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Abstract 
Wealthtech or financial technology of wealth management helps investors to 

make better decisions about when and how to invest. It seeks to shift savings 

and investments to the capital market and helps balance the money and 

capital markets. This study examines the transition of wealthtech in Iran. 

Transition refers to the process of creating and replacing a new technology 

and its acceptance by the community. For the analysis of the transition, the 

multi-level perspective analytical framework was used and the interactions 

of actors and institutions with technology at different levels are analyzed. 

The transition to wealth tech has been studied through a qualitative and 

narrative research method, and data have been collected through the study of 

regulations and policy documents, as well as press interviews and press 

reports published in fin tech media. 252 reports were reviewed, of which 118 

reports were related to the discussion and the opinions of 36 experts were 

analyzed. With the studies, the functions of the financial system of wealth 

management were identified. By analyzing the behavior of actors who act 

against technological developments and institutional changes, the typology 

of the transition was determined as reconfiguration path. The reconfiguration 
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path follows the innovation overflow pattern and caused changing the 

architecture of the regime. In the end, the public release of information and 

informing to citizens should also be followed Simultaneously with the 

provision of conditions for providing innovative services. Through the 

simultaneous reinforcement of the supply side and the demand side, the 

optimal transition will be possible. 

Keywords: Financial Technology, Wealth Tech, Socio-Technical 

Transition, Typology of Transition Path, Multi-level Perspective. 
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 رانیثروت در ا تیریمد نینو یها ینحوه گذار به فناور لیتحل

 رانیدانشگاه مازندران، بابلسر، ا ،یعلم و فناور یگذار استیرشته س یدکتر یدانشجو   انیمرسده پهلوان

  

 رانیدانشگاه مازندران، بابلسر، ا ار،یدانش   ییرخدایش ثمیم
 

 رانیمدرس، تهران، ا تیاستاد، دانشگاه ترب   ینور یقاض سپهر

 چکیده
کند تا درباره زمان و نحوه  گذاران کمک می به سرمایه مدیریت ثروت تک یا فناوری مالی ولث

ها به سوی بازار  گذاری اندازها و سرمایه متمایل ساختن پسو بدنبال  گذاری تصمیم بهتری بگیرند سرمایه
کند.  تک ایران را بررسی می ت. این مطالعه گذار ولثتعادل میان بازار پول و سرمایه اسسرمایه و ایجاد 

اشاره دارد. برای تحلیل فرایند ایجاد و جایگزینی یک فناوری جدید و پذیرش آن از سوی اجتماع به  گذار
ر سطوح گذار با کمک چارچوب تحلیلی دیدگاه چند سطحی، تعامالت بازیگران و نهادها با فناوری د

بررسی پژوهی کیفی و مبتنی بر روایت روش تحقیقبا تک  مختلف تحلیل شده است. نحوه گذار به ولث
های  ها و گزارش مصاحبهها و اسناد سیاستی و همچنین  نامه ها از طریق مطالعه آیین دادهاست و  شده

بررسی شد که از میان آنها گزارش  252است.  آوری شده جمع تکیهای فینمطبوعاتی، منتشر شده در رسانه
های انجام  با بررسیخبره مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.  63نظرات و طی آن  مربوط بودندمورد  111

ی کارکردها  شده کارکردهای نظام مالی مدیریت ثروت شناسایی شد و با تحلیل رفتار بازیگرانِ اجرا کننده
تک از نوع بازپیکربندی تعیین شد. مسیر  سیر گذار ولثدر برابر تحوالت فناورانه و تغییرات نهادی، م

کند و با تغییر معماری رژیم همراه است. در پایان پیشنهاد  بازپیکربندی از الگوی سرریز نوآوری پیروی می
بخشی به  سازی شرایط برای ارایه خدمات نوآورانه، انتشار عمومی اطالعات و آگاهی شد همزمان با فراهم

تک تسریع و تسهیل  یگیری شود تا با تقویت همزمان طرف عرضه و تقاضا گذار بهینه به ولثشهروندان نیز پ
 شود. 

 .چند دگاهیگذار، د ریمس یشناس نوع ،یفن یتک، گذار اجتماع ولث ،یمال یفناور :ها واژهکلید
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 مقدمه

 ای طیف گستردهدنبال پیشرفت فناوری اطالعات شکل گرفت و  یا فناوری مالی به 1تک فین

 & Shin) به عنوان زیرساختی برای توسعه تک فیناز . شود از مفاهیم را شامل می

Choi,2019) ،ای جدید ایده (Leong and Sung,2018 ،)محصول و خدمات نوآورانه 

(Leong et al,2017)دهنده خدمات نوآورانه های ارایه ، شرکت (Mcquinn et al,2016) ،

یاد شده ( Liu et al,2020) و شیوه کسب و کار (Sung et al,2019های مالی ) حل راه

در زمینه  های مالی فناوری انواع، یکی از 6مدیریت ثروتفناوری یا  2تک است. ولث

کند تا درباره  گذاران کمک می به سرمایه و گذاری است اندازها و سرمایه مدیریت بر پس

دهد  ران این امکان را میبه مدی همچنین ؛گذاری تصمیم بهتری بگیرند زمان و نحوه سرمایه

 & Chistiتر به نفع مشتریان خود دست یابند ) که به بازده بهتر با هزینه پایین

Pushman,2018 .) 

های بالقوه باالیی  کشور ایران با دارا بودن جمعیت جوان و تحصیلکرده که توانمندی

نبود رقابت در  های سیاسی و اقتصادی، ها و چالش دارند و همچنین مواجه بودن با تحریم

شود، با شرایط  ها که مانعی در مسیر توسعه محسوب می صنایع و عدم کفایت زیرساخت

های فناورانه از سوی  (. ارایه نوآوریSoofi and Ghazinoory,2013ای مواجه است ) ویژه

 و اثرات کالن اقتصادی و مختصات قانونی بومیها در صورت عدم توجه به  تک ولث

بانک مرکزی )شود  هایی در نظام مالی کشور می منجر به چالش کشور اجتماعی شرایط

کاهش زمان میان خرید و مصرف نهایی . از سوی دیگر، (1633جمهوری اسالمی ایران، 

کاربران شود که رفتارهای اشتباه  تواند منجر به میمهارت،  خدمات مالی برای افراد بی

ابعاد مختلف مانند لذا باید . (Panos and Wilson,2020هایی را به همراه دارد ) چالش

و همچنین موضع خدمات نوآورانه دهندگان های ارایه زیرساخت فناورانه، قابلیت

. مطالعه حاضر برآنست تا با بررسی آنچه تاکنون در تحلیل و بررسی شود سیاستگذاران
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صنعت  و تاثیرگذارمسلط  گیری بازیگران موضع ،تک اتفاق افتاده است گذار به ولث

های موجود میان دیدگاه سنتی بازیگران  و شکافتک  های ولث در برابر استارتاپ بورس

ها  تک مسیر گذار به ولثبه تحلیل و کند را بررسی ها  مسلط و دیدگاه نوآورانه استارتاپ

 شود: بپردازد. در این راستا سواالت زیر مطرح می

 الی ایران چه هستند؟ تک در نظام م کارکردهای الزم برای گذار به ولث -

تک  رفتار بازیگران در برابر تحوالت فناوری و تغییرات نهادی در گذار به ولث-

 چگونه است؟ 

 کند؟تک در ایران چه مسیری را طی می گذار به ولث-

 پیشینه پژوهش

 تک ولث خدمات نوآورانه

زا  جمعی اختالل بحران در بازارهای سرمایه و رفتارهای، منجر به ثباتی بازارهای مالی بی

. چنین شرایطی مستلزم بهبود ارایه خدمات و افزایش امنیت بازارهای سرمایه شده است

افزایش (. 1633حیدری و همکاران، گذاران شود ) منجر به افزایش اعتماد سرمایه است تا

در این (. 1633امکانات اینترنت در رشد بازار سرمایه موثر است )سپهردوست و صدری، 

ها با افزایش کیفیت ارایه خدمات و ارایه راهکارهای سفارشی متناسب با  تک ولثراستا، 

گذاران در بازارهای مالی و تعمیق سرمایه،  گذاران به جلب مشارکت سرمایه نیاز سرمایه

گذاران و کاهش عدم تقارن  ها، افزایش مشارکت سهامداران و سرمایه کاهش هزینه

های  تک یکی از زیرشاخه (. ولث1631همکاران، محفوظی و )کنند  کمک میاطالعاتی 

های مالی مانند سهام، اوراق قرضه  های مبادله دارایی تک است که بر توسعه پلتفرم فین

اندازها و  و هدف آنها متمایل ساختن پس( Palmie et al,2019)متمرکز بوده 

 Alam) و سرمایه استها به سوی بازار سرمایه و ایجاد تعادل میان بازار پول  گذاری سرمایه

et al,2019) . 

 ورود به بازارشامل  ها زنجیره ارزش مدیریت ثروت در برگیرنده توالی از فعالیت

 آوری همراه کردن مشتری )جمع (،ارتباط با مشتریو  انجام تحلیل آنی ،سازی داده فراهم)
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مراحل زندگی  ریزی برنامهگذاری ) (، مشاوره و توزیع سرمایهرفتار مشتریرصد ها و  داده

گذاری  مدیریت سرمایه آنها(، با در نظر گرفتن شرایط زندگیگذاران  سرمایه

خودکارکردن ) مدیریت حساب (،از طریق فناوری گیری، ایجاد توازن و نظارت تصمیم)

 مدیریت ارتباط مستمر( و فعالیت های چندگانه نگهداری از حساب و پشتیبانی از تعامل

 (. Chisti & Pushman,2018) است (مدیریت اجتماع گزارش عملکرد، آموزش و)
 

 
 (Chisti & Pushman,2018) زنجیره ارزش مدیریت ثروت .1شکل 

از این خدمات برخی . دهند ه مییها خدمات متنوعی در زنجیره ارزش یاد شده ارا تک ولث

و هدف افزایش  بودهنیازهای فرد  در پی پاسخ بهو زیرساخت هستند و برخی  مبتنی بر اجزا

پذیری و  کارایی، کاهش هزینه، بهبود روند کسب و کار، افزایش سرعت و انعطاف

. برای مثال، برخی (Kabakova & Plaksenkov,2018) کنند دنبال مینوآوری را 

با در نظر گرفتن  و های دیجیتال هستند که در قالب پلتفرم 1ها مشاوران رباتیک استارتاپ

دهی به یک پرتفوی متنوع  گذار، در انتخاب سهم و شکل تمایل به ریسک و اهداف سرمایه

. برخی (Alam et al,2019( )Palmie et al,2019) دنکن گذار کمک می به سرمایه

افراد را اندازهای بازنشستگی  پس وهستند  2های بازنشستگی رباتیک ها صندوق استارتاپ

دهند و  ارایه می 6گذاری خرد های سرمایه های دیگر، پلتفرم استارتاپ .کنند مدیریت می

دسته  4گزاری دیجیتالد. کارنساز گذاری به مبلغ کم را برای افراد میسر می امکان سرمایه

گذاری در بازار را  تک است که دسترسی به اطالعات و سرمایه های ولث دیگری از شرکت

کننده در  به سرعت در حال تبدیل شدن به بزرگترین فناوری مختل وکند  تسهیل می
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. به موازات کارگزاری دیجیتال، طبقه دیگری استگذاری و معامله سهام آنالین  سرمایه

دهد  گذاران امکان می ن معامالت اجتماعی مطرح شده که به سرمایهتحت عنوا

های  کنندگان با تجربه را دنبال کنند. شرکت گذاری انجام گرفته توسط معامله سرمایه

افزارهای متفاوت ارایه  ، ترکیبی از انواع خدمات و نرم1گذاری دهنده ابزارهای سرمایه ارایه

 کنند قات و دسترسی به یک شبکه مشاور را فراهم میدهند که ابزارهای مقایسه، تحقی می

(Alam et al,2019)هایی هستند که به  ، پلتفرم2های مدیریت پرتفوی . استارتاپ

گذاریشان را یکپارچه و  کنند تا پرتفوی سرمایه گذاران و مشاوران مالی کمک می سرمایه

 Palmie et) دهند میمدیریت کنند. آنها با تحلیل سبد سهام مدیریت ریسک را انجام 

al,2019)جهت حمایت از  6افزارهای خدمات مالی ها نرم . در نهایت برخی شرکت

افزارهایی که امنیت کاربران را هنگام  برای مثال نرم .دهند مدیریت ثروت دیجیتال ارایه می

 Alam et) کنند از این دسته هستند شان تامین می های مالی به حساب بانکی اتصال اپلیکیشن

al,2019) . 

در ادامه را دارد لذا  در کشور تک نحوه گذار به ولث مطالعه حاضر قصد تحلیل

 شود.  تک و گذار اجتماعی فنی بررسی می گیری اکوسیستم فین مفاهیمی از نحوه شکل

 ها تک تک و گذار به ولث تکامل اکوسیستم فین

 مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات است ،در حوزه مدیریت ثروت آیندخدمات نو

(Shin & Choi,2019( )Shim & Shin,2016( ،)Arner et al,2016 .) کاربرد فناوری

فناوری تک اولیه،  تک طی زمان تغییر یافته است. در خدمات فین اطالعات در گذار به فین

رزش را ارتقا داده کننده را داشته و کارایی خدمات در زنجیره ا نقش یک تسهیل اطالعات

نقش یک اخاللگر را دارد و  فناوری اطالعات، آینداست در حالیکه در خدمات مالی نو

. بنابراین (Ruy & Lee,2017) دهد های جدید ارایه می خدمات جدیدی را از طریق کانال
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که از  هستندهای پایدار  تک فین ،تک شناسایی شده است. دسته اول دو دسته فین

که با هستند  1کننده های مختل تک فین ،کند و دسته دوم ازار محافظت میهای ب موقعیت

 کشند دهندگان خدمات مالی فعلی را به چالش می ارایه محصوالت و خدمات جدید، ارایه

(Milian et al,2019( )Anagnostopoulos,2018) . 

بلوغ تک روایت شده است. مرحله اول،  در ادبیات، سه مرحله تکامل اکوسیستم فین

تک  های هوشمند توسعه یافت و اکوسیستم فین صنعت است که طی آن اینترنت و تلفن

شان به حمایت از  های مسلط برای ارتقاء توانایی شرکت ،شکل گرفت. در این مرحله

است که طی آن  2مرحله همزیستی ،های فناورانه نوآیند پرداختند. مرحله دوم نوآوری

صنعت منجر به اختالل در چین  رمزنگاری شده و بالک مانند ارز رادیکالهای  فناوری

گذاری جدید همزیست شوند.  های مسلط موجود، تالش کردند تا با سرمایه و شرکت ندشد

واردان جدید صنعت را در اختیار گرفته و شکل آن را تغییر دادند و  تازه ،در مرحله سوم

ن مرحله، صنعت متحول شد و ها را با ریسک جایگزینی مواجه ساختند. در طول ای مسلط

تقاضا برای انواع جدیدی از خدمات و  های مسلط کاهش یافت به دنبال آن نفوذ شرکت

 ها شد تک گیری ولث های مدیریت ثروت سفارشی ایجاد شد که منجر به شکل مانند برنامه

(Palmie et al,2019) . 

ها و  استارتاپمانند اقدامات بازیگران  اثراتبه بررسی  تنهاتک،  اکوسیستم فین

پرداخته پیشرفت فناوری در  های فناوری، نهادهای مالی سنتی، دولت و مشتریان شرکت

تر از پیشرفت  اما در ادبیات گذار، تحلیل جامع (؛Muthukannan et al,2020است )

تغییر در رفتار بازیگران و عواملی نامشهود مانند است و در آن  تحوالت فناورانه ارایه شده

(. در این راستا به ابعاد مختلف علم Geels et al,2016شوند ) بررسی و تحلیل مینیز هادها ن

فرایند گذار، به (. Geels,2004شود ) و فناوری، صنعت، فرهنگ، بازار و سیاست توجه می

ثقفی و ) اشاره داردایجاد و جایگزینی یک فناوری جدید و پذیرش آن از سوی اجتماع 
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 01 |   و همکاران انیپهلوان؛ رانیثروت در ا تیریمد نینو یها ینحوه گذار به فناور لیتحل

گیرد بنابر این گذار  مبتنی بر تقاضای جامعه شکل می تک گذار ولث(. 1631مهر،  آزادگان

 . (Zavolokina et al,2016ها نوعی گذار اجتماعی فنی است ) تک به ولث

و گذارهای  1در ادبیات، گذارهای اجتماعی فنی دو دسته هستند: گذارهای پایداری

اغلب مشکالت پایداری را  (. گذارهای پایداری، عامدانه هستند وGeels,2011) 2تاریخی

( و از سوی مقامات و یا جامعه مدنی پیگیری Sauermann et al,2020دهند ) نشان می

های جدید و  های تجاری برای فناوری به دنبال فرصت ،شوند؛ اما گذارهای تاریخی می

(. Geels,2011شوند ) های خصوصی پیگیری می کسب منفعت هستند و از سوی بنگاه

های  کنند و بر جنبه را دنبال می 6اهداف توسعه پایدار، پایدارفنی -اجتماعیر مطالعات گذا

انرژی ( و در حوزه Sauermann et al,2020مختلف طبیعت و جامعه متمرکز هستند )

(Geels et al,2017؛Roberts et al,2018 ؛Verbong & Geels,2007) حمل و نقل ،

(Geels,2012 ،)فین ( تکOnsongo & Schot,2017()Castro et al,2020) ، بانکداری

 ارتباطات سیار از نسل دو به نسل سهارتقا ( و Seyfang & Gilbert-Squires,2019پایدار )

(Ansari & Garud,2009 )سازی تحوالت اجتماعی و فناورانه انجام شده  مفهوم جهت

کننده  سازگار با محیط زیست و تسهیل ها تک و ولث های مالی فناوریاز آنجا که است. 

 هستندگذاران و حامی سبک زندگی پایدار  سبز، کاهنده اطالعات نامتقارن سرمایه مالی

(ChuecaVergara & FerruzAgudo,2021) ،رشد آنها راه را برای خدمات ؛ همچنین

است و پذیر هموار ساخته  های آسیب مالی نوآورانه حتی برای مناطق دورافتاده و گروه

 Kabakova & Plaksenkov,2018( )Michaels) منجر به افزایش شمول مالی شده است

& Homer,2018)مالی منجر  افزایش شمول. گیرد ، لذا در دسته گذارهای پایدار قرار می

، کاهش نابرابری، ایجاد شغل و توانمندسازی رشد اقتصادی، افزایش رفاه، به کاهش فقر

 & ChuecaVergara) ه از اهداف توسعه پایدار استشود ک می زنان در جامعه

FerruzAgudo, 2021( )Shin & Choi,2019) (Banko Central Do Brasil,2018) . 
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ها خدمات نوآورانه متعددی در مراحل مختلف زنجیره ارزش مدیریت  تک ولث

و به دلیل تازگی و رشد سریع و گستردگی زیاد مبهم هستند  کنند ثروت ارایه می

(Kabakova & Plaksenkov,2018 .)های مستقل  ضمن اینکه به خودی خود فناوری

چین، اینترنت  مانند بالک ی غیرمالیها های فناورانه در حوزه نیستند و وابسته به پیشرفت

هوش مصنوعی هستند که دائم در حال تحول بوده و باعث تحول در و اشیا، بزرگ داده 

ادبیات تک از  لذا برای تحلیل پیچیدگی گذار به ولثشوند.  نحوه ارایه خدمات مالی می

در این شود.  های تحلیلی گذار اجتماعی فنی کمک گرفته می چارچوبگذار پایدار و 

 2دیدگاه چند سطحیو  1نظام نوآوری فناورانه دو چارچوبترکیب از  حاضرمطالعه راستا، 

 استفاده کرده است. 

تفاوت تحلیلی میان رژیم  کمک گرفتن ازمکمل،  دلیل استفاده از این دو چارچوبِ

 و گیری مانند مقررات، زیرساخت . سیستم به عناصر ملموس یا قابل اندازهاستو سیستم 

دهد نظام چه  کارکردها است که نشان می( و مبتنی بر Geels,2011سهم بازار اشاره دارد )

رژیم، (. Markard & Truffer,2008کند ) دهد یا چگونه کار می کاری انجام می

های استاندارد انجام کار، انتظارات اجتماعی  ها، راه ساختارهای عمیق نامشهود مانند روتین

کند. در واقع رژیم مفهومی تحلیلی تفسیری است که تحلیلگر  سازی می و هنجارها را مفهوم

در  های بازیگران را که منجر به تولید عناصر و کارکردها کند تا فعالیت را دعوت می

مکمل  ترکیب این دو چارچوبِاین مطالعه با (. Geels,2011شود بررسی کند ) سیستم می

کیفیت  بررسی)کارکردها( و  باید انجام شودتک  تبیین آنچه در گذار به ولث درصدد

اند و نقش اجرایی  ، شناسایی بازیگران که اقدامات را انجام دادهدر کشور انجام آن

به و  استاند و تحلیل تعامالت میان بازیگران در سطوح مختلف منظر، رژیم و کنام  داشته

به ، خدمات نوین مالی در ارایهبا درنظر گرفتن سطح توسعه کنام نوآورانه طور همزمان 

نظام های  . در ادامه به ترتیب چارچوبپردازد میتک ایران  شناسایی مسیر گذار به ولث
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 05 |   و همکاران انیپهلوان؛ رانیثروت در ا تیریمد نینو یها ینحوه گذار به فناور لیتحل

 های نوین به فناوریمسیرهای گذار  همچنین و ه چند سطحیدیدگاو  نوآوری فناورانه

 شود.  توضیح داده می

 نظام نوآوری فناورانه

هایی از بازیگران و نهادها است که توسعه، انتشار  ، دربرگیرنده شبکهنظام نوآوری فناورانه 

دهند، ارزیابی  میدهند و با توجه به کارکردهایی که انجام  و استفاده از نوآوری را انجام می

دهد نظام چه کاری  در نظام نوآوری نشان می 1شوند. دیدگاه کارکردی و مقایسه می

کند. شناسایی کارکردها و ارزیابی آن در ارایه پیشنهادات  کند یا چگونه کار می می

 & Markardکننده است ) سیاستی در راستای حمایت از توسعه یک فناوری خاص کمک

Truffer,2008 .) 

 یدگاه چند سطحید

اجتماعی فنی  6نوآورانه، رژیم 2دیدگاه چندسطحی بر اثر متقابل تحوالت در سه سطح کنام

ای هستند که در آن  شده ها فضاهای حفاظت اجتماعی فنی متمرکز شده است. کنام 4و منظر

که  کنند کار می 5های بنیادین ها روی نوآوری یعنی کارآفرینان و استارتاپ کنام بازیگران 

ها در رژیم   متفاوت از رژیم سنتی موجود است. هدف بازیگران کنام آنست که نوآوری

ای نیمه منسجم از  استفاده شوند یا جایگزین رژیم شوند. رژیم اجتماعی فنی، مجموعه

شدگی  های قفل قوانین است و به صورت ساختارهایی عمیق و باثبات است که مکانیسم

های رژیم اثر  کنام و پویایی ای است که بر  نی نیز زمینه گستردهمتعدد دارد. منظر اجتماعی ف

ثباتی رژیم و تنش میان  فشار سطح منظر بر رژیم منجر به بی(. Geels,2011گذارد ) می

های نوآوری  های فرصت برای کنام شود و پنجره بازیگران مسلط و صاحب قدرت می

شوند یا به طور همزیست  ی رژیم موجودشود تا با رقابت جایگزین اجزا فناورانه فراهم می
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شود  موجود پذیرفته شوند، بدین ترتیب زمینه تغییر به رژیم جدید فراهم می  در رژیم

(Geels et al,2016 .) 

 مسیر گذارشناسی  نوع

به همزیست یا رقیب بودن روابط میان کنام نوآورانه و رژیم حاضر و  با توجه این مقاله

شناسی  ( به نوعGeels & Schot,2007یافتگی کنام نوآورانه ) همچنین سطح توسعه

استفاده  (2113) و همکاران 1گیلزپردازد. در این راستا از تئوری  تک می مسیرگذار ولث

الگوهای تعامالت بازیگران، نهادهای  اساسبر نگر  رویکردی جزءکرده است. آنها با 

، مسیر 2که عبارتند از مسیر تحول اند شناسایی کرده ها چهار مسیر گذاررسمی و فناوری

 Geels et) 5و مسیر جایگزینی فناوری 4، مسیر تغییر راستا و همراستایی مجدد6بازپیکربندی

al,2016 .) 

به طور کامل توسعه نیافته هنوز مسیر تحول، به فشار منظر در زمانیکه کنام نوآورانه 

که در آن بازیگران رژیم در صدد تغییر جهت  (Geels & Schot,2007) اشاره دارد

. افتد اتفاق میمتناسب با تغییرات فناوری نیز آیند. تغییرات نهادی  می تدریجی در رژیم بر

دریجی باشد، تغییرات نهادی محدود است اما اگر تغییرات فناوری اگر تغییرات فناوری ت

ها را  تر خواهد بود و فشار روی مسلط جزئی یا کامل روی دهد، تغییرات نهادی نیز گسترده

 . (Geels et al,2016) دهد افزایش می

یافته همزیست با رژیم وجود دارد که  های نوآوری توسعه در مسیر بازپیکربندی، کنام

شوند و اتحادهای جدید میان بازیگران مسلط و  ی حل مشکالت رژیم پذیرفته میبرا

شود و این تغییر،  کنام به فناوری موجود افزوده می گیرد. نوآوری  واردان شکل می تازه

تغییرات بیشتر و سرریز نوآوری را در پی خواهد داشت که منجر به تغییر معماری سیستم 
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 00 |   و همکاران انیپهلوان؛ رانیثروت در ا تیریمد نینو یها ینحوه گذار به فناور لیتحل

شود و  . تغییرات نهادی نیز در سطح محدود آغاز می(Geels & Schot,2007) شود می

 . (Geels et al,2016) انجامد تر می همراه با افزایش تحوالت فناورانه، به تغییرات اساسی

در مسیر تغییر راستا و همراستا مجدد، فشار منظر شدید و مشکالت رژیم رو به 

 & Geels) ود نداردیافته وج افزایش است و از سوی دیگر کنام نوآورانه توسعه

Schot,2007) بازیگران مسلط، ایمان به بقای رژیم را از دست . در این مسیر گذار ابتدا

ها با  کنام کشند.  ها را به چالش می کنند و مسلط های نوآورانه ظهور می کنام پس سدهند  می

شود. مشکالت رژیم، نهادهای موجود را نیز  و یکی از آنها مسلط می کردههم رقابت 

کنند تا نهادهای جدیدی ایجاد  گیرند و مبارزه می و بازیگران طی زمان یاد می نمودهمختل 

 . (Geels et al,2016)شوند 

یافته وجود  کنام نوآورانه توسعه در مسیر جایگزینی فناوری، همزمان با فشار منظر، 

 & Geels) کنند های مستقر مبارزه می ها و شرکت مسلطوارد علیه  های تازه شرکت. دارد

Schot,2007) .برای تغییرات نهادی با توجه به میزان تغییرات، دو الگو تعریف شده است .

دهد. در  کننده، تغییرات نهادی محدودی رخ می های مختل در الگوی اول با ورود نوآوری

ادهای موجود است و الگوی تناسب و کنام متناسب با قوانین و نه های  این حالت نوآوری

کنام باعث مختل شدن قوانین و نهادها  های  نام دارد. در الگوی دیگر، نوآوری 1تطابق

اجتماعی نهادها را تغییر -های سیاسی ها و ضد بسیج شود و با جنگ قدرت و بسیج می

 (. Geels et al,2016) گویند می 2دهد که به آن الگوی کشش و تحول می

شناسایی مسیر گذار به سیاستگذاری بهینه و هدفمند )در راستای حمایت یا ممانعت از 

شناسی مسیر  . لذا این مطالعه به دنبال نوع(Hof et al., 2019)کند  گذار( کمک می

ها  ها و توسعه استارتاپ دهی روابط و شبکه شکل است تا متناسب با آن بتوان بهگذار

 پرداخت.
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 1روش

. از است 6پژوهی روش پژوهش کیفی و بر اساس روایت، 2تفسیری حاضرش پارادایم پژوه

تک متعدد بوده و در دوره زمانی کوتاهی چندین خدمت نوآورانه  آنجاکه تحوالت ولث

ارایه شده است، برای شناسایی مسیر گذار، توجه به توالی زمانی هریک از خدمات 

گیری بازیگران متعدد  شناسایی موضعنوآورانه و بررسی دقیق تغییرات نهادی و همچنین 

ها در بستر بررسی پدیدهرای این مطالعه ب رو، رژیم طی زمان مورد نیاز بوده است. از این

تک  های فین ، از مطالب منتشر شده در رسانهفهم وضعیت جهتتاریخی، زمانی و مکانی 

ربوط به استفاده از م مطالب ،. در گام اولمتناسب با زمان وقوع تحوالت استفاده کرده است

 1634در بازه زمانی ابتدای گذاری و بورس اوراق بهادار  فناوری اطالعات در حوزه سرمایه

، پایگاه خبری نامه شنبه هفته، پرداخت، پیوستراه مانند تکی های فینرسانهاز  1633تا پایان 

بورس و  های بورس و فناوری کلیدواژهجستجوی با  بازار سرمایه ایران و بورس نیوز

 111گزارش بررسی شد که از میان آنها  252آوری شد.  جمع تک و مدیریت ثروت ولث

 ها خبره. حوزه تخصصی شدخبره بررسی و تحلیل  63نظرات و طی آن  مربوط بودندمورد 

قانون بورس  ها و اسناد سیاستی مانند نامه عالوه بر آن، آیینآورده شده است.  1در جدول 

نامه اجرایی قانون بازار اوراق   ، آیین1614وری اسالمی ایران مصوب اوراق بهادار جمه

نامه معامالت در شرکت بورس اوراق  ، آیین1613بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 

های الکترونیکی ، دستورالعمل اجرایی سفارش1615آن مصوب  یحبهادار تهران و لوا

، دستورالعمل اجرایی معامالت 1616 اوراق پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مصوب

مورد  1613برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 

 . بررسی قرار گرفت

برای تحلیل گذار، رفتار بازیگران در مواجهه با تحوالت فناورانه و تغییرات نهادی 

شود. با توجه به گستردگی مطالب و برای ساختاردهی به وقایع متعدد و رفتارها  بررسی می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Method 

2. Interpretivist 

3. Narrative Research 
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و  دیدگاه چندسطحیچارچوب تحلیلی  های گوناگونی بازیگران، از دو گیری و موضع

ها، ابتدا  بدین شکل که برای ساختاردهی به روایتده شده است. استفا نظام نوآوری فناورانه

گیری بازیگران  کارکردهای نظام مالی مدیریت ثروت شناسایی شد. سپس رفتار و موضع

 حول اجرای کارکردها تحلیل و مسیر گذار شناسایی شد. 

تفاق تعدیالت قانونی که در بازار سرمایه ا دربارهوری شده آمطالب گرددر این راستا 

عملکرد بورس و  اقداماتدرباره های مالی  فعاالن حوزه فناورینظرات  همچنینو  افتاد

تک  بندی آنها، کارکردهای الزم جهت گذار به ولثدستهبا و  کدگذاری شدها  استارتاپ

در گام بعدی، بازیگرانی که اجرای کارکردها را به عهده دارند شناسایی شناسایی شد. 

سب با دیدگاه چندسطحی و بر حسب اینکه به سطح منظر اشاره دارد یا شدند. مطالب، متنا

ها و موانع سطح منظر شناسایی  سطح رژیم و یا کنام تفکیک شد. در این مرحله، محرک

شد. سپس اقدامات بازیگران رژیم در برابر بازیگران کنام بررسی شد و با تمرکز بر مفاهیم 

که حول کارکردهای نظام مالی مدیریت ثروت سطح رژیم و همچنین سطح کنام، وقایعی 

و  "اجتماعی فنی رژیم های سطح پویایی"های  بودند، متناسب با زمان وقوع آن تحت عنوان

(، 2113روایت شد. سرانجام بر اساس نظریه گیلز و همکاران ) "های سطح کنام نوآوری"

 ه شده است. های تحقیق در شکل دو ارای تک شناسایی شد. گام مسیر گذار به ولث

 
 تک های تحقیق برای بررسی گذار به ولث گام .2شکل 

 

 TISشناسایی کارکردهای نظام با چارچوب 

 مسیریابی گذار

گیری بازیگران در برابر تحوالت فناورانه در سطح درک جهت

 رژیم و کنام همزمان با فشار سطح منظر

شناسایی بازیگران متعدد و تحلیل تعامالت بازیگران سطوح مختلف در 

 MLPاجرای کارکردها با کمک چارچوب 

گیری بازیگران در برابر تحوالت نهادی در سطح درک جهت

 رژیم و کنام همزمان با فشار سطح منظر
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های متعددی با  اغلب به دنبال هر گونه تغییر نهادی یا تغییر در نحوه ارایه خدمات، مصاحبه

تالش شد در این مطالعه های مختلف انجام شده است.  افراد مختلف این حوزه و در رسانه

های مختلف، از تطابق مطالب و صحت آن اطمینان  تا از طریق پیگیری مطالب از رسانه

( 1های شغلی مختلف )جدول  با بررسی نظرات بازیگران با موقعیت حاصل شود. همچنین

افزاید. عالوه  های ذینفعان مختلف میسر شد که به اعتبار تحقیق می بررسی جامع از دیدگاه

کارکردهای شناسایی شده در اختیار های انجام شده  بر آن، برای اطمینان از درستی تحلیل

لعاتی درباره گذار اجتماعی فنی قرار گرفت و متناسب زمینه مطا دو خبره دانشگاهی با پیش

با نظرات آنها تعدیل شد و کارکردها نهایی شدند. روایت حاصل از گذار و مسیر گذار 

 شناسایی شده نیز توسط دو خبره ذکر شده تایید شد. 

 ها معرفی خبره .1جدول 

 تعداد شغلی عنوان سازمان ردیف تعداد غلیش عنوان سازمان ردیف

1 
سازمان بورس اوراق 

 بهادار

 1 نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران 7 1 رئیس

رئیس نظارت بر 

امنیت اطالعات بازار 

 سرمایه

 2 مدیر عامل کارگزاران 1 1

2 
بورس اوراق  شرکت

 بهادار

 1 مدیر عامل شتابدهنده 3 1 مدیر عامل

 6 تک رسانه فین 11 1 مدیر تحقیق و توسعه

 فرابورس 6

 1 دبیر انجمن تک فین انجمن 11 1 مدیر عامل

 12 1 معاون توسعه فناوری

شرکت ارایه دهنده 

های بازار  سامانه

 سرمایه

 1 مدیر عامل

نظارت و  مدیر

 بازرسی
 6 تحلیلگر بازار سرمایه 16 1

 معاون توسعه بازار

 مدیر روابط عمومی
1 

 ها استارتاپ 14

بنیانگذار و 

 بنیانگذار هم
1 

4 
شرکت مدیریت فناوری 

 بورس تهران

مدیر فناوری 

 اطالعات
1 

مدیر تحقیق و 

 توسعه
1 

 1معاون طرح و  4 مدیر عاملنهادهای مالی و  5
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 تعداد شغلی عنوان سازمان ردیف تعداد غلیش عنوان سازمان ردیف

های  صندوق

 گذاری سرمایه

 توسعه

3 

گذاری  شرکت سپرده

مرکزی و تسویه وجوه 

 اوراق بهادار

 63 مجموع 1 مدیر عامل

 ها یافته

، ورود فناوری اطالعات در حوزه مالی تاثیر قابل توجهی بر نحوه ارایه 11از اوایل دهه 

فعالیتشان را  1634از سال نیز تک  های ولث داشته است. استارتاپ ایران خدمات در بورس

طور بالقوه بر جذب  آغاز کردند و مورد استقبال بورس و فرابورس قرار گرفتند زیرا به

 بتدریجگذار و کارایی بازار سرمایه اثر مطلوب داشتند.  گذار، رفتار منطقی سرمایه سرمایه

ها  گیری جهت  باعث شد عملکرد نظام ارتقا یابد. در این راستا استفاده از فناوری در بورس

در هایی همراه بوده است.  انجام شد که البته برخی از آنها با کاستی نیزاقدامات مثبتی و 

دهای مورد تاکید در نظام مالی بورس اوراق بهادار مبتنی بر نظرات فعاالن این ادامه کارکر

در و شناسایی کارکردها نظرات خبرگان این حوزه حوزه شناسایی شده است )کدگذاری 

های رژیم و  (. همچنین تحوالت سطح منظر، پویاییاست پیوست ارایه شدهجدول 

های سطح کنام نیز به ترتیب در عناوین جداگانه ارایه شده و نوع مسیر گذار به  نوآوری

 تک در ایران تبیین شده است.  ولث

 گام اول: شناسایی کارکردها

 تکی مانند مشاوران تامین زیرساخت فناورانه است. ارایه خدمات ولث، کارکرد اول

هوش  و چین مانند بالک نوآیندهای  کارگزاری دیجیتال مبتنی بر فناوری و رباتیک

ها از اقدامات ضروری در  سازی زمینه استفاده از این فناوری بنابراین فراهمبوده، مصنوعی 

در حال حاضر در کشور محدودیت زیرساخت وجود دارد و ها است.  تک گذار به ولث

زیرساخت مناسب در ارایه  وبی درک نشده است. برای مثالجایگاه فناوری اطالعات به خ
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به علت جدید  نیز زیرساخت معامالت الگوریتمیمشکالتی وجود دارد.  APIدرخصوص 

دهنده این سرویس و  های ارایه شرکتاز سوی بودن این فناوری در دنیا آنچنان که باید 

ز کارکردهایی که در این . بنابراین یکی امدیریت فناوری بورس تهران مهیا نشده است

 پژوهش بر آن تاکید شده، کارکرد تامین زیرساخت فناورانه است. 

و تغییرات ت فناورانه تحوالسازی است.  دهی به ارتباطات و شبکه کارکرد دوم شکل 

مدت  کند و منجر به عدم تعادل در کوتاه شرایط جدیدی برای بازیگران ایجاد مینهادی 

تک روابط همکارانه یا رقابتی میان بازیگران  در گذار به ولثشود. در حال حاضر  می

با ) داده از سوی بورس گذاری مختلف بورس شکل گرفته است برای مثال سطح اشتراک

ها و  کارگزاری روابط، (ها گذاران و امنیت داده سرمایه حریم خصوصی  توجه به

دچار  فراد به بازار سرمایهنحوه ورود ا و ها با هم ها، نحوه همکاری استارتاپ تک ولث

ها و سرعت گذار را تحت  تک که کارایی نظام مالی، نحوه گذار به ولث هایی است چالش

 دهد.  تاثیر قرار می

کارکرد سوم، گردش و انتشار اطالعات است که شرایط تبادل دانش و تجربیات میان 

ها و ارایه خدمات نوین از  سازد و منجر به افزایش یادگیری استارتاپ بازیگران را فراهم می

 تک و به طور کلی نظام مالی ایران مورد توجه شود و باید در گذار به ولث سوی آنها می

 قرار گیرد.  بیشتری

کارکرد بعدی، سیاستگذاری و قانونگذاری، شامل اقداماتی است که تغییر در قوانین 

ان بازیگران متعدد را تک و هماهنگی می های ولث ها برای حمایت از استارتاپ و سیاست

قوانین و مقررات رگوالتوری مانعی در مسیر فعالیت در ایران، کند.  پیگیری می

نبود قوانین مشخص و شفاف و ضرورت است. درک شده تک  های ولث استارتاپ

 کاهشهای باالدستی و بروزرسانی آنها، نیاز به قوانین حمایتی و با ثبات، تعدیل نظارت

و همچنین تغییر رویه سیاستگذاران از عواملی است که در گذار به  های موجود بروکراسی

نیز وجود دارد که در مشکالت انحصار دولت ها باید مورد توجه قرار گیرد.  تک ولث

ی با گیرندگان افراد تصمیمزیرا  استشده ها  تک رشد و توسعه ولثاز  مانعبرخی مواقع 
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ی ندارند و در اخذ تصمیمات از مشارکت و فناور آشنایی کافی باسنتی هستند که  تفکرات

 کنند.  استفاده نمینیز ها  همفکری استارتاپ

منجر به رفتار ، است. ارتقا سواد مالی مردم آگاهی بخشی به شهروندانکارکرد پنجم، 

شود و نقش  گذاران در ورود و خروج به بورس اوراق بهادار می سرمایه آگاهانه و منطقی 

های حاصل از تحوالت  در بازار سرمایه و رفتار مناسب در برابر تنشموثری در حفظ ثبات 

گذاری در بورس و راهنمای  سرمایه ها مشوق افراد برای  تک ولث. سیاسی سطح کالن دارد

گذاری و ابزاری کمکی برای حفظ تعادل و ثبات در بازار  سرمایه گذاران برای  سرمایه 

ی و دسترسی شهروندان به بازار سرمایه تاثیر قابل گذار سرمایه بر تسهیل  وسرمایه هستند 

به کسب و کار آنالین پایین است. فرهنگسازی مناسب انجام  مردماما اعتماد  دارندتوجهی 

لذا با وجودیکه ضرورت  ها انجام نشده تک الزم برای آشنایی مردم با ولثنشده، آموزش 

های  مورد استقبال مسلط و اهمیت استفاده از فناوری در خدمات بورس درک شده و

شهروندان نسبت به آن آگاهی بوده است اما  همچون سازمان بورس و فرابورس صنعت

 کافی ندارند. 

گذاری  سرمایه لحاظ تک به  مالی است که در گذار به ولث کارکرد ششم، تامین

مالی  تک، تامین های نوین، تامین بودجه تبلیغات ولث های بورسی روی فناوری سازمان

 دارد.  مشکالتی وجودتک از طریق پذیرش در بورس  های فین استارتاپ

کارکرد هفتم، تربیت نیروی متخصص به سه دسته نیروی متخصص شامل 

گیرنده اشاره دارد و کسب دانش  های بورس و مسئوالن تصمیم نویس، شرکت برنامه

مسئوالن و ها و سواد مالی  افزاری شرکت نویسان، ارتقا دانش نرم تخصصی برنامه

 است.  ریزی مورد تاکیده بوده و نیازمند برنامهسیاستگذاران 

کند زیرا استفاده از  کارکرد هشتم، تحقیق و توسعه، هدف کسب دانش را دنبال می

سنجی شرایط و سطح آمادگی کاربرد آن برای ارایه خدمات  های نوین، امکان فناوری

 ارد. نوآورانه و پذیرش آن نیاز به بررسی و سنجش د
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که شامل خدمات سفارشی در زمینه مشاوره، مدیریت  اقدامات نوآورانهکارکرد نهم، 

های مدیریت ثروت و سایر خدمات مشابه است که از سوی  سازی شیوه پرتفوی و شخصی

 شود.  های فعال در این حوزه ارایه می استارتاپ

عمومی اطالعات انتشار  دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد،در نهایت کارکرد 

 های پرمخاطب از طریق رسانه و تسهیل تبادل اطالعات میان کاربران حقیقی برای مردم

یکی از  و گذارد اثر می بازار بر سطح کارا بودن و شفافیتاطالعات  است. سرعت انتشار

شود.  های مختلف محسوب میکشور درعملکرد بازار سرمایه  و مقایسه های ارزیابی گزینه

گذاران در مناطق  گیری جریان شفاف اطالعات برای تمام سرمایه استا نیاز به شکلدر این ر

 جغرافیایی کشور است تا شکاف اطالعاتی موجود کاهش یابد. 

 گام دوم: بررسی تحوالت و تعامالت در سه سطح

 تحوالت سطح منظر

عمق بودن  (، کم1633الملل )بانک مرکزی،  فشار فناوری حاصل از تحوالت در سطح بین

بازار سرمایه و عدم تعادل در بازار پول و سرمایه، ضعف در توزیع عادالنه اطالعات میان 

تک بوده و در مقابل، روند انحصارگرای دولت،  گذاران محرک گذار به ولث سرمایه

میلی شهروندان به  ثباتی بورس، بی و بی آن بر قیمت سهم تغییرات قیمت دالر و تاثیر

تک  گذاری در بورس و کمبود سواد مالی شهروندان کاهنده سرعت گذار به ولث سرمایه

 بوده است. 

 اجتماعی فنی رژیم های سطح پویایی

 :مستقل شدن بازار سرمایه از بازار پول، تصویب قانون تجارت  بازیگران و نهادها

همراه با  1614و تغییر قانون تاسیس بورس اوراق بهادار در سال  1612در سال الکترونیک 

منجر به تحوالت و افزایش کارایی بورس شد. ضمن  1615توسعه بخش غیردولتی در سال 

ای باعث شد  های منطقه ( و تاسیس بورس1616-1673اینکه برنامه پنج ساله سوم توسعه )

و کارمزد  1611وند. آغاز به فعالیت فرابورس در سال مردم بیشتر از قبل با بورس آشنا ش
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معامالت کمتر، نیز باعث افزایش معامالت در بورس شد. با تصویب دستورالعمل اجرایی 

، 1613معامالت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در سال 

گذاری  سرمایه شرایط برای  اجرای سفارشات خرید و فروش به صورت برخط میسر شد و

در بورس تسهیل شد که استقبال مردم و رونق بورس را به همراه داشت. در ایران، اغلب 

شوند. عدم آشنایی شهروندان با سازوکار  مردم عادی به طور مستقیم وارد معامالت می

گذاری  سرمایه بورس و پایین بودن سواد مالی شهروندان و عدم استقبال از نهادهای واسطه 

گیری رفتارهای هیجانی در بورس شده است  گذاری باعث شکل سرمایه های  مانند صندوق

گذاران در بورس  سرمایه شود و لذا  که به خودی خود منجر به افزایش ریسک و نوسان می

 کنند.  گذاری پراسترسی را تجربه می سرمایه 

 ط ارکان و نهادهای بورس بحث فناوری در بازار سرمایه توسها: بازیگران و فناوری

پیگیری شده است در این راستا شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مسئول اصلی توسعه 

که به طور مستقیم بر  سطح رژیم های است. از فناوری بوده های معامالتی زیرساخت

 1614توان به سامانه کدال اشاره کرد. در سال  رسانی به سهامداران موثر است می خدمت

تصویب قانون جدید بازار بورس اوراق بهادار، زمینه ورود اینترنت و خدمات  پس از

ها  اینترنتی در بورس فراهم شد. به دنبال آن پایگاهی تعریف شد تا تمام شرکت

های خود را در آن منتشر کنند که به آن سامانه جامع اطالع رسانی ناشران یا سامانه  گزارش

بازار سرمایه برای ارایه خدمات بهتر به سهامداران، اقدام به گویند. عالوه بر آن،  می  1کدال

سامانه  .و سجام کرده است برخطهای دیگری چون سامانه معامالت  اندازی سامانه راه

معامالت برخط بستر انجام معامالت اوراق بهادار را برای خرید و فروش سهام به صورت 

تعداد فعاالن بازار سرمایه و رشد حجم آنالین و مستقیم فراهم ساخت و منجر به افزایش 

معامالت شده است. سامانه جامع اطالعات مشتریان )سجام( نیز برای اجرای قانون مبارزه با 

اندازی  ( راه1634مالی تروریسم )مصوب  ( و قانون مبارزه با تامین1613پولشویی )مصوب 

 . پردازد می شد و به احراز هویت و شناسایی مشتری 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. CODAL, Comprehensive Data Base of All Listed Companies 
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 های سطح کنام نوآوری

 سازی،  وسعت و پیچیدگی بورس باعث نیاز به ابزارهایی برای ساده :بازیگران و نهادها

فعالیت خود را از سال تک  های ولث در این راستا استارتاپتحلیل و مشاوره شده است. 

های نوین استقبال کردند و به  از فناوری و فرابورس بورسهای  سازمانآغاز کردند.  1634

های فنی چون سامانه  سازی زیرساخت تدریج حرکت به سوی تجارت الکترونیک، فراهم

اجرای معامالت برخط را آغاز کردند و شرایط برای فعالیت  و سجام ،معامالت آنالین

شرکتی ، 1631سازمان بورس اوراق بهادار در سال  در این راستاها فراهم شد. استارتاپ

افزاری و سیستمی در حوزه فناوری اطالعات سازمان بورس و  ارایه راهکارهای نرم جهت

. همچنین با برگزاری نمایشگاه بورس به طور ساالنه هدف تاسیس کرداوراق بهادار 

و بستری برای انتقال آخرین اطالعات در حوزه فناوری  کردهافزایش دانش مالی را دنبال 

های  . شرکت مدیریت فناوری بورس تهران نیز به توسعه زیرساختاست ساختهمالی فراهم 

ها است در اختیار  پاها را که ماده اولیه فعالیت استارت و ارکان بورس داده پرداختهمعامالتی 

اندازی معاونت توسعه فناوری،  با راه 1637در سال  نیز . فرابورسداده استآنها قرار 

را پیگیری کرد. همچنین با برگزاری لیگ ستارگان بورس و  تک در بورس های فین حوزه

، در صدد شناسایی و حمایت از افراد 1637اجرای مسابقات معامالت الگوریتمی در سال 

 مستعد برآمد. 

های  اقدامات انجام گرفته بیانگر آغاز تالش برای هموارسازی مسیر استارتاپ 

ها فراهم نیست. اغلب  ن استارتاپتک است. اما بستر مناسب برای فعالیت ای ولث

اقدامات اند و  گذاری فعال بودههای مشاوره و توزیع سرمایهها در ایران در بخش تک ولث

های معامالت الگوریتمی، در ارایه خدمات شبکه اجتماعی بازار سرمایه، پلتفرم آنها

 گذاری سرمایه ی سبد ساز گذاری آنالین و مشاوره در بهینههای سرمایهها و پلتفرماپلیکیشن

توانند در  گذار، میشود. درحالیکه عالوه بر ارایه خدمات به طرف سرمایهخالصه می

ها، ابزارسازی، فناوری، پایداری بورس و غیره نیز وارد  های امنیت، محرمانگی داده حوزه

 شوند و به بازار سرمایه نیز خدمات ارایه دهند. 
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 تک به ارایه خدمات متنوعی پرداختند.  های ولث استارتاپ ها:بازیگران و فناوری

مورد استقبال فعاالن صنعت که اند  پرداخته برخطبه ارایه مشاوره تحلیل برخی از آنها 

و باعث افزایش تنوع گرفت گذاری قرار مند به سرمایهبورس و همچنین مردم عالقه

امروزه مورد توجه مخاطبان بورس شده است. معامالت الگوریتمی حوزه دیگری است که 

قرار گرفته است. در این راستا واحد تحقیق و توسعه شرکت بورس به بررسی معامالت 

رسانی و الگوریتمی پرداخت است. همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت اطالع

 1637بازار سرمایه در سال  1ای تحت عنوان معامالت الگوریتمیخدمات بورس، مسابقه

های  د تا افراد مستعد را شناسایی و از آنها حمایت کنند. اما مدیران شرکتبرگزار کردن

و  قرار ندارندفضای معامالت الگوریتمی و مفهوم فناوری اطالعات  درگذاری سرمایه

عالوه بر آن، . تفاوت هستند بیشان وری استفاده از فناوری برای باال بردن بهره نسبت به

ها آشنا نیستند و آن وجود دارد. عموم مردم نیز با الگوریتمهای حقوق و فناوری نیز چالش

برخی  سازی و آموزش است.ریزی برای فرهنگپذیرند و نیاز به برنامهرا به سختی می

گیری سازمان بورس  تک بر کارگزاری دیجیتال تمرکز کردند. موضع های ولثاستارتاپ

های فی در قانون و دستورالعملهنوز تعریکارگزاران دیجیتال مشخص نیست. در مقابل 

 بازار سرمایه برای کارگزاری دیجیتال وجود ندارد. 

 مسیرشناسیگام سوم: 

های  استقبال مسلط مورد های نوین فناوریفناوری اطالعات و ارتباطات و به دنبال آن 

سازی  فراهم و و به تدریج حرکت به سوی تجارت الکترونیک قرار گرفتند صنعت بورس

ها در بورس فراهم شد. به و شرایط برای فعالیت استارتاپ شدهای فنی آغاز  زیرساخت

تک ابتدا به ارایه مشاوره  های ولث . استارتاپشد عرضه متنوعی دنبال آن خدمات نوآورانه

معامالت خدمات نوین ها بر (، سپس برخی استارتاپ1634وسبدگردانی پرداختند )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ها از طریق رایانه دهند. الگوریتمها را تغییر می گذاران و واسطه معامالت الگوریتمی روابط سنتی میان سرمایه. 1

گذاران )هم طرف خریدار و هم طرف فروشنده( بدون دخالت عامل انسانی ایجاد هایی را برای سرمایه سفارش

 کنند. می
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مورد توجه قرار اندازی کارگزاری دیجیتال  ( و امروزه راه1635) الگوریتمی متمرکز شدند

. فعالیت استگسترش  خدمات در حالسازی  بتدریج دامنه تغییر و دیجیتالگرفته است. 

تاثیر مثبت داشته است و روابط  در بورس گذاری سرمایه  ازاستقبال مردم  برها  استارتاپ

میان  همکاریبرقرار است. حتی پتانسیل  های صنعت ها و مسلط تک همزیستی میان ولث

چین و هوش  هایی چون بالک ها برای تحقیق و توسعه فناوری ها و مسلط استارتاپ

گیری است. در حال حاضر  مصنوعی وجود دارد. تحوالت نهادی نیز بتدریج در حال شکل

ره هایی برای فعالیت دربا کمیتهشود ضمن اینکه  اصالح و تعدیل قوانین پیگیری می

در آینده مورد انتظار است. با توجه به نیز های نوین تشکیل شده و تغییرات بیشتری  فناوری

گیری  شکلهای صنعت )بورس و فرابورس( و  ها با مسلط تک همزیستی فعالیت ولث

که در ارایه خدمات نوین اتفاق افتاده است،  ای زنجیرههمچنین تحوالت نهادهای جدید و 

شده  آغازاز مسیر گذار بازپیکربندی در ایران ها  تک گذار به ولثرفت توان نتیجه گ میلذا 

 است. 

 گیری  بحث و نتیجه

(، مبتنی بر دیدگاه چندسطحی، 2113این مطالعه برای تعیین مسیر گذار از تئوری گیلز )

یافته طراحی شده  استفاده کرده است. اگرچه دیدگاه چندسطحی برای کشورهای توسعه

شود و رویکرد پایین به باال دارد؛ اما این  ها ارایه می ها از سوی کنام نوآوریکه در آن 

توسعه با رویکرد نوآوری باال به پایین نیز کاربرد  دیدگاه تحلیلی در کشورهای درحال

توسعه، نوآوری تحت تاثیر عوامل سیاسی و اجتماعیِ رژیم  دارد. در کشورهای درحال

تدریج  کند. اما به های فناورانه از سطح رژیم رشد می یتفنی قرار دارد و ظرف-اجتماعی

توانند  یابند و می ها توسعه می گیرد و کنام های فناورانه در سطح کنام نیز شکل می توانمندی

توان  های رادیکال ارایه دهند و بر رژیم اثر بگذارند )جریان پایین به باال(. لذا می نوآوری

گیرد با دیدگاه چند سطحی  ت تاثیر فشار منظر شکل میتعامالت کنام با رژیم را که تح

دهنده  های این مطالعه نیز نشان (. یافتهGhazinoory & Vaziri, 2020بررسی نمود )

عمقی بازار  الملل، کم تک است. فشار فناوری در سطح بین فرایندی مشابه در گذار ولث
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ضعف در توزیع عادالنه اطالعات سرمایه در ایران، عدم تعادل میان بازار پول و سرمایه و 

گذاران باعث شد بازیگران مسلط رژیم به استفاده از فناوری روی آوردند و به  میان سرمایه

ها و تاثیرگذاری متقابل روی رژیم  دنبال آن شرایط برای ارایه خدمات از سوی استارتاپ

رای کارکردها به گیری بازیگران حول اج فراهم شد. مطالعه حاضر با بررسی رفتار و موضع

 پردازد.  تعیین مسیر گذار می

کارکرد  11در گام اول، با استفاده از چارچوب تحلیلی نظام نوآوری فناورانه، 

سازی،  گیری ارتباطات و شبکه شناسایی شد که عبارتند از: تامین زیرساخت فناورانه، شکل

ه شهروندان، تامین تبادل اطالعات و دانش، سیاستگذاری و قانونگذاری، آگاهی بخشی ب

های نوآورانه و همچنین انتشار  مالی، تربیت نیروی متخصص، تحقیق و توسعه، فعالیت

گذاری در  تر جهت سرمایه عمومی اطالعات. درحال حاضر، نیاز به پیگیری جدی

های سیاستگذاری برای  زیرساخت است. همچنین برخی اصالحات قانونی و تعدیل در رویه

دهی به روابط بازیگران متعدد  های نوآورانه و شکل پویای فعالیت همگام شدن با محیط

جهت کاهش تضاد منافع و افزایش همکاری الزم است. عالوه بر آن، باید برای تربیت 

ریزی شود و  نیروی انسانی متخصص و همچنین آموزش مردم عادی و شهروندان برنامه

گیران این حوزه قرار گیرد.  یت تصمیمشفافیت و انتشار اطالعات بازار برای عموم در اولو

ها یا شناسایی کارکردهای الزم در حوزه  تک ای درباره گذار به ولث تاکنون مطالعه

هایی که در این مقاله به  مدیریت ثروت در کشور انجام نشده است اما در راستای کاستی

کُندی استفاده  آنها اشاره شده، برخی مطالعات به بررسی و شناسایی دالیل عدم موفقیت و

محفوظی و از فناوری اطالعات و اطالعات در بازار سرمایه کشور پرداختند. برای مثال 

، در بیان علل عدم موفقیت کشورهای در حال توسعه به عواملی مانند 2113همکاران، 

الملل برای  های اقتصادی اجتماعی و اطالعاتی مناسب در سطح ملی و بین کمبود زیرساخت

، عدم آگاهی فناوری اطالعات و ارتباطاتگذاری در  های سرمایه جذب مزیت

های الزم برای آنها در این حوزه، وجود قوانین خشک و  گذاران و نبود آموزش سرمایه
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های این پژوهش  اند که همسو با یافته کشورهای در حال توسعه اشاره کرده درغیرمنعطف 

 است. 

استفاده از چارچوب تحلیلی دیدگاه در ادامه و در گام بعدی این پژوهش، با 

چندسطحی، رفتار بازیگرانی که اجرای کارکردها را به عهده دارند در سطوح مختلف 

تک تعیین شد.  بررسی شد و با درنظرگرفتن سطح توسعه ارایه خدمات، مسیر گذار به ولث

زایش گذاری و تغییر رفتار و اف در ایران، فناوری در حوزه مالی باعث تسهیل سرمایه

گذاری در بازار سرمایه شده است. بازیگران مسلط مانند بورس و  گرایش مردم به سرمایه

های نوین استقبال کردند زیرا فناوری منجر به تقویت بازار سرمایه  فرابورس نیز از فناوری

شده است اما کارگزاران و مشاوران آینده شغلی خود را در خطر دیدند و نسبت به اقدامات 

گیری رقابتی داشتند. جلوگیری از تضاد منافع و  های این حوزه موضع ه استارتاپنوآوران

دالیل ساختاری مانند انحصار دولت و بوروکراسی باعث شده تغییرات نهادی و اصالح و 

های این حوزه  تعدیل قوانین با کندی انجام شود. سیاستگذاران به دنبال حمایت از استارتاپ

ها و تفکرات سنتی سیاستگذاران و عدم آشنایی آنها با  استارتاپ هستند اما عدم مشورت با

ها را  ها و نحوه اجرای آن نارضایتی استارتاپ نامه ها باعث شد آیین فعالیت استارتاپ

های مختلف زنجیره ارزش  ها به تدریج به حوزه همراه داشته باشد. با این وجود استارتاپ به

اند و  ران، ارایه مشاوره و مدیریت پرتفوی وارد شدهگذا مدیریت ثروت مانند جذب سرمایه

اند. ضمن اینکه پتانسیل ارایه  گذاران ارایه داده ای از خدمات متنوع به سرمایه زنجیره

تک در ایران از نوع  لذا مسیر گذار به ولث وجود داردنیز در آینده بازار سرمایه خدمات به 

 بازپیکربندی است. 
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 . گذار ولث تک ایران از مسیر بازپیکربندی2شکل 

های نوین  آنچه باید مورد توجه سیاستگذاران حوزه قرار گیرد آنست که پیشرفت فناوری

کند و  هدف حذف عامل انسانی و هوشمندسازی وتسریع ارایه خدمات مالی را دنبال می

خدمات است. در حال حاضر  بقای بازیگران در این حوزه مستلزم تغییر رویه در ارایه

دانند و  ها را رقبای خود می کارگزاران و مشاوران سنتی به دلیل تضاد منافع، استارتاپ

توان در بلندمدت در  ها هستند اما نمی تک بدنبال ممانعت یا کاهش سرعت گذار به ولث

ابت با برابر فشار حاصل از تحوالت فناورانه مقاومت کرد. در صورتیکه کارگزاران به رق

الملل و تغییر نیازها و انتظارات  ها ادامه دهند، به دلیل فشار فناوری در سطح بین استارتاپ

کاربران، احتمال تغییر مسیر گذار به جایگزینی مشاوران و ارایه خدمات از سوی 

ها مستلزم هماهنگی و  ها وجود دارد. نکته قابل توجه دیگر آنکه سرریز نوآوری استارتاپ

های فنی و  ازیگران مختلف و تعدیالت نهادی و همچنین فراهم بودن زیرساختهمکاری ب

مالی، تحقیق و توسعه است تا شرایط برای خدمات نوآورانه  قانونی، منابع انسانی، تامین

ها فراهم باشد و در پی آن نیاز به انتشار عمومی اطالعات و آگاهی بخشی به  استارتاپ

نوین از سوی شهروندان که طرف تقاضا و کاربر شهروندان است تا پذیرش خدمات 
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ها در کارکردهای ذکر شده ادامه یابد، با  خدمات نوین هستند فراهم شود. اگر کاستی

ماندگی از  الملل و سرعت آن، امکان عقب توجه به میزان تحوالت و توسعه در سطح بین

ین تغییراتی در مسیر ارایه خدمات نوین و تغییر به مسیر گذار تحول نیز وجود دارد. چن

ها را در پی دارد لذا،  گذار، پیچیدگی فرایند سیاستگذاری و هدررفت منابع ملی و فرصت

گیری سیاستگذاران برای همسو شدن با  الملل و جهت رصد مداوم تحوالت در سطح بین

به عنوان  -به طور خاص بازار سرمایه در کشور -های نوآوری برای ارتقا بازارمالی  جریان

 ریزی طی زمان دارد.  الملل ضروری است و نیاز به برنامه گامی برای برقراری روابط بین

های نوین دیگری نیز در حوزه مالی وجود دارد که  ها، فناوری تک عالوه بر ولث

تواند در سیاستگذاری بهینه و تسریع و تسهیل گذار موثر باشد.  شناسایی مسیر گذار آنها می

، 1تک مانند اینشورتک های فین شود مطالعات آتی بر سایر زیرشاخه میاز این رو، پیشنهاد 

 متمرکز شوند.  4و لندتک 6تک ، رگ2تک پی

 تعارض منافع

 تعارض منافعی وجود ندارد. 
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