مالی کشور با استفاده از ایده

 .نوین مالی هستند

 : مرگ تدریجي یک رویاچهارمسناریوی  -4-4

 اصلی به شرح زیر ساخته شده است : ثرمؤفضای این سناریو از برآیند هفت عامل 
 های کلیدی سازنده سناریوی چهارمقطعیت. عدم 9جدول 

 حالت  گر توصیف

های آپاستارتها با حمایت و همکاری بانک

 تکفین

ها با رکود در حمایت و همکاری بانک

 تکفینهای آپاستارت

 تکفینهای آپاستارتتمایل و اعتماد کاربران به 
های آپاستارتتضعیف تمایل و اعتماد کاربران به 

 تکفین

 تضعیف شرایط و اوضاع اقتصادی حاکم بر جامعه اکم بر جامعهشرایط و اوضاع اقتصادی ح

 های وضع شده علیه ایرانتشدیدتحریم های وضع شده علیه ایرانتحریم

 مالی منفعل ۀگذار حوزنقش نهادهای قانون مالی ۀگذار حوزنقش نهادهای قانون

 گذاری و حمایت مالی بخش خصوصیسرمایه
گذاری و حمایت مالی بخش رکود سرمایه

 خصوصی

 تکفین آپاستارتهای کاهش رقابت شرکت تکفین آپاستارتهای رقابت شرکت

سناریوی چهارم با عنوان مرگ تدریجی یک رویا بد بینانه ترین تصویر  ،بنا بر نظر خبرگان

های آپاستارتدر کشور و ترسیم کننده شرایط افول  تکفینهای آپاستارت ۀاز آیند

های آپاستارتها هیچ همکاری و حمایتی از در ایران است، در این سناریو بانک تکفین

گیرند، کاربران تمایلی برای استفاده از را نادیده می هاآنکنند و به نوعی نمی تکفین

ها از طریق سایر فعالیت اعتماد هستند، نداشته و نسبت به آنان بی تکفینهای آپاستارت

پذیرد، تضعیف شرایط اقتصادی حاکم بر ها صورت میبانک از طریق نهادهای مالی و بیشتر

های اقتصادی افزوده است و تشدید تحریم تکفینهای آپاستارتجامعه بر عدم استقبال از 

ه است که دسترسی به عالوه بر دامن زدن بر تشدید تضعیف شرایط اقتصادی سبب گردید

های مالی جهانی نیز برای های جدید محدود شده و امکان اتصال به شبکهفناوری

 وجود نداشته باشد. تکفینهای آپاستارت

گذار هیچ ها نهادهای قانونآپاستارتتمایل و تضعیف عملکرد با توجه به عدم استقبال،

های آپاستارتبانک مرکزی نیز نسبت به ها نکرده و آپاستارتتوجهی به وضع قوانین برای 

 .بی توجه است تکفین
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موجب گردیده  تکفینهای آپاستارتها در کنار بی میلی کاربران به عدم همکاری بانک

گذاری در این حوزه وجود نداشته باشد ای از جانب بخش خصوصی جهت سرمایهاست عالقه

که نبود نظارت و قانون مناسب نیز این امر را تشدید کرده است. هیچ تمایلی برای ورود 

ای های فعال نیز انگیزهآپاستارتوجود ندارد و معدود  تکفین آپاستارتبازیگران جدید 

 برای رقابت با سایر رقبا را ندارند.

ها بیان آپاستارتتوان به نوعی از بین رفتن تدریجی یو را میشرایط موجود در این سنار

 ها در این شرایط مسلط بر صنعت مالی کشور هستند.کرد و بانک

 یجه گیری: نت -5

 ها:جمع بندی یافته -5-1

در این پژوهش تالش شد با رویکرد روش شناختی آمیخته و استفاده از ابزارهای کیفی 

سناریو ویزارد( در  افزارنرممتعارف ) مصاحبه، پنل خبرگان( و ابزارهای کمی )پرسشنامه، 

 صنعت هایآپاستارت ۀنگاری به شناسایی و بررسی سناریوهای محتمل بر آیندسناریو ۀحوز

تا با شناخت عناصر کند نویسی به ما کمک میروش سناریو رداخته شود.در کشور پ تکفین

یی از آینده ساخته هاناتصاویر و داست ،گذار خواهند بودثیرمهم که احتماالً در ساخت آینده تأ

های محتمل و تالش در جهت چگونگی همسویی با برخی و یا تری از آیندهو درک جامع

 . دوری از برخی دیگر بدست آوریم

از طریق مطالعات  هاآنهای مرتبط با ثر و عدم قطعیتمؤدر این راستا، ابتدا عوامل 

 ءبا مشارکت خبرگان پژوهش بررسی و احصا هاآنی و مرور اسناد موجود و تحلیل انهاکتابخ

، تمایل تکفینهای آپاستارتها با حمایت و همکاری بانک ۀلف، بر این مبنا هفت مؤشدند

، شرایط و اوضاع اقتصادی حاکم بر جامعه، تکفینهای آپاستارتو اعتماد کاربران به 

گذاری و مالی، سرمایه ۀگذار حوزهای وضع شده علیه ایران، نقش نهادهای قانونتحریم

دارای بیشترین  تکفین آپاستارتهای حمایت مالی بخش خصوصی و رقابت شرکت

 در ایران تشخیص داده شد.  تکفینهای آپاستارت ۀری بر آیندثیرپذیتأثیرگذاری و تأ

سه یا چهار عدم قطعیت  ،ثرمؤدر مرحله بعد با مشارکت خبرگان برای هر یک از عوامل 

تعیین گردید، سپس با کمک پرسشنامه تحلیل آثار متقاطع میان آن ها انجام شد و با استفاده 

حتمالی استخراج و چهار سناریوی اصلی و محتمل برای های اسناریو ویزارد حالت افزارنرماز 

 .و توصیف شد ءدر ایران احصا تکفینهای آپاستارت ۀآیند
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های پژوهش آن است که بر اساس نظر و نکته حائز اهمیت در بررسی و تحلیل خروجی

خوش بینانه و  توان به ترتیب سناریوهایچهارم را می دیدگاه خبرگان سناریو اول و  سناریو

سناریوهایی با تحول مثبت  ،بدبینانه در موضوع پژوهش تصور نمود. سناریوهای خوش بینانه

های و سناریوهای بد بینانه، سناریوهای عقب گرد هستند. سناریو های دوم و سوم، سناریو

ی سناریوی دوم به بهبود جزئی وتغییرات نسبی وسناریوی سوم به تداوم تقریبمیانه هستند، 

 . وضع موجود اشاره دارد

ثیرگذار کلیدی در حمایت های تأپژوهش در خصوص شناسایی عوامل و مؤلفهنتایج این 

های صورت پذیرفته مالی با نتایج پژوهش ۀگذار حوزو نقش نهادهای قانون هاو همکاری بانک

ان ار(، محقر و همک 1400(، کوشش کرد شولی و همکاران)1399توسط مرادی و همکاران)

 تکفینهای آپاستارتهای تمایل و اعتماد کاربران به لفه( همسو است، همچنین مؤ 1398)

 مرادی و (،2018(، کاپجمنی) 2018با پژوهش لی شین)  تکفینهای و رقابت شرکت

گذاری با نتایج محقر های شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و سرمایهلفه( و مؤ 1398همکاران)

های لفه تحریمومؤ ( 1399(، تاری و همکاران) 2019(، ورس و همکاران) 1398و همکاران) 

کرد شولی و  ( و کوشش1398های محقر و همکاران)وضع شده علیه ایران با نتایج پژوهش

همچنین سناریوهای توصیفی نیز با نتایج پژوهش) بروبی و  ،همسو است ( 1400همکاران)

 .( همسو است1396مکاران)( و نتیجه پژوهش قائمی و ه2016کاکانن، 

های فردی، نیروی کار دانشی، های صورت پذیرفته به عواملی چون ویژگیدر پژوهش

یت فناوری به امنیت و حریم خصوصی، زیر ساخت فناوری اطالعات، بلوغ دیجیتال و مز

که در این پژوهش به عنوان اشاره شده است  تکفینهای آپاستارتثر بر عنوان عوامل مؤ

هایی در جهت توصیف لفهرداخته نگردیده است و به عنوان مؤپ هاآنبه  ثر کلیدیمؤعامل 

 گردد. در تحیقات آتی پیشنهاد می تکفینهای آپاستارتسناریویی 

 :توصیه های راهبردی -5-2

ای برای طراحی راهبردها های پیچیده و دارای عدم قطعیت، مقدمهها در محیطسناریو

ایانی پژوهش و پس از تبیین نشانگرهای راهنمای هر سناریو از خبرگان باشند، در گام پمی

های های حاصل از این پژوهش دیدگاهحاضر در پژوهش خواسته شد که با توجه به یافته

های پیش رو در این زمینه بیان کنند، شماری از این خود را در مورد راهبردها و سیاست

 شده است : ءراهبردها به شرح زیر خالصه و احصا
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ها در جهت تک با توجه به نیاز بانکهای فینآپتر فناوری استارتتوسعه بیشتر و غنی – 1

  .تکهای فینآپها با استارتتمایل و همکاری بیشتر بانک

های نوین تدوین برنامه جامع و راهبردی در جهت آشنایی بیشتر افراد جامعه با فناوری -2

جهت افزایش اطمینان و تمایل افراد در به کارگیری خدمات ، در هاآنمالی و عملکرد 

  .تکهای فینآپاستارت

های روز خدمات نوین و فناوری ۀتک در ارائهای فینآپایجاد فضای رقابتی بین استارت – 3

 دنیا در جهت کسب رضایت کاربران و تالش برای جذب کاربران جدید. 

های مالی به منظور رشد و گسترش تقال تکنولوژیالمللی در جهت انبین ثرمؤارتباط  -4

 تک و امکان ارائه خدمات با توجه به الگوهای روز دنیا. های فینآپاستارت

المللی با هدف امکان ارائه خدمات تک با نهادهای مالی بینهای فینآپهمکاری استارت -5

 ی.لالملمالی نوین ارزی و تسهیل در مراودات بین

تک های فینآپاستارت ۀگذاری در حوزانگیزه و تشویق بخش خصوصی به سرمایهایجاد  -6

  .ها در کشورآپبا ارائه تسهیالت و تمهیدات با هدف رشد این استارت

مالی با  ۀگذار حوزتدوین و تصویب قانون جامع و به روز رسانی آن توسط نهادهای قانون -7

  .تکهای فینآپگذاران استارتین سرمایههدف ایجاد اطمینان بیشتر کاربران و همچن

های آپتوجه هر چه بیشتر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی بر عملکرد استارت -8

 پا. تک نوهای فینآپتک و همچنین بررسی صالحیت فنی و اصولی استارتفین

امکان بقای ها و تکفینبه جهت رشد تک فینهای آپاستارتکمک و حمایت دولتی از  -9

 های سنتی.  آن ها در مقابل رقبای قدرتمندی همچون بانک

های فنی الزم ساختهای مرتبط دولتی در جهت رشد شبکه اینترنت و زیرتالش بخش -10

  .تکینفهای آپاستارتها و بالخص آپاستارتبرای گسترش 

در گسترش تک فینهای آپاستارتثیر مثبت سعی در آگاهی بخشی عمومی برای تأ -11

  .المللیصنعت مالی کشور و تسهیل در مراودات مالی داخلی و بین

ها و مباحث کیفی توانند از طریق مرور یافتهگذاران میگذاران و سرمایهبر این اساس سیاست

شده در این پژوهش  ءهای کلیدی احصالفه، مؤمطروحه استراتژی مطلوب را طراحی کنند

  .ر تحقق تحوالت و تصاویر آینده نقش آفرین هستندحائز اهمیت است و د
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