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 5/6/1400پذیرش نهایی:      24/4/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده

های کارآفرینی در کسب و کارهایی است که متأثر از رویکرد غالب توسعه در جامعه اطالعاتی، تشخیص فرصت

د. توجه به این مهم که انداز بازار جهانی ایجاد کناقتصادی امن و با سیستم مدیریتی دقیق و قابل اعتماد و با چشم

د؛ مفهوم جدیدی بنام زنجیره تأمین کارآفرینانه شونآیند و چگونه تشخیص داده میها چگونه و در کجا پدید میفرصت

با یک تفکر قدرتمند نوآورانه در عصر پسامدرن بوجود آورد که کل زنجیره تأمین کارآفرینی را محلی برای جستجوی 

بررسی نقش فناوری "رو، پژوهش حاضر با هدف گردد، از اینهای کارآفرینانه متصور مییتروز کرن فعالها و بهفرصت

های مختلف جغرافیایی، که اغلب در عرصه "بالکچین در بهبود عملکرد زنجیره تأمین کسب و کارهای پسامدرنیته ایران

وصیفی ـ تحلیلی و از نوع به شکل کسب و کارهای اینترنتی نمود پیدا کرده است، طراحی شد. روش پژوهش ت

 لیتشکنفر  178به تعداد  رانیا ینترنتیا یکسب و کارها نیمتخصص هیرا کل پژوهش نیا یجامعه آمارکاربردی بود. 

د. آزمون آلفای انتخاب شدن ی(دلف)متخصص  یشورابه روش عنوان حجم نمونه و  بهنفر  51که در مجموع  دنددایم

، 84/0، 90/0های اجتماعی و مؤلفه زنجیره تأمین به ترتیب، های مالی، نوآوریوریمؤلفه فردی، نوآ 4کرونباخ برای 

ها نشان داد بین همه استفاده شد. یافته SPSS20افزار  ها در محیط نرممحاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده 94/0و  90/0

بهبود عملکرد زنجیره تأمین رابطه مثبت  نگری کاربران، با کاربرد فناوری بالکچین درمتغیرهای مستقل بجز متغیر آینده

های متغیر )شبکه 5داری وجود دارد. همچنین، بین تمامی متغیرهای مستقل واردشده به معادله رگرسیون  و معنی

درصد از تغییرات عملکرد زنجیره  72ابهام( حدود اجتماعی، بهبود خدمات بانکی، شفافیت مالی، ویژگی قدرت تحمل

مسیر نیز نشان داد به ترتیب متغیرهای حوزه قانونی، سیاسی کنند. نتایج تحلیل ی اینترنتی را تبیین میوکارهاتأمین کسب

های اجتماعی؛ شفافیت مالی؛ بهبود خدمات بانکی؛ قدرت تحمل ابهام بیشترین اثرات مستقیم و و مدیریتی؛ شبکه

 کنند.ایران تبیین می غیرمستقیم فناوری بالکچین بر عملکرد زنجیره تأمین کسب و کارهای

 .مناطق جغرافیایی، کسب و کارهای جدید ،فناوری بالکچین، زنجیره تأمین واژگان کلیدی:
 

                                                           
  Email: dr.sadeqi35@gmail.com * نویسنده مسئول 1

 :نحوه استنادهی به مقاله
های جدید اطالعاتی در توسعه عملکرد زنجیره تأمین کسب و کارهای پسامدرنیته ایران. فصلنامه نقش فناوری(. 1400) نسب، محسنصادقی داود، سیدعلیرضا،آل

 .Doi:10.29252/gsma.2.3.63 .63-82. صص (7) 3، شماره دومسال مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی. 
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(نسبصادقیداود و آل)... .های جدید اطالعاتی در توسعه عملکرد زنجیره تأمیننقش فناوری  

 

 . مقدمه1

های زیستی پیرامون عملیات در چند دهه گذشته، دغدغه

های مختلف را بر آن داشت تا از تولیدی صنایع، سازمان

لف زنجیره های نوین در فرآیندهای مختاقدامات و فناوری

(، در این 1: 1395پور و همکاران: تأمین استفاده کنند )قربان

میان، با گسترش اینترنت و به دنبال آن رشد کسب و 

-کارهای اینترنتی در نقاط مختلف دنیا، مشکالت و چالش

های موجود در فرایند زنجیره تأمین خدمات در مناطق 

راساس مختلف جغرافیایی مورد توجه ویژه قرار گرفت. ب

ی جهانی کارآفرینی، همبستگی قوی میان رشد اقتصاد بیانیه

ی ملی و سازمانی وجود ملی و سطح فعالیت کارآفرینانه

طوریکه در اقتصاد (. به36: 1387دارد )خنیفر و وکیلی، 

ها ارزش افزوده های آنهای انسانی و ایدهمدرن، تخصص

ساس، محیط (. بر این ا1395کند )مرادی، بیشتری تولید می

های مختلف جغرافیایی پسامدرن، بشدت رقابتی در عرصه

های فعاالن اقتصادی را وادار کرده است تا به دنبال روش

جدید برای بهبود مزیت رقابتی خود باشند. مدیریت زنجیره 

-های اثربخش در بنگاهیکی از استراتژی تأمین کسب و کار

نند برای تواها میهای فعال اقتصادی است که شرکت

افزایش مزیت رقابتی محصوالت خود در نقاط مختلف دنیا 

الریجانی و همکاران، محمزادهمورد استفاده قرار دهند )

 (. 132: 2009، 1و چن 87: 1398

در این میان، آنچه از اهمیت روزافزونی در رویکرد 

کارآفرینی برخوردار است، توجه به این مهم است که 

آیند و چگونه تشخیص پدید می ها چگونه و در کجافرصت

 2لید؛ در راستای رسیدن به این مهم ویلیام بیشونداده می

دهد که دربرگیرنده یک ی قوی را ارائه می(، ایده1397)

تفکر قدرتمند و مفهوم جدیدی در عصر پسامدرن، بنام 

                                                           
1 Chen 
2  Lee 

زنجیره تأمین کارآفرینانه است. وی معتقد است، کل زنجیره 

کنندگان تا مشتری کننده تأمینتأمین تأمین کارآفرینی )از

های ها و بروز فعالیتمشتریان( محلی برای جستجوی فرصت

های مختلف جغرافیایی است )لی، کارآفرینانه در عرصه

به عبارتی، جهانی شدن اقتصاد و افزایش رقابت (. 1397

های نوآورانه و برتر را در تجاری، اهمیت کاربرد روش

 های تأمین افزایش داده است.رهرسیدن به اهداف زنجی

دهد خدمات های متعدد نشان میبینیاز طرفی، پیش

و  3جزء الینفک رشد در اقتصاد جهانی است )آرنولد

های اخیر به وضوح دیده (، و آنچه در سال2011همکاران، 

شود توجه به این واقعیت است که به دنبال افزایش می

یش روزافزون رقابت در انتظارات مشتریان و به تبع آن افزا

عرصه ارائه همزمان محصوالت و خدمات، رقابت بین 

های تأمین داده ها جای خود را به رقابت بین زنجیرهشرکت

( و همواره یکی از 84: 1398است )صادقی و همکاران، 

های اصلی کسب و کارها، رسیدن به سهم بازار دغدغه

ت موجود، این امر باشد و با توجه به تعمق در مطالعابیشتر می

با داشتن هماهنگی و تشریک مساعی در کل زنجیره تأمین و 

های رقابتی از جمله داشتن در نتیجه رسیدن به توانمندی

نوآوری، تحویل به موقع، کیفیت محصوالت و هزینه کمتر 

الدینی، تل زالی و شمسو غیره قابل دستیابی است )یاریان

1395 :2.) 

های مخابراتی و فناوری در این میان، با گسترش

سازی سیم، رمزنگاری و مخفیارتباطی، به ویژه ارتباط بی

های ارتباطی شده است. اطالعات، یکی از ضرورت

رمزنگاری اطالعات نه تنها مختص اطالعات نظامی و امنیتی 

ها و های دیگر همچون دادهاست، بلکه در بسیاری حوزه

ی از راه دور، هاهای پزشکی، ویدیو کنفرانسپرونده

طور اطالعات هویتی افراد و یا اطالعات یک سازمان به

                                                           
3
 Arnold 
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رود. همچنین حفظ حریم خصوصی افراد گسترده بکار می

آبادی و باشد )نعیمپذیر میبه سادگی با رمزنگاری امکان

(. براساس آمارها، در ایالت متحده 33: 1393همکاران، 

یص داده شده ها به طور متوسط بودجه تخصآمریکا، سازمان

-درصد بودجه خدمات فن 40به حوزه امنیت خود را از 

اند درصد افزایش داده 55به  2006آوری اطالعات در سال 

ایران نیز، با (. 2008و ریچاردسون،  2007، 1)ریچاردسون

درصدی اتصال اینترنت و جوانی جمعیت  87ضریب نفوذی 

-میلیون جوان( و تعداد چشمگیری فارغ 24)بیش از 

های مالی و فناوری، یکی از جوامع دارای التحصیالن حوزه

پتانسیل زیاد برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی مبتنی بر 

ترتیب، (. بدین123: 1399فناوری است )مرادی و همکاران، 

با توجه به توسعه کاربرد فناوری ارتباطات و اطالعات در 

 توانصنعت و خدمات کسب و کارهای اینترنتی می

روز رسانی اطالعات افزایش یافته و تشخیص، ثبت و به

های اقتصادی بهبود یابد گیری بنگاهقدرت کنترل و تصمیم

 (. 2017، 2)مینز

های انبوه چین یک ساختار نگهداری دادهفناوری بالک

(؛ 2016، 3توزیع شده مبتنی بر شبکه است )ساتیو و همکاران

م برای استفاده از این های مختلفی از علوکه به تازگی حوزه

های تأمین، مراکز کنند. رمز ارزها، زنجیرهفناوری تالش می

های علمی، بهداشت عمومی و شهرهای سازی دادهذخیره

های این فناوری نوظهور هستند که هوشمند برخی از حوزه

و  4اند )شارمادر عصر پسامدرن مورد توجه ویژه قرار گرفته

-تواند با امنیت در جمعمی چین(. بالک2017همکاران، 

های معتبر، در هر یک گذاری دادهآوری انتقال و به اشتراک

از مراحل تولید، پردازش، انبارداری، توزیع و فروش 

محصوالت در مناطق جغرایایی مختلف امکان ردیابی 
                                                           

1
 Richardson 

2
 Means 

3
 Saito 

4
 Sharma 

، 5اطالعات و امنیت را در زنجیره تأمین افزایش دهد )فنگ

قال اطالعات با تکیه بر (. امکان تشخیص، ثبت و انت2016

RFID  و اینترنت اشیا همراه با ارتقای قابلیت اعتماد براساس

تواند میزان اطمینان به دانش حاصل از تجمیع ، میچینبالک

اطالعات را افزایش داده و مرجعیت بکارگیری آن را بهبود 

ای شدگی و دنبالهبخشد. دو ویژگی مهم بالکچین توزیع

های مشارکت کننده در ین بستر طرفبودن آن است. در ا

زنجیره تأمین به دو صورت دو به دو در خصوص جزییات 

(. از 2016و همکاران،  6هامورسند )لیزنجیره به توافق می

چین، اطمینان به عدم دستکاری مهمترین دستاوردهای بالک

ها و صحت اطالعات است که در سطح کالن، داده

کند. نیازهای ماد را تضمین میبرخورداری از دانشی قابل اعت

مشتری که تعیین کننده خصائص و میزان تقاضا است، از 

ریزی زنجیره تامین زای مدیریت و برنامههای برونداده

است، نیازها در فرایندی از باال به پایین تبیین و تدقیق شده و 

گردد، این تبدیل به مشخصات جذیی خدمت و محصول می

ار اجرایی را در سطح پایین تعیین مشخصات جزیی دستور ک

-نماید. این فرایند باال به پایین مجموعه تصمیمات را میمی

 (.2015، 7سازد )هان و پاکفیسکی

مثابه بنابراین، کارآفرینان به عنوان کنشگران اقتصادی به

پدیدار شدن تغییرات اقتصادی و تکنولوژی در جهان، با 

اقتصادی را  مناسباتو  های نوآورانه خود، روابطفعالیت

 اقتصاد، بدون که، مطالعهطوریتحت تأثیر قرار داده، به

درک نقش سازندگان آن )کارآفرینان( در ایجاد کسب و 

سان، به موازات ورود نیست. بدین پذیرامکان کارهای جدید

به جامعه اطالعاتی، شیوه رویایی با مشکالت موجود در 

های بسیار تالش(. 1395جوامع تغییر یافته است )مرادی، 

زیادی از سوی پژوهشگران و فعاالن حوزه فضای مجازی 

                                                           
5
 Feng 

6
 li-Huumo 

7
 Hahn  & Packowski  
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(نسبصادقیداود و آل)... .های جدید اطالعاتی در توسعه عملکرد زنجیره تأمیننقش فناوری  

 

کشور برای بهبود جریان اطالعات در حال انجام است. بهبود 

جریان اطالعات موجود بهبود دو جریان دیگر و بهبود 

کارایی و اثربخشی زنجیره تامین در کسب و کارهای 

کسب و کارهای ترتیب، بدیناینترنتی در ایران خواهد شد. 

ای که در جهت دستیابی به اهداف اینترنتی به عنوان مجموعه

خود و خدمات بیشتر و بهتر و به جهت اصالت خود نیازمند 

های به روز در جهت گیری هر چه بیشتر از فناوریبهره

باشد و ضرورت نهادینه شدن فناوری تر میخدمات با کیفیت

این، این پژوهش در شود. بنابربالکچین در آن احساس می

صدد پاسخگویی به این سوال اساسی است که فناوری 

های مختلف جغرافیایی تواند در عرصهچین چگونه میبالک

کسب و کارهای پسامدرنتیه  در بهبود عملکرد زنجیره تأمین

در ایران که اغلب به شکل کسب و کارهای اینترنتی نمود 

 پیدا کرده است اثرگذار باشد. 

پژوهی مطالعات مرتبط با ( خالصه پیشین1)در جدول 

نقش فناوری بالکچین در توسعه کسب و کارهای 

کارآفرینانه از نظر هدف تحقیق، نتیجه تحقیق، متغیرهای 

مؤثر منتج از پژوهش به اختصار آمده است. با توجه به 

نقش فناوری بالکچین در "های انجام شده، بررسیپژوهش

خدمت کسب و کارهای  بهبود عملکرد زنجیره تامین

و با رویکرد جغرافیایی و مکانی )نواحی  "اینترنتی

کوهستانی( موضوعی جدید است که تاکنون به آن پرداخته 

 شناخت و تحلیلنشده است. اما این تحقیق، برای دستیابی به 

فناوری  یهای مفقودهها و حلقهسیستماتیک شکاف

 و دررنتی کسب و کارهای اینتموجود  یتدر وضع بالکچین

اثرات آن بر ی الگویی یکپارچه و متوازن از نهایت ارائه

روی بهبود عملکرد زنجیره تامین کسب و کارهای اینترنتی 

( به 1ایران با رویکرد مکانی طراحی شده است. در جدول )

طور خالصه بخشی از مطالعات داخلی و خارجی در این 

دهد که زمینه آمده است. مطالعه پیشین پژوهی نشان می

بررسی نقش فناوری بالکچین در کسب وکارهای جدید و 

اینترنتی کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است و در این 

های اخیر انجام زمینه مطالعات چندانی در ایران بجز در سال

نشده است. بنابراین در این پژوهش، به این مسئله توجه ویژه 

ها و استخراج  نگاشتهگردد. پس از بررسی پیشینهمی

متغیرهای تأثیرگذار بر نقش فناوری بالکچین در بهبود 

توان  عملکرد زنجیر تأمین کسب و کارهای اینترنتی می

 ( را به عنوان مدل مفهومی تحقیق ترسیم نمود.1شکل )

 ـ برخی از مطالعات انجام شده در فناوری بالکچین و کسب و کارهای جدید و متغیرهای پژوهش1جدول 

 نتیجه عنوان سال() مؤلف

تبار و ناصر اسالمی

(1399) 
 رایتکارکرد بالکچین در حمایت از کپی

ایجاد امنیت، شفافیت، در دسترس بودن های نوین مالی، نوآوری

 کاربران، پیشگیری از نقض حقوق فکری

محمدی و قنبری 

(1399) 

دلی برای احراز هویت توزیع شده در یک شبکه ارائه م

 سالمت الکترونیک با استفاده از بالکچین

حوزه بهداشت و سالمت، مدیریت امنیتی و حفظ محرمانگی و 

 یکپارچگی داده و تبادل امن بین طرفین قابل اعتماد

 (1399باغانی )
تک و ارز های نوین فینبررسی نحوه نظارت بر فناوری

 دیجیتال

های نوین مالی )در پلتفرم کسب و کار(، بسترسازی ینوآور

قوانین و مقررات و پارپوب نظارتی، تغییر اکوسیستم بانکی به نفع 

 مشتریان

شهبازی و همکاران 

(1399) 

های اجماع استفاده شده در بررسی کاربرد الگوریتم

 های بالکچینشبکه

اجمین، آوری در برابر تعداد مهمعیار مصرف انرژی، معیار تاب

پذیری، معیار سرعت تولید بالک و تأجیر اجرای معیار مقیاس

 تراکنش

 مرادی و همکاران

(1399) 

چین در پرتو مقررات سازمان  تمتع از فناوری بالک

 جهانی تجارت برای مبارزه با فساد
 وشمندپنجره واحد تجاری و قراردادهای ه

 1400منبع: نگارندگان، 
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https://www.magiran.com/paper/2218582


 1400 پاییز، (7)پیاپی  سوم، شماره دومسال  فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی،
 

67 
 

 ـ برخی از مطالعات انجام شده در فناوری بالکچین و کسب و کارهای جدید و متغیرهای پژوهش1جدول ادامه 

 نتیجه عنوان سال(مؤلف )

 مرادی و همکاران

(1399) 

تک در ایران؛ با های فینآپبررسی فرآیند توسعه استارت

 روتأکید بر عوامل و موانع پیش

ها، شرایط کالن سیاسی گذاری، داشتن استراتژی شفاف در بانکنونقا

ها، تدوین استانداردها و قوانین جدید و اقتصادی کشور بوپیژه تحریم

)تسهیل فرایندهای بانکداری باز و ترسیم نقشه راه تحول دیجیتال صنعت 

 بانکداری(

نیلفروشان و ایازی 

(1399) 

وزه نفت و گاز بر های حارزیابی قلمرو فعالیت شرکت

 نهای کالن آمادگی پذیرش فناوری بالکچیشاخص

های همکار دارای  حوزه تجارت انرژی در سطح فروش به سایر شرکت

بیشترین آمادگی برای پذیرش بالکچین است. پس از آن تجارت انرژی 

های کاربردی در  توسعه و طراحی برنامه، در سطح فروش به مشتری

 دمات بالکچینحوزه انرژی مبتنی بر خ

منظور و نوروزی 

(1398) 

کاربردهای فناوری بالکچین در کسب و کارهای صنعت 

 هاها و چالشانرژی: فرصت
 های مالیتوجه به بخش نفت و انرژی و نوآوری

بامکان و حسینی

 (1398نصیری )

کاربرد فناوری بالکچین در حوزه سالمت و امنیت زنجیره 

 تأمین دارو

قابلیت رمزنگاری، عدم ، های پزشکییت دادهحوزه سالمت و امن

 هاتمرکز، تغییرناپذیری و شفافیت انتقال داده

طوق و ناصر آقایی

(1398) 

سازی بستر بالکچین در های پیادهساز و کار و چالش

 یتوسعه دولت الکترونیکی و آثار آن بر نظام مالیات

گیری(، اعتبارسنجی ارزهای مجازی، ارزهای دیجیتال، انتخابات )رای

اخذ مجوز استفاده از امضاهای دیجیتالی و انجام تراکنش نظام مالیاتی، 

 نبالکچی  های الکترونیکی در بستر

زاده رضایی و طایی

(1398) 
 تاثیر بالکچین بر گردش اطالعات زنجیره تامین

و  دسترسی به اطالعات، تسهیل عاتبهبود ساختاری امنیت اطال

باال. برخورداری از داده و اطالعات با قابلیت اعتماد  .هااعتبارسنجی داده

مدیریت صحیح اطالعات با ساختار جدید شفافیت، صحت، سرعت، 

 تامین زنجیره کارائیارتقاء و  امنیت

بحری و شایق 

 (1398بروجنی )
 سازی غیرمتمرکز، ارز دیجیتالذخیره های اجماع در بالکچینمروری بر الگوریتم

نظری و همکاران 

(1397) 
 بررسی کاربردهای بالکچین در حوزه سالمت

کیفیت تحقیقات ـ 2، های پرونده سالمتسیستمـ 1حوزه سالمت: 

ی آزمایشگاهی هادادهـ کنترل 4و؛ های ردیابی دارسیستمـ 3؛ پزشکی

توسعه  ـ5ها گردد. تواند باعث حفط امنیت و دقت آن دادهمیکه 

ـ 6 (افزارهای همراههای بیماران را در نرمامنیت داده )سالمت همراه 

ها و سرعت رکیب این فناوری با هوش مصنوعی جهت بهبود الگوریتمت

 بخشیدن به آنها

نیساری و همکاران 

(1394) 

ر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات تحلیل عوامل موثر ب

 در کسب و کارهای کارآفرینانه

عامل زیرساختی، حمایتی ـ پشتیبانی، روانشناختی، آموزشی ـ مهارتی،  5

 ایو فنی ـ مشاوره

مک دنیل و 

 (2019نورنبرگ )
 المللبررسی تاثیر فناوری بالکچین بر تسهیل تجارت بین

های گمرکی، ردیابی منشا رویهدر تسهیل تامین مالی تجاری، تسهیل 

 های دولتی و خصوصیکاالها، بخش

اندونیا و همکاران 

(2019) 
 توجه به بخش انرژی در بستر بالکچین تکنولوژی بالکچین در بخش انرژی

دانگ و همکاران 

(2018) 

بالکچین: یک ساختار امن، غیر متمرکز و قابل اعتماد برای 

 های آینده انرژیسیستم
 هوشمند برقی مبتنی بر فناوریهای شبکه

بان جهانی دیده

 (2007کارآفرینی )
 شناختی )جنسیت و سطح تحصیالت و..(عوامل جمعیت رابطه بین جنسیت و تحصیالت با کارآفرینی

 (2004هووارد )

های کارآفرینی )خالقیت،  بررسی تأثیر توسعه قابلیت

پذیری، کنترل درونی، انگیزه پیشرفت و  ریسک

 طلبی( را بر کارآفرینی استقالل

پذیری، کنترل درونی، انگیزه  عوامل روانشناختی )خالقیت، ریسک

 طلبی( پیشرفت و استقالل

 های کارآفرینانه خالقیت و نوآوری را مؤثرترین ویژگی در انجام فعالیت های روانشناختی کارآفرینانبررسی ویژگی (1992ریسال )

 1400منبع: نگارندگان، 
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 1400منبع: نگارندگان، ، ل مفهومی تحقیق. مد1شکل 

 . روش تحقیق2

 روش و ماهیتنظر  از و از نوع کاربردی پژوهش این

را  پژوهش نیا یجامعه آمار .باشد یم تحلیلی توصیفی ـ

در  رانیا پسامدرنیته یکسب و کارها نیمتخصص هیکل

نواحی مختلف جغرافیایی )خراسان، تهران، کرمانشاه، 

آسانتر به آنها در  یدسترس یکه برا دنددایم لیتشکفارس( 

 یدر فضا نیپرسشنامه بصورت آنال ویروس،کرونا  طیشرا

کسب و  ی مدیرانبرا لیمیا قیاز طر ایقرار گرفت و  یمجاز

واقع در مناطق مختلف  رانیا ینترنتیبزرگ ا یکارها

تولز و  نیپرش تال،یجیکاال، آل دیجیهمچون )دجغرافیایی 

ارسال  رانیا نیبالکچ نصیانجمن متخص نیاکاال( و همچن

 نیاز پرسشنامه آنال دکنندهیبازد 178که از مجموع  دیگرد

به علت داشتن  نیدرصد از مخاطب 25 ،یارسال لیمیا 30و 

و کاربرد  نیبالکچ یفناور نهیدر زم یتخصص و آگاه

خود به عنوان حجم نمونه  کاردر کسب و نیتأم رهیزنج

به  ینفر از جامعه آمار 51وع انتخاب شدند که در مجم

متخصص و به روش  یعنوان حجم نمونه و به عنوان شورا

د. برای دست یافتن به اهداف پژوهش از انتخاب شدن یدلف

ها آوری دادهبرای جمع ایهای میدانی و پرسشنامهروش

استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن با نظر جمعی از 

ی آن با استفاده از آزمون آلفای اساتید  و اعتماد و پایای

-های مالی، نوآوریمؤلفه فردی، نوآوری 4کرونباخ برای 

، 84/0، 90/0های اجتماعی و مؤلفه زنجیره تأمین به ترتیب، 

محاسبه شد، که حاکی از مناسب بودن ابزار  94/0و  90/0

 افزار ها در محیط نرمپژوهش است. تجزیه و تحلیل داده

SPSS20  هایی همچون تحلیل ده از آزموناستفاو با

 همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر انجام شد.

بهبود عملکرد زنجیره "بینی  گیری و پیش برای اندازه

، این متغیر وابسته "ایران مدرنیتهتأمین کسب و کارهای 

ارتباط با "باشد که عبارتند از:  متغیر می 3مشتمل بر 
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، و "یتگذاری اطالعات و کیفاشتراک"، "مشتری

، هر یک "کنندگانکنندگان استراتژیک با تأمینمشارکت"

اند.  هایی تعریف شده ها توسط گویه از متغیرها و مؤلفه

گویه سنجیده شده است )جدول  12مجموعاً متغیر وابسته با 

بینی گیری و پیش(. همچنین، متغیرهای الزم برای اندازه2

تغیر مستقل آمده است. این م "کاربرد فناوری بالکچین"

ها باشد که این مؤلفه متغیر می 12مؤلفه و  3مشتمل بر 

، و "های مالیمؤلفه نوآوری"، "مؤلفه فردی"عبارتند از: 

ها  ، هر یک از متغیرها و مؤلفه"های اجتماعیمؤلفه نوآوری"

اند. مجموعاً این متغیر مستقل  هایی تعریف شده توسط گویه

 گویه سنجیده شده است. 43با 

 ایران پسامدرنیتهدهندة زنجیره تأمین کسب و کارهای  . متغیرهای وابسته تشکیل2ول جد

 ها و سؤاالت سنجش شدهگویه ردیف متغیر  مؤلفه

تی
ترن

 این
ی

رها
کا

 و 
ب

کس
ن 

أمی
ه ت

جیر
زن

 

 ارتباط با مشتری

  مشتری برای امنیت ارتقای 1

 در جذب مشتری باال پذیری انعطاف 2

 یدا کردن مشتریان کافی و مناسب یافتن بازار و پ 3

 خدمات پس از فروش و تأمین رضایت مشتری  4

 حفظ مشتریان درست و حسابی  5

گذاری اشتراک

 اطالعات و کیفیت

 کاهش یا افزایش کیفیت محصوالت تأمین شده  6

 ها و تولید ها، محمولهبهبود امکان زمانبندی سفارش 7

 عات، ارتباطات باز و سریع و به اشتراک گذاشتن اطالعات قابل رویت بودن اطال 8

مشارکت 

استراتژیک با 

کنندگانتأمین  

  تامین زنجیره در محصوالت رهگیری سرعت 9

 افزایش یا کاهش تعداد تأمین کنندگان  10

 سرعت تأمین )سرعت حمل و نقل( محصوالت بدست مشتریان  11

 روش تولید تمایز محصول و تغییر در  12

 1400 نگارندگانمنبع: 

 های تحقیقیافته .3

پـژوهش آمـده   های توصیفی ( خالصه یافته3در جدول )

 51از مجمـــوع اســـت. براســـاس نتـــایج ایـــن جـــدول  

 4/78نفـر )  40پاسخگوی مورد بررسی در ایـن تحقیـق،   

میـانگین   .درصد( زن بودند 6/21نفر ) 11درصد( مرد و 

سـال بـوده اسـت. همچنـین      39سنی پاسخگویان تقریبـا  

سال و بیشترین توزیع سنی نیـز   39میانه سن پاسخگویان 

همــانطور کــه در جــدول  ســال بــود. 33مربـوط بــه ســن  

حـدود  شـود، بیشـترین تعـداد پاسـخگویان )     مشاهده مـی 

 40تا  30درصد( مربوط به گروه سنی میانسال بین  9/54

شـود   سال اسـت. همـانطور کـه در جـدول مالحظـه مـی      

-درصــد پاســخگویان تحصــیالت در ســطح فــوق  2/39

ــود،   4/31لیســانس و  ــری ب  5/25درصــد در ســطح دکت

درصــد  2دیــپلم و نیــز درصــد فــوق 2درصــد لیســانس، 

تحصیالت تا سطح دیپلم دارنـد. بقیـه مـوارد در جـدول     

ــه    ــایج بیشــترین فراوانــی درآمــد ب آمــده اســت. طبــق نت

ست و پاسخگویانی تعلق گرفته است که درآمد آنها باال

میلیـون( بودنـد و ایـن     6به اصطالح پردرآمـد )بـیش از   

نشاندهنده سطح باالی درآمد در بین پاسخگویان اسـت.  

درصــد پاســخگویان دارای کســب و    3/37همچنــین، 

درصـد ارز دیجیتـال،    5/25کارهای اینترنتـی خـدماتی،   

ــواع کســب و کــار،   6/21 درصــد  9/5درصــد دیگــر ان

 9/3و کشـاورزی؛ و   کسب و کارهای مـرتبط بـا انـرژی   

درصد مربـوط بـه کسـب وکارهـای اینترنتـی مـرتبط بـا        
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صــنعت. طبــق نتــایج بیشــترین تعــداد کســب و کارهــای 

اینترنتی به ترتیب مربوط به کسب وکـار خـدماتی و ارز   

ها نشان داد که میـانگین سـابقه فعالیـت    دیجیتال بود.یافته

 15کاربران و مدیران کسب و کارهای اینترنتـی حـدودا   

نفر( مـدیران   29درصد ) 9/56دهد، که سال را نشان می

هـای آمـوزش   کسب و کارهای اینترنتـی ایـران در دوره  

نفـر( در   22درصد ) 1/43اند و کارآفرینی شرکت کرده

 اند. ها شرکت نکردهاین دوره

 . خالصه آمار توصیفی پژوهش.3جدول 

 میانگین معیارانحراف درصد فراوانی سطح متغیر ردیف

 جنسیت 1
 4/78 40 مرد

 ـ ـ
 6/21 11 زن

 سن 2

 8/9 5 (30جوان )کمتر از 

874/8 35/39 
 9/54 28 (40ـ 30سال ) ميان

 5/25 13 (50-41سال )ميان

 8/9 5 (50مسن )بيشتر از 

 میزان تحصیالت 3

 2 1 دیپلم 

 ـ ـ

 2 1 فوق دیپلم

 5/25 13 ليسانس

 2/39 20 ليسانسفوق

 4/31 16 دکتری

 سطح درآمد )تومان( 4

 8/7 4 (3درآمد پایين )کمتر از 

 5/23 12 (6تا  3درآمد متوسط ) 61/2 635/0

 6/68 35 (6پردرآمد )بيش از 

5 
تعداد شاغلین )براساس نوع 

 کسب و کار اینترنتی(

 9/5 3 کشاورزی

 ـ ـ

 3/37 19 خدمات

 9/5 3 انرژی

 5/25 13 ارز دیجيتال

 9/3 2 صنعت

 6/21 11 دیگر

 سابقه فعالیت )سال( 6

 3/33 17   10کمتر از 

908/7 51/14 
 4/31 16 20تا  10بين 

 3/35 18   20بيش از 

 های کارآفرینیشرکت در دوره 7
 29 9/56 امهای کارآفرینی شرکت کردهدر دوره

 ـ ـ 22 1/43 امکارآفرینی شرکت نکرده هایدر دوره

 .1400منبع: نگارندگان، 

شناسایی و تحلیل نقش فناوری بالکچین در بهبود 

عملکرد زنجیره تأمین کسب و کارهای اینترنتی 

 ایران

به منظور شناسایی و تحلیل نقش فناوری بالکچین در بهبود 

ر عملکرد زنجیره تأمین کسب و کارهای اینترنتی ایران د

نواحی کوهستانی از مطالعات همبستگی و رگرسیون استفاده 

گردید. بدین منظور در ابتدا برای شناسایی ارتباط بین 

متغیرهای کاربرد فناوری بالکچین با بهبود زنجیره تأمین 

کسب و کارهای اینترنتی )شدت و نوع ارتباط بین متغیرهای 

در مطالعه  مستقل و وابسته( از همبستگی پیرسون استفاده شد.

های مؤثر بر کاربرد بالکچین همبستگی بین متغیرهای مؤلفه

-های فردی )خالقیت و نوآوری، توفیق طلبی، آینده)مولفه

-پذیری، قدرت تحمل ابهام(، مؤلفه نوآورینگری، ریسک

های مالی )شفافیت مالی، بهبود خدمات بانکی، توسعه مالی 

های )شبکه های اجتماعیو اقتصادی( و مؤلفه نوآوری

اجتماعی، حوزه بهداشت و سالمت، حوزه قانونی، سیاسی و 
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مدیریتی( با زنجیره تأمین کسب و کارهای اینترنتی، بررسی 

مقادیر ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای 

نگری( با متغیر بهبود زنجیره تأمین مستقل )بجز متغیر آینده

داری در سطح  ت و معنیکسب و کارهای اینترنتی رابطه مثب

درصد )خالقیت و  95درصد و سطح اطمینان  99اطمینان 

پذیری( وجود دارد. ماتریس همبستگی بین نوآوری؛ ریسک

متغیرهای مستقل با متغیر بهبود زنجیره تأمین کسب و 

 ( آمده است.4کارهای اینترنتی در )جدول 

 بر کاربرد فناوری بالکچین با زنجیره تأمین. نتایج تحلیل همبستگی بین متغیرهای اثرگذار 4جدول 

 متغیر مستقل

 های اثرگذار برکاربرد بالکچین()متغیر
 r P متغیر وابسته 

نوع ضریب 

 همبستگی

 خالقیت و نوآوری

ی 
ها

ار
 ک

 و
ب

کس
ن 

می
 تأ

ره
جی

زن
ن

در
ام

پس
 

350/0 012/0 

ن
سو

یر
پ

 

طلبیتوفیق  142/0 003/0 

نگریآینده  220/0 121/0 

پذیریریسک  304/0 030/0 

طلبیاستقالل  351/0 012/0 

 377/0 006/0 قدرت تحمل ابهام

 672/0 000/0 شفافیت مالی

 494/0 000/0 بهبود خدمات بانکی

 577/0 000/0 توسعه مالی و اقتصادی

های اجتماعیشبکه  749/0 000/0 

 682/0 000/0 حوزه بهداشت و سالمت

 774/0 000/0 حوزه قانونی، سیاسی و مدیریتی

  و 1400، نگارندگانمنبع: ، داری در سطح یک و پنج درصد به ترتیب معنی 

( بین برخی 7/0وجود هبستگی بسیار قوی )بیش از 

های متغیرهای موثر بر کاربرد فناوری بالکچین )شبکه

متغیر بهبود اجتماعی و حوزه قانونی، سیاسی و مدیریتی( با 

دهد که با  زنجیره تأمین کسب و کارهای اینترنتی نشان می

های زیرساختی که تحت شبکه افزایش خدمات و فرصت

بالکچین در فضای مجازی، مسائل قانونی و سیاسی همچون 

گیری و انتخابات، کاهش روندهای اداری صدور رأی

بود آید، میتواند منجر به بهها بوجود میمجوزها و پروانه

زنجیره تأمین کسب و کارهای اینترنتی همچون ارتباط بیشتر 

گذاری کیفیت و اطالعات و مشارکت با مشتری، اشتراک

استراتژیک با تأمین کنندگان در نواحی مختلف جغرافیایی 

 کشور گردد.

( بین برخی 4/0تا  7/0وجود همبستگی قوی )بین 

بهداشت و  متغیرهای موثر بر کاربرد فناوری بالکچین )حوزه

سالمت، شفافیت مالی، توسعه مالی و اقتصادی و بهبود 

خدمات بانکی( با متغیر بهبود عملکرد زنجیره تأمین کسب و 

دهد که در دسترس نبودن یا عدم  کارهای اینترنتی نشان می

-تقارن اطالعات در دنیای پیچیده مبادالت باعث بروز هزینه

اهد بود. در این هایی برای زنجیر تأمین کسب و کارها خو

گردد که میان، توجه ویژه به فناوری بالکچین منجر می

اطالعات بدست آمده در حیطه مهم اقتصادی و اجتماعی، 

کنند، بهبود طلبی در دنیا را ایجاد میهای قدرتکه زمینه

های اقتصاد جهانی که متصل به خدمات بانکی یافته و فعالیت

ست که در واقع، و مالی و حوزه بهداشت و سالمت، ا

سازوکارهای نهادی حاکم بر این مبادالت ساختار حاکمیت 

هایی را تواند سامانهدهد، و میاقتصادی در دنیا را شکل می

ایجاد نماید که در آن مشارکت کنندگانی که از لحاظ 

جغرافیایی، زمانی و مکانی پراکنده هستند، زنجیره تأمین 
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فیایی به بازار جهانی کنندگان را در فضاهای جغرامشارکت

متصل نموده و و منجر به توسعه اقتصادی و عینیت یافتن 

  اقتصاد و بازار جهانی در کشور گردند.

( بین برخی 2/0تا  4/0وجود همبستگی ضعیف )بین 

متغیرهای موثر بر کاربرد فناوری بالکچین )قدرت تحمل 

پذیری( و طلبی، خالقیت و نوآوری و ریسکابهام، استقالل

طلبی( با ( )متغیر توفیق2/0ضعیف )کمتر از همبستگی خیلی

متغیر بهبود زنجیره تأمین کسب و کارهای اینترنتی حاکی از 

های آنست که توجه به روحیه کارآفرینی و ویژگی

روانشناختی مدیران و کابران کسب و کارهای اینترنتی ایران 

تریان تواند در بهبود نقش بالکچین در زنجیره تأمین مشمی

 اثرگذار باشد.

در ادامه و به منظور تحلیل نقش فناوری بالکچین در 

بینی اثرات هر یک بهبود زنجیره تأمین کسب و کارها )پیش

از متغیرهای مستقل بر وابسته( از رگرسیون چندگانه به شیوه 

گام به گام استفاده شد. در تحلیل رگرسیون، متغیر زنجیره 

ینترنتی به عنوان متغیر وابسته تأمین ارزش کسب و کارهای ا

متغیر مؤثر بر کاربرد فناوری بالکچین که در مطالعه  11و 

های دار شد )شبکههمبستگی ارتباط آنها با متغیر وابسته معنی

اجتماعی؛ حوزه قانونی، سیاسی و مدیریتی؛ حوزه بهداشت 

و سالمت؛ شفافیت مالی؛ توسعه مالی و اقتصادی و بهبود 

طلبی؛ خالقیت قدرت تحمل ابهام؛ استقالل خدمات بانکی؛

و نوآوری؛ توفیق طلبی( به عنوان متغیرهای مستقل به شیوه 

و  4گام به گام وارد تحلیل شدند. همانطور که از جداول )

آید تحلیل رگرسیون تنها تا پنج مرحله پیش رفته  ( بر می5

توان بیان داشت که  ( می5است. با استفاده از جدول )

درصد تغییرات متغیر  72ضریب تعیین تعدیل شده براساس 

وابسته )زنجیره تأمین ارزش کسب و کارهای اینترنتی( 

بوسیله پنج متغیر مستقل )حوزه قانونی، سیاسی و مدیریتی، 

های اجتماعی، شفافیت مالی، بهبود خدمات بانکی و شبکه

شود و پس از پنج گام متوالی،  قدرت تحمل ابهام( تبیین می

متغیر در معادله رگرسیون باقی ماندند که مقدار آماره  5فقط 

F  257/47، 106/73گام متوالی به ترتیب برابر بود با  5در ،

درصد اطمینان  99و در سطح  916/26، 472/29، 964/34

باشد.  دار بودن رگرسیون می دار شد که حاکی از معنی معنی

تغیر م 5متغیر مستقل  11دهد که از  این وضعیت نشان می

تأثیرات زیادی را بر بهبود زنجیره تأمین ارزش کسب و 

های مختلف کارهای جدید ایران که اغلب در عرصه

های جغرافیایی به شکل کسب و کارهای اینترنتی در سال

 اند، دارند. اخیر نمود پیدا کرده

 پسامدرنرهای . ضرایب متغیرهای مستقل در تبیین واریانس متغیر زنجیره تأمین کسب و کا5جدول 

 متغیرهای مستقل
ضریب همبستگی چندگانه 

(R) 

 ضریب تعیین

 (R2 ) 

ضریب تعیین تعدیل شده 

(R2Adj) 

 591/0 599/0 774/0 حوزه قانونی، سیاسی و مدیریتی

های اجتماعیشبکه  814/0 663/0 649/0 

 671/0 691/0 831/0 شفافیت مالی

 695/0 719/0 848/0 بهبود خدمات بانکی

ت تحمل ابهامقدر  866/0 749/0 722/0 

 1400منبع: نگارندگان، 

( نیز بیانگر آن است که متغیرهای مستقل در سطح 6جدول )

باشند. با مقایسه ضرایب  دار می درصد اطمینان معنی 95یا  99

توان به اهمیت و نقش هر یک از متغیرهای  استاندارد بتا می

برد. در این معادله،  مستقل در پیشگویی متغیر وابسته پی

ضرایب بتا نشان دادند که در بین متغیرهای مستقل وارد شده 

به معادله رگرسیون، سهم متغیر حوزه قانونی، سیاسی و 
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بینی تغییرات متغیر وابسته بیشتر از سایر  مدیریتی در پیش

باشد، و بعد از آن به ترتیب متغیرهای  متغیرهای مستقل می

ود خدمات بانکی، شفافیت مالی، های اجتماعی، بهبشبکه

ویژگی قدرت تحمل ابهام بیشترین سهم را در بهبود زنجیره 

توان تأمین کسب و کارهای اینترنتی ایران دارند. بنابراین می

اذعان داشت که توجه به فناوری در توسعه کسب و کارها 

های تواند با تقویت زیرساختهمچون فناوری بالکچین می

الخصوص کسب و کارهای بوطبه علیکسب و کارهای مر

دیجیتال، مدیریتی و خدماتی و بانکی و مالی یک بستر امن، 

شفاف، قابل اعتماد، کارا و قدرتمند را در بهبود زنجیره 

(، 16ـ 4در جدول ) Bتأمین محقق سازد. براساس مقادیر 

توان معادله بهبود زنجیره تأمین کسب و کارهای اینترنتی  می

یرهای مستقل وارد شده به معادله رگرسیون را را براساس متغ

 به صورت زیر برآورد نمود:

 Y= 706/10  + 376/1 (x1) + 965/0  (x2) + 221/1 (x3) 

+ 077/1  (x4) + 791/0 (x5) 

 . متغیرهای مؤثر بر زنجیره تأمین کسب و کارها  براساس نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام6جدول 

 B Std. Error Beta t P متغیرهای مستقل

 016/0 495/2 ـ 291/4 706/10 مقدار ثابت

 000/0 550/8 774/0 161/0 376/1 حوزه قانونی، سیاسی و مدیریتی

 004/0 031/3 385/0 318/0 965/0 های اجتماعیشبکه

 047/0 039/2 228/0 599/0 221/1 شفافیت مالی

 035/0 -171/2 -258/0 496/0 -077/1 بهبود خدمات بانکی

 025/0 325/2 182/0 340/0 791/0 قدرت تحمل ابهام

 1400منبع: نگارندگان، 

تبیین نقش فناوری بالکچین در بهبود ابعاد زنجیره 

 تأمین کسب و کارهای اینترنتی ایران

پژوهش و به  دومدر پاسخگویی به سؤال و فرضیه 

 منظور بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم فناوری بالکچین

بر بهبود زنجیره تأمین کسب و کارهای اینترنتی ایران از 

شیوه تحلیل مسیر استفاده شد. بنابراین، با توجه به نتایج 

تحلیل رگرسیون و رابطه متغیرهای اثرگذار بر کاربرد 

های اجتماعی؛ حوزه قانونی، سیاسی فناوری بالکچین )شبکه

رت و مدیریتی؛ شفافیت مالی؛ بهبود خدمات بانکی؛ قد

تحمل ابهام( با بهبود زنجیره ارزش کسب و کارهای اینترنتی 

ایران به منظور شناسایی نقش هر کدام از متغیرها که 

متغیر از متغیرهای اثرگذار بر کاربرد فناوری  5مجموعاً 

شوند و شناسایی نقش و اثرات بالکچین را شامل می

غیرمستقیم این متغیرها بر بهبود زنجیره ارزش کسب و 

 ارهای اینترنتی از شیوه تحلیل مسیر استفاده گردید.ک

درصد اطمینان00/0P=  (99  )هر پنج متغیر، در سطح 

و رابطه مستقیمی با بهبود زنجیره تأمین ارزش کسب 

متغیر به عنوان متغیرهای مهم،  5کارهای اینترنتی داشتند. این 

 مرتبط با بهبود زنجیره تأمین ارزش کسب و کارهای اینترنتی

برای رسم مدل علی ساختاری استفاده شدند و اثرات مستقیم 

و غیرمستقیم هر یک بر بهبود زنجیره تأمین ارزش کسب و 

( نمایش 7کارهای اینترنتی تبیین شد. این اثرات در جدول )

بندی گردیده است. ضریب همبستگی  داده شده و اولویت

ای (، بیانگر این است که رابطه متغیره=866/0Rچندگانه )

مستقل با متغیر وابسته در تحقیق به میزان چشمگیری است و 

دار است  ( به لحاظ آماری معنی=916/26F) Fمقدار 

(00/0P=.)  

بیانگر این نکته  (=749/0R2)همچنین ضریب تعیین 

درصد  74است که متغیرهای وارد شده در مدل در مجموع 

مین ارزش از تغییرات متغیر وابسته تحقیق که بهبود زنجیره تأ
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کنند. از  کسب و کارهای اینترنتی است را تبیین می

بینی تمام  که در مطالعات علوم اجتماعی پیش آنجایی

پذیر نیست،  متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر متغیر وابسته امکان

در تحلیل مسیر مقداری تحت عنوان اثر باقیمانده محاسبه 

رای مدل ب e2مقدار  R2=1-e2شود که براساس رابطه:  می

توان بیان  شود، بنابراین می محاسبه می 251/0تحلیلی زیر، 

درصد از واریانس  1/25( 2کرد که در مدل علّی زیر )شکل 

متغیر وابسته را سایر متغیرهایی که در این تحقیق نبودند تبیین 

( متغیر حوزه قانونی، سیاسی و 8کنند. طبق نتایج جدول ) می

شفافیت مالی، بهبود خدمات  های اجتماعی؛مدیریتی؛ شبکه

بانکی و قدرت تحمل ابهام مدیران به ترتیب بیشترین اثرات 

را در کاربرد نقش بالکچین در بهبود زنجیره تأمین ارزش 

 دارا هستند. پسامدرنکسب و کارهای 

 (X6ی ). محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم بالکچین بر بهبود زنجیره تأمین کسب و کارهای اینترنت7جدول 

 
1400، نگارندگانمنبع:   
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 (X6) پسامدرن. اثرات بالکچین در بهبود زنجیره تأمین کسب و کارهای 8جدول 

 متغیر نام متغیر ردیف
اثرات 

 مستقیم

اثرات غیر 

 مستقیم

مجموع 

 اثرات علّی
 اولویت

X1 416/0 حوزه قانونی، سیاسی و مدیریتی 1  774/0  19/1  1 

X2 398/0 های اجتماعیشبکه 2  446/0  844/0  2 

X3 302/0 شفافیت مالی 3  221/0  523/0  3 

-X4 288/0 بهبود خدمات بانکی 4  553/0  265/0  4 

X5 182/0 قدرت تحمل ابهام   054/0  236/0  5 

 1400، نگارندگانمنبع: 
 

 
 . الگوی علّی اثرات بالکچین در بهبود زنجیره تأمین کسب و کارهای پسامدرنیته ایران2شکل 

1400، نگارندگان منبع:

 گیری. بحث و نتیجه4

نتایج بررسی وجود همبستگی بسیار قوی بین متغیرهای موثر 

های اجتماعی و حوزه بر کاربرد فناوری بالکچین )شبکه

قانونی، سیاسی و مدیریتی( با متغیر بهبود زنجیره تأمین 

دهد که با افزایش  کسب و کارهای اینترنتی نشان می

زیرساختی که تحت شبکه بالکچین  هایخدمات و فرصت

-در فضای مجازی، مسائل قانونی و سیاسی همچون رأی

گیری و انتخابات، کاهش روندهای اداری صدور مجوزها و 

آید، میتواند منجر به بهبود زنجیره تأمین ها بوجود میپروانه

کسب و کارهای اینترنتی همچون ارتباط بیشتر با مشتری، 

اطالعات و مشارکت استراتژیک  گذاری کیفیت واشتراک

با تأمین کنندگان گردد. به عبارتی یکی از مهمترین 

مالحظات در کسب و کارهای اینترنتی و مجازی رفتن به 

سمت امنیت است. کاربرد فناوری بالکچین در یک کسب 

شود که در یک پلتفرم شرایط ایمن و رفتار و کار باعث می

دیران کسب و کارها تری بین مشتریان و ماقتصادی امن

ایجاد شده و در واقع با ارتقای رفتار و شرایط اقتصادی امن، 

تری را در کسب و کارها و مبادالت محیط مناسب و امن

اقتصادی برای ارتباط با مشتریان و بهبود عملکرد زنجیره 

تأمین ایجاد نماییم. وجود همبستگی قوی بین برخی 
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کچین )حوزه بهداشت و متغیرهای موثر بر کاربرد فناوری بال

سالمت، شفافیت مالی، توسعه مالی و اقتصادی و بهبود 

خدمات بانکی( با متغیر بهبود زنجیره تأمین کسب و کارهای 

دهد که در دسترس نبودن یا عدم تقارن  اینترنتی نشان می

هایی اطالعات در دنیای پیچیده مبادالت باعث بروز هزینه

ا خواهد بود. فناوری برای زنجیر تأمین کسب و کاره

بالکچین در حوزه سالمت و بهداشت، به دلیل توسعه 

به دلیل و های اطالعات سالمت و مدیریت آنها سیستم

کاربران و اهمیت امنیت اطالعات و حفظ حریم خصوصی 

کوتاه شدن دست دالالن و مافیای دارو، ایجاد قابلیت 

 همکاری، دسترسی و شفافیت، جلوگیری از کالهبرداری

بهبود عملکرد زنجیره تأمین در حوزه تواند میمربوط به بیمه 

بهداشت و سالمت را بشدت تحت تأثیر قرار دهد. این نتایج 

بامکان و (، حسینی1399های محمدی و قنبری )با یافته

 ( مطابقت دارد.1397( و نظری و همکاران )1398نصیری )

وجود همبستگی ضعیف بین برخی متغیرهای موثر بر 

طلبی، اربرد فناوری بالکچین )قدرت تحمل ابهام، استقاللک

-پذیری( و همبستگی خیلیخالقیت و نوآوری و ریسک

ضعیف )متغیر توفیق طلبی( با متغیر بهبود عملکرد زنجیره 

تأمین کسب و کارهای اینترنتی حاکی از آنست که توجه به 

های روانشناختی مدیران و روحیه کارآفرینی و ویژگی

تواند در بهبود ن کسب و کارهای اینترنتی ایران میکابرا

نقش بالکچین در عملکرد زنجیره تأمین مشتریان اثرگذار 

در شرایط و داشتن روحیه توفیق طلبی حفظ انگیزه  باشد.

نیاز ادامه فعالیت  سخت کاری، بسیار اهمیت دارد و پیش

شرایط محیطی و قواعد بازی رقابت شدید،  به عبارتی است

توانند ها دیگر نمیده، پویا و نامطمئن هستند که سازمانپیچی

ها، ساختار، ها، سیستمتنها با تغییرات روبنایی مثل تغیر روش

فناوری و غیره حیات و بقای بلندمدت خود را تضمین کنند. 

توانند با تعداد اندکی افراد خالق و همچنین آنها نمی

بر رقبای  کارآفرین و یا اجرای چند طرح کارآفرینانه

هزینه پیروز گرا و کمکوچک، چابک، نوآور، فرصت

شوند؛ بلکه باید شرایطی فراهم کنند تا در بطن سازمان، 

کارکنان روحیه کارآفرینانه پیدا کنند و بتوانند به راحتی، 

های کارآفرینانه مستمر و به طور فردی یا گروهی فعالیت

بان های دیدههاین نتایج با یافت .خود را به اجرا درآورند

( 2004( و هوارد )1992) (، ریسال2007جهانی کارآفرینی )

 مطابقت دارد.  

نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که براساس ضریب 

درصد تغییرات متغیر وابسته )زنجیره  72تعیین تعدیل شده 

تأمین ارزش کسب و کارهای اینترنتی( بوسیله پنج متغیر 

های اسی و مدیریتی، شبکهمستقل )حوزه قانونی، سی

اجتماعی، شفافیت مالی، بهبود خدمات بانکی و قدرت 

دهد که شود. این نتایج نشان می تحمل ابهام( تبیین می

یکی از تواند اهکاری مطمئن برای فناوری بالکچین می

های اجتماعی وجود  هایی که در حال حاضر در شبکه چالش

های  . در سالباشد "حفظ حریم خصوصی کاربران"دارد، 

های اجتماعی براساس  اخیر مدل فعالیت و درآمدزایی شبکه

ایجاد ترافیک از محتوای تولیدی کاربر بوده است. این امر 

های اجتماعی با هدف افزایش سود، بدان معناست که پلتفرم

دهند. در چنین شرایطی  حریم خصوصی افراد را کاهش می

محتوای تولیدی خود توانند بر نحوه استفاده  کاربران نمی

مدیریت داشته باشند. محتوای تولید شده توسط کاربران در 

داران های اجتماعی، میلیاردها دالر ثروت برای سهام شبکه

کند. هر دو  ی اجتماعی ایجاد می های رسانه این شرکت

های اجتماعی ناشی  چالش فوق از متمرکز بودن شبکه

سبی برای حل منا چین، راه شوند. فناوری بالک می

های اجتماعی  سازی غیرمتمرکز و توزیع شده شبکه پیاده

های اجتماعی با استفاده از فناوری  سازی شبکه است. پیاده

چین، باعث توانمندسازی کاربران در مدیریت و  بالک
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شود. شبکه اجتماعی توزیع شده در  کنترل اطالعات خود می

که  واقع یک برنامه کاربردی بدون سرور مرکزی است،

های شبکه  توانند همه یا تعدادی از گره سرورهای آن می

ی اجتماعی توزیع شده مبتنی بر فناوری  باشند. در یک شبکه

توانند محتوای تولیدی خود را  چین، کاربران می بالک

کنترل کنند و با تبادل محتوا با دیگرکاربران، پاداش دریافت 

چین با  های اجتماعی مبتنی بر بالک کنند. تعداد شبکه

 ت.سرعت زیادی رو به افزایش اس

-همچنین طبق نتایج بدست آمده فناوری بالکچین می

المللی  جذب سرمایه بیندر نظیری های بی فرصتتواند 

توانند بر بستر بالکچین،  می ها آپ ایجاد کند. مثال استارت

گذاران خارجی را جذب کنند، بدین صورت که، سرمایه

های خود را در معرض  باشند و ایدهتامین مالی جمعی داشته 

گذاری  گذاران جهانی بگذارند تا آنها سرمایه دید سرمایه

المللی از این حوزه،  امکان جذب سرمایه بینبه عبارتی  کنند

به دلیل محدودیت کم آن، بسیار زیاد است؛ به خصوص که 

مانع این موضوع از طریق  سیاسی علیه کشور ماهای  تحریم

 مشتاقگذاران جهانی  ده و سرمایهسیستم بانکی ش

 همچنین های ایرانی هستند. پآگذاری در استارت سرمایه

همکاری بورس و قوانین بهتر باعث رشد جدی در این زمینه 

(، مرادی و 1399های باغانی ). این نتایج با یافتهخواهد شد

دنیل و (، مک1398طوق و ناصر )(، آقایی1399همکاران )

( مطابقت دارد. 2018دانگ و همکاران ) (،1394نورنبرگ )

بین استفاده از "رو، مطابق با نتایج، فرضیه اول تحقیق از این

فناوری بالکچین و بهبود عملکرد زنجیره تأمین کسب و 

رد  "داری وجود داردایران ارتباط معنی پسامدرنیتهکارهای 

 نشد.

نتایج تحلیل مسیر بیانگر این نکته است که متغیرهای 

د شده در مدل )حوزه قانونی، سیاسی و مدیریتی؛ وار

های اجتماعی؛ شفافیت مالی؛ بهبود شفافیت مالی؛ شبکه

درصد از  74خدمات بانکی؛ قدرت تحمل ابهام( در مجموع 

تغییرات متغیر وابسته تحقیق که بهبود زنجیره تأمین ارزش 

کنند. این  است را تبیین می پسامدرنیتهکسب و کارهای 

(، باغانی 1399تبار و ناصر )های اسالمییافته نتایج با

طوق و ناصر (، آقایی1399(، مرادی و همکاران )1399)

دنیل و (، مک1398بروجنی )(، بحری و شایق1398)

(، دانگ و 1394(، نیازی و همکاران )1394نورنبرگ )

بان جهانی کارآفرینی های دیده( و یافته2018همکاران )

( مطابقت دارد. از 2004( و هوارد )1992(، ریسال )2007)

های شبکه"رو مطابق با نتایج، فرضیه دوم تحقیق این

های فردی اجتماعی دارای بیشترین اثر مستقیم و ویژگی

کارآفرینانه مدیران دارای بیشترین اثر غیرمستقیم در کاربرد 

فناوری بالکچین در بهبود عملکرد زنجیره تأمین کسب و 

با توجه به نتایج رد شد.  "دارا هستند همدرنیتپساکارهای 

توان راهکارهای کاربردی زیر را برای بهبود بدست آمده می

عملکرد زنجیره تأمین کسب و کارهای اینترنتی ایران با 

تأکید بر کاربرد فناوری بالکچین در محصوالت نواحی 

 کوهستانی ایران پیشنهاد نمود:

o     ــب و ــأمین کس ــره ت ــرد زنجی ــود عملک ــرای بهب  ب

کارهای اینترنتی ایران با تأکید بر کـاربرد فنـاوری بالکچـین    

گـر عوامـل( کـارآفرینی و    نیاز به یک انگاره )نگـاه مداخلـه  

فناوری اطالعات است، به عبارتی برای توسعه کسب و کـار  

اینترنتی داشتن یک نگاه سیستمی و یکپارچه به کلیه منـابع و  

انشــناختی، هــای روعوامـل دخیــل )منــابع فنـاوری و ویژگــی  

نمایـد و نیازمنـد   اقتصادی، اجتماعی و سیاسی( ضروری مـی 

 ریزی جامع و کامل است.یک برنامه

o     از آنجایی که مالحظات امنیتـی از مهمتـرین ابعـاد

کسب و کارهای اینترنتی است کاربرد فناوری بالکچـین در  

-های کسب و کارهای اجتماعی و اقتصادی باعث میپلتفرم

-رم شرایط ایمن و رفتار اقتصـادی امـن  شود که در یک پلتف
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ــواحی    ــا در ن ــدیران کســب و کاره ــین مشــتریان و م ــری ب ت

کوهستانی ایجاد شده و در واقـع بـا ارتقـای رفتـار و شـرایط      

تری را در کسب و کارها اقتصادی امن، محیط مناسب و امن

-و مبادالت اقتصادی برای ارتباط با مشـتریان و بـه اشـتراک   

ال رفتن کیفیت خدمات ارائه شده و در گذاری اطالعات و با

کلیت بهبود عملکرد زنجیـره تـأمین ایجـاد گـردد، بنـابراین،      

-گردد که کاربرد این فناوری در قالـب آمـوزش  پیشنهاد می

هـای  ها، مراکز بهداشـت؛ ارگـان  های ضمن خدمت به بانک

 مهم سیاسی و اجتماعی آموزش داده شود.

o نی بـر کـاربرد   لزوم تشکیل تیم تحقیق و توسعه مبت

خالءهـای قـانونی و سیاسـتی     توجـه بـه   بالکچین کـه ضـمن  

ــامان   ــزوم س ــا، ل ــه رمزارزه ــور در زمین ــوزه  کش ــی در ح ده

حاکمیتی و برخورد هوشمندانه در جهت استفاده حـداکثری  

کـه بـه   المللـی   های نوظهور در انجام تعامالت بـین  از فناوری

اینترنتـی و  مثابه آن عملکرد زنجیره تأمین کسب و کارهـای  

ــرمایه  ــتریان و س ــذب مش ــری و  ج ــارجی را پیگی ــذاران خ گ

 امکانپذیر سازد.

o رسد در شـرایط تحـریم سیاسـی و رکـود     بنظر می

توانـد بـه   اقتصادی کشـور اسـتفاده از فنـاوری بالکچـین مـی     

گـذاری در   سـرمایه  مشتاق خارجی کهگذاران  سرمایه جذب

 کمک نماید. های ایرانی هستند پآاستارت

o جایی که فناوری بالکچین در حوزه سـالمت  از آن

هـای اطالعـات سـالمت و    سیستمو بهداشت، به دلیل توسعه 

بـه دلیـل اهمیـت امنیـت اطالعـات و حفـظ       و مدیریت آنهـا  

کــاربران و کوتــاه شــدن دســت دالالن و  حــریم خصوصــی 

مافیای دارو، ایجاد قابلیـت همکـاری، دسترسـی و شـفافیت،     

بهبـود  توانـد  مـی ط بـه بیمـه   جلوگیری از کالهبرداری مربـو 

عملکرد زنجیره تأمین در حوزه بهداشت و سالمت را بشدت 

گردد ایـن فنـاوری توسـط    تحت تأثیر قرار دهد؛ پیشنهاد می

ها و مراکز بهداشت و درمـان و دارویـی کشـور و    بیمارستان

 الخصوص هالل احمر استفاده گردد.علی

o       ــه بــه حضــور کارآفرینــان در ایــن عرصــه توج

های نوظهور( به دلیل داشتن انگیزه پیشرفت و حس ری)فناو

طلبی و دوری از کارآفرینی رانتی و غیرمولـد در میـان   توفیق

کســب و کارهــای اینترنتــی لــزوم توجــه عملــی و کــاربردی 

فنــاوری بالکچــین بــرای ســوق بــه ســمت کــارآفرینی مولــد 

 گردد. پیشنهاد می

o  هـای  برای ایجاد حفظ روحیه کـارآفرینی و ارزش

کارآفرینانه در جامعه نیاز به توجه و حمایت دولت ضروری 

نماید. لـزوم اجـرای قـوانین سیاسـتی و مـدیریتی و سـوق       می

دادن کسب و کارهای اینترنتی بـر لـزوم اسـتفاده از فنـاوری     

هـا،  بالکچین به جهت ارتقای سیستم امنیت و اطالعـات داده 

ها و سازمان استفاده از فناوری امن و قابل اعتماد بالکچین در

گیـر شـدن   تواند قدم مناسـبی بـر همـه   های دولتی میشرکت

کاربرد آن در بین کسب و کارهای مختلف و مبارزه با فساد 

 اداری و مالی باشد.  

o که، توجه به مالحظات امنیتی در کسب از آنجایی

هـای دارای موقیعـت اسـتراتژیک    و کاهاری اینترنتـی اسـتان  

ه ملـی تـأثیر بسـزایی داشـته باشـد،      تواند بر امنیت و توسعمی

های مدنی و اجتمـاعی بالکچـین در   گردد انجمنپیشنهاد می

های دارای موقعیت استراتژیک )خوزستان، کرمانشـاه،  استان

ــان ــان،    آذربایج ــارس، هرمزگ ــفهان، ف ــی، اص ــرقی و غرب ش

خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان( تأسیس و یـا  

 فعال گردد.

o ردد برای توسـعه مـالی و اقتصـادی و    گپیشنهاد می

هـا از  شفافیت مالی و بهبود خدمات بانکی بر اسـتفاده بانـک  

فناوری بالکچین توسط بانک مرکزی مـورد توجـه و ابـالغ    

 . قرار گیرد
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o توان از فناوری بالکچین به عنوان یک گام در می

فراینــد اقتصــادی و تحــوالت بنیــادین در معــامالت بــر خــط 

هـا و  ه طوریکه استفاده از بالکچـین در مـدل  استفاده نمود، ب

آفرینـی بـه مـدیریت    توانـد بـا ارزش  انواع کسب و کارها می

مؤثر کسب و کارها کمک نماید. گسترش اقتصـاد دیجیتـال   

تواند بهبود وضعیت اقتصادی کنـونی و مشـارکت بیشـتر    می

 مردم را محقق سازد.

o هـای نـو   های کـارآفرینی منـتج از فنـاوری   فرصت

هـای  تواند راهگشای مقابله بـا تحـریم  بالکچین، می همچون

اقتصــادی کنــونی و ســهولت در دســت یــافتن بــه بازارهــای  

 جهانی باشد.

o    ــره ــدیریت زنجی ــین در م ــاوری بالکچ ــاربرد فن ک

های قابلیت ردیابی و به صـرفه بـودن را   تواند مزیتتأمین می

ی گـردد از فنـاور  سان، پیشنهاد میبه همراه داشته باشد. بدین

بالکچین برای دنبال کردن حرکت کاالها، مبدأ آنها، تعـداد  

کاالها و غیره استفاده گردد، که این امر خود موجـب ایجـاد   

سطح جدیدی از شفافیت و سـاده کـردن فراینـدهایی انتقـال     

 محصوالت در نواحی کوهستانی گردد.

 تقدیر و سپاسگزاری

-پایاناز  پژوهش حاضر برگرفتهبنا به اظهار نویسنده مسئول، 

ارشد سید علیرضا آل داود، گروه مدیریت نامه کارشناسی

کارآفرینی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران 

د.باشنیک است و فاقد حامی مالی میواحد الکترو

 فهرست منابع

سازی بستر بالکچین در توسعه دولت الکترونیکی و آثار آن بر های پیادهساز و کار و چالش(، 1398طوق، مسلم، ناصر، مهدی )آقایی

 .9-33، صص 19، شماره 6جلد  حقوق اداری،، نظام مالیاتی

، 30، شماره 8، سال پژوهش حقوق خصوصیرایت، (، کارکرد بالکچیک در حمایت از کپی1399تبار، امیر، ناصر، مهدی )اسالمی

 .9-39صص 

، 35، شماره 9سال گذاری، دانش سرمایهتک و ارز دیجیتال، های نوین مالی فین(، بررسی نحوه نظارت بر فناوری1399باغانی، الهه )

 .153-168صص 

منادی امنیت فضای تولید و تبادل های اجماع در بالکچین، (، مرروی بر الگوریتم1398بروجنی، حمیدرضا )بحری، جمیله، شایق

 . 31-42(، 15) 1، شماره 8سال  )افتا(، اطالعات

چهارمین (، کاربرد فناوری بالکچین در حوزه سالمت و امنیت زنجیره تأمین دارو، 1398بامکان، سید مجتبی، نصیری، الناز )حسینی

 رس در سیویلیکا:یزد. قابل دست کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی،

https://civilica.com/doc/937967 

 ص. 432(. کارآفرینی در نظام ارزشی. قم: انتشارات اکرام. چاپ اول. 1385خنیفر، حسین، )

های اقتصادی  ی بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکت رابطه(. 1387خنیفر، حسین؛ وکیلی، فردین )

 ـ56، صص 2، شماره 1دوره  فصلنامه توسعه کارآفرینی،. طکوچک و متوس

https://www.magiran.com/paper/2027338
https://www.magiran.com/paper/2027338
https://www.magiran.com/magazine/7379
https://www.magiran.com/magazine/7379
https://www.magiran.com/magazine/7379
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(نسبصادقیداود و آل)... .های جدید اطالعاتی در توسعه عملکرد زنجیره تأمیننقش فناوری  

 

 1، شماره 5سال مدیریت اطالعات، ، تاثیر بالک چین بر گردش اطالعات زنجیره تامین(، 1398) رضائی، مهدی و طائی زاده، علی

 . 3-27(، صص 14)

-سیاستهای اجماع شده در شبکه بالکچین، تم(، بررسی کاربردی الگوری1399پوریان، سعید، تقوا، محمدرضا )شهبازی، محمد، کاظم

 .35-54، صص 3، شماره 10دوره  نامهعلم و فناوری،

جیره تامین طراحی مدل ساختاری اقدامات مدیریت زن(. 1395) عظیمی، زهراالدین، ناجیاحمد، پویا، علیرضا، ناظمی، شمس، پورقربان

مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن )ریاضی کاربردی . سبز با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری فازی

 .1-20صص ، (13) 4، سابق(

ی مؤثر در ها و فرایندهابندی مؤلفه(، شناسایی و اولویت1398آستانه، علیرضا، رضوانی، محمدرضا )الریجانی، فاطمه، دربانمحمدزاده

فصلنامه گردشگری ارزیابی عملکرد کدیریت زنجیره تأمین گردشگری کوهستانی ـ جنگلی، مطالعه موردی: منطقه مازندران مرکزی، 

 .87-106، صص 31، شماره 6دوره  شهری،

یک با استفاده از (، ارائه مدلی برای احراز هویت توزیع شده در یک شبکه سالمت الکترون1399محمدی، شهریار، قنبری، نازنین )

 .413-422، صص 4، شماره 7سال  پزشکی،مجله انفورماتیک سالمت و زیستبالکچین، 

رساله دکتری رشته  طراحی الگوی مناسب کارآفرینی در نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه،(، 1395مرادی، حوریه )

 جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران. ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علومجغرافیا و برنامه

-پیشتک در ایران با تأکید بر عوامل و موانعهای فینآپ(، بررسی فرآیند استارت1399انگیزان، سهراب )مرادی، شیوا، نادری، نادر، دل

 .121-140، صص 1، شماره 13دوره  توسعه کارآفرینی،رو، 

چین در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت برای  تمتع از فناوری بالک(، 1399ا )الریمی، رضمرادی، رامین، روحانی، کارن، نصیری

 .143-180(، صص 33) 3، شماره 9دوره  سیاست جهانی،، مبارزه با فساد

موثر بر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در کسب و  (، تحلیل عوامل1394نیساری، محمد، کرمی، آصف، احمدپورداریانی، محمود )

 .1-21، صص 2، شماره 5دوره  ابتکار و خالقیت در علوم انسانی،کارهای کارآفرینانه، 

های کالن آمادگی پذیرش های حوزه نفت و گاز بر شاخصارزیابی قلمرو فعالیت شرکت(، 1399نیلفروشان، هادی، ایازی، سیدهادی )

 .247-286، صص 33، شماره 9دوره  مدیریت فناوری اطالعات،ن، فناوری بالکچی

دومین همایش (، بررسی کاربردهای بالکچین در حوزه سالمت، 1397پور، عاطفه، احمدیان، لیال )نظری، پروانه، سهرابی

ترس در قابل دس تهران، ،در پزشکی ایران ICT انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سالمت الکترونیک و کاربردهای

 سیویلیکا:

 https://civilica.com/doc/812344 
(. آنالیز کیفیت رمزنگاری تصویرهای پزشکی مبتنی بر الگوریتم 1393دهنوی، علیرضا، ربانی، حسین )آبادی، محمدرضا، مهرینعیم

ات انفورماتیک پزشکی، پزشکی مرکز تحقیقمجله انفورماتیک سالمت و زیستگونه، دال با کلید رمزنگاری یکسان و آشوبراین

 .32-44دوره اول شماره اول، صص 

های المللی پژوهشچهارمین کنفرانس بین(، یکپارچگی زنجیره تأمین، 1395الدینی، اسماعیل )تل زالی، زینب، شمسیاریان

 ، برلین، آلمان.1395تیر ماه  19، نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1406-fa.pdf
http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1406-fa.pdf
https://www.magiran.com/paper/2218582
https://www.magiran.com/paper/2218582
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Abstract 

Influenced by the prevailing approach to development in the information society is the identification of 

entrepreneurial opportunities in businesses that create a secure economy with a precise and reliable management 

system and a global market outlook. Considering the importance of how and where opportunities arise and how 

they are identified; Created a new concept called the entrepreneurial supply chain with a powerful innovative 

thinking in the postmodern era that considers the entire entrepreneurial supply chain as a place to seek 

opportunities and improve entrepreneurial activities, therefore, the present study The aim was to "study the role 

of blockchain technology in improving the performance of the supply chain of postmodern Iranian businesses" in 

various geographical areas, which is often manifested in the form of Internet businesses. The research method 

was descriptive-analytical and applied. The statistical population of this study consisted of all 178 Internet 

business professionals in Iran, of which a total of 51 people were selected as a sample size by the expert council 

(Delphi). Cronbach's alpha test was calculated for 4 individual components, financial innovations, social 

innovations and supply chain components, 0.90, 0.84, 0.90 and 0.94, respectively. Data analysis was used in 

SPSS20 software environment. Findings showed that there is a positive and significant relationship between all 

independent variables except user futures with the use of blockchain technology in improving supply chain 

performance. Also, among all the independent variables included in the regression equation, 5 variables (social 

networks, improved banking services, financial transparency, and the ability to tolerate ambiguity) explain about 

72% of the changes in the supply chain performance of Internet businesses. The results of route analysis also 

showed the variables of legal, political and managerial domains, respectively; Social networks; Financial 

transparency; Improving banking services; Ambiguity tolerance explains most of the direct and indirect effects 

of blockchain technology on the supply chain of Iranian businesses. 
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