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 Purpose: The rapid growth in the use of financial technology along 

with the development of digital capabilities has changed today's 

living environment. The Internet has changed everyday life, 

relationships and culture of people. Moreover, extension of financial 
infrastructure based on modern technologies made challenges for 

traditional complex financial systems. Which of these led to the 

explosion of fintech startups and outbreak of covid-19 
pandemic caused to speed up changes, especially social changes. 

Materials and Methods: This study was conducted with the aim of 

identifying drivers and social consequences of fintech startup’s 
success in Iran. The current research is based on empirical study and 

is done with a deductive approach. From the point of method, it is 

qualitative research and grounded theory has been used to analyze 

expert interviews. 10 eligible individuals participated in this study 
by non-probabilistic and purposeful sampling. Gathered data has 

been analyzed with MaxQDA software. 

Findings: The results of the qualitative analysis of expert interviews 
showed that the success of Iran's fintech startups through trust 

building, communication, interactions, designing and implementing 

appropriate marketing mix which can lead to changes at society 

(change of lifestyle, improvement of quality of life, technological 
growth) and have positive consequences for businesses (revival 

small businesses, create new businesses, facilitate and accelerate the 

development of financial services, reducing the cost of providing 
and receiving financial services). 

Conclusion: One of the strategies that facilitate success is building 

trust between users, investors and team members. In the prevailing 

ambiguous political conditions, extensive sanctions, economic 

instability, extreme fluctuations in capital markets, along with the 

inherent uncertainty of startups, increases the difficulty of starting a 

startup and investing decisions. 
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 موفقیت اجتماعی پیامدهای و هارانپیش شناسایی

 ایران فینتک هایاستارتاپ
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 3 ودادی احمد
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 4 علیقلی منصوره
 ،اسالمی آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد بازرگانی، مدیریت گروه

 ایران تهران،
 

 چکیده
 توسعه با همزمان مالی فناوری از استفاده چشمگیر رشد: هدف

 کرده تحول دچار را امروز زندگی محیط دیجیتال، هایتوانمندی
 مراودات و مدرن انسان زندگی سبک در اینترنت که انقالبی. است

 هایزیرساخت توسعه که چالشی و آورده وجود به او فرهنگ و
 های مسیست پیچیده ساختار در نوین، های تکنولوژی بر مبتنی مالی
 ار فینتک های استارتاپ تولد در انفجاری کرده، ایجاد سنتی مالی

 تریبیش سرعت کرونا پاندمی وجود با تغییرات این. است شده منجر
 زندگی ها،حوزه تاثیرپذیرترین از یکی تردیدبی و گرفته خود به

 .است افراد روزمره
 پیامدهای و هارانپیش شناسایی هدف با مطالعه این: ها روش و مواد

 رحاض پژوهش. است شده انجام ایران فینتک استارتاپهای اجتماعی
. است دهش انجام قیاسی روش با و است گرایانهتجربه فلسفه بر مبتنی

 بنیاد داده روش با که است بنیادی پژوهش یک نیز هدف منظر از
 از نفر 10 شامل پژوهش این آماری جامعه. است گرفته صورت

 گیرینمونه روش با که است فینتک هایاستارتاپ بنیانگذاران
 گردآوری ابزار. کردند شرکت مطالعه این در هدفمند و غیراحتمالی

 افزارنرم با پژوهش هایداده. است یافته ساختنیمه مصاحبه هاداده

MaxQDA است شده تحلیل. 
 وفقیتم داد نشان خبرگان های مصاحبه کیفی تحلیل نتایج :ها یافته

 و ارتباطات اعتمادسازی، طریق از ایران فینتک هایاستارتاپ
 منجر تواند می مناسب بازاریابی آمیخته اجرای و طراحی تعامالت،

 یتکیف ارتقای زندگی، سبک تغییر) جامعه سطح در پیامدهایی به
 کسب برای مثبتی پیامدهای و شده( تکنولوژیک پیشرفت زندگی،

 کارهای و کسب ایجاد کوچک، کارهای و کسب احیای) کارها و

 و ارائه هزینه کاهش مالی، خدمات ارایه تسریع و تسهیل جدید،
 .کند می ایجاد( مالی خدمات دریافت
 یکندم تسهیل را موفقیت به رسیدن که راهبردهایی از: گیری نتیجه

 در .باشد می تیم اعضای و گذاران سرمایه کاربران، بین اعتمادسازی
 ثباتی بی گسترده، تحریمهای وجود حاکم، سیاسی مبهم شرایط

 تیذا قطعیت عدم کنار در سرمایه بازارهای شدید نوسانات اقتصادی،
 و استارتاپ اندازیراه هایگیری تصمیم دشواری ها،استارتاپ

 .کند می بیشتر را گذاری سرمایه
 

 ،موفقیت اجتماعی، پیامدهای فینتک، استارتاپ،: کلیدی واژگان
 بنیاد داده رویکرد

 
 20/07/1400: افتیدر خیتار
 19/10/1400:  رشیپذ خیتار
 Aza.Rahiminik@iauctb.ac.ir  نویسنده مسئول:* 

 مقدمه
های کارآفرین به استفاده از فناوری مالی افزایش پیدا گرایش شرکت

کرده است. شفافیت اطالعات، قانونمندی مدیریت مالی و هماهنگی 
های کوچک و متوسط مالی از دستاوردهای مهم فینتک در شرکت

آفرین های کارهای خاص شرکتاست. رشد سریع فناوری و ویژگی
محور بودن نرخ استفاده از فینتک را افزایش مانند چابکی و فناوری

های هایی است که فناوری و فعالیت(. فینتک نوآوری2، 1داده است )
هایی اشاره دهد. به عبارت دیگر به شرکتمالی را با هم پیوند می

دارد که از فناوری برای ارائه خدمات مالی به مشتریان و صنعت 
عموما  یمال یهایفناور نهیفعال در زم یهاشرکتکنند. می استفاده
 یهاستمیخودشان را در س کنندیهستند که تالش م ییهاآپاستارت

. (3) به چالش بکشند را یسنت یهاو شرکت ندازندیجا ب یمال
نوآورانه  یراه حل دید و در جهت تولندار یعیرشد سرها آپاستارت

 نیا .ندادر بازار شکل گرفته ازین کیرفع  یبرا ریپذ دوامو 
اده و استفهستند  ریپذ سکیر ییهادهیبر ا یها معموالً مبتنشرکت

شود. به همین دلیل از فناوری الزمه رشد و بقای آنها محسوب می
هایی قرار دارد استفاده از فناوری مالی در دستور کار چنین شرکت

(4). 
 های فینتک می توانآپاستارتدالیل متعددی برای رشد و گسترش 

های شناسایی کرد. فینتک در واقع به عنوان جایگزینی برای رویه
ای هشود. نخستین عامل تکامل پارادایمسنتی مالی در نظر گرفته می

جدید تکنولوژیکی از جمله اینترنت اشیای صنعتی، اپلیکیشن های 
 .  گرایشموبایلی، ارزهای دیجیتال، بالکچین و هوش مصنوعی است

به آن اعتماد و اطمینان از این فناوری است که بویژه بعد از 
های مطرح گردید. دیگر آنکه نوآوری 2008های مالی سال بحران

مالی حاصل از این رویکرد باعث افزایش چابکی، کارایی، اثربخشی، 
شود. سوم هم ها و افزایش یکپارچگی در مجموعه میکاهش هزینه

گی کاملی با فناوری دارد و همواره به آنکه فینتک هماهن
های موجود دهد تا از آخرین فناوریها این امکان را میاستارتاپ

آمار و ارقام گواهی رشد بسیار چشمگیر سرمایه  .(5استفاده کنند )
میلیارد دالر از سال  60گذاری های جهانی روی فینتک در حدود 
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گذاری سرمایهتا کنون می باشد. در نتیجه همین روند  2018
میلیارد دالر در  12پذیر طی پنج سال بعدی بیش از ریسک

های اند. براساس گزارشهای فینتک سرمایه گذاری کردهاستارتاپ
از  %82رود طی سه تا پنج سال آینده رسمی منتشر شده انتظار می

خدمات مالی با استفاده از فناوری مالی )فینتک( ارائه شوند. این آمار 
های رسد شرکتبر اهمیت موضوع تاکید دارد. به نظر می و ارقام

های پیشگام در استفاده از فناوری مالی به اهرم نوآفرین و استارتاپ
رقابتی قدرتمندی در بازارهای به سرعت در حال تغییر و رقابتی 

 (.6دست خواهند یافت )
شترین بی کداری و پرداختصنعت بانگانه فینتک، بین حوزه های نه

و الگوهای جدید کسب و کاری داشته  فناوریل را از دگرگونی تحو
 انیمشتر یاز بانک ها دسترس یاریبس .باشدمیدر حال معرفی شدن 

 اهر زمان و مکانی ر تلفن همراه در قیرا از طر یبه اطالعات مال
ولی مقررات و بروکراسی سختگیرانه بانکی و  اندفراهم کرده

 یهاباعث ظهور شرکت ،هاسرعت عمل پایین بدنه سنگین بانک
 رگوالتوری دیمقرارت شد ریشده است که تحت تاث ینوپا و جوان

 دیبه سرعت شروع به تول توانندیماز طریق چابکی نبوده و 
با تر و ارزان ،کاربرپسندترنوآورانه و و خدمات  تمحصوال
ته های فینتک با شناخت بازار و خواساستارتاپ. ندینماباالتر کیفیت

 ها بهکنند که بانکمشتریان، خدمات متنوعی را به آنان ارائه می
های ساختاری، قادر به انجام آن نبوده و یا فاقد صرفه دلیل محدودیت

ای هها سهم بزرگی در تراکنشاقتصادی برای آنها هستند. فینتک
مشتریان پیدا کرده و بازیگران اصلی بازار خدمات مالی محسوب 

های بسیاری دارد که (. استفاده از فناوری مالی قابلیت7شوند )می
نباید مورد غفلت گیرد. در اقتصاد جهانی، اهمیت فزاینده استفاده از 
فناوری مالی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. رشد سریع 

های نوآفرین را که نیازمند وکار شرکتسبها، دورنمای کفینتک
ا ههای نوآورانه هستند، تغییر داده است. اثرگذاری استارتاپحلراه

ای تشدید شده و باعث خلق رفاه، در جوامع کشورها به طور فزاینده
ایجاد شغل و تولید محصوالت نوآورانه شده است و این به رشد 

ورت همکاری نزدیک اقتصادی کشورها کمک کرده است. به هر ص
د آورهای مالی این فرصت را فراهم میدهندگان فینتک با نظامارائه

قیمت و با کیفیت های نسبی ارائه خدمات مالی ارزانتا از مزیت
 (. 8برخوردار شد و هم ریسک مالی را تا حد امکان کاهش داد )

های اخیر پاندمی کرونا در سرعت بخشیدن به پذیرش در سال
ها با استدالل ارتقای الی دیجیتال توسط مردم و دولتخدمات م

ها و گسترش ابزارهای بدون تماس تاثیر امنیت، کاهش هزینه
های مالی مبتنی بر فناوری باعث رشد بسزایی داشت. دریافت سرویس

درآمد افراد جامعه و گسترش عدالت اجتماعی در یک کشور می 
ارائه سرویس به مردمی  تک هزینه هایاستارتاپهای فینشود. ظهور 

که از خدمات مالی محروم هستند را کاهش داده و مسائل و 
 که توسط یدر گزارش . می کند مشکالت اجتماعی این قشر را رفع

معدن و تجارت  صنعت، وزارت کیمرکز توسعه تجارت الکترون
 1.237 رانیا کیتجارت الکترون یالیمنتشر شده است، حجم ر رانیا

گزارش شده است که این رشد  1400هزار میلیارد تومان در سال 

اثر غیرقابل انکار فضای نوآفرینی ایران بر جامعه و اقتصاد کشور را 
 نشان می دهد. 

های کارآفرین، های فینتک مجموعهبا توجه به این که استارتاپ
 ینوآور و پویایی هستند که در ایجاد تغییرات اجتماعی نقش موثر

در این صنعت و تاثیرات آن بر  تیعوامل موفق یارائه الگودارند، 
 جوامع از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. از طرفی با وجود

های آینده ناگزیر در سالجامعه ایران ، مالی رشد فناوریروند رو به 
های فینتک های الزم برای گسترش استارتاپاز ایجاد زیرساخت

های تاپاستار تیموفقحال تاکنون تحقیقاتی راجع به باشد. با این می
ن یبرای ا فینتک ایران و ایجاد تغییرات اجتماعی انجام نشده است. 

ی هارانپیشیک الگوی بومی مبتنی بر شناسایی و ارائه  منظور،
در ایجاد تغییرات اجتماعی مورد مطالعه  ایرانفینتک های استارتاپ

 پاسخ داده ریز یاساس سواالتبه هش قرار گرفته است. در این پژو
دامند؟ ایران ک فینتک هایاستارتاپموفقیت  عوامل زیربنایی شود:می

نهایی  یهاشاخصهای موفق در ایجاد تغییرات تاپچگونه استارت
خ ؟ جهت پاسنقش دارندایران  فینتک هایاستارتاپموفقیت  پایش

پژوهش و مطالعات  اتیبر ادب یابتدا مرور ق،یتحق نیبه سواالت ا
 یابزارها ق،یانجام شده، ارائه خواهد شد. سپس روش تحق یکاربرد

ها مشخص داده لیوتحلهیتجز یهاکیها و تکنداده یگردآور
اسایی ها شنبنیاد مهمترین مقولهتحلیل دادهشود. با استفاده از روش می

ساس راب یکاربرد یشنهاداتیپ زین انی. در پاو اعتبارسنجی خواهد شد
 ارائه شده است. پژوهش جینتا

 پژوهش نهیشیو پ ینظر یمبان
ای هبا مروری بر ادبیات استارتاپ با تعاریف مختلفی از این شرکت

کنیم. ای از آنها را در اینجا بیان میشویم که چکیدهنوپا مواجه می
ات اطالع یبر فناور یدات کام که مبتن یایآپ در دنبحث استارت

به وجود آمده  یبزرگ یهاآن، شرکت انیبوده، ظهور کرده و از م
 یاروککسب ایشرکت  کیاستارت آپ به  ایشرکت نوپا  (.9اند. )

شده، رشد  جادیا ینیکارآفر جهیدر نت یکه به تازگ شودیگفته م
 یبرا رینوآورانه و دوام پذ یراه حل دیدارد، و در جهت تول یعیسر

)کاویانی و همکاران،  ر بازار شکل گرفته استد ازین کیرفع 
 هااستارت آپتوان این چنین بیان نمود که (. می1397
 تیشرک یا شخص توسط بار اولین برای که هایی هستندوکارکسب

ای دیگری از آن در کشور یا ز آن نمونها قبل و شوند می اندازی راه
 شیو هما دادیرو کیآپ استارت حتی در دنیا وجود نداشته است.

وما لز ل،ینرم افزار موبا کی ای تیوب سا کی ست،ین ینیکار آفر
 (.10) ستیآپ ناستارت کی

در حال توسعه، به عنوان موتور  یدر کشورها ژهیآپ به واستارت
کوچک و نوپا اغلب  یوکارهاکسب. ندیآ یبه حساب م ینوآور

آنها  رایشوند. زخالق در نظر گرفته می بیبه عنوان منبع تخر
ل و اختال یکنند که باعث سرنگون یم یعرفرا م یدیمحصوالت جد

 فیبه تعار 1در جدول (. 11) شودمی یفعل یهاشرکت تیموقع
 .گرددیآنها اشاره م و نکات استارتاپدر خصوص  یمختلف
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 همکاران  و روشنی عارفه 532

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 .گرددیآنها اشاره م و نکات استارتاپدر خصوص  یمختلف فیبه تعار 1در جدول 

 تعریف نهاد

وکارهای آمریکا )سازمان کسب
 کوچک(

ا وکاری است که عموماستارتاپ فراتر از یک شرکت نوپا است. لغت استارتاپ مرتبط با کسب
ها، گذاری در استارتاپخطر سرمایهفناورانه است و قابلیت رشد باالیی دارد. به دلیل باال بودن 

گذاری به دنبال یافتن استارتاپی با بیشترین قابلیت برگشت سرمایه و همچنین کمترین شرکتهای سرمایه
 خطر هستند.

 )وزارت تجارت و صنعت( هند

 :توان استارتاپ نامید که دارای سه ویژگی زیر باشدهویتی را می
  آن نگذشته باشد. سال از تشکیل / تثبیت 5بیش از 

  باشد( آمریکا دالر میلیون 3٫7معادل ) کرور روپیه 25گردش مالی سالیانه آن کمتر از. 

 محصول، فرآیند یا خدمت فناورانه  به سمت نوآوری، توسعه، به کار گیری یا تجاری سازی
 کند. جدیدی حرکت

 Investopediaپایگاه 

د و ها معموال کوچک هستناستارتاپ. توسعه کردهاستارتاپ شرکتی تازه تأسیس است که شروع به 
 شوند. این شرکت هادر ابتدای کار خود، توسط سرمایه فرد یا افرادی )بنیان گذاران(، تأمین مالی می

پردازند که در حال حاضر در بازار وجود ندارد. در مراحل اولیه به ارائه یک محصول یا خدمتی می
ها از درآمدهای بازاریابی محصول یا خدمت خود مشغولند، هزینه ها به توسعه، تست وکه استارتاپ
عالوه  دارد کهگذاران را بر آن میها نرخ شکست باالیی دارند که سرمایهگیرد. استارتاپآنها پیشی می

 وکار، به تجربه مدیریتی نیز توجه کنند.بر آینده کسب

Business Dictionary 
شرکت که کار آفرینان از نقطه ایده اولیه به جایگاه مطمئنی در  مراحل اولیه در چرخه حیات یک

وکار خود را بنا نهاده و شروع به فعالیت یا تجارت رسند و پایه و اساس ساختار کسبگردش مالی می
 نمایند.می

 انجمن استارتاپ های فینتک ایران

با یک سرمایه اولیه وارد هر کسب و کار نوپایی که با یک ایده نو و هر کسب و کار نوپایی که 
استارتاپ یکتا در ایران شناسایی شدند  1200راندهای سرمایه گذاری شده است. از این منظر تا کنون 

که از سرمایه گذارها سرمایه جذب کرده اند. سرمایه اولیه وارد راندهای سرمایه گذاری شده است. 
ایی شدند که از سرمایه گذارها سرمایه جذب استارتاپ یکتا در ایران شناس 1200از این منظر تا کنون 

 کرده اند.

هم  بوک که سیگوگل، ف کروسافت،یمانند ما یهای بزرگشرکت
اکن به سقرار دارند، ابتدا  ایدن یشرکتها نیاکنون در فهرست برتر

 میت کی لینوآورانه و تشک دهیا کی هیبر پاو  آپ بوده انداستارت
 رعاملی، موسس و مد1. آدورا چئونگاندآمده جودبه و یکار

متحده  االتیهای مطرح اآپاز استارت یکیکه  2یهوم جو یکمپان
اظهار نظر کرده  نیآپ چناستارت فیبوده، در تعر 2013در سال 

 میصمت کی یآپ به معنااستارت کیبه  وستنیا پی سیتاس"است:
 یابیبه منظور دست داریآل و پا دهیا طیجدا شدن از شرا یبرا یجد

در مدت  راتییاز تغ یموج جادیا یبه رشد برق آسا و تالش برا
 (. 12) زمان کوتاه است

آپ استارت4پارکر یوار یکمپان رعاملی، موسس و مد3بلومنتال لین
ه نوپا است ک یکمپان کآپیاستارت "کند:می فیتعر نیچن نیرا ا

که  یکند؛ در حالمساله ارائه می کی یرا برا نینو یکه راه حل
 راه حل ارائه شده وجود ندارد قیاز طر یکمپان تیموفق یبرا ینیتضم

آنها  فیکه در توص یمتعدد فیها فارغ از تعارآپاستارت(. 13)
متفاوت و  ستمیوکارو اکوسشود، شکل تازه از کسب یارائه م
آن،  یریو اندازه گ تیبه واسطه تحقق موفق نیدارد که ا یپرتحرک

_________________________________ 
1 Adora Cheong 
2 Homejoy 

از آغ یگاراژ خانگ کیکه از  ییشرکت ها تیشود. موفق یممکن م
ها را آپعظیم بدل گشته اند، استارت یشده اند و اکنون به دستاورد

هاروارد  همجل یبر سر زبانها انداخته اند. بررس شهیاز هم شیب
 یاطالعات در تمام اقتصادها یکه بخش فناور دهدینشان م نسیزیب

های گرفتن از بخش یشیرگ و در حال رشد جهان، در حال پبز
 (. 14) است یو کشاورز عیو متداول اقتصاد مانند معدن، صنا یسنت

ی به و فراگیر شدن دسترسبا گسترش نفوذ اینترنت از طرفی دیگر، 
مشتریان برای انجام خدمات مختلف مالی خود ، های هوشمندتلفن

. این امکانات جدید، باعث ظهور استفاده نمایندامکانات از این 
های نوپا و جوانی شده است که تحت تاثیر مقرارت شدید شرکت

 ها وتوانند به سرعت شروع به تولید محصولبانکی نبوده و می
ورانه سنتی بانکی اهای فنتر از شرکتخدماتی کاربرپسندتر و ساده

عت وکار جدید در صنهای کسبها و مدلنمایند. به این محصول
بسیاری از تحلیل گران، (. 15) گرددفینتک اطالق می خدمات مالی،

ای دانند، به گونهتک میآینده صنعت بانکداری را در گرو رشد فین
های نوپا، به سرعت زیادی گذار در این شرکتکه تمایل به سرمایه

. فناوری مالی که به همگرایی دو مفهوم امور مالی در حال رشد است

3 Neil Blumenthal 
4 Vary Parker 
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 533... موفقیت اجتماعی پیامدهای و رانها پیش شناسایی 

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 4, Winter 2022 

 یتکنولوژ ومیکنسرس»به  «نتکیف» (. واژه16اشاره دارد) و فناوری
 یتیای است که توسط شرکت سکند و پروژهاشاره می «یخدمات مال
گردید.  یمعرف یکیتکنولوژ یهمکار یساز هیشب یگروپ برا

است که از  ییاسم مرتبط با شرکتها کی «نتکیف»امروزه 
 یسازتوانمند یبرا های نوآورانه مدرن )همانند نرم افزار(یتکنولوژ

 تر، مفهوم گسترده کیدر (. 17برند )بهره می یارائه خدمات مال
را  یو تکنولوژ یباشد که مال دیبازار جد کی نتکیرسد فیبنظر م

ز ا یسنت یمال یساختارها یبرا ینیگزیو جا با هم ادغام کرده است
 (. 18است ) دیمحور جدفناوری یندهایفرآ قیطر
ر است. گزارش اکسنج پیچیده اریبس نتکیبخش ف یمرزها فیتعر
 ییهارا به عنوان شرکت نتکیف یهاشرکت ت،ینسایا یب یو س
 یالم نیو تام یبانکدار یبرا ییها یکنند که تکنولوژیم فیتعر

پرداخت  تیریو مد یمال یهاداده یلگریتحل ه،یشرکت، بازار سرما
 ی: روندها2015 نتکیف ارشگز»در کنند.  یارائه م یشخص یو مال

ه شده ارائ یوال کونیلیکه توسط بانک س «نتکیگذار در فسرمایه
 نیدر وام دادن، تام یاست که از تکنولوژ هاییشرکتفینتک  است

های یگذارسرمایه ،یخرده فروش، هاپرداخت ،یشخص یمال
 و یمال قاتیتحق ی، انتقال وجه، خدمات مشتریمال نیتام ،یسازمان

. با توجه به توضیحات ارائه کنندیاستفاده م یکداربان رساختیز
این عبارت از دو بخش فناوری و مالی تشکیل توان گفت که شده می

، فناوری منظور از بخش فناوری، بیشتر و شاید تماماً :شده است
کارگیری فناوری اطالعات در اطالعات باشد. به عبارت دیگر، به

ای بر نوآوری و نظام شبکهتوسعه راهکارهای حوزه مالی مبتنی 
ای فراتر از راهکارهای سنتی و رسمی بازار بانکی و بازار گونهبه

-Fin سرمایه؛ معنی قابل استنباط از این واژه در عبارت

Tech  .خدمات مالی  منظور از بخش مالی محدود به حوزهاست
بزرگی از بازار و صنعت مالی را شامل  نیست، بلکه برعکس گستره

اند از: نظام پرداخت، نظام تبادل ارز، خدمات و ود که عبارتشمی
محصوالت بانکی، خدمات تأمین سرمایه، بازار سرمایه و معامالت 

های مالی در تجارت ای، مدلسهام، خدمات و محصوالت بیمه
الکترونیک به صورت مستقل از ساختارهای معمول بانکی، ارزهای 

سعه دانش مالی به صورت الکترونیکی، خدمات حسابداری و تو
 (. 19) عمومی

وجود دارد؛  یمال یفناور یهاشرکت یراه انداز یبرا یاصل لیدو دل
 یسودآور یتقاضاها تواندیم یمال ینخست آن است که فناور لیدل

 یسنت یمال یتوسط شرکتها شتریکه پ دینما جادیا یخدمات مال یبرا
 یهاشرکت یضرورت راه انداز نییدوم در تب لیشد. دل یارائه نم

فروش  یبرا دیجد یبازارها یمعرف توانیرا م یمال یفناور
 اتیتک عمل نی(. ف16دانست. ) نینو یهایفناور هیمحصوالت بر پا

مردم اکنون عموم داده است و  رییتغ زین یمردم عاد یرا برا یاقتصاد
افراد  اریدارند که قبال فقط در اخت یدسترس مالی به خدمات

از منظر داشتند.  ییباال یتصادبود که رتبه اق یثروتمند
عموم  یرا برا یگذارهیسرماامکان  یتکنولوژ ی،گذارهیسرما

 یراکه قبال فقط ب یامکانات یعنی نی. استتر کرده اتر و ارزانراحت
در دسترس همه قرار  هم اکنونرزرو شده بود  یخاص یسطح مال

 یبرا یکم بسیار یهاداده سینو رهیپذ ،در گذشتهاز طرفی دارد. 

درخواست افراد  جهیداشت. در نتارائه تسهیالت  سکیر یبررس
به پرداخت بهره باالیی افراد مجبور  اشد یمورد قبول واقع نمی یادیز

تبار اع یبررس یبرا یتک از اطالعات نی. فدر ازای دریافت وام بودند
ه به آنها توج زهرگ یهای سنتکند که بانک یاستفاده م انیمشتر

 یخصش ییها هیبه سرما امکان دسترسی یشتریب ، لذا افرادکردند ینم
کنند. هر یک از این مزایا به دلیل توسعه استفاده را پیدا می یو تجار

اده د نیقدرتمند و نرم افزارها و متخصص یوتریهای کامپستمیساز 
خدمات ارائه دهندگان و  نیتعداد متخصصقابل حصول بوده است. 

و پس انداز  یریوام گ ،یگذارهیسرما ،یبانک اموراتمانند  هیپا یمال
 ییهاتیدر حال آغاز فعال نیشرکتها همچن نی. اروند رو به رشد دارد

هستند که  مهیب دیخر یدر جهت درخواست وام مسکن و حت
(. به طور کلی 20) گذارندیم انیمشتر اریرا در اخت یشتریامکانات ب

تک را در موارد زیر بیان نمود: های فینهای شرکتیتتوان مزمی
در  و نترنتیبر ا یمبتن ، کم نهیبا استاندارد باال و هز یخدمات مال

ی، ار مشتردادن رفت رییتغیی، ایجغراف و تمرکز کمتر بر فاصله جهینت
خدمات  نیینسبتا پا سکی، ریهای کمتر در ارائه خدمات مالهیرو

باال و ارزش  تیبه علت حساس یتبادالت مال(. 8) یمحصوالت مال
 یراب یمناسب نهیدارند، همواره گز نیطرف یکه برا یافزوده فراوان

 کی نکهینفس ا ن،یبوده اند. افزون بر ا ینترنتیهکرها و سارقان ا
ادالت از مب یبتواند بخش قابل توجه سیشرکت کوچک و تازه تأس

 گذارمقررات ینهادها یبرا رد،یخود بگ اریکاربران را در اخت یمال
 یکت نیف یاستارت آپها تیاگر فعال. زاست تیحساس تیو حاکم

 رد،یصورت بگ نه،یمعقول و در سطح به یبدون نظارت، البته نظارت
 فیپول کاربران در ک رهیآنها على الخصوص ذخ یشبه بانک تیفعال

باعث  گسترش آن شائبه خلق پول را در برداشته و یکیپول الکترون
های کاهش نفوذ بانک مرکزی و محدود شدن امکان اعمال سیاست

 (. 21شود )تنظیمی می
های فینتک در ایران نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار استارتاپ

ای همراه بوده است. های اخیر با رشد قابل مالحظهاست و در سال
نیاز روزافزون به خدمات مالی دیجیتال، اهمیت کیفیت خدمات، 

های نوآفرین های انجام تراکنش و پدیدار شدن شرکتکاهش هزینه
جدید نشان از فضایی رقابتی در این حوزه دارد. بنابراین برای موفقیت 

های فینتک در این عرصه رقابتی باید عوامل موثر شناسایی استارتاپ
های و مورد پایش قرار گیرند. این عوامل حیاتی موفقیت شرکت

-لی در نهایت منجر به بروز پیامدهای اجتماعی مینوپای فناوری ما

شود. دانش جوان حوزه خدمات مالی فناورانه سبب شده تا ادبیات 
پژوهش و مبانی نظری موجود از کفایت الزم برای شناسایی این 

ن مدل موفقیت ایبررسی هیچ تحقیقی که به عوامل برخوردار نباشد. 
نابراین بته باشد، وجود ندارد. استارتاپها در بستر جامعه ایرانی پرداخ

بنیاد کوشش شده است عوامل حیاتی در ادامه با رویکردی داده
های فینتک در کشور شناسایی شد و پیامدهای موفقیت استارتاپ

تحقیق حاضر به دلیل آنکه سازه موفقیت اجتماعی آنها بررسی شود. 
ای را بر و پیامدهای اجتماعی این پدیده تک ایراناستارتاپهای فین

اولین بار معرفی و شناسایی کرده است، در باالترین سطح مشارکت 
 گیرد.نظری قرار می
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 همکاران  و روشنی عارفه 534

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 مواد و روش ها
 شناسی پژوهشنوع

-مطالعه حاضر یک مطالعه بنیادی است که با هدف مطالعه پیش

های فینتک در ایجاد تغییرات اجتماعی های موفقیت استارتاپران
در ایران انجام شده است. این مطالعه از منظر فلسفی در دسته 

گیرد و با رویکردی قیاسی انجام گرایانه قرار میهای تجربهپژوهش
ها، پژوهش حاضر با رویکرد کیفی شده است. از منظر نوع داده

ها در دسته هانجام شده است و از منظر بازه زمانی گردآوری داد
مقطعی قرار دارد. ابزار اصلی گردآوری -های پیمایشیپژوهش

باشد. قلمرو مکانی یافته میساختهای نیمهای پژوهش، مصاحبهداده
 باشد. می های فینتک ایراناستارتاپاین مطالعه 

 گیریجامعه، نمونه و روش نمونه
وش کیفی های مورد نیاز این پژوهش به ربا توجه به اینکه داده

آوری شده است، حجم نمونه شامل خبرگان تجربی جمع
به صورت ( های فینتک ایراناستارتاپ)بنیانگذاران و مدیران 

 گیری تا دستیابی بهانتخاب شده است. نمونههدفمند غیراحتمالی و 
نفر از افراد واجد شرایط  10اشباع نظری ادامه یافته و بر این اساس 

 اند.کردهدر این مطالعه شرکت 
 هاروش و ابزار گردآوری داده

پژوهش از مصاحبه و ابزار پرسشنامه  هایداده یگردآور یبرا
از آنجا که برای مطالعات کیفی که با هدف  است. دهیاستفاده گرد

ته ساختاریافهای نیمشوند مصاحبهاکتشافی و طراحی الگو انجام می
(، در این تحقیق نیز 1393فرد و همکاران، تر هستند )داناییمناسب

 ساختارمند با خبرگان استفاده شده است. از مصاحبه نیم
 پایایی

های تحقیق حاضر مبتنی بر یک راهنما یا پروتکل و با مصاحبه
 انجام شده وهای مختلف فینتک حوزهاستفاده از مصاحبه شوندگان 

اند. همچنین یکی از اساتید که داده ها با دقت ضبط و ثبت گردیده
باشد در بیش از نیمی از مصاحبه ها مسلط به اصول روش کیفی می

حضور داشته است. در انتها نیز نتایج مصاحبه ها به رویت برخی از 
 مصاحبه شوندگان رسیده و نتایج با اساتید کنترل شده است.

 هاروش تجزیه و تحلیل داده
برای تجزیه و تحلیل اطالعات از اصول مرتبط با در این پژوهش 
تحلیل مقایسه ای مداوم، کدگذاری و ایجاد  شاملنظریه زمینه ای 

 ینسخه ها یا نهیزم هی. نظرشده استمفاهیم و مقوله ها استفاده 
در نحوه  مواجهه با داده  ییتفاوت ها گریکدیدارد که با  یمختلف

در تحقیق حاضر از ها دارد.  افتهیو نحوه گزارش  یکدگذار ها،
بانی نخست آن  1نیوربو کاشتراوس که  کیستماتیس یت یاصول ج

 یمیمرحله مدل پارادا نیا یخروج ،لذااستفاده شده است.  ،هستند
 نه،ی، زمیعل طی)شرا بسترها ای طیسه جزء شرا یدارا است که

. ستا امدهایو پ ،راهبردها یا مداخله گر( و تعامل ها طیشرا
های عمیق نیمه ساخت یافته با های به دست آمده از مصاحبهداده

 :گرفته استکدگذاری داده ها در سه مرحله زیر انجام 
 کدگذاری باز؛ .1
 کدگذاری محوری  .2

 )گزینشی(. کدگذاری انتخابی .3

 
 هایافته
 و پیامدهای اجتماعی های موفقیترانشناسایی پیش جهت

خصصی های ت، مصاحبهادیداده بن کردیبا رو رانیا نتکیف یاستارتاپها
ته های فینتک ایران صورت گرفیافته با خبرگان استارتاپساختنیم

است. در این مرحله پیش از شروع مصاحبه هفت سوال باز در نظر 
 بینی در نظرگرفته شده است و در طول فرایند مصاحبه این پیش
 گرفته شده است که سواالت جدیدی نیز مطرح شود. 

 

 سواالت مصاحبه .2جدول 
 سواالت ردیف

 کدامند؟ رانیا نتکیف یاستارتاپهااجتماعی  ها و پیامدهایرانشناسایی پیش درهای اصلی مولفه 1
 کدامند؟ رانیا نتکیف یاستارتاپهااجتماعی  ها و پیامدهایرانشناسایی پیش در گرشرایط مداخله 2
 کدامند؟ رانیا نتکیف یاستارتاپهااجتماعی  ها و پیامدهایرانشناسایی پیش در شرایط علی 3
 کدامند؟ رانیا نتکیف یاستارتاپهااجتماعی  ها و پیامدهایرانشناسایی پیش درساز های بستر و زمینهمولفه 4
 کدامند؟ رانیا نتکیف یاستارتاپهااجتماعی  ها و پیامدهایرانشناسایی پیش درراهبردها و اقدامات کارآمد  5
 کدامند؟ رانیا نتکیف یاستارتاپهااجتماعی  ها و پیامدهایرانشناسایی پیش دراقدامات کارآمد مدل  6
 کدامند؟ رانیا نتکیف یاستارتاپهااجتماعی  ها و پیامدهایرانشناسایی پیش درپیامدهای  7

 ها آشنا شودداده ییبا عمق و گستره محتوا پژوهشگر نکهیا یبرا
ها به صورت فعال ها و خواندن دادهمکرر داده یبه بازخوان اقدام

وتحلیل با اضافه شدن شد جریان تجزیهو الگوها(  یمعان ی)جستجو
ها تا رسیدن به هر مصاحبه به همین ترتیب تکرار شد. مصاحبه

ابی به اشباع نظری رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. مالک دستی

_________________________________ 
1 Strauss & Corbin 

در تحقیق حاضر از هر دو تکرار در کدهای استخراجی بوده است. 
استفاده شده  3و برساخته شده از متن 2نوع کدگذاری متصل به متن

ها، کدهای به دست آمده از است. پس از اختصاص کد به گزاره
 رمصاحبه ها با یکدیگر مقایسه شد تا کدهای مشابه در کنار یکدیگ

قرار گیرند. در یک فرایند مقایسه ای مستمر کدهای کم تکرار و 

2 In vivo code 
3 Constructed code 
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کم اهمیت حذف و کدهای پر تکرار و مهم تر به مفاهیم تقلیل 
کدهای حاوی  کد به دست آمد. سپس 299در نهایت تعداد اند. یافته

معانی مشابه در کنار یکدیگر و زیر یک مفهوم انتزاعی بزرگتر که 
ساخته  ی سطح دومهمه آن ها را در بگیرد قرار گرفتند و مقوله ها

مقوله ها در قالب متغیرهای محوری شرایط )زمینه . در ادامه شدند

 ای، علی، مداخله گر(، تعامالت )عمل/تعامل یا راهبردها( و پیامدها
شاخص به  35مقوله اصلی  9پارادایم،  6. در نهایت سته بندی شدندد

 دست آمد.  
 

 

 . مقوالت شناسایی شده3جدول 
پارا
 دایم

 مقوله فرعی مقوله اصلی

ط علی
شرای

 

 آمیخته بازاریابی
 ،ینیمحصول )ارزش آفر یانتخاب بازار هدف، طراح ،یابیبازار قاتی، تحق(مغفول مانده ازین)فرصت بازار  ییشناسا

 بازار زمان ورودرصد رقبا،  ،یابیارتباطات بازار ی(، برقرارینوآور ،یساز یبوم

ارتباطات و 
 تعامالت

)تعامل  یانبرون سازم تعامالتو  (انگذارانیبن نیروابط شفاف ب ران،یدر دسترس بودن مد ،یمی)کار ت میارتباطات ت
 نفعان( یقانون گذار،  تعامل با ذ یبا سازمانها

ط زمینه
شرای

ای
 

عوامل کالن 
 یطیمح

 ،استفاده از فناوری)سواد  یدانش رگوالتور(، عوامل فرهنگ ،یو مقررات، ساختار رگوالتور نی)قوان یعوامل قانون
 کیتکنولوژ رساختی(، زیالملل نیو ب یداخل یهااستی)س یاسی(، عوامل سیسبک زندگ

 یکردهایرو
 یجهان

 یجهان یاستانداردهاو  دیجد یکسب و کار یها دهیا، دیجد یها یظهور تکنولوژ

مقوله 
محوری

 

 استارتاپ تیموفق
، سهم بازار فعال )تعداد کاربر (، توسعه بازارداریپا یو سودآور ییدرآمدزاعملکرد مالی )برنامه خروج موفق، 

ط  ارزش سهام استارتاپ شیافزا(، یتراکنش
شرای

مداخله
گر

 

 ابهام
 تیحما عدم، ییقضا یشناخت نهادها عدم، یخارج یگذار هیسرما تیمحدود، تیابهام و عدم قطع طیشرا

 میت یاعتماد اعضا جلبگذار،  هیجلب اعتماد کاربر، جلب اعتماد سرما اعتمادسازی ابردهراه یدولت یسازمانها

پیامدها
 

ارزش آفرینی 
 برای جامعه

امعه(، ج تی)ارتقاء دانش، ارتقاء سالمت، ارتقاء رفاه و ارتقاء امن یزندگ تیفیک یارتقا، یسبک زندگ رییتغ
 کیتکنولوژ شرفتیپ

ارزش آفرینی 
برای کسب و 

 کارها

 نهیهز کاهش، یارایه خدمات مال عیو تسر لیتسه، دیجد یکسب و کارها جادیاکوچک،  یکسب و کارها یایاح
 سیارائه سرو

ها و پیامدهای رانی به دست آمده از شناسایی پیشمیمدل پارادا
 ارائه شده است.  1های فینتک ایران در شکل اجتماعی استارتاپ
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 ایران نتکیف یهااستارتاپها و پیامدهای رانپیش یمیمدل پارادا. 1شکل 

  

ساز
ماد

اعت
 ،ی

ت،
مال

تعا
 و 

ت
اطا

رتب
ا

یآم 
 خته

زار
با

 یابی

 یو سودآور ییدرآمدزابرنامه خروج موفق، 

 اسیارزش سهام استارتاپ، مق شیافزا دار،یپا

 یریپذ

 تغ
قر،

ش ف
کاه

د، 
فرا

ت ا
الم

ه س
ک ب

کم
 ریی

دگ
 زن

ک
سب

 ،ی
فزا

ا
ی

 ش
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تعا

یپ ،ی
ت

شرف
 

وژ
نول

تک
ی

یا ک،
 جاد

رها
 کا

ب و
کس
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 د،یجد

فزا
ا

ی
 ش

ور
ودآ
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 ،ی
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کاه
 نهی

رو
ه س
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ا

ی
 س،

ف
شفا

 یساز
مال

ت 
مال

تعا
 ی

 علیشرایط 

 

 مقوله محوری

 ،یحقوق رساختیز ،یقانون رساختیز

 ،یفن رساختیز ،یفرهنگ رساختیز

 یالملل نیب یهااستیس

 ایشرایط زمینه

 

رما
د س

تما
 اع

ب
جل

ر، 
ارب

د ک
تما

 اع
ب

جل
 هی

ضا
 اع

ماد
اعت

ب 
جل

ر، 
گذا

 میت ی

  راهبردها و اقدامات

 

 راهبردها و اقدامات

 پیامدها

 

 یگذار هیسرما تیمحدود ت،یعدم قطع

عدم  ،ییقضا یعدم شناخت نهادها ،یخارج

 یدولت یاهسازمان تیحما

 گرمداخله طیشرا
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 ی وارتباط یهامهارت ،یاعتمادساز متغیرهای براساس الگوی
ن اند. ایبه عنوان عوامل علی در نظر گرفته شده یابیبازار ختهیآم

ه ها را تضمین کنند بتوانند موفقیت استارتاپعوامل به تنهایی نمی
عبارت دیگر این عوامل شرط الزم بوده و کافی نیستند. برخی شرایط 

 ترساخیز ،یقانون رساختیزای نیز باید فراهم باشد که شامل زمینه
 للیالمبین یهااستیس ی وفن ساختریز ،یفرهنگ رساختیز ،یحقوق

و  جامعه یبرا ینیآفرارزش است. پیامدهای این رویه نیز در قالب
 یراب ینیآفرارزش قابل بیان است. وکارهاکسب یبرا ینیآفرارزش
 نهیکاهش هز د،یجد یکسب و کارها جادیاشامل  وکارهاکسب

ی است که در نهایت به تعامالت مال یسازشفافو  سیارائه سرو
از سوی دیگر موفقیت  .ی منتج خواهد شدسودآور شیافزا

 تواند در حوزههای فینتک مزایایی برای جامعه دارد که میاستارتاپ
ی و تعامالت اجتماع شیافزا ،یسبک زندگ رییکاهش فقر، تغ

 تبیین شود. کیتکنولوژ شرفتیپ

 
 گیرینتیجه

 فینتک هایاستارتاپدهای اجتماعی ها و پیامراندر این مطالعه پیش
شناسایی شده است. نتایج نشان داده است مدیران و ایران 
توانند با ، میرانیا نتکیف یاستارتاپها گذاران فعال درسرمایه

کارگیریآمیخته بازاریابی مناسب و ایجاد ارتباطات داخلی سازنده به
 شیافزا و داریپا یو سودآور ییدرآمدزا و تعامالت مثبت بیرونی به

الزم به ذکر است، موفقیت  دست یابند. ارزش سهام استارتاپ
 ترساخیز، به شرایط بسترساز مهمی نظیر نتکیف یاستارتاپها

 ،یفن رساختیز ،یفرهنگ رساختیز ،یحقوق رساختیز ،یقانون
 ی میاناعتمادسازی بستگی دارد. در صورت الملل نیب یهااستیس

توان دستیابی می ،یارتباط یهاارتمهمدیران و مشتریان به کمک 
ک های فینتموفقیت استارتاپ به پیامدهای مثبت را تضمین نمود.

 یارتقاپیامدهای اجتماعی مهمی از جمله تغییر سبک زندگی افراد، 
)ارتقاء دانش، ارتقاء سالمت، ارتقاء رفاه و ارتقاء  یزندگ تیفیک

 جادیادارد. از طرفی با تاثیر بر  کیتکنولوژ شرفتیجامعه(، پ تیامن
کاهش ، کوچک یکسب و کارها یایاح، دیجد یکسب و کارها

 یارایه خدمات مال عیو تسر لیتسهو  سیسرو و دریافت ارائه نهیهز
 کند. برای کسب و کارها خلق ارزش می

 نیز وجود رانیا نتکیف یاستارتاپهاهایی برای در این میان، چالش
 ،ینظارت یفقدان رگوالتور مستقل، تعداد واحدهادارد. عواملی نظیر 

 یتهایو محدود نیتجمع قوان د،یجد یدر حوزه ها نیعدم وجود قوان
عدم به روز بودن دانش  ،یشبه و ناگهان کی ماتیتصم ،یقانون

 ،یخارج یگذار هیسرما تیمحدود ت،یرگوالتور، ابهام و عدم قطع
ی دولت یهاسازمان تیعدم حما ،ییقضا یعدم شناخت نهادها

اخل ت رانیا نتکیف یاستارتاپها توانند در تصمیمات مهم مدیرانمی
ایجاد کنند و مانع از دستیابی به اهداف مدنظر گردند. در این راستا، 

کارگیری توانند با بهمی رانیا نتکیف یاستارتاپها مدیران
ذار، گ هیجلب اعتماد کاربر، جلب اعتماد سرماهایی نظیر استراتژی

های موجود غلبه نمایند و ماحصل بر چالش میت یجلب اعتماد اعضا
سبک  رییسالمت افراد، کاهش فقر، تغ های خود را که بهتالش
 هنیکاهش هز ،یسودآور شیافزا ،یتعامالت اجتماع شیافزا ،یزندگ

شود، دریافت ی منجر میتعامالت مال یسازشفافو  سیارائه سرو
 نمایند. 

هایی نیز مواجه بوده است. نبود پشتوانه با محدودیتاین مطالعه 
ی های فینتک، تازگشده پیرامون استارتاپعلمی کافی و دانش بومی

سازی مقوله موفقیت و جوان بودن موضوع از نظر مفهوم
هایی ایجاد کرده است. نبود های فینتک ایران محدودیتاستارتاپ

ان و آمار و ارقام دقیق های فینتک ایرتجربه عملیاتی در استارتاپ
در این زمینه محدودیت دیگری بود. به پژوهشگران آتی توصیه 

 قیتحق یفیبا استفاده از مدل ارائه شده در فاز ک یآت قاتیتحقشود می
های فینتک ایران انجام دهند. ، پژوهش کمی روی استارتاپحاضر

 حضور دارند یمختلف یسازمانها و شرکتها یدر حوزه مالهمچنین 
ان از ارک یکیها به آن سازمانها گره خورده و  تکنیف تیکه موفق

 نیمشابه در ا قی. انجام تحقندیآ یبه حساب م یمهم صنعت مال
 یپژوهش حاضر م یها افتهیآنها با  یها افتهی سهیشرکتها و مقا

با توجه به  شودیم شنهادیپ. شود یدیجد نشیتواند منجر به خلق ب
حاضر در  قیارائه شده در تحق یشنهادهایشده و پ ییعوامل شناسا

 یراه انداز یبرا یعمل یهانسبت به ارائه برنامه یآت قاتیتحق
 اقدام شود. رانیدر ا تکنیاستارتاپ ف
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