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Abstract 

The purpose of the research is to identify blockchain technology strategies in 

the oil and gas industry. In this research, the mixed research method has 

been used. In the qualitative part of the research community, there were 

experts in the field of blockchain technology, 12 of whom were purposefully 

selected for in-depth interviews. Open and axial coding was used to analyze 

the data. The statistical sample consisted of 232 IT professionals who were 

randomly selected from the community. To analyze the data in a small part, 

variance-based structural equations have been used. The results of 

qualitative analysis show that 42 initial conceptual propositions (frequency 

604) were drawn and presented with 36 sub-categories, 6 main categorical 

propositions and a central code of blockchain technology strategies. 

Quantitative results indicate that the model does not need to be modified. 
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 فناوری زنجیرۀ های استراتژیشناسایی 

 در صنعت نفت و گاز بلوکی

*2اشرف شاه منصوری  – 1محمدعلی حسنی
 3قاسمعلی بازایی   –

 

 چکیده
در صنعت نفت و  بلوکی فناوری زنجیرۀ های استراتژیشناسایی  ،هدف پژوهش حاضر

 ،در بخش کیفی. است شده استفادهآمیخته  تحقیق روش از تحقیق این در است. گاز

 میان از نفر 12 تعداد که بودند بلوکی حوزۀ فناوری زنجیرۀ خبرگان ،پژوهش جامعۀ

 جهت. شدند انتخاب عمیق مصاحبه انجام جهت هدفمند صورت به ها آن

 ، نمونۀیدر بخش کمّ شد. استفاده محوری، و باز کدگذاری از ها داده وتحلیل تجزیه

 ری اطالعات بودند که از بین جامعهنفر از متخصصان فناو 232آماری شامل 

ی از در بخش کمّ ها داده وتحلیل تجزیهتصادفی ساده انتخاب شدند. جهت  صورت به

 آن گویای تحلیل کیفینتایج  ختاری واریانس محور استفاده شده است.معادالت سا

 ای مقوله گزارۀ 6 فرعی، مقولۀ 36 ( با604)فراوانی  اولیه مفهومی گزارۀ 42 که است

. شد ارائه و ترسیم بلوکی فناوری زنجیرۀ های استراتژی ،و یک کد محوری اصلی

 مدل نیاز به اصالح ندارد. دهد میی نشان نتایج کمّ

 
 آمیخته روش، بلوکی زنجیرۀ های استراتژی ،زنجیرۀ بلوکی :هاکلیدواژه
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 مقاله علمی ـ پژوهشی
 

 1401/ 26/07تاریخ پذیرش   10/02/1401دریافت تاریخ 

  سال چهاردهم  55شماره  1401 زمستان   24تا  1صفحات  



 فصلنامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی/  2

  چهاردهمسال  55شماره  1401زمستان 

 مقدمه

 نفت تأمین زنجیرۀ عملیات مدیریت برای که امروزی های فناوری و رویکردها ها، سیستم

 و امنیت ممیزی، ردیابی، قابلیت عملیاتی، شفافیت ارائۀ از روند، می کار به گاز و

 از بزرگی بخش همچنین،. کنند می کوتاهی اعتماد قابل دادۀ منشأ های ویژگی

 برابر در را ها آن که هستند گسیخته ازهم شدت به و دستی متمرکز، موجود های سیستم

 (Ahmed et al. 2022)کند.  می پذیر آسیب خرابی نقطۀ تک مشکل و کاری دست

 آمادگی این و است آمادگی نیازمند بلوکی زنجیرۀ از ناشی تحول و تغییر 

 زنجیرۀ فناوری. نماید تسهیل را بلوکی زنجیرۀ سازی پیاده و پذیرش شرایط تواند می

 یک مختلف های بخش آمادگی بررسی بدون و دارد کاربرد متنوعی های حوزه در بلوکی

 یا خوب پاسخ صنعت، که داشت انتظار توان نمی ،بلوکی زنجیرۀ از استقبال برای صنعت

در این  (1399، ایازی)نیلفروشان و  .بگیرد بلوکی زنجیرۀ های طرح اجرای از مناسبی

 توانند می بلوکی زنجیرۀ احتماالً که اند کرده ادعا انرژی بخش های شرکتراستا 

 کند می ادعا آلمان انرژی آژانس. دهند ارائه انرژی صنعت های چالش را برای هایی حل راه

 را فعلی انرژی یندهایفرا و ها روش کارایی بهبود پتانسیل بلوکی ۀزنجیر های فناوری که

د و کن تسریع را دیجیتالی های برنامه اشیاء و اینترنت های پلتفرم توسعۀ تواند می و دارد

1نقطه به نقطه نوآوری در تجارت تواند می
 این بر عالوه. کند فراهم را غیرمتمرکز تولیدو  

 بهبود چشمگیری در لپتانسی زنجیرۀ بلوکی های فناوری که دهند می شگزار ها آن

 ها هزینه و مشتری دماتخ ،لیخدا فرایندهای در ،انرژی های شرکت فعلی عملکردهای

 (Burger et al, 2017) .دارند

 ارائه 2019در سال  Markets and Markets شرکت توسط که بر اساس گزارشی 

 بازار برای (CAGR) 2مرکب ساالنه رشد نرخ آینده، سال پنج در رود می انتظار شده،

 صنعت، این در که دلیل این به باشد، درصد 7/6 حداقل نفت و طبیعی گاز اتوماسیون

 اتوماسیون تأمین زنجیرۀ حاضر، حال در. است حیاتی بسیار ایمنی و اطمینان قابلیت

 کمک اطالعات ادغام در تولیدکنندگان به زیرا است ضرورت یک نفت و گاز صنعت

 بتوانند تا کند می فراهم ها آن برای را ایمنی و کنترل قدرتمند، های حل راه و کند می

                                                           
1 .Peer to Peerالکترونیکی تجارت : مدل P2P فروشنده با حراج در کنندگان شرکت کردن حساب تسویه برای 

 بتوانند افراد که کند می کار چوبی چهار در P2P تجارت. Paypal نام به است سرویسی آنها مشهورترین که است
 .کنند بدل و رد پول هم با مستقیم

2. Compound annual growth rate 



  3/  گاز و نفت صنعت در یبلوک ۀریزنج یفناور یها یاستراتژ ییشناسا

  همچهاردسال 55 شماره  1401زمستان 

1توسط شده طراحی مدل پویا جهانی بدهند. تقاضای به مناسب پاسخ
DNV-GL  در سال

 اتوماسیون دلیل به عمدتاً 2024 سال تا تولید های هزینه کاهش که کند می ادعا 2017

 گاز و نفت ارشد کارشناسان از درصد 50 تقریباً. است صنعت این در شدن دیجیتالی و

 در سودآوری ،سازی دیجیتال همچنین و اتوماسیون از بیشتر استفاده که هستند موافق

 با که است مهم نکته این به توجه. دهد می افزایش آینده سال پنج در را نفت بخش

 بود خواهند تر مطمئن محصوالت تولید به قادر نفت و گاز های سازمان ،سازی دیجیتال

 (Trilivas, 2020) .دهد می افزایش را این صنعت در تقاضا که

 های شرکتکه  دهد مینشان  2019گارتنر در سال  همچنین گزارش موسسۀ 

 خود عملیاتی های شیوه تغییر و دیجیتالی جدید های فناوری پذیرش مشتاق گاز و نفت

 باالترین با فناوری و قابلیت 37 برای عمیقی های ارزیابی هایپ چرخه این. اند شده

 (CIO)اطالعات  فناوری ارشد مدیر به گاز و نفت تجاری عملکرد بهبود برای پتانسیل

 .است «2نوآوری انداز راه» بخش در هنوز زنجیرۀ بلوکی، 1 شکلمطابق  .دهد می ارائه
 

 (Gartner, 2019) زنجیرۀ بلوکی وکارهای کسبهایب برای  چرخۀ .1 شکل

 
 

                                                           
 قرار نروژ اسلو، شهر در آن مرکزی دفتر که بوده چند ملیتی : شرکت(DNV GL)انگلیسی  به ال، جی وی ان دی .1

 .است گواهینامه انواع صدور و کیفیت کنترل بازرسی، خدمات انواع کنندۀ ارائه شرکت این. دارد
2. Innovation Trigger 
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  چهاردهمسال  55شماره  1401زمستان 

این گزارش نشان  چنین هم (گیرد می قرار مورد بررسی اولیه متولیان توسط هنوز)

 این حوزه طی بلوغ معتقد است در حال افزایش است. گارتنر نوآوری منحنی که دهد می

 VAKT واکتشرکت  زنجیرۀ بلوکی ،مثال عنوان به خواهد شد. طی دیگر سال ده تا  پنج

 کم نسبتاً تعداد. دهد می پوشش را شمال دریای روغن درصد 90 از بیش تجارت

 (Singhi, 2019) .است نسبی بلوغ اصلی دلیل اصلی بازیکنان

عدم تمرکز  تجاری در شبکۀ زنجیرۀ بلوکی استراتژی های یژگیویکی از  از طرفی

 به اعتماد خود، یها گره از یریگ بهره با این شبکه درواقع. است فناوری در این ها داده

 است ممکن زنجیرۀ بلوکی تجاری های یاستراتژ. برد یم بین از را سازی یرهذخ واحد یک

 امنیت، شفافیت، مانند حیاتی های یژگیو دارای ها آن همۀ ،حال ینباا. دنباش متفاوت

 توان یم، 1مطابق جدول  .کند یم برجسته را ها آن که هستند کارایی و یکپارچگی

 (Blockchains, 2019 101) .را نشان داد زنجیرۀ بلوکی تجاری استراتژی اجرای مراحل

 
 (Goyal, 2019) زنجیرۀ بلوکیتجاری  های یاستراتژ یها گام .1جدول 

 ها گام ها یاستراتژ

موضوع اصلی را شناسایی و 

 اهداف را تعیین کنید

 از که کنید شناسایی را یا مسئله و بیاندازید مشاغل به تر یقدق نگاه یک -

 .برد یم بهره زنجیرۀ بلوکی های یتقابل

 بیایید. فناوری اربرد اینکو  مورداستفاده -

 برسد. ها آن به اجرا از پس باید زنجیرۀ بلوکی فناوری که بیابید را اهدافی -

 توسعه را (POC) 1مفهوم اثبات

 دهید

 دهید. ارائه زنجیرۀ بلوکی حل راه یک تا کنید فکری طوفان تیم یک با -

 کنید. طراحی مغزی طوفان هنگام را (POC) طرح اثبات مفهوم -

 اجرا برای برنامه تهیه -

 زنجیرۀ بلوکی آزمایشی حل راه

 POC اولیه نمونه ساخت -

 کنید. آزمایش را زنجیرۀ بلوکی حل راه -

 را زنجیرۀ بلوکی حل راه کنید سعی و ارزیابی را ها یتموفق و خطاها همه -

 دهید. صیقل

گسترش  را زنجیرۀ بلوکی حل راه

 دهید

 گسترش دهید. را زنجیرۀ بلوکی حل راه آزمایشات، انجام محض به -

 .کنید بررسی معیارها، همۀ با مطابقت از اطمینان برای -

 

 عملکرد شکل تغییر و ارزش افزودن برای یتوجه قابل پتانسیل زنجیرۀ بلوکی

 برای سازمان، است ممکن ،اشتباه فناوری یک یریکارگ به وجود ینباا. دارد مشاغل

نوظهور  های یفناور سازی یادهپدر  استراتژی یک از پیروی بنابراین باشد، مضر و پرهزینه

                                                           
1. Proof Of Concept 
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  همچهاردسال 55 شماره  1401زمستان 

 مطمئن ها سازماناز سوی دیگر  (Vigliotti & Jones, 2020) .است و ضروری الزم

 رهبران. کنند استخراج زنجیرۀ بلوکیفناوری  از را تجاری ارزش چگونه که نیستند

 کرده تمرکز زنجیرۀ بلوکی تجاری ابتکارات بر باید فناوری در نوآوری و سازمانی معماری

با توجه به بنابراین  ؛دارد مطابقت ها آن استراتژیک اهداف با یک کدام که کنند ارزیابی و

به کاربردهای این  نفت و گاز ویژه بهانرژی  حوزۀ های سازماناهمیت و ضرورت توجه 

در  زنجیرۀ بلوکیفناوری راهبردهای دنبال شناسایی  به حاضر فناوری نوظهور، تحقیق

 است. صنعت نفت و گاز

 با اهم منابع مرتبط 1مندلی افزار نرمو استفاده از  یا کتابخانهجستجوی  بر اساس 

 :آورده شده استبه شرح ذیل  2مطابق جدول  زنجیرۀ بلوکیفناوری  های یاستراتژ

 زنجیرۀ بلوکیفناوری  های یاستراتژادبیات و پیشینه  های یافتهخالصه  .2جدول 

 نتایج سال محققین عنوان اثر

 در زنجیرۀ بلوکی کاربردهای

 انرژی صنعت
Saraji & Khalaf 2022 

 های پلتفرم ارائه در مهمی نقش تواند می زنجیرۀ بلوکی فناوری

 زدایی کربن ،سازی یجیتالد که کند ایفا ایمن دیجیتالی شدۀ توزیع

 کند. می تسهیل را انرژی های سیستم تمرکززدایی و

 تحول و سازی یجیتالد

 های شرکت مورد: ها شرکت

 اروپایی گاز و نفت
Fernandez-Vidal et al 2022 

 انتخاب برای مفهومی دستورالعمل یک با گیرندگان تصمیم به کمک

 اساس بر تحول، یک انجام هنگام استراتژیک ابزارهای ترین مناسب

 .دارند ارتباط متعدد استراتژیک های محیط در که است بعد چهار

 در زنجیرۀ بلوکی یها چالش

 نسل انرژی های یستمس

 آینده انداز چشم و جدید
Wang et al 2022 

زنجیرۀ  فناوری های یکاست که است آثاری معدود از یکی مقاله این

 تحلیل عمیقاً را انرژی زمینۀ در احتمالی متقابل اقدامات و بلوکی

 .کند یم

 یگذار اشتراک به مدل یک

 بر گاز و نفت داده کالن

 زنجیرۀ بلوکی فناوری اساس
Wang et al 2021 

 یها داده مدل این که دهد یم نشان وتحلیل یهتجز و ارزیابی نتایج

 متمرکز یگذار اشتراک روش با مقایسه در را گاز و نفت بزرگ

 .کند یم معتبرتر و تر یمنا سنتی

شناسایی ابعاد سطوح بلوغ 

در  زنجیرۀ بلوکیفناوری 

 و گاز صنعت نفت
Bazaee et al 2020 

، شده مشخصو  شده یفتعرشناسایی ابعاد ابتدایی، شناسایی، 

 عملیاتی و بالغ

 هند زنجیرۀ بلوکی استراتژی

 اول( )قسمت
Aayog 2020 

 اجرای برای ضروری «نیاز یشپ» یک عنوان بهداشتن استراتژی  

 در تر گسترده تفکر راهنمایی و هند در زنجیرۀ بلوکی سیستم یک

 .است یازموردن منطقه

: زنجیرۀ بلوکی فناوری

 و محیط استراتژی، تجارت،

 پایداری
Bai & et al 2020 

 نظر از چه زنجیرۀ بلوکی فناوری که است این مقاله، اصلی هدف

 بر فناوری این تأثیر دقیق بررسی با تئوری، نظر از چه و عملی

 بهتر درک شود. طبیعی محیط و وکار کسب استراتژی پایداری،

 تجارت های یاستراتژ

 های یستماکوس در دیجیتال

 زنجیرۀ بلوکی
Hacioglu 2020 

 .است شده تشکیل فصل 30 با مشارکتی بخش پنج از کتاب این

 تجارت های یستگیشا و ها یاستراتژ» اساس بر سوم بخش

 است. شده ینتدو «دیجیتال

  

                                                           
1. Mendeley 
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 . 2جدول ادامه 

 نتایج سال محققین عنوان اثر

: زنجیرۀ بلوکی ملی استراتژی

 بنگالدش
Ferdous &et al 2020 

 ، اهدافبلندمدت در بنگالدش به اهداف زنجیرۀ بلوکیاستراتژی 

است که اهداف   تقسیم شده مدت یانم اهداف و مدت کوتاه

 بلندمدت و مدت کوتاه اهداف میان پلی عنوان به تواند یم، مدت یانم

 کند. عمل

 دولت در زنجیرۀ بلوکی

 عربی متحده امارات
U.AE 2020 

این  از یریگ بهره هدف امارت متحده با زنجیرۀ بلوکی استراتژی

زنجیرۀ  بستر به دولت معامالت درصد 50 تبدیل فناوری برای

 .است 2021سال  تا بلوکی

 های یاستس و ها یاستراتژ

 پویایی برای زنجیرۀ بلوکی

 شهر در پایدار الکتریکی

 هوشمند

Lazzroiu & et al 2020 
 شهرهای برای جدید سناریوهای وتحلیل یهتجز هدف با مقاله این

 تدوین شده است. نظارتی های یستمس و تعرفه نظر از که هوشمند

 حهههل و تعهههادل یسهههو بهههه

 یآور جمههع هههای یاسههتراتژ

 رویکهرد  یهک : زنجیرۀ بلوکی

 توپولوژیک

Zhao 2020 
 مطالعه را زنجیرۀ بلوکیمخازن دلخواه  در موجود تعادل مقاله این

 .کند یم

 مبتنی های یاستراتژ بررسی

 برای زنجیرۀ بلوکی بر

 درمان و بهداشت
De Aguiar & et al 2020 

 در زنجیرۀ بلوکیی کاربرد های یاستراتژ بررسی ،مطالعه این هدف

 است. درمان و بهداشت ۀحوز

 یک عنوان به زنجیرۀ بلوکی

 مدیریت در نوآور فناوری

 ها شرکت استراتژیک
Karpenko& et al 2019 

 برای تر ارزان های یگزینجا ایجاد و فرایندها سازی ینهبه توانایی

 ،ING مانند ییها شرکت تجربۀ با موجود های مکانیزم

Santander، Walmart، Maersk شود یم تأیید غیره و. 

 وکار کسب استراتژی راهنمای

 زنجیرۀ بلوکی نهایی
Goyal 2019 

 از استفاده در تواند یم فقط زنجیرۀ بلوکی تجاری استراتژی یک

 و عمومی خصوصی، مختلف روش سه به زنجیرۀ بلوکی فناوری

 .کند کار ترکیبی

 زنجیرۀ بلوکی استراتژی

 فدرال دولت
Bmwi 2019 

موجود در فناوری  یها فرصتاستراتژی دولت فدرال، استفاده از 

بالقوه برای تحول دیجیتال بیان  های ینهزمو ایجاد  زنجیرۀ بلوکی

 شده است.

؛ زنجیرۀ بلوکی سیاست ایجاد

 حاکمیت های یاستراتژ

 دفتر فناوری های یستماکوس

 شده یعتوز کل

PricewaterhouseCoope

rs 
2019 

 به که است اساسی قوانین برخی ایجاد برای بحث مورد یها حل راه

 به که کنند ایجاد حاکمیتی ساختارهای دهد یم امکان ها سازمان

 کنند. حرکت فناوری با جهت هم تا کند یم کمک ها آن

 در گاز و نفت های یاستراتژ

 چین بالک
Gallacher& Champion 2019 

 صنعت کنندگان شرکت از OOC چین بالک کنسرسیومتشکیل 

 ،ها کننده یمتنظ قانونی، یها سازمان بههمچنین  گاز و نفت

 یابد. گسترش ها دانشگاه و استاندارد یها سازمان

 

 محبوب 1کوین بیت شبکه مبنای عنوان به 2008 سال در زنجیرۀ بلوکی فناوری

 بر مبتنی که زنجیرۀ بلوکی یها برنامه از زیادی تعداد در بعد، به زمان آن از و شد

 توان یم را زنجیرۀ بلوکی فناوری .شود یم استفاده آن از هستند، مختلف یها یمعمار

                                                           
1. BitCoin 
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 یک از متشکل که کرد توصیف معامالت غیرمتمرکز و دیجیتالی دفتر یک عنوان به

 Nakamoto, 2008( )Prieto, et). است 2توزیع دادۀ پایگاه یک و 1نظیر نظیربه شبکه

al.,2020) 
 یآور جمع را معامالت ثبت یا ندهیفزا طور به زنجیرۀ بلوکی اطالعاتی بانک 

 این. شوند یم نامیده بلوک ها گرهاین  ،کند یم اضافه «ها گروه» در را ها آن و کند یم

 که یا گونه به هستند قبلی یها بلوک با شده یرمزنگار و زمان مهر دارای ها بلوک

 معامالت یها نسخه (Nakamoto, 2008). دهند یم تشکیل را سوابق از «یا رهیزنج»

 «ها گره» به معروف جغرافیایی، شده عیتوز کننده شرکت یها انهیرا تمام در ازآن پس

 زنجیرۀ بلوکی سیستم بنابراین، (Pricewaterhouse Coopers, 2018) .شوند یم ذخیره

. کند یم کار مرکزی مرجع یک کنترل بدون و غیرمتمرکز صورت به زمینه این در

 یها گره از زنجیرۀ بلوکی معامالت، آن ضبط و اجرا تأیید، تسهیل منظور به

 و شبکه رمزنگاری، داده، مدیریت یها ستمیس از معامالت پردازش در کننده مشارکت

 (Xu, et al., 2019) .کند یم استفاده تشویقی های مکانیزم

 در .دهد می نشان را زنجیرۀ بلوکی معامالت مدل و سنتی معامالت ، مدل2شکل  

 توسط عمدتاً معامالت های داده و دارد بستگی مرکزی مرجع به معامالت سنتی، مدل

 معامالت ،زنجیرۀ بلوکی معامالت مدل اما در شوند؛ می ذخیره مرکزی واحدهای

 کلیه و شوند انجام ثالث شخص دخالت بدون و طرف دو بین مستقیماً توانند می

 هر در بین مربوطه اطالعات و شده ذخیره شده توزیع زنجیرۀ بلوکی در معامله های داده

 موافقت شخصی اگر ،3 شکل چنین مطابق هم .شود می ذخیره کنندگان شرکت از یک

 به مربوط های داده از ها آن ،(1 مرحله) دهد انجام دیگری شخص با را ای معامله که کند

ن هما شوند در می ترکیب معامالت سایر با و کنند می استفاده متغیر یک عنوان به معامله

 و شده رمزگذاری تراکنش هر ،(2 مرحله) جدید داده بالک یک ایجاد برای مرحله

 ها الگوریتم از شبکه اعضای. شود می توزیع کامپیوتر چندین در نظیر نظیربه صورت به

 الگوریتم. کنند می استفاده شخصی های رایانه در شده ذخیره های تراکنش تأیید برای

  به مربوط اطالعات اگر. کند می اضافه فرد منحصربه 3هش مقدار یک بلوک هر برای
 

                                                           
کامپیوتری اشاره دارد که از یک معماری توزیع شده استفاده های  به گونه خاصی از شبکه  P2Pنظیر به نظیر یا. 1

های عضو این شبکه حجم کاری خود را در شبکه به اشتراک  کنند. به این معنا که همه کامپیوترها یا دستگاه می
  .دهند قرار می

2. Distribution database 
3. hash 
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 (Lu, et al., 2019) زنجیرۀ بلوکی مدل( ب. )سنتی مدل( الف) معامله مدل .2 شکل

 
 

 

 

 

 

 (Lu, et al., 2019) زنجیرۀ بلوکییند فناوری . فرا3شکل 

 
 

 گزارش خطا یک و کرد ایجاد را هش درست مقدار توان نمی شود، کاری دست معامله

 قبالً که بلوکی با شود، ویرایش موفقیت با بلوک این که هنگامی ،(3 مرحله) شود می

 دو هر سرانجام، ،(4 مرحله) کند می ایجاد زنجیرۀ بلوکی یک و شده ترکیب شده ویرایش

 مرحله) است آمیز موفقیت معامله که معناست بدان این ،کنند می کنترل را معامله طرف

5). (Pricewaterhouse Coopers, 2018)، (World Energy Council, 2018.) 

(PWC, 2018( )Worldenergy, 2018.) 
بر را  زنجیرۀ بلوکی، ماتریس ارزیابی استراتژی 2017در سال  1مارینا نیفوروس 

 بهبود فرایند و ایجاد بازارهای جدید ترسیم نموده است. های استراتژیاساس 

بهبود فرایند شامل: شفافیت،  های استراتژی، معیارهای ارزیابی در 4 شکلمطابق 

در هزینه، سرعت، کیفیت، اعتماد دسترسی و خطر کمتر و در  جویی صرفهمحصول، 

جدید، بازارهای جدید خارج از  های سرویسو  ها بخشایجاد بازارهای جدید شامل: 

طراحی بازار  های گزینهکه با توجه به  وکار کسبجدید  های مدلتجارت اصلی و 

انتخاب خواهد شد. بر اساس ابزارهایی که فناوری  ها سازمانکاربردها و موارد استفاده در 

  یها زمینهنوع استراتژی در  دهد میخصوصی و عمومی ارائه  زنجیرۀ بلوکی در زمینۀ
 

                                                           
1. Marina Niforos 
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 (Niforos, 2017) زنجیرۀ بلوکی، ماتریس ارزیابی استراتژی 4 شکل

 
 

بر اساس همکاری و  زنجیرۀ بلوکیگسترش مدل مشارکت  چنین هممذکور انتخاب و 

 (Niforos, 2017) شود.  میمشارکت داخلی، خارجی و کنسرسیوم محقق 

 شناسی روش

ی و در بخش کمّ پدیدارشناسیاز  یفیاز روش آمیخته که در بخش ک حاضر تحقیق در

 ادموند فلسفی نهضت در ریشه پدیدارشناسی. است شده استفاده از معادالت ساختاری

 هاست پدیده از فرد درونی تجربۀ دانش، شروع که نقطه بود باور این بر او. دارد 1هوسرل

 یک توجه کردن متمرکز هنگام به که است تصورهایی و احساسات، ادراکات شامل که

 (Scott & Morrison, 2006) .شود می آشکار در آگاهی، شئ

 در که آورد می دست به( اصلی مفهومی )مفاهیم های خوشه ها دادهاز  پژوهشگر 

 یک و( اند کرده تجربه کنندگان شرکت متنی )آنچه توصیف یک به را ها آنبعد  مرحلۀ

 تجربه را ها پدیده زمینۀ یا موقعیت شرایط، برحسب افراد چگونه) توصیف ساختاری

 و ساختاری ارائه متنی توصیف از ترکیبی یک درنهایت و کند می تبدیل( اند کرده

 در رویکرد این بر نیز پژوهش این. شود منتقل خواننده به تجربه اصلی جوهرۀ تا شود می

 گیری شکلیند فرا مورد را در افراد تجارب و بوده استوار پدیدارشناسی مطالعۀ

 پژوهش این در همچنین. است داده کاوش قرار مورد زنجیرۀ بلوکیفناوری  راهبردهای

 و شدهاستفاده  ها داده گردآوری برای با خبرگان این حوزه هدفمند و عمیق مصاحبۀ از

 است. پذیرفته محوری صورت باز و کدگذاری استفاده از با ها داده تحلیل

                                                           
1. Edmund Husserl 
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در بخش  ها یافته بودن دقیق یعنی پژوهش، روایی از اطمینان حصول برای 

 ،(Creswell & Miller, 2000) پژوهش گزارش خوانندگان یا کنندگان مشارکت ،کیفی

 مرحلۀ نهایی گزارش کنندگان مشارکت توسط تطبیق اول: شد انجام زیر اقدامات

 ارتباط در را خود نظر و کرده بازبینی را آمده دست به های مقوله یا تحلیل یندفرا نخست،

 از تن دو و مشاور و راهنما اساتید آن در همکار که دوم بررسی. داشتند ابراز ها آن با

 .پرداختند ها آن دربارۀ نظر اظهار و ها یافته بررسی به دکتری، دانشجویان

. بودند زنجیرۀ بلوکیفناوری  حوزۀ خبرگاندر بخش کیفی  حاضر پژوهش جامعۀ 

 1اشباع که نمود پیدا ادامه آنجا تا و هدفمند بوده صورت به پژوهش این در گیری نمونه

 در آمده دست به اطالعات دیگر عبارتی به. شود حاصل شده گردآوری اطالعات در

 .باشد داشته مشابهت قبلی اطالعات با ای مالحظه قابل طور به ها مصاحبه

نفر از متخصصان فناوری اطالعات  232در بخش کمی نمونه آماری شامل  

 وتحلیل تجزیهتصادفی ساده انتخاب شدند. جهت  صورت بهبودند که از بین جامعه 

اس استفاده الپی افزار نرمدر بخش کمی از معادالت ساختاری واریانس محور و  ها داده

 شده است.

 ها یافته

 که با خبرگانی زنجیرۀ بلوکیپیرامون فناوری  افراد تجربیات به دستیابی برای پژوهشگر

 و تجارب و کرده مصاحبه داشتند، پژوهش با مسئلۀ ممتدی عملی و نظری تماس

 کم کم اطالعات گردآوری یندفرا در. شد می جویا این خصوص در را ها آن های نگرش

و اشباح  تکرار به ها داده که جایی تا شدند می انباشته خصوص در این ها گزاره و مفاهیم

 .رسیدند

متن  تفکیک با ابتدا که گفت باید نیز ها یافته ای مرحله تحلیل خصوص در

 باز تا کدهای شد تالش ها پاراگراف یا خطوط داخل در پیام دارای عناصر به مصاحبه

 گرفتند قرار تری بزرگ های مقوله قالب در مفاهیم آن بعدی مرحله در و شوند استخراج

 بندی طبقه مفهومی بزرگ های دستهقالب  در نیز مقوالت که شد سعی مرحله بعدازاین

 بزرگ های خوشه قالب در ها مقوله محوری است کدگذاری که دوم مرحله در. گردند

 شده است. داده نشان 3در جدول  ها داده کدگذاری یعنی آن جزئیات. شدند بندی دسته

  با ها آن زیرمجموعهو  ها مقوله خرده کد، 6اصلی با  های مقوله، 3 جدولمطابق 
 

                                                           
1. Saturate 
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 زنجیرۀ بلوکیفناوری  های یاستراتژ یها مقولهو خرده  ها مقولهفراوانی . 3جدول 

 فراوانی کد باز و محوری

 604 ها استراتژی 

 36 رصد فناوری  

 - بررسی آمادگی  

 39 وکار کسبتحلیل    

 35 نفعان ذیتحلیل    

 SWOT 17تحلیل    

 - شناسایی کاربردها  

 25 فنی   

 17 وکار کسبیند فرا   

 25 وکار کسبمدل    

 14 کنسرسیومی   

 - تشکیل کنسرسیوم  

 25 همکاری و مشارکت   

 22 مشاوره   

 36 آموزش   

 17 ها پلتفرمارزیابی    

 22 یرگالتورارزیابی    

 - ستمیاکوسارزیابی    

 17 بازیگران    

 - یسنج امکان  

 15 (POCاثبات مفهوم )   

 - راهبردها یریگ شکل  

 - تدوین استراتژی   

 12 کاربردها    

 12 یرگالتور    

 - اجرای استراتژی   

 - اهداف    

 22 افزایش شفافیت     

 19 اجماع      

 11 افزایش امنیت     

 11 حاکمیت قوی     

 12 ها داده یروکنترل کامل بر      

 12 استانداردسازی     
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 . 3ادامۀ جدول 

 فراوانی کد باز و محوری

 604 ها استراتژی 

 15 یرگالتورانطباق با      

 16 ها واسطهحذف      

 13 قراردادهای هوشمند     

 19 نفعان یذرضایت      

 10 قابلیت اتکا     

 10 یریپذ اسیمق     

 14 تربیت نیروی انسانی ماهر     

 14 ها نهیهزکاهش      

 9 هویت سنجی     

 11 اصالح استراتژی   
 

 کد عنوان به 604با فراوانی  ها استراتژیکه از مجموع این کدها،  اند شده مشخص کد 36

اصلی و خرده  یها مقولهدر بخش  ها یکدگذاراز نتایج  .شود میداده نشان محوری 
، تحلیل وکار کسبتحلیل ) یآمادگعنوان رصد فناوری، بررسی  با ها آن یها مقوله

، مدل وکار کسبیند فنی، فراکاربردها )شناسایی  ،((SWOT) ، تحلیل جدولنفعان یذ
، مشاوره، آموزش، مشارکتهمکاری و ) یومکنسرس، کنسرسیومی(، تشکیل وکار کسب

 اثبات مفهوم) یسنج امکان(، بازیگران) یستماکوس (،یرگالتور، ها پلتفرمارزیابی 

Proof of Concept)، کاربردها و ) یاستراتژراهبردها شامل تدوین  یریگ شکل
، امنیت افزایش، اجماع، شفافیت افزایشاهداف )اجرای استراتژی با توجه به  ،(یرگالتور

 حذف، یرگالتور با انطباق، استانداردسازی، ها داده یرو بر کامل کنترل، قوی حاکمیت
 تربیت، پذیری یاسمق، اتکا قابلیت، نفعان یذ رضایت، هوشمند قراردادهای، ها واسطه
الگوی ساختاری  تژیاصالح استرا( و سنجی هویتو  ها ینههز کاهش، ماهر انسانی نیروی

 5 شکلمطابق  زنجیرۀ بلوکی های یاستراتژ سازی یادهپیند فرااین پژوهش با عنوان 
 است. آمده دست به

های فناوری زنجیرۀ بلوکی بر اساس  استراتژیالگوی ساختاری ، 5 مطابق شکل
فرایند نفر از خبرگان این حوزه در قالب یک کد محوری تحت عنوان  12دیدگاه 

، بررسی 36 های رصد فناوری با فراوانی ها ترسیم شده است. در مقوله استراتژیسازی  یادهپ

 با خرده 1، شناسایی کاربردها39 وکار با فراوانی کسبآمادگی با خرده مقوله تحلیل 
 

                                                           
1. Use Case 
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 زنجیرۀ بلوکیفناوری  های یاستراتژالگوی ساختاری  .5شکل

 

 

 های مقوله، تشکیل کنسرسیوم با خرده 25با فراوانی  وکار کسبفنی و مدل  های مقوله

با خرده مقوله  سنجی امکان، 25همکاری و مشارکت با فراوانی  و 36 فراوانیآموزش با 

با خرده مقوله تدوین  راهبردها گیری شکل نهایتاًو  15با فراوانی  POC مفهوماثبات 

، اجرای استراتژی با 12با فراوانی  رگالتوریو  کاربردها های زیرمجموعهبا ی ژاسترات

با  نفعان ذی، رضایت 19، اجماع با فراوانی 22با فراوانی  افزایش شفافیت های زیرمجموعه

، اصالح 15با فراوانی  رگالتوری با و انطباق 16با فراوانی  ها واسطه ، حذف19فراوانی 

 .دهد میخبرگان را نشان  تأکیدبیشترین ، 11با فراوانی  استراتژی

کند. در مقابل، مدل مدل ساختاری روابط میان متغیرهای مکنون را توصیف می 

های( متناظرشان  )گویه های یریپذ مشاهدهبط میان متغیرهای مکنون و گیری روااندازه

بازیگران 
(17) 
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یین این دهد. اساس تعشوند( را نشان میمدل بیرونی نامیده می PLS-SEM )عموماً در

گیری دقیق، شرط الزم برای کسب نتایج اندازه گیری است. یک نظریۀروابط، نظریۀ اندازه

ی مربوط به روابط ساختاری میان متغیرهای هااست. آزمون فرضیه PLS-SEMمفید از 

خواهد بود و توضیح  یناناطم قابلمعتبر و  یریگ اندازههای مدل ۀانداز بهمکنون تنها 

 ،(Bruner, et al. 2001) .شوندگیری میدهد چگونه این متغیرهای مکنون اندازه می

(Bearden, et al. 2011) ه نقل از ب 2001، 2همکاران؛ بانر و 2011، 1)بیردن و همکاران

 (1395زاده، آذر و غالم
 

 ییو روا ییایپا های آزمون

آلفای کرونباخ،  یها آزمونبرای تعیین پایایی متغیرهای تحقیق از ، 4مطابق جدول 

شده   پایایی ترکیبی و برای تعیین روایی از متوسط واریانس استخراج، rhoنسبت 

 استفاده شده است.

 های پایایی و رواییآزموننتایج  .4جدول 

 3آلفای کرونباخ 
پایایی همگون 

4نسبت)
rho) 

پایایی 

 5(CR)ترکیبی

متوسط واریانس استخراج 

 6شده

 (AVE)اعتبار همگرا 

S01 734/0 
0/738 0/85 0/653 

S02 0/788 0/789 0/863 0/612 

S03 0/845 0/847 0/886 0/565 

S04 1 1 1 1 

S05 0/755 0/755 0/86 0/671 

S06 1 1 1 1 

 

ترکیبی  ییایاپیا  CR ، مقدار7/0برای تمامی متغیرهای تحقیق باالتر از  کرونباخ یآلفا

 AVE یا استخراج شده انسیمتوسط وارو  7/0برای تمام متغیرهای تحقیق باالتر از 

                                                           
1. Bearden, et al. 
2. Bruner, et al. 
3. Cronbach's Alpha 
4. Dillon–Goldstein’s rho (D.G. rho) 
5. Composite Reliability  
6. Average Variance Extracted  
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است بنابراین متغیرهای مدل از  آمده دست به 5/0برای همه متغیرهای تحقیق باالتر از 

 و روایی همگرای مناسبی برخوردار هستند. پایایی

، کاربردها ییشناسای، آمادگ یبررسعد بُ ششاز  ها استراتژی، 5مطابق جدول  

شده  لیتشکی رصد فناورو  راهبردها گیری شکل، سنجی امکان، ومیکنسرس لیتشک

عد بُ ،سؤال 4 یداراکاربردها  ییشناساعد بُ ،سؤال سه یدارا یآمادگ یبررسعد است. بُ

 گیری شکلعد بُ، سؤال 1 یدارا سنجی امکانعد بُ ،سؤال 6 یدارا ومیکنسرس لیتشک

 یریگ بوده است. مدل اندازه سؤال 1ی دارای رصد فناورعد و بُ سؤال 3 یراهبردها دارا

مشاهده در جدول زیر  بیضرا یعناداراستاندارد و م بیدر دو حالت ضرا ها استراتژی

 شود. یم

 یریگ در مدل اندازهو ضرایب معناداری  یعامل یبارها ریمقاد .5جدول 

  
بررسی 

 آمادگی

شناسایی 

 کاربردها

تشکیل 

 کنسرسیوم
 سنجیامکان

 یریگ شکل

 راهبردها

رصد 

 فناوری

ضریب 

 معناداری
 احتمال

  S01 S02 S03 S04 S05 S06 t-value p-value 

X01 797/0           73/34 00/0 

X02 788/0           74/35 00/0 

X03 838/0           86/51 00/0 

X04   761/0         69/30 00/0 

X05   798/0         86/33 00/0 

X06   798/0         68/36 00/0 

X07   772/0         17/30 00/0 

X08     773/0       10/31 00/0 

X09     745/0       75/29 00/0 

X10     694/0       53/22 00/0 

X11     763/0        35/30  00/0  

X12     762/0        33.01 0.00 

X13     767/0        33.26 0.00 

X14       1         

X15         0.804   37.23 0.00 

X16         0.824   40.81 0.00 

X17         0.829   45.61 0.00 

X18           1     

 7/0بیشتر از  زنجیرۀ بلوکی های یاستراتژتمامی بارهای عاملی مرتبط با ابعاد 
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 T-Value داری، مقادیرباشند. همچنین، با توجه به نتایج حاصل از ضرایب معنی می

برای ضرایب بارهای عاملی تمامی متغیرهای مدل از مقدار بحرانی جدول باالتر بوده و 

بنابراین، تمامی ضرایب بارهای عاملی ؛ گردیده است 05/0داری آن کمتر از  سطح معنی

داری الزم برخوردار بودند و همچنین مقادیر بارهای عاملی مربوط به هر یک از از معنی

 بنابراین نیاز به اصالح مدل وجود ندارد.؛ بیشتر بود 7/0متغیرها نیز از 

 های یاستراتژتمامی بارهای عاملی مرتبط با ابعاد ، 6و جدول  6مطابق شکل 

باشند. همچنین، با توجه به نتایج حاصل از ضرایب  می 7/0بیشتر از  زنجیرۀ بلوکی

برای ضرایب بارهای عاملی تمامی متغیرهای مدل از مقدار  T-Value داری، مقادیرمعنی

 بنابراین،؛ گردیده است 05/0داری آن کمتر از بحرانی جدول باالتر بوده و سطح معنی
  

در حالت تخمین ضرایب  زنجیرۀ بلوکی یها یاستراتژگیری اندازه مدل .6 شکل

 استاندارد

 
 

 

 یریگ در مدل اندازه یمعنادار بیو ضرا یعامل یبارها ریمقاد .6جدول 
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 احتمال ضریب معناداری یعامل بار

STR -> S01 893/0 57/77 00/0 

STR -> S02 919/0 35/97 00/0 

STR -> S03 955/0 22/178 00/0 

STR -> S04 73/0 26/28 00/0 

STR -> S05 877/0 73/61 00/0 

STR -> S06 718/0 11/27 00/0 

 

داری الزم برخوردار بودند و همچنین مقادیر تمامی ضرایب بارهای عاملی از معنی

بنابراین نیاز به اصالح ؛ بیشتر بود 7/0بارهای عاملی مربوط به هر یک از متغیرها نیز از 

 ندارد.مدل وجود 
 

 گیری نتیجهبحث و 

 نتایج به شرح زیر استخراج شد: ،پس از انجام این پژوهش

 ،زنجیرۀ بلوکیفناوری  سازی یادهپ اولین گام در اتخاذ استراتژی رصد فناوری: 

 در ها آن از بهینه استفاده منظور به نوین های یفناور و نوظهور های یتکنولوژ بررسی

ارائه  ها سازمانبرای  تواند یمکه این فناوری  ییها حل راهآشنایی اولیه پیرامون  راستای

 زنجیرۀ بلوکیاولیه فناوری  جستجو و مطالعۀ ،هدف از این مرحله. گیرد یمدهد، شکل 

 است.

نوظهور  های یفناورهر سازمانی ممکن است در مواجهه با  بررسی آمادگی: 

یندها، جریان کار، فرا در نظر نگرفتن درواقع .شود یفتگیخودش و یزدگ شتابدچار 

 و تهدیدات ها فرصتقاط قوت، ضعف، و ن نفعان یذ، وکار کسبمدل ، وظایف، ها روش

هدف این استراتژی پی بردن به  مخاطرات جدی روبرو کند. با را ها سازمانممکن است 

است؟  زنجیرۀ بلوکیفناوری  یریکارگ بهنیازمند  موردنظراست که آیا سازمان  سؤالاین 

فناوری  سازی یادهپتا چه میزان آمادگی تغییرات ناشی از  ها سازماناین  ینچن همو 

 د؟نرا دار زنجیرۀ بلوکی

سازمان مطمئن  که ینازا پس ،مرحله یندر ا :(Use Caseکاربردها )شناسایی  

باید نوع کاربرد و  ،ارائه دهد حل راهبرای حل مشکالتش  تواند یمشد که این فناوری 

کاربرد فنی،  مثال عنوان به. شودشناسایی  ها سازمانموارد استفاده این فناوری در 

جدید و یا کاربرد آن در صنعت  وکار کسبو ارتباطات، مدل  وکار کسبیند مدیریت فرا
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خاص است و یا  همکار در یک حوزۀ یها سازمانکنسرسیومی که متشکل از  صورت به

کاربردهای مذکور باشد. هدف این استراتژی پی بردن به از رکیبی ت که ممکن است

 است. ها سازماندر  فناوری این کاربرد و استفاده ردامو

در  زنجیرۀ بلوکیپس از شناسایی کاربردهای فناوری  تشکیل کنسرسیوم: 

 ،همکار های سازماناز  متشکل کنسرسیوم، اتخاذ استراتژی تشکیل یک ،ها سازمان

ضروری است. در قالب  ،یکسان یهدف به رسیدن برای ها سازمان منابع ادغام منظور به

بخش  مثالًدرگیر  های حوزههمکاری و مشارکت با  توانند می ها سازمان ،این کنسرسیوم

پیشرو مشاوره الزم را  های سازماناز  ،(R&D)تی و یا حقوقی و یا تحقیق و توسعه  آی

که  هایی بخشآموزشی برای افراد و یا  های نیازمندی، تعیین ازجمله هایی زمینهدر 

موجود در بازار و انتخاب  های پلتفرماز این فناوری بهره ببرند، ارزیابی  خواهند می

 های دستگاهسازمان است، ارزیابی قوانین و مقررات  وکار کسبپلتفرمی که متناسب با 

انعی که ممکن است برای پیشگیری از مو منظور به( رگالتوریو حاکمیتی ) باالدستی

 ها آنو نقش بازیگران  زنجیرۀ بلوکیفناوری  اکوسیستمایجاد کنند و ارزیابی  ها سازمان

. هدف از را دریافت نمایند در آن فعالیت دارند ها سازمانجغرافیایی که  متناسب با حوزۀ

کنسرسیوم در قالب یک  همکار های سازمانافزایش همکاری و مشارکت این استراتژی 

 است.

 ،زنجیرۀ بلوکی های پروژه اجرای و گذاری سرمایه هرگونه از قبل :سنجی امکان 

 مورد را ایده یک سنجی امکان. است الزم( سنجی امکان) توجیهی طرح مطالعات انجام

 اجرا را پیشنهادی پروژه باید ما آیا» که مهم سؤال این به و دهد می قرار وتحلیل تجزیه

 انجام سنجی امکان راستای در که هایی فعالیت همۀ. دهد می پاسخ «خیر؟ یا نماییم

 سنجی امکانیکی از مواردی که در  .است سؤال این به دادن پاسخ برای ،گیرد می

 برای صرفاً که است ای نمونه درواقعاست.  (POC)استفاده نمود اثبات مفهوم  توان می

هدف از این استراتژی آزمون  .شود می آورده چیزی پذیری امکان یا وجود اثبات

 است. ها آنو ارزیابی  زنجیرۀ بلوکی های حل راه

 یک ایجاد ،سازمان های ارزش تعریف برای وکارها کسب :راهبردها گیری شکل

 این .هستند استراتژیک برنامه یک نیازمند رشد، مسیر ایجاد و فرد منحصربه دیدگاه

 قوت، نقاط وتحلیل تجزیهسازمان و  اهداف تعریف ،انداز چشم و مأموریتبا تعیین  یندفرا

. در این مرحله استراتژی بر اساس شود میسازمان آغاز  تهدیدات و ها فرصت ضعف،

بهره  زنجیرۀ بلوکیاز فناوری  که هایی سازمان. در شود مینتایج مراحل قبل تدوین 
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یند فنی، مدیریت فرا های حل راهتوجه به کاربردهای این فناوری بر اساس  ،برند می

 صورت بهجدید و یا کاربرد آن در صنعت  وکار کسبو ارتباطات، مدل  وکار کسب

باالدستی  یها دستگاهتوجه به قوانین و مقرراتی که توسط  ینچن همکنسرسیومی و 

اهداف به  زنجیرۀ بلوکی های استراتژیاجرای در بسیار حائز اهمیت است.  شده ینتدو

 :شود میمحقق  ها سازمانبرای  شرح ذیل

 ها برنامه روی حاکمیتی نظارت و مدیریت ،زنجیرۀ بلوکیدر فناوری  افزایش شفافیت: - 

 .شد خواهد انجام کامل اعتماد و شفافیت در و واسطه بدون ها برنامه اجرای و ندارد وجود
 جانبه همه حمایت و اجماع مکانیسم بر مبتنی که ؛یریگ میتصم در مشارکت اجماع: - 

 باشند. داشته آن به نسبت مقاومتی که این بدون ،است آن از مدیران

افزایش میزان امنیت توسط این فناوری و جلوگیری از فساد و  امنیت: افزایش - 

 است.بارز این فناوری  یها یژگیواز  ،تقلب

 یریکارگ بهدر  مختلف بازیگران یها تیمسئول و ها نقش کننده نییتع قوی: حاکمیت - 

 است. تکنولوژی هر وکار کسب مقررات و قوانین

این فناوری  یها تراکنشدر  ها دادهتبادل  غالباً؛ :ها داده یرو بر کامل کنترل - 

بنابراین  ؛شامل اطالعات شخصی گیرنده و فرستنده است ها تراکنشاین  چراکهمحرمانه است 

 است. به آن، بسیار ضروری شده کنترلو دسترسی  ها دادهحفظ محرمانگی 

زنجیرۀ مبتنی بر  یها سامانهاین مقوله به معنای همگون سازی  استانداردسازی: - 

 است. ها سامانهبا دیگر  بلوکی

توسط  شده وضعقابلیت تکنولوژی برای تطبیق با قوانین  :یرگالتور با انطباق - 

 است. یرگالتور

 افراد بین گرفته صورت های تراکنش فناوری، این کمک با درواقع :ها واسطه حذف - 

 .شود می انجام شفاف و ایمن فضایی در ها واسطه دخالت بدون

. است قرارداد بهبود یا ایجاد برای کامپیوتری پروتکل یک هوشمند: قراردادهای - 

 ها تراکنش این. کند می فراهم را واسط بدون معتبر های تراکنش ایجاد امکان هوشمند قرارداد

 .هستند برگشت غیرقابل و یریگیپ قابل

 ها سازمان نفعان یذاین فناوری تا چه میزان برای  یساز ادهیپ :نفعان یذ رضایت - 

 .کند یمایجاد  افزوده ارزش

 این فناوری است. ها سیسرو قبول قابلمستمر و  ی ارائهتوانایی  اتکا: قابلیت - 

 مقیاس باال است.توانایی ارائه سرویس در  :یریپذ اسیمق - 

آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در  ماهر: انسانی نیروی تربیت - 
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 .ها سازمانآن در  یساز ادهیپ منظور به زنجیرۀ بلوکیزمینه فناوری 

 دلیل به که است این زنجیرۀ بلوکی تکنولوژی مزایای از یکی :ها نهیهز کاهش - 

 باعث جهیدرنت و ندارد ها واسطه به نیاز افراد تمامی بین آن گسترش و بودن رمتمرکزیغ

 .شود می وقت و هزینه در جویی صرفه

و  یریانکارناپذتشخیص مسئولیت هر تراکنش و تقویت  منظور به سنجی: هویت - 

 .کند یمرا فراهم  (KYC) یمشترهر فرایند شناخت  ازین شیپ

تدوین تا اجرا ممکن است نواقصی داشته باشد که  هر استراتژی از مرحلۀ نهایتاًو  

نواقص و ایرادات  ها سازمانبنابراین در این مرحله  ؛شود میپس از اجرا آن هویدا 

. هدف از کنند می برطرف ها سازمانآینده  های استراتژیقبلی را در تدوین  های استراتژی

 ان است.در سازم زنجیرۀ بلوکیگسترش کاربردهای موفق این استراتژی 

ذیل برای  به شرح ییها شنهادیپ توان یمبر اساس نتایج حاصل از این پژوهش 

 تحقیقات آتی ارائه کرد:

یند فنی، مدیریت فرا یها نهیزمدر  زنجیرۀ بلوکیمتناسب با کاربردهای فناوری  - 

 نیازمند تحقیقات مستقلی هستند. ها سازمانو کنسرسیومی  وکار کسب، مدل وکار کسب

متفاوتی فعالیت دارند  یها ستمیاکوسدر نفت و گاز  یها حوزهکه  توجه به اینبا  - 

 ستمیاکوساثران  بر اساس بازیگران و ذی زنجیرۀ بلوکیبنابراین توجه به استراتژی فناوری 

 نیازمند تحقیقات مستقلی هستند. ها سازمانآن 

 حوزۀاست بنابراین  رگذاریتأث ها سازمان یها یاستراتژو ارزش بر روی  نیتأم زنجیرۀ - 

 نیازمند تحقیقات مستقلی هستند. صنعت نفت و گاز ژهیو بهانرژی 

بازار و میزان نفوذ  در صنعت نفت و گاز ژهیو بهبخش انرژی  موقعیت نفعان یذتحلیل  - 

 است بنابراین نیازمند تحقیقات مستقلی هستند. رگذاریتأث ها آنبر روی استراتژی  ها آن

عوامل  عنوان بهو افزایش میزان سوخت و حذف واسطه  یطیمح ستیزتوجه به عوامل  - 

 در تحقیقات آتی در نظر گرفته شود. کننده لیتعد

 منابع

 نفت حوزۀ های شرکت فعالیت قلمرو ارزیابی ،(2020) یعلدیسنیلفروشان، هادی، ایازی، 

 مدیریت مطالعات ،بالکچین فناوری پذیرش آمادگی کالن های شاخص بر گاز و
  (.33) 9 ،هوشمند وکار کسب

 .آمیخته تحقیق انواع با ییآشنا ،(2 آگوست ،2017)آکادمی تحلیل آماری ایران 
https://analysisacademy.com/5379/mix-2.html 
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