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 چکيده
های اخیر و با رشد تعداد رمزارزها و کاربردهای مختلف آن، این موضوع به یکی از موضوواا  الولی در زووز     در سال

. بوا توهوه بوه رشود روزا وزون رمزارزهوا در دریوا، کرازوی اکوسی وت           شد  استخصوص در لنعت مالی تبدیل اقتصاد و به

وهوو، شوناخت،   ترین اقداما  در م یر کرازوی ایون روارروج، ه وت    . یکی از مه استاهمیت  زائز شیزپاشیبرمزارزها 

ی است. در اکوسی وت  یوک رموزارز،    بلوک ر یزرجارتخاج و استقرار بازیگران کلیدی در هر یک از قلمروهای  عالیت اکوسی ت  

سازی داررد و تعدادی ریز بوا املکورد خوود    ش اللی و تصمی پردازرد. برخی از بازیگران رقبازیگران زیادی به ایفای رقش می

کوه بوا هود      استاکتشا ی -شورد. پژوهش زاضر پژوهشی کاربردی با رویکرد کیفیدهی به این اکوسی ت  میموهب ههت

 ،یبوه لاوان ر ور   . در این پژوهش و گر ته استلور   -با کمک مطالعه موردی رندگاره-شناسایی بازیگران کلیدی رمزارز 

هوایی در ایون   و مشخص گردید  است که روه هویوت   شد  ارائهرفعان رمزارز رارروج هامعی برای شناسایی بازیگران و ذی

رفعوان رموزارز در کشوور    توارد برای شناسایی بازیگران الولی و ذی اکوسی ت  دارای قدر  ه تند. این رارروج همچنین می

رفعوان اکوسی وت    بوازیگران و ذی  انووان بوه روج مفهومی با هشوت بعود مهو ،    باشد. رتایج این پژوهش در قالب رار راهگشا
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ارمنودی بوازیگران و ریوز پورورت و توسوعه ایون       . این رتایج در شناخت الزاما  و توشد  استکنندگان استاردارد ارائه و تن ی 

 خواهد بود. مؤثرسازان این زوز  ب یار اکوسی ت  برای مدیران و تصمی 
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 مقدمه . 1

هوای  نوی،   آوریدر کنار توسعه اصور الکتروریکوی و روو    و میالدی 1721با شروع دهه 

در سراسر ههان تبدیل شد و در کی ایون   زیبرارگرالشتجار  الکتروریکی به یک موضوع 

ی آرالین مشغول وکارهاک بها با ا زایش کاربران اینتررت، تعداد زیادی از کاربران در سال

-انوان رووای از ابوزار اقتصوادی    میالدی، ارزهای دیجیتالی به 1771شدرد. در دهه  به کار

توسط  -های تجاری آرالینهمرا  با پیشر ت تجار  الکتروریکی و تعداد روزا زون  عالیت

انووان مکمول   ها شناخته شدرد. در این شرایط ارزهای دیجیتالی بوه ها و سازمانا راد، بنگا 

کوین اولوین ارز  بیتآوردرد.  به دستارزهای خارهی در میان اموم مردم مابوبیت زیادی 

رام ساتوشوی راکواموتو یوا گروهوی راشوناس در سوال        به یکه توسط شخص است یدیجیتال

در ابتدا اقبال امومی ر بت به آن کو  بوود و    .(Nakamoto, 2008)  ایجاد شد میالدی 2118

 شد.بندی آرالین استفاد  میهای شرطتنها در سایت

بلووکی   مویالدی و بوا پیودایش رمزارزهوا و اسوتفاد  از  نواوری زرجیور         2117در سال 

 2112با شروع سوال   .(Rauchs, 2017)رین ، ارقالبی در زوز  تمرکززدایی ایجاد شد )بالک

م ، مؤس وه   2112سوال )  ایندر  کوین ا زایش قابل توههی یا ت.، تقاضا برای بیتمیالدی

ی و موضوواا  مورتبط بوا آن    بلوک ر یزرجگارتنِر ر بت به ارائه ررخه هایپ برای  ناوری 

کووین بوه   ی در موضووااتی روون رمزارزهوا و بیوت    بلوک ر یزرجاساس . بر این اقدام رمود

. ایون رورود توهوه    (Granetto, 2017)ی ترکیدن زباج  رسید  بوود  )اواسط مرزله سوم بلو

 .  داد  استسازان )دولتی و خصولی  را به مقوله رمزارزها ب یار ا زایش تصمی 

تصادی و سیاسوی آن کشوور مشوخص    زاضر ارزت پول هر کشور را قدر  اق در زال

ها کنند، دولت و کشور مشخصی از آنکند. البته رمزارزها از سازوکار متفاوتی پیروی میمی

روا منجر بوه خورو    شود  راگیری رمزارزهای ههانکند و همین امر بااث میزمایت رمی

دروار   ارزهای رایج از کشورها شود و کنتورل ارزت پوول و مودیریت هریوان رقودینگی را     

ایجاد رموزارز خودسواخته    درلددها برای مواههه با این م لله اختالل رماید. برخی دولت

 .(Wei, 2018)ه تند 
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گیران ره در سوط   تا تصمی  شد  استهای اخیر،  راگیر شدن رمزارزها بااث در سال

گیوران در  یک کشور و ره در سط  ههاری ر بت به این زوز  واکنش رشان دهند. تصومی  

شورد. یک م لله ایون اسوت کوه اسوتفاد  از رمزارزهوای      رو میین زوز  با دو م لله روبها

 .(Claeys, 2018) کنود روا کنترل مقاما  پولی کشور ههت کنترل رقدینگی را ک  موی ههان

سوازی رموزارز خودسواخته اسوت.     م لله بعدی کنترل هریان رقدینگی در کشورها با پیواد  

ها و با  راگیری رمزارزها در میان هوامع، زرگ خطری در ههان همچنین در خالل این سال

توان رادید  گر ت و رازتی رمیگیران متوهه شدرد این زوز  را بهلدا درآمد که تصمی  به

هوای مرکوزی دروار    ها و بارکادم توهه به آن، مدیریت هریان رقدینگی را از سوی دولت

ای کوه برخوی کشوورها تصومی  بور یوا تن       زلوه تا مر (Blandin, 2019)اختالل خواهد کرد 

 های اقتصادی داررد.  تاری  دور زدنای برای یی راهبردی و ایجاد رمزارز منطقهشرکا

گوااری  به اینکه موضوع رمزارزها از ابعاد  نی، اقتصادی، اهتمواای و سیاسوت   با توهه

هوه بوا ایون    گیوری درسوت در مواه  سازی و تصومی  ، برای تصمی استقابل تأمل و تالیل 

هایی در ابعاد درستی بشناسی  و بداری  ره هویت موضواا  باید اکوسی ت  رمزارزها را به

ها به ره ها در این اکوسی ت  قدرتمند ه تند و قدر  آنماکور زنور داررد، کدام هویت

سواز در  هوای تصومی   تووان بوا تجمیوع هویوت    است کوه موی   زالت نیادلیل است. تنها در 

مابین بازیگران، هزینه گیری کرد. بدیهی است که تعامل این موضوع تصمی  خصوص آیند 

 م ولله دهد. ر ر بوه مووارد  وو ،    شد  کاهش میگیری در این زوز  را بهو زمان تصمی 

های اثرگاار و اثرپایر بر اساس میزان اثرگااری و اللی  پژوهش شناسایی اوامل و هویت

 در کشور است. هااثرپایری در اکوسی ت  رمزارز

ریوزی و املیوا  در   واقعیت امر آن است که شناسایی بازیگران یکی از الزاما  برراموه 

شوود. در ایون راسوتا، در     نای گاار به  ناوری زرجیر  بلووکی و رمزارزهوا ما ووج موی    

وزار  ارتباکا  و  ناوری اکالاا  کور  ) عالیوت ماووری  زرجیور  بلووکی بوا هود         

 رقشوه را  از  ناوری زرجیر  بلوکی، توسعه رمزارز ملوی و ریوز تودوین    سنجی استفاد  امکان

منوودی  ریووزی و املیواتی گردیوود. بوور اسوواس االقووه زرجیور  بلوووکی در زوووز   وواوا کوور  
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هوای  وو ، شناسوایی و تالیول     پژوهشگران و ریز الزام بر اهرای مو ق هور یوک از کور    

ایون موضووع    است پژوهشگرانشد   زوز  زرجیر  بلوکی/ رمزارز بااث رفعانیذبازیگران/

 دهندگان این مقاله قرار گیرد. در دستور کار تی   پژوهشی زرجیر  بلوکی و ارائه

 -زوز  رموزارز   رفعانیذبه این من ور ارائه رارروبی مفهومی برای شناسایی بازیگران/

در بررامووه پژوهشووی گوورو   -ههووت شناسووایی و تالیوول اکوسی ووت  رمزارزهووا در کشووور

رورد، پو  از بیوان اهمیوت و     نیدر اهشگران برای تدوین در قالب مقاله قرار گر ت.  پژو

بور ادبیوا  موضووع خوواهی       سامارمندضرور  موضوع و اهدا  اللی و  رای، مروری 

شود    شود  در مطالعوا  ارجوام   هوای ارائوه  ها و مودل داشت و با بررسی رندگاره رارروج

در ارتهووا ریووز رووارروبی مفهووومی بوورای شناسووایی رمووزارز معر ووی و  رفعووانیذبووازیگران/

 شود.    این زوز  ارائه می رفعانیذبازیگران/

بوور ایوون اسوواس اهمیووت ایوون پووژوهش در راسووتای ب ترسووازی بوورای ورود منطقووی   

رفعوان ایون زووز  و    به این زوز ، ارائه ترکیب بازیگران/ذی گااراناستیسسازان و تصمی 

منود  سازی در زوز  رمزارزها، همچنین بررسوی ر وام  تصمی ها به مقوله رگورگی ورود آن

برای شناسوایی و تالیول هموه     ومارعهامعشد  و ارائه رارروج مفهومی های ارجام عالیت

گیوری در اکوسی وت  رموزارز    های  رلوت تصومی   اوامل است تا بر این مبنا کاهش هزینه

هوا  بررامه تیمو قا زایش ضریب رفعان/بازیگران مربوکه و واسطه مشارکت زداکثری ذیبه

کوارگیری  واسوطه شناسوایی و بوه   و اقداما  ملی/ بخشی در زووز  اکوسی وت  رموزارز بوه    

 آید. به املرفعان/ بازیگران ذی

بوا  شود کوه  ر ر به موارد  و  اهرای این پژوهش از این ر ر ضروری تشخیص داد  می

ایون زووز ، ازتموال     رفعوان یذن/به موارد  و ، بدون شناخت اکوسی ت  و بوازیگرا  توهه

انووان یوک وسویله    رمزارز بوه  رراکهشک ت هر اقدامی در این  نا ا زایش خواهد داشت 

مخصوص به خوود را پدیود آورد  اسوت.     رفعانیذمبادالتی هدید، اکوسی ت  و بازیگران/ 

همچنین برای هلوگیری از ایجاد موضع ارفعالی در خصوص مواههه با آثوار ایون زووز  و    

واسوطه  ها در اکوسی ت  رمزارز بوه هلوگیری از ا زایش راکارآمدی و کاهش اثربخشی بررامه
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 تالیول  و هلب مشارکت بازیگران قدرتمند، ریاز است تا رارروبی مفهومی برای شناسوایی 

درسوتی  اقداما  در ههت کنترل بوازار ارز بوه   رفعان ارائه شود تا تصمیما  وذی/ بازیگران

 اتخاذ گردد. 

  ارائوه روارروج مفهوومی شناسوایی و تالیول اکوسی وت      » پوژوهش  نیو االلی  هد 

  :استاست که اهدا   رای آن شامل موارد زیر  «رفعان رمزارزها در کشوربازیگران/ ذی

 هاشناسایی تالیلی ارواع رمزارزها و موضواا  رایج زول آن 

 مزارز در سوایر  رفعان رشد  بازیگران/ذیهای مرهع ارائهها و مدلتالیل رارروج

 کشورها  

  رفعوان  بررسی و  ارائه رارروج کاربردی ههت شناسایی و تالیل بوازیگران/ ذی

 رمزارز در کشور

شد ، سؤال اللی این پوژوهش ایون   ر ر به موارد  و  و براساس مجمواه موارد مطر 

ر رفعان رمزارزهوا د رارروج مفهومی شناسایی و تالیل اکوسی ت  بازیگران/ ذی»است که: 

 رای زیور پاسود داد     سؤاال که در این خصوص و در رورد پژوهش به  «کشور ری ت؟

 شود.می

 شود  در سوایر   رفعان رموزارز شوناخته  ماهیت و ارواع رمزارزها و ریز بازیگران/ ذی

 ارد؟کشورها کدام

 شد  در سایر کشورها رگوره ه تند؟های ارائهها و مدلرارروج 

  ط همهووری اسوالمی ایوران دارای روه اوواملی      رارروج مربوکه براساس شورای

 است؟  

 

 نقشه راه اجرای پژوهش. 2

پژوهشگران در راستای ارائه یک رارروج مفهومی برای شناسایی و تالیل بازیگران و 

هوای  پوژوهش در قالوب سوه گوام      رفعان اکوسی ت  رمزارز اقدام به سواماردهی  عالیوت  ذی

بوا ماوریوت مفواهی  و     -ام اول، ادبیا  موضوای رمود  است. در گ وستهیپه بهم تقل و 
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هوای  هوا و مودل  گیری اولین رمزارز و ریوز بررسوی روارروج   منامین رمزارز، راو  شکل

در دستور کار پژوهشگران قورار   -رفعان/ بازیگران اکوسی ت  رمزارزها در سایر کشورهاذی

عوان/ بوازیگران   رفگر ت. در گوام دوم  پوژوهش ارائوه روارروج مفهوومی پیشونهادی ذی      

شود  و ریوز تالیول  راواروی     با تمرکز بر الگوبرداری از مطالعا  ارجوام  -اکوسی ت  رمزارز 

. در گام سوم  ریز موضوع ااتبارسونجی روارروج پیشونهادی    شد  استپیگیری  -بازیگران

شناسی  برای هور یوک از   در دستور کار  پژوهشگران قرار گر ت. اکالاا  مربوط به روت
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 شناسي پژوهش  روش. 3

کیفی  ارجام شد  است. این پوژوهش زاضور از   -پژوهش زاضر  با روت آمیخته )کمی

، مطالعوه مووردی   درواقوع . اسوت  رندگاروه  یموورد  مطالعههد   کاربردی و  از روع من ر 

رندگاره اساس ازصاء رارروج مفهومی پیشنهادی است. روت مطالعه موردی بوه شوکل   

 گرانیبواز  یموهوود بوه معر و    تیو کامل ر وبت بوه وضوع    یتوارد با شناخت کا یمامیق 

تف ویر براسواس شوواهد     ی امکوان فیک یوردم ا بپردازد. مطالعرمزارزها   ت یاکوس یدیکل

مورد استفاد   -ر یر رمزارز-شد  کمتر شناخته یهاد ی ه  پد یسازد و برایم  ریرا م یغن

در  -ادبیوا  موضووای    سوامارمند . این مطالعوه بوا مورور    (Eisenhardt, 1989) ردیگیقرار م

امکان ارائه روارروج   -رزهاشد  پیرامون بازیگران رمزاهای ارائهها و مدلگ تر  رارروج

 .آورد  استمفهومی پیشنهادی را  راه  

 گرانیبواز  لیو با تمرکز بر وازد تال -رندگاره  یمطالعه مورد کردیرو ،پژوهش نیدر ا 

 براسواس  پوژوهش   نیو گر ته است. ا قرار پژوهشگران  مدر ر -رمزارزها یالل رفعانیو ذ

 نیو رگر است. در ارندگاره کل یع مطالعه مورداز رو ،رهارگاره یبنددسته ی بامطالعه مورد

ارتبواط  براساس  های مختلفدر کشور ارزهادر زوز  رمز المللیمراهع تخصصی بینروت 

رگور قورار   مورد مطالعوه کول   رفعان/ بازیگران رمزارز م تقی  با سؤال و هد  پژوهش )ذی

 .(Yin, 2014) اردگر ته

 جامعه و نمونه آماری   .9-0

 یرفعوان الول  یو ذ گرانیبواز  بهمورد مطالعه پژوهش  ،شد انیب زیتر رشیپ که کورهمان

رمزارز مربووط    ت یاکوس یکراز ی درالل گرانیباز ییشناسا به و سؤال پژوهش رمزارزها

هد منود اسوتفاد     یریو گموارد مطالعه از روت رموروه  ییارتخاج رموره و شناسا شود. درمی

بوه   -شوود یگفتوه مو   زیر یازتمالریغ یریگبه آن رمورهکه -هد مند  یریگشد  است. رموره

رووع   نیو ا .ا اکالاوا  اسوت  ی ک ب دارش یپژوهش برا یدار موردهاارتخاج هد  یمعنا

و براسواس   یتصواد  ریلوور  غ پژوهش به یموردها ایشامل ارتخاج وازدها  یریگرموره

 .(Holloway, 2013) هد  پژوهش است
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ناد و منوابع الموی از بررسوی/ ارتخواج هد منود      پژوهش زاضر و ههت مطالعه اس در

شود. ارتخواج هد منود مقواال  ریوز     استفاد  می منتشرشد های تخصصی مقاال  و گزارت

 شود. ها با سؤاال  و اهدا  پژوهش ارجام میبراساس ارتباط موضوای و ماتوایی آن

ه موضووع  ی منتخب ر وبت بو  هارمورهی مفهوم پژوهش، شناخت هامع تازگ بهبا توهه 

آوردن رتوایج مطلووج در    به دستامری مه  است که برای ارتخاج بهتر در این پژوهش و 

گیوری  زمینه ااتبارسنجی رارروج مفهومی پیشنهادی )گام سوم  پژوهش  از روت رموروه 

 یسودمند برا اریب  یروش یروت گلوله بر . شد  استی استفاد  گلوله بر هد مند از روع 

بوه شومار    یفو یو ک یکمو هوای  پوژوهش  در  شوتر یب نانیبه اکم دنیرس خبرگان در ییشناسا

 . (Naderifar, 2017) رودیم

هامعه آماری پژوهش ههت ااتبارسنجی رارروج پیشنهادی شوامل کارآ رینوان و   

 نیروت هر  رد خبر  رفرا  متخصص و ا نیدر اخبرگان رمزارز در کشور بود  است. 

 نیو هوا در ا داد  یکننود. ههوت گوردآور   یمو  یر و رفرا  بعد از خوود را مع  زیرفرا  ر

 هوا یبازرگر یک نکهیشد  است. ضمن ا نیها تدوداد  یپژوهش، ابتدا پروتکل گردآور

این . دیگرد نیتدو زیمصازبه ر یپروتکل مقدمات ه،یاول یهاو الالزا  پ  از مصازبه

ج رفور دارای  ارد )سه رفر دارای مدرک دکترای تخصصی و پنا راد شامل هشت رفر بود 

های  پژوهشی / اهرایوی مورتبط بوا    مدرک کارشناسی ارشد  که در زمینه اهرای پروژ 

هوای  پژوهشی مرتبط با موضوع، انویت در کمیتوه -های المیرمزارزها، تدوین مقاله

ارد ی  مرتبط با رمزارزها یا ترکیبی از این موارد مشارکت داشتهگااراستیستخصصی )

 ارد.یرم تقی  ریز با بازار رمزارز و با دیدگا  المی ارتباط داشتهو به شکل م تقی  و غ

 

 هاروش گردآوری و تحلیل داده. 9-6

 یهوا با اسوتفاد  از مصوازبه   در  پژوهش زاضر و در مرازل مختلف  هاداد  یگردآور 

ادبیوا    سوامارمند )مورور   یامطالعوا  کتابخاروه   ،دهوی ر ورا    ی )تالیول تو  و وزن  فیک

 رفعوان یو ذ گرانیم تندا  مربووط بوه بواز    یو بررستالیل ماتوای منتخب   موضوای و
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در سایر کشورها )بررسی موردی و تالیل درون موردی و بین مووردی  و   رمزارزها یالل

   لور  گر ته است.در همهوری اسالمی ایران 

 یسو برر ههوت  یدیازهمله ارتخاج ا راد کل- ییندهاایاز  ر هاداد  ییرواارزیابی  ههت

بوه   دنیرسو  یبورا  -پوژوهش  هیو اول یاز رارروج ر ور  یریگبهر  نیو همچن هایا ته قیدق

 شد  است.   پژوهش استفاد  ییرهامفهومی  رارروج

رموزارز در بخوش   لونعت  متخصصوان  بوا خبرگوان و    قیو پژوهش مصوازبه ام  نیا در

سووازان دولتووی در زوووز   وواوا و پژوهشووگران و تالیلگووران مجمواووه خصولوی، تصوومی  

های مصوازبه براسواس   سؤال لور  گر ته است. ژوهشگا  ارتباکا  و  ناوری اکالاا پ

 رض پژوهش کرازی شد  بودرد. رتوایج  هد  اللی پژوهش و در ر ر گر تن الگوی پیش

ر وبت  -شد  آوریها و با تکیه بر م تندا  همعهای مصازبهپژوهش براساس تالیل یا ته

آمود    بوه دسوت   -ن و تکیه بر الگووی  رضویه پوژوهش   به سط  توارمندی و اررژی بازیگرا

اسواس گوردآوری و    شد  بر اینهای مطر است. باید به این موضوع توهه داشت که سؤال

 تدوین شدرد که بتوارند بازیگران کلیدی را معر ی رمایند.

 

 مباني نظری. 4

 مفاهیم کلیدی مرتبط با رمزارز  .0-0

به ابار  ساد ، رموزارز یوک  ون     .ای ری تکار ساد   1ارائه یک تعریف وازد از رمزارز

. ایون  کنود زفاظت از اکالاا  است که اکالاا  را تبدیل به یک  رمت غیرقابل خواردن می

 انووان بوه دارد.  را شود کوه کلیود مخفوی    قط توسط ک ی رمزگشایی و خوارد  می اکالاا 

 .(Arpita Nayak, 2017) رمایدمیکوین با استفاد  از کلید خصولی و امومی امل بیت ،مثال

گااران ، موضوع رمزارزها توسط سیاستمیالدی 2117کوین در سال از زمان ظهور بیت

ای متفواو  بوا موضووع    بوه شویو   هوا  از آنهرکدام  .مختلف مورد بررسی قرار گر ته است

زهوای  بارک مرکوزی اروپوا، ار   میالدی 2115در گزارت سال انوان مثال . بهاردرو شد هروب

                                                           
1. Cryptocurrency  .  
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 . ایون ارزهوا  (Böhme, 2015) ارود شد تعریف  1های دیجیتالی ارزتانوان رمایند مجازی به

 واسوطه بوه انوان هایگزینی برای پول اسوتفاد  شوود )روه    د بهنتوارتات شرایطی خاص می

پول همارند بارک مرکزی اروپا،  المللیبینلندو   .ااتباری و ...  مؤس ا بارک مرکزی و 

انووان  بوه بنودی کورد  و آن را   از ارزهای مجازی کبقوه  ایزیرمجمواه انوانبه رمزارزها را

خصولوی لوادر    دهنودگان توسوعه کند که توسوط  های دیجیتالی ارزت تعریف میرمایند 

مارنود کوال پشوتیباری     هوایی دارایوی برخی ارزهای مجازی توسوط  . (Claeys, 2018)  شودمی

باروک ههواری    .کننود الگوریت  مشخص پیروی می کوین از یکشورد و برخی مارند بیتمی

انووان  بهبندی کرد  و آن را از ارزهای مجازی کبقه ایزیرمجمواهانوان رمزارزها را بهه  

در ایون   .که متموایز از پوول الکتروریکوی اسوت     کندیهای دیجیتالی ارزت تعریف مرمایند 

و رماینود  پوول رقود     مل رمود اپرداخت دیجیتالی  سازوکاریک  سادگیبه تعریف، رمزارز

انوان یوک  خود رمزارزها را بهبود که  بارک ههاری، این گااراناست. برخال  اکثر سیاست

انووان یوک پوول    ها رمزارز را بوه . آن(Giancarlo Giudici, 2020) رمود معر ی  یارز دیجیتال

گرو  ویژ  اقدام  .به دربال رسیدن به اهماع استو متکی بر  ن رمزرگاری  معر ی کردرد که

کورد  و آن را   بنودی کبقوه از ارزهوای مجوازی    ایزیرمجمواه انوانبهمالی ریز رمزارزها را 

 یدیجیتوال  لوور  بوه  توارنود موی  کنود کوه  های دیجیتالی ارزت تعریف میانوان رمایند به

ر    ذخیو 3 و   وازد شمارت2 ؛  ابزار معامله1اساس رمز ارز معر : . بر این تجار  شورد

 .(HOUBEN, 2018))اما لور  قاروری ردارد  ت ارزت اس

 انوووانبووه، رمووزارز ذکرشوود در تمووامی تعوواریف  شووودیمووکووه مشوواهد   کووورهمووان

 یتوال یجید نود  یانووان رما و آن را به شد  یبندکبقه یمجاز یاز پول/ ارزها یارمجمواهیز

رمزارزهوا   شوود. یلوادر مو   یدهنودگان خصولو  د که توسوط توسوعه  نکنیم فیارزت تعر

داشوته   راو ...  نیآرال دی، خرتراکنش ارجام مبادله، تیقابل ا ی  یارزها ریسا مارند توارندیم

توان گفت، رموزارز درالول رووای    کر  یک تعریف املیاتی از رمز ارز می انوانبه باشند.

بوا   شوود. شود  اسوتفاد  موی   لور  رمزرگاریپول دیجیتالی است که در ب تر اینتررت و به

                                                           
1. Digital Representations of Value. 
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گردد. رمزارزهوا  ی رمزارزها، پرداخت و دریا ت پول در  نای مجازی ت هیل میریکارگبه

 در برابر هعل و تقلب، مقاوم ه تند.

هوا اسوت. در زوال    های رایج پیرامون آنبندیدرک بهتر رمزارزها م تلزم شناخت دسته

رمزارزها دارای  نیاز اروع رمزارز در سراسر ههان وهود دارد. هرکدام  811زاضر بیش از 

بنودی  ی متفاوتی ه تند. در ادامه یک دستههای ناورهای هد  و ساختار الگوریتمی، گرو 

که رتیجه کوار مطالعواتی در پژوهشوگا  ارتباکوا  و  نواوری اکالاوا        -کلی از رمزارزها 

 . 1378 ،)اکالاا شود ارائه می 2در قالب هدول  -است
 

 منتشرشده در جهانشناسي رمزارزهای گونه -6جدول 
 های کليدیویژگي تعریف گروه 

 کوین رمزارز

 کوینبیت

کوین معر  اولین بیت

 روا اسوت رمزارز ههان

کوووه بوووا اسوووتفاد  از  

پروتکووول منبوووع بووواز 

کوین توسوعه داد   بیت

)مارنووود  شوود  اسووت  

Litecoin.  

 کوین هیچ مالکی ردارد )بدون واسطه شبکه بیت. 

  است.غیرمتمرکز 

  استمتن باز. 

 کندیم استفاد  یبلوک ر یاز  ناوری زرج. 

 شود. در این شبکه استخرا  سکه توسط ماینرها ارجام می 

 به هو    را هاتراکنش هایبلوک ماینرها با زل یک م لله مااسباتی

 کووین بیوت  و توراکنش  سروی ، کارمزد ها در قبالکنند. آن متصل

 . گیرردمی هایز  هدید

 تن ی  برای شبکه  شد روشتهد ها در کُشررخ پادات و کارمزد تراکن

 توارند سی وت  را  ریوب دهنود یوا    رها رمیشد  است؛ بنابراین ماینِ

 . شبکه رمایندوارد و از هایی دیگری تولید  را کوینبیت اینکه

 شودمی رصف سال رهار هر ماینِرها پادات. 

 بود خواهی  کوینبیت میلیون 21 زنور ما شاهد تیدررها. 

 هاوینکآلت

هایی که براساس کوین

پروتکووول منبوووع بووواز 

کوین ری وتند، اموا   بیت

دارای پروتکل و مجوز 

شد  خاص خود توزیع

هووای ه ووتند. رمورووه 

هووا  شوود  آن شووناخته

  اِتِریوم و ریپِل است.

کوین از بیت ترتر و ارزانهای سریعتراکنشارجام  هاویژگی اللی آن

 (Adhami, 2020) است.
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 های کليدیویژگي تعریف گروه 

 توکن

روووای رمووزارز  توووکن 

بور روی   اغلباست که 

 ر یوو پلتفوورم یووک زرج 

دیگووور ایجووواد  یبلووووک

بوور هووا شووود. تووکن موی 

 یبلوک ر یروی یک زرج

دیگووور، یوووک دارایوووی 

دیجیتووووال ما وووووج 

با وهوود   ها. آنشوردمی

ارزت بوووازاری کوووه در 

یوک   معر  اختیار داررد

بوا   یکوین یا ارز دیجیتال

م ووتقل  یبلوووک ر یووزرج

 ,Aziz) ری وووووتند

2017). 

پشتواره  یدهند و دارایها را ارجام مییدارا یرمزرگار یرواها بهتوکن

 ییها... معر  رموره و یکاربرد یهاتوکن ،یارز یهاتوکن باشند.یم

 .ه تند رمزارز نیا از

رفعوان و بوازیگران   در ادامه بوا توهوه بوه تمرکوز پوژوهش بور شناسوایی و تالیول ذی         

 شود:و بازیگران  ارائه می فعانریذاکوسی ت  رمزارز تعریف 

 بوم رمزارزها ههوت  سازان در زی تگااران و تصمی بازیگران: بازیگران، سیاست

 ه تند. بوم تیزگاار در این تاقق راهکارها و قارون

 شود کوه در تاقوق   های زقیقی و زقوقی گفته میرفعان به شخصیترفعان: ذیذی

 ه تند. ریرپایتأثراهکار مربوکه تأثیرگاار/

 

 روا گیری اولین رمزارز جهانروند شکل .0-6

رویدادهایی اسوت کوه    ررد یدربرگ یبلوک ر یکوین و زرجگیری بیترورد تاریخی شکل

شد  و در ارتها منجر به  ارباشته ه  یهای یک ساختمان بر روها همارند بلوکدر خالل سال

وز  مالی و مرتبط با  ناوری در ایون  رویدادهایی توأمان در ز .ظهور این  ناوری شد  است

ها رخ داد  است. در ادامه برآری  تا رویدادهای مه  و تاریخی زوز  مالی و مورتبط بوا   زمان

  ناوری را برشماری .
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مویالدی )ابتکوار    1881شاید بتوان گفت که ورود و ثبت اکالاوا  در رایاروه در سوال    

هوای  دهوه  درناوری است. پ  از آن و در زوز    شد گااشتههرمن هولریث  اولین بلوک 

ریزی، الکتروریکی و دیجیتالی میالدی بود که ساخت اولین رایاره قابل بررامه 1721و  1751

بنودی   ، کبقوه های مبتنی بر روار هایگزین شدردها با ماشینکار  پارچباقابلیت رمزگشایی )

 / رویودادها و ریوز ایجواد    هوای داد ، ریواز بوه ردیوابی و ثبوت اکالاوا      و ساماردهی پایگا 

 .(Biles, 1989) رخ داد 1ای با هد  ارتباکا  بیشترهای رایارهشبکه

 ، 1721)دهه  های داد در ادامه استفاد  از قوااد ریاضی در تدوین قوااد ارتباکی پایگا 

 مویالدی،  1781در سوال   2هوا ایجاد زبان استاردارد دسترسی و تغییر اکالاا  در پایگا  داد 

  با هد  ارتباکا  بیشوتر در سوط    1787های مالی و شبکه ههاری اینتررت )جاد شبکهای

کووین  ی بیوت ریو گشوکل در  موؤثر به وقوع پیوست که همگی از رویدادهای  ناوراره  ههان

 شورد.برشمرد  می

شد  با زوز   ناوری کمی متفاو  است. در این زوز  ریواز بوه   در  نای مالی، را   کی

)باروک مرکوزی    تشکیل سی ت   ودرال رزرو که با -سی ت  پولی در کشورها کنترل مرکزی 

. این رورود در  مطر  شدانوان اولین بلوک به -میالدی شکل گر ت 1713آمریکا  در سال 

المللوی همورا    های پولی و مالی مرکوزی داخلوی و بوین   ها به ر امارتها با ادم اکمینان ملت

ریاز بوه یوک ر وام پوولی     های دیگری به وقوع پیوست. ها رویدادگردید. در خالل این سال

ها )برتون وودز دولت-المللی با هد  کنترل کردن روابط پولی میان ملتکامالً مشورتی بین

 ، ایجاد ااتبار برای اشخاص براساس سابقه هور شوخص )گوردت ز واج،     1744در سال 

های ااتبواری در سوال   ر ی کاریگشکلها )زداقل درآمد و ...  رزد مؤس ا  مالی و بارک

، 3روز ، زا  مراهعه به بارک/ در دسترس بودن خدما  مالی در تمام سااا  شباره1751

ی بوارک نیبو ریاز به ارتباکوا  موالی    ، 1721در سال شک ت سی ت  پولی هماهنگ ههاری )

اهمیوت توا وق همعوی    و هوا  کوام زبواج دا   ، ترکیدن 1723ی )سوئیفت در سال المللنیب

                                                           
1  . ARPANET. 

2 .SQL. 

3.ATM.  
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  و 1771هوای واپ وین دهوه    های اهتمواای )در سوال  گیری شبکهع  در خالل شکل)اهما

مویالدی کوه منجور بوه ورشک وتگی تعوداد زیوادی از         2118باران مالی ههواری در سوال   

کوین در ب تر زرجیور  بلووکی اثرگواار    گیری بیتالمللی شد، همگی در شکلهای بینبارک

 .شد  استکشید   ریبه تصو 1الب شکل ین روردها در قا (cpcu, 2017) بود  است 

 
 گیری اولین رمزارزبر شکل مؤثرروندهای تاريخي فناورانه و مالي  -0شکل 

در پاسود بوه    -یبلووک  ر یزرجدر ب تر -روا سایر رمزارزهای ههانو  نیکوتیب نیبنابرا

اس اسو  ایون  المللی شکل گر وت. بور  ی پولی مرکزی داخلی و بینهار اماملکرد رامناسب 

پردازرد. ا راد بدون واسطه رهادهای متمرکز، در یک ب تر امن و شفا  به ارجام مبادال  می

توارند بر مبادال  ر ار  داشوته و از کریوق   کنندگان میی همه استفاد بلوک ر یزرجدر ب تر 

 .شودها برای همه اانا تنمین میثبت رکوردها و ایجاد ااتماد، امنیت تراکنش

 

 نفعان/ بازيگران اکوسیستم رمزارزها در ساير کشورهامند ذیظامبررسي ن .0-9

رفعوان و بوازیگران   هوا در زمینوه ذی  های اخیر تعداد مشخصوی از پوژوهش  در کی سال

هوایی  . در این بخش به مرور ایون مقواال  و پوژوهش   شد  استاکوسی ت  رمزارزها ارجام 

 پردازی .  می
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شود   براساس مطالعه ارجام: (6100، )هلند 1تهرساله کارشناسي ارشد در دانشگاه توئن

دربرگیرروود  مشووتریان/کاربران، تجووار و بازرگارووان،  رفعووان رمووزارزذیدر دارشووگا  توئنتووه، 

 ه تند. 2کنند  خدما  پرداختارائههای تجاری، دولت و بارک

ررود  دهند و تمایول دا تجار ارائه می گاران/رخود را به باز یهامشتریان/کاربران، سفارت

روسارا  قیمت و ادم تمایول   لیتجار به دل .لور  رمزارز پرداخت رمایندههزینه خود را ب

شود  را  رمزارزهای دریا ت 3کنند  خدما  پرداختارداز رمزارزها، با استفاد  از ارائهبه پ 

. در ارتها، کاالها برای رمایندبه پول رقد تبدیل کرد  و سپ  به ز اج بارکی خود منتقل می

 گوااری را بور اهود  دارد   رقوش قوارون   نشود. دولت ریوز در ایون میوا   مشتریان  رستاد  می

ر وبت   کنند  خدما  پرداخوت ارائهدر این میان در هر کشور متفاو  است .  یگاار)قارون

رمزارزهوا را در مقابول    هوا رماینود. آن اقدام موی کارها به پایرت رمزارزها وک ب به ترغیب

 2این رارروج در قالب شوکل   .کنندی) یا   تبدیل م  ی  به پول رقدمقدار کمی هزینه )

 .(Spenkelink H. , 2014) شد  استکشید   ریبه تصو

 
  2114 نک،ی)اسپنکل اکوسیستم رمزارز نفعانبررسي ذی -6شکل 

                                                           
1. The University of Twente. 

2. Payment System Provider (PSP). 

3 .Ibid. 
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گور یوک   ارائهدارشگا  کوئینزلند استرالیا  (:6102پژوهش دانشگاه کوئینزلند )استرالیا،  

مویالدی اسوت. در ایون روارروج      2115در سال  یرفعان ارزهای دیجیتالاز از ذیاردرش 

)دولوت و مراهوع توأمین ااتبوار بودهوه ، کواربران رهوایی )مشوتریان، دالالن/          التورهاورگ

کوز مبوادال  و... ،   هوا، مرا هوا، پورتوال  دهندگان خدما  مالی )باروک بازان و ... ، ارائهسفته

هوا و  دهندگان کیف پول،  رایندهای پرداخت، پلتفرمدهندگان زیرساخت )ماینِرها، ارائهارائه

های کواربردی ، بازرگاروان/ تجوار، کارآ رینوان     های پول و بررامهدهندگان )کیف... ، توسعه

در قالب شوکل   . این رارروج(Ally, 2015)ارد رفعان زوز  رمزارز معر ی شد انوان ذیبه

 .شد  استکشید   ریبه تصو 3

 
  2115 همکاران، و یاال)نفعان رمزارز انداز ذیچشم  -9شکل 

 

در شود  کوه     به بوازیگراری اشوار    2115در گزارت دِلویت ) (:6102گزارش دِلويت )

اسواس باروک   گر رقش کلیدی در زوز  رمزارز ه تند. بور ایون   زمایت دولت ارائه لور 

هوا  شد  و م لول تأییود مجووز ، باروک   توزیع د تر کلکنند  پول در انوان ارضههمرکزی )ب

کننود  کلیود خصولوی/ اموومی و     شود  و ایجواد  توزیع د تر کلانوان رگهبان و متولی )به
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د تور   ورد در  انوان یک پردازرد  مناصربهاتصال آن به هویت کاربر رهایی ، کاربر رهایی )به

آوردن پوادات مربوکوه  و    بوه دسوت  برای پردازت یک معامله و  شد  در رقابتتوزیع کل

 کشوید   ریبوه تصوو   4 شکل قالب در بازیگران ها از بازیگران اللی خواهند بود. اینلرا ی

 .(Deloitte, 2015)ارد شد 

 
  2115)دِلویت، دولت  طرف از شدهحمايت رمزارز کلیدی بازيگران -0شکل 

 

 وِسوترن  گروهوی از  پژوهشوگران دارشوگا    : (6107دا، پژوهش دانشگاه وِستترن )کانتا   

ارود. زاکمیوت     مقوله زاکمیت رمزارز را در دو دسته داخلی و خارهی تق ی  رموود  2112)

ها  اثرگاار است. زاکمیت خوارهی رموزارز ریوز بوه رفووذ      ها )مشو داخلی بر کرازی ارگیز 

  بوازیگران  1رد. در هر سط  بایود ) ها و اموم مردم ب تگی داشد  توسط هامعه، رسارهاامال

 .(Hsieh YY, 2017)   ررا این بازیگران توارمند ه تند2قدرتمند شناسایی شورد و )

هوا ؛ سوط    سوط  زرجیور  بلووکی )ماینِرهوا/ ااتبارسونج      حاکمیت داخلي دربرگیرنده:

 دهندگان  و سط  سازماری )شبکه غیرمتمرکز و ...  است.پروتکل )توسعه

در ایون سوط     -سط  هامعه )مودل توسوعه منبوع بواز     ي دربرگیرنده:حاکمیت خارج

گیوری/ اهمواع   هوای تصومی   رفعان اکوسی ت  با توهه به مدل شبکه و مودل بازیگران و ذی

توارند از کریق کنتورل  های مختلف میشورد ؛ سط  رساره )در این سط  رسارهشناسایی می

رسواری،  از کریوق اکوالع  -اسطه اکالااتیانوان یک وهای زقوقی بهگیریمالکیت و تصمی 
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رفعوان الولی سوازمان توأثیر     رقش مهموی را ایفوا کننود و بور ذی     -ر ار  و اثرا  ااتباری

هایی برای یادگیری یا درک  ناوری بگااررد  و سط  اهتماای )این سط  مربوط به  عالیت

 وتر  وسویعی از   و امور مرتبط با آن است. در زوز  رمزارزها،  شوار اهتمواای راشوی از گ   

در  -دهنوودگان خوودما مارنوود تجووار، رگوالتورهووا و ارائووه -رفووع خووارهی هووای ذیگوورو 

 ها مشهود است . گیریتصمی 

 .شد  است کشید  ریبه تصو 5شکل  قالب در بازیگران این

 
  2112)دارشگا  وِسترن،  رمزارز حاکمیت/بازيگران -2شکل 

 

سووووایت براسوووواس گووووزارت وج stakeholdermap.com (6107 :)ستتتتايت وب

stakeholdermap.com   پردازرود.  ، در اکوسی ت  رمزارز بازیگران مختلفی به ایفوای رقوش موی

 ، کننود کوین استفاد  میبیت  ناوریکه از ) هاها/ ارجمناتاادیهی، مراکز پژوهش/ هادارشگا 

، 1رهان ِو لَ وری ، دهنودگان توسوعه ، کووین هوای خوودپرداز بیوت   دسوتگا  ، کاربران مشتریان/

 هوای ا وزار دهنودگان سوخت  ارائوه ، رهوا ماینِ، تجوار  گاروان/ رباز، دهندگانوام، گاارانسرمایه

رگوالتورهوای  ، بازانفتهسَ دالالن/، پژوهش و توسعه رهادهای ، ستخرهای ماینینگاِ، ماینینگ

 رفعوان از امود  ایون ذی   دهنودگان کیوف پوول   ارائوه ، خزاروه دولوت  ، گوران معاملوه ، مالیاتی

 .(Morphy, 2017)تنده 

                                                           
1. Freelancers. 
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مویالدی خوود بوا     2118پارلمان اروپا در گزارت سال  (:6102)اروپا  پارلمانگزارش 

به معر ی رهادها و اشخاص موظف در اکوسی ت  رمزارز  «یبلوک ر یزرجرمزارزها و »انوان 

 پردازد.  می «بازیگران رمزارز»با رام 

رهادهوایی ه وتند کوه خودما  مبادلوه      اشوخاص یوا   ) 1لرا ی رمزارزکاربران، ماینِرها، 

 ؛ درماینو دریا ت موی  را آن هزینه مشخصی یدهند و در ازارمزارزها را به کاربران ارائه می

سوکه را   مکاری شبیه به بازار که کواربران مختلوف خریود یوا  وروت     ) 2های مبادال پلتفرم

 3پوول  فیو دهنودگان ک رائهارمایند ؛ تعامل میکور م تقی  با یکدیگر و بهارجام واسطه آن هب

هایی ه وتند کوه الوول  نوی     ا راد یا سازمان) 4مختراان سکها زاری ؛ ا زاری و ررم)سخت

رماینود  و  مییک رمزارز را توسعه داد  و قوارین اولیه را برای استفاد  از آن تن ی  زاک  بر 

ارز اولیه را در مقابول  رمز ،هایی ه تند که به کاربرانا راد یا سازمان) 5گان سکهدپیشنهاددهن

کور معمول ها بهارگیز  آن .دهندپیشنهاد می گاهی بدون دریا ت هزینهو  پرداختی مشخص

  از امود  بوازیگران   سوت ا هوا برای توسعه بیشتر سکه یوا ا وزایش مابوبیوت اولیوه سوکه     

. رموایی از ایون بوازیگران در قالوب     (HOUBEN, 2018)شد  در این گزارت ه وتند  معر ی

 .  شد  استکشید   ریبه تصو 2شکل 

 
  2118، رزیاسن و هوبن) بازيگران رمزارز -2شکل 

                                                           
1. Cryptocurrency Exchanges. 

2. Trading Platforms. 

3. Wallet Providers. 

4. Coin Inventors. 

5 . Coin Offers.  
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مویالدی بوه    2118در هووالی    Z/Yenگزارت گورو   Z/Yen(6102:) گزارش گروه 

یوک رموزارز و    گاارانانیبن)من ور  1پردازد. روآورانگیرردگان زوز  رمزارز میمعر ی تصمی 

ه تند ؛ کرازوان/ تن وی    -کوینمارند بیت -یک مقاله مؤس ان یک شرکت مالی یا روی ند  

)ا رادی که در کرازی یک رمزارز و سی ت  اقتصادی آن رقش داررد ولوی   2کنندگان استاردارد

)ا ورادی کوه اسوتفاد  از     3دهنودگان ا وزار؛ تورویج  دهندگان ررملزوماً کُدروی  ری تند ؛ توسعه

رماینود ؛  خرید و  روت رمزارز با پول رقد ترویج می واسطه تبلیغا  یا از کریقرمزارزها را به

گااران/ خریداران توکن )ا رادی کوه پوولی   ؛ سرمایه4های پرداختها؛ پردازرد ماینِرها؛ لرا ی

هوای اکوسی وت  آن   کنند تا بتوارند به توسعه یوک رموزارز و سوایر مؤلفوه    گااری میرا سرمایه

رگوالتورها )در زوز  مالیا ، موالی، زوری  خصولوی    بپردازرد ؛ بازرگاران؛ مشتریان؛ دولت؛ 

ی دهو سوازمان ها و استارداردسازی  و مجریان قارون از امد  این بازیگران ه تند. الگووی  داد 

 .(Leitch, 2018) شد  استکشید   ریبه تصو 2این بازیگران در قالب شکل 

 
  Z/Yen  ،2118)گرو  بندی بازيگران اکوسیستم رمزارزدسته -7شکل 

                                                           
1 . Initiator. 

2. Designers/Standard Setters.  

3. Promoters.  

4. Payment Processors. 
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 شده از فعاليت پژوهشيچارچوب مفهومي اوليه استخراج. 5

 یدر کراز یدیکل گرانیدر خصوص ارتخاج باز ریو مطالعا  اخ ا یبراساس مرور ادب

هوا،  دارشوگا   تیو ماوربوا  که برگر توه از مطالعوا  مختلوف    رمزارزها   ت یاکوس و توسعه

 گرانیاز بواز  ایهیو ل اولبوه مود  پژوهشگران  بود  است، ی بزرگ و بخش اموم یهاشرکت

 گرانیبواز  نیو ذکور اسوت ا   انیشوا  .رداا تهیوهش دست ژپ نیارمزارزها در  یدیو کل یالل

بوه   شد  )برای تدقیق اناوین استخرا  زوز  نیو ر ر خبرگان ا ا یمرور ادب جهیانوان رتبه

 یلول ا جیدن رتوا ورتور در بوه دسوت آ   قیو دق یبررسو  یبرا هیانوان مدل اولدست آمد  و به

هودول   قالوب  در شد ییشناسا یدیکل گرانیباز نیگر ته است. ا ارپژوهش مورد استفاد  قر

بوازیگران اکوسی وت     هوای گوزارت  و هوا همقالو  این بازیگران در اکثور . البته اردارائه شد  3

لور  م تقی  یا غیرم وتقی  مطور    به -هابه روع رقش و اثرگااری آن با توهه-رمزارزها 

پژوهشوگران و   دیو بوا توهوه بوه تأک    3 ذکرشد  در هدول گرانیاست که باز یهید. باردشد 

شوورد. مطالعوا    یم یمعر  یدیکل گرانیانوان بازها بهگر ته توسط آنلور  یهایبررس

براساس ماورهای مختلف و بوا توهوه بوه سواختار     -های پژوهش مختلف روت و یمورد

انووان بوازیگر   ها بوه ر تعدادی از  پژوهشبااث شد  که برخی بازیگران د -قلمرو پژوهش

 کلیدی و مه  معر ی رشورد.

، شود  اسوت  هایی که در بخوش قبول مورور و ازصواء     در این بخش و با توهه به مقاله

رفع تشری  انوان تعریف هر بازیگر/ ذیبراساس آرچه در هر مطالعه به-رفعان بازیگران/ ذی

انوان مثال روآوران و مختراوان سوکه بوا دو    به ارد.بندی شد گرو  دسته 12به  -شد  است

بنودی هوای   در یوک دسوته   -ولی بوه دلیول تعریوف یک وان در مطالعوا      -انوان متفاو  

شود  ریوز در قالوب    هوای ارجوام  ارد.  راواری بازیگران اکوسی ت  رموزارز در  پوژوهش  گر ته

   .شد  استارائه  3هدول 

دهنوودگان زیرسوواخت، یان، ارائووهبراسوواس بررسووی رتووایج  پووژوهش، کوواربران/ مشووتر 

هوای  کننود / پردازرود   ها، بازرگاران/ تجار، ارائهدهندگان، رگوالتورها/ دولت، لرا یتوسعه

 51رفعواری ه وتند کوه بویش از     بوازیگران/ ذی  ازهملوه ها پرداخت، مؤس ا  مالی و بارک
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مه ایون مجمواوه   ارد. در اداشد  به خود اختصاص داد درلد توهها  را در مقاال  مطالعه

 پیشنهادی مورد ارزیابی و تالیل هامعه خبرگان رمزارز در کشور قرار گر ت. 
 نفعان اکوسیستم رمزارزهاهای پژوهش پیرامون بازيگران/ ذیيافته -9جدول 
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 نفعان/ بازیگران رمزارزها اعتبارسنجي مدل پيشنهادی اکوسيستم ذی. 6

سووووازا رارروووووج از روت در ایوووون پژوهووووش بووووراا ااتبارسوووونجى و رهووایى

اسوووتفاد  شود    « و ااتباربخشی به دستاوردهای پوژوهش  دییتأاستفاد  از ر ر خبرگان در »

مرتبووط   تخصوص اسواتید مطلوع و داراا  پژوهشگا  ارتباکا  و  ناوری اکالاا از . است

ی ، از وزار  بلووک  ر یو زرجدر زووز  رموزارز و    فیلتوأ )دارای  عالیت پژوهشی مرتبط و 

و از لنعووت ارائوه  مورتبط بوا  نواوری     گواار استیسارتباکا  و  ناوری اکالاا  مدیران 

 روت گلولوه  بوه -خبور  هشتدرمجموع بوه تعوداد -رمزارز  مرتبط با دهنودگان خدموا 

و  وهوى بوه تبوادل ر وور کوى هل وا  متمرکوز گر اساسگردیدرد. بر این  بر وى ارتخواج

برای تعیین روایی ماتووایی از مودل    .پرداخته شد اهزای رارروج پیشنهادیسوازا رهایى

و « وهود آرها ری مفید بود  ولی ضرورتی به»، «ضروری ه تند»پیشنهادی کیف سه زالته 

 .(CH., 1975) استفاد  شد  است. 1و  1، 2با ااداد متناظر « غیرضروری»

، همگووى از منابوووع مختلوووف    3هوودول   در شود  ییشناسوا بازیگران وه اینکوه با توهه ب 

هوووا اختال ووى   بودروود، دربار  تأییووود وهوووود آن   اسووتخرا  شوود  و از ر ر مرهع، معتبوور

ربووود.  مطور   هوا بوودن آن« غیرضورورا»ر ورا در موورد  بیون خبورگان وهوود رداشوت وما

یوووا  « ضوورورا ه ووتند»هووا بووار  بووود کووه آیووا ایوون اامل در ایوونهووا بیشوتر اختال 

بورای ایون من وور بررسوی      «.هوا ری ووت مفیوود بووود  ولوى ضرورتوى بوه وهوود آن»اینکووه 

 ر ور  در کوه  دارد کواربرد  زمواری  روایی ماتوا روایی ماتوی ضروری تشخیص داد  شد. روت

 و معر وی   اسوت  یو اسوتنباک  واضو  ر بتاً  یهاامیپ زاوی که) اا اکال وسیله تبادل یک باشد

ریواز   قنواو   بوا  رابطه در باال بینش و ارتزاای سط  هنگامی که. تبیین گردد کاربردیلور  به

پژوهشوگران   اسوت،  گ وترد   پیوام  پیرامون یوک  و ماتوا در استنباط دامنه که زالتی در و است

کنند که در ایون میوان روت ابوداای الوشوی در ایون       ستفاد ا ماتوا رویکرد روایی از  تیبایم

 ضورور   بور اسواس   اانوا  دقیوق  قنواو   امکوان  شد  است. این روت به کار گر تهپژوهش 

 در ت یو آ دربوار  هور   را خوود  ر ور  کوه  شودیم خواستهها آن از و آوردیمابزار را  راه   اهزای

 لاان رمایند. شد نییتع قناوتی مقیاس
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)گرو  بوازیگران اکوسی وت    بوه     اوامولاین یوک از  در ارتبواط بوا هور در این بخش

 ت.اسو پرداخته شد  2هاقناو میارگیون اوددا و  1ر وبت روایوى ماتووا برآورد

 2 و 1هووواا   رموول  وسویله را بوه  CVI و CVRتووان  موی   «الوشوووى »کبووق  رمووول 

 (CH., 1975) :مااسبه رمود
CVR = (ne – (N/2)) / (N/2)  (1    

ne   = ارد وتعداد خبرگارى که رأا به ضرورا بودن داد N  تعداد کل خبرگان 
 CVI = ∑CVR / Retained numbers (2 

Numbers Retained : هاا تأییدشد   تعداد آیت 

 اوودد خالووى بووراا زداقوول     -بوه تعوداد خبوورگان  با توهه -کبوق ر ور الوشوى 

CVR  اسوت. معیارهوواا   25/1خبور  اودد  هشتایون مقودار بوراا  شوود کوهیتعریف م

 :هواا مختلوف به کار گر ته شددر پایورت آیت  زیور

 مقدار که ىیهات یآ شرط بدون رتیپا CVR است؛ شتریب 25/1ها از آن   

 که مقدار  ییهات یآ رتیپاCVR یاودد  نیارگیو م مقدار و بود  1 و 1 نیماب هاآن 

 از شوتر یب کوه  دهدیم رشان تیوضع نیا) تاس 5/1 از شتریب ای یم او هاقناو 

 .  اردبود  موا ق مدر ر ت یآ ضرور  با خبرگان از یمیر

درلود را بورای    21بر این، براساس ر ر رادویک، پژوهشوگران زوداقل مقودار    االو  

تی قابلیت اکمینان روایی ارتخاج رمودرد. دلیل این امر آن است که میوارگین اوددی قنواو   

. رتوایج  (Chadwick, 1984)   بیشوتر اسوت  2درلد زالت بیشینه )مقودار   25از  5/1بیش از 

بوه تفکیوک بوازیگران در      4هوا قناو میارگیون اوددا و   3ر وبت روایوى ماتووا برآورد

 .شد  استارائه  4قالب هدول 

 

 

                                                           
1  . CVR. 

2.CVI  .  

3  . CVR. 

4  . CVI. 



 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 1411 ، شمار  رهل ، تاب تان  صلنامه المی امنیت ملی، سال یازده / 221

 

 گرانيباز کیتفک به ييروا شاخص و هاقضاوت یعدد نیانگیم محتوا، ييروا نسبت -0جدول

 CVR گریباز فیرد
 نيانگيم

 یعدد

 2 1 انیان و مشتربرکار 1

 1.25 1.5 مختراان سکه /روآوران 2

 2 1 رساختیدهندگان زارائه 3

 1.825 1.25 دهندگانتوسعه 4

 1.25 1.5 تجار /بازرگاران 5

 2 1 دولت رگوالتورها/ 2

 1.25 1.5 رساره 2

 1.25 1.5 ها پژوهش و توسعه/ دارشگای رهادها 8

 1.825 1.25 رمزارز لرا ی 7

 1.825 1.25 هاپردازرد  پرداخت /کنند ارائه 11

 1.25 1.5 هاارجمن /هیاتااد 11

 1.25 1.5 دهندگانجیترو /سکه شنهاددهندگانیپ 12

 2 1 یس ا  مالؤم ها/بارک 13

 1.825 1.25 سپار رهاو اِ انیزام 14

 1.25 1.5 بازاندالالن و سفته 15

 1.825 1.25 اپراتور یهاگرو  /رهانِیما 12

 

 ها و ارائه چارچوب مفهومي برای شناسایي بازیگرانتحليل یافته. 7

ی بلووک  ر یو زرجشد  و برای توضی  رقش  عاالن اکوسی ت  های ارجامبا بررسی پژوهش

. در این بخوش از  تشد  اسسازان و ... استفاد  رفعان، بازیگران، تصمی از واژگاری ر یر ذی

گوروه  مقاله و پ  از مطالعه دقیق مقاال  و بررسی ر را  خبرگی  عاالن در این زوز ، این

-که در شکل-رفعان )بازیگران غیرم تقی   اللی و ذی توان بازیگرانمیرسد که به ر ر می

ابتدا بوه  در این راستا،  رمود. از ه  تفکیکرا  -رمزارزها دخیل ه تندو اثرگااری بر گیری 

ی رارروج دهسازمانهای سازرد  رارروج مفهومی پرداخته؛ در ادامه منطق تعریف مؤلفه

 شود.به بازرمایی رارروج ازصاشد  اقدام می تیدررهارا بیان رمود  و 
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رفعوان  های الولی روارروج مفهوومی پیشونهادی هموان بوازیگران الولی و ذی       مؤلفه

آ ریناری در وهلوه اول از رتیجوه مورور    ین رقشاکوسی ت  رمزارزی کشور ه تند. وهود رن

ی دهو سوازمان   ازصواء گردیود  و در اداموه منطوق     3ادبیا  موضووای )هودول    سامارمند

رفوع یوا بوازیگر الولی      انووان ذی ها )بوه های رارروج مبتنی بر سط  اثرگااری آنمؤلفه

شود   بنودی  براساس قااد  رادویک  لور  4براساس ر ر خبرگان زوز  مطالعه )هدول 

 .  است

-یند شوکل اکه در  ر بودردک اری  اللی معر  بازیگران های چارچوب:تعريف مؤلفه

-من وور از ذی . همچنوین  دخیول ه وتند  ها گیری در خصوص آنو تصمی گیری رمزارزها 

که در خصوص رمزارزها  عالیت داشوته و   ه تندتمام ک اری )بازیگران غیرم تقی  ، رفعان 

   گااررد.دهی این اکوسی ت  اثر میبر ههت  و از آن استفاد  کرد

اسواس،  بور ایون    شتده(: های چارچوب )براستا  منقتت تعريتف   ي مؤلفهدهسازمان

دهندگان کیف های مبادال ، ارائهدهندگان زیرساخت )پلتفرمارائه ، مختراان سکهروآوران )

پیشونهاددهندگان  هنودگان/  دهوای اپراتوور، تورویج   / گر رهاماینِ، دهندگانتوسعه، پول و ... 

انوان بوازیگران الولی   ها بهکنندگان استاردارد و لرا یهای پرداخت، تن ی ، پردازرد سکه

س وا   ؤم، مشتریان و کاربرانبر این، االو  پردازرد. )م تقی   این اکوسی ت  به  عالیت می

، زامیوان ، گاروان و تجوار  بازر، بوازان دالالن و سوفته ، هوا ها و ارجمناتاادیه، هامالی و بارک

انووان  بوه  و ریز رسواره  هاپژوهش و توسعه و دارشگا  رهادهای ، سپار رهااِگااران و سرمایه

بازیگران غیرم تقی  به ایفای رقش خواهند پرداخت. شایان ذکر است که دولت )زاکمیوت   

دلیول اینکوه    البتوه بوه   دهی اکوسی ت  اثرگاار خواهند بود.رگوالتوری بر شکل واسطهبهریز 

 خورو   و هادولت خزاره ب ا برره شورد،رمی کنترل کشوری و دولت هیچ توسط رمزارزها

 داشت.   خواهند اثر ارز

رفعوان/  براساس مجمواه موارد  و ، روارروج مفهوومی پیشونهادی بورای معر وی ذی     

 ریبوه تصوو   8های ایون پوژوهش در قالوب شوکل     بازیگران اکوسی ت  رمزارز مبتنی بر یا ته

 .شد  استکشید  
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 نفعان/ بازيگران اکوسیستم رمزارزچارچوب پیشنهادی ذی -2شکل 

 

 ها برای کشورهای آموختهی و درسبندجمع. 8

شاهد ارجوام   ردر بهرغ  توهها  زیاد کی رند سال اخیر ر بت به مقوله رمزارزها به

و  رمزارزهوا ایجواج   هوای بوالق  در این زوز  ه وتی . ظر یوت   سامارمندهای دارشی  عالیت

ای هوای توسوعه  سوازی و  عالیوت  تری را در ررخه تصمی کند که بازیگران رقش پرررگمی

 مربوکه ایفا رمایند. 

یوک روارروج   »رتایج ایون پوژوهش اوالو  بور ارائوه       پژوهش و دامنه اثر آن: قلمرو

 ریتوأث ارود  توموی  «رفعان اکوسی وت  رموزارز  مفهومی برای شناسایی و تالیل بازیگران و ذی

ی ایون لونعت در   گواار اسوت یسها در ررخوه  کارگیری این گرو مهمی در م یر توسعه به

بوا  -ی موهود   منابعها )کشور داشته باشد. در این پژوهش سعی گردید  تا با بررسی مقاله

ر بت به ارائه یک رارروج مفهومی بورای   -رفعان رمزارزماوریت شناسایی بازیگران/ ذی

 سوامارمند ن در اکوسی ت  رمزارز اقدام شوود. در ایون راسوتا، پو  از مورور      شناسایی  عاال
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هودا شود  و    رفعوان یذسوازان  از  شد ، پیشنهاد شد تا بازیگران )تصمی های ازصاپژوهش

 . ارائه شودهمچنین یک مدل هامع برای شناسایی تمامی  عاالن در زوز  رمزارز 

هوای  موضوع توهوه داشوت کوه مطالعوه     باید به این روی پژوهشگران:محدوديت پیش

 با توهوه بنابراین بود  است؛ شد  در خصوص ابعاد غیر نی این موضوع ب یار مادود ارجام

رفعان و ریز با بررسی و اامال ها، براساس مدل هامع شناسایی بازیگران و ذیبه مادودیت

رفعوان/  یتورین روارروج بورای ترسوی  ذ    ر ر خبرگان این زوز  سعی گردید توا مناسوب  

 . ارائه شودبازیگران این  نا 

هوا و  گور یوک تصوویر روشون از ماورک     این رارروج ارائه پذيری پژوهش:کاربست

گوااری مشوخص و   گیران با هود  های اللی در اکوسی ت  رمزارزها است. تصمی پیشران

هوا  های قوی و تأثیرگاار و ایجواد همکواری و تعامول هرروه بیشوتر میوان آن      شناخت گر 

 باشند.   داشتهرفعان ی بهینه را از این شبکه بازیگران/ ذیبرداربهر توارند می

رکته زائز اهمیوت در  پوژوهش زاضور معر وی گروهوی از بوازیگران و        نوآوری پژوهش:

رفعان اکوسی ت  )در قالب رارروج مفهومی پیشنهادی  رمزارز اسوت کوه بودون مشوارکت     ذی

سی ت  رمزارز دور از تصور خواهد بود. زلقوه مفقوود    ها، امکان املکرد مطلوج اکوهمعی آن

سازی و اقداما  مشارکتی زوز  رموزارز و در گوام اول؛ شوناخت بوازیگران و     در  نای تصمی 

روای اثرگااری خواص خوود را در املکورد اکوسی وت  خواهنود      رفعان است که هر یک به ذی

 ن اکثراً مادود و رامتوازن ه تند.دهد زمین بازی و بازیگراداشت؛ هایی که تجربه رشان می

آفرينتي براستا    هتای نقتش  های پژوهش )تعیین حتداقل آموختهپیشنهادها و در 

شد  در سایر کشوورها، ر ورا  خبرگوی،    براساس تجربیا  گزارت چارچوب پیشنهادی(:

دولوت در زمینوه اسوتخرا      لتیهاقتصادی  ونی یکمتالیل اسناد  رادستی موهود )مصوبه 

کوارگیری  روا، الزاموا  باروک مرکوزی در زمینوه رمزارزهوا، الزاموا  بوه       ای ههوان رمزارزه

شد  الزم تجهیزا  استخرا  وزار  لمت و ...  و همچنین موارد مبتنی بر رارروج ارائه

ی در زووز  رموزارز   گااراستیسگیری/ است تا مراهع و رهادهای زیر در خصوص تصمی 

 ند:داشته باشدر کشور دور یک میز زنور 
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 هوا  انوان مرهع ااتباردهی در زوز  رمزارز و رهاد راظر بر  عالیتبارک مرکزی )به

 های پرداخت .ها و پردازرد ها، مؤس ا  مالی، لرا یو ر تار بارک

 هوا و ر توار   انوان رمایند  و رهواد رواظر بور مجوزهوا و  عالیوت     وزار  لمت )به

 بازرگاران و تجار .

 ئ  و تعیین مجازا  و ر ار  بر ر تار کلیه بوازیگران  مراهع قنایی )شناسایی هرا

 رفعان .و ذی

 گواار در زووز  قلمورو کواری و     انووان سیاسوت  ی  نای مجازی )بوه اال یشورا

 دهندگان .دهندگان زیرساخت و توسعههای روآوران، ارائه عالیت

 ان دهنودگ رووآوران، ارائوه   لگریت وه انوان وزار  ارتباکا  و  ناوری اکالاا  )به

 سنجی .کنند  زیرساخت هویتدهندگان و تأمینزیرساخت، توسعه

 گیر در خصووص موضووع اسوتخرا  و ر وام     انوان راظر و تصمی وزار  ریرو )به

 تعر ه مربوکه .

 تووان در  شود  موی  توسعه این زوز  پژوهشوی و بور اسواس رتوایج ارائوه      من وربه

-ری ارجام داد تا از الیوه خصوص بازیگران غیررسمی زوز  رمزارز تاقیقا  بیشت

به شکلی بوا قابلیوت دسترسوی     تیبا  عال -های ایشان های تاریک و مبه   عالیت

هوا و  آورد توا بتووان در سی وت     به دستاکالاا  بیشتری  -ضعیف به این گرو 

 ی را به ارجام رسارید.   مؤثرساز، اقداما  مراهع تصمی 

  شود  در موورد   های ارجامعدود پژوهشیکی از م انوانبهر ر به اینکه این پژوهش

، تاقیق مب وکی بر مبنای رتوایج  استمعر ی بازیگران رمزارز  من وربهارائه مدلی 

توارد اداموه  شد  در خصوص تمرکز بر اقداما   عاالن اقتصادی این زوز  میارائه

 این پژوهش را به اثرگااری بیشتری راهبری رماید.  

شود  در ایون   بور اسواس رتوایج زالول از مطالعوا  ارجوام      و  شنهادشد یپر ر به موارد 

هوا  توارد کارایی تصومی  ساز دور یک میز میزمان بازیگران تصمی پژوهش، ادم زنور ه 

 را کاهش دهد و اثرگااری الزم را بر بازیگران غیرم تقی  )سط  دوم مدل  رخواهد داشت.
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