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هاي در پلتفرم هاي مؤثر بر تمایل به استفاده از خدمات مالیپیشران
 زنجیره بلوکی بر یمبتن

 ∗ حامد حیدري    
 ∗∗ خانیمرتضی موسی    
 ∗∗∗ محمود البرزي    
 ∗∗∗∗دريعلی دیوان         
 ∗∗∗∗∗رضا رادفر    

 چکیده
 ،یمال يبازارهادر  نینو يکردیروعنوان به بلوکی زنجیره مبتنی بر يهاپلتفرم در یمال خدمات ارائه
 کاربران نگرش يهاشرانیپ ییلزوم مطالعه و شناسا ،موضوع نیرشد دارد. ا يبرا یعیوس يفضا

 يهامدل از ،منظور نی. به ادهدیرا نشان م یبلوک رهیزنج مبتنی بر یمال خدماتاستفاده از  بهنسبت 
 ،يفناور رشیچند مدل پذ بیبا استفاده از ترک ،هشپژو نیاستفاده شده است. ا يفناور رشیپذ

 مبتنی بر يهاپلتفرم در یمال خدماتمشتریان به استفاده از  لیمؤثر بر تما يهاشرانیپمطالعه 
 کاربران بیمنجر به ترغ یرا مورد هدف قرار داده است تا مشخص شود که چه عوامل بلوکی زنجیره

 با اابتد منظور، نیا به. شودیم بلوکی زنجیره مبتنی بر ياهپلتفرم در یمال خدماتدر استفاده از 
 در یمال خدماتمشتریان به استفاده از  يرفتار قصد بر مؤثر عوامل استخراج به ات،یادب مطالعه
 کلش يساختار معادلات مدلها آن يشده و بر مبنا پرداخته بلوکی زنجیره مبتنی بر يهاپلتفرم
 يساختار يهاضمانت و اعتماد به يفرد شیگرا که داد نشان هاداده لیحلتوهیتجز جینتا. است گرفته

 کاربران يررفتا قصد بر زین کاربران هیاول اعتماد و هستندتأثیرگذار  هیاول اعتماد بر میمستقطور به
 تناسب بر میمستق طوربه يافهیوظ يهایژگیو و فناورانه يهایژگیو گرید يسو از. است مؤثر

. گذاردیمیر تأث کاربران يرفتار قصدبربر  يافهیوظ -فناورانه تناسب و هستند مؤثر يافهیظو-فناورانه
 نیا جینتا ،نی. همچناستتأثیرگذار  کاربران يرفتار قصد بر میمستق طوربه عملکرد انتظار نیهمچن

 لوکیب زنجیره مبتنی بر يهاپلتفرم در یمال خدماتاستفاده از  هب لیکه تما داد نشان پژوهش
کاربران  یبلوک زنجیره يهاتیمحدود یبرخ وجود با یحت و است یاجتماع ازین کی از برخاسته

 .هستند يفناور نیابر  یمبتن یمال خدماتمشتاق نسبت به استفاده از 
-هاي ساختاري، تناسب فناورانهزنجیره بلوکی، گرایش فردي به اعتماد، ضمانتکلیدواژگان: 

 .اي، انتظار عملکردوظیفه

 ري اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.دانشجوي دکتري مدیریت فناو ∗

؛ مسئول) یسنده(نو ، ایران.دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران یریت،دانشکده مد یریت،گروه مد عضو هیئت علمی، ∗∗
pres@qiau.ac.ir 

 ، ایران.دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران یریت،اطلاعات، دانشکده مد يفناور یریتگروه مدعضو هیئت علمی،  ∗∗∗
 ، ایران.دانشگاه تهران، تهران یریتدانشکده مد ی،بازرگان یریتگروه مدعضو هیئت علمی،  ∗∗∗∗
 وم و تحقیقات، تهران، ایران.عضو هیئت علمی، گروه مدیریت تکنولوژي، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد عل ∗∗∗∗∗
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 مقدمه
 . فناوريها پی بردندهاي رایانهبه قابلیتمیلادي،  50 هاي بزرگ در دههرایانه با معرفیها بانک

براي ها کند. فناوري اطلاعات در بانکها ایفا میدر عملیات بانک مهمینقش  اطلاعات،
امروز فناوري اطلاعات تا ). 2016، 1(موگایار شودبانکی استفاده می اتیعمل خودکارسازي

 اما با ظهور زنجیره بلوکیها نداشته است، نقشی جز خودکار سازي فرایندهاي دستی بانک
ا تغییر برا دگرگون سازد، زیرا  صنعت بانکداري تواند آیندهبلوکی می توان گفت زنجیرهمی

ي ، بانکدارجهیگردد و درنتها براي کاربران بازار میکاهش هزینهوکار، باعث مدل کسب
 ).2017، 2(مورابیتو کندمتحول میی را جهان

اي شده بود. به همین دلیل، هاي گستردهنگرانی باعثهاي مالی اخیر، بحران
کردند. یرا تصویب م ايگیرانهسختهاي مالی قوانین براي فعالیت گذاران در سراسر دنیاقانون

ه فضایی را ب بازارهاي مالیها تنتر نهگیرانهسختنشان داده است که مقررات  یقت، حقحالنیباا
نشان از نبود اعتمادي دارد که باعث اختلال در رشد اقتصادي  بلکهتر تبدیل نکرده است امن

گیرانه، آزادي عمل در استفاده از ابزارهاي مالی ي قوانین سختجاشده است؛ بنابراین، به
، ظهور خوشبختانه قع شود.حلی مؤثر واتواند راهشفافیت در نظام مالی، می دبخشینوکارآمد 
ه پدید آورد اتهاي جدیدي براي حل این مشکلبلوکی، فرصت زنجیره هاي مالی وفناوري

ند. دانبلوکی را الگویی جدیدي براي بازارهاي مالی می ). اخیراً، زنجیره2016، 3است (نگوین
، 4اقتصاد جهانیبلوکی، فناوري نوینی است که آینده را تغییر خواهد داد. انجمن  زنجیره

بلوکی، انقلابی را در خدمات مالی به وجود خواهد آورد و  که زنجیره ه استبینی کردپیش
). نتایج تحقیقات در این 2017، 5(یو کننده و تولیدکننده خواهد شدمصرف اتصالبستري براي 

یجاد کرده ا تنها تغییرات بزرگی را در نظام بانکداريبلوکی نه دهد که زنجیرهحوزه نشان می
 ).2016(نگوین،  کل اقتصاد را نیز از نو بسازد تواند، بلکه میاست

1. Mougayar 
2. Morabito 
3. Nguyen 
4. The World Economic Forum (WEF) 
5. S. Yoo 
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هاي گذاريسرمایه و ها وجود داردبلوکی در بسیاري از حوزه امکان استفاده از زنجیره
 ،بلوکی ظهور زنجیرهبا ). 2017، 1در این بخش در حال انجام است (اوه و شانگ یتوجهقابل

ها رود یا اینکه برخی از آنمیاز بین  شوند،توسط نهادهاي مالی انجام میاي که خدمات مالی
یز تغییر ن افرادشوند. همچنین، ممکن است الگوهاي تراکنش مالی میبا مواردي دیگر جایگزین 

، 2(ویمن است واسطهبهها، بدون نیاز اي براي اعتماد به تراکنشبلوکی، فناوري زنجیره .کند
 ).2016، 3ادیستیبهگا و م؛ 2015

نیاي ها در دها و پردازش تراکنشبراي تائید اعتبار مالکیت دارایی 4گريمیانجی درواقع
 ها بررسی دقیقی از هر گروه دخیل در زنجیرهامروز به راهکار غالب مبدل شده است. میانجی

ورت شکست بر است، بلکه در صتنها زمانکار نه ، اینحالنیدهند. بااها انجام میواسطه
ه بر بلوکی متعهد است ک گري، ریسک اعتبار را در پی خواهد داشت. فناوري زنجیرهمیانجی

را  »انتقال از اعتماد به انسان به اعتماد به ریاضیات« جهیهاي بحرانی چیره شود و درنتاین جنبه
ابراین در چنین بن؛ )2017، 5(نوفر و همکاران انسانی نیازي نیست ، چون دیگر به مداخلهرقم زند

ترین نقش را در فراگیر شدن آن فناوري کاربران مهم دهد،فناوري که مدل اعتماد را تغییر می
بلوکی که یک فناوري همتا به همتاست و گسترش آن تا حد  خصوص فناوري زنجیرهدارند. به

رن خریدا زیادي به پذیرش محصولات این فناوري مانند رمز ارزها و قراردادهاي هوشمند توسط
ارگیري کهاي مالی خود استفاده نمایند. همچنین، بهکه از آن براي فعالیت و فروشندگان دارد

خشی از کننده که بها را از طریق تائید کاربران مشارکتاي که شفافیت در تراکنشفناوري
کند، مستلزم پذیرش گسترده از سوي کاربران است. شده هستند، ایجاد میدفترکل توزیع

ریان به استفاده مشت لیتماعوامل مؤثر بر  ییرسشی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم، شناساپ
است؛ که با شناسایی این عوامل و  یبلوک زنجیره مبتنی بر يهاپلتفرم در یمال خدماتاز 

ها بتوان اثربخشی بازارهاي مالی کشور را از طریق فناوري زنجیره بلوکی گیري از آنبهره

1. Oh & Shong 
2. Wyman 
3. Bahga & Madisetti 
4. Intermediation 
5. Nofer et al. 
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د که با مفاهیم زنجیره بلوکی آشنا هستن ی، مطالعه موردي بر روي کاربرانرونیش داد، ازاافزای
 اند، انجام شده است.یا از آن استفاده نموده

 
 پیشینه پژوهش

 پیشینه نظري

زي هاي مرکها به واسطههاي مدرن پرداخت الکترونیکی براي پردازش امن پرداختسیستم
راي کاهش روشی جدید ب به دنبالها اکنش باعث شده است که بانکهاي تروابسته هستند. هزینه

ي کوین بودیم که ارزهاهاي اخیر، شاهد خلق ارزهاي دیجیتال نظیر بیتآن باشند. در توسعه
هاي هاي پولی ارزکند. گرچه جنبههاي پرداخت غیرمتمرکز ترکیب میجدید را با سیستم

این  اي که اساسشدهه است، اما دفتر کل توزیعجلب کرد به خوددیجیتال توجه بسیاري را 
ه در مانند پولی کی است. بهتوجهقابلواقع، نوآوري دهد، بههاي پرداخت را شکل میسیستم
وابق ها و سپرونده به شکلهاي مالی در این عصر نیز صرفاً ها قرار دارد، بیشتر داراییبانک

تر کل هاي مالی را از طریق دفاسیستم شیازپشیبسازي دیجیتال است. این مطلب امکان عمومی
 ).2017آورد (یو، می به وجودشده توزیع

 شــبکه واســطهکه به رمز ارزهاســتکوین و دیگر بلوکی، فناوري اســاســی بیت زنجیره
ـــود. زنجیرهحفظ می 1اي غیرمتمرکزرایانه گیرند در نظر می 2بلوکی را دفتر کل عمومی باز ش

اتصــال، ارســال یا تائید اعتبار  ی در آن اجازههرکســشــود و ها در آن ثبت میتراکنش که همه
ـــتم دیجیتـالی از پرونـده ، زنجیرهگریدیعبـارتبـههـا را دارد. تراکنش ـــیس هاي بلوکی یـک س

ـــت کـه جزئیات همه ـــابـداري اس ـــی از قوانین براي ها را طبق مجموعهتراکنش حس اي ریاض
، رمز ارزها اثرات کند. نتایج تحقیقات دربارهنونی ثبت میهـاي غیرقاجلوگیري از خرابکـاري

، ابزارهاي بالقوه طورها، بهبلوکی نشان داده است که آن دفتر کل عمومی غیرمتمرکز و زنجیره
ـــاندن هزینه حداقلقـدرتمنـدي براي به  الی م ها و ایجاد تغییرات بزرگ بلندمدت در حوزهرس

 ).2016هستند (نگوین، 

1. decentralized Computer Network 
2. Open Ledger 
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 بلوکی زنجیره هايویژگی
بلوکی  ت زنجیرهشفافی ترین ویژگی زنجیره بلوکی را ایجاد شفافیت بیان کرد.شاید بتوان مهم

 بلوکی را مرور کنند و این مطلب را تائید کنند توانند زنجیرهها میآن است که گروه يبه معنا
در  بلوکی وي زنجیرهشده رهاي ذخیرهواقع رخ داده است یا خیر. چون دادهکه آیا تراکنش به

اعات شود که مطمئن شویم اطلبلوکی باعث می برابر تغییر مقاوم و ارتجاعی هستند، زنجیره
غییر طلبانه دچار تغییر نشده است و در آینده نیز دچار تاي فرصتشیوهمرتبط با یک تراکنش به

 .)2018، 1(فیلیپی نخواهد شد
هاي آن بدین شرح است: ه دارد، ویژگیشدبلوکی ساختار توزیع ازآنجاکه زنجیره

مین اي معتمد انجام داد و براي تضهاي همتا به همتا را بدون نیاز به واسطهتراکنش توان هزینهمی
هاي توان فرایندهاي متمرکز یا واسطه نیست. همچنین، ازآنجاکه میاعتماد، نیازي به سازمان

هاي لازم براي عملیات، نگهداري، امنیت و ینهجدید را معرفی نمود، امکان کاهش هز نوآورانه
کاربران  هاي متمرکز وجود دارد. علاوه بر این، چون همههاي مالی انواع سیستمتراکنش

هاي شبکه با مشکل مواجه دفتر عمومی تراکنش دارند، حتی اگر برخی از قسمت 2ها)(گره
بینی شده دارد، پیشاري توزیعبلوکی اثري نخواهند داشت و چون ساخت شود، بر کل زنجیره

پذیر نخواهد بود. به همین دلایل، آسیب DDoSشود که ازلحاظ امنیتی در برابر حملاتی نظیر می
در جدول زیر  هاي مالی قدیمی دارد.بودن و ردیابی آسان را نسبت به تراکنشمزیت شفاف

 ).2017، 3گ(اوه و شان خلاصه بیان شده است صورتبههاي زنجیره بلوکی ویژگی
 
 

1. De Filippi 
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 یبلوک رهیزنج يهایژگیو :1جدول 
 

ــی ــژگ ــاي وی ه
 بلوکی زنجیره

 معایب مزایا

 همتا به همتا
تراکنش همتا به همتا بدون واسطه ممکن 

 .است
 .کارمزدهاي غیرضروري کاهش یافته است

شود دهد، مشخص نمیوقتی مشکلی رخ می
 که چه کسی مسئول آن است.

 پذیريمقیاس
آسانی گسترش نبع باز بهاز طریق کد م

 .یابدمی
 .یابدسیستم کاهش می توسعه هزینه

توان مدیریت هاي ممکن که میتعداد تراکنش
کرد در مقایسه با مقیاس تراکنش در اقتصاد 

 واقعی بسیار اندك است.

 شفافیت

ها سوابق تراکنش دسترسی عمومی به همه
 ممکن است.

اي هسازي تراکنش و کاهش هزینهقانونی
 مقررات

 توانچون جزئیات تراکنش آشکار است، می
 ها را ردیابی کرد.تراکنش همه
ناشناس بودن ممکن  مهیتضمین کامل از ن ارائه

 .است دشوار باشد

 امنیت
 .طور مشترك استمالکیت دفتر عمومی به

 هاي مرتبط با امنیت کاهش یافته است.هزینه

وقتی کلید خصوصی هک شود یا از دست 
 ، راهکار کلی وجود نداردرود

 

 
 امنیتی آن هايپروتکلو بلوکی  زنجیره انواع

خصوصی  بلوکی بلوکی عمومی، زنجیره بلوکی، انواع متفاوتی دارد که شامل زنجیره زنجیره
 نیازي به تائید گروه ثالث یا واسطه ندارد 1بلوکی عمومی زنجیره یا ترکیبی از این دو نوع است.

باز است که در آن  بلوکی عمومی نوعی زنجیره زنجیره درواقع .)2015، 2(آنتونی لوییس
ها توانند آزادانه به دادهکنندگان میشرکت تواند مشارکت داشته باشد. همهمی یهرکس

رکت بسیاري ش دسترسی داشته باشند و تراکنش انجام دهند، اما چون کاربران تائید نشده
ت ه و اعتبارسنجی نیاز است؛ بنابراین، گسترش شبکه دشوار اساند، به رمزگذاري پیشرفتکرده

کل کاملی را ش شدهعمومی ساختار توزیع شود. علاوه بر این، زنجیرهو بسیار آهسته انجام می

1. Public Blockchains 
2. Antony Lewis 
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بلوکی  جیرهبرخلاف زن. ناشناس هستند مهیبلوکی ن زنجیره کنندگان در شبکهدهد و شرکتمی
است.  پذیرامکان 1بلوکی خصوصی اسایی عامل در زنجیرهناشناس است، شن مهیعمومی که ن

دلخواه ا بهتواند آن رشوند، گسترش شبکه آسان است و کاربر میسرعت انجام میها بهتراکنش
. عمومی و خصوصی است زنجیره از ايبلوکی ائتلافی، نوع واسطه خود اصلاح کند. زنجیره

 شیهاي از پلک داراي اختیارات است، گرهبلوکی خصوصی که در آن ما برخلاف زنجیره
لوکی ائتلافی، ب بلوکی داراي اختیارات هستند؛ بنابراین، زنجیره در این نوع زنجیره شدهنییتع

 افزاید و مشکلشده دارد که از طریق مشارکت محدود بر میزان امنیت میساختاري توزیع
دهد ش میبلوکی عمومی را افزای رهپذیري شبکه در زنجیتراکنش و مشکل مقیاس نییپاسرعت

 بلوکی عمومی و زنجیره تواند بین زنجیرهمی 3ریپلعنوان نمونه، به .)2017، 2(اوه و شانگ
 دنکنبلوکی عمومی استفاده می از زنجیره 4اتریومکوین و بیت بلوکی خصوصی قرار بگیرد و

 .)2016، 5(لوییس و همکاران
 ) وابسته استPoWکل امنیت شبکه با نام اثبات کار (کوین به پروتبیت امنیت شبکه

بکه کند که منابع کمیاب فیزیکی به شاي کار میپروتکل اثبات کار به شیوه .)2015، 6(فارل
 اضیبراي اجراي محاسبات ری ازیافزار موردنکنند. این منابع کمیاب فیزیکی سختکمک می

پروتکل اثبات  .)2015، 7هستند (گروپر افزابراي اجراي سخت ازیتوان الکتریکی موردنو 
 روتکلیپکند. اثبات سهم صورت جایگزینی براي پروتکل اثبات کار عمل می) بهPoSسهام (

ثبات سهم در ا پروتکل، گریدیعبارتشود. بهکمتر ساخته می هایی با هزینهکه روي رایانه است
ات سهم به نهادهایی اثب پروتکلیست. محاسبات پرهزینه ن ياثبات کار برمبنا پروتکلمقایسه با 

 ).2015(فارل،  تندهس وابسته است که در شبکه سهیم
 
 

1. Private Blockchain 
2 Oh & Shong 
3. Ripple 
4. Ethereum 
5. Lewis et al. 
6. Farell 
7. Group 
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 هاي مبتنی بر زنجیره بلوکی و موارد کاربردي در بخش خدمات مالیپلتفرم
روتکل امنیت ها، پهاي مبتنی بر زنجیره بلوکی بر اساس نوع زنجیره بلوکی آنتمایز پلتفرم

لتفرم پ نیترشدهشناختهها از قراردادهاي هوشمند است. پشتیبانی آنها و زنجیره بلوکی آن
کوین است که نوع زنجیره بلوکی آن، عمومی و پروتکل امنیتی آن، اثبات زنجیره بلوکی، بیت

اي زنجیره هکند. اتریوم یکی دیگر از پلتفرمکار است و از قراردادهاي هوشمند پشتیبانی نمی
و فعالیت آن بر اساس اثبات کار است و همچنین از قراردادهاي بلوکی است که عمومی است 

هاي مبتنی رمهاي مبتنی بر زنجیره بلوکی عمومی، پلتفکند. در مقابل پلتفرمهوشمند پشتیبانی می
اهم توان به هایپرلجر اشاره نمود. مکانیزم تفبر زنجیره بلوکی خصوصی نیز وجود دارند که می

یبانی ی است و از قراردادهاي هوشمند نیز پشتسینونیارچوب قابل پلاگچصورت در این پلتفرم به
آنچه  تاکنونه ک، درحالیرمز ارزهاستهاي فناوري زنجیره بلوکی بسیار فراتر از کند. قابلیتمی

جیره است و حتی معرفی زن رمز ارزعنوان محصول زنجیره بلوکی معرفی شده است، بیشتر به
وي طیف وسیعی از خدمات بر ر اما امکان ارائه؛ کوین بوده استبلوکی نیز با پیدایش بیت

 ).2019، 1بلوکی وجود دارد (کو و همکاران هاي مبتنی بر زنجیرهپلتفرم
ن ، تأمیهاي پرداختی شامل حوزهدر بخش خدمات مال یزنجیره بلوک يموارد کاربرد

 شود. دردهی و بیمه میوام گذاري وگذاري، افزایش سرمایه، سپردهبازار، مدیریت سرمایه
مود اشاره ن شدهعیتوزهاي جهانی از طریق دفتر کل توان به امکان پرداختپرداخت، می حوزه

وکار جدید هاي کسبکه پیامدهایی همچون تسویه آنی، کاهش هزینه و پیدایش مدل
پتانسیل هاي خرد) را در پی دارد. در حوزه بیمه، قراردادهاي هوشمند خودکار، (پرداخت

توان دهی میگذاري و وامهاي بیمه را خواهند داشت. در حوزه سپردهپردازش دعاوي شرکت
هاي ر وامد شدهعیتوزهاي سندیکایی و تریدفایننس اشاره نمود. استفاده از دفتر کل به وام

دهد. همچنین استفاده از زنجیره سندیکایی، زمان صدور وام و ریسک عملیاتی را کاهش می
وکی در ترید فایننس، امکان ثبت جزییات مالی را فراهم نموده و باعث تسویه بلادرنگ اسناد بل

توان دهد. در حوزه افزایش سرمایه میریسک معامله را کاهش می رونیازامالی خواهد شد، 

1. Kuo et al. 
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مشروط را نام برد که استفاده از قراردادهاي هوشمند در اوراق قرضه  لیتبدقابلاوراق قرضه 
مشروط، امکان توکنایز کردن اوراق قرضه را فراهم نموده و به ایجاد شفافیت براي  لیتبدقابل

توان به انطباق خودکار با قوانین گذاري میانجامد. در حوزه مدیریت سرمایهگذاران میسرمایه
 اندتویم یاطلاعات مال رهیدر ذخ شدهعیتوزدفترکل  استفاده از دهی نیابتی اشاره نمود.و رأي
 يهانهیخشد، هزرا بهبود بب ییببرد، کارا نیرا از ب سنتی یحسابرس يهاتیمرتبط با فعال يخطاها

 یبانیپشت ندهیتر در آقیدق يطور بالقوه از نظارت رگولاتوررا کاهش دهد و به یدهگزارش
شده و ل توزیعها بر روي دفترکدهی نیابتی مبتنی بر زنجیره بلوکی، انتشار بیانیه. در رأيکند

گذاران خرد را هیمشارکت سرماامکان  خودکار هوشمند يقراردادها قیاز طرشمارش آرا 
را  دهشيسازیشخص يهالیتحل انجامو نماید میدهد، تائید اعتبار آرا را خودکار می شیافزا

رزش اگذاري مجدد دارایی و توان به رهنتأمین بازار می پذیر خواهد کرد. نهایتاً در حوزهامکان
مجدد  يگذارپسامعاملاتی اشاره نمود. استفاده از زنجیره بلوکی در پیگیري و مدیریت رهن

 تمسیدر س يرگولاتور یکنترل يهاتیتواند محدودیهوشمند م يقراردادها قیاز طر ییدارا
 يهاتیفعال لیتسه. همچنین استفاده از زنجیره بلوکی در را کاهش دهد هیو زمان تسو یمال

 سکیطرف مقابل و ر سکیحذف کند و ر ندهایها را از فرآتواند واسطهیم ،یلاتپسامعام
، 1واتر و همکارانرا در پی داشته باشد (مک هیرا کاهش دهد و کاهش زمان تسو یاتیعمل

2016.( 

 
 پیشینه تجربی

خی طور خلاصه به برهایی انجام شده است که در جدول زیر بهدر زمینه زنجیره بلوکی پژوهش
ده هاي انجام شها پرداخته شـده اسـت. با توجه به نو بودن فناوري، اکثر پژوهشاین پژوهش از

ضمن  ،شــرویپدر این زمینه، در حد پرداختن به مفهوم هسـتند. براي توسـعه چارچوب پژوهش 
هاي پذیرش فناوري بهره گرفته شــده این مقالات، از مدل در ذکرشــدههاي اســتفاده از ویژگی

 است.

1. McWaters et al. 
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 در زمینه زنجیره بلوکی شدهانجامهاي پژوهش :2جدول 
 

 پردازش مرحله ها/توضیحاتویژگی پژوهشگران

، 1(اهرام و همکاران

2017( 

 پذیريپذیري، کارایی، مقیاسامنیت، انعطاف

طور روزافزون به اعتماد بستگی دارد، اما افزایش رشد صنعتی به مفهوم
 ترش است.اینترنتی و تقلب مانع گس جرائممقررات، 

، 2(آنگرال و همکاران

2017( 

 يرمزنگارشده، امنیت، پایگاه داده توزیع
-منظور نگهداري و حفظ امنیت پروندهدر بخش خدمات درمانی به مفهوم

 ماید.نهاي الکترونیکی سلامت از بستر زنجیره بلوکی استفاده می

واس و (بیس

 ،3موثوکوماراسامی

2017( 

 امنیت، حریم خصوصی

براي حفظ امنیت اطلاعات و حریم خصوصی در ارتباطات شهر  ماري سیستممع
 شودهوشمند از بستر زنجیره بلوکی استفاده می

 )2017، 4(هو

 امنیت، شفافیت اطلاعات

 یابیارز
بهبود کیفیت و کمیت خدمات دولتی، دسترسی به اطلاعات دولت، 

ک به ایجاد و کم هاي مختلفتوسعه اشتراك اطلاعات در سازمان
ره کارگیري زنجیتوان از طریق بهیک سیستم اعتباري فردي را می

 بلوکی در دولت چین محقق ساخت

 )2017، 5(کوناشیویا

شبکه همتا به همتا، اعتماد رمزي مبتنی بر ریاضیات، ثبت اطلاعات 
 کاريدستو عدم 

 مفهوم
ی شده فزنجیره بلوکی فناوري براي انجام معاملات الکترونیکی معر

 است

 مفهوم ، تغییرنیآفرتحول

1. Ahram et al. 
2. Angraal et al. 
3. Biswas & Muthukkumarasamy 
4. Hou 
5. Konashevych 
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 پردازش مرحله ها/توضیحاتویژگی پژوهشگران

لیوسا و  –(ماریا 

، 1مارسال لیوسا

2018( 

آفرین است که باعث تغییر در زنجیره بلوکی یک فناوري تحول
معادلات  شود وریزي، مقررات و استانداردها میها، برنامهسیاست

 دهد.شهر هوشمند را تغییر می

 )2016، 2(اولنس

 متیقارزانشده، باز و وزیعپایگاه داده امن، ت

 مفهوم
اده امن، عنوان یک پایگاه دکوین است و بهبلوکی فراتر از بیت زنجیره
است که یک زیرساخت اطلاعاتی  متیقارزانشده، باز و توزیع

ها ي آنتوانمندسازدهد و به ها قرار میمناسب را در اختیار دولت
 کند.کمک می

، 3(اولنس و یانسن

2017( 

 امنیت، الگوریتم تفاهم

زنجیره بلوکی در وظایف دولتی مانند مدیریت شناسه دیجیتال و  مفهوم
 کندتبادل امن اسناد نقش مهمی ایفا می

، 4(اولنس و همکاران

2017( 

 دیجیتالهاي طلاعات، تبادل داراییتبادل امن ا

 مفهوم
ا استفاده از ها و مالکیت بنگهداري از معاملات، رویدادها، گواهینامه

پذیر است. فناوري زنجیره بلوکی مزایاي شده امکانرایانش توزیع
 استراتژیک، سازمانی، اقتصادي، اطلاعاتی و فناورانه دارد. ازنظربالقوه 

 )2017، 5(ویجایا

 شفافیت کاري،ب و دستجلوگیري از تقل

 طراحی
ي رافناوري زنجیره بلوکی امکان ایجاد یک رویکرد جدید براي اج

نماید. از این طریق یک شده را فراهم میاظهارنامه مالیاتی توزیع
که  آیدشفاف و مطمئن به وجود می افزودهارزشسیستم مالیات بر 

 شودباعث جلوگیري از تقلب می

 مفهوم سنجی، تائید هویتصحت )2017(یو، 

1. Marsal-Llacuna 
2. Olnes 
3. Olnes & Jansen 
4. Olnes et al. 
5. Wijaya et al. 
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 پردازش مرحله ها/توضیحاتویژگی پژوهشگران

 توان استفاده نموداز قراردادهاي هوشمند در بازار سرمایه می

 )2016(نگوین، 

 وسعه پایدارت

تواند نقش مهمی در زنجیره بلوکی یک پلتفرم مالی است که می مفهوم
 توسعه پایدار اقتصاد جهانی ایفا کند.

 )2016، 1(گو و لیانگ

 امنیت، هزینه، کارایی، تجربه مشتري

 مفهوم
اي جدید هصنعت بانکی نیازمند یک تغییر سریع است و به دنبال راه

کار وهاي کسباست. زنجیره بلوکی این قابلیت را دارد که مدلرشد 
 متحول کند. کاملاً فعلی را

 
 طراحی مدل مفهومی پژوهش

 )TTFفناورانه ( –ايمدل تناسب وظیفه
د دهد که کاربر زمانی یک فناوري جدیپیشنهاد می "فناورانه –ايتناسب وظیفه"مدل پذیرش 

 ، پذیرشرونیازاکافی کارآمد باشد.  اندازهف روزمره بهپذیرد که براي اجراي وظایرا می
اده کاربر بستگی دارد. این مدل با استف سیستم اطلاعاتی جدید تا حد زیادي به وظایف روزمره

تفاده فناورانه، اس–ايهاي فناورانه، تناسب وظیفهاي، ویژگیهاي وظیفهاز چهار مفهوم: ویژگی
–ياهاي فناورانه، تناسب وظیفهاي و ویژگیهاي وظیفهگیدهد. ویژو پذیرش را توضیح می

ود (گودهو و شکند که به پذیرش و استفاده از سیستم اطلاعاتی منجر میفناورانه را مشخص می
 ).1995، 2تامسون

استفاده شده است. دیشوا و  مطالعه چندین در فناورانه –اياز مدل تناسب وظیفه
 3فناوري پذیرش مدل با یکپارچه فناورانه –ايب وظیفه) از یک مدل تناس1999استرانگ (

1. Guo & Liang 
2. Goodhue & Thompson 
3. TAM 
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، 1افزار و عملکرد کاربر استفاده کردند (دیشاو و استرانگاز نرم استفاده منظور توضیح رابطهبه
 بررسی براي فناورانه –ايتناسب وظیفه شده) از مدل اصلاح2007). لی و همکاران (1999
، 2چنگ و چنگ لی(کردند  استفاده بیمه صنعت در یلیموبا تجارت پذیرش بر اثرگذار عوامل
) پذیرش تجارت الکترونیکی را با استفاده از مدل ترکیبی 2004کینی (). کلاپینگ و مک2007

ر ترکیب یکدیگ با را فناوري پذیرش مدل و فناورانه –ايمطالعه کردند که مدل تناسب وظیفه
) پذیرش بانکداري موبایلی را با 2010اران (). ژو و همک2004، 3(کلاپینگ و مکینی کرده بود

 فناوري ستفادها و پذیرش یکپارچه نظریه و فناورانه –ايتناسب وظیفه استفاده از مدل یکپارچه
 ).2010، 4ونگ و لو ژو،( کردند مطالعه

 
 )UTAUTیکپارچه پذیرش و استفاده فناوري ( نظریه
 نظریهقع دروااي از مدل پذیرش فناوري است. یکپارچه پذیرش و استفاده فناوري نسخه نظریه

 یهترین بهبود مدل پذیرش فناوري است. نظرشدهیکپارچه پذیرش و استفاده فناوري، شناخته
ی است. این هاي اطلاعاتپذیرش سیستم یکپارچه بر مبناي هشت مدل برجسته در تحقیقات حوزه

عملکرد بهتري نسبت به هشت مدل اند و مشخص شد که طور تجربی بررسی کردهمدل را به
توان به مدل پذیرش فناوري اشاره کرد. هدف این مدل توضیح قصد می ازجملهدیگر دارد که 

کند هاي اطلاعاتی و رفتارهاي بعدي آن بود. این نظریه پیشنهاد میکاربر بر استفاده از سیستم
، انتظار دارد: انتظار عملکردهاي اطلاعاتی وجود که سه عامل اصلی براي قصد بر پذیرش سیستم

تلاش و تأثیر اجتماعی. تأثیر مثبت این عوامل بر قصد رفتاري متأثر از سن و جنسیت است. علاوه 
 ستفادهتوان با تجربه تعدیل نمود. تجربه و ابین انتظار تلاش و قصد رفتاري را می بر این، رابطه

تاري و ر اجتماعی و قصد رفتاري دارد. قصد رفتأثی کننده بر رابطهداوطلبانه نیز تأثیري تعدیل

1. Dishaw & Strong 
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گذارد یهاي اطلاعاتی تأثیر مواقعی از سیستم سازي شرایط در کنار یکدیگر بر استفادهآسان
 ).2003، 3؛ ونکاتش و همکاران1989، 2؛ دیویس1989، 1(دیویس و همکاران

لب کرده به خود جیکپارچه پذیرش و استفاده فناوري توجه بسیاري از محققان را  نظریه
اند. قصد رفتاري و پذیرش فناوري استفاده کرده است و از آن در تحقیقات مختلفی براي مطالعه

ذار در اي تأثیرگیکپارچه پذیرش و استفاده فناوري را نظریه ) نظریه2011( و همکاران هونگ
ند تا تفاده کردسازي یک مدل اسدانند و از آن براي مفهومیهاي اطلاعاتی میپذیرش سیستم

 و همکاران ). لو2011، 4و همکاران هاي اطلاعاتی را مطالعه نمایند (هنگپذیرش چابک سیستم
) تأثیر اعتماد، ریسک، خودکفایی و انتظار عملکرد را در پذیرش بانکداري موبایلی 2010(

کننده در نیها به این نتیجه رسیدند که انتظار عملکرد معنادارترین عامل تعیتحلیل کردند. آن
 ).2010، 5و همکاران پذیرش خدمات بانکداري موبایلی است (لو

 
 )ITMمدل اعتماد اولیه (

قبلی یا  منظور رفع نیازي خاص بدون تجربهاعتماد اولیه یعنی اشتیاق شخص به خطرکردن به
احت، ). منافع ر2004، 7؛ کیم و پرابهکار2001، 6نایت و چروانی(مک اطلاعات معتبر و معنادار

شده نظیر نقش کارآمدي خدمات به تشکیل اعتماد اولیه ربط دارد (کوفاریس منعطف و درك
 ).2004، 8سوسا -و هامپتون

 خواهند خدماتاندکی دارند و می اي ندارند یا تجربهکه کاربران هیچ تجربههنگامی
، 9و همکاران یم؛ ک2004(کیم و پرابهکار،  جدیدي را بپذیرند، اعتماد اولیه نقشی مهم دارد

 تی (لوريهایی نظیر خرید اینترن). نقش اعتماد اولیه در تجارت الکترونیکی مرتبط با حوزه2009

1. Davis et al. 
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) و خدمات بانکداري موبایل است 2001، 3؛ لی و توربان1998، 2؛ راتنساینقم2008، 1و همکاران
. کیم و همکاران ) که مطالعات وسیعی در این زمینه انجام شده است2004، 4و همکاران (مالات

) از مدل اعتماد اولیه براي ایجاد مدلی استفاده کردند که اعتماد اولیه در بانکداري موبایل 2009(
هاي ساختاري، شهرت بنگاه تجاري و منافع نسبی گرایش به اعتماد، ضمانت واسطهدر آن به

 ).2009، 5(کیم و همکاران شودتوضیح داده می
 

 مدل مفهومی پژوهش
)، مدل تناسب 2006، 6نایت و چروانیاصلی این پژوهش از مدل اعتماد اولیه (مکعوامل 

یکپارچه پذیرش و استفاده فناوري  ) و نظریه1995فناورانه (گودهو و تامسون،  -ايوظیفه
(ونکاتش و  گیردبینی پذیرش فناوري مورد استفاده قرار میاند که براي پیشبرگرفته شده

) انتخاب شده 2014هومی این پژوهش، از پژوهش الیویرا و همکاران (). مدل مف2000دیویس، 
ستفاده از مدل کنندگان نهایی و با ابینی پذیرش بانکداري موبایل بین مصرفاست که براي پیش

چه پذیرش و یکپار فناورانه و نظریه –ايترکیبی تحقیق مدل اعتماد اولیه، مدل تناسب وظیفه
 ).2014، 7ردید (الیویرا و همکاراناستفاده فناوري استفاده گ

 بسترهاي ازبلوکی و قراردادهاي هوشمند  مانند هر فناوري جدیدي، زنجیرهدرست به
 پژوهش نیا در). 2012، 8و همکاران شوند (میاتاسها محسوب میآفرین براي بانکارزش

 درشده ارائه یمال خدمات از استفاده به کاربران لیتما بر مؤثر يهاشرانیپ یبررس منظوربه
ها بر فاهم آنت زمیهستند و مکان یاز نوع عموم که عمدتاً یبلوک زنجیره بر یمبتن يهاپلتفرم

 هینظر و يفناور –فهیمدل اعتماد اولیه، مدل تناسب وظ اساس بر یمدل ،اساس اثبات کار است
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ناوري، اي پذیرش فهدلیل انتخاب این مدل .است شده ارائه ياده فناوراستف و رشیپذ یکپارچه
رزها و رمز ا جزبهبلوکی است که در مراحل ابتدایی است و هنوز  سطح بلوغ فناوري زنجیره

چند کاربرد دیگر، موارد کاربردي ملموسی براي کاربران ارائه نشده است و بسیاري نهادها در 
هاي داده يسازمنیبلوکی مسئول ا چون زنجیرهها هستند. حال تحقیق و توسعه بر روي آن

 شود،تراکنشی است و از قرارداد هوشمند براي اجراي قراردادها در خدمات مالی استفاده می
 بلوکی یک عامل ضروري در پذیرش این فناوري در بنابراین اعتماد کاربران به فناوري زنجیره

دهد، این یبا توجه به اینکه زنجیره بلوکی مدل اعتماد کاربران را تغییر مبازارهاي مالی است. 
عتماد بودند اما ها مسئول ایجاد ابانک نیازاشیپتغییر نیازمند تغییر نگرش کاربران است، زیرا تا 

به همین دلیل، رمزي خواهد بود.  صورتبهها، اعتماد زنجیره بلوکی و حذف واسطه باوجود
ب مدل تناسز که افناورانه و مدل اعتماد اولیه است  -ايمدل پژوهش شامل مدل تناسب وظیفه

رم مالی و از عنوان یک پلتفبراي ارزیابی کارآمدي فناوري زنجیره بلوکی به فناورانه-ايوظیفه
 براي بررسی نگرش کاربران نسبت به تغییر مدل اعتمادي استفاده شده است. مدل اعتماد اولیه

 اهمیت در مدل پژوهشیکپارچه پذیرش و استفاده فناوري نقشی کم چارچوب نظریه
میزان  گیريبلوکی است. پس اندازه فناوري زنجیره شدهکند که علت آن ذات ادراكایفا می

یکپارچه پذیرش و استفاده فناوري کار درستی نیست. قصد رفتاري،  پذیرش در مدل نظریه
عنوان متغیر وابسته انتخاب شده است. از میان ازجمله عوامل پذیرش این مفهوم است که آن به

)، فقط یک 2003، 1یکپارچه پذیرش و استفاده فناوري (ونکاتش و همکاران وم نظریهچهار مفه
نجیره انتظار از فناوري ز درواقع انتخاب شده است. مفهوم انتظار عملکرد، براي آزمایش فرضیه

 عنوان یک پلتفرم مالی، کسب سود با کمترین میزان ریسک است که از طریق متغیربلوکی به
نتظار تلاش ا ، قابلیت زنجیره بلوکی در کاهش ریسک و هزینه بررسی شده است.انتظار عملکرد

 آوردند، زیرا کاربر از این فناوري آگاهیو تأثیر اجتماعی در انجام آزمایش اختلال به وجود می
چندانی نداشت. همچنین مشخص شد که آسان کردن شرایط بر پذیرش این مفهوم تأثیر  عملی

1. Venkatesh et al. 
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 ، درجهی) و بر قصد رفتاري تأثیري ندارد. درنت2003کاتش و همکاران، گذارد (ونمستقیم می
 مدل پژوهش قرار نگرفت.

در این مدل  شد. پژوهش ارائه این چارچوب توسعه ) براي1مدل اولیه تحقیق (شکل 
 :است شده عمده تقسیم دستۀ 7 هاي پژوهش بهپیشنهادي، فرضیه

 
 اول فرضیه

ی و حفاظت از اطلاعات شـخصـی افراد هستند. خصـوصـ میحر ها و نهادهاي مالی نگرانبانک
ـــمانت ـــاختاريض ـــت  1هاي س ـــیاس بلوکی و میزان  گذاران را به امنیت زنجیرهمیزان اعتماد س

، 2نایت و همکارانکند (مکگیري میهـا را براي حفظ امنیت اندازهبودن بـانـک اعتمـادقـابـل
گاه بلوکی از دید خصوصی زنجیرهشهرت حریم دهد تا درباره). این نتایج به ما اجازه می2002

ــرف ــاوت کنیم (میلگتن و همکاران، مص ). 2013کنندگان نهایی (در بافت بازارهاي مالی) قض
ـــت: گلوگاههمچنین  ـــکلـات اس هاي بازده، تأخیر در فراینـدهـاي خـدمـات مـالی مملو از مش

ـــک يبردارتراکنش، کلاه ـــت کو ریس ـــکلاتهاي عملیاتی. اعتقاد بر این اس را  ه اکثر این مش
ـــتفاده از زنجیرهمی ـــل نمودبلوکی حل توان با اس ). البته برخی از 2016، 3(گوو و لیانگ وفص

ها، پذیري کیف پولهایی شامل آسیبمحصولات زنجیره بلوکی مثل رمز ارزها، داراي ریسک
ـــت که نمی ـــنـاس بودن کاربران اس هاي مالی توان براي فعالیتنـاپـایـداري رمز ارزهـا و نـاش

ـــادگی از آنبه ـــمس ـــی کرد (مورابیتوها چش ـــیه2017، 4پوش کند که بینی میاول پیش ). فرض
هاي ســاختاري مذکور را بیابد، زیرا یکی از اجزاي اســاســی مدل اعتماد اولیه اســت و ضــمانت

 روي اعتماد اولیه تأثیري مثبت دارد.
H1روي اعتماد اولیه دارد.بلوکی تأثیري مثبت  هاي ساختاري در زنجیره: ضمانت 
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 دوم فرضیه
گرایش شخصی به مفهوم اعتماد در مدل اعتماد اولیه متشکل از دو جنبه است؛ نگرش عمومی 

). گرایش 2014فرد به استفاده از فناوري و اعتقاد وي به فناوري عمومی (الیویرا و همکاران، 
) که در استفاده 1998، 1یگلی و پیرسفرد به اعتماد متأثر از اعتقادات و تجربیات پیشین است (ب

 ).2011، 2نایت و همکارانکند (مکهاي گوناگون بروز پیدا میاز فناوري و در وضعیت
H2زنجیره بلوکی بر اعتماد اولیه تأثیري مثبت دارد. : گرایش فردي اعتماد به فناوري 

 
 سوم فرضیه

ارد. اولیه و قصد رفتاري وجود د اي مثبت بین اعتمادشود که رابطهسوم گفته می در فرضیه
ایت نمعیارها براي اعتمادپذیري به فناوري و وابستگی به آن است (مک دهندهاعتماد اولیه نشان

 کننده ازگیري ادراك مصرف). در بافت این مطالعه، این فرضیه به اندازه2006و چروانی، 
این است  ). فرضیه2011اران، نایت و همکپردازد (مکبلوکی می درستکاري فناوري زنجیره

تواند تأثیري قوي روي قصد رفتاري داشته باشد. علت آن است که اعتماد که یک میانجی می
بلوکی و قراردادهاي هوشمند مرتبط است (ونکاتش و  اولیه، احتمالاً با پذیرش واقعی زنجیره

 ).2003همکاران، 
H3لوکی در ب ه در پذیرش فناوري زنجیرهکنند: اعتماد اولیه تأثیر مثبتی روي قصد مصرف

 بازارهاي مالی دارد.
 

 چهارم فرضیه
ازارهاي بلوکی در بافت ب این پژوهش تا حدي راجع به ادراك مشتریان از کاربردپذیري زنجیره

 ناورانههاي فکنیم که تأثیر ویژگیآن در مدیریت خدمات مالی است. فرض می مالی و فایده
فناورانه  -ايتأثیري مثبت روي تناسب وظیفه پاسخگو بودناعتمادپذیري و  بلوکی نظیر زنجیره

) به 1983هایی است که راجرز (). اعتمادپذیري یکی از ویژگی1995دارد (گودهو و تامسون، 

1. Bigley & Pearce 
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دهد و آن را عامل محرك مهمی براي پذیرش فناوري در داخل و خارج نوآوري نسبت می
 .)2014، 1ارانداند (واندرلیچ و همکسازمان می

H4اورانه دارد.فن-ايبلوکی تأثیري مثبت روي تناسب وظیفه هاي فناورانه زنجیره: ویژگی 
 

 پنجم فرضیه
 بلوکی را در بازارهاي مالی توصیف هاي تناسب زنجیرهفناورانه جنبه-ايمدل تناسب وظیفه

پذیري اهدهیچیدگی، مشهاي وظیفه یکی از مفاهیم اساسی براي نفوذ نوآوري، پکند. ویژگیمی
 کننده در ادراك کاربر دربارهاز این موارد عاملی تعیین هرکدامو قابلیت انجام آزمایش است. 

؛ ژو 1995(گودهو و تامسون،  گذاردمفید بودن فناوري است و بر قصد بر پذیرش وي تأثیر می
انه، ادراك کاربر فناور-اي). یکی از عوامل اصلی در مدل تناسب وظیفه2010، 2و همکاران

 ).2010گذارد (ژو و همکاران، مفید بودن فناوري است که بر عملکرد فردي وي تأثیر می درباره
H5ناورانه ف -ايبلوکی و قراردادهاي هوشمند بر تناسب وظیفه اي زنجیرههاي وظیفه: ویژگی

 تأثیري مثبت دارند.
 

 ششم فرضیه
ها و نهادهاي فرصتی را براي بانک )2012، 3همکارانبلوکی (یو و  ذات مولد فناوري زنجیره

مشتري  هاي توزیع و وظایف مدیریتی خود را براي بهبود تجربهآورد تا کانالمالی پدید می
 هاي جدید، امنیت و عملکرد حاصل از زنجیرهکنندگان به ویژگیند. مصرفبازطراحی کن

و نیز ظرفیت حاصل از زنجیره بلوکی و قراردادهاي هوشمند را  دهندبلوکی پاسخی مثبت می
هاي شبلوکی عمومی را فناوري مناسبی براي تراکن پذیرند. کاربران استفاده از بستر زنجیرهمی

گیري فناورانه اندازه –ايی با مفهوم وظیفهطورکلبههاي برجسته را گرشدانند. این نمالی می
 ).1995فناورانه است (گودهو و تامسون،  -ايهاي وظیفهکنند که در مقابل متأثر از ویژگیمی
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H6فناورانه تأثیري مثبت روي قصد رفتاري کاربران در پذیرش زنجیره–اي: تناسب وظیفه 
 دارد. بلوکی در بازارهاي مالی

 
 هفتم فرضیه

، 1کارانگذارد (ونکاتش و همانتظار عملکرد از یک فناوري بر قصد کاربر در پذیرش تأثیر می
یکپارچه پذیرش و  بینی عملکرد در چارچوب نظریه). پیش2014 2؛ مارتینز و همکاران،2016

 به همراهربر براي کااستفاده فناوري اعتقاد فرد را با توجه به مفید بودن فناوري و مزایایی که 
بینی ) پیش2014). الیویرا و همکاران (2003کند (ونکاتش و همکاران، گیري میدارد اندازه

مدل  در درك شدهي کارآمدیکپارچه پذیرش و استفاده فناوري را نظیر  عملکرد در نظریه
دانند ي میفناور دانند و آن را بخش لازم طرح ارزشی فناوري به پذیرندهپذیرش فناوري می

آورد بلوکی یک نوع مکانیزم اعتبار در وضعیتی پدید می زنجیره). 2014الیویرا و همکاران، (
هاي بالاي ناشی از ، هزینهرونیهاي قرارداد وجود ندارد. ازاکه اعتماد دوجانبه بین طرف

نجیره بلوکی زمبتنی بر  نقطهبهنقطهانتقال  درواقع شود.هاي غیرفنی متمرکزسازي رفع میجنبه
ارمزد دهد و کانجامد، بازده را نسبت به بانکداري متمرکز افزایش میها میکه به حذف واسطه

 ).2016یابد (گوو و لیانگ، ها تقلیل میتراکنش

H7بلوکی و  کننده در پذیرش زنجیره: انتظار عملکرد تأثیري مثبت روي قصد رفتاري مصرف
 الی خواهد گذاشت.قراردادهاي هوشمند در بازارهاي م

1. Venkatesh et al. 
2. Martins et al. 
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 : مدل مفهومی پژوهش1شکل                                    

غیر، هاي هر متمنظور کشف روابط موجود بین متغیرهاي مدل مفهومی پژوهش، گویهبه
ها نیز از هاي پیشین مشابه استخراج شده است. همچنین پرسشنامه متناسب با گویهاز پژوهش

ها در متناظر آن يهاها و تعداد سؤالو استفاده شده است. مرجع گویه مطالعه پیشین استخراج
 نشان داده شده است. 2جدول 

 



  1399تابستان ـ 32ـ شماره  هشتمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  نشریه علمی                       48
 

 شناسی پژوهشروش
 در یمال خدماتمشتریان به استفاده از  لیتمامؤثر بر  يهاشرانیپ ییشناسا دنبال به پژوهش این

 زلحاظااربردي است. همچنین ، داراي هدف کرونیازا .است بلوکی زنجیره مبتنی بر يهاپلتفرم
 -يمعادلات ساختار سازيمدلتحلیلی و  -هاي توصیفیها، از دسته پژوهشتحلیل دادهوتجزیه

 است. 1یجزئحداقل مربعات 
 

 هاروش تحلیل داده
سازي علی، به حداکثر کردن حداقل مربعات جزئی با هدف مدل -سازي معادلات ساختاريمدل

هاي مبتنی بر کوواریانس، بر پردازد. این روش برخلاف روشمی واریانس متغیرهاي وابسته
ها و نرمال نبودن توزیع ). با توجه به تعداد نمونه2011، 2واریانس تمرکز دارد (هیر و همکاران

حداقل  -سازي معادلات ساختاريدر این پژوهش، از روش مدل شدهيآورجمعهاي داده
آماري اسمارت  افزارنرمهاي پژوهش با استفاده از مربعات جزئی استفاده شده است و داده

 شده است. لیوتحلهیتجز 3اسالپی
 

 هاآوري دادهروش جمع
ط و هاي مرتبمقاله ها، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پس از مطالعهآوري دادهبراي جمع

ي قابل دییتأیل عاملی هاي احتمالی که در جدول نتایج حاصل از تحلها و مؤلفهاستخراج گویه
پرسش تشکیل شده است  37پژوهش آماده شده است. این پرسشنامه از  مشاهده است، پرسشنامه

 اي لیکرت براي سنجشسؤال بر اساس طیف پنج گزینه 33سؤال جمعیت شناختی و  4که شامل 
ي فناورافرادي که با  ،موردنظرگیري از جامعه آماري مدل مفهومی پژوهش است. براي نمونه

مؤثر بر  يهارانشیپ بتوان تااند عنوان جامعه آماري انتخاب شدهزنجیره بلوکی آشنایی داشتند به
 ییاشناس را بلوکی زنجیره مبتنی بر يهاپلتفرم در یمال خدماتکاربران به استفاده از  لیتما

 .نمود

1. Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) 
2. Hair et al. 
3. Smart PLS 
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ان غالباً مدتی زم هکنند. این رویپذیرش یک فناوري را نوآوران و پذیرندگان اولیه آغاز می
اوري سرعت در حال تغییر و تحول است. وقتی فنبرد، زیرا فناوري برمبناي بازخورد مشتري بهمی

شود، فناوري کاربردهاي زیادي خواهد داشت و وقتی گروه آخر از سوي گروه اول پذیرفته می
). در این 2017، 1کنند، یک فناوري پیشرو در بازار است. (فلد و وایزشروع به پذیرش آن می

پژوهش نیز با توجه به نو بودن فناوري زنجیره بلوکی و مشخص نبودن آمار دقیق نوآوران این 
. الوصول استفاده شده استگیري سهلپژوهش از روش نمونه گیري از جامعهزمینه، براي نمونه

ا همکاري . بار گرفتدر اختیار افراد آشنا با این فناوري قر شدهیطراح در این راستا پرسشنامه
-ي استارتاپی، فعالان بازار سرمایه و فعالان شرکتهاگروهپژوهشگران و دانشجویان دانشگاهی، 

 222تعداد  هاي خدمات پرداخت آشنا با مفاهیم زنجیره بلوکی، تریدرها و ماینرهاي رمز ارزها،
 قبول مبناي تحلیل قرار گرفت.پرسشنامه قابل

 
 نجشروایی و پایایی ابزار س

منظور سنجش پایایی پرسشنامه از دو آزمون آلفاي کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شده به
). با 1979، 2داند (چرچیلقبول میرا قابل 6/0) آلفا کرونباخ بالاتر از 1979است. چرچیل (

ه هاي مربوط به هر متغیر، قابلیت اطمینان براي هر مؤلفگیري ضریب آلفا کرونباخ گویهاندازه
اخ از آزمون سنجش قابلیت اطمینان، میزان آلفا کرونب آمدهدستبهمحاسبه شده است؛ طبق نتایج 

است. همچنین براي پایایی مرکب نیز مقدار بالاتر از  آمدهدستبه 6/0تمامی متغیرها بیشتر از 
یشتر از ببراي متغیرها  آمدهدستبهتمامی مقادیر  آمدهدستبهقبول است. طبق نتایج قابل 7/0
 است. 7/0
 
 
 
 

1. Feld & Wise 
2. Churchill 
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 : نتایج حاصل از پایایی پرسشنامه3جدول 
 

 متغیرها
تعداد 
 هاگویه

 

 منبع پایایی مرکب آلفا کرونباخ

گرایش فردي به 
 

 )2009(کیم و همکاران،  853/0 766/0 4
هاي ضمانت

 
 )2009(کیم و همکاران،  823/0 691/0 3

 )2009کیم و همکاران، ( 836/0 703/0 3 اعتماد اولیه
هاي ویژگی

 
 )2010(ژو و همکاران،  816/0 700/0 4

هاي ویژگی
 

 )2010(ژو و همکاران،  921/0 885/0 4
-تناسب فناورانه

 
 )2010(ژو و همکاران،  865/0 792/0 4

 )2010(ژو و همکاران،  879/0 816/0 4 انتظار عملکرد
 )2009(کیم و همکاران،  921/0 899/0 7 قصد رفتاري

 تیجمعسؤالات 
 

4 - -  

 
ي آگاه در ي پژوهش در اختیار چهار خبرهمحتوایی، پرسشنامه منظور سنجش رواییبه

ي زنجیره بلوکی قرار گرفت و اصلاحات لازم بر روي سؤالات پرسشنامه انجام شد. سپس زمینه
نون مورد هاي مربوط به هر متغیر مکمتغیرهاي مکنون و گویهبا استفاده از تحلیل عاملی تأییدي، 

اس الیافزار اسمارت پآزمون قرار گرفت. بدین منظور تحلیل عاملی تأییدي با استفاده از نرم
آماره  دهد کهآمده نشان میدستانجام شده است. طبق جدول تحلیل عاملی تأییدي، نتایج به

است و ضرایب استاندارد در سطح مطلوبی قرار  96/1یشتر از تی براي تمامی ضرایب استاندارد ب
 دارند.
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 تأییدي : نتایج حاصل از تحلیل عاملی4جدول 

 هاگویه متغیر
ضریب 
 استاندارد

آماره 
 تی

 ايهاي وظیفهگیویژ

 999/29 863/0 نیاز به بررسی اطلاعات مالی در هر زمان و مکان
 190/61 904/0 ی در هر زمان و مکانهاي مالنیاز به مدیریت فعالیت

ها و تصمیم اي) روينیاز به کنترل بلادرنگ (لحظه
 هاي مالیفعالیت

873/0 005/32 

 680/22 810/0 هاي مالیها و فعالیتنیاز به اجراي سریع تصمیم

 هاي فناورانهویژگی

 284/23 776/0 گیرارائه خدمات فرا
 936/15 743/0 )ايارائه خدمات بلادرنگ (لحظه

 693/11 682/0 ارائه خدمات ایمن
 290/10 697/0 ارائه خدمات سریع

 –تناسب وظیفه 
 فناوري

 146/34 802/0 ها و خدمات مالیمناسب در پشتیبانی از تراکنش
 090/52 881/0 خدمات مالی مناسب در پردازش

 717/27 795/0 اي) مناسبهاي پردازش بلادرنگ (لحظهداراي سیاست
 719/11 653/0 کافی براي انجام امور مالی

 انتظار عملکرد

 086/25 792/0 جویی در وقتصرفه
 972/31 856/0 مالی اتیعملبهینه کردن 

 473/27 814/0 هاي مالیتر منافع در فعالیتحفظ و نگهداري سریع
 233/16 749/0 مالی ازلحاظحاصل شدن منافعی 

گرایش فردي به 
 داعتما

 028/58 891/0 تمایل به استفاده از خدمات مالی مبتنی بر زنجیره بلوکی
 615/59 907/0 کارگیري رمز ارزهاتمایل براي به

(مانند  کیکلاس ریغتمایل به استفاده از ابزارهاي 
 سازي اسناد مهم مالیقراردادهاي هوشمند) براي ذخیره

791/0 689/19 

 711/5 436/0 مالیهاي تراکنش احتیاط در انجام

هاي ضمانت
 ساختاري

 351/9 715/0 هاي مالی نشدنمتحمل ریسک خسارت
 184/33 865/0 متحمل ریسک سرقت اطلاعات شخصی نشدن

 587/13 756/0 وسیله قوانین قراردادهاي هوشمندحفاظت از مشتریان به

 اعتماد اولیه
 226/19 811/0 بلوکیامن بودن بسترهاي مبتنی بر زنجیره 

 588/48 862/0 یبلوکبودن بسترهاي مبتنی بر زنجیره  اعتمادقابل
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 هاگویه متغیر
ضریب 
 استاندارد

آماره 
 تی

وسیله بسترهاي امکان ایجاد بازارهاي مالی غیرمتمرکز به
 بلوکیمبتنی بر زنجیره 

704/0 508/14 

 قصد رفتاري

هاي با استفاده از پتانسیل بررسی تصمیمات و منافع مالی
 بلوکی هموجود در بسترهاي مبتنی بر زنجیر

752/0 835/20 

ایجاد تغییر در تصمیمات مالی با استفاده از بسترهاي مبتنی 
 بلوکیبر زنجیره 

823/0 654/34 

ی اي) خدمات مالکنجکاو نسبت به پردازش بلادرنگ (لحظه
 بلوکیدر بسترهاي مبتنی بر زنجیره 

835/0 284/27 

ر ب مبادلات در بسترهاي مبتنی سرعتبهکنجکاو نسبت 
 بلوکیزنجیره 

828/0 421/26 

 312/25 830/0 بلوکیکنجکاو نسبت به امنیت در بسترهاي مبتنی بر زنجیره 
ی هاي مالی با استفاده از بسترهاي مبتنقصد مدیریت فعالیت

 بلوکی بر زنجیره
744/0 979/21 

بتنی بر بسترهاي م مند به دانستن مطالب بیشتر دربارهعلاقه
 لوکیب زنجیره

716/0 845/12 

 
قرار گرفت. در روایی همگرا  یهمچنین روایی همگرا و روایی افتراقی نیز موردبررس

، 2و همکاران باشد (رحمان 5/0) باید بالاتر از 1AVEشده (میزان متوسط واریانس استخراج
تگی سشده هر متغیر از همب)، همچنین براي روایی افتراقی باید متوسط واریانس استخراج2014

طور که در جدول ). همان1981، 3توان دوم آن متغیر با دیگر متغیرها بیشتر باشد (فرنل و لارکر
و از  5/0شده براي تمامی متغیرها از شود، متوسط واریانس استخراجروایی افتراقی مشاهده می

 همبستگی توان دوم با دیگر متغیرها نیز بیشتر است.
 

 

1. Average Variance Extracted 
2. Rahman et al. 
3. Fornell & Larcker 
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 افتراقی : نتایج حاصل از روایی5جدول 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
        625/0 قصد رفتاري
       632/0 411/0 اعتماد اولیه

      645/0 382/0 428/0 انتظار عملکرد
     608/0 424/0 307/0 489/0 گرایش فردي به اعتماد

    610/0 164/0 203/0 210/0 161/0 ضمانت ساختاري
   744/0 030/0 133/0 118/0 023/0 099/0 يافهیوظهاي ویژگی

-ايتناسب وظیفه
 

432/0 450/0 432/0 382/0 222/0 108/0 619/0  
 526/0 444/0 072/0 155/0 297/0 435/0 341/0 326/0 هاي فناوريویژگی

 
 

 هاي پژوهشیافته
 تحلیل جمعیت شناختی نمونه

ه است، وضعیت جنسیت، طور که در جدول اطلاعات جمعیت شناختی اعضاي نمونه آمدهمان
ل مشاهده بلوکی قاب تأهل، سن، مقطع تحصیلی، میزان تجربه کاري و میزان آشنایی با زنجیره

 است.
 اطلاعات جمعیت شناختی اعضاي نمونه :6جدول 

 

 درصد تعداد شاخص متغیر

 فعالیت حوزه
 55 122 مالی

 45 100 غیرمالی

 سن
 5/50 112 سال 30کمتر از 

 9/32 73 سال 31-40
 7/16 37 سال 40بیشتر از 

 مقطع تحصیلی

 5/4 10 دیپلم
 5/4 10 کاردانی

 6/35 79 کارشناسی
 3/38 85 کارشناسی ارشد

 7/16 37 دکتري
 5/0 1 حوزوي

 میزان تجربه کاري
 9/41 93 سال 5کمتر از 

 4/28 63 سال 10تا  5بین 
 7/29 66 سال 10بیشتر از 
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 مدل ساختاري
 1GoFمنظور سنجش برازش مدل شاخص است. در این پژوهش به مدل برازش برآورد اول امگ

انگین شده در میبررسی شده است، بر این اساس از ضرب میانگین متوسط واریانس استخراج

آمده براي دست). مقدار به2013) جذر گرفته شده است (هنسلر و سرستت، 2R( نییضرایب تع

ه شده است. در گام بعد، آزمون مدل مفهومی پژوهش با تکنیک محاسب 539/0این شاخص 

اس انجام شده است. براي الافزار آماري اسمارت پینرم لهیوسسازي معادلات ساختاري بهمدل

 باشد 05/0درصد، باید مقادیر آماره پی، کمتر از  95معنادار بودن رابطه در سطح اطمینان 

هاي مدل و مدل نهایی تحقیق، ل نتایج تحلیل فرضیه. طبق جدو)2014(حیدري و همکاران، 

 هاي پژوهش تائید شده است.تمامی فرضیه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Goodness of Fit 
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 : مدل نهایی تحقیق2شکل 

 

هاي مدل نهایی پژوهش در جدول زیر تمامی نتایج حاصل از وضعیت مسیر تیدرنها
 قابل مشاهده است.
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 هاي مدل: نتایج تحلیل مسیر7جدول 
 وضعیت S.E T.Value P.Value تخمین یرهامس

گرایش فردي به 
 اعتماد

<
- 

 066/0 442/0 اعتماد اولیه
62/6 

 تائید >0001/0

ضمانت 
 ساختاري

<
- 

 062/0 279/0 اعتماد اولیه
47/4 

 تائید >0001/0

> اعتماد اولیه
- 

 تائید >0001/0 89/3 067/0 264/0 قصد رفتاري

هاي ویژگی
 فناورانه

<
- 

 047/0 623/0 فناورانه-ايوظیفهتناسب 
06/13 

 تائید >0001/0

هاي ویژگی
 ايوظیفه

<
- 

 054/0 162/0 فناورانه-ايتناسب وظیفه
97/2 

 تائید 0033/0

-تناسب وظیفه

 فناورانه-اي
<
- 

 074/0 277/0 قصد رفتاري
70/3 

 تائید 0003/0

> انتظار عملکرد
- 

 تائید >0001/0 16/5 059/0 309/0 قصد رفتاري

 
 بحث

و مدل  یکپارچه پذیرش و استفاده فناوري این پژوهش با به کار گرفتن مدل اعتماد اولیه، نظریه
 در یالم خدماتمشتریان به استفاده از  لیتمامؤثر بر  يهاشرانیپ یبررس بهاعتماد اولیه 

 که فتایدر وانتیم آمده دست به جینتا اساس بر. پرداخت بلوکی زنجیره مبتنی بر يهاپلتفرم
هوشمند  يمانند رمز ارزها و قراردادها یبلوک زنجیره مبتنی بر یمال خدماتبه استفاده از  لیتما

 ارائه يراب را رمتمرکزیغ يکردیرو یبلوک زنجیره که ییآنجا ازکاربران وجود دارد.  نیدر ب
 قشن معتمد ينهادها يجااعتماد است که به نیماش ینوع نیبنابرا رد،یگیم شیپ در خدمات

 در بکهش و نیاعتماد به ماش شیاست که گرا نیا از یبه دست آمده حاک جینتا. دینمایم فایا
 .است رمؤث هیاول اعتماد بر اعتماد به يفرد شیگرا نیبنابراوجود دارد؛  ینهاد مال کیمقابل 

 و کنداز سوي دیگر فناوري زنجیره بلوکی امکان تبادل امن اطلاعات را فراهم می
افراد هنگام انجام همچنین  دهد.اي عملیاتی و خطاي نیروي انسانی را کاهش میهریسک

 زنجیره رب یمبتن يهاپلتفرم در نیبنابراشوند؛ مبادلات متحمل ریسک سرقت اطلاعات نمی
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 اعتمادساز که تاس شده گرفته نظر درها تائید تراکنش و یابیاعتبار  جهت ییهازمیمکان یبلوک
تماد هاي ساختاري بر اعتوان دریافت که ضمانتمی رونیازا .است هالتفرمپ نیدر استفاده از ا

 اولیه مؤثر است.
با توجه به غیرمتمرکز بودن اجراي فرایندها در فناوري زنجیره بلوکی و عدم کنترل 

رو مبادلات کاري معاملات میسر نیست، ازاینمتمرکز توسط نهادهاي واسط، امکان دست
 يرفتار دقص ،یمال يهاستمیس در نیهمچن ي این شبکه ایمن و قابل اعتماد است.شده بر روانجام

 يفرد شیراگ گرید يسو ازبه اعتماد وابسته است،  اریبس ،از خدمات استفاده به افراد لیتما و
در  شدههیعبت يساختار يهاو ضمانت یبلوک زنجیره يهاپلتفرمکاربران به اعتماد نسبت به 

 .باشدته کاربران تأثیر مثبت داش يبر قصد رفتار هیاول اعتماد است شده عثبا یبلوکزنجیره 
طح شود. این سچند برابر بهتر بودن در چیزي، نوعی اهرم بسیار قدرتمند محسوب می

لب نوآوري نامند و در قاستثنایی از تحول را برخی از پژوهشگران کارآفرینی تخریب خلاقانه می
سترده قدر گپیتر این است که راهکارهاي بهتر آنشام رد. نظریهحقیقی کارآفرینانه قرار دا

-). پیش2017نمایند (فلد و وایز، شوند که ماهیت رهبران پیشین بازار را تخریب میپذیرفته می

ک فراگیر اي نزدیآفرین در آیندهعنوان یک فناوري تحولشود زنجیره بلوکی نیز بهبینی می
لوکی، هاي مبتنی بر زنجیره بنیت، سرعت و شفافیت در تراکنششود. همچنین با توجه به ام

 درذکرشده  یفن يهایژگیو وجود فناورانه مؤثر است.-ايهاي فناورانه بر تناسب وظیفهویژگی
اما  است، نینو ياوهیش به یخدمات مال ارائه در آن يریکارگبه يبرا لازم شرط یبلوک زنجیره

-یژگیو دوجو ،یمال خدمات ارائه در یبلوکزنجیره  يهاتیلقاب يریکارگبه يبرا یشرط کاف
رل بلادرنگ به وجود کنت ازیدرواقع ن .است یبلوک زنجیره در یمبتن يهاپلتفرم در يافهیوظ يها

-يافهیبر تناسب وظ يافهیوظ يهایژگیشود ویباعث م یمال يهاتیاطلاعات و فعال يبر رو
ي مالی را فراهم هابلوکی امکان اجرا و پشتیبانی از تراکنش . فناوري زنجیرهباشد مؤثرفناورانه 

 فناورانه بر قصد رفتاري کاربران مؤثر است.-ايرو تناسب وظیفهکرده است، ازاین
اخذ کارمزدهاي بالا براي انجام مبادلات  لیبه دلنهادهاي معتمد  اینکه ناکارآمدي نهایتاً 

 ي زنجیره بلوکی شده است که با کاهش هزینهبین خریدار و فروشنده، باعث جذابیت فناور
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جویی با توجه به صرفه نیروي انسانی و خودکار کردن فرایندها، انتقال را تسهیل نموده است.
اي براي انجام امور مالی با استفاده از زنجیره بلوکی انتظار عملکرد بر قصد رفتاري زمانی و هزینه

 کاربران تأثیري مثبت داشته است.
 

 گیرينتیجه
 يهاپلتفرم در یمال خدماتمشتریان به استفاده از  لیتمامؤثر بر  يهاشرانیپ یبررس پژوهش، نیا

ل منظور، بر طبق مرور ادبیات، هشت عامل شام نیعبه .گرفت هدف را بلوکی زنجیره مبتنی بر
هاي یگهاي فناورانه، ویژهاي ساختاري، اعتماد اولیه، ویژگیگرایش فردي به اعتماد، ضمانت

در دو سطح  اي، انتظار عملکرد و قصد رفتاري کاربرانوظیفه-اي، تناسب فناورانهوظیفه
هاي تحلیل فرضیهوتجزیه .هاي پژوهش شکل گرفتاستخراج شد. بر اساس این عوامل فرضیه

هاي آوري پرسشنامه انجام شد. براي تحلیل دادههاي حاصل از جمعپژوهش بر اساس داده
حداقل مربعات جزئی استفاده شد. -سازي معادلات ساختاري، از تکنیک مدلدهشيآورجمع

اس هاي پژوهش تائید شد. بر اسبرمبناي تحلیل صورت گرفته، برازش مدل و تمامی فرضیه
قیم بر طور مستهاي ساختاري بههاي حاصل از پژوهش، گرایش فردي به اعتماد و ضمانتیافته

د و اعتماد اولیه کاربران نیز بر قصد رفتاري کاربران مؤثر است. از هستن تأثیرگذاراعتماد اولیه 
-اورانهتناسب فن طور مستقیم براي بههاي وظیفههاي فناورانه و ویژگیسوي دیگر ویژگی

گذارد. قصد رفتاري کاربران تأثیر می براي وظیفه -اي مؤثر هستند و تناسب فناورانهوظیفه
 قصد رفتاري کاربران تأثیرگذار است. ر مستقیم برطوهمچنین انتظار عملکرد به

محدودیت این پژوهش در این است که تنها بر نوآوران آشنا با فناوري زنجیره بلوکی 
اده الوصول استفگیري از روش سهلرو براي نمونهنفر تمرکز کرده است. ازاین 222و به تعداد 

لیه و تر در میان پذیرندگان اوی وسیعکاهد. پژوهششد که از قابلیت تعمیم نتایج پژوهش می
تایج این تحقیق تواند بر قابلیت تعمیم ندهندگان بیشتر و مقایسه نتایج میاکثریت اولیه با پاسخ

مبتنی  يهافرمپلت اساس برآمده عملبه ینظرسنج در کنندگانشرکت کردیرو نیهمچن بیفزاید.
موردتوجه  انکنندگکه از منظر شرکت یسیسروترین است و مهم بوده یعموم یبلوک زنجیره بر
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وده است که ب ومیو اتر نیکوتیب رینظ ییرمز ارزها واسطهبه وانتقالاتنقل است، گرفته قرار
 به جعرا یکاف شناخت هنوزرو واقع شده است. ازاین مقبولاست  يها چندآن نگینیو ما دیتر

 یافراد وجود نداشته و ارائه خدمات انیدر م یمال خدمات از یعیوس فیط با یخصوص يهاپلتفرم
در  وجزا م یدر پژوهش دیبه همراه داشته باشد که با يگرید جیاساس، ممکن است نتا نیبر ا

ر هاي مشابه ددر قسمت بحث به دلیل عدم انجام پژوهش .ردیگ قرار یزمان مناسب موردبررس
تنها  م نشد. همچنین، این پژوهشهاي پیشین فراهزنجیره بلوکی، امکان مقایسه با پژوهش زمینه

هاي دیگري، مانند مدل پذیرش هاي پذیرش فناوري استفاده نمود. استفاده از مدلاز برخی مدل
 .اشدهاي آتی بتوانند موضوعی براي پژوهشفناوري می-سازمان-فناوري دیویس و مدل محیط

شود یتوجه م بلوکی جیرهزن مبتنی بر يهاپلتفرم در یمال خدماتبه  پژوهش نیا در ت،یدرنها
 يفناور نیاست که ا ذکرانیآگاه سازد، شا انیمشتر لیرا نسبت به تما یمال ينهادها تواندیکه م

 دارد. قیو تحق یامکان بررس گرید عیاز صنا ياریدر بس
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