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چكيده
این پژوهش به ارائة چارچوبی مت ضمن شاخصهای مرتبط برای ارزیابی آمادگی بانكهای تجاری جهت ا ستفاده از فناوری بالك چین
پرداخته است .به این منظور ،روش تحقیق فراترکیب مورد استفاده قرار گرفت .از  173منبع یافت شده طی مراحل فراترکیب 18 ،مقاله
با معیارهای مورد پذیرش منطبق بودند .در نتیجه ترکیب یافتهها  1عامل سازمانی ،فنی ،فردی و محیطی به عنوان شاخصهای آمادگی
بانكهای تجاری در استفاده از فناوری بالك چین شناسایی گردید .شاخصهای سازمانی شامل توسعه زیرساختها ،مهارتهای مدیران،
توسعه منابع انسانی ،اندازه شرکت یا سازمان ،منابع مالی ،فرهنگ سازمانی پذیرا ،سیاستهای سازمانی و پشتیبانی مدیریت عالی بودند.
شاخصهای فنی بدست آمده شامل پیچیدگی ،امنیت فناوری ،دسترسی به فناوری ،بکارگیری فناوری و نیروی انسانی متخصص بودند.
شاخصهای فردی شامل نگرش نسبت به استفاده ،سهولت استفاده ،سودمندی درك شده و درك فناوری بالك چین بودند و در نهایت
شاخصهای محیطی شامل قوانین و مقررات ،بلوغ فناوری ،تبادل اطالعات ،سازگاری ،پویایی بازار و حمایتهای دولتی بودند .بانكهای
تجاری با استفاده از نتایج این پژوهش میتوانند ،آمادگیهای الزم در جهت استفاده از فناوری بالكچین را شناسایی کرده و منابع مورد
نیاز خود را در راستای استفاده از این فناوری تدارك ببینند.
واژگان کليدي :بالكچین ،بانكهای تجاری ،فراترکیب ،تبادل اطالعات ،فناوری اطالعات.

 .1مقدمه
تحوالت دیجیتال در بخش بانکداری بر بخشهای فناوری اطالعات و
راهبردهای فناوری اطالعات اثر می گذارند به نحوی که فرایندهای
نویسنده مسئول :مسعود کیماسیkeimasi@ut.ac.ir ،

تجاری و حتی مدل های تجاری را متحول مینمایند [ .]3بنابراین
بانكها جهت بقا در ف ضای رقابتی کنونی ناگزیر به بازنگری در نحوه
ارائه ارزش فعلی خود و تعامل با مشتریان میباشند [.]1
بانكها برای ارائه خدمات مناسب ،جذب و نگهداشت مشتریان خود،
ناچار به پذیرش این بازیگر جد ید و تعریف روابط جد یدی در این
حوزه هستتتتند .میتوان گفت مهمترین و باالترین دارایی بانك ها،
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اعتماد م شتریان ،امنیت داده و اطالعات ،شفافیت فرایند بانکداری،
کاهش ریستتتك و هزینه برای بانك و مشتتتتری و افزایش ستتترعت
تراکنشهای بانکی استتتت .بانكهایی که در آنها فناوری بالكچین
پیاده سازی می شود با ایجاد ارزشافزوده برای مشتریان ،ایجاد منابع
و توانمندیهای کمیاب در بانك ،و توانمندستتتاختن بانك در تولید
ستود بیشتتر دارای یك منبع مزیت رقابتی نستبت به ستایر بانكها
میباشند [.]1
امروزه بالكچین در حال افزایش راه حلهای فناوری است که مورد
توجه جهانی قرار گرفته استتت .بالکچین نوعی دفتر کل دیجیتالی و
غیرمتمرکز ا ست که انتقال امن ارز رمزنگاری شده را فراهم کرده و
به کاربران این امکان را میدهد تا یك دیدگاه مشتتترك از و تتعیت
ستیستتتم را در شتتبکه توزیع شتتده ثبت و به اشتتتراك بگذارند [.]1
بالكچین توانایی حذف واستطهها ،بهبود شتفافیت و قابلیت ردیابی
معامالت را با ساده سازی و تقویت فرآیندهای تجاری سنتی بانك
ها دارد .شرکت های خدمات مالی و بیمه در حال سرمایهگذاری در
فناوری بالکچین هستند تا امنیت برخی از اطالعات را بهبود بخشند
و توانایی سی ستم را افزایش دهند [ .]0دلیل اینکه صنعت مالی به
استفاده از تکنولوژی بالكچین تمایل پیدا کرده است ،این است که
ویژگیهای بالكچین این امکان را ایجاد میکند که اعتماد رشتتتد
کرده و توا نایی تغییر زیرستتتا خت های مالی ای جاد گردد [ .]3در
همین حال فناوری بالكچین فرصتتتهای فناوری محور جدیدی را
برای رفع نیازهای جدید م شتریان یا حتی ایجاد این نیازهای فراهم
میکنند .در نتیجه فناوری بالكچین رونق گرفته و به و تتوم مورد
توجتته قرار می گیرد :بالك چین یتتا فنتتاوری دفتر کتتل توز یع
شتتده  )DLTیك پروتکل فناوری استتت که قادر میستتازد دادهها
م ستقیما بین طرفین قرارداد درون یك شبکه بدون نیاز به وا سطه
جابجا شوند .شرکای شبکه با هویت رمزنگاری شده نام مستعار) در
ارتباط هستتتندس ستترس هر تراکنش پس از تائید به زنجیره تراکنش
تغییرناپذیر و توزیع شده در تمامی گرههای شبکه ا افه می شود
[ .]3فناوری بالكچین معماری جدیدی را در زمینه ذخیره سازی و
تأیید اطالعات ارائه می دهد که میتواند از داراییها  ،توافق نامههای
تجاری ،قراردادها و معامالت انجام شده توسط سازمان ها و اشخاص
با اشخاص دیگر محافظت کند .این فناوری تعامالت بین شرکت ها،
سازمان ها ،جوامع  ،سهامداران و حتی ک شورها را تنظیم میکند و
به عنوان مثال ،فناوری بالكچین یك عنصتتتر اعتماد در معامالت
بین ذینفعان مختلف را با یك سی ستم اجماع و رمزگذاری ت شکیل
میدهد .سوابق معامله و و عیت مالکیت دارایی به طور همزمان در
تمام اعضا توزیع و معامالت ثبت شده به طور مستقل و بدون نیاز به
توافق و مشتتتارکت بانك ها جهت تأیید انجام میشتتتود [ .]0این
فناوری برای کاستتتتن از نارستتتاییها در حوزه بانکداری و پرداخت
تو سعه یافته ا ست که نیاز به سی ستمی کارآمد ،مقرون به صرفه،

قابل اعتماد و مطمئن برای انجام دادن و ثبت تراکنشهاستتتت [.]1
بخش بانکی با مستتتائلی از جم له افزایش هزی نه های عمل یاتی ،
افزایش تعداد معامالت جعلی و چالش های ت ضمین شفافیت روبرو
ا ست که برای جلوگیری از کالهبرداری و انجام سریع معامالت باید
فن آوری های امن و بهروز را شتتناستتایی و مورد استتتفاده قرار دهد
[ .]0فناوری بالكچین در زمینه های مختلف تجاری در بانك ها ،از
تستتویه حستتاب پرداختی تا استتکناو و تأمین مالی زنجیره تأمین،
مورد استتتفاده قرار میگیرد .این فناوری تجاری مالی را تغییر داده
و کارایی تجارت را بهبود میبخشتتتد .برای بانك ها  ،استتتتفاده از
قرارداد های هوشتتتم ند میتوا ند در هزی نه های بررستتتی کار و
صورتحساب صرفه جویی کند [.]3
بالكچین یك دفتر کل توزیع شده و م شترك ا ست که کار فرایند
ثبت تراکنش ها و ردگیری داراییها را در یك شتتتبکه کستتتبوکار
ساده می کند .یك دارایی می تواند ملموو -خانه ،خودرو ،پول نقد،
زمین -یا ناملموو مان ند مالک یت معنوی نظیر حق اختراع ،حق
چاپ یا نام اعتباری باشتتد .تقریبا هر چیز ارزشتتمندی می تواند در
یك شبکه بالكچین ردگیری و معامله شود و مخاطرات و هزینه ها
را برای همه طرف های درگیر کاهش دهد [.]1
پذیرش فناوریهای م شابه بالکچین به شرکتها در بهبود هزینهها،
مراقبت از م شتری و قابلیتهای نوآوری کمك خواهد کرد .ذینفعان
به زودی اعت ماد بیشتتتتری پ یدا می کن ند و بالکچین را به عنوان
بخشتتی پایدار از فعالیت های مالی خود می پذیرند [ .]0بانك هایی
که می خواهند خدمات خود را به صتتتورت الکترونیکی ارائه دهند،
ابتدا باید اطمینان حا صل کنند که تمام زیر ساختهای الزم ،نیروی
کار و عملکردهای بانکی در محل قرار دارند و با حداکثر بازده کار
میکنند .بنابراین  ،بانك ها ن یاز به ارز یابی آمادگی خود برای ارائه
خدمات بانکداری الکترونیکی به مشتتتتر یان خود دارند [ .]8بدون
شك بالكچین می تواند یك فناوری کامال رقابتی با شد که ممکن
استتت زیرستتاختهای مالی و تجاری جامعه را در آینده تغییر دهد.
خد مات مالی با ید در بل ند مدت مورد بررستتتی قرار بگیر ند و به
شنا سایی عملکرد تکنولوژی بالكچین در بهبود تجارت خود کنند،
در غیر این صتتورت به دلیل رقابت ،در نهایت حذف میشتتوند [.]3
همانطور که گفته شتتتد ،بانك ها برای برخورداری از فرصتتتت ها و
مزایای حاصل از فناوری بالكچین به این نوع فناوری روی آوردهاند.
در این بین عامل بسیار مهم ،میزان آمادگی آنها برای به کارگیری و
ا ستقرار فناوری بالكچین ا ست .برای آگاهی از میزان آمادگی باید
مولفه های زیربنایی و پیشنیازهای متفاوت به منظور استتتتفاده و
بهکارگیری فناوری بالكچین شنا سایی شود تا از طریق سنجش
آنها به میزان آمادگی بانك ها پی برد [ .]1آمادگی الکترونیکی و
ابزارهای سنجش آن این فرصت را در اختیار سیاستگذاران سطوم
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خرد و کالن قرار میدهد تا نقاط تتعف و قوت ستتازمانها و جوامع
خویش را شناخته و زمینه پذیرش این فناوری را فراهم کنند [.]37
مبحث فناوری زنجیره بلوکی در ایران را با کمتر کشوری در منطقه
میتوان مقایسه کرد .از سویی شبکههای بانکداری و پرداخت ایران
در طول زمان به خاطر شرایط ویژه کشور ،تحریمها و نیازمندیهای
اختصتتاصتی به صتتورت محلی و تقریبا مستتتقل از کشتتورهای دیگر
جهان ر شد نمود .از سوی دیگر زیر ساختهای ک شورهای تو سعه
یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه رشد یافتهتر و گستردهتر
ا ست .به این ترتیب شبکه پرداخت و نظام بانکی ایران نفوذ ب سیار
باالیی در جامعه دارند و بخش بسیار بزرگی از تراکنشهای مالی به
صورت برخط انجام می شود .اگرچه به خاطر دوری از سی ستمها و
شتتتبکه های جهانی ،زیرستتتاخت ها و خدمات رایج مالی در ایران
چندان توستتتعه یافته نیستتتت .آینده فناوری زنجیره بلوکی در دنیا
بسیار روشن و امیدوارکننده است در سال های آینده من تکامل
خد مات غیرمتمرکز مبتنی بر زنجیره بلوکی ،اینتر نت اشتتت یا و
پرداختهای ما شین به ما شین شکل خواهد گرفت .همه اینها در
کنار هم صتتنعت بانکداری و خدمات مالی را به ستتمتی میبرد که
فناوری زنجیره بلوکی را جایگزین شرایط فعلی شود .بانكها برای
ارائه خدمات منا سب  ،جذب و نگهدا شت م شتریان خود ،ناچار به
پذیرش این بازیگر جد ید و تعریف روابط جد یدی در این حوزه
هستتتتند .میتوان گفت مهمترین و باالترین دارایی بانكها ،اعتماد
م شتریان ،امنیت داده و اطالعات ،شفافیت فرایند بانکداری ،کاهش
ریسك و هزینه برای بانك و مشتری و افزایش سرعت تراکنشهای
بانکی است .بانكهایی که در آنها فناوری زنجیره بلوکی پیاده سازی
می شتتتود با ای جاد ارزش افزوده برای مشتتتتر یان ،ای جاد م نابع و
توانمندی های کم یاب در بانك ،و توانمندستتتاختن بانك در تول ید
سود بی شتر دارای یك منبع مزیت رقابتی ن سبت به سایر بانكها
میباشند .از آنجا که جامعه ها ،سازمانها و شرکتهای مختلف دارای
شتترایط خاص خود از نظر ستتیاستتتها و راهبردها ،زیرستتاختهای
فناوری اطالعات و ارتباطات و  ...ه ستند ،دا شتن مدلی ویژه برای
سنجش آمادگی فناوری بالكچین در بانکها ،ارزش و جایگاه خاص
خود را دارد تا این مدل برای ستتتنجش و تتتع یت کنونی آمادگی
فناوری و یا مقایسه آن با و عیت قبلی خود و یا با سایر بانکها قابل
استتتفاده باشتتد .همچنین با کاربرد این مدل  ،نقاط قوت و تتعف
بانکها در پذیرش  ،دستتتترستتتی و استتتتفاده از فناوری بالكچین
مشتتتخص می شتتتود [ .]1در حوزه مدل های ستتتنجش آمادگی
الکترونیکی هر کدام از این تحقیقات بر روی تعدادی از شاخصها و
ابعاد تمرکز نموده و دارای جامعیت نمیبا شند ،حتی این مطلب در
مورد مدل های ارائه شتتتده نیز صتتتاد استتتت .در بحث آمادگی
الکترونیکی به مقوله پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات که دارای
اهمیت بسزایی در آمادگی میباشد ،توجهی محدودی شده است .از

طرف دیگر فقدان تحقیق در زمینه سنجش آمادگی الکترونیکی در
ج هت استتتتقرار زنجیره بلوکی در با نك ها و همچنین عدم وجود
متتدلی جتتامع در این زمینتته و بتته طور کلی در مورد آمتتادگی
الکترونیکی در بانك ها آ شکار ا ست .در این پژوهش سعی شد که
خالء های فو بر طرف گردد .ب نابراین این پژوهش با هدف ارا ئة
چارچوبی چارچوبی متضتتتمن شتتتاخص های مرتبط برای ارزیابی
آمادگی بانكهای تجاری جهت استتتتفاده از فناوری بالك چین با
روش فراترکیب انجام گرفت.

 .2روش پژوهش
فراترکیب مستلزم این است که محقق یك بازنگری دقیق و عمیقی
را انجام داده و یافتههای تحقیق کیفی مرتبط را ترکیب کند .به
واسطه بررسی یافتههای مقالههای اصلی تحقیق ،محققان واژههایی
را آشکار و ایجاد میکنند که نمایش جامعتری از پدیده تحت بررسی
را نشان میدهد .مشابه نگرش نظامند ،استفاده از فرا ترکیب نتیجهای
را حاصل میکند که بزرگتر از مجموع بخشهایش میباشد.
از روش هفت مرحله ای  Sandelowskiو همکاران [ ]33شامل
تنظیم سوال تحقیق ،بررسی متون بصورت نظاممند ،جستجو
وانتخاب مقاالت مناسب ،استخراج اطالعات مقاله ،تجریه و تحلیل و
ترکیب یافتههای کیفی ،کنترل کیفیت و ارائه یافتهها جهت انجام
فراترکیب استفاده گردید.
گام اول  :تنظيم سوال تحقيق
برای تنظیم سوال پژوهش  ،اولین گام برای محققان تمرکز بر " چه
چیزی  " What -مطالعه است .در پژوهش حا ر شناسایی،
گروهبندی ابعاد و مولفههای سنجش آمادگی استفاده از فناوری
زنجیره بلوکی در بانكها مورد بررسی قرار گرفت .این پارامتر از طریق
جواب دادن به سواالت زیر تنظیم شده است :
 - Who )3چه کسی :یا جامعه مورد مطالعه را مشخص میکند .در
این پژوهش پایگاههای داده  ،ژورنالها ،کنفرانسها و موتورهای
جستجوی مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
 - When )1چه وقت  :چارچوب زمانی یا " چه وقت " موجب به
کارگیری محدودیت در مدت تحقیق میشود .مقاالت مطالعه شده
در این تحقیق از سالهای  1777تا  1717و  3180الی  3118می
باشد.
 - How )1چگونگی  " :چگونگی " روشی است که برای فراهم
کردن مطالعات استفاده شده است .در این پژوهش ،روش " تحلیل
اسنادی " ،تحلیل دادههایی که به صورت ثانویه بودند ،مورد استفاده
قرار گرفته است.
گام دوم  :بررسي متون به صورت نظام مند
در این مرحله ،جستجوی سیستماتیك بر مقاالت منتشر شده در
ژورنالهای مختلف داخل و خارج از کشور متمرکز صورت گرفت و

ارائة چارچوبی متضمن شاخصهای مرتبط برای ارزیابی آمادگی بانكهای تجاری جهت استفاده از فناوری بالك چین با روش فراترکیب

کلمات کلیدی مرتبط را انتخاب شدند .در سرتاسر تحقیق تعاریف
واژههای جستجو یا چارچوب زمانی به طور مستمر دوباره ارزیابی
گردید .مقاالت در پایگاههای علمی Science Direct, Scopus,
 Emerald, SID, JRANDOC, ENSANIمورد جستجو قرار
گرفتند.
گام سوم  :جستجو و انتخاب مقاالت مناسب
در ابتدای فرآیند جستجو مشخص شد آیا مقاالت یافت شده متناسب
با سوال تحقیق میباشد یا خیر .به منظور رسیدن به این هدف،
مجموعه مطالعات منتخب چندین بار مورد بازبینی قرار گرفتند .در
شکل شماره  3می توان خالصهای از فرایند ارائه شده را مشاهده
کرد:
جهت انجام فرایند فراترکیب ابتدا  173منبع از پایگاههای علمی
معتبر در زمینه مو وعی شناسایی شد و سرس در فرایند ارزیابی
عنوان ،چکیده ،محتوا و کیفیت تعداد  138مورد حذف و  18مقاله
جهت انجام فرایند تحلیل انتخاب شدند.

شكل  .1فرايند انتخاب مقاالت

در تحقیق حا ر تعداد کل مقاالت نهایی  18عدد میباشد برای
ارزیابی کیفیت مطالعات معموال از ابزار برنامه مهارت های ارزیابی
حیاتی  )CASPاستفاده می شود در شکل  1براساو ده معیار
 CASPبرای هر مقاله امتیازی در نظر گرفته شده است ،منطق
گزینش مقاالت بدین ترتیب است که با اعطای امتیاز به هر یك از
شاخص ها از عیف  )3تا عالی  )0در هر یك از شاخص های
دهگانه امتیازی داده می شود .سرس مقاالت به  0طبقه عالی  13تا
 ،)07خیلی خوب  13تا  ،)17خوب  13تا  ،)17متوسط  37تا
 ،)13عیف  7تا  )37دسته بندی می شوند.

شكل  .2نسبت مقاالت نهايي از نظر شاخصهاي دهگانه

گام چهارم  :استخراج نتايج
در سرتاسر فراترکیب ،به طور پیوسته مقاالت منتخب و نهایی شده،
به منظور دستیابی به یافتههای درون محتواهای مجزایی که در آنها
مطالعات اصلی و اولیه انجام میشوند ،چند بار مطالعه گردید.
گام پنجم :تجزيه و تحليل و ترکيب يافتههاي کيفي
همانطور که بیان شد ،هدف فراترکیب ایجاد تفسیر یکرارچه و جدید
از یافته ها می باشد .این متدولوژی جهت شفاف سازی مفاهیم و
الگوها ،نتایج در پاالیش حالت های موجود دانش و ظهور مدل های
عملیاتی و نظریه های پذیرفته شده است .در طول تجزیه و تحلیل
مو وع ها یا تم هایی را جستجو میکند که در میان مطالعات موجود
در فراترکیب پایدار شده اند Sandelowski ،و همکاران [ ]33این
مورد را بررسی مو وعی می نامند .بدین صورت که پژوهشگر ابتدا
تمام عوامل استخراج شده از مطالعات را که در نظر می گیرد و سرس
با در نظر گرفتن مفهوم هر یك از این کدها ،آنها را در یك مفهوم
مشابه دسته بندی می کند .به این صورت پژوهشگر تم ها با
مو وعاتی مفاهیم را شکل میدهد و یك طبقه بندی را ایجاد می-
کند و طبقهبندی مشابه و مربوطه را در مو وعی قرار می دهد که
آن را به بهترین نحو توصیف می کند ،تم ها پایه ای را برای ایجاد
تو یحات و مدل های تئوری ها یا فر یه های کاری ارائه می دهند.
گام ششم :حفظ کنترل کيفيت
در پژوهش حا ر رویههای زیر را برای حفظ کیفیت در مطالعه در
نظر گرفتهشد:
 - 3در سرتاسر تحقیق ،تالش گردید تا با فراهم کردن تو یحات و
توصیف روشن و وا ح برای گزینههای موجود در تحقیق گامهای
اتخاذ شده طی شوند.
 - 1در زمان مناسب ،رویکردها و نگرشهای مستقر جهت تلفیق
مطالعات اصلی در تحقیق کیفی استفاده شد.
 - 1در زمان مناسب ،از برنامههای مستقر و محرز  )CASPجهت
ارزیابی کیفیت مطالعات اصلی استفاده شد.

زهرا خلیلی و  ...دو فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال سیزدهم ،شمارههای  11و  ،07پاییز و زمستان ،3177صفحه  381الی 311
گام هفتم  :ارائه يافتهها
در این مرحله از روش پژوهش ،یافتههای حاصل از مراحل قبل ارایه
می شوند 18 ،مقاله انتخاب شده به دقت مورد بررسی قرار گرفت و
اطالعات مورد نیاز بر اساو هدف اصلی این مقالهس شناسایی شد.
روایی محتوایی
جهت بررسی روایی محتوایی به شکل کمی از شاخص روایی محتوا
 ) CVR 3به صورت تجمیع امتیازات رورت برای هر مو وع
استفاده میشود .جهت محاسبه این شاخص به  37نفر از کارشناسان
و صاحبنظران دانشگاهی در رشته مدیریت رجوع شد و از آنها
درخواست شد تا هریك از شاخصهای شناسایی شده را براساو
طیف سه بخشی « روری است»« ،مفید است ولی روری نیست»
و « رورتی ندارد» طبقهبندی کنند .در این پژوهش تعداد 37
متخصص به بررسی شاخصهای شناسایی شده شرکت کردند و
میزان  CVRبدست آمده از شاخصهای شناسایی شده باالتر از
مقدار قابل قبول بود در همه شاخصها باالتر از  7/31بود).

 .3یافتهها
در پژوهش حا ر ،ابتدا تمام عوامل استخراج شده از مطالعات ،به
عنوان کد در نظر گرفته می شود .سرس با در نظر گرفتن مفهوم هر
یك از کدها ،آنها در یك مفهوم مشابه دسته بندی می شوند .به این
ترتیب مفاهیم تمهای) پژوهش شکل داده میشود.
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[]10

3111
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)TAM
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3111

عنوان سنجش میزان آمادگی الکترونیك در
بانك سره
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3111

ارائه مدل سنجش آمادگی تجارت الکترونیکی
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[]11

3111

متغیرهای موثر در آمادگی الکترونیك سازمان
ها
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[]17

3111

عوامل موثر بر پذیرش فناوری های جدید با
استفاده از مدل پذیرش فناوری
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[]13

3111

طراحی و آزمون مدل سنجش میزان آمادگی
سازمانی برای توسعه سیستم های اطالعاتی

11

[]11

3111
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در ایران جهت به کارگیری خدمات فناوری
اطالعات و ارتباطات

جدول  .1جدول توصيفي دادههاي اوليه مستخرج از مقالههاي مورد
بررسي
رديف

مرجع

سال

هدف

3

[]31

1717

چارچوبی برای تجزیه و تحلیل پذیرش
فناوری بالکچین

1

[]31

1717

ارزیابی عوامل موثر در پذیرش بالکچین

1

[]31

1731

ارزیابی سطح آمادگی فناوری بالکچین در
صنعت بانکی ترکیه

1

[]30

1731

شاخصهای پذیرش بالکچین

0

[]33

1738

بالکچین و ادغام آن با اینترنت اشیا .چالش ها
و فرصت های آن

3

[]30

1738

کاوش فناوری بالکچین و کاربردهای بالقوه
آن

0

[]38

1730

آمادگی فناوری و مدل پذیرش فناوری در
فرایند پیادهسازی فناوریهای جدید در
صنایع خرد و کوچك

8

[]31

1730

داده های بزرگ در بخش دولتی :عدم قطعیت
و آمادگی

1

[]17

1730

مطالعه اکتشافی عوامل آمادگی پذیرش
فناوری

37

[]13

1730

واقعیتی در مورد بالکچین

33

[]11

1738

بالکچین برای مدیریت فرآیند تجارت -
چالش ها و فرصت ها

31

[]11

1733

مدل بلوغ برای پذیرش بالکچین
Content Validity Ratio

11

[]11

3188

عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیك

10

[]10

3188

سنجش آمادگی الکترونیك سازمان بازرگانی
استان تهران

13

[]13

3180

طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی

10

[]18

3183

سنجش میزان آمادگی الکترونیکی شرکتهای
کوچك و متوسط ایران

18

[]11

3180

ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان بورو
اورا بهادار برای پیادهسازی دولت الکترونیك

در ادامه نتایج مضامین فراگیر ،سازماندهنده و کدهایی اولیه به
همراه پژوهشهای مرتبط با آنها آمده است.
با توجه به تحلیل صورت گرفته ،میتوان بیان کرد که در بررسی
مقالههای مورد نظر 1 ،عامل سازمانی ،فنی ،فردی و محیطی به عنوان

ارائة چارچوبی متضمن شاخصهای مرتبط برای ارزیابی آمادگی بانكهای تجاری جهت استفاده از فناوری بالك چین با روش فراترکیب
اطالعات ،بکارگیری عوامل
آموزشی

شاخصهای آمادگی بانكهای تجاری در استفاده از فناوری بالك
چین شناسایی گردید .شاخصهای سازمانی شامل توسعه زیرساخت-
ها ،مهارتهای مدیران ،توسعه منابع انسانی ،اندازه شرکت یا سازمان،
منابع مالی ،فرهنگ سازمانی پذیرا ،سیاستهای سازمانی و پشتیبانی
مدیریت عالی بودند .شاخصهای فنی بدست آمده شامل پیچیدگی،
امنیت فناوری ،دسترسی به فناوری ،بکارگیری فناوری و نیروی
انسانی متخصص بودند .شاخصهای فردی شامل نگرش نسبت به
استفاده ،سهولت استفاده ،سودمندی درك شده و درك فناوری بالك
چین بودند و در نهایت شاخصهای محیطی شامل قوانین و مقررات،
بلوغ فناوری ،تبادل اطالعات ،سازگاری ،پویایی بازار و حمایتهای
دولتی بودند .با توجه به مطالب بیان شده در ادامه شکل  )1مدل
حاصل از مرحله فراترکیب آمده است.
جدول  .2تجزيه و تحليل مشخصه هاي مورد استفاده در اسناد پژوهش

1-1-1-3138-17-1111-13-1811-17-1111-13-1018

توسعه
زیرساختها

توسعه زیرساخت ها ،تسهیالت
زیربنایی ،زنجیره تامین و تدارکات،
دستگاه ها و فناوری های اینترنت،
اتوماسیون و منشا داده ها ،آمادگی
سازمانی ،آمادگی فناوری ،آمادگی
برای زنجیره ارزش ،سخت افزار،
آمادگی مدل کسب و کار ،سرعت
اینترنت ،اتصال اینترنت ،زیرساخت
های فرهنگی ،زیرساخت های
مخابراتی

3-1-1-037-33-3131-31-3033-30-3817-13-1113-10-1811-17-1111-13-1018

پشتیبانی
مدیریت عالی

پشتیبانی مدیریت عالی ،پشتیبانی
برای اجرای فناوری بالك چین،
پشتیبانی مدیریت برتر ،تعهد
مدیریت ،حمایت مدیران سازمان،
تاکید و تعهد مدیریت عالی نسبت
به بکارگیری فناوری اطالعات

1-1-3-137-31-3130-31-1313-10-1118

اندازه شرکت

اندازه شرکت ،مرزهای سازمان،
اندازه سازمان

1-1-3733-31-3038-31-11

توسعه منابع
انسانی

وجود امکانات آموزشی ،آموزش
تجارت الکترونیك ،توانمندسازها،
توسعه منابع انسانی فناوری

1-13-1018-17-1113

سازمانی

سیاستهای
سازمانی

سیاست ،نقشه راه ،ارزش ها و
اهداف سازمانی ،راهبرد تجارت
الکترونیك ،راهبرد سازمان،
استراتژی گسترش فاوا ،تعیین
استانداردها ،استانداردهای صنعت
و بازار ،فرایندها و فعالیت ها،
چشم انداز فناوری ،فرایندهای
مبتنی بر فناوری اطالعات،
استراتژی گسترش ICT

فردی

مضامین
سازمانهنده

کدها

فرهنگ
سازمانی پذیرا

هنجارها و فرهنگ ها ،فرهنگ
سازمانی ،مشو های مشارکت،
پذیرش فرهنگی ،عوامل اجتماعی،
فرهنگ تجارت الکترونیك ،فرهنگ
خالقیت

3-1-3117-13-1018-11-1713

مهارتهای
مدیران

مهارت های مدیریتی ،مدیریت و
سازمان ،عوامل مدیریتی ،آمادگی
مدیریتی و رهبری ،ثبات مدیریت
سازمانی ،ابعاد تخصصی مدیریت

1-31-3011-11-1111-11-11

دسترسی به
فناوری

فناوری های بالك چین ،در
دسترو بودن فناوری بالكچین،
امکانات فناوری اطالعات ،حاکمیت
فناوری اطالعات ،دردسترو بودن
منابع

-1-1-1-3
-33-37-1
-11-17
11-11-17

نیروی انسانی
متخصص

توانایی منابع انسانی ،وجود
متخصصین بالك چین ،دانش
منابع انسانی ،مهارت و تجربه
متخصصان فناوری اطالعات،
صالحیت فنی  ،دانش و مهارت،
خود اتکایی ،آمادگی نیروی
انسانی ،مهارت و توانایی اطالعات
در زمینه بانکداری الکترونیك

-17-1-1-1
-11-13
-18-11
-10-11
10-13

پیچیدگی

پیچیدگی ،ویژگیهای پیچیده
نظام های رایانه ای ،پیچیدگی
سامانه

3-31-3130-33-10

امنیت فناوری

امنیت فناوری ،امنیت و حریم
خصوصی ،شفافیت ،دوام و قابلیت
اطمینان ،اتصال ایمن ،اطمینان
حریم خصوصی ،اعتماد به تجارت
الکترونیك

1-0-0-3331-31-3130-38-1311-11-13

بکارگیری
فناوری

کارایی ،مورد استفاده قرار دادن،
توان عملیاتی ،استفاده از شبکه،
استفاده از شبکه در اقتصاد

1-0-1-3333-18-1113-10

نگرش نسبت
به استفاده

قصد استفاده ،تمایل ،تمایل به
استفاده ،ر ایت کاربر ،هنجارهای
ذهنی ،تجربه کاربران ،اختیاری
بودن ،تصمیم به استفاده از فناوری

0-31-1110-13-13

درك فناوری
بالك چین

درك فناوری بالك چین ،آگاهی از
بالك چین ،اعتقاد به فناوری
بالکچین ،دانش فناوری ،دانش
بالکچین ،آگاهی در باره تجارت
الکترونیك

3-1-3133-13

سهولت
استفاده

سهولت کاربرد ،سهولت سهولت
استفاده ،برداشت ذهنی از آسانی
استفاده فناوریهای جدید

1-11-1013-11-10

سودمندی
درك شده

مزایای درك شده ،درك از مفید
بودن ،مزیت نسبی ،انگیزش
برداشت ذهنی از مفید بودن،

3-0-3731-31-3033-31-1710-17-10

فنی

مضامین
فراگیر

مراجع
مرتبط

منابع مالی

سرمایه گذاری ،منابع مالی،
استفاده از شبکه اقتصاد ،هزینه
های کسب و بکارگیری فناوری

1-33-1711-18-1117-11-11
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فایدهمندی ادراك شده ،لذت
بخش بودن
3-1-1-837-30-3313-11-1311-17-11

بلوغ فناوری

کنترل ریسك ،قراردادهای
هوشمند ،هوشمندی سیستم داده
ها ،مدل های تجاری ،پشتیبانی،
محیط نظارتی ،یکرارچگی داده
بلوغ فناوری ،توانایی پاسخگویی،
کیفیت اطالعات ،کیفیت سیستم،
کیفیت خدمات ،کیفیت ارتباط،
اقتصاد شبکهای

1-0-3-833-31-3130-38-3111-10-13

پویایی بازار

پویایی بازار ،فشار رقابتی ،فشار
صنعت ،رقابت ،فشار شریك
تجاری ،پشتیبانی شریك
تجاری،کنندگان ،نیروهای بازار،
فشار رقبا ،آمادگی تامین کنندگان،
انتظارت مشتریان

1-3-3733-31-3131-30-3831-11-1117-11

تبادل
اطالعات

تبادل اطالعات ،قابلیت همکاری،
به اشتراك گذاری اشیا،،
یکرارچگی دادهها ،ارتباط با شرکا،
عدم اخذ واسطه ،تعامل با شرکای
زنجیره ارزش

3-1-0-837-30-1813

سازگاری

سازگاری ،فرهنگ جامعه ،انطبا ،
گسترش استفاده از فناوری با
ارزشهای حاکم بر جامعه

1-31-3130-18-13

حمایتهای
دولتی

پشتیبانی دولت ،،حمایت های
قانونی دولت

1-31-3118-17-13

محیطی

قوانین و
مقررات

آیین نامه ها و قوانین ،نبود
محدودیت های قانونی ،مقررات،
تعهدات قانونی ،انطبا قانونی،
سیاست دولت ،تنظیم مقررات،
محیط قانونی ،خط مشی دولت،
مقررات حقوقی و قانونی فاو

شكل  .4شاخصهاي بدست آمده از مرحله فراترکيب

 .4بحث و نتیجهگیری
امروزه تغییرات و تحوالت دنیای کنونی بسیار وسیع و گسترده شده
است به طوری که هر روزه شاهد تغییرات بسیاری در محیطهای

تجاری میباشیم ،برای موفقیت در محیطهای رقابتی الزم است
بانكها خود را با تغییرات موجود هماهنگ نمایند و الزمه این امر
استفاده از فناوریهای جدید میباشد .از اینرو در دنیای رقابتی امروز
بهرهگیری از ایدههای نو و فناوریهای جدید امری حیاتی است .لذا
پژوهش حا ر در صدد بررسی آمادگی بانكهای تجاری در استفاده
از فناوری بالك چین میباشد .در ادامه پژوهش ،در این قسمت به
تو یح و تبیین هر یك از شاخصهای آمادگی بانكهای تجاری در
استفاده از فناوری بالك چین پرداخته میشود.
با توجه به نتایج پژوهش شاخصهای سازمانی آمادگی بانكهای
تجاری در استفاده از فناوری بالك چین شامل توسعه زیرساختها،
مهارتهای مدیران ،توسعه منابع انسانی ،اندازه شرکت یا سازمان،
منابع مالی ،فرهنگ سازمانی پذیرا ،سیاستهای سازمانی و پشتیبانی
مدیریت عالی) میباشد .این یافتهها با نتایج پژوهشهای [،31-31
 ]13 ،10-13همسو بود .در تبیین نتایج میتوان بیان داشت که برای
شکلگیری هر فناوری جدیدی الزم است که از آن حمایت صورت
گیرد و این امر باید از طرف باالترین مقام یك شرکت صورت گیرد و
تا زمانی که مدیریت عالی یك سازمان پشتیبانی الزم را از فناوری
جدید انجام ندهد ،نمی توان به موفقیت آن امیدوار بود .در تبیین
سیاستهای سازمانی میتوان بیان داشت سیاستهای سازمانی
بیانگر نحوه عملکرد یك سازمان میباشد و به عبارتی مشخص می
کند که سازمان در چه مسیری در حال حرکت میباشد اگر
سیاستهای موجود با فناوری جدید هماهنگ باشد میتوان به
شکلگیری آن در سازمان خوشبین بود ولی اگر در تضاد به آنا باشد
نمیتوان به شکلگیری و توسعه آن امیدی داشت .در تبیین فرهنگ
سازمان می توان به این اشاره نمود که فرهنگ هر سازمانی بخش
اصلی و نماد یك سازمان میباشد که تمامی فعالیت های باید منطبق
با آن باشد اگر فرهنگ یك سازمان پذیرای تغییرات باشد به راحتی
می توان ایده های جدید و نو را وارد سازمان نمو در غیر این صورت
با مشکل جدی مواجه خواهد بود .در تبیین منابع مالی میتوان به
این اشاره نمود که شکلگیری و راهاندازی فناوریهای جدید نیازمند
داشتن سرمایه کافی می باشد و تا زمانی که سرمایه الزم برای
راهاندازی وجود نداشته باشد نمیتوان به موفقیت آن امیدوار بود،
بنابراین داشتن منابع مالی برای شکلگیری فناوریهای جدید الزم
و روری میباشد .در تبیین اندازه شرکت میتوان به این اشاره نمود
که بسته به وسعت شرکت و دامنه فعالیت آن نحوه استفاده از
فناوریهای جدید متفاوت میباشد هرچه یك شرکت بزرگتر باشد و
دامنه فعالیت آن وسیعتر باشد نیاز به استفاده از فناوریهای جدید
بیشتر آشکار میشود چراکه از این طریق شرکت میتواند به
موفقیتهای بیشتری دست پیدا کند.در تبیین توسعه منابع انسانی
میتوان بیان داشت که با دانش فعلی کارکنان نمیتوان به
فناوریهای جدید دست یافت چراکه هر فناوری جدیدی دانش الزم

ارائة چارچوبی متضمن شاخصهای مرتبط برای ارزیابی آمادگی بانكهای تجاری جهت استفاده از فناوری بالك چین با روش فراترکیب

به خود را احتیاج دارد بنابراین الزم است برای این امر آموزشهای
الزم در اختیار منابع انسانی قرار داده شود تا بتوانند راحت
فناوریهای جدید را پیاده نمایند .در تبیین مؤلفه مهارتهای مدیران
می توان به این اشاره نمود که مدیران نقش اصلی را در هر سازمانی
ایفا مینمایند هرچه مدیران یك سازمان تواناییهای بیشتری داشته
باشند و با دانش جدید و روز آشنا باشند راحتتر میتوانند خود را
برای ایجاد تغییرات و پذیرش فناوریهای نوین مهیا نمایند بنابراین
مهارتهای مدیران یکی از عوامل کلیدی موفقیت بانكها در
دستیابی به فناوری نوین می باشد .نهایتاً در تببین توسعه
زیرساختها میتوان به این اشاره نمود که برای شکلگیری هر
فعالیتی در بانكها الزم است که در ابتدا زیرساختهای آن مهیا
گردد فناوریهای نوین نیز نیازمند وجود زیرساختهای مناسب
میباشند که الزم است قبل از شروع مهیا شده باشد بنابراین داشتن
زیرساخت مناسب الزم آغاز به کار فناوریهای جدید میباشد.
با توجه به نتایج پژوهش شاخصهای فردی آمادگی بانكهای تجاری
در استفاده از فناوری بالك چین شامل نگرش نسبت به استفاده،
سهولت استفاده ،سودمندی درك شده و درك فناوری بالك چین)
میباشد .این یافتهها با نتایج پژوهشهای [ ]17 ،10 ،30-38همسو
بود .در تبیین نگرش به استفاده میتوان بیان داشت که باید این باور
در فرد شکل بگیرد که به فناوریهای جدید نیاز دارد و با استفاده
آن میتواند راحتتر فعالیت نماید و عالوه بر آن به این باور برسد که
در جامعه امروزی استفاده از فناوریهای نوین امری الزم است حال
زمانی که فرد به این باورها برسد راحت میتوان فناوری نوین را قبول
نماید و از آنها استفاده نماید .در تبیین سهولت استفاده میتوان
گفت هرچه یك فناوری راحتتر مورد استفاده قرار گیرد و بتوان به
آسانی با آن کار نمود بیشتر مورد پذیرش افراد قرار میگیرد بنابراین
فناوریهای که قابلیت استفاده راحتتری داشته باشند بیشتر مورد
پذیرش قرار خواهند گرفت.در تبیین مؤلفه سودمندی درك شده
می توان بیان داشت طبیعتاً هر چیزی که برای انسان فایده داشته
باشد پذیرش آن راحتتر است ،در ارتباط با فناوریهای جدید نیز
شرایط همینگونه میباشد و هرچه فناوریهای جدید برای افراد
سودمندتر باشند پذیرش آنها راحتتر خواهد بود و تمایل به استفاده
از آنها بیشتر می شود .نهایتاٌ در تبیین درك فناوری بالك چین
میتوان گفت فناوری بالك چین یك فناوری جدید و نو میباشد که
در صورت استفاده میتواند برای افراد و سازمانها مزایا و فواید
بسیاری به همراه داشته باشد و باعث سهولت در انجام امور سازمانی
گردد حال سازمانی که افراد به این درك از فناوری بالك چین برسند
راحتتر میتوانند ان را برذیرند.
با توجه به نتایج پژوهش شاخصهای فنی آمادگی بانكهای تجاری
در استفاده از فناوری بالك چین شامل پیچیدگی ،امنیت فناوری،
دسترسی به فناوری ،بکارگیری فناوری و نیروی انسانی متخصص)

میباشد .این یافتهها با نتایج پژوهشهای [ ]10 ،18 ،31-30همسو
بود.
در تبیین یافتههای میتوان بیان داشت نیروی انسانی متخصص هر
فعالیتی برای شکلگیری نیازمند افراد متخصص در آن زمینه
میباشد فناوری بالك چین نیز در سازمانی میتواند پیادهسازی شود
که افراد متخصص در آن سازمان حضور داشته باشند و بتوانند
بهراحتی این فناوری را پیادهسازی نمایند ،بنابراین داشتن تخصص
الزمه موفقیت فناوری بالك چین میباشد .در تبیین مولفه بکارگیری
فناوری میتوان بیان داشت که یك فناوری زمانی میتواند موفق باشد
که به شکل مناسبی بکار گرفته شود و در جهت رفع مشکالت و
بهبود او اع مورد استفاده قرار گیرد به عبارتی فناوری مطرم شده
کاربردی باشد و قابلیت استفاده در بانكها را داشته باشد .در تبیین
دسترسی به فناوری میتوان به این اشاره نمود که برای استفاده از
یك فناوری الزم است به راحتی بتوان به آن دست یافت و مورد
استفاده قرار داد به عبارتی اینکه راحت بتوان فناوری مطرم شده را
به کار گرفت و در جهت انجام امور سازمانی از آن استفاده نمود .در
تبیین این مؤلفه امنیت فناوری میتوان به این اشاره نمود که امروزه
برای استفاده از فناوریها اصل امنیت بسیار مهم میباشد و شرکتها
تمایل دارند فناوری را به کار گیرند که از امنیت باالیی برخوردار باشد
و حافظ منافع سازمان و اطالعات آنها باشد و هرچه امنیت یك
فناوری بیشتر باشد تمایل به استفاده از آن نیز بیشتر میشود در
مورد فناوری بالك چین نیز شرایط همینگونه میباشد و هرچه
ایمنتر باشد راحتتر میتواند در بانكهای تجاری به کار گرفته شود.
نهایتاً در تبیین مؤلفه پیچیدگی میتوان گفت الزم است به این اشاره
شود که هرچه یك فناوری پیچیدهتر باشد و کار نمودن با آن سختتر
باشد تمایل به استفاده از آن کمتر میشود ولی هرچه در کنار
پیچیدگی کار با آن آسانتر باشد تمایل به استفاده از آن نیز بیشتر
میشود بنابراین اگر فناوری بالك چین پیچیده باشد ولی کار با آن
ساده باشد استقبال به استفاده از آن در بانكهای تجاری افزایش
خواهد یافت.
با توجه به نتایج پژوهش شاخصهای محیطی آمادگی بانكهای
تجاری در استفاده از فناوری بالك چین شامل قوانین و مقررات،
بلوغ فناوری ،تبادل اطالعات ،سازگاری ،پویایی بازار و حمایتهای
دولتی) میباشد .این یافتهها با نتایج پژوهشهای []11 ،18 ،31 ،31
همسو بود .در تبیین مولفه بلوغ فناوری میتوان به این اشاره نمود
که هرچه در یك جامعه تمایل به استفاده از فناوریهای جدید
گسترش یافته باشد و افراد حا ر در آن جامعه به بلوغ کافی در این
زمینه رسیده باشند راحتتر میتوانند فناوریهای جدید را قبول
نمایند و خود را با آنها هماهنگ نمایند بنابراین فناوری بالك چین
نیز در صورتی که در جامعه ای به کار گرفته شود که افراد بلوغ الزم
را در زمینه استفاده از فناوریهای جدید داشته باشند راحتتر
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 در تبیین قوانین و مقررات میتوان گفت هر.میتواند موفق شود
جامعهای نحوه فعالیت فناوریهای جدید در آن جامعه را مشخص
مینماید هرچه در یك جامعه قوانین و مقررات موجود از فناوریهای
جدید حمایت نماید و زمینه مناسب برای رشد و توسعه آنها را مهیا
سازد بکارگیری فناوریهای جدید نیز در آن جامعه راحتتر و
در تبیین حمایتهای دولتی الزم است بیان شود.موفقتر خواهد بود
دولتها در هر جامعهای نقش اول را در تصمیمگیریها بر عهده دارند
و هر فرایندی که مورد حمایت دولت قرار گیرد مسیر الزم برای رشد
و پیشرفت آن مهیا میشود فناوری بالك چین نیز اگر مورد حمایت
دولت قرار گیرد راحت میتواند در بانكهای تجاری به کار گرفته
 در تبیین مؤلفه پویایی بازار.شود و به جایگاه مناسب خود برسد
میتوان به این اشاره نمود که هرچه بازار رقابتیتر باشد و پذیرای
فناوریهای جدیدتر وبه عبارتی بازار توانایی پذیرش فناوریهای
جدید را داشته باشد و تمایل به استفاده از آن وجود داشته باشد
راحتتر میتوان به موفقیت فناوریهای جدیدی مانند فناوری بالك
 در تبیین مؤلفه سازگاری الزم است به این نکته.چین امیدوار بود
توجه شود هرچه یك جامعه بتواند خود را به روز نماید و با
فناوریهای جدید و تکنولوژیهای نوین خود را سازگار نماید و
تغییرات الزم را در خود ایجاد نماید میتوان به موفقیت فناوریهای
جدید در این محیط امیدوار بود چراکه محیط برای هماهنگی با
 نهایتاً در تبیین مؤلفه تبادل.فناوری جدید قابلیت سازگاری دارد
اطالعات الزم است به این امر پرداخته شود در محیطهای امروزی
فناوریهای مختلفی به کار گرفته میشود که الزمه موفقیت یك
فناوری جدید هماهنگی و تبادل اطالعات با فناوریهای موجود در
جامعه میباشد هرچه یك فناوری توانایی تبادل اطالعات بیشتری
.داشته باشد موفقتر خواهد بود
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