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Abstract: 
Endogenizing windows of opportunity in an industry can be analyzed and evaluated 

through using the Technological Innovation System (TIS) approach. In this regard, the 

purpose of this study is to identify and evaluate the functions and mechanisms needed to 

endogenize blockchain windows of opportunity in Iran’s banking industry. To this end, this 

paper employed a quantitative approach, survey research strategy, a questionnaire tool for 

data collection, and confirmatory factor analysis for data analysis. The sample is selected 

from experts who are proficient in the banking industry and blockchain technology. Findings 

of this study indicate that mechanisms such as internal project research by banks (knowledge 

creation function), increasing the diversity of actors and their interactions (knowledge 

diffusion function), using international platforms instead of local platforms (market 

orientation function), internal operational and research projects (technological 

entrepreneurship function), the need to determine the orientation of blockchain development 

by obtaining the views and needs of leading users by the Central Bank as a key player (search 

orientation function), removing business barriers (shaping market function), the entry of 

fintech companies into business development (legitimation function) are important for 

endogenizing blockchain windows of opportunity in Iran’s banking industry. 
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 دانشگاهی، جهاد ارتباطات و اطالعات فناوری پژوهشکده کار، و کسب های مدل توسعه گروه استادیار 4الهام فهام

 .ایران تهران،

2چکیده
فناورانه قابل  ینظام نوآور کردیفرصت، با استفاده از رو یها کردن پنجره یتحقق درون یالزم برا یکارکردها و سازوکارها

کارکردها و  یابیو ارز ییشناسا یبرا کردیرو نیپژوهش، استفاده از ا نیراستا هدف از ا نیاست. در هم یابیو ارز لیتحل

هدف از  نیتحقق ا یاست. برا رانیا یدر صنعت بانک نیبالکچ یفرصت فناور یها هپنجر یساز یدرون یالزم برا یسازوکارها

ها  داده لیجهت تحل یدییتا یعامل لیداده و تحل یگردآورابزار پرسشنامه جهت  ش،یمایپژوهش پ یاستراتژ ،یکم کردیرو

انتخاب شده است. در  نیبالکچ یناورو ف ینفر از جامعه خبرگان مسلط به صنعت بانک 02 یشده است. نمونه آمار یبردار بهره

 یمطرح شده برا یاز سازوکارها کیهر  یاثرگذار زانیفناورانه، م یپژوهش با مدنظر قراردادن هفت کارکرد نظام نوآور نیا

ای داخلی  تحقیقات پروژه همچون ییآن است که سازوکارها انگریپژوهش، ب نیا یها افتهیشد.  یبند تیو اولو نییکارکردها تع

 یها ها )کارکرد انتشار دانش(، استفاده از پلتفرم آن عامالتو ت گرانیتنوع باز شیافزا ها )کارکرد خلق دانش(، توسط بانک

)کارکرد کارآفرینی فناورانه(،  های عملیاتی و پژوهشی داخلی پروژهبه بازار(،  یده )کارکرد جهت یپلتفرم بوم یبه جا یالملل نیب

 یدیکل گریبه عنوان باز یتوسط بانک مرکز شرویکاربران پ یازهایبا اخذ نظرات و ن نیتوسعه بالکچ یریگ جهت نییلزوم تع

وکارها )کارکرد  ها به توسعه کسب تک ورود فین، وکاری )شکل دهی به بازار( موانع کسب حذف، به جستجو( یده )کارکرد جهت

 اهمیت دارند. رانیا یدر صنعت بانک نیفرصت بالکچ یها پنجره یساز ینجهت درو مشروعیت بخشی(
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مقدمه-1

 یدر صنعت بانک یاز نگاه خبرگان مال رایبرشمرد. ز یا شهیر یفناور کیرا  نیبتوان بالکچ دیشا

 یبرا دیو ارزش افزوده جد ایمزا جادیبرتر، ا یشدن به فناور لیمانند تبد یمهم یها در جنبه

 .Holotiuk, et alمحسوس خواهد داشت ) یبر بازار، اثربخش ریها و تاث سامانه ییبهبود کارا ان،یمشتر

2019, Holotiuk, et al. 2018یوکشورها عیصنا یبرا تواند یم نیبالکچ یا شهیر یفناور نی(. بنابرا 

که امکان توسعه و  یفرصت یها آورد. پنجره دیرا پد یفرصت یها پنجره افته،ی کمترتوسعه ایمتاخر 

 ییکند. همپا ایمه یها و صنعت بانک کشور، بنگاه یرا برا یجیتدر 3ییو ورود به مرحله همپا یشرویپ

از  یبه سطح دنیکشورها در رس ینو بوده و به توانمند یها یفناور رشیفراتر از اخذ و پذ یندیفرآ

 ,Shin, 2017) باشد یم  مرتبط شرویپ یبا کشورها یاجتماع یها یفناورانه و توانمند یتناسب و هموزن

Yap and Truffer, 2018یها تیو کسب قابل ندهیآن در آ تیاز موفق نانیحرکت، اطم نیتداوم ا ی(. برا 

 یو از سو ییشناسا یبه خوب یفناور نیدر ا ییاست که عوامل موثر بر همپا ازین ،یبالقوه فناور

 .ردیمختلف مورد توجه قرار گ گرانیکنشگران و باز

زا باشند.  درون ایزا  ممکن است برون یمختلفِ نظام بخش گرانِیباز یها ها بسته به پاسخ پنجره 

ها در  بنگاه ۀو توسع قیتحق یها یگذار هیسرما ۀجیممکن است نت یفناور یها مثال پنجره یبرا

 یمربوط باشد که حاک یدیجد یها به تقاضا ممکن است پنجره گر،ید یباشد. از سو دیجد یها یفناور

 نیوارد است. در ا تازه یها بنگاه ی و توسعه قیو تحق یابیبازار یها شده از راه تالش جادیا یها از فرصت

 یا در حال توسعه یدارد که کشورها نیقرار گرفته اعتقاد برا یابیکه به کرات مورد ارز یراستا بحث

فرصت را در دستور کار خود قرار  یها از پنجره یریگ بهره گرفتن، یشیو پ ییهمپا یبرا ران،یمانند ا

 (.Lee and Malerba, 2017دهند )

 نی. ادانند یم گرانیباز یبرا یرونیامر ب کیفرصت را  یها حوزه، پنجره نیا نهیشیمعموال در پ 

که منشا  ،یفناور یرهایس درحال توسعه الزم است خود را با خطِ یاست که کشورها یمعن نیبد

 نیبنابرا(. Yap and Truffer, 2018کنند ) یبردار از کشور را داراست، منطبق نموده و از آنها بهره رونیب

را،  ها یدر فناور راتییتغ یعمده، وابسته به آن است که چه کس یها یزا بودن نوآور درون ایزا  برون

 Yap andکه  ی(. درحالLee and Malerba, 2017) کند یم  آغاز ،یاز نظام بخش رونیب ایدرون 

Truffer (1230همپا ،)تینوظهور به رسم یتکنولوژ یرهایمس یده وارد را در شکل تازه یکشورها یی 

. کنند یم فیکشورها تعر نگونهیا یزا برا امر درون کیخاص،  طیفرصت را در شرا یها شناخته و پنجره

واردان وجود دارند، آنها  تازه یبرا یرونیفناورانه ب یها که پنجره یدر موارد یصورت که حت نیبد

 نیبه ا یپاسخ مناسب افتنیبه دنبال  زیپژوهش ن نی. اکنند یرا درون یرونیب یها ینوآور توانند یم

توسعه  لیکه به دل یفرصت یها از پنجره یریگ بهره گریاست. به عبارت د یدر صنعت بانک تیواقع
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 الملل، نیدانش در سطح ب عیو توز دیمانند تول شود؛ یم جادیمختلف ا یها از جنبه نیبالکچ یفناور

 یامکان دسترس ،یجهان تیمقبول شیزااف ،یو بانک یمختلف مال یها در حوزه یوکار کسب یها تجربه

مانع  جادیامکان ا انایاح اینشده و  جادیما ا یبرا یتیممنوع ها میکه هنوز به علت تحر یبه خدمات مال

وهشی خود را در ادامه جایگاه پژ این مقاله، به بیان دیگر (.3199 گران،یو د یهاشموجود ندارد )

 تعریف نموده و با هدف رانیا یدر صنعت بانکدار نیبالکچ یفرصت فناور یها پنجره ییشناسا

 قیاز طرشناسایی شده در پژوهش قبلی نویسندگان، فرصت  یها پنجره یساز یدرون یچگونگ

مقاله قبل و  جی. پژوهش حاضر با استفاده از نتاتدوین شده استفناورانه  ینظام نوآور یکارکردها

به  مبتنی بر نظام فناورانه نوآوری کردیفرصت با رو یها پنجره یساز یاز مدل درون یریگ بهره

فرصت درکشورپرداخته است.  یها پنجره نیا یساز یدرون یبرا یشنهاداتیاز سازوکارها و پ یا مجموعه

شده که منجر به  نییها تع از شاخص کیهر  تیولومتعدد، ا یها شاخص ییصورت که با شناسا نیبد

 است. یساز یدرون یمناسب برا یشناخت سازوکارها

 زیو ن یمرتبط با صنعت بانک یها فرصت و پاسخ بنگاه یها پنجره میمفاهاین پژوهش قصد دارد 

فرصت فناورانه که حاصل توسعه دانش و  یها را به منظور بازکردن پنجره یبخش عناصر نظام ریسا

 دگاهیدو از  قیرا به طور عم باشد یم یدر صنعت بانک نیبالکچ یفناور یکاربردها یاتیعمل یها پروژه

با  توانند یم  یوارد و مرتبط با صنعت بانک تازه گرانیها و باز . بنگاهدهدآن مورد مطالعه قرار  گرانیباز

سطح  ،یریادگی یندهایها به فرا پاسخ نیمند شوند. ا آن بهره یایها از مزا پنجره نیپاسخ به ا

مانند  ینوظهور یگرفتن ظهور فناور دهیدارد. ناد یمرتبط بستگ یها سازمان و راهبرد بنگاه ،یتوانمند

داده است  لیرا تشک یخدمات بانک یا  هیپا یبا آن چه که فناور یکه به طور قابل توجه نیبالکچ

را متحول  یبانک یخدمات مال رساختیز تواند یاست که م یدارد، گذر از پنجره فرصت نیادیتفاوت بن

ست صنعت بانکی برای ورود به سطح باالی بهره برداری از فناوری بالکچین، الزم ااز این رو  سازد.

ی سطح باالیی نیز داشته باشد و آن را با مالکیت محلی تولید و تحقیق و توسعه و نظام ها قابلیت

 بخشی، که در نوآوری و رشد پایدار مؤثر است، یکپارچه و ترکیب کند.

بوم الزم است فعاالنه انجام  یگران موثر دراین زیستآنچه که بازشود  در این پژوهش تالش می

، مشخص شود. بازیگران متعدد و دنموثر بهره بر طورایجادشده به ی ها پنجرهدهند تا بتوانند از 

را با  توان آن هایی که می توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم، با فعالیت تاثیرگذار این زیست بوم می

مرتبط با نظام نوآوری فناورانه تعریف نمود، به ایجاد یک محیط گزینش انتخاب کارکردهای مناسب 

ها،  تحت تاثیر فرضها و عناصری مانند قوانین و استانداردها و انتظارات  اقدام ورزند. این محیط با الیه

 شدن فرآیند درونی هاست که فعالیتدر نتیجه این  شود. زیرا که تعیین می ها و مشوق ها  ارزش

به کمک هایی که  شود. فعالیت و اجرایی میپیاده  حاصل از ظهور فناوری بالکچین فرصتِ ای ه پنجره

  شود. مشخص می کارکردهای نظام نوآوری
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 یفرصتِ حاصل از ظهور فناور یها پنجرهکردن  یدرون یدر راستا، با انجام این سازوکارها

ذینفعان . دینما دهیکسب فادر راستای اهداف خود می تواند  یصنعت بانک،  نیچون بالکچ ینیادیبن

و شناخت عوامل  گرانیدرست باز ینیآفر نقش ح،یصح یگذار استیبا س ندنتوا یصنعت مکلیدی این 

خود را ارتقا داده و  گاهیجا ران،یا یدر صنعت بانکدار نیبر بالکچ یمبتن یوکارها توسعه موفقِ کسب

شدن به  لیتبد عیو تسر لیخود در تسه یندهایخدمات و فرآئه ارادر  شرویپ یکشورها ریهمگام با سا

 و ارزشگذاری صیپژوهش تشخ نیا یرو هدف اصل نیکنند. از ا جادیتحول ا تال،یجید یبانکدار

 یدرون یبرا براساس نظر خبرگان، فناورانه، ینظام نواور یمناسب در قالب کارکردها یسازوکارها

 کشور است.  یدر صنعت بانک ینیفرصت بالکچ یها  کردن پنجره

 یفناور رامونیپژوهش که پ نهیشیو پ ینظر یرو در ادامه و در بخش دوم پژوهش به مبان نیاز ا 

 یشناس روش زیفرصت است، پرداخته و در بخش سوم ن یها پنجره کردن یو مفهوم درون نیبالکچ

و  هیبخش چهارم به تجز. ردیگ یقرار م یها مورد بررس داده لیو روش تحل یشامل روش گردآور

 رامونیپ یریگ جهیبحث و نت زین ییها اختصاص داده شده است. در بخش پنجم و نها داده لیتحل

 است. پژوهش مطرح شده یها افتهی

وپیشینهپژوهشمبانینظری-2

فناوریبالکچین-2-1

انطباق است و  ییابتدا یها کردن گام یدر حال ط شده یعو دفتر توز ینبالکچ یفناور ینکهبا ا

 یتقابل ینوآور یناز کارشناسان ا یاریبه همراه دارد، اما به باور بس یادیز یاربس یها همچنان چالش

 ییراتدارد. تغ یمربوط به بانکدار یها حوزه یدر تمام یدجد یها فرصت یجادا یبرا یادیز یاربالقوه بس

راهکار  یک ینکها یصست که عمالً تشخا یدر آن به حد یدجد یمو ظهور مفاه یفناور ینا یادز یاربس

 (.Gartner, 2019, Beck, 2017) کنند یدارد را مشکل م یخاص های یژگیچه مشخصات و و ینیبالکچ

های فناوری با معیارهای یک  ها و انطباق کاربردها و مشخصه ( با تحلیل یافته1239) 3هولتیک

Bougas (1231 )ای در حوزه مالی فرض نموده است.  های ریشه را در زمره فناوری   نوآوری، بالکچین

های  وری را انگیزه نیز موانعی برای رشد سریع بالکچین متصور شده اما ایجاد شفافیت و افزایش بهره

 داند. گیری از این فناوری در صنعت مالی می رهبه

دفترکل  یک یااز سوابق،  شده یعداده توز یگاهپا یکفناوری نوظهور است و در اصل  یک بالکچین

کنندگان در  مشارکت یناست که در ب یجیتالید یدادهایرو یاهای اجراشده  از تمام تراکنش یعموم

و ثبت هر تراکنش در  یید. تأ(2017Zheng et al. , 2019,  Zhang) شود یشبکه به اشتراك گذاشته م

 یاکنندگان در شبکه است به نحوی که هر تراکنش  مشارکت یتتوافق اکثر یازمندن ترکلدف ینا

                                                      
1 Holotiuk 
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 Crosby) یندنما ییرتغ یاپاك شده و  توانند ی، هرگز نم3اطالعات مربوط به آن پس از ورود به دفترکل

e al. 2016یل متکیجیتاد یهمتا به همتا و امضا یها بر شبکه ینبالکچ ینکها یل(. در واقع به دل 

(. در صنعت 3191 یدری،است )ح یرناپذ ییرشفاف و تغ کنند یم یرهکه آنها ذخ ییها است، داده

قادر به کار در  ها یستمها و س شبکه، برنامه ین. در اباشد یم یها معادل مبادله مال تراکنش یبانکدار

این  یت. امنساز نیاز ندارنداعتمادواسط عامل هستند و برای فعالیت به هیچ  یرمتمرکزکامال غ یطیمح

 یناز چند یبیترک ینگفت بالکچ توان می ی. به طور کلشود یم ینتام یرمزنگار یقاز طر فناوری

ها، انتقال نقطه به نقطه، سازوکار اجماع و  شده داده یعتوز یرهشامل ذخ یوتریکامپ یفناور

آنها به صورت  یرهها را با ذخ رفتن داده ازدست یسکفناوری ر ینرمزنگاری است. ا های یتمالگور

  (.3191گران، یو د یمیمعزکر،  McLean, 2016) کند یدر سراسر شبکه حذف م شده یعتوز

 صنایعدر  ای گستردهحوزه نفوذ  بالکچینوکار،  و کسب فناوریحوزه  متخصصین ارزیابیطبق 

ها  در تراکنش مدیریتی های مکانیزمو  قابلیتبا  فناوری اینحجم بازار  شود می  بینی پیشمختلف دارد. 

(. Carson et al, 2018, Accenture, 2016) رشد فراوانی را تجربه کند مختلف صنایعو ارتباطات در 

 ، گرید عیاز صنا یپنج تا ده سال و در معدود نیب عیصنا یبرخدر  یفناور نیا رشیسن بلوغ در پذ

 یۀصنعت سالمت بر پا یساز ادهیکامل پ رشیمثال، پذ ی. برادیاز ده سال به درازا خواهد کش شیب

 ,Kandaswamy and Finkeldey) نجامدیممکن است تا ده سال به طول ب ینیچ بالك ۀشد عیتوز ۀشبک

 یفناور نیاز ا یبردار صنعت در بهره نیراتریپذ یاست که تاکنون صنعت بانکدار یدرحال نی(. ا2018

تا  شود یم ینیب شیشده است. پ یساز ادهیبر آن در جهان پ یمبتن یراهکارها یو برخ شود یشناخته م

 یۀتسو یها نظام یسبب تحول در معمار ها را به بانک یها نهیدرصد از هز 12تا  نیچ ، بالك1213سال 

 (.Furlonger and Kandaswamy, 2018, Guo and Liang, 2018) کاهش دهد یبانک نیب

 یفناور یناز ا یبردار صنعت در بهره یراترینپذ یاست که تاکنون صنعت بانکدار یدرحال این

حجم دارایی شده است.  سازی یادهبرآن در جهان پ یمبتن یراهکارها یو برخ شود یشناخته م

میلیارد  12خدمات غیرمتمرکز مالی در حال حاضر به عددی بیش  های دیجیتال قفل شده در پلتفرم

 .(Schär, 2021دالر رسیده است )

های  ها و برآوردهای فراوانی در مورد میزان ارزش آفرینی بالکچین برای سیستم اگرچه ارزیابی

به معنای واقعی کلمه مزایا و مالی رسد برای اینکه رهبران بازار  بانکداری ارائه شده است، اما به نظر می

تر و بیشتری از  درك کرده و به آن ایمان بیاورند، جزئیات دقیقوکاری بالکچین را  های کسب استفاده

اکرمی، و  Boar et al, 2020, Morkunas, et al, 2019) این فناوری و تاثیرات عمیق آن نیاز است

3191.) 

                                                      
1
 Ledger 
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 ( Deloitte, 2017, Varma, 2019) وکارهای مبتنی بر بالکچین در صنعت بانکی برخی از کسب (3) جدول

 توضیحات وكار نوع كسب ردیف

3 

 – 3رمزپول بانک مرکزی

پرداخت خرد / پرداخت 

 کالن

 همتا و غیرمتمرکز به یک ارز دیجیتال صادرشده از بانک مرکزی که به شیوه همتا 

طور گسترده برای استفاده مشتریان  شود و به و بدون واسطه عمل کرده و تسویه می

عنوان یک مکمل یا معادلی برای پول نقد فیزیکی و  در دسترس است که به

ع نوشود. همچنین این  های بانکی سنتی به کار گرفته می جایگزینی برای سپرده

های تصفیه جهت استفاده در  های تجاری و اتاق تواند فقط برای بانک می رمزارز

 کالن( در دسترس باشد.های  بانکی عمده )جهت پرداخت بازارهای بین

1 
تسویه اوراق بهادار 

 بانکی بین

که امکان تصفیه و  CBDCشامل  یک کارکرد ارز دیجیتال مبتنی بر بالکچین

برای تواند  همچنین می کند. تسویه سریع اوراق بهادار با پول نقد را فراهم می

که در آنها دو طرف یک دارایی « تحویل در ازای پرداخت »های بین بانکی  سیستم

کنند )مانند اوراق بهادار و پول نقد(، امکان پرداخت و تحویل دارایی را  را معامله می

 طور همزمان فراهم کند به

1 
آوری و وابستگی  تاب

 سیستم پرداخت

بانکی به عنوان یک فرایند داخلی بالکچین در یک سیستم پرداخت و تسویه بین 

اصلی یا پشتیبان جهت تامین امنیت و پایداری شبکه در مقابل تهدیدهایی مانند 

نقص فنی شبکه، حوادث طبیعی، جرائم سایبری و دیگر موارد میتواند مورد استفاده 

سازی یک بالکچین به  قرار گیرد. اغلب، این مورد کاربردی با سایر مزایایی که پیاده

 شود. تواند ارائه دهد، همراه می ور بالقوه میط

0 
صدور اوراق قرضه و 

 مدیریت چرخه عمر

بالکچین در مزایده، صدور یا دیگر فرایندهای چرخه عمر اوراق قرضه جهت کاهش 

شود. همچنین بالکچین ممکن است در اوراق  هزینه و افزایش بهره وری استفاده می

المللی یا  های بین کشورهای مستقل، سازمانشده توسط  قرضه صادرشده و مدیریت

 های دولتی به کار گرفته شود. آژانس

» عنوان  توانند به های مرکزی یا رگوالتورهای دولتی در صورت لزوم، می بانک

 ها را رصد کنند. فعالیت« نودهای ناظر 

5 
فرایند احراز هویت 

 مشتری و ضدپولشویی

دیجیتال از بالکچین برای ردیابی و  1فرایندهای احراز هویت مشتری و ضدپولشویی 

منظور تسهیل فرایندها بهره  گذاری اطالعات پرداخت و هویت مشتریان به اشتراك به

های  برند. این فرایند ممکن است به یک پلتفرم هویت ملی دیجیتال یا سیستم می

اند،  ضدپولشویی که از قبل موجود بودههای  احراز هویت الکترونیکی یا سیستم

در پرداختها و  CBDCمتصل شوند. همچنین پتانسیل این کار وجود دارد که 

 های مالی به کار گرفته شود. ردیابی فعالیت

1 
تبادل اطالعات و 

 ها گذاری داده اشتراك به

ی های جایگزین برا شده یا غیرمتمرکز برای ایجاد سیستم پایگاههای داده توزیع

ها در نهادهای دولتی یا در بخش خصوصی مورد  گذاری اطالعات و داده اشتراك به

 گیرند. استفاده قرار می

                                                      
1
 Central Bank Digital Currrency(CBDC) 

2
 KYC/AML 
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 توضیحات وكار نوع كسب ردیف

1 
معامالت تجاری )ترید 

 (3فایننس

کارگیری یک پایگاه داده غیرمتمرکز که امکان انجام معامالت سریعتر، کارآمدتر و  به

امروزی که اغلب مبتنی بر  کند، همچنین فرایندهای معامالت تر را فراهم می جامع

بخشد. اطالعات  بر هستند را بهبود می کاغذ، نیازمند نیروی انسانی زیاد و زمان

کنندگان در پایگاه داده غیرمتمرکز ضمن  مشتری و سوابق تراکنش بین مشارکت

 شود. حفظ حریم خصوصی و محرمانگی، در صورت لزوم به اشتراك گذاشته می

 زنجیره تامین پول نقد 0

جایی وجه نقد از مراکز  بالکچین برای صدور، ردیابی و مدیریت تحویل و جابه 

شود؛ کاربردهای بالکچینی  تولیدی به شعب بانک مرکزی و بانک تجاری استفاده می

دهی  جایی وجوه و تسهیل گزارش گذاری یا جابه تواند شامل سفارش، سپرده می

 رگوالتوری نیز باشد.

 1تامین مالی جمعی 9

های موجود، امکان تامین مالی  کارگیری زیرساخت بالکچینی و استفاده از شبکه به

کند. در این ساختارها امکان ارزیابی اعتبار، اخذ  توسط عموم جامعه را ایجاد می

 تضمین و ارائه سهام در قبال دریافت سرمایه وجود دارد.

 1انتقال ارز 32

های قدیمی مبادالت را تغییر  شیوههای بالکچینی در صنعت رمیتنس،  استارت آپ

وکارهای قدیمی را از میان  های بیهوده مثل مدیریت مدل کسب خواهند داد و هزینه

های  به دنبال راهی برای کارآمدی بیشتر، هزینه ها  خواهند برداشت. این استارت آپ

 .کمتر، سرعت بیشتر و رابط کاربری بهتر برای انتقال وجه بین مرزی هستند

33 
 0شده خدمات مالی توزیع

 DeFiیا 

توانند به صورت  های مرتبط با بازار مالی هستند که افراد می جدیدترین زیرساخت

 گذاری بهره برند. های سرمایه فرد به فرد از فرصت
 

های جدیدی برای فرایندهای بانک  تواند قابلیت نکته مهم این است که فناوری بالکچین می

کنند، نه تنها های مرکزی همانگونه که فناوری و کاربردهای آن را ارزیابی می بانکمرکزی، فراهم کند. 

ها را در چارچوب فعلی و عملکردهای پولی بانک مرکزی باید چگونگی عملیاتی شدن این فناوری

سازی بالقوه فرایندها و عملکردهای جدید توسط فناوری را نیز  بررسی کنند؛ بلکه باید چگونگی فراهم

 ارزیابی قرار دهند.د مور
 

توسعهفناوریبالکچیندرایران-2-2

های  و با روشن شدن بیشتر جذابیت گذرد می ایراناز ورود بالکچین به در چندین سال اخیر که 

با این وجود بیشترین  های مختلفی به ارزیابی کاربردهای آن پرداختند. آن برای کشور، صنایع و بنگاه

در دو سال  . البتهمنحصر بر معامالت رمزارزی بوده است در ایران، این فناوریتمرکز و کاربردهای 

آغاز شده، ولی هنوز آزمایشی با محوریت صنعت بانکی نیز در کشور  –اخیر چندین فعالیت پژوهشی 

                                                      
1
 Trade Finance 

2
 Crowdfunding 

3
 Remittance 

4
 Distributed Finance 
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های کلیدی این بازیگران را که  شرح مختصر فعالیت (1) جدول دارند. قابل توجهی با بلوغ کامل فاصله 

 . (3199هاشمی، ) دهد رخ داده است، نمایش می 3199تا  3191های  در بازه سال
 

 ها های کلیدی آن ذینفعان نظام فناوری بالکچین کشور و فعالیت (1) جدول

 های شناسایی شده فعالیت مثال/نقش/ اعضا بازیگران عمده

 ها بنگاه

ها و  بانک

 موسسات مالی

چند بانک عمده کشور به صورت جدی وارد حوزه تحقیقق  

و و توسعه فناوری شده اند. مانند بانک ملی، آینقده، ملقت   

. به عنوان مثال مشارکت در بنیاد ققنقوس، تقدوین   مسکن

 بانک ملتسند استراتژی توسعه فناوری بالکچین توسط 

 ها دانشگاه
دانشققگاه صققنعتی شققریف آزمایشققگاه بالکچققین ایققران را  

 کند. مدیریت می

، ها تک فین

 ها آپ استارت

هقای   واردی در حقوزه توسقعه زیرسقاخت    های تقازه  شرکت

های معقامالت آنالیقن،    بالکچینی، استخراج رمزارز، پلتفرم

المللقی   های بقین  وکارهای بالکچینی در بستر پلتفرم کسب

های اریاتقک، سقیتکس، کقارچین     کنند. شرکت فعالیت می

اند. چند شرکت ماننقد ولکقس، ارزینجقا و     و... از این جمله

 دهند. نوبیتکس نیز پلتفرم معامالت آنالین ارائه می

های  شرکت

دهنده  ارائه

خدمات مالی و 

 زیرساخت

در حوزه بانکی خدمات انفورماتیقک و   ITدو شرکت مطرح 

توسعه زیرساختهای بومی بالکچین پرداخته انقد.   توسن به

مربققوط بققه رمزارزهققا توسققط    ATMهمچنققین دسققتگاه  

هایی مانند فرادیس البرز و سقیتکس سقاخته شقده     شرکت

 است. 

 ها ها/اتحادیه شبکه

ها و  کنسرسیوم

بنیادهای 

 خصوصی

بنیاد ققنقوس حاصقل مشقارکت چنقد بانقک خصوصقی و       

دولتققی و محوریققت شققرکت توسققن ایجققاد شققده اسققت.   

ی از جملقه  ا انهیرا یسازمان نظام صنف نیبالکچ ونیسیکم

 وکارهای فناوری بالکچین و رمقزارز  های حامی کسب شبکه

 باشد. می

های علمی  انجمن

 ها و شتابدهنده

ی خانه نقوآور  نیبالکچ شگاهیآزماانجمن بالکچین ایران و 

با فعالیت ایجاد زیست بوم بالکچینی و شتابدهنده شناخته 

 شده اند.  
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 های شناسایی شده فعالیت مثال/نقش/ اعضا بازیگران عمده

 نهادهای دولتی

دفتر ریاست 

 جمهوری

تققدوین الزامققات رمققزارز و اسققتخراج رمققزارز، تققدوین      

هقای   های بانکقداری دیجیتقال از جملقه فعالیقت     استراتژی

هققای نققو ماننققد  هئیققت دولققت در جهققت تسققهیل فنققاوری

 باشد. بالکچین می

 یها یمرکز همکار

 شرفتیتحول و پ

 یجمهور استیر

ایجادکارگروه رمزارز و توسعه فنقاوری بالکچقین و تقدوین    

هققای ایققن نهققاد  ای از فعالیققت سققند انتشققار رمزارزمنطقققه

 باشد. می

 بانک مرکزی ج.ا.ا

تدوین نسخه اول الزامات فعالیت در حقوزه رمقزارز، صقدور    

هقا و موسسقات    فعالیت رمزارزی توسط بانقک دستورالعمل 

هقای مبتنقی    مند کردن فعالیت مالی، تشکیل کارگروه نظام

 باشد. های این نهاد می بر رمزارز از فعالیت

 وزارت صمت

تدوین الزامات و دستورالعمل واردات تجهیقزات اسقتخراج   

های این نهقاد   صدور مجوز مزارع استخراج رمزارز از فعالیت

 باشد. می

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

چقارچوب   نیتقدو برگزاری همایش و رویدادهای تخصصی، 

هقای   در زمره فعالیت رمزارز یریکارگ به یوهایسنار لیتحل

 این وزارتخانه قرار دارد. 

معاونت علمی و 

فناوری ریاست 

 جمهوری

همکاری با سازمان فرابورس جهقت اجقرای پقروژه انتشقار     

 رمزارز، برگزاری رویدادهای تخصصی، 

شورای عالی 

 مجازی

تشکیل جلسقات همفکقری در حقوزه فنقاوری بالکچقین و      

 رمزارز

وزارت اقتصاد و 

 دارایی

تققدوین مسققتند راهکارهققای حرکققت بققه سققمت بانکققداری 

 باشد یهای این نهاد م دیجیتال از جمله فعالیت

های  گفتمان

اجتماعی/جامعه 

 هدف

کاربران نهایی 

 خدمات

نیاز به زیرساخت معامالت رمزارزی، پرداخت خرد آنالین و 

گقذاری کقم    ارزان، ارائه زیرساختهای تامین مالی و سرمایه

 هزینه و ساده

پیگیری و رصد اخبار فنقاوری، آمقوزش و تقرویج فرهنق       ها خبرگزاری
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 های شناسایی شده فعالیت مثال/نقش/ اعضا بازیگران عمده

 های بالکچینی و زیرساخت استفاده از رمزارزها

ها)از جنبه  تک فین

 تقاضا(

امکان ارائه خدمات پرداخت امن وسریع بدون وابستکی بقه  

هقای    گیقری از زیرسقاخت   سیستم بانکی، رفع قانونی بهقره 

وکارهقای جدیقد، امکقان     بالکچینی در جهقت آغقاز کسقب   

 المللی  های بالکچینی داخلی و بین دسترسی به پلتفرم

ه پولی پژوهشکد

 بانکی

برگزاری همایش ساالنه بانکداری الکترونیقک بقا محوریقت    

 رمزارز و تشکیل کارگروه ارزیابی فقهی رمزارزها -بالکچین

 از مهمترین فعالیتهای این نهاد است.
 

وکارهای مبتنی بر فناوری نوظهور بالکچین مورد توجه بیشتری بوده و  برخی از کسباز سویی 

وکارهای پررن   کسب (1) جدول های اجرایی، تحقیق و توسعه بر روی آنها صورت گرفته است.  فعالیت

 (.3199)هاشمی،  دهد در حوزه بانکی را نمایش می
 

 جود یا در حال توسعه مبتنی بر فناوری بالکچین در کشوروکارهای مو شناسایی کسب (1) جدول

 توضیحات وكار كسب  ردیف

 استخراج رمزارز 3

وکارها در این حوزه است که بعد از قانونی شدن  ترین کسب یکی از پرحاشیه

ها درخواست مجوز نموده و واردات تجهیزات  آن، تعداد زیادی از فارم

توان گفت اهدافی مانند  می یافت. در واقعافزاری مورد نیاز افزایش  سخت

گذاری و استفاده از رمزارزها برای مبادالت  سوداگری در معامالت، سرمایه

ها از جمله دالیل توجه بازیگران متعدد به  و کاهش اثرات تحریم  المللی بین

 باشد. وکار می رمزارزها و این نوع کسب

1 
ارائه زیرساخت 

 معامالت رمزارزی

های  وکار هنوز قانونی نبوده ولی تعداد زیادی از شرکت این کسبهرچند 

اند. بدین  کوچک به ارائه زیرساخت معامالت آنالین و آفالین رمزارز پرداخته

صورت که در حال حاضر کاربران نهایی برای خرید و فروش و مبادالت رمزارز 

 کنند. ها مراجعه می خود به این سایت

1 
انتشار رمزپول یا 

 ارزرمز

انتشار رمزپول در انحصار بانک مرکزی است با این وجود تمایل زیادی برای 

 ارائه و انتشار این نوع رمزارز توسط سایر ذینفعان وجود دارد.

0 

توکنیزاسیون 

طال، فلزات 

 بها و امالك گران

وکار بیشتر در حوزه بازار سرمایه قراردارد. هرچند به علت آثار  این نوع کسب

 مورد توجه رگوالتور بانکی قرار گرفته است.پولی آن 
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 توضیحات وكار كسب  ردیف

5 
احراز هویت و 

 شناخت مشتری

یکی از نیازهای شبکه بانکی امکان احرازهویت امن و غیرحضوری مشتری 

برای ارائه خدمات است. هرچند این سرویس به صورت متمرکز در بازار 

قق سرمایه وجود دارد اما در شبکه بانکی هنوز ارائه این نوع سرویس مح

 نشده است.

1 
توسعه پلتفرم 

 جامع بالکچینی

وکارهای بالکچینی است که  ترین کسب ترین و فنی توسعه زیرساخت از جدی

توسط دو شرکت در کشور در حال توسعه است. هدف از ارائه این پلتفرم 

 وکارهای مبتنی بر این فناوری است.  توسعه زیرساختی برای سایر کسب
 

بازیگران کلیدی صنعت بانکی به خصوص بانک مرکزی باید  در ایران نیزبا توجه به این موارد 

های امنیتی، مقیاس پذیری و  سازی یک شبکه بالکچینی را که شامل ریسک ها و معایب پیاده ریسک

بانک از این رو  شود، مدنظر قرار دهند. بینی نشده می های پیش کاربردپذیری و همچنین ریسک

نویس الزامات فعالیت در حوزه  ، اقدام به انتشار اولین نسخه پیش91در بهمن ماه  کزی ایرانمر

. که به دنبال خود باعث ورود بازیگران جدید به عنوان پیشران توسعه فناوری شده است رمزارزها نمود

ها  فعالیتنویس فعالیت در حوزه رمزارزها، برخی  در واقع بانک مرکزی با ورود خود در تدوین پیش

های خاص و همچنین اجازه فعالیت مراکز و  با پشتوانه 3مانند خرید و فروش، توکینزاسیون

 .(3199هاشمی و دیگران، ) های مبادله رمزارزی را با شرایط خاص مورد تایید قرارداده است کارگزاری

شت تا در تیرماه با این وجود، ظهور مخاطرات جدی در فضای پرداخت کشور، بانک مرکزی را بر آن دا

هایی را مجددا به صراحت اعالم نماید.  طی یک بیانیه جدید چهار بندی، هشدارها و ممنوعیت 90

هایی است  هدف از این اقدام که به زعم بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، مدیریت و کاهش ریسک

رمزارز کشور قابل وقوع که بعنوان پیامد رفتار برخی فعاالن اقتصادی و فناوری در فضای نابالغ 

همچین بانک مرکزی به کمک بازوی فنی خود، شرکت خدمات انفورماتیک، تشخیص داده شده است. 

. بانک مرکزی ایران و نهاد دولت در گذاری نموده است در توسعه یک پلتفرم بومی بالکچینی سرمایه

هاشمی و دیگران، ) استها حمایت کرده  تک گذاری به طور غیرمستقیم از فین قالب این سرمایه

 .(3190، شرکت خدمات انفورماتیک، 3199

 شواری عالی مبارزه با پولشوییی  ابالغیه بهتوان  می  یهای سایر نهادهای دولت از سایر فعالیت

شد. دفتر  صادر ها و موسسات مالی ممنوعیت به کارگیری رمزارزها خطاب به بانک مبنی بر

با ارائه گزارشی قانونگذاری در کشورهای مختلف را بررسی نموده  91های مجلس در شهریور  پژوهش

که منجر به ارائه طرح های مختلفی  و درانتها پیشنهادهایی را در حوزه داخلی کشور ارائه نموده است

طی  90ن در مرداد . هیئت وزیرا(3022اقتصاد آنالین، ) های تخصصی مجلس شده است از کمیسیون

                                                      
1
 Tokenization 
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بخشنامه ای چارچوب فعالیت رمزارز را اعالم نموده است. به دنبال این بخشنامه وزارت صمت 

 . به عموم صادر نموده است 90پیشنویس دستورالعمل جهت جواز استخراج رمزارز در شهریور 

فناورانهینظامنوآور-2-3

 یفناورانه، دارا یبا استفاده از چارچوب نظام نوآور یتوسعه فناور یندفرآ یلتحل ی گستره

 (،Lundvall, 2010، Edquist & Johnson, 1997ی )ساختار یکردهایاز جمله رو یمتفاوت یکردهایرو

 ,suursی )محرك نوآور یموتورها یا یکارکرد یاییپو (،Hekkert et al. 2007یندی یا کارکردی )فرآ

2010, suurs, 2007) در  یجامع یلبار تحل یناول (1221) 3هکرت است. یساختار -یو توأمان کارکرد

 یاستگذاریس یبرا یلنوع تحل ینداشت که ا یانفناورانه انجام داد و ب ینظام نوآور یرابطه با کارکردها

 یتتطابق را با وضع یشترینکه ب یکردیاز رو یریگ تر است. بهره تر و جامع ساده یاربس یتوسعه فناور

 مانند آنچه که در صنعت موبایل چین انجام شده استیا حتی فناوری اطالعات های نوظهور  حوزه ینا

(Liu et al, 2018)  ،کند و نقش  یفو رشد آنها را توص یریگ داشته و بتواند ابعاد مختلف شکل

فرصت  یها کردن پنجره یدرون یبرا یتا ابزار یدنما یفکارکردهای مختلف را در مراحل بلوغ آن توص

 است.  یدهگرد یقتحق ینبوده که منجر به انجام ا ییها شود، از دغدغه یامه

است که  یو توسعه نهادها و تعامالت یجادا یازمندو توسعه فناوریهای نوظهور ن یریگ شکل

برداری از  هها را در جهت خلق، انتشار و بهر حوزه ینو فناورانه موجود در ا یعلم های یتفعال توانند یم

برای  فناورانهنظام نوآوری  یک یریگ (. شکل3191 یگران،و د یمحمد)کنند  یتدانش و نوآوری هدا

 یزن یدر صنعت بانک یندر صنعت ضروری است. بنابرا ینفناوری مانند بالکچ یکی  توسعه

نظام  یریگ شکل یردرجهت فراهم نمودن بستری تالش کنند که به سبب آن، مس یدبا یاستگذارانس

 یریگ شکل ینداز عوامل اثرگذار بر فرآ یالزم است تا شناخت رو، ینشود. از ا یلنوآوری فناورانه تسه

آنها وضع  یکبرای تحر هایی یاستس توان یعوامل، م ین. با شناخت ایددست آ نظام نوآوری فناورانه به

 نمود. یعتسر یحتوسعه نظام نوآوری فناورانه را در جهت صح یرو مس

رویکردکارکردیبهنظامنوآوریفناورانه-2-4

مانند  یمتعددی وجود دارد. برخ اتیدرباره مفهوم و ابعاد کارکردهای نظام نوآوری نظر

از ابعاد  یکیهکرت و نگرو از کارکردهای نظام نوآوری به عنوان  جاکوبسون، جانسون، ست،یادکوئ

و از سوی  کنند یم ادینظام نوآوری  استگذارییدر س دییکل ابزاری و لیکننده ابعاد تحل نییتع دییکل

آفت دانسته و  کیبه کارکردهای نظام نوآوری را  یرتعاملیغ مانند لوندوال نگاه محدود و یبرخ گر،ید

هر چند که لوندوال  داند، یرا مناسب نم کارکردی کردیاستفاده از رو ،ینگاه نیدر صورت وجود چن

                                                      
1
 Hekkert 
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 هیبرای کارکردهای نظام نوآوری ارا یشنهاداتیپ موضوع دارد، خود نیبا وجود نگاه انتقادی که به ا زین

 (.3193باقری مقدم، ) کند یم

ها که  فعالیت ای ندهایاز فرآ یایه کارکردی نظام نوآوری، تمرکز خود را بر مجموعه کردهاییرو

 3991مدلهای کارکردی نظام نوآوری در سال  نیاول. دهند یقرار م رند،ینوآوری شکل بگ نظام در دیبا

و  افتهی شیافزا کردهایرو نیا ریاخ های سال در ژهیبه و ،اند افتهیاند و در طول زمان توسعه  مطرح شده

کارکردهای متفاوتی که توسط محققین مطرح برای  (0) لجدو . اند ای استفاده شده به طور گسترده

 .(Chaminade et al. 2018دهد ) های نوآوری بیان شده است را نمایش می انواع نظام

 های نوآوری از منظر محققین مختلف شناسایی کارکردهای نظام (0) جدول

 كاركردهای پیشنهاد شده نام محقق ردیف

3 
Galli and 

Teubal 
(1997) 

، و توسعه قیتحق -3بین عوامل نرم و سخت تمایز ایجاد کرده و عوامل سخت را محدود به )

به نهادهای ثالث مانند بخش تجارت و عموم( دانسته و عوامل  یو علم یخدمات فن هیارا -1

نهادهای  قیگذاری از طر استیس -1، و فناوری اطالعات، دانش انتشار -3نرم به موارد )

 انتشار-0ی مرتبط با اختراع، قوانین و استانداردها، سازی نهادها ادهیو پ یطراح -1ی، دولت

 ( تقسیم شده است.ای حرفه یهماهنگ -5ی و فرهن  علم

1 Johnson 
(2001) 

 -1، منابع و بودجه نیتأم -1در جهت نوآوری،   ها  برای شرکت زشهایمحرکها و انگ نیتأم -3

 ییشناسا -0برداری از منابع،  ایت مسیر بهرهدجهت ه نوآورانه یها فعالیت رییجهتگ تیهدا

 - 1تحریک و خلق بازار،  -1، تبادل اطالعات و دانش لیتسه -5، رشد نوآوری لهاییپتانس

 یحاصل از نوآور رییکردن مقاومتها در برابر تغ یخنث -0 یاجتماع نانیعدم اطم کاهش

1 Liu and White 
(2001) 

 کاربرد -1( دی)ساخت و تول سازی ادهیپ -1،(یو مهندس ای توسعه ادی،ی)بن قاتیتحق -3

 -5دانشهای مکمل(  عی)تجم وندیپ-0( ندییفرآ ای یمحصول های یخروج انی)مشتر یینها

 و پرورش آموزش

0 Edquist 
(2005) 

ت محصوالبازارهای  یده شکل -1( سازی تی)قابل 3تیقابل جادیا -1، و توسعه قیتحق -3

 رییو تغ خلق -5محصوالت جدید  مصرف کنندگان ازهایین ریو تفس نییتب -0 دیجد

دانش  ی نهیدر زم سازی شبکه – 1یی که به توسعه از مسیر نوآوری نیازمند هستند، سازمانها

 نوآوری یمنابع مال نیتأم -9 و انکوباتوری یپرورش های فعالیت - 0نهادها  رییو تغ خلق -1

 در حوزه نوآوری ای مشاوره خدمات -32و تجاری سازی دانش، 

5 Hekkert et al. 
(2007) 

ها  شبکه قیدانش از طر انتشار -1( رییادگیدانش ) توسعه -1 نانهیکارآفر یها فعالیت -3

 -1 منابع صیو تخص نیتام -1به بازارها  یده شکل -5 دهی به سیستم جهت -0

 کردن مقاومتها یو خنث بخشی مشروعیت

1 Bergek et al. 
(2008) 

دهی به بازار  شکل – 0های کارآفرینانه  فعالیت – 1دهی  جهت -1خلق و انتشار دانش  -3

 1توسعه اثرات جانبی مثبت -1دهی منابع  جهت  -1بخشی  مشروعیت -5

                                                      
1
 Competence building 

2
 Positive externalities 
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بر اهداف آن  تواند یوجود دارد که م هایی یتنظام نوآورانه فعال یکهمانطور که بدان اشاره شد در 

اند که  و ارائه شده بندی یمکارکردها توسط محققان مختلف تقس یا ها یتفعال ینباشد. ا یرگذارتاث

دانش،  تشارخلق و ان ینی،کارآفر یت( در هفت کارکرد فعال1221) هکرت توسط   ها آن ینمشهورتر

شده  یبند دسته بخشی یتمنابع و مشروع لیو تسه ینبازار، تام یده شکل یستم،به س یده جهت

 یها در نظام یمختلف به نوآور یکردهایمشترکات در رو ییاست. چارچوب کارکردها با هدف شناسا

نوآورانه   های نظام یلبه تحل ینوآور یو بخش یمل  یها حرکتی از نظام یرو در مس یافتمتعدد توسعه  

 یاعضا در راستا یاعضو  یک یابتدا به عنوان همکارشد. مفهوم کارکرد در  یینو تب یفتعر یفناور

محصوالت،  یرکردنکه همان توسعه، انتشار و کاربردپذ 3نظام نوآوری فناورانه یکبه اهداف  یدنرس

 تصور ینبد یفتعر ینبعد ا یها مطرح شد. درسال پیشینهدر  باشد، یم یدجد یندهایخدمات و فرآ

 کنند یم یداظهور پ ینوآور یکل ینداز فرآ یندفرآ یرز (3) شکل  کارکردها به ینتر شد که ا کامل

(Bergek, 2020.)  

ها را دو نشانه شناسایی  بندی سیر ثبت اختراع و تمرکز دسته ( خط1239) برگک و همکاران

تواند  می کند. که تواند جایگزین نظام فعلی شود، معرفی می می های آینده که ظهور فناوریکننده روند 

با  (1239برگک ) گیری یک نظام فناوری نوآورانه را روشن سازد. چگونگی توسعه در فاز اولیه شکل

ی واسط ها پردازد که چگونه شبکه می نظام نوآورانه فناوری، بدیندر  1رویکرد واسط نگرانهانتخاب 

های آن برای نظام نوآوری ملی فناوری چه خواهد  شوند و چالش می برای ظهور و بکارگیری آن تکمیل

برای نیل به این هدف از ترکیب چارچوب تحلیلی که ترکیبی از چارچوب نظام نوآوری  . از این روبود

نیز به بررسی ادساند . (Lukkarinen et al. 2018) برد بهره میاست،  فناورانه و کارکردهای واسط

 .  (Edsand, 2019)و تکمیل لیست کارکردها پرداخته است TISهای رویکرد کارکردی  محدودیت

ها  شاخص یناست. ا یابیارز یها کارکردها استفاده از شاخص یابیارز یکردهایاز رو دیگر یکی

 یارها از چهار مع قابل استفاده است. شاخص یزن ینظام نوآور یک ییکارا ییو شناسا یاستگذاریس یبرا

 یها بر داده یمبتن یدسترس یتقابل یدرك بودن، داراقابل  ی: به سادگباشند یقابل احصا م یاصل

 یگران،و د یرعمادیم) یریگ اندازه یتو داشتن قابل یموجود، داشتن ارتباط با اهداف نظام نوآور

 یففوق قابل تعر یکه در قالب کارکردها هایی یتچند نمونه از موارد و فعال (5) جدول  (. 1230

 .دهد یم یشهستند را نما

  

                                                      
1
 Technological Innovation System (TIS) 

2
 An intermediary approach 
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 (Edsand ، 1239 ،1230 گران،ید و یرعمادیم) گانه هفت یکارکردها یهاشاخص و ها مصداق (5) جدول

 ها مصداق كاركرد 

F1 فعالیت کارآفرینی 

ریزی در  ای و نمایشی، شروع و برنامه های تجربه ها، فعالیت ها و با تجربه تعداد وارد شونده

های نو، اندازه شرکت  ها از طرف بازیگران نوزاد در فناوری ها، کسب تجربه و فعالیت پروژه

شده یا وارد  های صادرات محور، تعداد شرکتهای که از اکوسیستم خارج ها، فعالیت

 شوند،  می

F2 خلق دانش 

ها و اختراعات تحقیقاتی  تامین سرمایه برای تحقیق و توسعه پایه و کلی، پروژه

های  ریزی شده یا در حال انجام، انتشار متون علمی مرتبط با فناوری، تشکیل شبکه برنامه

 پژوهشی

F3 انتشاردانش 
های برگزار شده با محور  ها یا سایر همایش کنفرانسها،  اندازه و کثرت شبکه، تعداد کارگاه

 المللی های صنعت، تبادالت دانش ملی بین سازمانی و بین فناوری نو، ارتباط میان انجمن

F4 
دهی به  جهت

 سیستم

اهداف و انتظارات مدنظر دولت یا صنعت از فناوری نو در شکل تنظیم مقررات یا 

نوشتارهای تاثیرگذار در انتظارات، منظر آینده های خاص، تعداد مقاالت و  گذاری هدف

 انتظارات و اعتقادات مثبت یا منفی خبرگان های سنتی، های فناوری نگری از جایگزین

F5 ی بازارده شکل 

های خاص(،  تعداد بازارهای نوزاد، حمایت از ورود بازار به فناوری )مانند ایجاد محیط

ای، شکل و اندازه  های تعرفه مالیاتی و حمایتهای  استانداردهای محیطی، معافیت

های بازار مالی در قالب  و مشوق 3ایجادشدهبازارهای شکل گرفته، سهم واردات، ظرفبت 

 رگوالتوری یا انگیزشی

F6 
تامین و تسهیل 

 منابع

های تخصیص داده شده توسط دولت و صنعت برای تحقیق  منابع مالی و فیزیکی یا یارانه

های مادی و غیرمادی منابع  های انسانی( در حوزه فناوری نو، حمایت لیت)قاب و توسعه

 های مکمل برای بازیگران کلیدی،  المللی، دارایی خارجی و بین

F7 بخشی مشروعیت 

های اقتصادی و  های رسمی و شناخته شده در حوزه گری توسط گروه های البی فعالیت

ها، دولت و  سازی سازمان توسط فرهن سیاسی، تغییرات نظرات و شناخت عمومی جامعه 

های سیاسی در  های اجتماعی، بحث های نو در رسانه ...، پشتیبانی و مقبولیت فناوری

 های مرتبط با ارزیابی فنی ها، پژوهش مجلس و رسانه

                                                      
1
 Installed Capacity 
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آنهاسازیدرونیفرصتوهایپنجره-2-5

باشد، مرتبط  می خارجی نیروهایکه حاصل  فرصتی های پنجرهکامال به وجود  واردین تازهجهش 

 اساسی تغییرات یا مالی  های بحرانساختار بازار،  تغییرفناورانه،  بنیادین پیشرفتمانند  نیروهاییاست. 

موضوع، ظهور  ینا یرو(. پYap and Truffer, 2018; Lee and Malerba, 2017در کشور) سیاسی

پاسخ  ها  به آن بایست یفقط م ینوارد که تازه دش یدانسته م یرونیامر ب یک یشترفرصت پ  یها پنجره

کشورها در گذشته  این های در بنگاه یانباشت فناور ییبه توانا ها  پنجره یناخذ ا یی. توانادادند یم

،  بنیادین راهبردهای طریقاز  توانند میچگونه  واردین تازه سایرپرسش که  اینهنوز  . ولیوابسته بود

 Kwak andبرقرار است ) آیند،زمان، فائق  بهترینخود، در  پایین جایگاهبر مشکل  موثریبه صورت 

Yoon, 2020.) 

، ایجاد شده در محیط خود فرصت های  پنجرهبالفعل کردن همپایی برای  پژوهشگران حوزه 

دهی مسیرهای بالقوه  در شکل ،خود را به تعامل فعاالنه راهبردها برای بازیگران مختلف انداز چشم

دهند. این فرآیندها شامل راهبردهایی فراتر از  میفنی درحال ظهور تغییر -ی یک نظام اجتماعی آینده

ندی که با شفافیت بیشتری تعامالت راهبردی م گری خواهد بود. لذا یک چارچوب نظام البیصرفا یک 

ابزار  ه شامل. چارچوبی ک(Yap and Truffer, 2018)مورد نیاز خواهد بود عمده بازیگران را ترسیم کند، 

نرم )هماهنگی و اطالعات( و ابزار سخت )قانون، سیاست، استاندارد و پشتوانه مالی( برای حرکت در 

 (.Weber and Rohracher, 2012)خواهد بود مسیر تغییر 

های  پنجره همانطور که پیشتر اشاره شد پیش شرط جهش کشورها و صنایع، بهره بردن از مزایای

 .شود می فرض وارد تازهیک امر بیرونی برای بازیگران کشورهای  ها  پنجره ینفرصت است. معموال ا 

فرصتی که خارج از حیطه آنها ایجاد شده الگو برداری  های  پنجره بدین معنی که اینگونه بازیگران از

یا فناوری نانو  ای هستهمانند فناوری  ،های نو برداری از فناوری در بهرهمشروعیت جهانی ایجاد کنند. 

ورود و برای  ی در حال توسعهکشورهابرخی مندی  عالقهبازه زمانی باعث یک در  ،(3191احمدوند، )

سی قرار گیرد این است که در راما موضوعی که الزم است مورد برشد. سرمایه گذاری در این حوزه 

یی ها فعالیتمهم بوده آنچه که  باشد،ی فرصتی برای این کشورها قابل کشف ها ی که پنجرهشرایط

توانند انجام دهند. اینکه بازیگران خاص  می های فناوریسیر خطِدهی  واردین برای شکل ه تازهک است

های  پنجره به سازی با نگاه درونی بدین معنی است کهتاثیرگذار باشند  سیرهای فناوری خطِچگونه در 

ر روند ایجاد تغییر است و نهادهایی ددهی  جهتاست. این تاثیرگذاری همان  فرصت نگریسته شده 

  .(Yap and Truffer, 2018کنند ) مانند دولت در راستای آن حرکت می

که با این  3دهی فناوری تجهفرصت، از مفهوم  یها پنجره کردن برای تحلیل درونی یاپ و تروفر

دهی فناوری امری است فراتر از  تجه.  (Yap and Truffer, 2018)دنکن زه مرتبط است، استفاده میحو

                                                      
1
 Directionality 
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توسعه یک فناوری برتر و حاصل تالش جمعی در راستای رسیدن به یک تصویر مدنظر جمع و مورد 

ها  فرصت ،توسط آن ینوارد است که تازه یندیفرصت فرآ  یها کردن پنجره یدرون باشد. اجماع آنها می

 یفناور یرهایس خاص که شامل خطِ ینشگز یطمح یکرا به  بینی یشقابل پ یجهان یداتوتهد

هوا،  آب و یجهان ییراتتغ ید)مانند آلمان( از تهد یی. به عنوان مثال کشورهادهند یهستند، انتقال م

 یدپذیرتجد  های یانرژ یشدن به قطب صنعت یلتبد های یاستس یاجرا یبرا ای یزهبه عنوان انگ

 (.Hoppmann et al., 2014) برند یبهره م یندهدرآ

باشد.  اند که شامل سه بخش می ارائه داده را ( چارچوب پژوهشی1212) کواك و یون چنینهم

سازی  فرصت بیرونی بوده و در بخش دوم به درونی های  بخش اول معرفی عواملی است که منشا پنجره

 واردین مورد بحث و بررسی قرار فرصت پرداخته شده است. بخش سوم نیز همپایی تازه های  پنجره این

 هاول و دوم یک رابطه دوطرف های  مشخص است میان بخش (3) شکل  گرفته است. همانطور که در

به  یندوار وجود دارد. بدین صورت که ارتباط از سمت بخش اول به دوم به معنای این است که تازه

بصورت غیرفعال/انفعالی  ،که به دالیلی در صنعت پیشرو ایجاد شده است ،فرصت بیرونی های  پنجره

های  در مراحل ابتدایی همپایی، اغلب به صورت منفعالنه به پنجرهواردین  تازهدر واقع  3دهد. پاسخ می

دهند. از سویی  ، پاسخ میباشد می پیشروصنایع  های  فرصت بیرونی که به شکل اخذ و واردات فناوری 

وارد به عامل پنجره  دیگر ارتباط از بخش دوم به بخش اول به معنای پاسخ فعاالنه/کنشگرانه تازه

 به نهبه صورت فعاال ذینفعانوارد رشد کند،  تازه تصنعیک  گاههراین بدین معنی است فرصت است. 

. برند میبهره  از آن نوآوری موثر خود به کمک نظامو  پاسخ داده فرصت بیرونی ایجادشده های  پنجره

ای از  واردین الزم است مجموعه در بخش دوم بدین موضوع پرداخته شده است که برای تازه

فرصت را با توجه به زمینه داخلی کشور خود  های  سازی پنجره نوآورانه برای درونی ی ها فعالیت

مجزای فناوری،  قرار دادن سه دیدگاه رمدیریت کنند. تمرکز بر شش کارکرد نظام نوآوری با مدنظ

 نمایش داده شده است.  (3) شکل نهادی و تقاضا، در 

                                                      
 دانند. های فرصت برای تازه واردین می ( تغییر در مقبولیت دریک صنعت رهبر را باعث ایجاد پنجره1212)کواك و یون  33
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 (Kwak and Yoon, 2020) فرصت بیرونی و درونی و فرآیند درونی کردن های  هارتباط پنجر (3) شکل

توان با شناسایی پنجرهمی ،(3) شکل  نمایش داده شده در ،از این رو و با استفاده از رویکرد فوق

بر  یمبتنی کشور های فرصت در بانکدار ها پرداخت. اگر پنجره سازی این پنجره های فرصت، به درونی

حذف توان به  می، ودش یبند دسته یو نهاد یاستیس ی،فرصت بازار و تقاضا، فناور  سه پنجره

به  ،(Kuebler, 2018) و اشتراك اطالعات یتدر حوزه احراز هو یرمتمرکزارائه خدمات غ ی،گر واسطه

با استفاده از شبکه  یبانک یو انطباق با خدمات فعل آورینو یجادا یتقابل ،عنوان پنجره فرصت تقاضا

از موارد مرتبط با  ،ها تک ینف یبرا ینبالکچ یبزرگ و شبکه عموم یگرانباز یبرا ینیبالکچ یخصوص

در حوزه رمزارزها،  یشده توسط بانک مرکز یندستورالعمل تدو ینهمچن ، ویفرصت فناور یها پنجره

خدمات  یارائه برخ یبرا ای یزهها، انگ یتمشکالت و محدود یجادا یرغمکه عل المللی ینب های یمتحر

 نهادی – یاستیفرصت س یها به عنوان پنجره کند، یم یارا مه یالملل ینمانند انتقال وجه ب یبانک

 .(3199هاشمی و دیگران، کرد ) ییشناسا

شناسیروش-3

و  یمرتبط در صنعت بانک یکارکردها ییدتاشناسایی و روش کمی به منظور  در این پژوهش از

پیمایشی بوده و برای  -اعتباریابی آن استفاده شده است. روش پژوهش بخش کمی از نوع توصیفی

، بر از این رو. (Denscombe, 1998) استفاده شده است استنباطیها از آمار توصیفی و  تحلیل داده

ها و  که شامل مصداق (5) جدول های   های فرصت صنعت بانکی و بر اساس داده  پنجرهاساس 

مدیران، خبرگان و  ای طراحی شده و بینپرسشنامه گانه است، هفت یکارکردها یها شاخص

 کشور توزیع شد. یو نظام بانک ینبالکچفناوری  یمآشنا با مفاه ینمتخصص

گیری تصادفی ساده استفاده شده است. این افراد در زمینه فنی،  برای انتخاب افراد از روش نمونه 

دانشگاهی -های پژوهشی های دولتی، خصوصی و سازمان دوحوزه، و در سازمان وکاری یا هر کسب
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است.  تایی برای نظرخواهی خبرگان انتخاب شده در این پرسشنامه طیف لیکرت پنج کردند. فعالیت می

پاسخنامه کامل جمع آوری  02با توجه به محدود بودن جامعه آماری متناسب با پژوهش مجموعا 

استفاده  SPSSافزار  پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ با کمک نرمبررسی شده که به منظور 

شده پرسش، در تمامی موارد ضریب محاسبه  52شد. طبق تحلیل بعد از حذف سه سوال از مجوعه 

 2.1حاصل شد. سواالت حذف شده در تحلیل تاییدی عاملی نیز دارای بارعاملی کمتر از  2.1بیش از 

 اند. بوده

جهت ، انتشار دانش، خلق دانشبه ترتیب کارکردهای  ،(3) شکل  طبق کارکردهای مورد آزمون

انتخاب  یبخش ، مشروعیتمنابع دهی ، جهتبازار دهی ینی، شکلکارآفر های یستم، فعالیتبه س یده

نهفته و  رهاییمتغ نیروابط ب یررسبه بالزم بود  ، مدل رییگ بخش اندازه یابیارزبرای  شده است.

 ییایپا ایو اعتماد  ییروا ایاعتبار  نییهدف تع نجایا رد .پرداخته شودآشکار مدل  رهاییمتغ

 ایها  شاخص ایمطرح است که آ مسئله نیا ییروا ایهای مورد نظر است. در بحث اعتبار  رییگ اندازه

را. در مقابل  گریید زیچ ایکنند که مدنظر محقق است  می رییگ را اندازه زیاشکار همان چ رهاییمتغ

موضوع  یهای مورد استفاده با چه دقت موضوع سرو کار دارد که شاخص نیبا ا ییایپا ایله اعتماد امس

 یساختار درون لیبه منظور تحل. از این رو (311، 3100کالنتری، کنند ) می رییمورد نظر را اندازه گ

 لی، از ابزار تحل)کارکردهای نظام نوآوری( مکنون ریدهنده هر متغ لیتشک عوامل کشف پرسشنامه و

 استخراج و  مکنون ریمتغ شده مربوط به هر رییگ معادالت اندازه شده است واستفاده  دیییتاً یعامل

 صورت گرفته است. LISRELافزار  درنرم قیهای تحق سازه دیییتاً یعامل لیتحلشوند.  تفسیر می

یی ابتداگام می این پژوهش سه گام برداشته شده است. در کهای  از این رو به منظور تحلیل داده

است.  اسمیرنوف استفاده شده-از آزمون کولموگروف ی گردآوری شدهها نرمال بودن دادهجهت تعیین 

 ایجامعه  کی نیانگیم یآمار فرضیهکارکردها از آزمون  یاثربخش تیوضع یابیسپس به منظور ارز

در مرحله نهایی نیز با استفاده از نتایج تحلیل عاملی تاییدی  .شود یاستفاده م یا نمونه کی Tآزمون 

آزمون  نتیجهدر  SPSS افزار به کمک نرم لیپس از تحلمعناداری روابط مورد آزمون قرار گرفته است. 

 نیا یبود، به معن صدم 5کوچک تر از  p یعنیدار بود  یاگر آزمون معن ،رنوفاسمی –کولموگروف 

آزمون  نیا جهیاگر نت نی. بنابرامیاستفاده کن کیمترااز آزمون ناپار دیو با ستیع نرمال نیاست که توز

 وجود دارد. کیرامترپا یها دار نباشد امکان استفاده از آزمون یمعن

آشکار مدل  یرهاینهفته و متغ یرهایمتغ ینروابط ب یبررسالزم است به  یی،در مرحله نها

ارزیابی شاخص مدنظر در هر پرسشنامه و  یساختار درون یلرو به منظور تحل ین. از اخته شودپردا

 .شده است استفاده ییدیتاً یعامل یلابزار تحلگویه 
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 مدل تاثیرگذاری متغیرها بر کارکردهای هفت گانه (1) شکل

بر  که ،شده سازی درونی های الزم که منجر به تعیین سازوکارهای الزم برایتعیین شاخصبرای 

 ، همانطور که پیشتر(Kwak and Yoon, 2020است ) فناورانه ینظام نوآور یکارکردها کردیاساس رو

یک مرتبط با هر و متعدد  یسازوکارهاو ها شاخصدر ابتدا . شده است یط اساسی گاماشاره شد چند 

آوری  جمع (5) جدول در قالب  ،(1230بر اساس مطالعه میرعمادی و همکاران ) TIS کارکرداز هفت 

حاصل از های  بر اساس یافتهو  بوم فناوری بالکچین در صنعت بانکی متناسب با زیستشده و سپس 

 نیبالکچ یفناور یها ها و مولفه جنبه پیرامون ،االت و منابعمق این نویسندگان و سایر پژوهش پیشین

ها در قالب  . این شاخصاند شده یساز تناسبم ،(3) شکل و با الگوی  ،متعدد نفعانیبا ذو گفتگو 

 کیمرتبط با  یها از شاخص یکیهر پرسش به در واقع  قرار گرفته است.خبرگان پیش روی  پرسش

است که  یمعن نیبه ا نیمتمرکز شده است. ا ،یو صنعت بانک نیبالکچ یفناور یکارکرد، در فضا

فرصت  یها پنجره یساز یدرون یراسازوکار ب کاهمیت ی نییبه تع تواند یهر شاخص م یگذار ارزش

 یساز یکه منجر به درون ییسازوکارها ینقش اثرگذار زانیدهندگان به م رو پاسخ نیا از منجر شود.

  .اند داده امتیازشوند،  یفرصت م یها پنجره

هایافته-4

های مرتبط با  ها و شاخص که در بخش قبل اشاره شد، در گام ابتدایی براساس مصداقهمانطور 

های فرصت فناوری  و با توجه مبانی نظری و پنجره (5) جدول اشاره شده در  هر هفت کارکرد
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در  ،های مرتبط با یک کارکرد ای تدوین شد که هر پرسش به یکی از شاخص نامه پرسشبالکچین، 

گذاری هر  ارزشاین یه این معنی است که . متمرکز شده است ،فضای فناوری بالکچین و صنعت بانکی

طی های فرصت شود. از این رو  سازی پنجره یک سازوکار برای درونیتعیین تواند منجر به  شاخص می

ها،  ها در سه گام مطرح شده در روش پژوهش، بعد از اطمینان از نرمال بودن داده دادهتحلیل 

بوده، مورد پذیرش قرار داده و بر اساس مقدار بار  2.1هایی که دارای ارزش بار عاملی بیش از  گویه

 بندی شده است.  عاملی، اولویت اثربخشی هر کدام از سازوکارها در هر کارکرد تعیین و رتبه
 

کارکردخلقدانش-4-1

. همانطور که ها دارد نشان از نرمال بودن داده رنوفاسمی –کولموگروف نتایج حاصله از آزمون 

 کی نیانگیم یاز آزمون آمار قیتحق یرهایهر کدام از متغ تیوضع یبررس یتر اشاره شد برا قبل

در طراحی شده  های کارکرد گیری پرسشنامه مدل اندازه (1) شکل . همچنیننمونه استفاده شده است

حالت تخمین استاندارد میزان تاثیر هر  دهد. بارهای عاملی در نشان میرا حالت تخمین استاندارد 

 دهد. نس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان میها را در توضیح و تبیین واریا کدام از متغیرها و یا گویه
 

 
 برآوردهای استانداردشده در متغیر خلق دانش (1) شکل

 

ه میزان همبستگی هر گویه به عنوان یک متغیر آشکار با عبارت دیگر بار عاملی نشان دهند به

باشد. در این تحلیل برای تعیین کفایت برازش مدل با  کارکرد خلق دانش به عنوان متغیر مکنون می

های آزمون برازش  ها، از چندین شاخص نیکویی برازش بهره برده شده است. نتایج این شاخص داده

 است. نمایش داده شده (1) جدول مدل در 
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 جدول متغیرهای اصلی برازش مدل  (1) جدول

شاخص آزمون 

 برازش مدل
 توضیحات مقدار

CFI 3.2 
دهنده برازش بهتر است و در حالت  شاخص برازش تطبیقی هر چه بزرگتر باشد نشان

 شود. برازش قابل قبول می 2.9بزرگتر از 

RMSEA 2.2 
برازش مناسبی حاصل ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب هر چه کوچکتر باشد 

 برازش قابل قبول است 2.21شده و در صورت کمتر از 

X
2
/df 3 

 2.25برای برازش مناسب ایده آل است که مقدار خی دو دارای سطح معنادای بیشتر از 

  بر درجه آزادی کمتر از سه باشد  1باشد یا مقدار نسبت خی 

GFI 2.90 
دهنده برازش بهتر است و در حالت بزرگتر  شاخص برازندگی هر چه بزرگتر باشد نشان

 شود. برازش قابل قبول می 2.9از 
 

گیری شده  های اندازه های و فعالیت توان شاخص ها می همچنین با توجه به نتایج این تحلیل

Rارزیابی نمود. قابل ذکر است که  (1) جدول مرتبط با کارکرد خلق دانش را به صورت 
 انسیواریا  2

 نییمستقل تب یرهایوابسته توسط متغ ریمتغ راتییدهد که چند درصد از تغ نشان می شده نییتب

 شود. می
 

 نتایج تحلیل عاملی تاییدی کارکرد خلق دانش (1) جدول

شماره 

 گویه

گیری  شاخص اندازه

 شده

بار 

 عاملی
R

2
 

آماره 
T 

 میانگین
انحراف 

 معیار
T 

سطح 

 معناداری

3 
گذاری در  اهمیت سرمایه

 علوم پایه موجود
2.13 2.29 1.11 1.3 3.2 2.0 2.19 

1 
ایجاد رشته دانشگاهی در 

 حوزه بالکچین
2.01 219 0.9 1.1 3.3 1.3 2.21 

1 
تحقیقات پروژه ای 

 ها داخلی توسط بانک
2.03 2.31 1.2 1.9 2.90 9.1 2.2 

0 
آموزش عملی و کسب 

 تجربه
2.11 2.25 3.1 0.2 2.09 32.0 2.2 

5 
های پژوهشی برای  شبکه

 مبادالت
2.00 2.1 1.1 1.1 2.11 0.5 2.2 

1 
افزایش ثبت اختراع و 

 مقاالت علمی
2.00 2.10 1.5 1.1 2.0 1.1 2.2 
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کارکردانتشاردانش-4-2

ها دارد. برای این کارکرد نیز مانند کارکرد خلق  دادهنتایج حاصله از آزمون نشان از نرمال بودن 

 دانش، آزمون میانگین یک نمونه ای صورت گرفت.
 

 
 برآوردهای استانداردشده در متغیر انتشار دانش (0) شکل

 

را در حالت تخمین استاندارد طراحی شده  های کارکرد گیری پرسشنامه مدل اندازه (0) شکل 

حالت تخمین استاندارد میزان تاثیر هر کدام  در Lisrel افزار نرمحاصل از دهد. بارهای عاملی  نشان می

در  .دهد را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان میها  از متغیرها و یا گویه

نمایش داده شده است،  (0) جدول ها، نتایجی که در  این تحلیل برای تعیین کفایت برازش مدل با داده

 شده است. حاصل
 

 جدول متغیرهای اصلی برازش مدل  (0) جدول

شاخص آزمون 

 برازش مدل
 توضیحات مقدار

CFI 3.2 
دهنده برازش بهتر است و در حالت  شاخص برازش تطبیقی هر چه بزرگتر باشد نشان

 شود. برازش قابل قبول می 2.9بزرگتر از 

RMSEA 2.239 
باشد برازش مناسبی حاصل ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب هر چه کوچکتر 

 برازش قابل قبول است 2.21شده و در صورت کمتر از 

X
2
/df 3 

برای برازش مناسب ایده آل است که مقدار خی دو دارای سطح معنادای بیشتر از 

  بر درجه آزادی کمتر از سه باشد  1باشد یا مقدار نسبت خی  2.25

GFI 2.90 
دهنده برازش بهتر است و در حالت بزرگتر  نشاخص برازندگی هر چه بزرگتر باشد نشا

 شود. برازش قابل قبول می 2.9از 
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 نتایج تحلیل عاملی تاییدی کارکرد انتشار دانش (9) جدول

شماره 

 گویه

شاخص اندازه گیری 

 شده

بار 

 عاملی 
R

2
 

آماره 
T 

 میانگین
انحراف 

 معیار
T 

سطح 

 معناداری

1 
تنوع و فعالیت بازیگران 

 اکوسیستم
2.90 2.91  0.21 2.91 9.0 2.2 

0 
ها و  برگزاری کنفرانس

  ها  کارگاه
2.10 2.31 1.2 1.90 2.09 -2.1 2.51 

 2.2 31.5 2.13 0 0.5 2.10 2.51 ارتباط ذینفعان کلیدی 9

32 

های علمی و  مشارکت

پژوهشی در سطح 

 الملل بین

2.1 2.11 1.1 0 2.11 33.1 2.2 

33 

 
 2.2 1.5 2.91 1.1 1.1 2.15 2.59 های بزرگ فعالیت بانک

 2.2 1.1 2.01 1.1 1.1 2.11 2.50 تشکیل کنسرسیوم 31

  

کارکردجهتدهیبهسیستم-4-3

اسمیرنوف -کولموگروفنتیجه آزمون  SPSSافزار  ها به کمک نرم برای محاسبه نرمال بودن داده

 ها دارد. محاسبه شده است. نتایج حاصله از آزمون نشان از نرمال بودن داده
 

 
 برآوردهای استانداردشده در متغیر جهت دهی به سیستم (5) شکل

 

را در حالت تخمین استاندارد طراحی شده  های کارکرد گیری پرسشنامه مدل اندازه (5) شکل 

ها را در توضیح و  حالت تخمین استاندارد میزان تاثیر هر کدام از گویه دهد. بارهای عاملی در نشان می
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در این  .دهد نشان می )کارکرد جهت دهی به سیستم( ر یا عامل اصلیتبیین واریانس نمرات متغی

نمایش داده شده است،  (32) جدول ها، نتایجی که در  تحلیل برای تعیین کفایت برازش مدل با داده

 حاصل شده است.
 

 جدول متغیرهای اصلی برازش مدل  (32) جدول

شاخص آزمون 

 برازش مدل
 توضیحات مقدار

CFI 2.93 
دهنده برازش بهتر است و در حالت  شاخص برازش تطبیقی هر چه بزرگتر باشد نشان

 شود. برازش قابل قبول می 2.9بزرگتر از 

RMSEA 2.35 
مناسبی حاصل ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب هر چه کوچکتر باشد برازش 

 برازش قابل قبول است 2.21شده و در صورت کمتر از 

X
2
/df 1.1 

 2.25برای برازش مناسب ایده آل است که مقدار خی دو دارای سطح معنادای بیشتر از 

  بر درجه آزادی کمتر از سه باشد  1باشد یا مقدار نسبت خی 

GFI 2.00 
رازش بهتر است و در حالت بزرگتر دهنده ب شاخص برازندگی هر چه بزرگتر باشد نشان

 شود. برازش قابل قبول می 2.9از 

 
 نتایج تحلیل عاملی تاییدی کارکرد جهت دهی به سیستم (33) جدول

شماره 

 گویه

شاخص اندازه گیری 

 شده

بار 

 عاملی
R

2
 

آماره 
T 

 میانگین
انحراف 

 معیار
T 

سطح 

 معناداری

 2.2 31.0 2.01 0.35  2.00 2.91 انتظارات و نظر نخبگان 30

35 
وکارهای  خلق کسب

 جدید
2.00 2.11 33.9 0.2 2.91 9.1 2.2 

 2.2 1.1 2.19 1.10 0.1 2.50 2.11 وکار انتخاب نوع کسب 31

31 
اخذ نظرات توسط بانک 

 مرکزی
2.11 2.53 0.2 0.0 2.11 39.9 2.2 

30 
وکارهای  بهبود کسب

 موجود
2.5 2.15 0.1 1.1 2.11 0.3 2.2 

39 
کلیدی و  انتظار بازیگران

 نگاه به آینده
2.51 2.10 5.3 0.0 2.10 39 2.2 

 

هایکارآفرینانهفعالیتکارکرد-4-4

اسمیرنوف -کولموگروفنتیجه آزمون  SPSSافزار  ها به کمک نرم برای محاسبه نرمال بودن داده

 ها دارد. محاسبه شده است که نشان از نرمال بودن داده
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 های کارآفرینانه متغیر فعالیتبرآوردهای استانداردشده در  (1) شکل

 

را در حالت تخمین استاندارد طراحی شده  های کارکرد گیری پرسشنامه مدل اندازه (1) شکل 

ها را  میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و یا گویهحالت تخمین استاندارد  دهد. بارهای عاملی در نشان می

در این تحلیل برای تعیین  .دهد در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می

 نمایش داده شده است، حاصل شده است. (31) جدول ها، نتایجی که در  کفایت برازش مدل با داده
 

 جدول متغیرهای اصلی برازش مدل  (31) جدول

شاخص آزمون 

 برازش مدل
 توضیحات مقدار

CFI 2.91 
دهنده برازش بهتر است و در حالت  شاخص برازش تطبیقی هر چه بزرگتر باشد نشان

 شود. برازش قابل قبول می 2.9بزرگتر از 

RMSEA 2.20 
میانگین توان دوم خطای تقریب هر چه کوچکتر باشد برازش مناسبی حاصل  ریشه

 برازش قابل قبول است 2.21شده و در صورت کمتر از 

X
2
/df 3.1 

 2.25برای برازش مناسب ایده آل است که مقدار خی دو دارای سطح معنادای بیشتر از 

  بر درجه آزادی کمتر از سه باشد  1باشد یا مقدار نسبت خی 

GFI 2.91 
دهنده برازش بهتر است و در حالت بزرگتر  شاخص برازندگی هر چه بزرگتر باشد نشان

 شود. برازش قابل قبول می 2.9از 
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 های کارآفرینانه نتایج تحلیل عاملی تاییدی کارکرد فعالیت (31) جدول

شماره 

 گویه

گیری  شاخص اندازه

 شده

بار 

 عاملی
R

2
 

آماره 
T 

 میانگین
انحراف 

 معیار
T 

سطح 

 معناداری

12 
اثر تعداد تجربه داخلی 

 بر بلوغ فناوری
2.11 2.1  1.31 3.3 3.1 2.1 

13 
سیاستگذاری دولت و 

 بانک مرکزی
2.13 2.10 5.10 1.31 3.2 3.3 2.1 

11 
های عملیاتی و  پروژه

 پژوهشی داخلی
2.0 2.10 0.20 0.2 2.03 33.5 2.2 

11 
وکار  انتخاب نوع کسب

 ها توسط بانک
2.11 2.31 1.21 1.9 2.95 0.0 2.2 

 2.2 5.1 2.91 1.1 1.15 2.31 2.0 ها تک اثر ورود فین 10

15 
ورود افراد بیشتر به 

 جامعه بالکچینی
2.11 2.05 1.10 1.2 3.1 2.0 2.1 

 2.2 1.0 3.2 1.0 5.11 2.19 2.11 های بزرگ ورود شرکت 11

 2.23 1- 2.91 1.1 0.29 2.11 2.01 نمایشگاهیهای  فعالیت 11

 

بازاریدهشکلکارکرد-4-5

 (1) شکل ها دارد. همچنین  در این کارکرد نیز نتایج حاصله از آزمون نشان از نرمال بودن داده

 دهد. نشان میرا در حالت تخمین استاندارد طراحی شده  در کارکرد گیری پرسشنامه مدل اندازه
 

 
 برآوردهای استانداردشده در متغیر شکل دهی بازار (1) شکل
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ها را در  ز متغیرها و یا گویهحالت تخمین استاندارد میزان تاثیر هر کدام ا بارهای عاملی در

در این تحلیل برای تعیین کفایت  .دهد توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می

 نمایش داده شده است، حاصل شده است. (30) جدول ها، نتایجی که در  برازش مدل با داده
 

 جدول متغیرهای اصلی برازش مدل  (30) جدول

شاخص آزمون 

 برازش مدل
 توضیحات مقدار

CFI 3.2 
دهنده برازش بهتر است و در حالت  شاخص برازش تطبیقی هر چه بزرگتر باشد نشان

 شود. برازش قابل قبول می 2.9بزرگتر از 

RMSEA 2.219 
خطای تقریب هر چه کوچکتر باشد برازش مناسبی حاصل ریشه میانگین توان دوم 

 برازش قابل قبول است 2.21شده و در صورت کمتر از 

X
2
/df 3 

برای برازش مناسب ایده آل است که مقدار خی دو دارای سطح معنادای بیشتر از 

  بر درجه آزادی کمتر از سه باشد  1باشد یا مقدار نسبت خی  2.25

GFI 2.95 
دهنده برازش بهتر است و در حالت بزرگتر  برازندگی هر چه بزرگتر باشد نشانشاخص 

 شود. برازش قابل قبول می 2.9از 

 
 نتایج تحلیل عاملی تاییدی کارکرد شکل دهی بازار (35) جدول

شماره 

 گویه

گیری  شاخص اندازه

 شده

بار 

 عاملی
R

2
 

آماره 
T 

 میانگین
انحراف 

 معیار
T 

سطح 

 معناداری

10 
های  پلتفرماستفاده از 

  المللی بین
2.91 2.01  1.10 3.3 5.0 2.2 

 2.0 2.15 3.10 1.20 0.23 2.51 2.11 وضع قوانین مجلس 19

12 
تنظیم مقررات بانک 

 مرکزی
2.11 2.51 1.91 1.1 2.01 1.1 2.2 

 2.2 9.1 2.91 0.21 5.11 2.1 2.55 وکاری حذف موانع کسب 13

 2.220 1.9 3.3 1.19 1.11 2.10 2.13 پشتیبانی دولت از بازار 11

11 
فناوری در جذب  ظرفیت

 فعلیشرایط 
2.10 2.31 1.31 1.93 3.1 -2.1 2.5 

 2.2 5.0 3.20 1.10 0.11 2.13 2.01 رشد بازارهای نوظهور 10

15 
قابلیت بالکچین برای 

 وکارهای موجود کسب
2.09 2.10 0.30 1.3 2.01 3.2 2.1 
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دهیمنابعجهتکارکرد-4-6

اسمیرنوف محاسبه شده است. نتایج حاصله -کولموگروفآزمون  ها برای محاسبه نرمال بودن داده

 ها دارد. از این آزمون نشان از نرمال بودن داده
 

 
 برآوردهای استانداردشده در متغیر جهتدهی منابع (0) شکل

 

را در حالت تخمین استاندارد شده  طراحی های کارکرد گیری پرسشنامه مدل اندازه (0) شکل 

 (31) جدول ها، نتایجی که در  . در این تحلیل برای تعیین کفایت برازش مدل با دادهدهد نشان می

 نمایش داده شده است، حاصل شده است.
 

 

 جدول متغیرهای اصلی برازش مدل  (31) جدول

شاخص آزمون 

 برازش مدل
 توضیحات مقدار

CFI 2.91 
دهنده برازش بهتر است و در  شاخص برازش تطبیقی هر چه بزرگتر باشد نشان

 شود. برازش قابل قبول می 2.9 حالت بزرگتر از

RMSEA 2.215 
ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب هر چه کوچکتر باشد برازش مناسبی حاصل 

 برازش قابل قبول است 2.21شده و در صورت کمتر از 

X
2
/df 3.3 

برای برازش مناسب ایده آل است که مقدار خی دو دارای سطح معنادای بیشتر از 

  بر درجه آزادی کمتر از سه باشد  1مقدار نسبت خی باشد یا  2.25

GFI 2.90 
دهنده برازش بهتر است و در حالت  شاخص برازندگی هر چه بزرگتر باشد نشان

 شود. برازش قابل قبول می 2.9بزرگتر از 
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 دهی منابع نتایج تحلیل عاملی تاییدی کارکرد جهت (31) جدول

شماره 

 گویه

شاخص 

 گیری شده اندازه

بار 

 عاملی
R2 

آماره 
T 

 میانگین
انحراف 

 معیار
T 

سطح 

 معناداری

11 
شرط الزم منابع 

 انسانی
3.11 1.29 3.05 0.1 2.10 31.1 2.2 

11 
وضع مقررات 

 رگوالتور
2.1 2.29 3.55 1.05 2.19 32.9 2.2 

10 
استفاده از پلتفرم 

 بومی
2.39 2.21 3.11 1.19 2.11 9.1 2.2 

19 
تربیت نیروی 

 متخصص
2.01 2.31 3.11 0.3 2.11 31.1 2.2 

02 
های  رشد فناوری

 مکمل
-2.1 2.20 -3.19 0.21 2.91 9.0 2.2 

 

کارکردمشروعیتبخشی-4-7

اسمیرنوف محاسبه شده است که نتایج -ها ضریب کولموگروف برای محاسبه نرمال بودن داده

 ها دارد.  حاصله از این آزمون نشان از نرمال بودن داده
 

 

 
 بخشی استانداردشده در متغیر مشروعیتبرآوردهای  (9) شکل
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را در حالت تخمین استاندارد طراحی شده  های کارکرد گیری پرسشنامه مدل اندازه (9) شکل 

 (30) جدول ها، نتایجی که در  . در این تحلیل برای تعیین کفایت برازش مدل با دادهدهد نشان می

 نمایش داده شده است، حاصل شده است.
 

 جدول متغیرهای اصلی برازش مدل  (30) جدول

شاخص آزمون 

 برازش مدل
 توضیحات مقدار

CFI 2.91 
دهنده برازش بهتر است و در حالت  شاخص برازش تطبیقی هر چه بزرگتر باشد نشان

 شود. برازش قابل قبول می 2.9بزرگتر از 

RMSEA 2.251 
ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب هر چه کوچکتر باشد برازش مناسبی حاصل 

 برازش قابل قبول است 2.21شده و در صورت کمتر از 

X
2
/df 3.3 

برای برازش مناسب ایده آل است که مقدار خی دو دارای سطح معنادای بیشتر از 

  بر درجه آزادی کمتر از سه باشد  1ر نسبت خی باشد یا مقدا 2.25

GFI 2.93 
دهنده برازش بهتر است و در حالت بزرگتر  شاخص برازندگی هر چه بزرگتر باشد نشان

 شود. برازش قابل قبول می 2.9از 
 

گیری شده مرتبط با  های اندازه توان ارزش فعالیت همچنین با توجه به نتایج این تحلیل می

 ارزیابی نمود. (39) جدول بخشی را به صورت  کارکرد مشروعیت

 بخشی نتایج تحلیل عاملی تاییدی کارکرد مشروعیت (39) جدول

شماره 

 گویه

شاخص اندازه گیری 

 شده

بار 

 عاملی
R

2
 

آماره 
T 

 میانگین
انحراف 

 معیار
T 

سطح 

 معناداری

03 
جامعه توسط  سازی  آگاه

 بازیگران کلیدی
-2.13 2.290  1.01 2.19 9.1 2.2 

01 

حمایت بانک 

مرکزی/دولت از 

 ها تک فین

-2.51 2.11 1.1 1.01 3.2 1.1 2.2 

01 
گری  نیاز به البی

 بازیگران
-2.19 2.00 5.2 1.9 2.19 32.9 2.2 

00 
وجود بحث و مناظرات 

 سیاسی
-2.51 2.13 5.50 1.1 2.91 1.5 2.2 

 2.2 31.9 2.10 0.2 5.21 2.11 2.01- ها گذاری دانشگاه سرمایه 05

 2.2 0.1 2.91 1.9 9.20 2.11 2.1- شناخت و درك جامعه 01

 2.2 35.1 2.11 0.1 5.5 2.13 2.01- گذاری کالن سرمایه 01

00 
گری  رشد و البی

 ذینفعان
-2.15 2.15 0.21 0.2 2.15 30.1 2.2 
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شماره 

 گویه

شاخص اندازه گیری 

 شده

بار 

 عاملی
R

2
 

آماره 
T 

 میانگین
انحراف 

 معیار
T 

سطح 

 معناداری

09 
مشارکت بازیگران 

 خارجی
2.59 2.15 1.3 0.3 2.93 33.1 2.2 

52 
ها به  تک ورود فین

 وکارها توسعه کسب
-2.09 2.10 5.0 0.1 2.10 39 2.2 

گیریبحثونتیجه-5

نوظهور  یفناورگیری از روشی نوآورانه به موضوع  در این پژوهش تالش شده است تا با بهره

ی کارکردها کردیمقاله با استفاده از رو نیا در صنعت بانکی ایران پرداخته شود. از این رو، نیبالکچ

در  ی نوظهورفناور کپنجره های فرصت ی سازی درونیسازوکارهای  یابیبه ارز انهفناور ینظام نوآور

  .پراخته است رانیدر ا بانکیصنعت 

های هر کارکرد که  های صورت گرفته در این بخش شاخص تحلیلبا توجه به نتایج حاصل از 

بیشترین اثرگذاری را در آن کارکرد خواهد داشت، مشخص شده است. این نتایج در واقع پیشنهاد و 

 های فرصتِ شناسایی شده خواهد بود. کردن پنجره ای برای انتخاب صحیح فعالیت برای درونی نشانه

 که دربخش قبلی نمایش داده شده است، نتایججداول بر اساس و گانه  های هفتدرتحلیل کارکرد

های آماری تعیین برازش مدل عاملی تاییدی نشان از کفایت برازش مدل دارد. با این حال با  شاخص

کنیم. در ادامه با  صرفنظر میبوده  2.1کمتر از  بار آن هایی کهتوجه به مقادیر بار عاملی، از متغیر

ی که باالی میانگینِ مد نظر بودند، اولویت های ای انجام شده، شاخص نمونهگین یک توجه به آزمون میان

  ند. ا هشد و در جدول مربوط به هر کارکرد نمایش داده بندی

ها و سایر  انجام تحقیقات علمی و پژوهشی در دانشگاه، (12) جدول  طبق و "دانش خلق"در کارکرد 

های پژوهشی که در آن  مراکز علمی از نظر خبرگان اهمیت بیشتری داشته و به دنبال آن ایجاد شبکه

افزایش ثبت شده است. همچنین  های رشد بالکچین شمرده مبادالت دانش صورت گیرد از زمینه

و مالی، مورد های دانشگاهی در حوزه بالکچینِ سازمانی  اختراع و انتشار مقاالت علمی و ایجاد رشته

 نیاز صنعت بانکی خواهد بود.

 با هدف خلق دانش سازی درونیهای تاثیرگذار در  اهمیت فعالیت (12) جدول

 چهار سه دو یک اولویت

 شاخص
ای داخلی  تحقیقات پروژه

 ها توسط بانک

های پژوهشی  شبکه

 برای مبادالت

افزایش ثبت اختراع و 

 مقاالت علمی

ایجاد رشته دانشگاهی در 

 حوزه بالکچین
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ه بندی شد اولویت، پنج شاخصی که باالی میانگین مد نظر بودند، "انتشار دانش"درتحلیل کارکرد 

 .اند نمایش داده شده (13) جدول و در 
 

 با هدف انتشار دانش سازی درونیهای تاثیرگذار در  اهمیت فعالیت (13) جدول

 پنج چهار سه دو یک اولویت

 شاخص
تنوع و فعالیت 

 بازیگران اکوسیستم

های علمی و  مشارکت

 الملل پژوهشی در سطح بین

 ارتباط

ذینفعان 

 کلیدی

فعالیت 

 های بزرگ بانک

تشکیل 

 کنسرسیوم

های  ها، سازمان اعم از بانک نیبالکچ ستمیاکوس گرانیباز تیهرچه تنوع و فعالطبق این نتایج 

های ارائه دهنده خدمات، نهادهای علمی و سایر موسسات، و همچنین  دولتی غیر بانکی، شرکت

ضروری و  نیتوسعه بالکچ ،باشد شتریب الملل نیر سطح بد یو پژوهش یعلم یها مبادالت و مشارکت

 ازمندین نیبالکچ یتوسعه فناور. از سویی از نظر خبرگان، شود یم عتریسر ینیانتشار دانش بالکچ

 یفناور در صنعت بانک یو شرکتها ی، بانک مرکزها بانکمانند  یدیکل نفعانیذ شتریهرچه بارتباط 

صنعت بانکی منجر به های  متشکل از سازمانهای  تشکیل کنسرسیومی بزرگ و ها بانکفعالیت . است

 شود. انتشار و خلق دانش بالکچین می

، (11) جدول ، طبق ارزش یدارا شاخص شش طبق و "دهی به سیستم جهت"درتحلیل کارکرد 

نظرات و به اخذ  ازین نیجهت توسعه بالکچ نییتع یبرا یبانک مرکزخبرگان و متخصصین بر اینکه 

نوع نگاه به دارد، اصرار داشته و به دنبال آن  شرویپ خبرگان و کاربران خدمات بالکچینی یازهاین

 یاز فناور نیانتظارات و نظر خبرگان و متخصصو ها  مانند بانکی دیکل گرانیو انتظار باز ندهیآ

ها و  یرو که از نظر خبرگان تک رایز دانند. می یفناور نیدر توسعه ا یینقش بسزادارای  را نیبالکچ

در  شود. یم مناسبتوسعه عدم نو منجر به  یها یدر فناور یبانک مرکز یانحصار یها یریگ میتصم

مانند است، وجود نداشته قبال که  ،جدیدو خدمات  وکارها چهارم فعالیت در جهت خلق کسب  اولویت

 ینسبت به بهبود خدمات فعل یشتریب تیاز جذاب ،یرمزپول بانک مرکز ای رمتمرکزیغ تیاحراز هو

استفاده از  وکارهای موجود، با سپس فعالیت در جهت بهبود کسب خواهد داشت. یمانند تراکنش مال

این به این معنی است که  های مناسبی برای آغاز توسعه بیشتر این فناوری است. بالکچین، استراتژی

سازی در خدمات  اجرا و پیاده تیبا توجه به عدم موفق کمتری بوده و تیلووادارای  یبهبود خدمات فعل

که وجود نداشته  یار و خدمترو خلق کسب و ک نیرا کاهش دهد. از ا یاعتماد به فناور بالغ فعلی،

نسبت به بهبد خدمات  یشتریب تی( از جذابیرمزپول بانک مرکز ای رمتمرکزیغ تی)مانند احراز هو

وکار  وسوی توسعه بر اساس انتخاب نوع کسب همچنین سمت داشت. خواهد یمانند تراکنش مال یفعل

بانکی از نگاه متخصصین  مبتنی بر بالکچین، یکی از عوامل تسریع رشد این فناوری در صنعت

 باشد. می
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 با هدف جهت دهی به سیستم سازی درونیهای تاثیرگذار در  اهمیت فعالیت (11) جدول

 شش پنج چهار سه دو یک اولویت

 شاخص
 اخذ نظرات

توسط  خبرگان

 بانک مرکزی

انتظار بازیگران 

کلیدی و نگاه 

 به آینده

انتظارات و 

 نظر نخبگان

خلق 

وکارهای  کسب

 جدید

بهبود 

وکارهای  کسب

 موجود

انتخاب نوع 

 وکار کسب

 

و از  (11) جدول های ارائه شده در  الویت، بر اساس "های کارآفرینانه فعالیت"درتحلیل کارکرد 

 یو پژوهش یشیآزما یاتیعمل یها پروژه ازمندین یدر صنعت بانک نیبالکچ یتوسعه فناورنگاه خبرگان، 

وکار و فعالیت بالکچینی که بازیگران پیشرو مانند  نوع کسب . در اولویت بعدی نیز در داخل کشور است

کنند، جایگاه ارزشمندی در توسعه بیشتر فناوری و کاربردپذیری آن در صنعت  انتخاب می ها بانک

ی ها تک فیننوپا و های  های بزرگ و سپس شرکت همچنین هرچه شرکتبانکی خواهد داشت. 

  بیشتری به اکوسیستم بالکچین وارد شوند به توسعه بیشتر آن در صنعت بانکی خواهد انجامید.

 با هدف فعالیت کارآفرینانه سازی درونیهای تاثیرگذار در  اهمیت فعالیت (11) جدول

 چهار سه دو یک اولویت

 شاخص
و پژوهشی های عملیاتی  پروژه

 داخلی

وکار توسط  انتخاب نوع کسب

 ها بانک

های  ورود شرکت

 بزرگ

اثر ورود 

 ها تک فین
 

حاصل از  ،گیری دارای ارزش های اندازه شاخص، بر اساس "دهی به بازار شکل"درتحلیل کارکرد 

ها از امور  تک وکاری فین سهولت فعالیت و حذف موانع کسب ،(10) جدول در  ارزیابی نظر متخصصین

به جای توسعه یک المللی و عمومی  های بین استفاده از پلتفرم. همچنین ضروری توسعه بالکچین است

دهی به  های بعدی برای شکل . از اولویتاست الزمه توسعه این فناوری در صنعت بانکیپلتفرم داخلی 

وکارها  و خط دهی به کسب تنظیم مقررات توسط بانک مرکزیتوان به  می بازار فناوری بالکچین،

 نوزادِو  برای توسعه روزافزون بالکچین نیاز به رشد تعداد بازارهای نوظهوراشاره نمود. از نگاه خبرگان 

وکار  و تقاضاهای کسبباشد و برای تسریع شکل گیری بازار  بالکچینی میهای وکار کسب مرتبط با

باشد.  می با ابزارهای قانونی، زیرساختی و تسهیالتی ،دولت و بانک مرکزینیاز به پشتییانی  بالکچینی

از ندارد و کافی نداشته  تیجذاب رساختیو ارائه ز التیدولت در قالب تسه یبانیپشترسد  به نظر می

 شود. انحصار منجر جادیمنابع و ا لیو م فیبه ح تواند میمنظر خبرگان 

 با هدف فعالیت شکل دهی به یازار سازی درونیهای تاثیرگذار در  اهمیت فعالیت (10) جدول

 پنج چهار سه دو یک اولویت

 شاخص
حذف موانع 

 وکاری کسب

های  استفاده از پلتفرم

 المللی بین

تنظیم مقررات 

 بانک مرکزی

رشد بازارهای 

 نوظهور

پشتیبانی دولت 

 از بازار
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، (15) جدول  بندی اولویت بر اساسارزش،  با حذف یک عامل کمو  ،"منابع بسیج" تحلیل کارکرد

توسعه فناوری بالکچین در و ابتدایی نشان از اهمیت منابع انسانی متخصص به عنوان شرط الزم 

الزم است که صنعت بانکی نیروهای متخصص بیشتری برای توسعه فناوری  از این روکشور است. 

به  ،بعدی نیز وضع مقررات توسط رگوالتور اولویتدر . مند شود بالکچین تربیت نموده واز آنها بهره

های  شود. استفاده از پلتفرم باعث رشد بلوغ همه جانبه فناوری بالکچین می ،عنوان مثال بانک مرکزی

عمومی بدون مجوز الزمه توسعه این فناوری های   صاصی بالکچینی مجوزدار به جای پلتفرمبومی و اخت

هرچند این به معنای  بایست مورد توجه بازیگران بزرگ قرار گیرد. می در صنعت بانکی است که

 های عمومی خارجی نخواهد بود.  کمرن  نمودن نقش کلیدی استفاده از پلتفرم

 منابع بسیجبا هدف  سازی درونیذار در های تاثیرگ اهمیت فعالیت (15) جدول

 چهار سه دو یک اولویت

 شاخص
 منابع انسانی وجود شرط الزم

 متخصص

تربیت نیروی 

 متخصص

وضع مقررات 

 رگوالتور

استفاده از پلتفرم 

 بومی
 
 

، (11) جدول در  های تاییدشده و دارای ارزش طبق شاخص، "بخشی مشروعیت"درتحلیل کارکرد 

ترین عامل افزایش مشروعیت فناوری در کشور افزایش تعداد بازیگران آن است. از این رو برای  اصلی

تسهیل های مالی و بانکی  ها به بازار و ارائه خدمت نیل یه این هدف الزم است تا موانع ورود فین تک

های مطرح در  های تجاری یا شرکت بزرگ همچون بانکگذاری کالن بازیگران  نیاز به سرمایهشود. 

 این پژوهش نیاز مهم توسعه فناوری بالکچین از نگاه جامعه آماری یک پیشحوزه فناوری اطالعات، 

گذاری بیشتر  هگذاران خارجی و سرمای شامل مشارکت بازیگران و سرمایه یبعدهای  اولویتبوده است. 

 به توسعه بیشتر این فناوری در صنعت بانکی  ها و مراکز علمی پژوهشی داخل کشور است که دانشگاه

گری آنها برای توسعه این  نفع، سطح اثرگذاری و اثربخشی و درنهایت البی انجامد. رشد بازیگران ذی می

اکید کردند شناخت و درك افراد فناوری ضروری است. یکی از مواردی که خبرگان بر اهمیت آن نیز ت

 باشد.  می جامعه از فناوری بالکچین به عنوان یک مفهوم نوظهور و مزایای آن در ارائه خدمت به آنان

با این فناوری و سازی جامعه  آگاه فرصت،های  کردن پنجره یکی از نکات کلیدی برای درونی

بانک . همچنین بازیگران کلیدی است ها و ها، دانشگاه سازمانتوسط  وکارهای مبتنی بر آن کسب

. دنها حمایت مالی کن تک ها و فین دولت برای توسعه این فناوری، الزم است که از شرکت و مرکزی

وجود بحث و مناظرات سیاسی در یکی از مواری که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است، 

آگاهی، افزایش  منجر به رشدتواند  است که این مناظرات و مباحثات می ها با موضوع بالکچین رسانه

در فناوری بالکچین را پذیرش شده که به دنبال خود به  این فناوریو توجه قرار گرفتن  حساسیت

  بخشد. سرعت میصنعت بانکی 
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 بخشی با هدف مشروعیت سازی درونیهای تاثیرگذار در  اهمیت فعالیت  (11) جدول

 پنج چهار سه دو یک اولویت

 شاخص
ها به  تک ورود فین

 وکارها توسعه کسب
 گذاری کالن سرمایه

مشارکت بازیگران 

 خارجی

گذاری  سرمایه

 ها دانشگاه

نیاز به 

گری  البی

 بازیگران

 نه هشت هفت شش اولویت

 شاخص
شناخت و درك 

 جامعه

جامعه  آگاه سازی 

توسط بازیگران 

 کلیدی

حمایت بانک 

مرکزی/دولت از 

 ها فینتک

وجود بحث و 

 مناظرات سیاسی

هرکارکرد مستقل از  یسازوکارها سهیمقاگیری های فوق این است که  نکته قابل توجه در نتیجه

شود و لزوما اثر و مجزا  جهیتواند منجر به دو نت یسازوکار م کیکه  رای. زستین حیخود کارکرد صح

به وجود دارد.  زین اثربخش یمواز یها شاخص رینبوده و سا کسانی جهیبه آن نت لین یارزش هردو برا

ارزش یک ها  تک نیت باشد قطعا ورود فیو مقبول تیمشروع شیاگر هدف ما صرفا افزا عنوان مثال

 .ستین ینیسازوکار در کارآفر نیلزوما بهتر (ها تک نیورود فاین شاخص ) اما ،است یدیکل
 

سیاستیومدیریتیداللتهاوتوصیههای-5-1

و  یدیکل ینفعانکه الزم است ذ هایی یتپژوهش، مجموع فعال ینحاصل از ا یجنتابا توجه به 

 یدرصورت ینو احصا شد. ا یینها صورت دهند، تب پنجره ینا سازی یدرون یبرا یفناور یناثرگذار ا

مانند اثر  ین،بر بالکچ یمبتن یوکارها کسب یصورت گرفته، فقط برخ یها پژوهش یراست که در سا

 ینا یرشعوامل اثرگذار بر پذ ینکها یادر حوزه پرداخت، مورد توجه قرار گرفته شده است و  رمزارزها

پژوهشگران سنجش  یراز موارد مورد توجه سا یگرد یکیقرار گرفته است.  یمورد بحث و بررس یفناور

 است.  یفناور ینا یرشپذ یدر راستا یتجار یها مثال بانک یاصل یگرانباز یآمادگ

بازار و  ی،از سه جنبه مختلف فناور ی،نوآور یها نظام یکرداز رو گیری پژوهش با الگو یندر ا اما

صنعت مهم پرداخته شده است و در  یکدر  یفناور ینورود ا یابیبه ارز ها یاستتقاضا، نهادها و س

گانه، تالش  هفت یبند فناورانه، با دسته ینظام نوآور یک یکارکردها یهاز نظر یریبا الگوگ یزادامه ن

شود.  یینتع یدر صنعت بانک ی،تجار یبانکهاو نه تنها  یگرانباز یتمام یشده است تا راهبردها برا

برخوردار بودند را در  یباالتر یتکه از اهم یساز یدرون های یتاز فعال یبرخ توان یحاصل م یجبنابر نتا

وکارها  ها و کسب بانک یبرا یریتیدم یشنهاداتن و پیاستگذاراس یبرا یاستیس یشنهاداتدو سطح پ

نهاد  یننمود و از ا یدتاک یبر نقش سازنده بانک مرکز توان یم ینارائه نمود. طبق نظرات متخصص

با  یندر حوزه رمزارزها را داشت. همچن یتالزم به خصوص الزامات فعال ینقوان ینتدو یعانتظار تسر

 موانعالزم است بر رفع  ،ورود همه بازیگران یتتوجه به اهم او ب بخشی یتمشروع یتتوجه به اهم
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ها  با توجه به چالش یی. از سویردصورت گ یباالدست یاز سمت نهادها یشتریب یدرمزارزها تاک یرشپذ

ها  پنجره ینبه ا دهی یتو اولو یانتخاب استراتژ ی،صنعت بانک یبرا یفناور ینگوناگون ا یها و فرصت

است. با توجه به عدم بلوغ  یضرور ها یومو توسعه آن در قالب کنسرس وکار کسب یحبا انتخاب صح

و شکست در توسعه  ینیباعث بدب تواند یوکار م و نوع کسب یانتخاب غلط استراتژ ینبالکچ یفناور

مانع  ینبالکچ یفناور یشدگ یعتوز یتبزرگ مطرح با توجه به ماه یها شود. بانک یفناور ینا

این  .یرندرا بپذ ها تک ینها و ف شرکت ی،مراکز علم یعه شده و همراهتوس یردر مس ییانحصارگرا

کننده مالی اصلی در تحقیق و توسعه، تربیت نیروهای متخصص  بازیگران وظیفه دارند به عنوان تامین

سپاری برخی خدمات خود، به  علمی و پژوهشی، همکاری نزدیک با رگوالتور و برونهای  جدید، پروژه

 ری در صنعت کمک کنند.تسریع رشد فناو
 

آتیهایپژوهشبراییشنهاداتپ-5-2

هایی وجود داشته است که اهم آن مربوط به بدیع بودن موضوع  در مسیر انجام پژوهش محدودیت

که منجر  سازی  این پژوهش است، که چه از جنبه ماهیت نوظهور فناوری و چه از جنبه فرآیند درونی

الزم است بعد از بلوغ وکاری شده است. از این رو  به کمبود خبرگان مسلط بر دو حوزه فناوری و کسب

مورد نوآوری پایداری و موتورهای کارکردهای نظام نوآوری نسبی فناوری بالکچین در صنایع کشور، 

اهی برخوردار است، به نظر . از آنجاییکه فناوری بالکچین از عمر کوتتوجه پژوهشگران قرار گیرد

پژوهشی  اتشنهادیپتوان به این فناوری از رویکردهای مختلف نگریست. از این رو برخی از  رسد می می

 نیدر توسعه ا یجمع یها انواع مشارکتمدل پژوهش در حوزه توان در این حوزه برشمرد.  را می

های شناسایی شده  سازی فعالیت ادههای الزم برای پی استراتژییک امر کلیدی است. موضوع  یفناور

وکارهای جدید فناوری  آثار برخی از کسب بهتوجه  و همچنین فرصت یها پنجره نیا کردن یدرونبرای 

مندان این حوزه قرار گیرد. زیرا  تواند مورد توجه عالقه نیز می ،DeFiمانند خدمات مالی غیرمتمرکز یا 

های سوداگرانه آن،  توجه به ماهیت جذاب و قابلیت باموضوعاتی مانند خدمات مالی غیرمتمرکز 

 های اقتصادی و مالی، عالوه بر مزایای خود به همراه داشته باشد. تواند مخاطراتی را از جنبه می
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های پیچیده در کشورهای متاخر: صنعت  های فرصت یادگیری فناورانه در صنایع با محصوالت و سامانه پنجره

 .9-02(. 1)1. فصلنامه مدیریت توسعه فناوریهای گازی در ایران.  توربین
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