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کوین در صنعت گردشگری؛ بررسی عوامل ارائه مدل پذیرش بیت

    با رویکرد نقشه شناختی فازی کار اکوسیستموبر کسب تأثیرگذار

   4خمسه، عباس 3جواد جاسبی ،2*رضا رادفر ،1مهدی دریایی

 
  11/45/1441تاریخ دریافت: 
   11/40/1441تاریخ پذیرش: 

 چکیده  
ی مرتبط وکارهاکسبیی بر رشد بسزاتواند تأثیر یک تکنولوژی نوظهور پرداخت می عنوانبهکوین بیت

با توجه به  .برداردبا اکوسیستم گردشگری داشته و وابستگی تاریخی به نظام مالی جهانی را از میان 
کوین و تعدد بازیگران صنعت گردشگری، خلق شبکه همکاری مشترک های بیتشبکه ماهیت ناهمگون

زمان ور همطکوین را بهوکار استفاده از بیتافتد که گردشگران و صاحبان کسبتنها زمانی اتفاق می
بکه که چه فاکتورهایی به شکست یا موفقیت کارکرد ش سؤالبپذیرند. بنابراین در جستجوی پاسخ این 

مکاری کوین، مدلی از شبکه هشوند، و با توجه به ماهیت دو سویه بودن کارکرد بیتنهادی منجر میپیش
کوین و گردشگری را عرضه کردیم که از منظر گردشگر و صاحبان کسب و کار تاکید دارد. با بیت

شه شناختی کشور و متد نق 1المللی از استفاده از روش پریسما، مصاحبه عمیق، ایجاد پنل خبرگان بین
ودمندی دهند که اگرچه فاکتور سها نشان میبر پذیرش این شبکه معرفی شدند. یافته مؤثرفازی، عوامل 

 ارزان و تراکنش هایدو عامل هزینهدرک شده باالترین اثرپذیری را بر دیگر عوامل دارد اما بهبود 
-بیت یت پذیرشدرنهاسودمندی درک شده و کوین بهترین نتیجه را در فاکتور از عملکرد بیت آگاهی

ی وکارهای مرتبط با گردشگرهای جدید کسبدهند. نتایج این مطالعه به ارتقا و توسعه مدلیمکوین 
ی هاحلراهتوانند توسط ی خصوصی فعال در حوزه گردشگری نیز میهاشرکترساند. یاری می

قاط کشور ترین نوکار در دورافتادهتوسعه کسبپیشنهادی، استراتژی جدیدی برای افزایش سهم بازار و 
وکار از طریق های حمایتی، کاهش موانع کسبیران دولتی هم با اتخاذ سیاستگ یمتصمدر پیش گیرند. 

افزایش  توانند بهمی گذارقانونیاز و تهیه الیحه به موردنهای مالکیت فکری، توسعه زیرساخت حمایت
 شگری در کشور کمک شایانی نمایند.  سطح درآمد و توسعه اکوسیستم گرد

 وکار، نقشه شناختی فازی.   کوین، توسعه کسبگردشگری، صنعت پرداخت، بیت :ی کلیدیهاواژه
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  مقدمه    
مشارکتی و تولید محتوای کاربرمحور محبوب شد. های ، فرهنگ فعالیت5.4پس از ظهور و توسعه وب 

ا را های سنتی، ارتباطات همتا به همتبی، برخالف شیوهانهای گردشگری همانند ایربینسل جدید پلتفرم
(. امروزه صنعت 5451، 1داتسهیل کردند و به کاربران آزادی عمل بسیار زیادی دادند )کروک و آلمی

ای های نوین درآمیخته و از طرفی ذائقه گردشگران هم با توجه به امکانات گستردهگردشگری با تکنولوژی
ی هاهتجربآمده تغییر کرده است و تمایل به  به وجودهای گردشگری در دنیا که در اثر توسعه پلتفرم

یتو و ؛ نی5454، 5یه بیشتر شده است )هودارت و استاتبا امکانات اول دورافتادهماجراجویی و بکر در نقاط 
های اجتماعی در تشویق گردشگری (. در طی سالیان اخیر وبالگ نویسی و نقش شبکه5451، 0رودریگز

گردی در همراهی با ( و مفاهیم اقتصاد اشتراکی و تجربه بوم5454، 4بسیار پررنگ شد )کومو و همکاران
د از جاذبه روستاهای دورافتاده با استفاده از دوچرخه، هم طرفداران زیادی ی محلی و بازدیهاتور گردان

   (.5454، 2کوویچچت-است )رینگر و ویچیت داکردهیپ
کارهای گردشگری محسوب وهایی صنعت پرداخت یکی از موانع جدی رشد و توسعه کسباما نارسایی

میلیارد  1.۲ی از مردم دنیا نزدیک به توجهقابلتعداد  541۲دهند که تا سال یمها نشان شود. بررسییم
، ۲؛ فیندکس5454، 1اند )پارکر و الرنسهای سنتی بانکی و مالی دسترسی نداشتهنفر در دنیا به روش

ین و أمتهای تر شده، زنجیرهالمللی بانکی، بسیار سخت(. در کشورهای تحریم شده، ارتباطات بین541۲
خصوص در (. به5454، 8یابد )سیفی و هالقاضا برای بازدید کاهش میشوند و تتوزیع دچار مشکل می

مورد ایران، مشکالت حمل پول نقد، وجود تعداد صفرهای زیاد پول ملی، فهم تفاوت میان ریال و تومان، 
بادالت دهی برای تها و اختالل در سرویسهای ارزی، تعطیلی زیاد در کشور و درنهایت تعطیلی بانکتالطم
های خود به آن های خارجی در سفرنامهها ازجمله مشکالتی است که توریستو تعداد کم صرافیارزی 
   (.1018؛ بهبودی و همکاران، 5418، 14اسکای؛ باین5411، 1اند )تراولرکردهاشاره

در ادبیات داخلی و خارجی  11کوین و توریسممدل و شبکه همکاری بیت رسدیمادبیات به نظر  مطالعه با
ذیرش در پ مؤثرهای بسیار اندکی با عنوان بررسی عوامل کلیدی تبیین نشده باشد. همچنین پژوهش

شده است. عنوان یک روش پرداخت از دو بعد پذیرنده و گردشگر برای صنعت گردشگری انجامکوین بهبیت
دبیات را با تمرکز بر اینکه چطور شبکه همکاری موجود در ا خأللذا این مطالعه در نظر دارد تا بخشی از 

ین است که ا سؤالموجب ارتقا گردشگری شوند را بررسی نماید. بنابراین  دنتوانیمکوین و توریسم بیت
با یکدیگر  ندتوانیمکوین و شبکه ناهمگون گردشگری کجاست و چگونه این دو نقطه اشتراک شبکه بیت

و باعث توسعه یا  کنندیمعواملی به کارکرد مدل پیشنهادی کمک  چه همکاری کنند؟ عالوه بر آن،
   ؟شوندیمشکست آن 

عنوان یک تکنولوژی پیشرو در صنعت گردشگری مورد بررسی کوین و بالکچین بهدر ادامه کاربردهای بیت
وژی شود. مزایا و معایب استفاده از تکنولیمگیرد و ایده جایگزینی برای نظام پرداخت سنتی بحث یمقرار 
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  22بر ... ــــــــــــ  تأثیرگذارکوین در صنعت گردشگری؛ بررسی عوامل ارائه مدل پذیرش بیت

شوند تا تکنولوژی مستقر شود مطالعه خواهند شد. دو اکوسیستم ناهمگون و یمو گروه هدفی که موجب 
شوند. مدل مفهومی از عوامل یادشده و یمها پیشنهاد ها ارائه و کارکرد آنهای متقابل آننحوه همکاری

کنیم. فاکتورهای مهمی که یمها و گردشگرها را معرفی و گروه پذیرندهیر این عوامل از منظر دتأثجهت 
حلیل گذارند را واکاوی و تیمیر تأثعنوان یک روش پرداخت در صنعت گردشگری کوین بهبر پذیرش بیت

   خواهیم کرد.
ی و سموجود در ادبیات، برر خألکوین یک تکنولوژی نوظهور است، تالش شده تا با توجه به اینکه بیت

روش مطالعه متناسب با آن طراحی شود. مرحله اول شامل بررسی ادبیات باهدف یافتن و کشف چارچوب 
تئوری مناسب برای مطالعه حاضر است. مرحله دوم انتخاب کارشناسان و هدایت مصاحبه عمیق است. 

تفاده از روش نقشه کشور است. در مرحله چهارم نیز با اس 1المللی از مرحله سوم تشکیل پنل خبرگان بین
کوین خواهیم پرداخت و ترین عوامل تأثیرگذار بر پذیرش بیت( به بررسی مهمFCM)1شناختی فازی

   های مدیریتی ارائه خواهیم کرد.یشنهادپدرنهایت 

  مبانی نظری 
( توضیح داده شد و بعدها 5448) 5دنیا، توسط ساتوشی ناکاموتو شدهیرمزنگارعنوان اولین ارز کوین، بهبیت

کوین و سایر ارزهای شود محقق شده است. بیتنامیده می 0نیز توسط خود او بر زیرساختی که بالکچین
مزنگاری های ردیجیتال همانند یک ابزار کاربردی در بستر بالکچین جان گرفته و باید از قوانین و قاعده

ز دیجیتال کامالً متن باز است که بر اساس یک راه حل کوین ارحاکم بر بالکچین پیروی کنند. بیت
(. برای اینکه یک سیستم کامالً غیرمتمرکز 5418، 4کند )آموسها کار میجایگزین بدون دخالت واسطه

سال قبل در مقالهای معرفی شده بود  18های بالکچین که تقریباً ایجاد شود، ساتوشی ناچار بود تا از آموزه
( بهره بگیرد. این به اصطالح فناوری دفتر کل توزیع شده یک الیه باالتر از قدرت 1114، 2)هابر و استورنتا

های های ناهمگن را در طیفی از صنایع مبتنی بر فناوری و سیستماتصال و قابلیت همکاری در بین سیستم
 فناوری بالکچینکوین و (. طی چند سال گذشته، بیت5454و همکاران،  1آورد )سنجمشارکتی به ارمغان می

ن و رمزارزهاست کوینگرانه بوده است. کاربرد بالکچین بسیار فراتر از بیتشاهد تحوالت بسیار جدی و آینده
، ۲دهند )وودکوین توسعه میهای دیجیتال خود را با تقلید از بیتای پلتفرمو کسب و کارها به طور فزاینده

 کوین و ارزهایتوسعه بالکچین را در سه نسل، توسعه بیت (5411و همکاران،  8(. مطالعات اخیر )نام5414
ی کند. بنابراین بررسدیجیتال، ظهور قراردادهای هوشمند و ظهور نرم افزارهای غیرمتمرکز دسته بندی می

ن نیز های بالکچیتواند جامع باشد و از این رو فهم تواناییکوین بدون توجه به بالکچین نمیآثار بیت
آنالین  هایهای جنبی مانند خرید آنالین به وسیله رمزارزها، صرافیدارد. بسیاری از فعالیت ایاهمیت ویژه

کوین و استخرهای استخراج، بدلیل توسعه و محبوبیت رمزارزها، نرم افزار و سخت افزارهای استخراج بیت
ی اصیت ضد تورماند. هزینه اندک نقل و انتقاالت و خوجود آمدهکوین و تکنولوژی بالکچین بهبیت
اند این ارز را از منظر کوین قرار دادهای که توسعه دهندگان در بیتکوین و خصوصیات ویژهبیت
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یق توانند اثرات عمکوین میگذاران نیز محبوب نموده است. ضمن اینکه همه رمزارزها همانند بیتسرمایه
ردن پول، و نقل و انتقاالت ارزان و های جدیدی برای انعام دادن، هدیه کاجتماعی داشته باشند، روش

(. 5448کوین توسط مردم هموار کرده است )ناکاموتو، سریع بدون دخالت بانک، راه را برای پذیرش بیت
از طرفی دیگر بدلیل ارزش ساختگی و مصنوعی پول فیات )مانند دالر، یورو، ین و غیره( یا همان ارزهای 

ای شبیه به و جلوگیری از واقعه 5441تا  5448در طی سالهای  بدون پشتوانه و جلوگیری از تکرار رکود
کوین بعنوان معروف شد، استقبال از بیت« 1رکود بزرگ»بعنوان  1101تا  1151آنچه که در سالهای 

  جایگزینی برای ارزهای فیات چشمگیر بوده است. 

    پیشینه مطالعه
کوین را معرفی کرد در غیر متمرکز جهان با نام بیت( اولین رمزارز 5448از زمانی که ساتوشی ناکاموتو )

ها های چندملیتی و دولتطول سالیان اخیر با اقبال بسیار خوبی از طرف جامعه جهانی مواجه شد. کمپانی
تالش کردند تا با درک عمیق از کارکرد بیتکوین، هر کدام به نوبه خود این تکنولوژی نوظهور را برای 

به خدمت بگیرند. صنعت هتلداری هم با توجه به ظهور انقالب صنعتی چهارم و مقاصد تجاری و سیاسی 
، 5وکار شده است )جایاواردنارشد و تغییرات کسب، وارد دوره نوینی از ظهور نسل جدیدی از مشتریان

(. ترکیب راهکارهای گردشگری، بالکچین و رمز ارزها مسئله جدیدی نیست. اقتصادهای جزایر 5411

( نیز از بالکچین برای تقویت صنعت گردشگری خود در این زمینه استقبال کرده اند )کوواک 0SIEکوچک )
و همکاران،  4، )بوکه«کازینشرکت مسافرتی کول»و « 5.4گردشگری هوشمند دبی »(. پروژه 5411و کوه، 
یپ یک ترک( تنها تعدادی از پروژه های متعدد مبتنی بر بالکچین هستند. به عنوان مثال، پروژه ال5411

در بالک چین اتریوم و اولین تکنولوژی توزیعی است  ERC-20توکن رمزگذاری شده مبتنی بر پروتکل 
های تفریحی ( گروه5411، 2پذیری و گردشگری توسعه یافته است )وایلیکه منحصراً برای صنعت مهمان

، ۲مایراند )اوندر و تریبلن را پذیرفتهپرداخت خدمات بر پایه بالکچی 1های اکسپدیاپیشرو در دنیا مانند پلتفرم
برای رزرو تور و هواپیما  1جتو وب 8ایرهای چیپی گردشگری، شامل کمپانیهاپلتفرم(. انواع 5418

کوین را نیز پرداخت از طریق بیت 15گیفتر(. پلتفرم ای5411، 11؛ دو5454، 14پذیرند )حبیبمی کوینبیت
موجب  هاآنی ریکارگبهنشان داده است که توسعه رمز ارزها و  (. مطالعات5411ممکن کرده است )دو، 

، 14؛ بور و بشیر5418، 10)سیگنر شودافزایش و توسعه گردشگری و حس رضایت در میان مشتریان می
های مبتنی بر داده کند که فناوری( استدالل می5454) 11لری(. کامی5418، 12؛ عالالدین و آلتونجی5414

های فرصت تواندکند تا به مزیت رقابتی دست یابند، در حالی که بالکچین میبه کسب و کارها کمک می
تواند معانی جدیدی در گردشگری پرداخت بهتری را برای مشتریان فراهم کند. از آنجایی که فناوری می

های جدیدی را برای تواند ارزشکوین با استفاده از بالکچین می(، بیت8541، 1۲قائل شود )ژیانگ
                                                                                                                             
1 Great Depression  
2 Jayawardena 
3 Small Island Economies 
4 Bodkhe 
5 Willie 
6 Expedia 
7 Önder, and Treiblmaier 
8 Cheap Air 
9 Web Jet 

10 Habib 
11 Du 
12 E-gifter 
13 Seigneur 
14 Bohr and Bashir 
15 Alaeddin and Altounjy 
16 Camilleri 
17 Xiang 
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های مهمانپذیری پیشنهاد کند. همچنین بالکچین، به عنوان یک ابزار دگرگون کننده، پتانسیل ساخت مدل
اگرچه ممکن است روی تاریک پرداخت از طریق  (. بنابراین5454، 1اقتصادی جدیدی را دارد )تام و سیگاال

( اما پرداختن به این موضوع ارزش کاربردی و 5411، 5ز ارزها نیز وجود داشته باشد )فولی و همکارانرم
   علمی دارد.

ی شود طرفدارانسختی پیدا مییی که حتی امکانات اولیه زندگی بههامحلهاز  0امروزه گردشگری روستایی
ود و شپیداکرده است. این نوع از گردشگری موجب ایجاد درآمد پایدار برای این مناطق گاها دورافتاده می

ی نوین هامدل(. در ایران با کمک 5451یتو و رودریگز، دهد )نیوکارهای محلی را توسعه میکسب
و همکاران،  نظری منوجانمحور )ی طبیعتهایگردشگر( و بر اساس 1018دری و همکاران، وکار )قاکسب
تواند منابع درآمدی خوبی از راه گردشگران خارجی ( محصوالت و زندگی جالب عشایر ایرانی نیز می101۲

ی تهرانی ئحمزه) کندیمبدیل درآمدی به کشور وارد های بیکند. حتی گردشگری درمانی نیز فرصت نیتأم
(. اما رفع موانع پیش روی صنعت پرداخت ضروری است 1444، صادقیو مصدق راد ؛ 1444و همکاران، 

بر  (. فاکتورهایی مانند درک مفید بودن، درک سهولت، درک منافع، ریسک ادارک شده،5451، 4یم)دی
؛ 5441، 2د )لیانداشته ریتأثنگرش استفاده از تکنولوژی بانکداری اینترنتی و خدمات دولت الکترونیک 

    (.544۲، 1هورست و همکاران

    ونشبکه همکاری ناهمگ عنوان دوکوین و گردشگری بهپیشنهاد ارتباط اکوسیستم بیت

    اول شبکه همکاری نسخه

رشد  تواندیمهای جایگزین پرداخت حلهای پرداختی و ارائه راهصنعت گردشگری با رفع محدودیت
ای را تجربه کند. برای اینکه چنین رشدی ایجاد شود نیاز است تا اکوسیستم صنعت گردشگری و سابقهبی

عنوان وین بهکهای استفاده از بیتکوین معرفی شوند و موانع و یا مشوقاکوسیستم پذیرندگان اولیه بیت
یک روش پرداخت جایگزین یا مکمل موردبررسی قرار گیرند. بر اساس تعریف سازمان گردشگری جهانی 

 میاکرده ارائهوابسته به سازمان ملل، ذینفعان در بخش گردشگری را به شرح شکل یک 
 توان متشکل ازکوین را نیز می(. همچنین اکوسیستم بیت5411، 8؛ رحمان4545، ۲توریسمکوستال)سیف

 کنندگان کاال و خدمات وکوین، عرضه، ذخیره کنندگان بیتهاصرافدهندگان، تریدرها، ماینرها، توسعه
های کوین، پیچیده با ویژگیکاربران نهایی نام برد. هر دو اکوسیستم گردشگری و اکوسیستم بیت

ای است که افراد از هر دو . نقطه مشترک این دو اکوسیستم غیر همگون نقطهباشندیمفرد منحصربه
کوین در ازای کاال و خدمات داشته باشند. این نقطه اکوسیستم تمایل به خرج کردن و یا دریافت بیت

کوین/ یتب ها و پذیرندگانکوین/توریستایم شامل کاربران بیتمشترک که نام آن را حلقه اتصال گذاشته
کنندگان کاال و خدمات از هر دو گروه است. منطقه پذیرش و تلفیق دو شبکه همکاری ناهمگون را عرضه

    .میادادهتوضیح  1در شکل 

                                                                                                                             
1 Tham & Sigala 
2 Foley et al. 
3 Rural Tourist 
4 Diem 

5 Lee 
6 Horst et al. 
7 Safe Coastal Tourism 
8 Rahman 
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 کوین و گردشگری، منبع نگارندگان.. شبکه همکاری بیت1شکل 

   دوم شبکه همکاری نسخه
های گسترده، شبکه همکاری شکل شماره اساس پژوهشبا ایجاد اصالحات ساختاری در مدل اولیه و بر 

( و شبکه همکاری گردشگری BCNکوین )را توسعه دادیم و مدل بهبودیافته شبکه همکاری بیت 5
(TCN را پیشنهاد )عنوان یک عنصر مستقل های مختلف بهکه هر یک از این بخش. درحالیمیدهیم

( به کار بیفتد و TCN & BCNی کنند تا کل زنجیره )زمان همکارطور همکنند، الزم است بهعمل می
 ام دادیمتغییر ن« دامنه پذیرش»را به « حلقه اتصال»های مالی گردش نماید. در مدل بهبودیافته تراکنش

ژی ایجاد های پذیرش تکنولوکوین را تکمیل کردیم تا هماهنگی بیشتری با مدلو بازیگران شبکه بیت
« رشدامنه پذی»تمرکز مطالعه خواهد بود.  دهندیمکه منطقه پذیرش را بهبود  نماییم. بررسی عوامل مهمی

اربران وکار و گردشگران/کای است که دو اکوسیستم در آن اشتراک دارند. صاحبان کسبترین نقطهاصلی
وکار و نهایی اعضای مهم برای همکاری و مشارکت مداوم هستند. درنتیجه، صاحبان کسب

ند عنوان یک ارز تبادلی مشترک بپذیرند و از آن استفاده کنکوین را بهنهایی باید بیت گردشگران/کاربران
نوان تکنولوژی عاندازی شود، بنابراین عامل موفقیت ارتباط زیادی به عوامل انسانی دارد تا بهتا کل شبکه راه

ن این شترک حیاتی میا، نقطه م«دامنه پذیرش»جایگزین پرداخت، رسمیت یابد و موردپذیرش قرار گیرد. 
کننده در ایجاد یک همکاری خوب بین دو اکوسیستم گسترده موردبحث دو اکوسیستم است که نقش تعیین

تر عمل تواند منسجمهای چندجزیی، گسترش یابد، اکوسیستم میدارد. اگر فرهنگ همکاری در سیستم
تأثیر « دامنه پذیرش»کوین و پذیرش بیتبر  محورانسان، درک اینکه چه موانعی از دیدگاه نیبنابراکند. 

عنوان هکوین ببرای اینکه پرداخت از طریق بیت رونیازاشکست شبکه دارد.  اندازهبه، اهمیتی گذاردیم
کوین را باید بیت« دامنه پذیرش»در  ذکرشدهیک مکانیسم پرداخت مشترک کار کند، کاربران کلیدی 

   پذیرش کنند. اعتمادقابلعنوان یک مکانیسم پرداخت به
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   منبع نگارندگان ؛کوین و شبکه همکاری گردشگرییافته شبکه مشارکتی بیت مدل بهبود .2شکل 

 

کرده است. عنوان جایگزین پرداخت کمتر اشارهکوین در صنعت گردشگری بهادبیات موجود به پذیرش بیت
اند همچنین ارتباط و همکاری دو اکوسیستم ناهمگون تا آنجا که پژوهشگران این مطالعه بررسی کرده

شده است ن چاپارندگاای که توسط نگتاکنون تبیین نشده است و ارتباط این دو اکوسیستم فقط از مطالعه
به  طور مجزا فقطدر همه مطالعات به عمدتاًکوین گیرد. همچنین پذیرش بیتدر دسترس محققان قرار می

تری به یک سمت پذیرنده و یا توریست متوجه شده است که در این مطالعه تالش شده است تا نگاه جامع
    کوین ایجاد شود.پذیرش بیت

   روش پژوهش

    ادبیاتبررسی عمیق 
گیری شد. در مرحله ( بهره5441، 1های پریسما )لیبراتی و همکارانآموختهبرای بررسی دقیق ادبیات از 

کوین، فاکتورهای مهم در پذیرش، استفاده و اول مطالعات عمیقی در خصوص نظام پرداخت از طریق بیت
های مرتبط صورت چالشکوین و همچنین رمزارزها در صنعت گردشگری، مشکالت و بکارگیری بیت

منابع  ها، حذفبرداری از کلیدواژهار دادن و تمرکز بر مساله، شامل یادداشتپذیرفت. این مرحله با مدنظر قر
منابع  بندیبندی، مطالعه ادبیات و بررسی و طبقهها، توسعه مدلی برای طبقهغیرمرتبط، استخراج داده

 به صورت سیستماتیک صورت پذیرفت و نتایج فاز اول دانشگاهی مرتبط بوده است. جستجوی ادبیات در
تا  5414و دیگر جستجوهای مرتبط نیز تا تاریخ ارایه مقاله به روز شد. جستجو در چارچوب زمانی از سال 

  صورت پذیرفته است. 5451
های بنگاهی با رویکرد پذیرش و بکارگیری ها، صفحات سفید و گزارشفاز دوم: بررسی مورد کاوی

    است.در صنعت گردشگری بودهکوین و یا سایر رمزارزها بیت

                                                                                                                             
1 Liberati et al. 
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ن، کاربرد کویشامل: بررسی عوامل پذیرش یا موانع پذیرش تکنولوژی بیت معیار و چارچوب انتخاب منابع
های ئوریگیری از تکوین و رمزارزها در صنعت گردشگری، کاربرد بالکچین در صنعت گردشگری، بهرهبیت

های کریپتو، رمزارزهای ملی، استفاده از کلید واژه ،TAM، UTAUTپذیرش تکنولوژی مانند 
ر صنعت کوین، ارز دیجیتال، کاربرد بیتکوین و رمزارزها دکوین، پذیرش بیتکچین، بیتکریپتوکارنسی، بال

اتی ها و منابع اطالعگردشگری، کاربرد بالکچین در صنعت گردشگری بوده است. از معتبرترین ژورنال
رداری بساینس برای جستجو و بررسی ادبیات موضوعی مرتبط با مقاله حاضر بهرهآفمانند اسکوپوس و وب

های اطالعاتی نیز منتشر شده بودند به روش گلوله برفی و با شد و از دیگر مقاالتی که در دیگر بانک
های معتبر و مرتبط استفاده شد و فرآیند جستجو محدود به سال انتشار نبوده است. همچنین استفاده از ارجاع

الب کردند در قفریلنسر کار می هایی که توسط ارگانهای دولتی و یا محققانی که بصورتسپیدنامه
های اطالع رسانی داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. های منتشر شده در یوتیوب، سایتمصاحبه

هایی که ممکن بود سهوا حذف شده و یا در طبقه بندی صحیحی در پایگاه اطالعاتی به این ترتیب مقاله
اندهی نوت برای سازمکردند. از نرم افزار مایکروسافت وانقرار نگرفته باشند امکان بررسی مجدد پیدا می

 124ای که در ابتدا به دست آمد در نهایت مقاله 014فرآیند و مدیریت منابع استفاده شده است. از میان 
های های غیرمرتبط کار شده بودند و یا به جنبهمقاله پس از حذف موارد تکراری، حذف مواردی که در رشته

ضوع می پرداختند به دست آمد. آنهایی هم که ارتباطی با اصل موضوع پذیرش نداشتند در تکنیکال مو
 دهد.های ادبیات در حوزه مورد مطالعه را نشان می، گزیده مهمترین1مراحل غربالگری حذف شدند. ضمیمه 

های ئوریتعنوان یک روش پرداخت با بررسی کوین بهکننده برای پذیرش بیتدرنهایت فاکتورهای تعیین
   گذاری وارد مصاحبه عمیق شدند.( و برای صحه1پذیرش تکنولوژی و ادبیات مرتبط لیست )جدول 

   عوامل کلیدی مستخرج از ادبیات -1جدول 

 سازگاری درک شده 10 اعتماد به عملکرد ۲ آگاهی 1
 اضطراب از کامپیوتر 14 هزینه تراکنش ارزان 8 لذت استفاده از کامپیوتر 5
 سودمندی درک شده 12 ارزش قیمت 1 پیچیدگی تکنولوژی 0
 اثرات جنسیتی 11 هاسریع بودن تراکنش 14 از دست دادن کلید خصوصی 4
 تسهیل شرایط 1۲ پذیرشخصیت ریسک 11 قربانی دزدی شدن 2
   عادت 15 ارتباط با شغل 1

 

    مصاحبه عمیق

 کوین، ازجمله دانشگاهیان ونفر از متخصصین امر آشنا با صنعت گردشگری و بیت 18در فاز دوم برای 
نامه ارسال شد. تنها هشت متخصص پاسخ دادند. وکار دعوتمحققان، فعاالن اکوسیستم و صاحبان کسب

ک ط یصورت متوسریزی و هدایت شد. هر مصاحبه بهسپس یک مصاحبه عمیق با متخصصان برنامه
ها صورت رفت و برگشتی به طول انجامیده است. این مصاحبهبهساعت و نیم در جلسات متوالی و در مواقعی 

شده است  برداریصورت تلفنی بوده است. کلیه مراحل مصاحبه یادداشتحضوری، از طریق اسکایپ و یا به
حاضر بازنگری شد. برای با متخصصان  Wordبه وسیله فایل بازنویسی شده های و درنهایت مصاحبه
های گراندد تئوری و کدگذاری باز استفاده شد. ابر کلمات پیدا شد، کلمات ربط حذف کدگذاری از آموخته

بندی شد. های الزم صورت گرفت و تم هر بخش در فایل ورد عالمتگذاری و دستهبندیشدند، بخش
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های بزرگتر قرار گرفتند و ارتباط میان آنها برقرار شد. برای این کار از نرم افزار ها در دسته بندیسپس تم

maxqda 2020  .تسهیل شرایط، عادت »طی چند جلسه بحث و گفتگو، عوامل و اکسل استفاده شد
ز ریف و تمرکفرد، دامنه تعبه دلیل تعریف منحصربه« ارتباط با شغل لذت استفاده از کامپیوتر و ارزش قیمت

گذاری دولتی، نوسانات قیمت و مزیت رقابتی به مدل حذف شدند. همچنین فاکتورهای قانون کیباربسیار 
   اضافه شدند.

    المللیبین هدایت پنل دلفی با کارشناسان
های کارشناسی تصویری از مدل مفهومی اولیه برای محققان شکل گرفت. مدل و بر اساس بحث

شده در یک پنل دلفی موردبررسی مجدد قرار گرفت. این بار باهدف عضوگیری برای فاکتورهای استخراج
رشد در حوزه االمللی باسابقه مدیریت کارشناسان، استادان دانشگاه و کارآفرینان بیننفر از  5۲پنل دلفی، 

ی و برای شناساینامه دریافت کردند. هتلداری و گردشگری شناسایی شدند و برای حضور در پنل دعوت
کنیک از تنظر هستند با توجه به اینکه کارشناسان بسیار کمی در این حوزه صاحبانتخاب نمونه نیز 

ت ی با محوریاپرسشنامهبر اساس مطالعه ادبیات و نتایج حاصل از مصاحبه عمیق،  .شدبرفی استفاده گلوله
کوین و پذیرش آن تهیه شد و با مطالعات قبلی با محوریت تکنولوژی و جمالت متناسب با تکنولوژی بیت

 14روزه برای پاسخ در نظر گرفته شد و پرسشنامه با مقیاس  14پرداخت تطبیق گردید. یک بازه زمانی 
نفر از  11ی لیکرت و یک جعبه برای نظرات بیشتر و تکمیلی تدوین و برای متخصصان ارسال شد. انقطه

 جواب دادند. در مجموع دو راند سؤاالتشش کشور ایران، ایتالیا، اوکراین، پرتغال، سوئیس و اتریش به 
ه بین چارکی، درصد توافق برگزار شد و قبل از برگزاری راندها معیارهای اجماع، از جمله میانه، محدود

ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند و (. در فاز اول پرسشنامه5454، 1تعیین گردید )نیدربرگر و اسپرانگر
های از طریق اسکایپ و تلفنی نظرات به یکدیگر نزدیک شدند و در انتها در مرحله دوم با بحث و بررسی

درصد بعنوان حد آستانه )نیدربرگر و اسپرانگر،  14دد مدل مفهومی شکل نهایی گرفت. در این پژوهش ع
 به دلیل اینکه به اجماع نرسید در نهایت از لیست فاکتورها و« اثر جنسیتی»( برگزیده شد و فاکتور 5454

عوامل کنار گذاشته شد. جهت و سمت تاثیرگذاری مثبت یا منفی عوامل بر پذیرش بیتکوین نیز مورد اجماع 
   قرار گرفت.

و پنل دلفی فاکتورهایی که درنهایت موردپذیرش قرار گرفتند  سه مرحله مرور ادبیات، مصاحبه عمیقدر 
های پذیرش تکنولوژی به شرح ذیل شناسایی شدند که در جدول کننده از مدلعنوان عوامل مهم و تعیینبه
   آمده است. 5

   ختیک روش پرداعنوان کوین بهکننده پذیرش بیتعوامل کلیدی و تعیین -2جدول 

C1 آگاهی C6 اعتماد به عملکرد C11 سازگاری درک شده 
C2 نوسانات قیمت C7 هزینه تراکنش ارزان C12 گذاری دولتیقانون 
C3 پیچیدگی تکنولوژی C8 مزیت رقابتی C13 سودمندی درک شده 
C4 از دست دادن کلید خصوصی C9 اهسریع بودن تراکنش   
C5 قربانی دزدی شدن C10 پذیرشخصیت ریسک   

                                                                                                                             
1 Niederberger  & Spranger 
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(، احصا شدند و در پنل دلفی 5(، مصاحبه عمیق )جدول 1عواملی که بعنوان خروجی مطالعه ادبیات )جدول 
بت و منفی شد تا اثار مثصورت مدل مفهومی ترسیمالمللی در دو راند به اجماع رسیدند بهبا کارشناسان بین

    به تصویر بکشد.کوین را عوامل بر پذیرش و استفاده از بیت

 
   و جهت تاثیر عوامل بر پذیرش بیتکوین مدل مفهومی مطالعه .3شکل 

   شناختی فازینقشه 
( FCMنقشه شناختی منطق فازی ) شیوهبرای ایجاد یک مدل ذهنی از روابط تأثیرگذار عوامل این مطالعه، 

گیری شده است پیشنهاد شد. این متد یک نوع پارامتری از نگاشت طور گسترده بهرهکه در سالیان اخیر به
ی استاتیک کیفی را توسعه داد که به هامدلتوان یمسازی مشارکتی است که در آن مفهومی و مدل

اضح ساخته و فرصتی های ذهنی ذینفعان را وشوند. این شیوه، مدلی پویا نیمه کمی ترجمه میهامدل
اریوهایی هایی که باید آزمایش شوند و سنها، تعریف فرضیهگیرییمتصمبرای ترکیب انواع مختلف دانش در 

در اصل نقشه شناختی  1دهد. بارت کوسکوگیرند به دست مییمکه برای فهم بهتر نتایج مورد آزمایش قرار 
تار دانش تخصصی با استفاده از یک رویکرد عنوان راهی برای ساخبه 1181منطق فازی را در سال 

ستفاده گیرد توسعه داد. او ایم، شبیه روشی که ذهن انسان تصمیم «های نرم فازییستمسنویسی برنامه
عالوه بر  های دانشی که دارای درجه باالیی از عدم قطعیت هستند، پیشنهاد کرد.روش را در حوزهازاین

ر شود و اطالعاتی در مورد اینکه چگونه تغییل این مفاهیم نیز آشکار میهای متقاباین، روابط و وابستگی
نطق نقشه شناختی مکند. انتخاب روش تواند بر موضوعات دیگر تأثیر بگذارد، ارائه مییک موضوع می

                                                                                                                             
1 Baret Kosko 
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( را 5444) 1تواند مزایای زیر با توجه به مطالعات اوزمی و اوزمییمبرای بررسی پذیرش تکنولوژی فازی 
ن دهند. ها را نشایچیدگی مدلپاند تا شدهخوبی طراحیبهنقشه شناختی منطق فازی ه باشد: )الف( داشت
 آمده از نظر ذینفعان را نشان دهند ودستقادرند اطالعات کمی و کیفی به نقشه شناختی منطق فازیب( 

ق فازی شه شناختی منطنقبه دلیل عدم قطعیت غلبه کنند، و )ج(  هادادهبر کمبود قابلیت اطمینان کمی 
بینی کمی شیپها مناسب هستند، حتی اگر قادر به یستمسبرای نشان دادن اثرات تغییر فاکتور برای کل 

شد چه می»تحت سناریوی  اتخاذشدهمجازند اثرات سیاست نقشه شناختی منطق فازی نباشند. بنابراین، 
را از درک  توان دانشدنیای واقعی پیچیده است، میکه ییازآنجابینی کنند، با این فرض که را پیش« اگر

   (.5418، 0؛ کوکینوس و همکاران1181، 5افراد درگیر در یک موضوع خاص به دست آورد )کوسکو
شناختی فازی و از عددهای زبانی فازی استفاده شد )جدول  برای وزن دهی به معیارهای مطالعه از نقشه

( توسعه داده شد برای اجرای 5410) 4تال مدلر که توسط گری و همکارانافزار من(. در این مطالعه از نرم5
سازی بهره بردیم. با توجه به اینکه نقشه شناختی فازی یکی از مدلنقشه ذهنی و برای نیل به اهداف 

های زوجی و قضاوت کارشناسان و همچنین از یسهمقاگیری گروهی بر اساس تصمیم هایروشانواع 
ت بایستی با حساسیلذا انتخاب خبرگان بعنوان ارزیاب، می استگیری چند شاخصه تصمیم هایروش

( توسط 54تا  2)( و سابقه شغلی 24تا  51ی سنی مختلف )هاردهای صورت پذیرد. ارزیابان از یژهو
 و یا دادندی بالکچین و رمز ارزها انجام میهاانجمنهایی که در توییتر و یا اینستاگرام در یتفعال

ارتباط حاصل شد. محدودیت بسیاری در انتخاب  شدهاوس برگزار مییی که از طریق کالبهامصاحبه
ی مختلف وجود داشت و پس از بررسی سوابق تنها هاحوزهها در کارشناسان از حیث تخصص و اطالع آن

و  دیخر ین براکویز بیتا یاند و به نحوداشته سمیالمللی تورکه سابقه کار بین ینفر از متخصصان 15از 
نفر برای پاسخ به  ۲. استفاده کرده بودند دعوت شددر ایران  یمقاصد گردشگر یاز رمز ارزها برا ای

نفر زن بودند. همه این افراد از کسانی بودند که به نحوی از  5نفر مرد و  2شدند که ها انتخاب پرسشنامه
ط مرتب یهامحقق حوزهاصد گردشگری استفاده کرده یا کوین برای خرید و یا از رمز ارزها برای مقبیت

   (.1مه )ضمی اندداشته. همچنین تعدادی هم از این افراد نیز سابقه فروشندگی در حوزه گردشگری بودند
سابقه  اند که بابنابراین حد انتخاب خبرگان، افراد فعال در صنعت گردشگری و یا جامعه دانشگاهی بوده

وین کموضوع این پژوهش، مرتبط باشد. عالوه بر آن الزم بود این افراد به طور ویژه با بیتسال در  2حداقل 
    های مبنتی بر بالکچین اطالع و آشنایی داشته باشند.و پروژه

 اعداد معادل ارزش زبانی فازی  - 3جدول 

 امتیارات زبانی امتیازها
Equivalent triangular fuzzy numbers (TFNs) 

l m u 

 بدون تأثیر 0
 

0 0 0.25 
 0.5 0.25 0 تأثیر بسیار کم 1
 0.75 0.5 0.25 تأثیر کم 2
 1 0.75 0.5 تأثیر زیاد 3
 1 1 0.75 ادتأثیر بسیار زی 4

                                                                                                                             
1 Özesmi and Özesmi 
2 Kosko 

3 Kokkinos et al. 
4 Gray et al. 
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ریس شده و ماتازاینکه هریک از خبرگان ماتریس را تکمیل کردند از میانگین ساده نظرات استفادهپس
   تشکیل داده شد.ارتباط مستقیم در جدول زیر 

𝑧 = [
0 ⋯ �̃�𝑛1

⋮ ⋱ ⋮
�̃�1𝑛 ⋯ 0

] 

 

   برای به دست آوردن ماتریس رابطه مستقیم فازی فرمول زیر اعمال شد:

�̃�𝑖𝑗 =
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}            𝑖, 𝑗 ∈ {1,2,3, … , 𝑛} 

   (.5محاسبه شد )ضمیمه سپس ماتریس فازی ارتباط کامل 

�̃� = lim
𝑘→+∞

(�̃�1 ⊕ �̃�2 ⊕ … ⊕ �̃�𝑘)   

�̃�ijاگر هر عنصر از ماتریس رابطه کل فازی = (l
ij
" , m

ij
" , u

ij
"    بیان شود آنگاه: (

[𝑙 𝑖𝑗
" ] = 𝑥𝑙 × (𝐼 − 𝑥𝑙)−1 

[𝑚 𝑖𝑗
" ] = 𝑥𝑚 × (𝐼 − 𝑥𝑚)−1 

[𝑢
𝑖𝑗
" ] = 𝑥𝑢 × (𝐼 − 𝑥𝑢)−1 

Crisp (N 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) =  (l+2m+u)/4  

 

( در ضمیمه آمده است. همچنین با استفاده از میانگین 4( و ماتریس آستانه )0شرح کامل ماتریس دیفازی )
های مثبت بین صفر تا و آستانه 0.068967-های منفی بین صفر تا ( آستانه4ماتریس آستانه )ضمیمه 

( 2به عنوان تاثیرات جزیی و ضعیف در نظر گرفته شدند و از ماتریس حد آستانه )ضمیمه  0.1083107
دست آمده از روابط متقابل جزیی میان عوامل صرفنظر کرده، از حذف شدند. ماتریس حد آستانه نهایی به

   پیچیده شدن نمودار جلوگیری می کند.

   هایافته
گروه نود پدیدار شوند. گروه اول: نودهایی هستند که تحت  در نقشه شناختی منطق فازی ممکن است سه

گیرند. نام می« 1دلیور»گذارند که می ریتأثیعنی ورودی صفر دارند، اما خود  رندیگینمدیگران قرار  ریتأث
گذارند نمی ریتأثگیرند یعنی ورودی دارند اما خود دیگران قرار می ریتأثگروه دوم: نودهایی هستند که تحت 

                                                                                                                             
1 Deliver 
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هم  گیرند ودیگران قرار می ریتأثگیرند. گروه سوم: نودهایی هستند که هم تحت نام می« 1ریسیور» که
گیرند. این گروه ورودی و خروجی دارند. نتایج ماتریس و روابط نام می« 5اوردینری»گذارند که خود اثر می

   :دهدیم را به دستشکل زیر افزار منتال مدلر متقابل پس از ورود اطالعات در نرم

 
 روابط علی و معلولی از نقشه شناختی فازی . 4شکل 

ه دهد. قدرت نفوذ هر گره بر گریمهر متغیر را نشان  تأثریر و تأثنمای گرافیکی خوبی از میزان  4شکل 
بررسی کرد.  Indegreeتوان با و قدرت اثرپذیری را می Outdegreeتوان از طریق فاکتور یمدیگر را 

دهنده قدرت مرکزیت هم بر اساس جمع دو فاکتور یادشده خواهد بود. میزان باالی خروجی یک متغیر نشان
یر قرار داده است و برعکس. بنابراین باید متغیر یادشده را تأثشدت تحت این است که دیگر متغیرها را به

فتد باید رفت و برای اینکه پذیرش اتفاق بیکوین در نظر گترین متغیر برای پذیرش بیتیدیکلعنوان به
باالترین قدرت  C13فاکتور  2تری به متغیر یادشده کرد. بر این اساس و با توجه به شکل توجه ویژه

 C5و  C4ی بعدی هستند. همچنین هاردهبه ترتیب در  C6و  C12اثرگذاری بر دیگر فاکتورها را دارد و 
   دارند. کمترین قدرت اثرگذاری بر دیگران را

                                                                                                                             
1 Receiver 2 Ordinary 
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   های عوامل تأثیرگذاریخروج .3شکل 

 

C13  ی که ادرجهبیشترین اثرپذیری بر اساس باالترینIndegree  دهد دارد. فاکتورهای یمنشانC6 ،
C8  باره ارزش ی بعدی هستند. دراینهاردهدرC5 ،C3،C9   وC4  صفر بوده است، یعنی دیگر عوامل

بر اساس خاصیت ورودی و  معرفی کرد.« دلیور»ها ندارند. لذا این چهار معیار را باید هیچ تأثیری بر این
شوند: یمخروجی و بر اساس نتایج این مطالعه متغیرها به چهار دسته زیر با نقشه شناختی فازی منطبق 

ی و خروجی کمی دارند. ازآنجاکه متغیرهای این دسته به دلیل ای هستند که ورودالف( گروه اول دسته
ها م آنتوان گفت که تأثیر کیمکوین نخواهند داشت درجه خروجی پایین، نتایج زیادی برای پذیرش بیت

ها مدیریت کرد زیرا سایر متغیرها بر آن ترراحتها را توان آنیماز سایر متغیرها به این معنی است که 
   گیرند.یمدر این دسته قرار  C3و  C2 ،C4 ،C5گذارند. متغیرهای تأثیر نمی

یر أثتندارند. به دلیل اینکه متغیرهای دیگر  اصالًب( گروه دوم خروجی زیادی دارند و ورودی کمی دارند یا 
یر زیادی أثتیر بسیار زیادی دارند و همچنین تأثگذارند اما خودشان بر دیگران یمبسیار کمتری بر این دسته 

توانند یمای برای بهبود به این عوامل معطوف شود. چراکه یژهوگذارند. بنابراین باید توجه یمبر پذیرش 
 تراحترفرآیند پذیرش را بهبود و ارتقا بخشند. از طرفی با توجه به اینکه ورودی بسیار کمتری دارند 

و  C1 ،C7گیرند. متغیرهای دیگر قرار میها را کنترل کرد، چراکه کمتر تحت تأثیر عوامل توان آنیم
C9 .از آن دسته هستند   

جهت اهمیت دارند که ای هستند که ورودی و خروجی زیادی دارند. این دسته ازآنج( گروه سوم دسته
رجه دقت بررسی شوند. این متغیرها دارای درو باید بهی با سایر متغیرها دارند ازایناگستردهتعامالت بسیار 

رجه باالی کوین دارند. دهای مربوط به پذیرش بیتباالیی از مرکزیت هستند و نیاز به توجه ویژه در تحلیل
 هانآدیگری بر  مدیریت این عوامل است زیرا عوامل بسیار زیاددهنده دشواری ورودی این متغیرها نشان

   از آن دسته هستند. C13و  C11 ،C8 ،C12 ،C6گذارند. متغیرهای یمتأثیر 
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   مطالعه در انطباق با نقشه شناختی فازی تیپ فاکتورهای مورد .2شکل 

یر أثتندارند. به دلیل اینکه متغیرهای دیگر  اصالًد( گروه چهارم ورودی زیاد دارند و خروجی کمی دارند یا 
گیرند یمرو، مدیریت و کنترل متغیرهایی که در این دسته قرار گذارند ازاینیمبسیار زیادی بر این دسته 

ای است. همچنین این متغیرها در این دسته به دلیل خروجی پایین، تأثیر کمی بر میزان پذیرش یچیدهپکار 
از  C10غیرها توجه کمتری شود. متغیر توان بیان کرد که باید به این متیمخواهند داشت. بر این اساس 
آمده از ورودی و خروجی، مختصات هر معیار بر روی نقشه دستی بههادادهاین دسته هستند. بر اساس 

   بندی فوق با دقت بیشتری بررسی شود.دکارتی ترسیم شد تا هر متغیر بر اساس طبقه
 

 
 مختصات دکارتی فاکتورهای موردمطالعه .2شکل 

 

 عنوان عوامل تأثیرگذار در این مقاله پرهزینه وشده بهی متغیرهای شناساییهمهبا توجه به اینکه کنترل 
کند. درنتیجه یمبه تمرکز بر روی عوامل حساس کمک  ۲بر است، مختصات دکارتی شکل زمان

وش عنوان یک رکوین بهرسد که تغییرات در فرآیند پذیرش بیتیممنتال مدلر، به نظر  وتحلیلتجزیه



   1441، زمستان 4المللی، سال پنجم، شماره وکارهای بینـــــــــــــــ مدیریت کسب 44

متمرکز شود که دارای بیشترین خروجی و کمترین ورودی « ب»پرداخت جدید باید بر سه ویژگی از گروه 
   .هستند

گیرند. یمت أاز عوامل نش ٪54از پیامدها، از  ٪84ها، تقریباً یدهپدتو برای بسیاری از طبق اصل پاره
د کاربردی توانشود که بررسی همه عوامل باارزش برهمکنش جزئی نمییمبراین در این تحقیق توصیه بنا

( و محاسبه باالترین 2رو، با اعمال تکنیک پاره تو بر خروجی ماتریس با حد آستانه )ضمیمه باشد. از این
آیند. روابطی که ه دست می(، تاثیرگذارترین عوامل ب5414، 1درصدی عوامل بر یکدیگر )دانفورد 54تأثیر 

اند به وسیله محاسبه ارزش روابط متقابل و میزان ( به دست آمده2پس از محاسبه ماتریس آستانه )ضمیمه 
ها در تریندرصد از پر قدرت 54اثرگذاری هر یک از عوامل بر پایه ارزش تجمیعی و در نهایت محاسبه 

  اند.ترسیم شده 8و شکل  4جدول 

    اعمال فرمول پاره تو -4جدول 

 % تجمیعی ارزش روابط

C1-C13 0.272068 0.2721 8% 

C7-C8 0.225079 0.4971 14% 

C7-C13 0.217763 0.7149 20% 

 

  و

 

   لترین عواممختصات دکارتی مهم .2شکل 

 

                                                                                                                             
1 Dunford 
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 ارزان تراکنش هایهزینه یرتأث تحت شدتبه (C13) شده درک سودمندی که دهدمی نشان خروجی مدل
(C7) کوینبیت آگاهی و (C1) رقابتی هاییتمز فاکتور. دارد قرار (C8) کارمزد توسط زیادی حد تا نیز 

 تأثیر تتح کمتر کوینبیت آگاهی و ارزان تراکنش هزینه کهشد. ازآنجایییم کنترل (C7) ارزان معامالت
 همیم نقش «ارزان تراکنش هزینه» عامل. کرد مدیریت بهتر را هاآن توانیم گیرند،یم قرار دیگر عوامل

 هایروش سایر برخالف. دارد پذیرش فرآیند در درنهایت و «رقابتی مزیت» ،«شده درک سودمندی» در
 امانج امکان ثالث، اشخاص حضور عدم دلیل به کوینبیت اعتباری، هایکارت مانند سنتی پرداخت
 مشاغل و مسافران رو( ازاین5448کند )ناکاموتو، می فراهم را ارزان بسیار هایهزینه با ترسریع هایتراکنش

(. 5411 همکاران، و 5هاشم ؛5454 همکاران، و 1کنند )ارسج پذیرش کوین رابیت تا کندمی تشویق را محلی
 اشاره کوینبیت پذیرش در تراکنش ارزان کارمزدهای اهمیت به همچنین( 5411) 0استیاکاکیس و روسو

 کرده، حل را پذیریمقیاس مسائل توانندمی الیتنینگ شبکه مانند اینوآورانه هایپروتکل. کنندیم
 (.5455 ،4ماهانانتو و فجری) دهند ارائه تریارزان کارمزد و کنند تسریع را کوچک و معمول هایتراکنش
 استفاده. کندیم ایفا کوینبیت پذیرش و رقابتی مزایای فاکتور در مهمی نقش کوینبیت از آگاهی همچنین

 تمایل تاس ممکن که دالیلی از یکی و باشد پیچیده بسیار تواندیم عادی کاربران برای کوینبیت از
 از آگاهی و آموزش بنابراین،. است آن عملکرد از آگاهی عدم دهد کاهش را آن از استفاده به گردشگران

. نندک کمک کوینبیت از استفاده/پذیرش به درنهایت و دهند کاهش را قطعیت عدم تواندیم عملکرد
. کنندیم مکک کوینبیت از استفاده در نیز دیگران به دانندیم را کوینبیت مکانیسم و عملکرد که افرادی

 کوینبیت روکاصاحبان کسب اینکه مگر دهد توسعه پرداخت روش یک عنوانبه را خود تواندینم کوینبیت
 عدم کاهش و آگاهی افزایش باعث فروشندگان بین آموزش بنابراین. بپذیرند خدمات و کاال مبادله در را

 آگاه کوینتبی از استفاده مزایای از را کوینبیت پذیرندگان کوین،بیت عملکرد از آگاهی. شودیم اطمینان
 از استفاده/ذیرشپ به بیشتری تمایل هستند، آگاه کوینبیت کار مکانیسم از که فروشندگانی لذا،. کندیم

 مایلت همچنین مردم. دهدیم افزایش را شبکه اثرات کوینبیت پذیرندگان تعداد افزایش .دارند کوینبیت
 اهشک باعث شبکه اثرات. است مفید برایشان کنند احساس که کنند استفاده فناوری از زمانی دارند

 را کوینیتب استفاده قابلیت فاکتور کاربران از برخی. شودیم فناوری بهبود درنهایت و توسعه هایینههز
 پذیرش یا کنندهپرداخت بودن ناشناس است ممکن استفاده قابلیت ها،آن دیدگاه از. دانندیم مهم

 برای فیمختل هاییزه. انگکنند خرج زمان هر در را خود هایکوینبیت توانندیم که باشد کاال فروشندگان
 تعداد افزایش. دانندیم مفید را ویژگی این کاربران و گردشگران از بسیاری اما دارد، وجود ماندن ناشناس

 خواهندب که زمان هر کندمی کمک گردشگران به و دهدمی افزایش را شبکه تأثیرات نیز پرداخت هایدرگاه
 که طورمانه. باشند داشته جهان دسترسی نقاط تریندورافتاده در حتی کوینبیت پرداختی به سیستم

 درک دمندیسو و شودیم تراستفادهقابل خدمات و کاالها فروشندگان توسط کوینبیت از روزافزون استفاده
 ازگاریس افزایش. شودیمایجاد  شده درک سودمندی و پذیرش بین مثبتی رابطه یابد،یم افزایش شده

 وکارهاسبک به رقابتی مزیت شود، ادغام قدیمی و جدید هایفناوری با تا سازدمی قادر را کوینبیت پرداخت،
 ممکن موضوع این. کنند استفاده خود کوینبیت از زمان هر در تا دهدمی اجازه گردشگران به و دهدمی

                                                                                                                             
1 Erceg 
2 Hashim 
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4 Fajri and Mahananto 
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 دشگرانگر توجه و شود گرفته نظر در محور مشتری استراتژی یک عنوانبه مشاغل صاحبان سوی از است
 ل،مقاب در. دهدیم زیادی آرامش مردم به کوینبیت از استفاده با پرداخت سازگاری. کند جلب خود به را

. شودیم خدمات و کاال فروشندگان برای رقابتی هاییتمز حذف به منجر پرداخت هاییستمس ناسازگاری
 را رقابتی تمزی موجود، پرداخت هاییستمس با کوینبیت فناوری سازگاری افزایش گفت توانیم بنابراین

 بخشدیم بهبود را مداری مشتری رویکرد جایگزین، پرداخت حلراه ارائه .دهدیم افزایش فروشندگان برای
 هعالق ایجاد باعث مداری مشتری رویکرد اجرای. دهدیم افزایش رقبا سایر برابر در را تجاری موقعیت و

 رزرو هازجمل) آنالین خرید امکان اینکه به توجه با. کندیم وفادار برند به را هاآن و شودیم گردشگران در
 یرشپذ به منجر و کندیم ایجاد وکارهاکسب برای رقابتی مزیت کوینبیت طریق از...(  و پرواز و هتل
 بالکچین اجرای که معتقدند( 5454) همکاران شود. ارسج ویم مشتری بیشتر رضایت احساس و کوینبیت

 فزایشا و مشتری رضایت بهبود رقابتی، مزیت مانند هایییارزش گردشگری وکارکسب برای تواندیم
   .بیاورد ارمغان به عملکرد

   گیریبحث و نتیجه
ترین عوامل برای توسعه صنعت گردشگری در نظر گرفته تواند یکی از مهمیمهای صنعت پرداخت یینارسا

 بالکچین از قدرت گرفته شخصی عنوان یک سیستم مستقل و یک بانککوین بهشود. اما استفاده از بیت
 برای توسعه تبعیض کمترین با جهانی حلراه یک نوید تواندیم مرز بدون یهاتراکنش همچنین و

 یرند،بپذ و بپذیرند را کوینبیت بیشتری افراد هرچه. وکارهای محلی در حوزه گردشگری باشدکسب
 در لیحم وکارهایکسب رشد به که رودیم انتظار و شودیم داده پوشش سنتی مالی سیستم هاییکاست
 ازلحاظ مستقل کامالً مالی سیستم یک کوینبیت اینکه به توجه با. کند کمک جهان دورافتاده نقاط

 مطابقت انمحقق سایر نتایج با زیادی حد تا تواندیم ایران در شدهانجام مطالعه این نتایج است، جغرافیایی
نیست و در  ایران مختص تنها جهانی مالی سیستم به دسترسی عدم مانند مشکالتی همچنین. باشد داشته

 هستند، ونیناهمگ یهاشبکه گردشگری و کوینبیت اینکه به توجه شود. بایمبسیاری از نقاط دنیا دیده 
 نظر هب از طریق پیشنهاد مدل شبکه همکاری ضروری یکدیگر درک برای مشترک زبان یک تشکیل

 دامنه» و شد، تعریف کوینبیت اکوسیستم یافت، توسعه مفهومی BCN و TCN یک درنتیجه،. رسیدیم
   .شد معرفی «پذیرش

 کوینتبی نوسانات و ارزان تراکنش کارمزد کوین،بیت فناوری پیچیدگی که دهدیم نشان مطالعه این
 آثار بهبود ثباع درنهایتذکرشده  معیار سه بهبود بنابراین،. هستند کوینبیت پذیرش دالیل درترین مهم

 مشاغل احبانص توسط کاربرپسند و استفاده برای آسان هایپول کیف از استفاده. شودیم پذیرش فرآیند و
 پول یفک فناوری تکامل اخیر، یهاسال در. دهدمی کاهش را کوینبیت از استفاده پیچیدگی گردشگران، و

 فادهاست دیجیتال ارز پرداخت یهادرگاه از مشاغل صاحبان حتی و است یافتهتوسعه چشمگیری طوربه
 ایگزینج پرداخت روش عنوانبه را کوینبیت از استفاده قطعیت عدم توانندیم ییهاروش چنین. کنندیم

 االهاک برای را کوینبیت مشاغل صاحبان اگر. است دیگری مهم عامل تراکنش ارزان کارمزد. دهند کاهش
 مزیت ورت،ص آن در. گرفت نظر در کوینبیت از استفاده برای بالقوه اییزهانگ توانیم بپذیرند، خدمات و

 املع. دهدمی کاهش را تسویه زمان و کندمی ایجاد سنتی اعتباری/بدهی هایکارت به نسبت رقابتی
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 یکردرو یک اگرچه. کندیم ایجاد مشاغل صاحبان برای که است هایییتقطع عدم از دیگر یکی نوسان
 اهشک را ریسک تواندیم پایدار ارزهای به فوری تبدیل باشد، کوینبیت در گذارییهسرما است ممکن

 پذیرش به نیاز ینکوبیت پذیرش. شودیم پایدارتر کوینبیت کوین،بیت از استفاده گسترش با همچنین. دهد
 به که کندیم جایگزین محور مردم جدید مالی سیستم یک با را آن و بردیم بین از را جهانی مالی سیستم

 کوینیتب طریق از را خود تورهای توانندیم خارجی گردشگران اینکه بر عالوه. نیست وابسته مذهب یا نژاد
همچنین  .نندک عرضه مستقیماً را خود دستییعصنا توانندیم ایرانی عشایر میلیونیک از بیش کنند، رزرو

ن قوانی»و « مزیت رقابتی»، «نوسانات قیمت»ی این مطالعه بررسی سه عامل هامشارکتترین از مهم
یشنهاد ی پذیرش تکنولوژی و پهامدلشدند. ترکیب های تکنولوژی یافت نمیبود که در دیگر مدل« دولتی

ته افتواند بر همین روند ادامه ییمافزاید. مطالعات آتی یممدل بهبودیافته شبکه همکاری به غنای ادبیات 
ن در کویوکار بیتیید یا بهبود مدل هدایت شوند. ارائه مدل کسبتأکمی و کیفی برای  هایروشو از 

 هاییتمحدودسطح بنگاه باهدف ایجاد مزیت رقابتی نیز یکی دیگر از مطالعات در این حوزه جذاب است. از 
 دامنه به دوم محدودیت. داشاره کر خطاها محدودیت و FCM های ذاتییتمحدودبه  توانیم مطالعه این

است و با توجه به ماهیت سیال تکنولوژی رمز  مرتبط محققان دانش همچنین و تحقیق سؤالانداز چشم و
   های مکفی صورت پذیرد.یبررسی مختلف هاحوزهارزها در 
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    یمضما 
 

 

 

 

 

 

 

 

 های ارزیابانیژگیو. 1ضمیمه 
 وظیفه شغلی عنوان شغل سابقه سطح تحصیالت جنسیت سن 

 پژوهشگر بالکچین استاد دانشگاه >۵۱ دکتری مدیریت بازرگانی زن ۶۳ ارزیاب اول

 مدیریت هتل مدیر هتل >۰۲ لیسانس الکترونیک مرد ۹۴ ارزیاب دوم

 افزارنرم دهندهتوسعه گردشگری تیساوبکارشناس  >۵۲ لیسانس کامپیوتر مرد ۶۳ ارزیاب سوم

 پژوهشگر و فعال در زمینه رمز ارزها در حوزه توریسم ی دانشگاهعلمئتیهعضو  >۱ دکتری اقتصاد مرد ۹۲ ارزیاب چهارم

 کارمند شرکت هواپیمایی فروشنده تورهای گردشگری >۳ لیسانس مدیریت مالی مرد ۰۴ ارزیاب پنجم

 و مدیریت سایت دهندهتوسعه مدیر سایت فروش ارز دیجیتال >۳ افزارلیسانس نرم زن ۶۲ ارزیاب ششم

 گرمعاملهدر حوزه ارز دیجیتال و  گذارهیسرما گذارهیسرما >۵۳ دکتری مدیریت مرد ۱۲ هفتم ارزیاب
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 . ماتریس روابط کامل2ضمیمه 

C13 C12 ….. C2 C1  

(0.500,0.714,0.821) (0.107,0.250,0.500)  (0.036,0.107,0.357) (0.000,0.000,0.000) C1 

(0.321,0.500,0.750) (0.143,0.214,0.464)  (0.000,0.000,0.000) (0.357,0.536,0.714) C2 

….. …..  ….. ….. ….. 
(0.464,0.679,0.893) (0.000,0.000,0.000)  (0.429,0.607,0.750) (0.464,0.679,0.857) C12 

(0.000,0.000,0.000) (0.250,0.393,0.607)  (0.143,0.214,0.464) (0.214,0.429,0.679) C13 

 

 ماتریس دیفازی .3ضمیمه 

 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 

c1 0.10716285 0.07678913 0.00766125 -0.068772 -0.0588318 0.19521724 0.06790101 0.20365987 0.07634009 0.1590228 0.21031175 0.16414031 0.27206834 

c2 0.02996865 -0.0255349 -0.006473 -0.0126884 0.01344899 -0.1174235 -0.0636619 -0.0804831 -0.0596529 -0.1265566 -0.0755398 -0.0876957 -0.1571107 

c3 -0.1358226 -0.0145654 -0.0056455 0.06004057 0.07514243 -0.0650907 0.0543607 0.0027804 0.0530306 -0.0937313 -0.1348063 -0.1168724 -0.1702235 

c4 -0.0650516 -0.008202 0.00105473 -0.0044329 0.09621461 -0.1083102 -0.0025945 -0.0872233 -0.0272938 -0.0972335 -0.0998018 -0.0331861 -0.1261326 

c5 -0.0040943 -0.0018316 0.0014916 0.01113248 -0.0075987 -0.1417522 0.00144736 -0.0809389 -0.0213848 -0.0852564 -0.066362 0.00237058 -0.1052428 

c6 0.13319249 0.06485476 0.03853607 0.05131311 0.03877493 0.11426125 0.04711169 0.21736917 0.05052876 0.17002094 0.2192672 0.18364776 0.22873841 

c7 0.11749612 0.06072531 0.03793786 0.0359757 0.02598298 0.16953752 0.03712817 0.22507877 0.0888855 0.1393033 0.21043943 0.13496663 0.21776291 

c8 0.12341459 0.06142132 0.03608357 0.03438899 0.02143014 0.18578643 0.0451012 0.11143738 0.07741807 0.14901538 0.18259388 0.17513339 0.21186391 

c9 0.11278208 0.07347638 0.03705343 0.04218965 0.04321756 0.19331998 0.06814103 0.18775408 0.0381063 0.12562855 0.18785959 0.11529754 0.21411747 

c10 0.10604137 0.04665281 0.03011901 0.02735541 0.03702013 0.15417621 0.03650035 0.13013971 0.03848967 0.05871945 0.13068946 0.08189517 0.17697871 

c11 0.15665436 0.07343885 0.04961465 0.04566071 0.0355072 0.18347305 0.05087622 0.18366242 0.05402722 0.1219989 0.10535285 0.1429838 0.19606547 

c12 0.2200833 0.12918263 0.03823554 0.04461754 -0.0455084 0.24029548 0.06290952 0.21485468 0.06062535 0.14373571 0.23840809 0.10676254 0.25488831 

c13 0.17692198 0.08784625 0.03674938 0.0310176 0.00014704 0.20174894 0.22569462 0.197524 0.05060153 0.14845025 0.22272011 0.18105642 0.1306615 
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 ماتریس آستانه .4ضمیمه 

 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 

c1 0.10716285 0.07678913 0.00766125 -0.068772 -0.0588318 0.19521724 0.06790101 0.20365987 0.07634009 0.1590228 0.21031175 0.16414031 0.27206834 

c2 0.02996865 -0.0255349 -0.006473 -0.0126884 0.01344899 -0.1174235 -0.0636619 -0.0804831 -0.0596529 -0.1265566 -0.0755398 -0.0876957 -0.1571107 

c3 -0.1358226 -0.0145654 -0.0056455 0.06004057 0.07514243 -0.0650907 0.0543607 0.0027804 0.0530306 -0.0937313 -0.1348063 -0.1168724 -0.1702235 

c4 -0.0650516 -0.008202 0.00105473 -0.0044329 0.09621461 -0.1083102 -0.0025945 -0.0872233 -0.0272938 -0.0972335 -0.0998018 -0.0331861 -0.1261326 

c5 -0.0040943 -0.0018316 0.0014916 0.01113248 -0.0075987 -0.1417522 0.00144736 -0.0809389 -0.0213848 -0.0852564 -0.066362 0.00237058 -0.1052428 

c6 0.13319249 0.06485476 0.03853607 0.05131311 0.03877493 0.11426125 0.04711169 0.21736917 0.05052876 0.17002094 0.2192672 0.18364776 0.22873841 

c7 0.11749612 0.06072531 0.03793786 0.0359757 0.02598298 0.16953752 0.03712817 0.22507877 0.0888855 0.1393033 0.21043943 0.13496663 0.21776291 

c8 0.12341459 0.06142132 0.03608357 0.03438899 0.02143014 0.18578643 0.0451012 0.11143738 0.07741807 0.14901538 0.18259388 0.17513339 0.21186391 

c9 0.11278208 0.07347638 0.03705343 0.04218965 0.04321756 0.19331998 0.06814103 0.18775408 0.0381063 0.12562855 0.18785959 0.11529754 0.21411747 

c10 0.10604137 0.04665281 0.03011901 0.02735541 0.03702013 0.15417621 0.03650035 0.13013971 0.03848967 0.05871945 0.13068946 0.08189517 0.17697871 

c11 0.15665436 0.07343885 0.04961465 0.04566071 0.0355072 0.18347305 0.05087622 0.18366242 0.05402722 0.1219989 0.10535285 0.1429838 0.19606547 

c12 0.2200833 0.12918263 0.03823554 0.04461754 -0.0455084 0.24029548 0.06290952 0.21485468 0.06062535 0.14373571 0.23840809 0.10676254 0.25488831 

c13 0.17692198 0.08784625 0.03674938 0.0310176 0.00014704 0.20174894 0.22569462 0.197524 0.05060153 0.14845025 0.22272011 0.18105642 0.1306615 
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 ماتریس با حد آستانه .5ضمیمه 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 

C1 0 0 0 0 0 0.195 0 0.203 0 0.159 0.210 0.164 0.272 

C2 0 0 0 0 0 -0.117 0 -0.080 0 -0.126 -0.075 -0.087 -0.157 

C3 -0.135 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.093 -0.134 -0.116 -0.170 

C4 0 0 0 0 0 -0.108 0 -0.087 0 -0.097 -0.099 0 -0.126 

C5 0 0 0 0 0 -0.141 0 -0.080 0 -0.085 0 0 -0.105 

C6 0.133 0 0 0 0 0.114 0 0.217 0 0.170 0.219 0.183 0.228 

C7 0.117 0 0 0 0 0.169 0 0.225 0 0.139 0.210 0.134 0.217 

C8 0.123 0 0 0 0 0.185 0 0.111 0 0.149 0.182 0.175 0.211 

C9 0.112 0 0 0 0 0.193 0 0.187 0 0.125 0.187 0.115 0.214 

C10 0 0 0 0 0 0.154 0 0.130 0 0 0.130 0 0.176 

C11 0.156 0 0 0 0 0.183 0 0.183 0 0.121 0 0.142 0.196 

C12 0.22 0.129 0 0 0 0.240 0 0.214 0 0.143 0.238 0 0.254 

C13 0.176 0 0 0 0 0.201 0.225 0.197 0 0.148 0.222 0.181 0.130 
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  های ادبیات در حوزه مورد مطالعهبررسی گزیده مهمترین . 6ضمیمه
 

 تمرکز تحقیق عنوان تحقیق نام محققان سال تحقیق

 وایلی 5411
تاثیر نوآوری تکنولوژی بالکچین 

 بر صنعت توریسم

نحوه استفاده از پتانسیل های بالکچین در 
آژانس های مسافرتی سه صنعت هتلداری، 

 و خدمات رستوران ها

ایی که در طول هها و تعرفههای هتل از طریق رمزارز محلی در کشور مقصد. در کلیه خرید بلیطنتایج اصلی: انتقال منابع مالی میان شعبه
تواند در حوزه ی هوشمند میهای مشتریان و قراردادهاتواند از طریق رمزارزها صورت پذیرد. پرداختمسافرت باید پرداخت شوند می

  خدمات رمرزارزها و بالکچین قرار گیرد.

 جایاورادنا 5411
بررسی  استراتژی های کلیدی 

 نوآورانه برای آینده توریسم
 گردشگری و نوآوری

مسایل زیست  در خصوصها نتایج اصلی: دولت باید قوانین مرتبط با تعامالت فرد به فرد را وضع نماید. با توجه به اینکه آگاهی توریست
تواند ها میهای دوستدار محیط زیست در میان هتلداران و خدمات دهندگان به توریستمحیطی افزایش پیدا کرده است، معرفی برنامه

  ریزی نموده و ریسک استفاده نامناسب از منابع طبیعی را کاهش دهد.صنعت پایدار گردشگری را پایه

 کوینجنسیتی در سواد بیتشکاف  بانیر و همکاران 5411
بررسی علت شکاف جنسیتی در سواد 

 کوینبیت

ین با کو( دانش مالی خانمها در مقابل آقایان بسیار ضعیف تر است و بر همین اساس به بررسی پذیرش و آگاهی بیت1نتایج اصلی: 
( متغیرهای جمعیت 5آقایان و خانمها وجود دارد. رویکرد جنسیتی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که یک شکاف بزرگ دانشی میان 

( یافته ها نشان 0کوین را توضیح می دهد. شناسی اجتماعی همانند متغیرهای شخصیتی بخش کوچکی از شکاف موجود در سواد بیت
 شود.درصد از شکاف مورد نظر توضیح داده می  44دهد که اگر فاکتورهای سواد مالی ادراکی و واقعی اضافه شوند می

 الشمسی و آندراس 5411
درک مفید بودن و امنیت 

کوین در میان کاربران تازه بیت
 وارد

مقایسه و بررسی فاکتورهای پذیرش 
 نکویکارتهای اعتباری و تعمیم به بیت

ها نشان دارد. یافته کوین بعنوان یک رمزارز هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و نیاز به آموزشهایی به کاربراننتایج اصلی: بیت
کوین وجود دارد: دهد که پنج فاکتور مهم در مقایسه ادراک مفید بودن و ادراک امنیت از منظر مقایسه کارتهای اعتباری و بیتمی

 وری، خاصیت سودمندی، امنیت و حس رضایت.خاصیت یادگیری، بهره

 اولیوا و همکاران-آریاس 5411
بررسی فاکتورهایی که موجب 

 رمزارزها می شوند پذیرش

با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی به 
بررسی عوامل موثر بر پذیرش پرداخته 

 است.

نتایج اصلی: سواد مالی در زمانی که کاربر قصد دارد در خصوص رمزارز خاصی سرمایه گذاری کند دارای اهمیت است. همچنین ریسک 
نوظهور در بازار زیاد است از این رو رمزارزها در آینده باید بدنبال راهکارهای کاهش  استفاده از رمزارزها بعنوان یک دارایی و تکنولوژی

 ریسک با هدف افزایش پذیرش کاربران باشند.

 روسو و استیاکاکیس 5411
پذیرش ارزهای دیجیتالی از نگاه 

 کسب و کار
 تمرکز بر صاحبان کسب و کار

کوین عدم اطالعات کافی در خصوص نحوه عملکرد عدم سازگاری با دیگر بیتنتایج اصلی: عدم وجود انگیزه برای استفاده از 
های برداری بیشتر، فقدان تجربه/مشکالت در مدیریت تراکنشها و باقی موارد شامل چشم پوشی از بهرههای کمپانیسیستم

 .الکترونیکی، عدم پذیرش نوآوری توسط کمپانی و فقدان آشنایی با تکنولوژی عنوان شده است

 عوامل جهانی پذیرش بیتکوین سعیدی و بروستروم 5411
پژوهشگران بر فاکتورهای جرایم اجتماعی 

 و مالی در مطالعه تمرکز کرده اند.

های بانکی و موسسات مالی و فسادهای سیستمی در سطح دولت، پولشویی و ناکارآمدی با افزایش نتایج اصلی: عدم اعتماد به سیستم
ین کوین هستند. همچنارتباط مستحکمی دارد. افرادی که تمایل به ریسک دارند هم در ردیف پذیرندگان بیتکوین پذیرش بیت

 کوین اثر منفی در پذیرش بیتکوین دارد.های بانکی، نقصان در امنیت سایبری و نوسانات دالری بیتافزایش بهره
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  والتون و جانسون 5418
 کوینبررسی عوامل پذیرش بیت

مجازی آفریقای  مورد فضای
  جنوبی

فاکتورهای موثر بر پذیرش یا عدم پذیرش 
کوین در آفریقای جنوبی را بررسی بیت

 کرده اند.

ن به این موضوع نیز دهندگاکوین دارند و پاسخنتایج اصلی: فاکتور سودمندی فایده و نگرش  تاثیر بسیار زیادی بر قصد بکارگیری بیت
توانند کنترل زیادی بر روی پول خود داشته باشند. ارز بدون واسطه و مستقل از دولت است و افراد می کوین یکاند که بیتاشاره کرده

کوین کمک کرده تا هر میزان پول با سرعت و با کمترین هزینه جابجایی به خارج از کشور انتقال همچنین ماهیت غیرمتمرکز بودن بیت
کوین ممانعت اند که موجب می شود تا از پذیرش بیتکوین از جمله عواملی شناسایی شدهیابد. نوسانات و پیچیدگی های استفاده از بیت

   شود.

 سیگنر 5418
بسوی گردشگری هوشمند و 

 دوستدار رمزارز در ژنو
 ژنو و راهکارهای بالکچین

 نتایج اصلی: راه اندازی پول لمن و زیرساختهایی با هدف توسعه گردشگری هوشمند

 همکارانکوواک و  5418
تکنولوژی بالکچین و توسعه 

 توریسم
 تمرکز بر اقتصاد جزایر کوچک دنیا

پذیری و اوقات فراغت و کسب و کارهای مرتبط با آن مانند مسافرت، توریسم، اماکن نتایج اصلی: ورود بالکچین به کسب و کار میهمان
کشورهایی همچون ژاپن و آلمان در حال ایجاد بسترهای قانونی  تواند تحوالت اساسی ایجاد نماید. در مبحث قانونگذاری هماقامتی می

برای پذیرش رمزارزها بعنوان روشی برای پرداخت خدمات هتلی و خدمات مسافرتی هستند تا بتوانند گردشگری را در برخی از اماکن 
رو ر مارشال در زمینه پذیرش بالکچین پیشخاص بهبود بخشند. جزایر کوچکی مانند مالت، اقتصادهای حوزه دریای کارائیب، آروبا و جزای

هستند. امکان اضافه شدن پرداخت بوسیله رمزارزها و غیر از شیوه های سنتی موجب احساس رضایت برای توریست ها شده و می تواند 
یغات، ب بهبود تبلاند ایجاد نماید. همچنین پذیرش رمزارزها موجهایی که از کشورهای مختلف آمدهدرک صحیحی از قیمت برای توریست

های مشتریان وفادار و حتی جذب توریست به مناطق بکر و مناطقی که زیرساختهای های جدید برای پرداخت، استقرار سیستمانتخاب
شود. با توجه به مشکالت بانکی که برای بعضی از حوزه های اقتصادی وجود دارد، چندانی برای پذیرش توریست در آنها مهیا نیست می

ده از رمزارزها وابستگی این اقتصادها به بانکهای خارجی و امریکایی را کاهش داده و غیر از ایجاد تنوع در سیستم پرداخت، ارائه  استفا
، پرداخت هادهندگان به توریستکند. همچنین از نگاه خدماتتر میسرویس به نقاطی که بانک ممکن است در دسترس نباشد را ساده

ین کند. در مقابل، فقدان قوانهای ارائه خدمات به میزان کمتری تنزل میگرها کمتر شده و هزینهاضافه به واسطههای کمسیون و هزینه
در  آورد. عالوه بر آن تغییرات قیمتیهایی را برای موضوعات مالیاتی و تغییرات قیمتی بوجود میبر روی رمزارزها و بالکچین، نگرانی

  آورد.ها بوجود میشتری را نیز برای توریستهای بیخصوص رمزارزها، نگرانی

5418 
عالالدین و آلتونجی 

(5418) 

اعتماد، آگاهی تکنولوژی و تاثیر اثر 
رضایتمندی بر استفاده از رمزارزها 

 در میان نسل جوان مالزی
 تمرکز بر فاکتورهای اعتماد و نگرش افراد

باالی  دهد که سطحهای این پژوهشگران نشان میافراد دارد. همچنین یافتهنتایج اصلی: افزایش سطح آگاهی تاثیر مثبت در نگرش 
کننده و پیشگویی نگرش افراد از اهمیت خاصی برخوردار است که ممکن است بعلت قوانین و مقررات دولتی اعتماد بعنوان پیش بینی

  رزها در نسل جوان تاثیر مثبت دارد.ایجاد نشود. کسب رضایت مشتری نیز فاکتور دیگری است که بر قصد بکارگیری رمزا

 شهزاد و همکاران 5418
مطالعات تجربی بر روی پذیرش 

 رمزارزها در چین
تفاوتهای پذیرش در چین و دیگر نقاط 

 جهان

عنوان بکوین شناخته شدند در حالی که مفید بودن تا حدودی نتایج اصلی: آگاهی و اعتماد دو عامل مهم برای تعیین قصد کاربری بیت
  تعدیل کننده روابط میان سادگی استفاده و قصد استفاده بوده است.

 هنری و همکاران 5418
کوین در استفاده و آگاهی از بیت

 کانادا
 توجه به فاکتورهای جمعیت شناسی

 نتایج اصلی: دانش و آگاهی ارتباط مثبتی با پذیرش بیتکوین دارد..

 توجه به جنبه های غیرقانونی بیتکوین کوینو بیت سکس، مواد مخدر فولی و همکاران 5418

نتایج اصلی: تقریبا یک چهارم از کاربران بیتکوین و تقریبا نیمی از تراکنش ها در ارتباط با موارد غیرقانونی است. کاربرانی که 
کوین استفاده می کنند تمایل دارند تا بیشتر به این شیوه از پرداخت روی بیاورند و معموال مقدار دالری این بصورت غیرقانونی از بیت



  33بر ... ــــــــــــ  تأثیرگذارکوین در صنعت گردشگری؛ بررسی عوامل ارائه مدل پذیرش بیت

کوین نگهدارند. با افزایش پذیرندگان اد نیست اما تعداد آنها زیاد است و همچنین تمایل دارند تا همواره مقدار کمی بیتپرداخت ها زی
  کوین به لحاظ نسبتی حجم تبادالت غیرقانونی هم کاهش می یابد.بیت

 شاپ و فستا 5418
پذیرش رمزارزها و مسیر 

 قانونگذاری
 از فاکتورهای موثر بر تصمیم استفاده

 تکنولوژی رمزارزها

کوین می شود و اتفاقا همین سکوت قانونی موجب شده است تا نتایج اصلی: عدم قانونگذاری موجب تغییرات سریع قیمتی در بیت
  گذاران زیادی به این حوزه وارد شوند.سرمایه

 پارینو و همکاران 5418
-بررسی فاکتورهای اجتماعی
 وینکجمعیت شناسی پذیرش بیت

کوین با بررسی تراکنش های بیت
 کشورهای مختلف

کوین رابطه تواند بعنوان عواملی در نظر گرفته شود که با پذیرش بیتآزادی معامله کردن و نفوذ  اینترنتی می GDPنتایج اصلی:  
 دارد.

 مای و همکاران 5418
چگونه شبکه های اجتماعی می 

ذار کوین تاثیرگتواند بر ارزش بیت
 باشد.

تاثیر شبکه های اجتماعی بر تغییرات 
 کوینقیمتی بیت

اربران هوادار های ککوین دارد. توئیتهای اجتماعی تاثیر  مثبت بر ارزش بیتنتایج اصلی: تبادل ها و کامنت های مثبت از طریق شبکه
  مورد توجه اطرافیان قرار می گیرد.

 گاناوان و نوندرا 541۲
در  کوینتحلیلی بر پذیرش بیت

 اندونزی
 تمرکز بر منطقه جغرافیایی خاص

کمتر است. این مطالعه در اندونزی و از طریق  SI تاثیر زیادی بر مقاصد رفتاری دارند و این مقدار در SIو  PEنتایج اصلی: فاکتور 
گیری مرد داشتند که نتیجهدرصد جنسیت  14کوین ارسال شده است. افراد مورد مطالعه بیش از کاربر بیت 144پرسشنامه به بیش از 

  شده است که حوزه مطالعاتی تحقیق مورد نظر عمدتا در اختیار آقایان است.

 نکویسرعت در تسویه تراکنش های بیت های جدید در پرداختنوآوری رایسمن و شا 5411

 شود.پذیرش مطلوب روبرو مینتایج اصلی: ساز و کاری که بتواند سرعت و دقت به نظام پرداخت هدیه کند با استقبال و 

 دوما 5411
فواید و مضررات قانونگذاری 

 کوینبیت
 کوینهای قانونی بیتبررسی جنبه

ی کوین را سخت میکند و این ارز را نابالغ کرده و از نقدشوندگکوین وجود دارد قانونی کردن بیتنتایج اصلی: نوساناتی که در بیت
های بیشتری در ازای کاال و خدمات کند که در صورتی که فروشگاهکوین می پردازد و اشاره میبیتکاهد. به اثرات شبکه ای آن می

  شود.کوین هم بیشتر میکوین بپذیرند آنگاه پذیرش بیتبیت

 بشیر و همکاران 5411
چه فاکتورهایی موجب ایجاد 

وین کشود تا افراد از بیتانگیزه می
 استفاده کنند؟

ایدلوژیکی و ذهنی افراد را جنبه های 
 است.بررسی کرده

کوین با یتهای لیبرالیستی و آزادیخواهی بکوین دارند. جنبههای ایدلوژیکی و سیاسی تاثیر مهمی بر استفاده از بیتنتایج اصلی: جنبه
نتایج این مطالعه نشان می دهد  کوین که ناکاموتو هم در مقاله خود به آن اشاره کرد همسو است. همچنینجنبه های غیرمتمرکز بیت

ی فاکتورهایی های سیاسهای اینترنتی و گرایشکه سن، زمان اولین استفاده، موقعیت جغرافیایی، وضعیت استخراج، میزان شرکت در بحث
  کوین تعریف شوند.کوین و میزان خوشبینی و جذب به بیتکنند میزان دارایی های بیتهستند که کمک می

 شایشا و  5412
عوامل پذیرش مصرف کنندگان 

کوین و دیگر رمزارزها در بیت
 امریکا

وین کجستجوهای اینترنتی با قیمت بیت
 همبستگی دارد.

 است. 4.8کوین با میزان جستجو در گوگل همبستگی دارد و این مقدار نتایج اصلی: مطالعه قیمت بیت

 ایی 5412
بررسی فرآیند تصمیم گیری 

برای  کوینبیتنوآورانه پذیرش 
 صاحبان کسب و کار

ط کوین توسبررسی فرآیند پذیرش بیت
صاحبان کسب و کار خرد با استفاده از 

 DoIتئوری 

تریان و های کم تراکنشی، افزایش تعداد مشکوین نه تنها بخاطر فواید مالی، هزینهدهد که پذیرش بیتها نشان مینتایج اصلی: بررسی
  گیرد بلکه عامل مهم همپا شدن با مسایل اجتماعی نیز در آن نهفته است.صورت می یا جلوگیری از کالهبرداری
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 دیس و همکارانسانی 5412
کنندگان یونانی و استفاده از مصرف

 کوینبیت
 کوینبررسی جغرافیایی پذیرش بیت

ها با وسانات قیمتآورند و بنابراین نرو می کوینکوین ثبات بیشتری داشته باشد افراد بیشتری به بیتنتایج اصلی: هر چقدر قیمت بیت
  یابد کمتر خواهد بود.کوین در میان افراد مختلف افزایش میتوجه به اینکه تعداد بیت

 بائر و همکاران 5412

رمزارزها بعنوان تکنولوژی برانداز، 
مشاهدات تجربی در خصوص 

 کوینپذیرش و پتانسیل آینده بیت
 برانداز کوین بعنوان تکنولوژیبیت

کوین سازی و انتقال وجود دارد عاملی برای عدم پذیرش بیتاندازی و ذخیرهپول، راهنتایج اصلی: مشکالتی که در خصوص ساخت کیف
  است.

 شهی و همکاران 5414
بررسی فاکتورهایی که موجب 

انتخاب و پذیرش یک رمزارز می 
 شود.

بررسی فاکتورهایی که موجب افزایش 
 شود.پذیرش می 

نتایج اصلی: نام و لوگو موجب می شوند تا مردم به استخراج و استفاده از یک رمزارز بپردازند. همچنین بیشتر پاسخ دهندگان به سهولت 
در استخراج و وجود یک جامعه مستحکم و جالب از افرادی که در خصوص رمزارز مورد نظر تشکیل می شود و همچنین ناشناس بودن 

  خصوصی و ارزش رمزارز و همچنین محبوبیت آن بعنوان مزایای رمزارز اشاره کردند.و حفظ حریم 

 بشیر و بور 5414
کوین استفاده چه کسانی از بیت

 می کنند؟
ن را کویبررسی شخصیتی افرادی که بیت

 پذیرفته اند.

ایین دارد و از این رو افرادی که در سن باال و سن پکوین در طول زمان بینی خوشبینانه از بیتنتایج اصلی: سن رابطه غیرخطی با پیش
  بین هستند.کوین خوشسالگی قرار دارند به آینده بیت 04هستند کمتر از افرادی که در اواخر 

 سلینسکایت 2014
بررسی پذیرش بیتکوین با استفاده 

 (UTAUTاز مدل )
 UTAUTپارادایمی بر تئوری 

کوین توسط عملکرد و انتظار تالش عوامل مهمی برای پذیرش هستند. همچنین فاکتور استفاده واقعی بیتنتایج اصلی: فاکتورهای انتظار 
  پذیرند.عواملی مانند تسهیل شرایط و قصد رفتاری تاثیر می

 کوینهای تراکنشی بیتریسک موزر و همکاران 5414
بررسی فاکتورهای اعتماد و ریسک پذیرش 

 کوینبیت

کنند به کوین بعنوان یک سیستم پرداختی مورد استفاده قرار بگیرد، افرادی که با جرایم مبارزه میصورتی که بیتنتایج اصلی: در 
  شوند.قانونگذاران ملحق می

 کریستوفک 5410
ر کوین بمطالعه روابط و رفتار بیت

 ترند و ویکی پدیااساس گوگل
تمرکز بر تعریف رابطه جستجوهای 

 قیمتیاینترنتی و تغییرات 

کوین و جستجو در اینترنت وجود دارد از همه مهمتر این رابطه دوطرفه است. نتایج اصلی: جدا از رابطه علی محکمی که میان قیمت بیت
  یابد و در مقابل با کاهش قیمت، کاهش جستجوها را خواهیم داشت.کوین افزایش مییعنی با افزایش جستجو قیمت بیت

 
 
 
 
 
 
 
 


