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چکیده
بیت کوین مهم ترین و ارزشمندترین ارز دیجیتال است که برمبنای فناوری بالکچین کار می کند. این ارز در بسیاری از 
کشورها پذیرفته شده و استفاده می شود. در این پژوهش، با کمک فرامدل یکپارچۀ پذیرش و استفاده از فناوری قصد داریم 
عوامل مؤثر در پذیرش فناوری بیت کوین در ایران را بسنجیم. به این منظور برای سایت ها و گروه های موجود در فضای 
مجازی، که در حوزۀ ارزهای دیجیتال و بیت کوین فعالیت می کردند، پرسش نامه ای الکترونیکی ارسال شد تا در اختیار 
کاربران خود قرار دهند. در این میان،420 پرسش نامه تحلیل شد. جامعۀ آماری را کاربران انجمن ها و گروه های مرتبط 
با ارز دیجیتال در اینترنت و رسانه های اجتماعی تشکیل می دهند، که جامعۀ آماری نامحدود شمرده می شوند. به منظور 
تعیین حداقل حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شد. این پژوهش شامل شش فرضیه است و نتایج نهایی حاکی از 
آن است که سازگاری، نوآوری شخصی در فناوری و مقاومت در برابر تغییر، تأثیر مثبتی در قصد رفتاری، و همچنین قصد 

رفتاری تأثیر مثبتی در رفتار استفاده در پذیرش استفاده از بیت کوین در ایران دارد.
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مقدمه

با بررسی تحوالت تاریخی زندگی بشر می توان به این نتیجه رسید 
تأثیر  انقالبی  تحوالت  در  تولید،  تکنیک های  تغییر  و  تکامل  که 
از یافتن  بسیاری دارند. اصلی ترین تکامل در تولید، گذار انسان 
ابزارآالت گوناگون  با کمک  تولید محصوالت کشاورزی  به  غذا 
بروز  صنعتی  انقالب  و  صنعت  از  پرتوهایی  آن،  از  پس  و  بود، 
یافت. در مرحلۀ اول انقالب صنعتی، ترکیب بخار، زغال سنگ و 
آهن، عصر راه آهن را ـ با پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
نقاط  به  بیشتری  با آسایش  انسان ها  آورد.  پدید  ـ  درخور توجهی 
دور سفر می کردند و کاال راحت تر جابه جا می شد. در مرحلۀ دوم 
وجود  به  انرژی  منابع  و  اولیه  مواد  در  تغییراتی  صنعتی،  انقالب 
وجود  همچنین  پتروشیمی  و  برق،  فوالد،  تولید  شروع  با  آمد. 
زغال سنگ و آهن، صنعت شکل امروزی به خود گرفت. اختراع 
رایانه ها و پیشرفت فناوری مرحلۀ سوم انقالب صنعتی را تشکیل 

 .)Oztemel and Gursev, 2020( می دهد
جدید  فناوری های  آن  در  که  است  جهانی  امروز  جهان 
به سرعت پیشرفت می کند و بشر روزبه روز به اکتشافات جدیدی 
از  بسیاری  و  می افتند  اتفاق  به سرعت  تغییرات  می یابد.  دست 
استراتژی های  باید  آیا  که  مواجه اند  مسئله  این  با  کارآفرینان 
جدید  راهی  فناوری  کنند؟  جایگزین  یا  به روز  را  قدیمی خود 
به  را  فرصت ها  فناوری،  در  نوآوری  است.  مدرن شدن  برای 
ارمغان می آورد و پایه های فعالیت های جدید را فراهم می کند. 
برای  فناوری  از  استفاده  شامل  می تواند  نوآورانه  نظریه های 
در  نوآوری ها  این  همۀ  باشد.  رقابتی  مزیت  کسب  و  پیشرفت 
فناوری اطالعات بستر انقالب صنعتی چهارم را شکل می دهند 

 .)Chege et al., 2020(
کمک  با  صنعت  و  تولید  چهارم،  صنعتی  انقالب  ظهور  با 
این  در  فناوری  می کنند.  حرکت  هوشمندشدن  سمت  به  فناوری 
انقالب درحال دستیابی به سرعت، دقت و امنیت بیشتری است و 
درنتیجه، تمایل بسیاری به پیاده سازی فناوری های مدرن و نوین 
انقالب  دارد.  وجود  سازمان  و  صنعت  گوناگون  حوزه های  در 
صنعتی چهارم تعداد شایان توجهی از مشکالت و فرصت ها را در 
سراسر جهان به وجود آورده است. برای مقابله با چنین محیطی 
متعدد  انواع  پیوسته  سازمان ها  است،  تغییر  درحال  به سرعت  که 
جدیدترین،  از  و  می کنند  اجرا  گوناگون  مراحل  در  را  فناوری ها 
مهم ترین و امیدوارکننده ترین فناوری ها، در این انقالب، بالکچین 

 .)Wamba and Queiroz, 2020( است
بالکچین مجموعه ای از بلوک هاست که تراکنش ها را به روشی 
غیرمتمرکز و همتابه همتا منتقل می کند. در نظام بالکچین، هر 
گره )نظام یا فرد( می تواند یک تراکنش را شروع کند و آن تراکنش 
هنگامی که  شود.  منتقل  شبکه  داخل  گره های  همۀ  به  می تواند 

احراز هویت تراکنش را اعتبارسنجی کرد، تابع هش ایجاد شده و 
به بلوک افزوده می شود. تابع هش تابع ریاضی است که هر نوع 
ورودی را به یک مقدار )ترکیب عدد و حرف( فشرده شده تبدیل 
می کند تا باعث یکپارچگی داده ها شود و امنیت را در باالترین 

.)Baudier et al., 2020( سطح ممکن ارائه دهد
است.  بالکچین  برمبنای  فناوری  مهم ترین  دیجیتال  ارز های 
بیت کوین اولین ارز دیجیتالی است که ساتوشی ناکاموتو در سال 
2008 معرفی کرد و ارزش آن از کمتر از 1 دالر در سال 2010، 
روزبه روز افزایش یافت و در اوج خود، دسامبر 2017، به قیمت 
حدودی 19هزار دالر رسید )Hu et al, 2020(. به گزارش پایگاه 
 7 در  بیت کوین  قیمت  دسک،  کوین  دیجیتال  ارز های  رسمی  
ژانویۀ 2021 توانست تا 37418 دالر اوج بگیرد و رکورد قیمت 

خود را بشکند.
آن  در  که  است  پرداختی  نظام  معنای  به    

ً
اساسا بیت کوین 

 معامالت را بدون واسطه 
ً
پرداخت کننده و دریافت کننده مستقیما

انجام می دهند و معامله را برگشت ناپذیر و درنتیجه اعتمادپذیرتر 
با وجود دفتر کل توزیع شده جبران  نبود درگاه پرداخت  می کنند. 
برابر  در  را  معامله ای  هر  می توان  آن  از  استفاده  با  که  می شود 
ثبت  به  دفتر  در  را  اطالعات  و  کرد  حفظ  اضافی  هزینه های 
رساند. دفتر کل، عمومی  و برای همۀ گره ها دسترس پذیر است. 
هر  که  است،  بالکچین  فناوری  براساس  بیت کوین  تراکنش های 
Rama� دارد  وجود  رمزگذاری شده  به صورت  آن،  در  )معامله 

 .)moorthy and Khan, 2020
از زمان اختراع بیت کوین، بسیاری از تجار و بازرگانان تمایل 
خود را به پذیرش بیت کوین به منزلۀ روش پرداخت ابراز کرده اند. 
بیت کوین  از  جهان  سراسر  در  بازرگان   14355 حاضر،  درحال 
استفاده می کنند و ارزش بازار بیت کوین با ارزش فعلی بازار، 160 
تأثیری  بیت کوین  درنتیجه  است؛  افزایش  درحال  و  دالر  میلیارد 
عمده در اقتصاد و فناوری در سراسر جهان داشته است. بیت کوین 
معامالت را از طریق آدرس یا کلید عمومی  انجام می دهد. آدرس 
با هویت کاربر در ارتباط نیست و می توان ناشناس ماندن کاربران 

 .)Zhu et al., 2020( را در معامالت تضمین کرد
شده اند،  معرفی  گوناگونی  ارز های  بیت کوین  به جز  تاکنون 
دیجیتال  ارز  ارزشمندترین  و  محبوب ترین  بیت کوین  اما 
را  بیت کوین  توسعه یافته  و  پیشرفته  کشور های  می رود.  به شمار 
نیز  توسعه  استفاده می کنند. کشور های درحال  آن  از  و  پذیرفته 
مثل  ارز ها هستند، کشورهایی  این  پذیرش  برای  درحال تالش 
هند،  دومنیکن،  جمهوری  کلمبیا،  شیلی،  برزیل،  آرژانتین، 
پاکستان،  نیجریه،  مراکش،  مکزیک،  مالزی،  کنیا،  اندونزی، 
پرو، فیلیپین، سنگاپور، آفریقای جنوبی، تانزانیا، تایلند، ونزوئال 

.)Bouraoui, 2020(
ایران نیز از کشورهایی است که در تالش برای پذیرش بیت کوین 
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با  و  بیت کوین  نظام  کارکرد  و  به مطالب ذکرشده  توجه  با  است. 
توجه به شرایط موجود، بحث ارز های دیجیتال در ایران می تواند 

بسیار حیاتی قلمداد شود. 
کشور ما سال های بسیاری است که با انواع و اقسام تحریم های 
بسیاری  بلوکه شدۀ  پول های  می کند.  نرم  دست وپنجه  ظالمانه 
به سختی  نفت  فروش  هزینۀ  و  دارد  وجود  بانک های خارجی  در 
باز می گردد و دولت ایران را با مشکالتی مواجه کرده است. این 
انتشار  است.  گرفته  هم  را  صادرکنندگان  و  تجار  دامن  تحریم ها 
از  )اعم  ثالثی  یا شخص  نهاد  هیچ  است،  غیرمتمرکز  بیت کوین 
دخل  توانایی  مالی(  مؤسسات  و  بانک ها  دولت ها،  حکومت ها، 
درنتیجه  و  ندارند  را  دیجیتال  ارز های  معامالت  در  تصرف  و 
علت  به  همچنین  نیست.  تأثیرگذار  آن ها  در  تحریمی  هیچ گونه 
مشخص  معامله کنندگان  اصلی  هویت  عمومی ،  کلید  وجود 
نیست و طرفین معامله ناشناس اند. درواقع به جای هویت اصلی، 
یک نام کاربری )کلید عمومی( برای طرفین به نمایش درخواهد 
از  استفاده  دولت ها  و  تجار  که  می شود  باعث  علل  این  آمد. 
برای  آن  از  کرده،  رایج  ارز های  و  پول ها  جایگزین  را  بیت کوین 
مراودات مالی استفاده کنند. تصور کنید دولت برای فروش نفت 
تجار  یا  کند  دریافت  بیت کوین  دالر،  به جای  تحریم،  در شرایط 
بیت کوین  به  رایج،  ارز های  به جای  را  صادراتی  کاال های  هزینۀ 

دریافت کنند. دیگر هیچ بانک یا دولتی توانایی بلوکه کردن پول یا 
تحریم اقتصادی آن ها را نخواهد داشت.

تورم و کاهش ارزش پول ملی یکی دیگر از علت هایی است 
کشور  می بخشد.  ضرورت  را  بیت کوین  دربارۀ  پژوهش  که 
ونزوئال نمونۀ مناسبی برای این امر است. ونزوئال در سال های 
دست وپنجه  َبرتورم 

َ
ا به اصطالح  یا  افسارگسیخته  تورم  با  اخیر 

نرم می کند و همچون ایران تحت تأثیر تحریم های شدید قرار 
یکی  است.  یافته  کاهش  به شدت  آن  ملی  پول  ارزش  و  دارد 
تورم  مهار  برای  کشور  این  دولت  که  اساسی،  راهکار های  از 
قانونی کردن  و  به رسمیت شناختن  گرفته،  نظر  در  افسارگسیخته 
ارز های  سایر  و  بیت کوین  از  استفاده  است.  دیجیتال  ارز های 
آن ها  تورم  میزان  از  و  یافته  رواج  ونزوئال  در  امروزه  دیجیتال 
این  در  ما  نهایی  هدف   .)Rosales, 2019( است  کاسته 
پژوهش، بررسی ابعاد پذیرش بیت کوین در ایران با کمک یکی 

از الگوهای پذیرش فناوری است.

1. پیشینۀ پژوهش
این پژوهش به علت نوین بودن، در ایران پیشینۀ داخلی ندارد؛ به 
همین علت به چند نمونه پژوهش خارجی مهم، که در سال های 

اخیر ارائه شده، می پردازیم.

جدول 1: خالصۀ پیشینۀ پژوهش

عنوان و توضیحات مختصرسال

2020

»پذیرش ارز رمزنگاری شده با حباب های قیمت احتمالی«

این پژوهش به بررسی پذیرش ارزهای رمزنگاری شدۀ بازار می پردازد و بیان می کند که ارزهای رمزپایه در معرض تأثیرات 

شبکه و سرمایه گذاری های احتمالی هستند. برای کشف این محیط بی نظیر، از مدل های حباب تصادفی و مدل استاندارد 

.)Wei and Dukes, 2021( پخش محصول استفاده شده است

2020

»عوامل مؤثر در پذیرش ارز های دیجیتال برمبنای یک دیدگاه اسالمی«

در این مقاله پذیرش معاملۀ مبتنی بر ارز رمزنگاری شده از دیدگاه اسالم بررسی شده است. برخی از کاربران در معامالت 

ارز رمزنگاری شده، نگرانی هایی درمورد ماهیت معامله با بیت کوین را ابراز کرده اند. برخی استدالل کردند که بیت کوین 

به راحتی می تواند برای اهداف غیرقانونی استفاده شود. این پژوهش به تفصیل این مسائل را با دید اسالمی بررسی می کند 

.)Saleh et al., 2020(

2019
»یک رویکرد شبکۀ عصبی مبتنی بر PLS-SEM برای پذیرش ارز رمزنگاری شده«

هدف اصلی این مطالعه، تقویت تحقیقات مبتنی بر پذیرش فناوری جدید با استفاده از روش شبکۀ عصبی مصنوعی 

.)Sohaib et al., 2019( تک مرحله ای است SEM برای دست یافتن به نتایج دقیق تر، در مقایسه با روش )ANN(

2019

»تجزیه وتحلیل تصمیم پذیرش ارز رمزنگاری شده: بررسی ادبیات«

هدف این مقاله پرکردن جای خالی ادبیات فعلی با بررسی سطح پذیرش ارز رمزنگاری شده، عوامل تأثیرگذار در پذیرش، 

ارائۀ تجزیه و تحلیل عمیق این عوامل و بحث دربارۀ برخی از مشکالت پیرامون پذیرش ارز رمزپایه است 

.)Alzahrani and Daim, 2019(
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2. مدل پژوهش، فرضیه ها و متغیرها

مدلی که ما در این پژوهش برای سنجش میزان پذیرش بیت کوین در 
ایران استفاده می کنیم برگرفته از فرامدل یکپارچۀ پذیرش و استفاده از 
فناوری است، که مدل پایه و اولیۀ آن در پژوهش ونکاتش و همکاران 
و  ونکاتش   ،2012 در  بعد،  سال ها  شد.  معرفی   2003 سال  در 
استفاده  و  پذیرش  یکپارچۀ  تئوری  پایۀ  پژوهشی مدل  در  همکاران 
از فناوری را گسترش دادند و نوع دوم این تئوری را معرفی کردند. از 
زمان گسترش نوع اول به نوع دوم این مدل، از آن برای بررسی پذیرش 
فناوری های گوناگون، در کشور های متعدد و در پژوهش های بسیار 
می توان  پژوهش ها،  در  موجود  نتایج  براساس  است.  شده  استفاده 

دریافت که نوع اول و دوم مدل یکپارچۀ پذیرش و استفاده از فناوری، 
از  اما  را نشان داده است،  فناوری  از پذیرش  میزان درخور توجهی 
)سن،  تعدیل کننده  متغیر های  نقش  آزمون  و  خاص  روابط  بررسی 
همچنین  می کند.  صرف نظر  تجربه(  یا  و  داوطلبانه بودن  جنسیت، 
پژوهشگران مدعی شدند که مدل پیچیده است و در چندین مطالعه، 
که از آن استفاده شده، دچار تغییر شده و در شکل اصلی خود به کار 
نرفته است. با توجه به این مسائل، پژوهشگران در سال 2020، با 
توجه به نتایج گزارش شده از 162 مطالعۀ تجربی، مبتنی بر نوع اول 
و دوم مدل یکپارچۀ پذیرش و استفاده از فناوری، یک فرامدل معرفی 
کردند تا مدل های اولیه را اصالح کرده، مدل بهینه تری عرضه کنند 

 .)Dwivedi et al, 2020(

فشار اجتماعی درک شده

درک لذت

سازگاری

نوآوری شخصی در فناوری

مقاومت در مقابل تغییر

قصد رفتاری رفتار استفاده

.)Dwivedi et al., 2020( شکل 1: مدل پژوهش، برگرفته از فرامدل یکپارچۀ پذیرش و کاربرد فناوری

2-1. فشار اجتماعی درک شده 

درک شده  اجتماعی  فشار  برنامه ریزی شده،  رفتار  تئوری  مطابق 
یکی از اصلی ترین عواملی است که در قصد فرد برای شرکت در 
عملی خاص تأثیر دارد. فشار اجتماعی درک شده نشان می دهد که 
مراجع مهم در رفتار خاص افراد تأثیر می گذارند. مراجْع دولت ها، 
برای  افراد  در  و  می گیرند  دربر  را  متعدد  رسانه های  و  سازمان ها 
 Huseynov and( انجام کار یا وظیفه ای خاص تأثیر می گذارند

.)Yıldırım, 2019

فرضیۀ 1: فشار اجتماعی درک شده تأثیر مثبتی در قصد رفتاری در 
پذیرش استفاده از بیت کوین در ایران دارد.

2-2. سازگاری 

جدید  فناوری  یا  نوآوری  چقدر  که  معناست  این  به  سازگاری 
می تواند با آنچه درحال حاضر وجود دارد مطابقت پیدا کند؛ یعنی 
فناوری جدید به چه میزان برای سطح و سبک زندگی فعلی افراد، 

.)Warner et al., 2020( ایده آل و با آن سازگار است
فرضیۀ 2: سازگاری تأثیر مثبتی در قصد رفتاری در پذیرش استفاده 

از بیت کوین در ایران دارد.

2-3. درک لذت
درک لذت یعنی وجود عوامل انگیزشی گوناگون که در نگرش و 
اهداف رفتاری  در مواجهه با کاربرد موضوع یا فناوری  های جدید 
تأثیر می گذارد و می تواند موجب خوشی یا لذت شود و یا افراد را 
.)Huseynov and Yıldırım, 2019( برای مدتی سرگرم سازد

پذیرش  در  رفتاری  قصد  در  مثبتی  تأثیر  لذت  درک   :3 فرضیۀ 
استفاده از بیت کوین در ایران دارد.

2-4. نوآوری شخصی در فناوری اطالعات
اصطالح نوآوری به تمایل فرد برای جست وجوی چیزهای جدید 
انسان  و درونی در  ذاتی  دارد. درواقع خصلتی  اشاره  متفاوت  و 
یا  جدید  پدیدۀ  امتحان کردن  یا  تجربه  برای  درجه ای  و  است 
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اصطالح  آن هاست.  جدید بودن  برای  تمایالت  یا  ابتکار  بیانگر 
برای  به منزلۀ تمایل یك فرد  فناوری اطالعات  نوآوری در حوزۀ 
است شده  تعریف  نوین  و  جدید  فناوری های   امتحان کردن 

.)Patil et al., 2020( 

فرضیۀ 4: نوآوری شخصی در فناوری، تأثیر مثبتی در قصد رفتاری 
در پذیرش استفاده از بیت کوین در ایران دارد.

2-5: مقاومت در برابر تغییر
رایج  تمایل  آن،  منفی  مفهوم  به رغم  تغییر  برابر  در  مقاومت 
برای  شخصی  ذاتِی  میل  درونی،  مقاومت  این  است.  انسانی 
امنیت  احساس  مردم  به  که  است  روان شناختی  تعادل  حفظ 
تغییر رفتار مختل  با  این تعادل ممکن است  و کنترل می دهد. 
 از ابتکار عمل یا اعمال تغییر 

ً
شود؛ به همین علت افراد معموال

خجالت می کشند یا از آن خودداری می کنند. در بحث فناوری، 
فناوری های  با وجود  دارند  تمایل  مقاومت می کنند  که  افرادی 
و  کنند  قدیمی  استفاده  و  کهنه  فناوری های  از  همچنان  نوین، 
قدیمی   فناوری های  با  برخورد  شیوۀ  تغییر  به  عالقه ای  هیچ 

.)Enders et al., 2020( ندارند

فرضیۀ 5: مقاومت در برابر تغییر، تأثیر مثبتی در قصد رفتاری در 
پذیرش استفاده از بیت کوین در ایران دارد.

2-6. قصد رفتاری
قصد رفتاری درحکم اندازه گیری قدرت شخص برای قصد انجام 
دارد  اشاره  نکته  این  به  و  می شود  تعریف  کاری خاص  یا  رفتار 
تا از فناوری های جدید، چه در حال و چه  که افراد قصد دارند 
 Dwivedi et( در آینده، به شکل دائم و همیشگی استفاده کنند

.)al., 2019

پذیرش  در  استفاده  رفتار  در  مثبتی  تأثیر  رفتاری  قصد   :6 فرضیۀ 
استفاده از بیت کوین در ایران دارد.

3. روش پژوهش

3-1. نوع پژوهش
پژوهش های  است.  کاربردی  هدف،  نظر  از  حاضر  پژوهش 
بهینه سازی  و  بهبود  و  بشر  نیازمندی های  رفع  برای  کاربردی 
ابزارها، روش ها، اشیا و الگوها با هدف توسعۀ رفاه و ارتقای سطح 

زندگی انسان استفاده خواهند شد.
این پژوهش از دید ماهیت و روش، توصیفی از نوع هم بستگی 
که  هستند  روش هایی  مجموعه  توصیفی،  پژوهش های  است. 
در  است.  بررسی شده  پدیده های  یا  شرایط  توصیف  آن ها  هدف 
تحقیق  هدف  براساس  متغیرها  بین  رابطۀ  هم بستگی  تحقیقات، 

تحلیل می شود. 
در پژوهش حاضر، به منظور کسب اطالعات بیشتر از موضوع 
استفاده  کتابخانه ای  روش  از  مطالعه شده،  متغیرهای  و  پژوهش 
شده و روش گردآوری داده ها، روش میدانی است؛ البته به علت 
شرایط کرونایی گردآوری داده های این پژوهش، بیشتر در فضای 

مجازی و بستر اینترنت صورت گرفته است.

3-2. روش و ابزار نمونه گیری
دسترس  در  غیراحتمالی  روش  پژوهش  این  نمونه گیری  روش 
بیت کوین  کاربران  میان  از  الزم  داده های  تأمین  به منظور  است. 
به  مربوط  فارسی  انجمن های  و  وب سایت ها  نخست  ایران،  در 
ارز های دیجیتال و همچنین گروه ها و کانال های مرتبط با ارز های 
شناسایی  اینستاگرام(  و  )تلگرام  اجتماعی  شبکه های  در  مجازی 
شد. سپس با مدیران کانال ها و گروه ها برای انجام پژوهش تعامل 
شد. سپس گوگل پرسش نامه ای الکترونیکی طراحی کرد و لینک 
در  تا  شد  ارسال  مجازی  گروه های  و  سایت ها  مدیران  برای  آن 
اختیار کاربران خود قرار دهند. درنهایت در پایان این فرایند، تعداد 
424 ردیف داده ای گزارش شد که از این تعداد، 4 ردیف فاقد داده 

بودند، و 420 نمونه در تحلیل استفاده شدند.

3-3. جامعه و نمونۀ آماری
ارز  با  مرتبط  گروه های  و  انجمن ها  کاربران  را  آماری  جامعۀ 
که  می دهند  تشکیل  اجتماعی  رسانه های  و  اینترنت  در  دیجیتال 
جوامع  در  می شوند.  شمرده  نامحدود  آماری  جوامع  ازجمله 
تعیین  برای  است.  نامعلوم  جامعه  افراد  هویت  نامحدود،  آماری 
برای  که  می شود  استفاده  مورگان  از جدول  نمونه،  حداقل حجم 
این  نامحدود، دست کم 384 نمونه را الزم می داند. ذکر  جوامع 
نکته درمورد جامعۀ آماری الزم است که دربارۀ کاربران عضو در 
انجمن ها و گروه های فضای مجازی مرتبط با ارز های دیجیتال و 
 از بیت کوین 

ً
بیت کوین، نمی توان با قطعیت نظر داد که آن ها حتما

استفاده می کنند. به علت نوظهوربودن ارز های دیجیتال، بسیاری 
افزایش اطالعات و دانش خود پیرامون ارز های  افراد به منظور  از 
قطعی  شکل  به  و  می شوند  کانال ها  و  سایت ها  کاربر  دیجیتال، 
اعضای  آیا  اینکه  دربارۀ  پس  نیستند.  دیجیتال  ارز  استفاده کنندۀ 
جامعۀ آماری ما از بیت کوین استفاده می کنند یا خیر، نمی توان با 
قطعیت نظر داد، اما می توان گفت که همۀ اعضای جامعۀ آماری، 

دانش الزم پیرامون مفاهیم و مسائل ارز های دیجیتال را دارند.

3-4. روش تجزیه وتحلیل اطالعات
آمار  و  توصیفی  آمار  بخش  دو  در  اطالعات  تجزیه وتحلیل 
استنباطی ارائه می شود. برای تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش، 
استفاده   3 پالس  اسمارت  و   26 اس پی اس اس  نرم افزار های  از 

شده است.
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4. تجزیه وتحلیل داده ها 

4-1. روایی و پایایی پرسش نامه

4-1-1. روایی )اعتبار(

پرسش نامۀ پژوهش حاضر دربردارندۀ روایی محتواست و با تأیید و 
نظر کارشناسی خبرگان تنظیم شده است.

4-1-2. پایایی )اعتماد(
به منظور  آماری،  تحقیقات  با  مرتبط  پرسش نامه های  بررسی  در 
استفاده  معیاری  از  گویه ها،  در  ارائه شده  پاسخ های  اعتبار  سنجش 
گاهی  شاخص  این  است.  مشهور  کرونباخ  آلفای  به  که  می شود 
آلفای  از  حاضر،  پژوهش  در  می شود.  شناخته  نیز  آلفا  ضریب  با 
پایایی  بررسی  برای  پیش آزمون،  مرحلۀ  دادۀ   40 مبتنی بر  کرونباخ 

پرسش نامه استفاده شده است.

یب آلفانام متغیر ضر

0/9درک لذت

0/946رفتار استفاده

0/789سازگاری

0/796فشار اجتماعی درک شده

0/934قصد رفتاری

0/961مقاومت در برابر تغییر

0/913نوآوری شخصی

یب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سؤاالت پرسش نامه جدول 2: ضر

جدول 3: آزمون نرمال بودن متغیرها

کرونباخ  آلفای  مقادیر  است،  در جدول 2 مشخص  که  همان طور 
برای تمامی  متغیرها بزرگ تر از 0/7 است؛ بنابراین ابزار از قابلیت 

اعتماد یا پایایی خوبی برخوردار است.

4-1. آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق

متغیرها
آزمون شاپیروآزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف

سطح معناداریدرجۀ آزادیآمارهسطح معناداریدرجۀ آزادیآماره

0/1913810/0000/863810/000قصد رفتاری

0/213810/0000/8753810/000رفتار استفاده

0/2053810/0000/8583810/000سازگاری

0/1533810/0000/9163810/000فشار اجتماعی درک شده

0/1713810/0000/8783810/000نوآوری شخصی در فناوری اطالعات

0/2083810/0000/8453810/000مقاومت در برابر تغییر

0/2293810/0000/8523810/000درک لذت

معنی داری  سطح  مقدار  که  می شود  مشاهده   3 جدول  در 
به دست آمده کمتر از 0/05 است؛ درنتیجه متغیرهای تحقیق در 

نمونۀ بررسی شده از توزیع نرمال برخوردار نیست.
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 1 تا  صفر  بین  کرونباخ  آلفای  و  ترکیبی  پایایی  ضریب  مقادیر 
متغیر است که مقادیر باالتر از 0/7 پذیرفته شده و مقادیر کمتر از 
0/60 نامطلوب ارزیابی می شود. نتایج حاصل از جدول 5 نشان 
می دهد که ضریب پایایی ترکیبی و ضرایب آلفای کرونباخ تمامی 

 متغیرهای پژوهش، حاکی از تأیید پایایی مناسب مدل است.

4-3. آمار استنباطی

4-3-1. پایایی: تحلیل بار عاملی
باشد؛   0/4 از  بیشتر  باید  تمامی  ضرایب   ،4 جدول  به  توجه  با 

4-3-2. آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

نوآوری فشار اجتماعی قصد رفتاری درک لذت رفتار استفاده سازگاری مقاومت 

0/943 0/833 0/9 0/961 0/935 0/948 0/961

0/95 0/878 0/944 0/965 0/92 0/939 0/959

0/93 0/88 0/948

جدول 4: بار عاملی گویه های تحقیق

جدول 5: آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

یب پایایی ترکیبیضرایب آلفای کرونباخمتغیرها ضر

0/9210/962درک لذت

0/8380/925رفتار استفاده

0/8770/942سازگاری

0/8310/898فشار اجتماعی درک شده

0/9230/951قصد رفتاری

0/9150/959مقاومت در برابر تغییر

0/9350/959نوآوری شخصی

4-3-3. روایی: روایی همگرا
واریانس  میانگین  از  همگرایی،  اعتبار  ارزیابی  به منظور 
استخراج شده استفاده می شود. مقدار این ضریب از 0 تا 1 متغیر 
است که مقادیر باالتر از 0/5 پذیرفته می شود. براساس جدول 6، 

تمامی شاخص ها در محدودۀ تأیید قرار دارد.

بنابراین می توان دریافت که بار عاملی مدل تأیید شده است.
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4-3-4. روایی واگرا

لذت رفتار سازگاری فشار قصد مقاومت نوآوری

0/961 0/612 0/681 0/567 0/734 -0/428 0/747 لذت

0/965 0/643 0/73 0/6 0/789 -0/44 0/829 لذت

0/475 0/447 0/483 0/833 0/485 -0/174 0/503 فشار

0/512 0/46 0/503 0/878 0/516 -0/16 0/527 فشار

0/578 0/388 0/552 0/88 0/551 -0/204 0/628 فشار

0/765 0/66 0/753 0/569 0/9 -0/45 0/852 قصد

0/715 0/811 0/807 0/549 0/944 -0/505 0/762 قصد

0/734 0/801 0/783 0/56 0/948 -0/489 0/789 قصد

-0/453 -0/514 -0/456 -0/201 -0/503 0/961 -0/438 مقاومت

-0/412 -0/484 -0/448 -0/199 -0/49 0/959 -0/402 مقاومت

0/754 0/633 0/752 0/599 0/813 -0/41 0/943 نوآوری

0/786 0/632 0/726 0/585 0/812 -0/441 0/95 نوآوری

0/774 0/626 0/706 0/633 0/798 -0/385 0/93 نوآوری

0/642 0/935 0/781 0/451 0/814 -0/52 0/661 رفتار

0/565 0/92 0/664 0/472 0/694 -0/441 0/577 رفتار

0/713 0/706 0/948 0/579 0/81 -0/46 0/768 سازگاری

0/67 0/773 0/939 0/543 0/772 -0/428 0/691 سازگاری

یس سنجش روایی واگرا به روش بارهای عاملی متقارن جدول 7: ماتر

یس سنجش روایی واگرا به روش فرونل و الرکر جدول 8: ماتر

بر اساس جدول 7 می توان دریافت که میزان همبستگی گویه های 
میزان  از  بیشتر  خود،  ی  سازه  با  پژوهش  متغیرهای  از  یک  هر 
اعداد  سایر  )از  است  سازه ها  سایر  با  گویه ها  این  هم بستگی 

هم ردیف خود بزرگ ترند(.
در ادامه به بررسی ماتریس فرونل و الرکر پرداخته می شود:

لذت رفتار  سازگاری فشار  قصد  مقاومت  نوآوری 

0/963 لذت

0/652 0/928 رفتار 

0/733 0/782 0/944 سازگاری

0/606 0/497 0/595 0/864 فشار 

0/792 0/816 0/839 0/6 0/931 قصد 

-0/451 -0/52 -0/471 -0/208 -0/517 0/96 مقاومت 

0/82 0/67 0/774 0/643 0/858 -0/438 0/941 نوآوری 
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در جدول 8 مقادیر قطر اصلِی ماتریس، از اعداد سمت چپ و 
پایین خود بیشترند؛ بنابراین می توان اظهار داشت که در پژوهش 
حاضر، سازه ها در مدل، تعامل بیشتری با شاخص های خود دارند 

تا با سازه های دیگر و روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.

روش  به  واگرا  روایی  سنجش  ماتریس،  جداول  نتایج  به  توجه  با 
بارهای عاملی متقارن و فرونل و الرکر ،می توان دریافت که روایی 

واگرا تأیید شده است. 

4-4. برازش مدل ساختاری

)t-value مقادیر( Z 4-4-1. ضریب معناداری

با توجه به شکل 2 می توان گفت که ضرایب t )غیر از سه فرضیه( 

اطمینان،  درصد   95 سطح  در  بنابراین  است؛   1/96 از  بیشتر 

R2 یا R Square 4-4-2. معیار
با توجه به شکل 2 می توان گفت که ضرایب t )غیر از سه فرضیه( 
اطمینان،  درصد   95 سطح  در  بنابراین  است؛   1/96 از  بیشتر 

Z یب معناداری شکل 2: نتایج ضر

معناداربودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاری تأیید می شود.

معناداربودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاری تأیید می شود.
نتیجه  این  و  است   0/714 با  برابر  استفاده  رفتار  در   2^R میزان 

نشان دهندۀ حد قوی برازش مدل ساختاری است.
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شکل 3: مقدار R2 در مدل ترسیم شده

شکل 4: مقدار Q2 در مدل ترسیم شده

Q2 4-4-3. معیار
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با  برابر  استفاده  رفتار  برای  حاضر،  پژوهش  درمورد  معیار  این 
 نشان دهندۀ قابلیت پیش بینی کنندگی قوی 

ً
0/591 است، که تقریبا

مدل است.

F2 4-4-4. معیار اندازۀ اثر یا

این معیار شدت رابطه میان سازه های مدل را تعیین می کند و طبق 
فرمول زیر محاسبه می شود: 

رابطۀ )1(:

4-4-5. شاخص برازش کل
معیار GOF با استفاده از رابطۀ 2 محاسبه می شود: 

با توجه به نتیجۀ به دست آمده، مقدار 0/79 حاکی از برازش قوی 
مدل است.

4-6. آزمون مدل پژوهش و فرضیه ها

جدول 9: معیار اندازۀ اثر

رفتار استفاده قصد رفتاری

0/006 درک لذت

0/165 سازگاری

0/004 فشار اجتماعی درک شده

0/834 قصد رفتاری

0/03 مقاومت در برابر تغییر

0/104 نوآوری شخصی

رابطۀ )2(:

شکل 5: مدل در حالت استاندارد



سیاست نامۀ علم و فناوری - دورۀ 11، شمارۀ 2، تابستان 1400 92

شکل 6: مدل در حالت معنی داری

با توجه به شکل های 2 تا 6 نتایج آزمون فرضیات تحقیق به شرح 
ذیل است:

نتیجه گیری

این پژوهش از معدود پژوهش های انجام شده دربارۀ ارز دیجیتال 
فرامدل  از  استفاده  به علت  به شمار می رود. عالوه برآن،  ایران  در 
شامل  نیز  را  بین المللی  عرصۀ  در  نوآوری  جدید،  پژوهشی 
می شود. توجه دولت ها به ارز های دیجیتال می تواند عامل بسیار 

جدول 10: نتایج فرضیه ها

یب معناداری Zشمارۀ فرضیه شدتنتیجهبازه )1/96 و0(ضر

-رد فرضیهدرون بازه11

0/297تأیید فرضیهخارج از بازه25/403

-رد فرضیهدرون بازه31/213

0/294تأیید فرضیهخارج از بازه44/293

0/081-تأیید فرضیهخارج از بازه53/39

0/633تأیید فرضیهخارج از بازه616/681

دیجیتال  ارز های  اختراع  باشد.  جامعه  رفاه  افزایش  برای  مهمی  
عامل تحول اقتصادی در کشورهاست و به رسمیت شناختن آن ها 
و  باشد  اقتصادی  مسائل  از  بسیاری  حل  کلید  می تواند  ایران  در 
برای تحقق این امر، باید میزان پذیرش آن در میان مردم سنجیده 
شود تا زوایای گوناگون این پدیده از دید کاربران مشخص شود. 
هدف از انجام این پژوهش بررسی پذیرش فناوری بیت کوین در 
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میان کاربران صفحات مجازی این ارز دیجیتال در ایران است.
الکترونیکی،  پرسش نامه ای  از  استفاده  با  پژوهش،  این  در 
ارزیابی شد.  ایران  عوامل مؤثر در پذیرش رمزارز بیت کوین در 
پرسش نامه در فضای اینترنت و رسانه های اجتماعی میان کاربران 
تحلیل شد.  آماری  نمونۀ  و 420  توزیع  کوین  بیت  دیجیتال  ارز 
تحلیل با کمک نرم افزار های آماری اس پی اس اس 26 و اسمارت 
درنهایت  که  است  فرضیه  پژوهش شامل 6  انجام شد.   3 پالس 
که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  شد.  پذیرفته  مابقی  و  رد  فرضیه  دو 
سازگاری تأثیر مثبتی در قصد رفتاری؛ نوآوری شخصی در فناوری 
مثبتی  تأثیر  تغییر  برابر  در  مقاومت  رفتاری؛  در قصد  مثبتی  تأثیر 
در قصد؛ و قصد رفتاری تأثیر مثبتی در رفتار استفاده در پذیرش 
و  استفاده  افزایش  به منظور  دارد.  ایران  در  کوین  بیت  از  استفاده 
به رسمیت شناختن رمزارز دیجیتال در ایران پیشنهادهای کاربردی 

ذیل ارائه می شود:

1( سازگاری بیت کوین از عوامل مؤثر در پذیرش این رمزارز به 
ارز  این  که  معتقدند  پژوهش  این  آماری  جامعۀ  می رود.  شمار 
افزایش  به منظور  محقق  پیشنهاد  دارد.  سازگاری  آن ها  زندگی  با 
ارز  این  از  راحت تر  استفادۀ  برای  بستری  فراهم کردن  سازگاری، 
مناسب،  تسهیلگر  شرایط  فراهم شدن  درصورت  است.  دیجیتال 
همانند کشور های پیشرِو استفاده کننده از ارز دیجیتال، سازگاری 
بیت کوین در ایران افزایش خواهد یافت. این شرایط تسهیلگر را 
باید قوای سه گانۀ جمهوری اسالمی  ایران فراهم کند و اولین گام 
آن، در وهلۀ اول، می تواند قانونی شدن استفاده از ارز ها برای تجار 

و صادرکنندگان در کشور باشد؛

سمت  به  رفتن  برای  افراد  ذاتی  تمایل  به  فناوری  در  نوآوری   )2
فناوری های نوظهور و آزمایش آن ها اشاره دارد. در این پژوهش، 
در  آنان  رفتار  و  دارند  را  خصلت  این  آماری  جامعۀ  افراد  اکثر 
به  جامعه  غالب  یعنی  است؛  این گونه  دیجیتال  ارز  فناوری  قبال 
دارند.  تمایل  کوین،  بیت  به ویژه  جدید،  فناوری های  از  استفاده 
اگر بخواهیم این ویژگی در افراد جامعه افزایش یابد و آن ها تمایل 
بیشتری به استفاده از فناوری های جدید داشته باشند، باید سطح 
دانش و سواد جمعی را در کشور افزایش دهیم. آموزش وپرورش، 
سطح  افزایش  در  اجتماعی  رسانه های  و  صداوسیما  دانشگاه ها، 
سواد تأثیرگذار خواهند بود. دولت و نهاد های اجرایی نیز باید برای 

افزایش سطح سواد اجتماعی بکوشند؛

و  جدید  موقعیت های  در   
ً
معموال تغییر  برابر  در  مقاومت   )3

 افرادی هستند که در برابر ورود 
ً
شرایط نوین رخ می دهد. معموال

فناوری های جدید جبهه گیری می کنند. علت مقاومت اغلب ترس 
از تغییر است. این ترس و اضطراب با آموزش و نشان دادن مزایای 
فناوری از بین خواهد رفت. جهان به سمت پیشرفت و توسعه گام 
برداشته و کشور های درحال توسعه باید به سمت پیشرفت جهانی 
گام بردارند. سود و رفاهی که فناوری برای بشر به ارمغان می آورد 

باعث ازبین رفتن مقاومت ها خواهد شد؛

در  را  دیجیتال  ارز های  توسعه،  از کشور های درحال  بسیاری   )4
مملکت خود قانونی کرده و به منزلۀ گزینه ای برای مبارزه با تورم 
انتخاب کرده اند. تجار و معامله کنندگان می توانند، به جای دریافت 
این  و  کنند  دریافت  را  دیجیتال  ارز های  کاغذی دالری،  ارز های 
امر رفته رفته به سلطۀ دالر و بانک ها پایان خواهد داد و درنهایت 
تحریم ها را بی اثر خواهد کرد. به علت قابلیت های همتابه همتا و 

غیرمتمرکزبودن، هیچ تحریمی در ارز های دیجیتال تأثیر ندارد.
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Abstract
Foresight is a systematic, continual, and permanent approach that employs a wide range of tested 
strategies and techniques. This process addresses the future of science and technology, markets, 
customers, and society, with a primary focus on business intelligence for strategic decision 
making, sustaining future competitiveness, and strengthening business learning and innovation 
capabilities. In a nutshell, foresight›s objective is to propel the business forward. On the other 
hand, entrepreneurship is an art of investigating future principles, revealing a close connection 
between foresight and theories of creation and implementation in entrepreneurship. Foresight 
is critical in the process of establishing, growing, and consolidating entrepreneurial enterprises. 
Thus, while introducing and describing the concept of foresight, as well as the psychological 
foundations of foresight and entrepreneurial decision making, this paper discusses foresight in 
two distinct stages of business evolution (before and after the establishment of the business). The 
article then discusses foresight in three distinct stages of business evolution in order to present a 
distancing argument (before, during, and after the establishment of the business).
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الف( نقش نامه

ب( اعالم تعارض منافع

در جریان انتشار مقاالت علمی تعارض منافع به این معنی است 
مجالت  سردبیران  حتی  یا  و  داوران  نویسندگان،  یا  نویسنده  که 
دارای ارتباطات شخصی و یا اقتصادی می باشند که ممکن است 
مقاله  یک  چاپ  در  آن ها  تصمیم گیری  بر  ناعادالنه ای  طور  به 
تأثیرگذار باشد. تعارض منافع به خودی خود مشکلی ندارد بلکه 

عدم اظهار آن است که مسئله ساز می شود.
بدین وسیله نویسندگان اعالم می کنند که رابطه مالی یا غیرمالی 
با سازمان، نهاد یا اشخاصی که موضوع یا مفاد این تحقیق هستند 
از  منظور  غیررسمی.  یا  رسمی  انتساب  و  رابطه  از  اعم  ندارند، 
پژوهانه،  دریافت  از  است  عبارت  جمله  از  مالی  انتفاع  و  رابطه 
افتخاری  سازمانی،  عضویت  سخنرانی،  ایراد  آموزشی،  گرنت 

اختراع، و  اشتغال، مالکیت سهام، و دریافت حق  یا غیررسمی، 
البته محدود به این موارد نیست. منظور از رابطه و انتفاع غیرمالی 
عبارت است از روابط شخصی، خانوادگی یا حرفه ای، اندیشه ای 

یا باورمندانه، و غیره. 
چنانچه هر یک از نویسندگان تعارض منافعی داشته باشد )و یا 

نداشته باشد( در فرم زیر تصریح و اعالم خواهد کرد:
نویسندۀ  ندارد.  منافعی  تعارض  الف هیچ گونه  نویسندۀ  مثال: 
دریافت  است گرنت  بوده  تحقیق  که موضوع  از شرکت فالن  ب 
کرده است. نویسندگان ج و د در سازمان فالن که موضوع تحقیق 
که  فالن  شرکت  در  و  داشته اند  افتخاری  سخنرانی  است  بوده 

موضوع تحقیق بوده است سهامدارند.
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