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  چكيده

در اين تحقيق از طرح تحقيق آميخته  .استدر ايران كسب و كار حاضر ارائه مدلي از مؤثرترين عوامل پيش برنده بالك چين در توسعه هدف از تحقيق 
سپس با انجام  و ابتدا از روش تحليل محتواي كيفي و مصاحبه نيمه ساختار يافته به گردآوري داده هاي كيفي پرداخته است. اكتشافي استفاده شده

6كدباز كه در قالب  141شامل  شده گويه هاي شناسايي شد.پيمايشي) از طريق ارائه پرسشنامه به جمع آوري داده پرداخته  - ي (توصيفي تحقيق كم 
و تحليل عامل اكتشافي و تأييدي تحقيق انجام گرفته و شاخص هاي اقتصادي،  MAXGDAاده از جدول الوشه و نرم افزار مقوله اصلي با استف

باالترين عامل پيش برنده مربوط به عامل  .نتيجه گرديد كسب وكارتكنولوژيكي، سياسي، قانوني، اجتماعي و محيطي از عوامل پيش برنده مؤثر بر توسعه 
فناوري بالك نو بودن با توجه به  وامل اقتصادي، محيطي، تكنولوژيكي، قانوني و سياسي به ترتيب در اولويت هاي بعدي قرار گرفتند.ع سپس اجتماعي و

بيمه ها بايد با استفاده از اين فرصت حداكثر رشد و توسعه را در جهت  و صاحبان سرمايه، بانك ها لذا صاحبان بنگاه ها، ايران، كسب وكار در  چين
  افزايش بهره وري در كشور ايجاد نمايند. 

  

  كسب وكارتوسعه عوامل پيش برنده، بالك چين،  :هاي اصليواژه
 
  مقدمه- 1

 دارايي مالكيت و ارزش انتقال براي حل راه اولين عنوان به چين بالك
 شده معرفي اعتماد مورد ثالث شخص هر از استفاده بدون ديجيتالي هاي
ظهور اخير فناوري بالك چين به عنوان انقالب آينده معرفي شده  .است

است كه شكل و اندازه سازمان ها و نحوه انجام معامالت تجاري را تغيير 
 مشترك داده پايگاه يك چين بالك شكل ترين ساده در]. 1[خواهد داد

 داده هاي بلوك در مشخص دارايي يك هاي تراكنش تمام آن در كه است
 اين  ].15شوند[ تبديل قابل تا شوند مي رمزنگاري اي زنجيره هاي

 داده سازي ذخيره جمله از كامپيوتري فناوري چندين از تركيبي فناوري
 را رمزنگاري الگوريتم و اجماع مكانيسم ها، داده انتقال شده، توزيع
 ذخيره در عمده پيشرفت يك چين بالك كه حالي در و كند مي تركيب
 هاي مدل اساساً است ممكن است، اطالعات انتقال و ها داده سازي

نوآوري به منجر و داده تغيير را اقتصادي و مالي امور در موجود عملياتي
 چين، بالك فناوري]. 22[شود كسب و كار در تحوالت و تكنولوژيكي هاي

 مانند جهاني مسائل با برخورد مالي، هاي زيرساخت سازي بهينه توانايي

 را موجود مالي هاي سيستم از مؤثرتر ها دارايي انتقال و پايدار توسعه
است كه  نوآورانه هاي جديد ويفراتر از فناور چينبالكمفهوم ]. 11دارد[
 را امكانات از ايگسترده طيف و دهد تغيير را معامالت نوع همه تواندمي
 هايسازمان در ،)پيچيده( چندگانه محاسبات مانند ديگر هايزمينه در

  . گيرد كار به دولتي هايبرنامه و خصوصي
 كاربردي هايزمينه داراي كليدي هايويژگي چنين با بالك چين

 مثال عنوان به آن مورد دو باشد. كه بهمي مختلف صنايع در متفاوتي

ثبت  و معنوي مالكيت ايجاد ديگري و مالي حوزه در ديجيتال ارز يكي
 از شود. ارز ديجيتالمي اشاره شفافيت ايجاد جهت دولت در هويت

 ترينمعروف كه ديجيتال ارز 32 كاربردهاست. امروزه اين معروفترين

 بالك چين فناوري ساخت زير بر باشدمي كوينحاضر بيت حال در هاآن

 مختلف صنايع در خود را كاربردهاي ارزها اين از كدام هستند. هر استوار

 سوئد، امريكا، متحده اياالت استوني، كشور ده حاضر حال دارند. در

 ارز انگلستان، استراليا، كانادا، فنالند، هلند، كره جنوبي، دانمارك،

  رسميت به بالكچين است فناوري بر مبتني كه را كوين بيت ديجيتال
mr.maranjory@gmail.com*  
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  ].25[كنندمي استفاده آن از كشور رسمي ارز عنوان به و شناخته 
 ردگيري و هاتراكنش ثبت گيرنده بر در دولت در بالكچين ديگر اربردك

 بيشتر چه هر شفافيت و كارآمدي موجب هاست كهدارايي معنوي مالكيت

 مطمئن پايه ريزي هويت تا كندمي كمك شد. بالكچين خواهد دولت در

 كنترل و سند جعل به مربوط مسائل و شده انجام معنوي مالكيت و

 در حتي كه مردمي ترتيب شود. بدين انجامراحتي  به آن يپرهزينه

 آثار و اثبات هويت براي مدركي توانندمي هستند جهان نقاط فقيرترين

 داشته دارند الزم خدمات دهندگانارائه از برخي آنچه با مطابق خود

 توليد به بالكچين از استفاده با توانندمي هاخصوص سازمان اين باشند. در

 فراموش كه هاييثبت دارايي يا و ديجيتالي يشده تاييد تولد هايگواهي

 به تواندمي جهان در كسي هر و هستند زماني برچسب داراي و نشدني

 زمان و هزينه كاهش همچون منافعي و بپردازند باشد دسترسي داشته آن

 اعطاي در شفافيت قاچاق انسان، كاهش هويت، آزماييراستي در

 بالكچين فناوري دهدمي نشان مطالعات]. 13د[آورن بدست را هاتخصيص

زمينه  در حتي و است راه ابتداي در نوظهور فناوري يك عنوان به
 توجه با .هستند موجود بعد به 2014 سال از مقاالت بالكچين كاربردهاي

 است، توسعه حال در و نرسيده كافي بلوغ به هنوز فناوري اين اينكه به

 كه باشدهاي كسب و كار مي واحد براي مناسبي فرصت كنوني مقطع

 را احتمالي تهديدهاي ريسك مناسب هاياستراتژي اتخاذ با بتوانند

 پايداري رقابتي بالقوه مزيت فرصت هاي از منديبهره با و داده كاهش

  ]. 1د[نماين ايجاد خود كسب و كار براي
با توجه به نو بودن موضوع بالك چين در تحقيقات، در پژوهش حاضر در 

هاي مربوط به ورود فناوري بالكچين در راستاي تكميل و توسعه پژوهش
كسب و كار اوالَ براي نخستين بار به ارائه مدلي براي عوامل پيش برنده 

شود، ثانياَ با تجزيه و پرداخته ميكسب و كار توسعه در  بالك چين
تحليل نتايج حاصل از تحقيق و ارائه راهكارهايي جهت رفع تنگناهاي 

جود و توسعه رويكردي نوين، گامي به سوي غناي ادبيات موضوع مو
پژوهش در حوزه فناوري ديجيتال با تاكيد بر بالك چين  برداشته خواهد 

  شد.

  مباني نظري و پيشينه تحقيق- 2

 شخص يك دهد مي اجازه كه است ديجيتالي قرارداد يك چينبالك

 يك نظير با به يا نظير طور مستقيم به طرف يك از حقوقي يا حقيقي

اين  به همتا به همتا يا نظير به نظير نمايد. مفهوم معامله ديگر طرف
 ارائه كامپيوترهاي از كامپيوتري شبكه در معامالت تمام كه معني است

 فرآيند اين در معامله تشكيل شده است. كننده شركت مشتري و دهنده

 تقسيم جداگانه داده هايبلوك كه به است ايميل ارسال با مقايسه قابل

 كامپيوترهاي از بسياري در و شده تراكنش، رمزگذاري هر شوند ومي

 محلي به صورت را ه هاداد هاآن از كدام هر كه شودمي شخصي پخش

 ذخيره معامالت طور خودكار به شبكه اعضاي كنند، سپسمي ذخيره

هاي جديد مفهوم بالك چين فراتر از فناوري ]. 26[كنندمي تأييد را شده

و نوآورانه است كه تأثير قابل توجهي دارد. با تغيير مسير كسب و كار به 
هاي غيرقابل صورت مركزي غيرمتمركز و اعتبار به معامالت مبادله

اعتماد، بدون نياز به يك نهاد متوسط كه مورد اعتماد هر دو باشد، ارائه 
تواند همه نوع معامالت را تغيير دهد و طيف مي شده است. اين فناوري

هاي ديگر مانند محاسبات چندگانه اي از امكانات را در زمينهگسترده
د هاي دولتي به كار گيرو برنامه هاي خصوصي(پيچيده)، در سازمان

]17.[  
 ارزهاي توليد مانند بزرگي مشكل حل براي چين بالك اول نسل

 كرد. پيدا نمود صنعت مالي در آن كاربرد ناولي و شد ساخته غيرمتمركز

 واسطه هيچ بدون توانست مي كه بود ارزي ايجاد براي اصلي تمركز

 فناوري شود. استفاده ديگري به يك مكان از وجوه انتقال براي مركزي

 حضور بدون نفر، دو بين در پول امن و سريع تبادل براي استفاده مورد

 چين بالك بود. انگيز شگفت اختراع يك بانك، غياب در ثالث و شخص

 يك با ايجاد كوين بيت كرد. مي ثبت را تراكنش و داده انتقال را مالكيت

 ساخت. محقق را موضوع اين اعتماد به نياز بدون همتاي به همتا شبكه

 و كل دفتر نگهداري انتقال ارزش، روي بر چين بالك اول نسل تمركز
 كوين، اليت كوين، بيت]. 21[است آل ايده پرداخت سيستم يك ارائه

بيت كوين،  باشند. مي نسل اين كارگيري به از هايي نمونه دش و مونرو
اولين نظام پرداخت ديجيتال است. نظام پرداختي بيت كوين يك سامانه 

ها وجود ندارد. خصوصي است، اما هيچ مؤسسه مالي سنتي در تراكنش
مركزي داشتند، بيت  برخالف ارزهاي ديجيتالي اوليه كه يك موجوديت

ها كوين كامال غيرمتمركز بدون نياز به بانك مركزي است و تمام تراكنش
دهند. همچنين بيت از طريق كاربران پرداخت بيت كوين را انجام مي

كوين به هيچ ارز واقعي وابسته نيست و نرخ آن از طريق عرضه و تقاضا 
ريد و فروش بيت كوين هاي مختلف براي خشود. پلتفرمدر بازار تعيين مي

خريد و فروش بيت كوين را رود كه از طريق آنها كاربران امكان بكار مي
 است. آن بودن باز كوين منبع بيت اصلي هاي جنبه از يكي]. 12د[دارن

 در را فرصت اين كوين بيت كدهاي بازكردن متن با ناكاموتو ساتوشي

 و كرده ايجاد جديد هاي پروژه گرفته، آن ياد از تا قرارداد همه اختيار
 بالك بعدي هاي نسل ايجاد براي را زمينه موضوع اين بروند. آن از فراتر

 12ها به مقدار كل بيت كوين 2013در ابتدا سال ]. 14د[نمو چين فراهم
توانند توليد هايي كه ميميليون بيت كوين رسيد اما مقدار كل بيت كوين

و  باشد.ميليون بيت كوين مي 21شوند به صورت قراردادي محدود به 
به اندازه سقف قرارداد بيت كوين  2014پيش بيني شده بود كه در سال 

توليد شود. بنابراين سيستم طراحي شده براي استخراج بيت كوين موفق 
ميليون  17 نزديك به 2018عمل كرد و در حال حاضر در ابتداي سال 

 رفع براي چين بالك بعدي نسل]. 23ت[بيت كوين در گردش اس

در  را اي تكنولوژيكي عمده پيشرفت و رشد ايجاد اول نسل مشكالت
  .نمود ايجاد ها تراكنش كنترل زمينه
 متمركز چين بالك روي بر ها دارايي نگهداري بر چين بالك دوم نسل

 تراكنش انجام امكان كرد و معرفي را هوشمند قراردادهاي نسل اين. است
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 هر نسل اين نمود. در فراهم را طرفين نيازهاي براساس تنظيم قابل هاي

 اين كند. اقدام چين بالك بستر در سهام صدور به نسبت تواند كسي مي

 آنها به صاحبان رأي حق اعطاي يا سود دريافت براي توانند مي ها سهام

 جذب فعلي روند با كامل طور به موضوع اين گيرند. قرار استفاده مورد

 از نسل است. اين تناسب در گذاري به اشتراك اقتصاد و جمعي سرمايه

 زبان آن به گسترش و نمونه چين بالك روي بر ها تراكنش ثبت ايده

و  نئو كالسيك، اتريوم اتريوم، كند مي استفاده ديگر نويسي برنامه هاي
QTUM باشند. مي نسل اين از هايي نمونه  

 افراد از بااليي تعداد به تواند مي كه است نسلي چين بالك سوم نسل

 بيت عظيم شبكه گسترش دهد. را حاكميتي خود و داده ارائه خدمات

 غيرمتمركزترين و ترين امن ترين، قوي به تا است شده موجب كوين

 حجم هجوم با شبكه اين كه حال، زماني با اين اما شود. تبديل شبكه

 وضوح به آن پذيري مقياس مشكل شود مي مواجه هاتراكنش از بااليي

 موجب كوين بيت شبكه بيشتر چه هر رشد است. همچنين مشاهده قابل

براي  اجماع به دستيابي موضوع اين كه نيزشده آن غيرمتمركزتركردن
 را پذيري مقياس اصطالح نسل اين است. كرده سخت را رو پيش مسائل

  . كند مي تسهيل را اجماع به دستيابي و كرده تعبير
جهت تحليل پذيرش فناوري بالك چين در پژوهشي به ارائه چارچوبي 

پرداختند. در اين پژوهش چارچوبي جهت شناسايي سه گروه عوامل 
، عوامل بازار (ساختار بازار، رها، مقررات و قوانين و حكمراني)نهادي (هنجا

هاي قراردادها، فرآيند تجارت ) و عوامل فني (تبادل اطالعات، زير ساخت
 تأثيرشان مي دهد اين عوامل بر هم مشترك) ارائه شده است. نتايج ن

در آن اتخاذ شده متقابل دارند و نحوه متقابل به بستري كه بالكچين 
  ].17است، بستگي دارد[

 يدر بانكدار نيبالك چ رشيپذ يهادر مورد چالش يمطالعه مرور كي
در  ياصل يهادهد چالشيپژوهش نشان م جينتادادند.  انجام كيالكترون

 ت،يمانند امن يفن يهابه عنوان جنبه عمدتاً نياتخاذ بالك چ
مسائل  ،يسازمان دگاهي. از دشونديارائه م يريپذو انعطاف يريپذاسيمق

 رشيپذ يبه عنوان موانع اصل ديجد تيحاكم يهابه مدل ازيو ن تيمقبول
 يبه عنوان مانع اصل يقانون تيفقدان حما ن،ي. عالوه بر اشونديم يمعرف
  ].9د[شويشناخته م رشيپذ يبرا يطيمح

 يو نوآور ينيدر توسعه كارآفر نينقش بالك چدر پژوهشي به بررسي 
 يعالوه برتوانمندساز نيدهد بالك چ يپژوهش نشان م جينتا پرداختند.

نشان  يبرا يتاليجيد يرمزها جاديا ييبه نوآوران توانا تال،يجيد يارزها
انداز است، كه به طور بالقوه چشم را داده ابينا يهاييدادن دارا

  ].10ند[دهيرا شكل م يرو نوآو ينيكارآفر
كاربرد كسب و  يابيارز يبرا ساختاريافتهچارچوب وهشي با عنوان ژدر پ

 يبرا يافتهساختار  يكردرو چين، با هدف ايجادبالك هاييوراكار فن
بر اساس  است.ارائه شده  چينبالك هاييوراكاربرد فن يابيارز

يت موارد و مالك سازگاريها، از پروتكل انجام گرفته يهايبنددسته
مورد  چينبالك توزيع 460از  آن داده يگاهپاكاربردي انجام گرفته است. 

 توزيع شده، يكاربرد يهابرنامه يلو تحل يه. تجزگرفته استاستفاده قرار 
تواند هاي رايج ميملعا يستمبا س ي،و اهداف صدور گواه يمعامالت مال
يه اين اول مواردفراتر از  يديجد يكاربرد يهاينهزم كه. انجام گيرد

  ].23[مطرح شده است فناوري
با استفاده از  يشرفتهپ يمدل كسب و كار انرژدر پژوهشي با عنوان 

 با هدف بهبود انرژي يمني،و ا امنيتاز  يناناطم يبرا چينبالك يستمس
 يشاتآزما يق. از طرارائه شده است كاربران يلو تحل يهبا استفاده از تجز

 يآوركسب و كار با جمع يهاانواع مدل توسعهبه اهداف و  يدنجهت رس
. با گيردصورت مي يطمح يكمختلف در  يها با استفاده از سنسورهاداده
 يهايبا تكنولوژ اينترنت اشيا يعالوه بر فناور داده بزرگ يهايفناور

 توسعهمدل خدمات اين . نيز به كار برده شده است رنتينتا درموجود 
تا منابع مختلف  دهدانجام مي چينبالك يرا با استفاده از تكنولوژ يانرژ
   ].16[كنندگان متصل شوند يدبه كاربران و تول يانرژ

 ندهيآ يداريدر توسعه پا نيبالك چ نقشدر پژوهشي به بررسي 
قابل اعتماد  يفناور كي نيپژوهش بالك چ جيبر اساس نتا پرداختند.

 هايافراد و سازمان نيارزش مشترك ب جاديو ا ياست كه منجر به همكار
 نيها نشان داد استفاده از بالك چ افتهي نيگردد. همچن يمختلف م
كسب و كار و رقابت در  تيكه ماه ندكيم جاديرا ا يديجد يفرصت ها

  ].19د[ابي يم رييتغ يچارچوب همكار
با استفاده از بالك  يالملل نيانتقال ارز در حوزه بدر پژوهشي به بررسي 

 يم نيبالك چ يفناورپرداختند. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد  نيچ
الملل را به صورت  نيو به خصوص پرداخت ب يبخش مال يندهايتواند فرا
 يوربر فنا يمبتن يبهبود بخشد. پرداخت با استفاده از روش ها يمعنادار
درصد مبلغ  3- 2انتقال را به  نهيتواند هز يم نكهيعالوه بر ا ن،يبالك چ

كوتاه  اريبس يزماندر  زيكل پرداخت كاهش دهد، صحت پرداخت را ن
   ].2د[كن يضمانت م

  روش شناسي پژوهش- 3

. در است در اين تحقيق از طرح تحقيق آميخته اكتشافي استفاده شده
هاي كيفي ساختار يافته به گرآوري دادهابتدا از روش مصاحبه نيمه 

پرداخته و پس از آن با انجام روش تحقيق توصيفي ـ پيمايشي از طريق 
روش شناسي مقاله حاضر،  ي به تحليل پرداختند.گردآوري داده هاي كم

تحليل محتواي كيفي ـ ميداني و از نظر هدف كاربردي است ماهيت و 
با رويكرد تركيبي از طريق كاربرد داده ها از نوع توصيفي  نحوه تحليل

  تكنيك تحليل محتواي جهت دار و تلخيصي مي باشد. 
صل تشخيص و تكنيك براي انتخاب جامعه نمونه در روش كيفي از ا

براي گردآوري  .مند با نمونه گيري نظري استفاده گرديدنمونه گيري هدف
ار مي كند اطالعات در اين روش نمونه گيري محقق با افرادي ارتباط برقر

خت كه در مورد موضوع تحت مطالعه يا برخي از جنبه هاي آن داراي شنا
حجم نمونه يا افراد مورد سس]. 8و اطالعات كافي و مناسب باشند[

مصاحبه با در نظر گرفتن اشباع نظري انتخاب شد يعني هرگاه محقق يا 
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هاي هاي دريافتي از مصاحبهمحققين به اين نتيجه برسند كه پاسخ
كه منجر  طوريه حدود زيادي شبيه به همديگر هستند ب صورت گرفته تا

به پاسخ هاي تكراري شده و اطالعات جديدي در آنها وجود ندارد ميزان 
مصاحبه هاي انفرادي  .مصاحبه ها كافي و فرآيند مصاحبه خاتمه مي يابد

با سؤاالت نيمه ساختار يافته بعد از هماهنگي الزم، در محل كار شركت 
كنندگان انجام گرفت با در نظر گرفتن معيارهايي از قبيل داشتن 
اطالعات غني و بينش عميق نسبت به موضوع مطالعه نمونه آماري از 
ميان صاحب نظران، كارشناسان و مديران نهادهاي سياسي گذار و اجرايي 

  بازار سرمايه انتخاب و وارد مطالعه شدند. 
مقاله حاضر مصاحبه اصلي ترين ابزار  با توجه به كاربرد رويكرد كيفي در

گردآوري داده ها است. با توجه به نوع شناسي سؤال مصاحبه اي پاتون 
نمونه،  سؤاالت با توجه به زمينه تجربي و با توجه به ويژگي هاي جامعه

در اين مطالعه با توجه به اهميت تجربه  ].21ايده اي و ارزشي بوده است [
صاحبه ها، بر تجارب افراد بوده است. بدين در تحقيقات كيفي، تأكيد م

منظور سؤاالت در قالب نيمه ساختار يافته تنظيم و از مصاحبه شوندگان 
  خواسته شد تا به تشريح و توصيف موضوع بپردازند.

در حين انجام مصاحبه همه مطالب مطرح شده ضبط و سپس با گوش 
تحليل دادها از روش دادن متون بر روي كاغذ پياده گرديد براي تجربه و 

انجام شد. ابتدا  )2004تحليل استقرايي با روش گرانهيم والندمن (
مصاحبه هاي پياده شده و به صورت كلي مطالعه، بعد جمالت با معنا 
استخراج، براساس محتواي آشكار و نهفته كدهاي باز داده ها كشف و هم 

اطات اوليه ميان تا ارتب زمان با اين كار يادداشت هاي تفسيري نوشته شد
خبره انجام پذيرفت كه از  15مصاحبه بين  .طبقات مشخص گردد

به بعد هيچ بيانه اي جديدي ايجاد نگرديد ولي براي  14مصاحبه 
در ادامه  .با نتايجي به شرح زير انجام پذيرفت 15اطمينان تا مصاحبه 

كدگذاري، طبطه بندي و دسته بندي داده ها با كمك نرم افزار 
MAXGDA .تحليل نهايي گرديد  
ي اطالعات جمع آوري با استفاده از تكنيك هاي آماري در مرحله كم

 مناسب تجزيه و تحليل گرديده و به سؤال هاي پژوهش پاسخ داده شد.
نفر در نظر 250رگان براي جامعه آماري ونمونه آماري با توجه به جدول م

  بين آنها پرسشنامه توزيع گرديد.  و گرفته شده
نفر خبره كه در اين زمينه مقاله  15در مرحله روش كيفي  محقق

پژوهشي داشته يا رساله دكتري آنها مربوط به موضوع بوده و يا شايستگي 
گويه در اختيار  294انتخاب نموده است و تعداد  ،تجربي داشته اند

نامه هاي تكميل و پس از جمع آوري پرسش خبرگان قرار گرفته است
سنجي خبرگان) را به (اعتبار CVRقق مقدار شده توسط خبرگان مح

به  1ازاي هر گويه محاسبه نموده كه براي تصفيه گويه ها از شاخص الوشه
اساس جدول الوشه ميزان  عنوان اعتبار خبرگان استفاده نموده است. بر

                                                            
1. Lowshe 

درصد مي باشد براساس  49نفر خبره  15درصد مناسب بودن گويه بر 
  :محاسبه مي گردد بت روايي محتواييفرمول زير نس

  
)1( 
  

CVR = 
	 

 
  در اين فرمول

n: تعداد متخصصين  
.ند: تعداد متخصصين كه گزينه مناسب است را انتخاب كرده ا  

نفر گويه باقي مانده و مابقي  73 الوشه آزمونبدست آمده از  نتايجطبق 
ستخرج شد بعد از مصاحبه و گويه م 73گويه ها حذف شده است. 

  در اختيار نموده آماري قرار گرفتند. اعتبارسنجي 
به منظور شناسايي و كشف ابعاد يا سازه هاي اصلي داده هاي تحقيق 
براي شناسايي عوامل مؤثر و سهم  تبيين واريانس توسط اين عامل ها و 
نيز اولويت آنها از روش تحليل عاملي اكتشافي استفاده شده است. تحليل 

براي تعيين  كسب وكار عاملي عوامل پيش برنده بالك چين در توسعه 
سؤاالتي از پرسشنامه كه قرار است  اري يا انسجام يا ثبات درونيسازگ

بايستي با يكديگر  ،جنبه هاي يك مفهوم يا سازه را اندازه گيري كند
همبستگي نسبتاً زيادي داشته باشند. يكي از روش هاي اندازه گيري براي 
سازگاري دروني محاسبه نوعي پايايي است كه از طريق آلفاي كرونباخ 

مي گيرد و به ضريب آلفا معروف است. قاعده كلي اين است كه صورت 
 70مقدار آلفاي كرونباخ يك پرسشنامه بايستي حداقل به مقدار عددي 

درصد  87درصد نزديك باشد در اين تحقيق ضريب آلفاي اوليه، حدود 
  مي باشد.

هاي تعيين مناسب بودن حجم مجموعه اي از متغيرها يكي ديگر از آزمون
اين  .است KMOشاخص  ريس همبستگي براي تحليل عامليدر مات

شاخص شاخصي از كفايت نمونه گيري است كه كوچك بودن همبستگي 
كند و از اين طريق مشخص مي سازد آيا جزيي بين متغيرها را بررسي مي

واريانس متغيرهاي تحقيق نخست تأثير واريانس مشترك برخي عامل 
اين شاخص در دامنه صفر تا يك هاي پنهاني و اساسي است يا خير. 

بود همبستگي هاي موجود  %70قراردارد چنانچه مقدار اين آمار بيش از 
  %50بين  KMOبه طور كلي براي تحليل عاملي بسيار مناسب است. اگر 

بود بايد دقت زيادي در تحليل خروجي ها به خرج داد و مغاير  %69تا 
براي آن مجموعه از متغيرها بدان معناست كه تحليل عاملي  %50كمتر از 

مناسب نيست. در تحليل عامل اوليه با توجه به اينكه اندازه ميانگين 
است پس اين  %50لذا چون باالي  است. %81كفايت نمونه گيري 

پرسشنامه توانايي عاملي شدن را به مقدار قابل قبول تا اينجا دارا مي 
چنين طبق آزمون  باشد (هرچه به يك نزديك تر باشد بهتر است) و هم

 1) در جدول شمارهsig=  0001/0كرويت بارتلت چون مقدار آن (
  است بنابراين فرض صفر يعني هماني بودن ماتريس رد %5كوچكتر از 
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مي گردد. نتيجه هر دو شاخص حاكي از مناسب بودن انجام تحليل عاملي 
  براي داده هاي تحقيق است.

  و بارتلت عوامل پيش برنده بالك چين  KMOنتايج آزمون  :)1(جدول

  اندازه ميانگين كفايت نمونه گيري  812/0
  كاي اسكونر  812/1165

  درجه آزادي  1176
  سطح معني داري  0001/0

  
براي شناخت سهم مجموعه عامل ها در تعيين واريانس هرگونه (عوامل 

 %30پيش برنده بالك چين) گويه هايي كه مقدار مشترك آنها كمتر از 
اساس تحليل عاملي مقدار ويژه هيچ  باشد بايد از تحليل حذف شوند. بر

بنابراين به تحليل  يك از گزينه هاي زير كمتر از مقدار قابل قبول نيست.
سوالي مقياس اندازه گيري از  49ادامه مي دهيم ميزان اشتراك مجموعه 

حظه طريق تحليل مؤلفه هاي اصلي به دست آمده است. همانطور كه مال
و  68متعلق به سوال  301/0مي شود كمترين مورد اشتراك برابر با 

مي باشد.  36متعلق به سوال  936/0بيشترين ميزان اشتراك برابر با 
  .ميزان اشتراك بقيه عامل ها در ميان اين دو مقدار قرار گرفته است

  

مقادير مشترك استخراج شده هر گويه (عوامل پيش برنده بالك : )2(جدول 
  )كسب و كار توسعه درچين 

 
 

براي استخراج تعداد عوامل اوليه (عوامل پيش برنده بالك چين) پس از 
انجام دو آزمون فوق تحليل عاملي اكتشافي به منظور بررسي و شناسايي 

وابط ميان آنها عوامل اصلي و كشف و آشكارسازي ويژگي هاي خاص و ر
انجام شد. نتايج حاصل از اجراي تحليل عاملي اكتشافي بر روي داده ها 

 49خالصه شده است. همانگونه كه مالحظه مي شود از  2در جدول 
عامل بيشتر از  6سوال اندازه گيري شده در پرسشنامه ارزش هاي ويژه 

بر روي عامل  6يك است و درصد واريانس مشترك بين متغيرها براي اين 
درصد كل واريانس متغيرها را تبيين مي كند. به بيان ديگر  968/57هم 

  است. %57عامل در مجموع بيش از  6ميزان دقت بيان شده توسط اين 
  

  ارزش ويژه و واريانس تبيين شده عوامل استخراج شده :)3(جدول

درصد واريانس تبيين   درصد تراكمي  رديف
  شده

  ارزش ويژه

1  171/14  171/14  994/6  
2  156/27  948/12  362/6  
3  975/35  820/8  322/4  
4  774/44  799/8  311/4  
5  396/51  622/6  245/3  
6  968/57  572/6  220/3  

  
در جهت تعيين اين مطلب كه مجموعه عبارت تشكيل دهنده مقياس از 

  چند عامل تشكيل شده سه شاخص عمده مورد توجه قرار گرفت:
نمودار سنگريزه  )3تعيين شده هر عامل نسبت واريانس )2 ارزش ويژه )1

 ناميده مي شوند. Screeارزش هاي ويژه كه 

داري است كه طراحي شده تا واريانس كل نمودار سنگريزه نمودار شيب
تبيين شده به وسيله هر متغير را در ارتباط با ساير متغيرها نشان بدهد. 

هاي با شيب املنمودار زير معموالً عامل هاي بزرگ در باال و ساير ع در
 تدريجي در كنار هم نشان داده شده است.

 
 دهبرن پيش ي مقادير ويژه براي هر عامل (عواملنمودار سنگريزه :)1(شكل

چين) بالك  
ها و انتخاب نهايي عامل ها بعد از چرخش (عوامل پيش براي تعيين عامل

در  .ها تعلق مي گيرندبرنده بالك چين ) متغيرهايي به هر يك از عامل
ها تعلق اين مرحله انتظار مي رود پاره اي از متغيرها به يكي از عامل

استخراج مقدماتي عامل ها مشخص . گيرند و پاره اي ديگر به عامل ديگر
نمي كند كه چه متغيرهايي به چه عاملي تعلق دارند. غالباً بسياري از 

يباً حامل متغيرها بار چند عامل مي شوند و پاره اي از عامل ها هم تقر
تمام متغيرها هستند. لذا براي تفسيرپذيرتر كردن عامل ها وارد مرحله 

شويم به طور مطلوب نتيجه چرخش سومي به نام چرخش عامل ها مي
هايي است كه فقط بعضي از متغيرها بار آنها مي شوند. رسيدن به عامل

مقدار  گويه گويه گويه گويه

S1  S34 0,395 S480,438 S62 0,365 

S20,724S36 0,936 S490,774S640,272
S30,737S37 0,925 S500,767S650,302
S60,731S38 0,914 S510,485S670,302
S80,660S39 0,899 S520,505S683010. 

S100,616S40 0,881 S530,388S690,677
S120,488S41 0,895 S540,699S700,633
S170,527S42 0,461 S550,678S710,513
S180,387 S43 0,393 S570,415 S720,556 
S220,389S44 0,933 S580,445S730,490
S270,350S45 0,862 S590,400--
S280,332S46 0,878 S600,435--
S330,303S47 0,853 S610,389--
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يري اين ماتريس در تفسير نتايج تحليل عاملي نقش اساسي دارد. هر متغ
  كه بار بيشتري بر يك عامل داشته باشد به آن عامل تعلق دارد.

سوال  49نتايج حاصل از اجراي تحليل عاملي اكتشافي بر روي داده ها از 
 و عامل بيشتر از يك است 6اندازه گيري شده در پرسشنامه ارزش ويژه 

عامل بر روي هم 6درصد واريانس مشترك بين متغيرها براي اين 
بعد از مشخص  كند. صد كل واريانس متغيرها را تبيين ميدر 968/57

شدن عوامل كه از نظر تجربي به يكديگر تعلق دارند سواالت بارگذاري 
 كسب و كار توسعه عامل پيش برنده بالك چين در  6شده بر روي 
  است.  5مطابق جدول

  چين بالك برنده عامل پيش 6بارگذاري شده بر روي  سئواالت :)4(جدول

هاعامل تعداد  
 تناظر گويه ها گويه ها

1 14 S1,S2,S3,S6,S8,S10,S12,S17,S18,S22,S27,S28
,S33,S34 

2 8 S36,S37,S38,S39,S40,S41,S42,S43 
3 5 S44,S45,S46,S47,S48 
4 5 S49,S50,S51,S52,S53 

5 12 S54,S55,S57,S58,S59,S60,S61,S62,S64,S65,S
67,S68

6 5 S69,S70,S71,S72,S73 

  
دسته بندي مؤلفه هاي حاصل از تحليل عاملي اكتشافي عوامل پيش 
برنده (اقتصادي، تكنولوژيكي، سياسي، اجتماعي، قانوني، محيطي) بالك 

  بازار سرمايه به شرح جدول زير است.چين در توسعه 
 

 برنده شپي عوامل اكتشافي تحليل از حاصل هاي مولفه بندي دسته :5جدول 
كسب و كار در چين بالك  

 مقوله محوري
سوال 
 پرسشنامه

 شاخص ها

 اقتصادي

 شفافيت بالكچين 1
 اعتماد در يالكچين 2
 تاثير مثبت بالكچين در توليد 3
 تسريع بالكچين 6
 منابع ومصارف در بانك 8
 مانع رانتخواري 10
 جلو گيري از سازمانهاي موازي 12
خارج از كشور سرعت تجارت با 17  
 توسعه بالكچين در يخش بيمه 18
 كاهش هزبنه  ها وكمك به توسعه 22
 از ميان برداشتن واسطه ها 27
وري و ارتقاء نوآوريافزايش بهره 28  
 صحت عملكرد در بالكجين 33

يالمللايجاد كسب و كارها در سطح بين 34  

 تكنولوژي

 استفاده ازفرصت ها 36
وبرداشتن اطالعات شفاف گذاشتن 37  
 عدم ريسك در بالكچين 38
 نبودن آزمون وخطا در بالكچين 39
 شرايط محدودكردن  در بالكچين 40
 كمك به سرعت عمليات 41
 مدل هاي اعتماد بر پايه الگوريتم 42

43 
هزمان بيشتري براي تحقيق و توسع  

 

 سياسي

 زير ساخت ها ي مناسب 44
تعادل بين مواضع ومنابع كشور  45  
 تفاهم اقوام مختلف مردم 46
 هماهنگي  تگرش  سياستمداران 47
هاموفقيت سياست 48  

 قانوني

 ايجاد تعادل مواضع و منايع 49
 امنيت سرمايه گذاري با  اجراي قانون 50
 جلو گيري از فرار سرمايه ها 51
 اهتمام و پشتيباني مسئولين 52
 اصالح و بهبود قوانين 53

 اجتماعي

 شفافيت به نفع كشور است 54
 وجود منابع انساني تحصيلكرده 55
 از بين بردن تحريم هاي داخلي 57
حذف احتكار غذا و دارو 58
 يكسان كردن ادبيات گفتمان 59
 ايجاد نوآوري و خالقيت 60
جامعه  تغيير رفتار فردي واجتماعي بنفع 61  
 ايجاد نظام حمايتي 62
 از بين بردن تبعيض 64
 دعوت از نخبگان ايراني خارج از كشور 65
ينيتاكيد بر پژوهش هاي كيفي كار آفر 67  
هاي كارآفريني با هم همكاري بنگاه 68  

 محيطي

 بالكچين محيط را متحول ميكند 69
 استفاده ار مزيت ها 70
فرينيدرتوسعه كارآاستفاده بهينه از آب ها  71  
اي بدون تشنجمحيط منطقه 72  
المللي مناسبمحيط بين 73  

 
 يافته هاي پژوهش مربوط به عوامل اقتصادي پيش برنده بالك چين در

 - 2بالك چين شفاف سازي مي نمايد  - 1: عباتند ازكسب وكار  توسعه
 تاثير مثبت - 3فناوري بالك چين به طرفين معامله اعتماد مي دهد 

لغو تحريم ها در تسريع بالك چين در كشور  - 4بالك چين در توليدات 
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پياده كردن سيستم بالك چين منابع و مصارف را در  - 5موثر است 
اجراي پروژه ها در كشور روي بستر  -6سيستم بانكي شفاف مي كند 

فناوري  -7مانع سفارش و رانت خواري و ... مي گردد بالك چين شفافيت،
توسعه كسب و كار موجب از بين رفتن سازمان هاي موازي بالك چين در 

استفاده از تجارت خارجي موثر بر روي بستر بالك  -8در كشور مي گردد. 
چين موجب افزايش درآمد در بودجه كشور و نهايتا توسعه كسب و كار 

استفاده از فناوري بالك چين در بخش بيمه فرصت هاي  -9مي گردد. 
شفافيت بالك چين  - 10كارها ايجاد مي نمايد.  زيادي در توسعه كسب و

هزينه هاي كسب و كارها را كاهش و به رشد و توسعه آنها كمك مي 
مي  اجراي بالك چين در امور مالي واسطه ها را از ميان بر - 11كند. 
اجراي فناوري بالك چين موجب افزايش بهره وري و ارتقاء  -12دارد. 

 - 14ظ صحت عملكرد در بالك چين حصول و حف - 13نوآوري مي گردد. 
معرفي كسب و كارها در سطح بين المللي با كار و تالش بر روي بستر 

  بالك چين.
يافته هاي پژوهش مربوط به عوامل تكنولوژيكي پيش برنده بالك چين 

  عبارتند از:كسب وكار  توسعه در
چين فرصت هاي زيادي را در كسب و كارها استفاده از فناوري بالك - 1
در روي  - 2گيرد حفظ مي نمايد و جلوي بعضي از تهديدها را مي يجاد وا

بستر بالك چين به راحتي مي توان اطالعات گذاشت و اطالعات برداشت 
 -4ريسكي وجود ندارد.  ،در سيستم بالك چين به علت شفافيت - 3كرد.

هر عملياتي بر روي بستر بالك چين فاقد آزمون و خطا براي كاربران مي 
در سيستم بالك چين هاي عمومي و خصوصي براي ارتقاء  - 5 .باشد

نسخه هاي جديد نرم  -6كسب و كارها مي توان محدوديت ايجاد كرد. 
افزاري در بالك چين مي تواند در توسعه كسب و كارها و باال بردن سرعت 

فناوري بالك چين اين پتانسيل را دارد كه مدل  -7عمليات موثر باشد.
را از مدل هاي اعتماد بر پايه انساني و سازمان هاي هاي كسب و كار 

فعاليت   - 8واسطه اي به مدل هاي اعتماد بر پايه الگوريتم تبديل كند. 
روي بستر بالك چين فرصت بيشتري براي تحقيق و توسعه براي كاربران 

  فراهم مي نمايد.
در يافته هاي پژوهش مربوط به عوامل سياسي پيش برنده بالك چين 

  : ند ازعبارته كسب وكار توسع
ايجاد يك  -2ها در مقابل تهديدات سياسيآماده سازي زيرساخت - 1

-در قانونگذاري و سياست -3تعادل بين مواضع سياسي و منافع ملي كشور

وري بالك چين استفاده گردد ااز فن گذاري با توجه به اقوام مختلف كشور
تغيير نگرش در  - 4كه موجب اتحاد و هنبستگي بيشتر خواهد شد.

 -5 گذاري و كاربرد بيشتر بالك چين در امور مختلف كشورسياست
موفقيت سياست ها، مشروط به ايجاد شرايط مناسب سياسي، فرهنگي، 

 اقتصادي، اجتماعي و ... در كشور مي باشد.

يافته هاي پژوهشي مربوط به عوامل قانوني پيش برنده بالك چين در 
  ز: عبارتند اكسب وكار توسعه 

گذاري ضع سياسي و منافع ملي كشور قانوناساس تعادل بين موا بر- 1
تصويب و اجراي قوانين و مقررات به منظور امنيت سرمايه  -2شود.

فراهم كردن امنيت و آرامش به  - 3گذاران داخلي و خارجي در كشور.
فناوري بالك  -4منظور جلوگيري از فرار سرمايه هاي انساني و مالي و ...

توسعه كسب و كارها نيازمند اهتمام و پشتيباني مسئولين  چين در
انجام برخي اقدامات نهادي و ساختاري كه قابليت  - 5كشور مي باشد.

 اصالح و بهبود و بازنگري را ادارند.

يافته هاي پژوهش مربوط به عوامل اجتماعي پيش برنده بالك چين در 
  عبارتند از:توسعه كسب وكار 

با توجه به منابع انساني تحصيل كرده  - 2كشور است.شفافيت به نفع - 1
 -3استفاده از بالك چين براي رشد و توسعه كشور مشكلي وجود ندارد.

اجراي فعاليت ها بر روي فناوري بالك چين مانع تحريم هاي داخلي 
توسط افراد و سازمان ها مي گردد و رشد و توسعه اجتماعي را تسريع مي 

هاي غذايي و دارويي روي بستر بالك چين مانع اجراي فعاليت  -4كند.
فناوري  -5 احتكار و ... مي شود و رضايت مردم كشوررا ارتقاء مي دهد

بالك چين در توسعه كسب و كارها موجب يكسان سازي ادبيات گفتمان 
فعاليت هاي اجتماعي روي بستر بالك چين  -6بين بنگاه ها مي گردد.

- خالقيت ها و نهايتاً كارآفريني مي نقش مهمي در ايجاد نوآوري ها و

تغيير نگرش در قبول بالك چين موجب تغيير رفتار فردي و  - 7گردد.
ايجاد نظام حمايتي از كسب و كارهاي موجود و  - 8 اجتماعي مي گردد.

 -9حركت آنها به سوي كسب و كارهاي مطلوب روي بستر بالك چين.
حدهاي اقتصادي بالك چين موجب از بين رفتن رفتن تبعيض بين وا

دعوت از نخبگان ايراني خارج از كشور  - 10دولتي و خصوصي مي گردد.
براي مشاركت در كمك به اجراي بالك چين در ايجاد و رشد و توسعه 

تأكيد بر اهميت و جايگاه  -11كسب و كارهاي اقتصادي و خدماتي و ...
يل مديريت دانش در حوزه رشد و توسعه كارآفريني براي تجزيه و تحل

ايجاد ساز و كارهاي  - 12كيفي داده هاي علوم اجتماعي و انساني.
  فرآيندي الزم جهت ارتباط و همكاري مؤثر بنگاه هاي كارآفريني.

يافته هاي پژوهش مربوط به عوامل محيطي پيش برنده بالك چين در 
  عبارتند از:توسعه كسب وكار 

ت بالك چين سود تمام محيط ها اعم از محيط ملي و فراملي از شفافي - 1
يكي از عوامل پيش برنده توسعه كشور روي بستر بالك چين  - 2 مي برند

استفاده بهينه از انواع آبهاي  - 3 استفاده بهينه از مزيت ها مي باشد
استفاده از سياست هاي  - 4موجود كشور بر روي فناوري بالك چين
ياست هاي استفاده از س -5 تأثيرگذار و تأثيرپذير بدون تشنج منطقه اي

مناسب در محيط بين المللي براي ايجاد محيط مطلوب براي رشد و 
 توسعه كارآفريني.

 در نتايج نهايي ارتباط بين متغيرهاي عوامل پيش برنده بالك چين
   شده به شرح جدول زير است. براساس محاسبات انجامتوسعه كسب وكار 
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 برنده پيش عوامل متغيرها يبين ارتباط  نتايج تائيد مدل نهائي :)2(شكل 

  كار كسب و توسعه در چين بالك
  

  نتايج روابط بين متغيرهاي تحقيق :)6(جدول

 
مشاهده مي شود ضريب مسير عامل  6همانطوري كه در جدول شماره 

بدست آمده  68/0 كسب وكاراقتصادي پيش برنده بالك چين با توسعه 
به دست آمده و  32/7براي اين ضريب  tاست و با توجه به اينكه آماره 

) قرار نگرفته - 96/1و  96/1براي اين مسير در دامنه ( tمقدار محاسبه 
است بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه شاخص اقتصادي بالك چين يكي 

ضريب مسير عامل  باشد.توسعه كسب وكار  از عوامل مؤثر بر 
پيش برنده بالك چين  ، سياسي، قانوني، اجتماعي و محيطيتكنولوژيكي

از عوامل مؤثر بر توسعه  نشان مي دهد كه اين عواملكسب وكار با توسعه 
  .مي باشند كسب وكار

باتوجه به يافته ها و نتايج حاصل از پژوهش(كيفي وكمي)، اولويت بندي 
  در ايران به شرح نمودار زير است. توسعه كسب وكار عوامل پيش برنده در 

 

 
 ب وكاركس توسعه در چين بالك  برنده پيش عوامل بندي اولويت: )3(شكل

ايران در  

كه باالترين اولويت عوامل پيش برنده مربوط به عامل اجتماعي مي باشد 
و عوامل اقتصادي، محيطي، تكنولوژيكي، قانوني و سياسي به ترتيب در 

  اولويت هاي بعدي قرار دارند.

  نتيجه گيري- 4

در پژوهش حاضر به ارائه مدلي براي عوامل پيش برنده بالك چين در 
ي هاي پژوهش عوامليافته در ايران پرداخته شد كهكسب وكار توسعه 

در  را محيطي و اقتصادي، تكنولوژيكي، سياسي، قانوني، اجتماعي چون
هاي پژوهش مربوط به يافته موثر دانست.توسعه كسب وكار در ايران 

در بالك چين نشان مي دهد  دي پيش برنده بالك چينعوامل اقتصا
مورد معامله براي متعاملين كامالً شفاف مي باشد و به اسناد ثبت شده 
دسترسي دارند و مي توانند تراكنش ها را تأئيد نمايند و حتي هويت و 
مالكيت آنان بدون هيچ واسطه اي تأئيد و زمان انجام معامله دقيقاً 

آنجايي كه هر تراكنش روي تراكنش قبلي بنا مي مشخص مي گردد و از 
شود كليه كاربران از آن آگاه مي باشند و هر گونه تقلب را غير ممكن مي 

بالك چين به هيچ سازمان و نهادي  سازد و نياز به نظارت قانوني ندارد.
وابسته نيست و به علت شفاف بودن معامالت رانت خواري و سفارش 

رصت هاي جديدي براي كسب و كار فراهم مي سازي از بين مي رود و ف
پياده كردن سيستم بالك چين منابع و مصارف را در سيستم بانكي  گردد.

پيش برنده  تكنولوژيهاي پژوهش مربوط به عوامل يافته .مي كند شفاف 
استفاده از فناوري بالك چين در كسب و كار نشان مي دهد  بالك چين

 مي كند و جلوي تهديدها را مي گيرد. خيلي از فرصت ها را ايجاد وحقظ
در بالك چين به راحتي مي توان اطالعات گذاشت و اطالعات برداشت 

ريسكي وجود  ،در سيستم بالك چين به علت شفافيتو همچنين  كرد
هر عملياتي در بستر بالك چين فاقد آزمون و خطا براي كاربران  ندارد.

عمومي براي ارتقاء در سيستم بالك چين هاي خصوصي و  مي باشد.
نسخه هاي جديد نرم  كسب و كارها مي توان محدوديت ايجاد كرد.

افزاري در بالك چين مي تواند در توسعه كسب و كارها و باال بردن 
فناوري بالك چين اين پتانسيل را دارد كه  سرعت عمليات كمك كند.

+ضريب مسير مسير نتيجهعالمتآمار
تأئيد+68/032/7عامل اقتصادي پيش برنده بالك چين ـ توسعه كسب وكار

عامل تكنولوژي پيش برنده بالك چين ـ توسعه كسب 
وكار

 تأئيد + 99/6 60/0

 تأئيد+32/069/3عامل سياسي پيش برنده بالك چين ـ توسعه كسب وكار
 تأئيد+42/057/4 عامل قانوني پيش برنده بالك چين ـ توسعه كسب وكار

 تأئيد+73/074/6عامل اجتماعي پيش برنده بالك چين ـ توسعه كسب وكار
 تأئيد+66/075/6عامل محيطي پيش برنده بالك چين ـ توسعه كسب وكار

0.73

0.68

0.66

0.6

0.42

0.32

0 0.2 0.4 0.6 0.8

عامل اجتماعي پيش برنده
عامل اقتصادي پيش برنده
عامل محيطي پيش برنده
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 مدل هاي كسب و كار را از مدل هاي اعتماد بر پايه عامل انساني و
 سازمان هاي واسطه به مدل هاي اعتماد بر پايه الگوريتم تبديل كنند.

نشان  پيش برنده بالك چين سياسيهاي پژوهش مربوط به عوامل يافته
آماده سازي زيرساخت ها در مقابل مي دهد كه اين فناوري موجب 

ايجاد تعادل بين مواضع سياسي و منافع ملي شده و در  تهديدات سياسي
پيش  قانونيهاي پژوهش مربوط به عوامل يافته ساسي دارد.نقش ا كشور

تصويب و اجراي قوانين و  نشان مي دهد كه نياز به  برنده بالك چين
است  مقررات به منظور امنيت سرمايه گذاران داخلي و خارجي در كشور

فراهم آوردن امنيت و آرامش به منظور  همچنين قوانين محكمي براي
بايد تصويب گردد و در ايه هاي انساني و مالي جلوگيري از فرار سرم

فناوري بالك چين در توسعه كسب و كارها نيازمند اهتمام و نهايت 
 مي باشد.در اصالح و قانون گذاري مناسب پشتيباني مسئولين كشور 

نشان  پيش برنده بالك چين اجتماعيهاي پژوهش مربوط به عوامل يافته
تحصيل كرده استفاده از بالك چين  با توجه به منابع انسانيمي دهد 

اجراي فعاليت و همچنين  براي رشد و توسعه كشور مشكلي وجود ندارد
ها بر روي فناوري بالك چين مانع تحريم هاي داخلي توسط افراد و 

فناوري  ها مي گردد و رشد و توسعه اجتماعي را تسريع مي كند.سازمان
 ،سازي ادبيات گفتمانبالك چين در توسعه كسب و كار موجب يكسان 

مي  توسعه بنگاه هاي اقتصاديايجاد نوآوري ها و خالقيت ها و نهايتاً  
از بين رفتن تبعيض بين واحدهاي اقتصادي خصوصي  كه نتيجه آن گردد

  است.و دولتي 
 در نوظهور فناوري يك عنوان به بالكچين فناوري دهدمي نشان مطالعات

به عنوان مقوله مهمي در بسياري از  است. توسعه كارآفريني  راه ابتداي
كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مورد توجه نهادهاي مختلف 
آموزشي است و كارآفريني به عنوان ابزار نيرومندي در جهت فرصت هاي 
مناسب شده كه بهره گيري از آنها مي تواند باعث رفع چالش هايي 

ق و پويا، كاهش بهره همچون بحران اشتغال، كمبود نيروي انساني خال
فناوري  .وري و كاهش كيفيت محصوالت و خدمات و ركود اقتصادي شود

 كه ايگونه كسب  و كار دارد. به مدل بر ايگسترده تأثيرات بالك چين 

 صنعت در اينترنت كه تحولي«است  هاروارد معتقد كسب و كار مجله

 خواهد يجادا مالي هايسيستم بالك چين در است، كرده ايجاد رسانه

 حال در و نرسيده كافي بلوغ به هنوز فناوري اين اينكه به توجه با». نمود

واحد هاي كسب و كار  براي مناسبي فرصت كنوني مقطع است، توسعه
 تهديدهاي ريسك مناسب هاياستراتژي اتخاذ با بتوانند كه باشدمي

 رقابتي مزيتبالقوه  فرصت هاي از منديبهره با و داده كاهش را احتمالي

   .نمايند ايجاد خود كسب و كار براي پايداري
بررسي يافته هاي پژوهش با بخشي از يافته هاي ساير نتايج مطالعه 

ي ، نشان دهنده هم سوئمورد عوامل پيش برنده بالكچينپژوهشگران در 
 ارائه عنوان با تحقيقي در] 17د. [نتايج حاصل به شرح ذيل مي باش

: چون عواملي به چين بالك فناوري پذيرش تحليل جهت چارچوبي
 عنوان با تحقيقي رد] 10كردند. [ اشاره قانوني تكنولوژيكي، اقتصادي،

: چون عواملي به نوآوري و كارآفريني توسعه در چين بالك نقش
 عنوان با تحقيقي در] 9كردند. [ اشاره اجتماعي تكنولوژيكي، اقتصادي،

: چون عواملي به الكترونيك بانكداري در چين بالك پذيرش هاي چالش
 با تحقيقي در] 18كردند.[ اشاره قانوني، اجتماعي، تكنولوژيكي، اقتصادي،

 عواملي به بانكي غير اقدامات در بالكچين كارآفريني هاي فرصت عنوان
 با تحقيقي در] 1كردند. [ اشاره اجتماعي تكنولوژيكي، اقتصادي،: چون
 به بانكداري صنعت وكار كسب هاي مدل بر چين بالك تأثير عنوان
 تحقيقي در] 2كردند. [ اشاره قانوني تكنولوژيكي، اقتصادي،: چون عواملي

 به چين بالك از استفاده با المللي بين حوزه در ارز انتقال بررسي عنوان با
] 6كردند. [ اشاره قانوني، اجتماعي، تكنولوژيكي، اقتصادي،: چون عواملي

 بر ديجيتال ارزهاي از استفاده هاي جنبه بررسي عنوان با تحقيقي در
 قانوني اجتماعي، اقتصادي،: چون عواملي به ايران در الكترونيك تجارت
 در آن كاربرد و چين بالك بررسي عنوان با تحقيقي در] 3كردند. [ اشاره
 اشاره اجتماعي تكنولوژيكي، اقتصادي،: چون عواملي به مختلف هاي حوزه
نقش سرمايه اجتماعي در كشف و تحقيقي در مورد در ] 4[ كردند

پژوهشي در ] 5[ ها پرداختند.شناسايي فرصت هاي كارآفريني در سازمان
نشان داد چين در صنعت بيمه تحت عنوان پتانسيل هاي كاربردي بالك 

 مي تواند سبب افزايش اثر بخشي در خريد بيمه نامه و نيزعت بيمه صن
  .شود روند اداري جبران خسارت

  و ماخذ  منابع

هاي كسب و تأثير بالك چين بر مدل). 1397( .چوبينه، بهنوش ،اسدالهي، امينه ]1[
، هشتمين همايش ساالنه بانكداري الكترونيك نظام هاي كار صنعت بانكداري

 پرداخت، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي.

). 1397. (فريدون و مرادي، عليرضا ،حسين؛ الياسي كماري ،كيا؛ رضايي ،جهان بين ]2[
هفتمين كنفرانس بين ، انتقال ارز در حوزه بين المللي با استفاده از بالك چين
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دومين كنفرانس ملي مطالعات  ،در سازمان هاهاي كارآفريني شناسايي فرصت
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  تهران، پژوهشكده بيمه.

 ارزهاي از استفاده هاي جنبه بررسي). 1397( .شهاب فرقاني، محمد، علينژاد، ]6[
 مديريت در نوآوري المللي بين كنفرانس ،ايران در الكترونيك تجارت بر ديجيتال
 .ايران كار و كسب تعالي انجمن تهران، اقتصاد، و كار و كسب
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