
 61-80 ص، از 1400بهار  ،1 ةشمار ،14 ةدور ،کارآفرینی توسعه

 

 

تاثیر فناوری زنجیره بلوک بر حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی در 

 های دانش بنیان حوزه فناوری اطالعاتشرکت
 

 محمدحسین رونقی

  استادیار  بخش مدیریت، دانشگاه شیراز

 18/7/1399: افتیدر خیتار

 29/9/1399: رشیپذ خیتار

 

 چکیده
-محیط ایجاد باعث هوشمند قراردادهای و ها داده تغییرناپذیری ردیابی، اطمینان، قابلیت مانند زنجیره بلوک هایویژگی

 قابل تأثیرات شده توزیع های فناوری سایر و زنجیره بلوک که است این بر اعتقاد. شودمی ها واسطه به کمتر نیاز با امن های

. کنند کمک شفافیت بهبود و اعتمادسازی هزینه، کاهش تراکنش، کارایی بهبود به توانند می زیرا دارند جامعه در توجهی

 سهامداران منافع به تواندمی ضعیف شرکتی حاکمیت. است شرکت عملکرد در مهمی عامل شرکتی حاکمیت دیگر، طرف از

اساس هدف پژوهش ارزیابی تاثیر فناوری زنجیره بلوک بر حاکمیت بر این . شود وکارانحالل کسب به منجر و برساند آسیب

 -یفیاطالعات توص یو برحسب گردآور یپژوهش برحسب هدف کاربردباشد. شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکتها می

ت باشد. از مدل معادالجامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های دانش بنیان می است. یشیمایپ

های پژوهش نشان داد با توجه به ایجاد سیستمی جهت تحلیل داده استفاده شد. یافته Smart PLS 3ساختاری و نرم افزار 

غیرمتمرکز، شفافیت و قابلیت ردیابی، بکارگیری فناوری زنجیره بلوک، تاثیر مستقیمی بر حاکمیت شرکتی و مسئولیت 

آخر تاثیر مستقیم حاکمیت شرکتی بر مسئولیت اجتماعی شرکتها را نشان داد. اجتماعی شرکتها دارد. همچنین نتیجه فرضیه 

های موجود حاکمیت شرکتی دارد. بنابراین فناوری زنجیره بلوک پتانسیل زیادی برای ارائه راهکارهای کارآمد برای سیستم

کسب مزایای محیطی و اجتماعی نقش زنجیره بلوک نه تنها در عملکرد سازمانی و کسب مزیت رقابتی موثر است بلکه در 

 نیز تاثیر دارد.
 

 های دانش بنیان، مسئولیت اجتماعیحاکمیت شرکتی، زنجیره بلوک، شرکت :های کلیدیواژه

 

 

 مقدمه

                                                           
 :نویسندة مسئول Email: mh_ronaghi@shirazu.ac.ir 

mailto:mh_ronaghi@shirazu.ac.ir


  62 1400بهار ، 1 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة

مدل تالی بر سااااختار و  حاکمیتی شااارکتامروزه تحول دیجی کار و  ها های کساااب و 

های نوین به درستی استفاده کند می های فناوریتاثیرگذاشته است. سازمانی که بتواند از قابلیت

بدساااات آورد   قابتی  یت ر ند مز (. این Castelo-Branco, Cruz-Jesus & Oliveira, 2019توا

شده تحول صنعت چهار مطرح  صار  صنعتی چهارم یا به اخت های دیجیتال تحت عنوان انقالب 

ست   صول (. Hofmann & Rüsch, 2017ا ها و داده رهیو ذخ لیتحل ،یجمع آورصنعت چهار ا

 شیو افزا دیتول نهیباشاااد که منجر به کاهش هز یم یدر زمان واقع هاتیموجود تیکنترل فعال

های (. فناوری زنجیره بلوک یکی از فناوریRonaghi & Forouharfar, 2020  شااودیم تیفیک

، واسطه هاتحول آفرین صنعت چهارم است که با استفاده از دفترکل توزیع شده موجب حذف 

شود   شدن می  شیوه انتقال اطالعات، کاهش کالهبرداری و هک   ,Tapscot & Tapscotتغییر 

(. وجود برچساااب های زمانی در سااااختار زنجیره بلوک موجب جلوگیری از تحریف و 2017

نفعان می شااود. از همین رو این مساائولیت و تعامل گروهی جعل اطالعات به دور از اطالع ذی

شود  موجب افزایش امنیت و ق (. با توجه به قابلیت های Raval, 2016ابلیت اطمینان داده ها می 

شد و با توجه به  سازمانی اثرگذار با زنجیره بلوک این فناوری می تواند بر تعامالت و ارتباطات 

های عوامل اجرایی در سااازمان قابلیت توزیع شااوندگی زنجیره بلوک بر شاایوه اجرای فعالیت

حاکمیت شاارکتی به دنبال نرارت دقیب بر تصاامیمات سااازمانی و موثر اساات. از سااوی دیگر 

سخگویی در جهت حفظ منافع ذی شفافیت و پا ست. با توجه به ساختار اجرایی و ایجاد  نفعان ا

اهداف حاکمیت شاارکتی، شااناسااایی سااازوکارهای موثر بر آن از جمله دغدغه های سااازمانها 

شااود. از همین رو با توجه به نوپا وب میجهت رساایدن به ساایسااتم نرارتی و کنترلی بهتر محساا

های متعدد آن، شاااناساااایی تاثیر این فناوری بر کیفیت بودن فناوری زنجیره بلوک و قابلیت

شاهد گسترش توجه  سالیان گذشته  شرکت ها کاربرد دارد. در  شرکتی مهم و برای  حاکمیت 

سازمان در قبال جامع سائل اخالقی و اجتماعی وتعهدات  (. Kolk, 2016ه بوده ایم  شرکتها به م

پاساااخگویی در قبال ذینفعان خارجی و جامعه به عنوان تعهد و مسااائولیت اجتماعی ساااازمان 

سازمان شود.  سوب می  ستند مح سئول ه صادی و تولیدی خود م ها نه تنها به ازای عملکرد اقت

(. شناسایی Chen & Chaung, 2015بلکه در قبال وظایف اجتماعی خود نیز باید پاسخگو باشند  
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ها حائز اهمیت است. در ابزارها و راهکارهای موثر در پذیرش مسئولیت اجتماعی برای سازمان

 مورد اطمینان د،یجد الگوی ک( ی1399حوزه فناوری زنجیره بلوک پورنقی، بیات و فرجامی  

 یسااااز رهیثبت و ذخ یرا برا یژگیبر و یمبتن یبلوک و رمزنگار رهیزنج یفناورپایه بر  او کار

کاربران حفظ شده  یخصوص میطرح حر نیکه در ا یبه گونه اند کرد هیارا یپزشک یداده ها

رونقی  در آن وجود دارد. هاماریب یبه اطالعات پزشااک تکیو  بیدق یو اجازه کنترل دسااترساا

( مدل مفهومی بیمارستان هوشمند بر پایه فناوری زنجیره بلوک ارائه داده است. محمدی 1399 

موجود و مطلوب ابعاد و  تیوضاااع نیشاااکاف ب نییو تع تیوضاااع ( به ارزیابی1399و عرب  

س هایشاخص شرکت گاز یاجتماع تیولئموثر بر م شان  آنهاپژوهش  جینتاپرداختند.  در   دادن

 فاصااله نمونه مطالعاتیدر  یاجتماع تیولئوضااع موجود و مطلوب مولفه ها و ابعاد مساا نیکه ب

از مفهوم بعد   یفیتوصااای ولیروش تحلاساااتفاده از  با ( 1398محرابی   وجود دارد. یدار یمعن

 تیحاکم یهاچالشبه بحث ، الزامات آنو  یمال هایسااازماندر  یشاارکت تیحاکم یشااناساا

ی و بررساا را یاسااالم یهادر بانک یشاارکت تیو چارچوب و اصااول حاکم پرداختند یشاارکت

بر  یشاارکت تیحاکم یاریاخت گریافشااا تاثیر( به 1397تحلیل کردند. چاالکی، غیور و باقری  

پرداختند.  1392تا  1387 یهاسال بینشده در بورس تهران  رفتهیپذ یهاشرکت یعملکرد مال

که  دادنشااان  رهیچند متغ ونیشاارکت به روش رگرساا 108 آنها بر اساااس اطالعات لیتحل یافته

به عنوان  نیتوب-ویها و نسااابت ک ییبا بازده کل دارا یشااارکت تیحاکم یاریاخت یافشاااا نیب

مال یابیارز شاااااخص ن یعملکرد  بت و مع طه مث خارجی وجود دارد یداراراب عات  طال . در م

( به تاثیر بکارگیری 2020و همکاران   1مطالعات مختلفی انجام شاااده اسااات از جمله چان 

ستفاده از نر شتند و با ا شاره دا شرکت ا ر خبرگان فناوری زنجیره بلوک بر روی خدمات مالی 

( به بررسااای رابطه 2018و همکاران   2چالش های این حوزه را شاااناساااایی کردند. الگامل

حاکمیت شاارکتی و مساائولیت اجتماعی در بین کشااورهای منطقه خاورمیانه پرداختند و رابطه 

شی که به تاثیر فناوری زنجیره  شین، پژوه شد. از بین مطالعات پی سایی  شنا سازه  مثبت بین دو 

سااازه حاکمیت شاارکتی در ایران بزردازد یافت نشااد. همچنین بررساای تاثیر زنجیره بلوک بر 
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بلوک بر حاکمیت شااارکتی و مسااائولیت اجتماعی در قالب یک مدل در مطالعات گذشاااته به 

عنوان شااکاف مطالعاتی شااناسااایی گردید. با توجه به جدید بودن فناوری زنجیره بلوک جهت 

های دانش بنیان حوزه فناوری اطالعات ین خصوص شرکتها و دانش الزم در اآگاهی سازمان

شدند. نتایج این پژوهش برای مدیران کسب و کارها  به عنوان حوزه مطالعاتی پژوهش انتخاب 

و ساایاسااتگذاران حوزه فناوری اطالعات جهت شااناسااایی تاثیر فناوری زنجیره بلوک و پیاده 

سازه های سازی آن کاربرد دارد. همچنین از لحاظ نرری پژوهش  با ارائه مدلی که ارتباط بین 

انطباق زنجیره بلوک، حاکمیت شااارکتی و مسااائولیت اجتماعی را ارائه می دهد در دانش این 

سئولیت اجتماعی و  سایی عوامل موثر بر ارتقای م شنا شارکت دارد. با توجه به اهمیت  حوزه م

ازمان ها، هدف پژوهش بهبود پاساااخگویی در برابر جامعه و نقش مهم تحول دیجیتالی در سااا

سئولیت اجتماعی و  سایی رابطه انطباق فناوری زنجیره بلوک با م شنا پیش رو ارائه مدلی جهت 

 حاکمیت شرکتی است.

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 زنجیره بلوک

بل  قا ناوری اثرات  کاربردهای نرم افزاری زنجیره بلوک، این ف به فراگیر شااادن  با توجه 

(. برای نخستین Davidson, De Filippi & Potts, 2018کسب و کارها و جامعه دارد  توجهی بر 

بار زنجیره بلوک به عنوان بسااتری برای ارز دیجیتال بیت کوین مطرح شاادک شاابکه بیت کوین 

سوب میبزرگترین و قدیمی شبکه زنجیره بلوک دنیا نیز مح شود. امروزه فناوری زنجیره ترین 

آید بلکه موارد کاربردی و مزیت بسااتری برای رمز ارزها به حساااب نمی بلوک صاارفا به عنوان

(. فناوری زنجیره بلوک بر پایه دفتر کل توزیع Farouk et al., 2020های متعددی به همراه دارد  

ست.  شرکت کننده   یاداده گاهیشده، پا عیدفترکل توزشده ا سط هر  ست که تو گره( در  ایا

در ساایسااتم  (.Presthus & Omalley, 2017  شااودیقل به روز مشاابکه بزرب به طور مساات کی

های داده در ارتباط است زنجیره بلوک هر بلوک داده بر اساس توابع رمز نگاری با سایر بلوک

شاااود که ایجاد و انتقال دارایی های دیجیتالی با اطمینان باالیی میسااار و این فناوری موجب می

ماژول قرارداد هوشمند است که ز قابلیت های این فناوری (. یکی دیگر اRonaghi, 2020شود  
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امر با  نیکند. ایم دییتوافب شااده تأ طیرا در برابر شاارا جیکند و نتایم ایجادمذاکره را  طیشاارا

 Saberi et  شااودیمتراکنش ها و تعامالت در  تیشاافاف شینقش واسااطه ها باعث افزا کاهش

al., 2018ده مشااخص می شااود که فناوری زنجیره بلوک صاارفا (. با توجه به مطالب ارائه شاا

بساااتری برای ارزدیجیتالی نیسااات و با توجه به قابلیت های این فناوری می تواند بر نحوه انتقال 

 ها و ساختار قدرت تاثیرگذار باشد. اطالعات و ارتباطات در سازمان، نرارت و کنترل فعالیت

 حاکمیت شرکتی

فرهن  ها و سیستم هایی است که  ساختارها، فرایندها،حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، 

ستیابی شود موجب د شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می  سخگویی،   به هدف های پا

(. نرریه های مختلفی در خصااوص حاکمیت شاارکت ارائه 2: 1390 حساااس یگانه و ساالیمی، 

( گسااترش یافت نرریه هزینه 1996  1شااده اساات. یکی از نرریه های که توسااط ویلیامسااون

ست که دارای اهداف و دیدگاه های  شکل از افرادی ا سازمان مت ست. در این نرریه  تراکنش ا

مختلف هستند و سازمان ها به حدی بزرب شده اند که جایگزین بازار می شوندک بر این اساس 

 یکه نگرش یگرتئوری ددر  محصول و قیمت آن توسط سازمان و ساختار آن مشخص می شود.

شااوند که  یم یمعرف یافراد رانیمعروف اساات، مد تئوری عاملیت دارد و به یو ماد یاقتصاااد

 نیدهند. در ا یم ترجیحرا بر منافع سااازمان  یخود هسااتند و منافع فرد یمنافع شااخصاا یدر پ

جهت  کیو ساااازمان را در  رانیکه اهدف مد ودب ییراهکارها یدر جساااتجو دیبا دگاهید

به خادم ساااازمان مبدل ساااازد رید و مدکن تیهدا  را از حالت کارگزار و عامل ساااازمان 

 ElGammal et al, 2018). دارد  یو روانشناخت یاجتماع یکه نگرشتئوری وجود دارد  مقابل در

 یخادمان سازمان شناخته م رانیمدبر این اساس مشهور است، تئوری خادمیت یا مباشرت  و به

ترجیح می خود  یشااوند که خود را وقف اهداف سااازمان ساااخته منافع جمع را بر منفعت فرد

تئوری دیگر به نام تئوری وابسااتگی منابع مطرح اساات که  .(Davis & Thompson, 1994دهند  

در آن مدیران و عامالن اجرایی به دنبال تامین منابع ساااازمانی از طریب برقراری ارتباط با محیط 

 (. Hillman, Cannella & Paetzold, 2000ازمان هستند  خارجی س
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های زنجیره بلوک منجر به ردیابی محصاااوالت دیجیتالی، احراز هویت، مدیریت قابلیت   

حقوق  منافع( دیجیتالی، جلوگیری از تقلب و ایجاد سااازمان های مسااتقل  می شااود. می توان 

ازمان های ساانتی منجر به حرکت آنها به ادعا کرد فناوری زنجیره بلوک با خلب ارزش برای ساا

شود  شبیه تبادل اطالعات غیر رسمی می  ساختار حاکمیتی  سیال با  شبکه های دیجیتالی  سمت 

 2017Risius & Spohrer, مداری ( نساابت به فناوری زنجیره بلوک دیدگاه قانون2017  1(. پیزا

به عنوان یک ابزار رایو تنریم یاد میگری دارد و از زنجیره بلوک  کند. گیری در ساااازمان 

گیری یکی از عوامل موثر در دساااتیابی به حاکمیت خوب شااارکتی اسااات. ساااازوکار رای

( در خصااوص مباحث رمزارزها، موانع اقتصااادی، قانونی و فنی، فاکتورهای 2016  2هارویک

ن  و هی کا ند.  حث می ک های مربوطه ب ( در پژوهش خود پی 2019  3حاکمیتی و راهکار

که قراردادهای هوشااامند بر مبنای زنجیره بلوک بر رفتار تبانی بین مشاااارکت کنندگان  بردند

( در مطالعه خود بیان داشااات که فناوری زنجیره بلوک با حاکمیت 2017  4تاثیر دارد. یرماک

تر، نگهداری دقیب های پایینهزینه ،شااارکتی منطبب اسااات و نتایجی همچون نقدینگی بیشاااتر 

های زنجیره بلوک و حاکمیت اف به دنبال دارد. با توجه به ارتباط قابلیتسااوابب و مالکیت شااف

 شرکتی فرضیه اول پژوهش تدوین می شود:

1H.انطباق فناوری زنجیره بلوک بر کیفیت حاکمیت شرکتی تاثیر مثبت دارد : 

 مسئولیت اجتماعی

مصااارف  ها در قبال آگاهی بخشااای بهامروزه فراتر از عملکرد مالی و اقتصاااادی شااارکت

سائل  ستند. توجه به م سئول ه سطح جامعه م کنندگان، عمکرد اخالقی و حفظ رفاه عمومی در 

ها درآمده اسااات  باقری و جامعه از حالت اجباری به صاااورت یک اساااتراتژی برای شااارکت

سازمان و جایگاه مصرف42: 1399همکاران،  سانی در  کنندگان در (. با توجه به اهمیت منابع ان

ی اجتماع تیمساائول .، ابعاد اجتماعی کسااب و کار نقش مهمی پیدا می کندیک کسااب و کار

: 1398 رونقی،  گذاردیم ریتأث کیو جامعه دموکرات یکه بر دموکراس یی استگرانبها یارزش
                                                           

1 Piazza  

2 Harwick  

3 Cong & He 

4 Yermak 
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 و داوطلبانه حسااسایت از ناشای های فعالیت مجموعة وکار، کساب اجتماعی (. مسائولیت168

سب راهبردمحور ست اطراف محیط رویدادهای به وکار ک صادی و مدیریتی، زمینة در که ا  اقت

 سااااالری، مردم شاااایساااته بر تأکید با گیرد و می شاااکل محیط با تعامل در ساااازمان اجتماعی

 و انسااان جامعه، سااازمان، منافع بین تعادل ایجاد درصاادد انسااانی هایارزش و تغییر ساااالری،

فناوری زنجیره بلوک با توجه به تغییر (. 366: 1394هاساات  علیزاده، سااهیلی و بامشاااد،  دولت

دسااترساای به اطالعات، تصاامیم گیری و شاایوه انجام تراکنش ها و ایجاد شاافافیت می تواند بر 

تعامالت و ارتباطات سااازمانی تاثیرگذار باشااد. برخی از قابلیت های بالک چین جهت ارتقای 

ارتقاء رفتار سبز  یبرا یقیتشو سازوکارهای ی( طراح1 اند از: پایداری و ابعاد اجتماعی عبارت

بهره  شی( افزا3در کل چرخه عمر محصاااولک   نرارت و پیگیری شی( افزا2مصااارف کنندهک  

و  یدارینرارت بر پاتقویت ( 4و   یاتیتوساااعه و عمل یها نهیکاهش هز باها  ساااتمیسااا یور

و  1ونکاتش(.  ,.2020Esmaeilian et al  نیتأم رهیزنج یشااابکه ها بیگزارش عملکرد از طر

سیدن به قابلیت ردیابی، در 2020همکاران   شده برای ر ضمین  ( معتقدند زنجیره بلوک آینده ت

ابعاد اجتماعی زنجیره تامین اساات. آنها در مطالعه خود معماری ساایسااتم بر پایه زنجیره بلوک، 

تماعی و اینترنت اشااایا و کالن داده ارائه دادند که به وسااایله آن فروشاااندگان بتوانند تعامل اج

پایداری زنجیره تامین را نرارت کنند. می توان جهت نرارت بر رفتار تامین کننده پایگاه داده 

ند چنین نرارتی را تساااهیل و  تامین در نرر گرفته شاااود  و بالک چین می توا ای در زنجیره 

ان ( معتقدند توجه به مصرف کنندگ2016  2(. گلهارد و وان دفت ,.2019Asif et alمطمئن کند 

به عنوان ذینفعان خارجی یک کسب و کار بر پایداری اجتماعی سازمان تاثیر می گذارد. توجه 

به مصااارف کنندگان تحت تاثیر شاااناخت دقیب بازار، تحلیل درسااات نیاز مصااارف کننده و 

ست. مصرف کنندگان نیازمند ردیابی و دسترسی قابلیت های ارائه دهنده محصول یا خدمات ا

ستند  به اطالعات محصوال سیدن به پایداری ه (. فناوری Nikolakis et al., 2018ت در جهت ر

شبکه  سطح  سازمانی را در  صوالت و تراکنش های  زنجیره بلوک امکان ردیابی اطالعات مح

                                                           
1 Venkatesh 

2 Gelhard & von Delft 
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فراهم می کند. با توجه به تاثیر بکارگیری فناوری زنجیره بلوک بر سااطح ارتباطات و تعامالت 

 زیر تدوین می شود: سازمانی فرضیه دوم پژوهش مطابب

2Hها تاثیر مثبت و معناداری : انطباق فناوری زنجیره بلوک بر مساائولیت اجتماعی شاارکت

 دارد.

با توجه به نحوه نرارت ذینفعان بر رفتار عوامل اجرایی و سااااختار قدرت، سااااز و کارهای 

 & Aguileraحاکمیت شاارکتی در شااکل گیری تعامل سااازمانی و اجتماعی نقش مهمی دارد  

2009Cazurra, -Cuervoبارنی و رابین طه ب( 2010  1(.  ند نیراب به ب ماعی رت یت اجت ی مسااائول

مدیران داخلی کنند که  یو استدالل م تایید کردندآنها را  هی/ سرما تیو ساختار مالک هاشرکت

( مدلی از 2012  2ساااکونی دارند. مساائولیت اجتماعی شاارکتدر  یگذار هیبه ساارما لیتما نیز

حاکمیت شرکتی ارائه داد که در آن به نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ها نیز توجه شده است 

حاکمیت شااارکتی مطرح کرد. نار  ماعی را در ک یت اجت هارجوتو و مسااائول ( 2012  3جو و 

دریافتند که حاکمیت شاارکتی باعث ارتقای مساائولیت اجتماعی می شااود همچنین مساائولیت 

سعیدیان و همکاران  اجتماعی تاثی شرکت دارد.  ( با ارائه الگوی 1398ر مثبتی بر عملکرد مالی 

شان دادند که حاکمیت شرکتی بر مسئولیت اجتماعی شرکت های نوینی از حاکمیت شرکتی ن

ضو بورس تاثیر مثبتی دارد. در پژوهش اللهیاری، پورزمانی و ترابی   شد که 1397ع شخص  ( م

مامی متغیرهای حاکمیت شااار یت ت باط بین مسااائول طه مثبت و معنی دار بر ارت کتی دارای راب

های عضاااو بورس اسااات. با توجه به مباحث نرری اجتماعی و عدالت مالیاتی در بین شااارکت

 موجود فرضیه سوم پژوهش شکل می گیرد:

3H.کیفیت حاکمیت شرکتی بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها تاثیر مثبت دارد : 

طه انطباق زنجیره بلوک و همچنین نقش حاکمیت شااارکتی  یانجی بر راب به عنوان متغیر م

 مسئولیت اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

                                                           
1 Barnea & Rubin 

2 Sacconi 

3 Jo & Harjoto 



  69  دانش بنیان ...  هایتاثیر فناوری زنجیره بلوک بر حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی در شرکت

4H انطباق زنجیره بلوک با میانجی گری کیفیت حاکمیت شاارکتی  بر مساائولیت اجتماعی :

 شرکت ها تاثیر مثبت می گذارد.

 1رری مطابب شااکل بر اساااس فرضاایه های پژوهش و روابط بین سااازه های پژوهش مدل ن

 تدوین می شود.

 

 

 

 

 . مدل نظری پژوهش1شکل 

 روش شناسی
 است یشیمایپ -برحسب گردآوری اطالعات توصیفی و یکاربرد برحسب هدفپژوهش 

سال که  ست.  1399 در  شده ا سان جامعه آماری انجام  شنا شامل کلیه مدیران و کار پژوهش 

ارشااد سااازمان های دانش بنیان فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران می شااود که 

زیرسااااخت و دانش اولیه در خصاااوص فناوری زنجیره بلوک را دارند. به دلیل جدید بودن 

ه دانش تخصاصاای فناوری زنجیره بلوک از شارکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطالعات ک

ستفاده شد.  بر اساس یک غربال گری اولیه بیشتری در خصوص بکارگیری این فناوری دارند ا

شرکت سان  شنا ستممدیران و کار سی شنا با حوزه زنجیره بلوک و کاربر  های های دانش بنیان آ

شده و ارز دیجیتالی تعداد  شدند. با توجه به جدول مور 720اطالعاتی توزیع  گان و نفر انتخاب 

ستفاده از روش نمونه صادفی برای با ا ساده ت سان  260گیری  شنا شنامهنفر از مدیران وکار س  پر

پرسشنامه تکمیل شده دریافت گردید. از  236الکترونیکی محقب ساخته ارسال شد و در نهایت 

 Smart PLS 3سازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار روش مدل

ستفاده شد. پرسشنامه طراحی شده شامل پنج قسمت  جهت ارزیابی فرضیه ها و مدل پژوهش ا

بود. بخش اول شاامل نامه معرفی جهت توضایح ساازه ها و بیان هدف پژوهش برای مشاارکت 

کنندگان به همراه چهار ساااوال جمعیت شاااناسااای بود. بخش دوم با توجه به نوپا بودن فناوری 

انطباق زنجیره 
 بلوک

 حاکمیت شرکتی

 مسئولیت اجتماعی

H1 

H2 

H3 

H4 
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های مربوط به پذیرش و انطباق زنجیره بلوک برگرفته از مطالعه زنجیره بلوک در ایران پرسااش

گانه تدوین شدند که شامل عوامل فناورانه  هفت ( در قالب طیف پنج2020و همکاران   1ارجی

های بخش سوم سوال  عوامل سازمانی  شش سوال( و عوامل شرکتی  پنج سوال( بود. ،سوال(

( شااامل شاافافیت  نه 2018ش الگامل و همکاران  حاکمیت شاارکتی مطابب با معیارهای پژوه

سوال(، هیات مدیره   ساختار مالکیت  نه  19سوال(، کمیته حسابرسی و بازرسی  نه  سوال( و 

سااوال( بود. بخش چهارم شااامل سااه سااوال مربوط به مساائولیت اجتماعی برگرفته از پژوهش 

رر هفت نفر خبره حوزه شاااده مطابب ن یپرساااشااانامه طراح(  بود. 2018الگامل و همکاران  

لحاظ  نیآن انجام گرفت. به هم یدانشاااگاه اصاااالحات مربوطه رو یعلم تیئو ه مدیریت

شنامه از روا توانیم س صور یظاهر ییادعا کرد که پر ست. ی( قابل قبولی  روایی  برخوردار ا

شان می دهد. سویی گویه ها را ن ستگی درونی و هم قابل روایی همگرا زمانی  همگرا میزان همب

 شاخصو باشد  5/0از  شتریب ایبرابر  (AVEه  استخراج شد انسیوار نیانگیشاخص م قبول است که

شد 7/0از  شتریب ایبرابر  (CRپایایی ترکیبی   شاخص ها در  نی(. مقدار اFornall & Lacker, 1981  با

ست و مورد تا 1جدول شده ا شان داده  ضر ییایپا یابیقرار گرفت. جهت ارز دیین  بیابزار پژوهش از 

در  زین بیضرا نیاستفاده شده است. مقدار ا (DG- rho)  گلدشتاین -شاخص دیلون  کرونباخ و یآلفا

اذعان داشاات  توانیم 7/0از  هاشاااخص نیبودن ا رگترنشااان داده شااده اساات با توجه به بز 1جدول 

 (. Esposito Vinzi et al., 2010برخوردار است  یقابل قبول ییایپرسشنامه از پا

متغیرهای  سااایر با های مربوطهیک متغیر پنهان یا سااوال چقدر دهدمی نشااان  واگرا روایی

نشان  2بر اساس نتایج ماتریس همبستگی که در جدول  .(Hair et al., 2016دارند   تفاوت دیگر

شده بر روی قطر ماتریس از  ستخراج  شخص گردید جذر میانگین واریانس ا ست م شده ا داده 

 & Fornall همبستگی آن سازه با سازه های دیگر بیشتر است. پس روایی واگرا تایید می شود 

Lacker, 1981.) 
 نامه. نتایج روایی و پایایی پرسش1دول ج

 ابعاد سازه ها
آلفای 
 کرونباخ

 - لونید
  نیگلدشتا

پایایی 
 ترکیبی

 انسیوار نیانگیم 
 استخراج شده

 روایی همگرا 
 و پایایی

انطباق زنجیره 
 بلوک

 تایید 623/0 711/0 818/0 784/0 فناورانه
 تایید 546/0 756/0 823/0 793/0 سازمانی

                                                           
1 Orji 
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 تایید 679/0 837/0 789/0 813/0 شرکتی

 تایید 714/0 779/0 844/0 738/0 مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی

 حاکمیت شرکتی

 تایید 726/0 911/0 729/0 794/0 شفافیت

 تایید 645/0 852/0 871/0 842/0 کمیته بازرسی

 تایید 691/0 847/0 811/0 863/0 هیئت مدیره

 تایید 583/0 837/0 746/0 779/0 ساختار مالکیت

 ماتریس سنجش روایی واگرا. 2جدول 
عوامل  

 فناورانه
عوامل 
 سازمانی

عوامل 
 شرکتی

مسئولیت 
 اجتماعی

کمیته  شفافیت
 بازرسی

هیئت 
 مدیره

ساختار 
 مالکیت

        856/0 عوامل فناورانه

       839/0 356/0 عوامل سازمانی

      912/0 342/0 285/0 عوامل شرکتی

     873/0 337/0 363/0 311/0 مسئولیت اجتماعی

    797/0 342/0 281/0 265/0 253/0 شفافیت

   843/0 413/0 315/0 268/0 215/0 189/0 کمیته بازرسی

  784/0 394/0 329/0 247/0 317/0 168/0 411/0 هیئت مدیره

 838/0 371/0 291/0 256/0 288/0 242/0 276/0 254/0 ساختار مالکیت

 یافته ها
 شناختیالف( توصیف جمعیت 

شارکت کنندگان نمونه در جدول  سی مربوط به م شنا شده  3اطالعات جمعیت  شان داده  ن

درصد مشارکت کنندگان دارای تحصیالت تکمیلی،  73گونه که مشاهده می شود است. همان

 5درصد آنها بیش از  80درصد متخصص حوزه فناوری اطالعات و علوم کامزیوتر و حدود  68

توان گفت که پاسخ دهندگان از سطح تخصص داشته اند از همین رو می سال سابقه کار مرتبط

 درصد مشارکت کنندگان مرد بوده اند. 82کافی برخوردار بوده اند. همچنین 

 هاب( توصیف شاخص

مشخص گردید که میانگین شاخص  4با توجه به اطالعات توصیفی نشان داده شده در جدول 

ک بیشترین و شاخص هیئت مدیره کمترین مقدار میانگین در عوامل فناورانه انطباق زنجیره بلو

 پرسشنامه بوده است.

 . اطالعات جمعیت شناسی نمونه3جدول 

 درصد فراوانی ویژگی

 جنسیت
 18 42 زن
 82 194 مرد
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 مدرک تحصیلی

 3 8 کاردانی
 24 56 کارشناسی
 67 158 کارشناسی ارشد
 6 14 دکتری

 سابقه کار مرتبط

 20 47 سال 5کمتر از 
 36 86 سال 10تا  5بین 
 27 64 سال 15تا  10بین 

 17 39 سال 15بیش از 

 رشته تحصیلی

 33 78 فناوری اطالعات
 35 82 مهندسی کامزیوتر
 13 31 مدیریت
 19 45 سایر رشته ها

 های پژوهش. توصیف مقادیر شاخص4جدول
 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین هاشاخص

 5 2 214/0 312/4 عوامل فناورانه
 5 1 413/0 855/3 یعوامل سازمان
 5 1 345/0 712/3 یشرکت عوامل
 5 1 591/0 412/3 یاجتماع تیمسئول

 5 1 583/0 923/3 تیشفاف
 5 1 723/0 129/3 یبازرس تهیکم
 5 1 811/0 210/3 رهیمد ئتیه

 5 1 629/0 459/3 تیمالک ساختار

 ج( آزمون فرضیه ها

تایج فرضااایه ها در جدول  به مقادیر  5بر اسااااس ن  t( و آماره P-Value   <05/0با توجه 

درصد تایید شده اند. یعنی فناوری  95شود فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان مشخص می

شرکت سئولیت اجتماعی در بین  شرکتی و م های دانش بنیان حوزه زنجیره بلوک بر حاکمیت 

ثبت دارد. همچنین حاکمیت شاارکتی بر مساائولیت اجتماعی نیز در این فناوری اطالعات تاثیر م

ها تاثیر مثبت دارد. نقش میانجی کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه انطباق زنجیره بلوک شرکت

 و مسئولیت اجتماعی شرکتها نیز تایید شد.

 . ارزیابی مدل ساختاری پژوهش5جدول 
 نتیجه t P-Value (< 0.05)آماره  انحراف معیار βضریب  فرضیه ها

 تایید 005/0 469/4 039/0 585/0 حاکمیت شرکتی ←زنجیره بلوک 

 تایید 012/0 892/3 028/0 458/0 مسئولیت اجتماعی ←زنجیره بلوک 

 تایید 007/0 325/5 031/0 391/0 مسئولیت اجتماعی ←حاکمیت شرکتی 



  73  دانش بنیان ...  هایتاثیر فناوری زنجیره بلوک بر حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی در شرکت

 تایید 001/0 224/3 022/0 228/0 مسئولیت اجتماعی ←حاکمیت شرکتی ←زنجیره بلوک 
 

ضااارایب تاثیر مدل نشاااان می دهد که میزان انطباق زنجیره بلوک بر حاکمیت  2شاااکل 

شاارکتی و پایداری اجتماعی به صااورت مسااتقیم تاثیر داشااته اساات و در این بین بیشااترین تاثیر 

شرکتی  ست. همچنین متغیرهای حاکمیت  شرکتی بوده ا نیز انطباق زنجیره بلوک بر حاکمیت 

های دانش بنیان حوزه فناوری اطالعات موثر بوده اند. اثر غیر بر مسااائولیت اجتماعی شااارکت

( نیز تایید شاااد.  ρ = ،228/0=β 001/0مساااتقیم انطباق زنجیره بلوک بر مسااائولیت اجتماعی  

درصااد  59درصااد واریانس حاکمیت شاارکتی و  67نشااان می دهد که مدل توانسااته  2Rمقادیر 

سئول شاخص واریانس م شد  GOFیت اجتماعی را تبیین کند. برای برازش کلی مدل از  ستفاده  ا

 بدست آمد و نشان داد مدل از برازش مناسبی برخوردار است. 461/0که برابر 
 

 

 

 

 

 

 .  ضرایب تاثیر مدل پژوهش2 شکل

 بحث و نتیجه گیری
سئولیت اجتماعی  سه متغیر انطباق زنجیره بلوک، م در این پژوهش در قالب یک مدل تاثیر 

های حوزه فناوری اطالعات مورد بررساای قرار گرفت. بر و حاکمیت شاارکتی در بین شاارکت

شد که بکارگیری فناوری  ساس نتیجه فرضیه اول پژوهش مشخص  سازمان ا زنجیره بلوک در 

شده به وسیله  شفافیت اطالعات ایجاد  ساس  شرکتی تاثیر مثبت دارد. این یافته بر ا بر حاکمیت 

نفعان بر عملکرد عوامل اجرایی در سازمان زنجیره بلوک موجب نرارت بهتر هیات مدیره و ذی

ب تسهیل فرایندها و می شود. استفاده از دفاتر کل چندگانه از طریب فناوری زنجیره بلوک موج

کاهش هزینه ها در سازمان می شودک زنجیره بلوک به جای استفاده از تایید شخص ثالث بر پایه 

(ک یعنی عدم تمرکز Peng et al., 2020اجماع توزیع شااده بین گره های شاابکه انجام می شااود  

انطباق زنجیره 
 بلوک

 حاکمیت شرکتی

 مسئولیت اجتماعی

585/0  

458/0  

391/0  

R2 = 0/67 

R2 = 0/59 
228/0  
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ساد اداری م سازمان و جلوگیری از ف سطوح مختلف  شود. اطالعات باعث تعدیل قدرت در  ی 

اساااتفاده از قراردادهای هوشااامند به عنوان یکی از قابلیت های فناوری زنجیره بلوک موجب 

شود   شتریان می  شرکا، کارفرمایان و م سازمان با  سهیل روابط  ( و از این Saberi et al., 2018ت

حاظ ذی ند. بهره گیری از ل مان نیز دار خارجی سااااز عامالت  رارت بهتری بر ت عان امکان ن نف

های مالی های مالی سازمانی و صورتزهای دیجیتال تحت پلتفرم زنجیره بلوک امکان کنترلار

(ک این قابلیت در جهت نرارت مالی عوامل Farouk et al., 2020کند  تر را فراهم میشااافاف

 توابع رمزنگاری( موجب  1اجرایی ساااازمان موثر اسااات. قابلیت های رمزنگاری و توابع هش

شااود و رفتارهای غیر العات و جلوگیری از تحریف اطالعات در سااازمان میارتقای امنیت اط

بد   یا کاهش می  لب اطالعاتی  گیری (. رایBahga & Madisetti, 2016اخالقی فساااااد و تق

( و می تواند جلو برخی از Pizza, 2017الکترونیکی یکی از قابلیت های زنجیره بلوک اسااات  

شان داد بکارگیری رفتارهای غیراخالقی در زمینه انتخ ابات را بگیرد. یافته فرضیه دوم پژوهش ن

تواند تاثیر مثبتی بر مساائولیت اجتماعی فناوری زنجیره بلوک و میزان انطباق آن در سااازمان می

معماری ساایسااتم بر پایه زنجیره بلوک تاثیر مثبتی در ایجاد شاافافیت و توسااعه  داشااته باشااد. 

(. با توجه به قابلیت عدم تمرکز و توزیع پذیری Venkatesh et al., 2020پایداری اجتماعی دارد  

تواند شود که میزنجیره بلوک، ساختار متفاوتی از ارتباطات و انتقال داده در سازمان ایجاد می

بر نحوه تعامل افراد و روابط ساازمانی تاثیرگذار باشاد. همچنین عدم تمرکز قدرت در سایسااتم 

ند بر ایجاد دموکراسی و افزایش شفافیت موثر باشد و دیگر مدیر مبتنی بر زنجیره بلوک می توا

سلب  صمیم گیری را از دیگران  شت اطالعات حب اظهارنرر و ت سازمان و مقامات عالی با انبا

 ,.Asongu et alنمی کنند. مساائولیت اجتماعی بدون شاافافیت و پاسااخگویی میساار نمی شااود  

ال به پایین نیساات بلکه ایجاد یک شاابکه بین افراد با (. توسااعه اجتماعی نیازمند رویکرد با2018

له موثر اساااات   حل مسااائ کاهش موارد Sachs, 2012نگرش  تاثیر دیگر زنجیره بلوک   .)

که اساااات   گاری موجود در شاااب یل رمزن به دل  & Bahgaکالهبرداری و تحریف اطالعات 

Madisetti, 2016 برای تعامل کارکنان و (. چنین قابلیت هایی زمینه سااز بساتر اجتماعی مناساب

                                                           
1 Hash 
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مدیران در سااازمان اساات که می تواند کیفیت زندگی کاری افراد را ارتقا دهد. کاهش جرایم 

اطالعاتی در سازمان، امنیت اجتماعی را به دنبال دارد که یکی از عوامل مسئولیت و پاسخگویی 

شود. سوب می  ضعف قوان( 2016  1لوتر اجتماعی مح ست   یدولت تیو کمبود حما نیمعتقد ا

ستر  تیاز موانع موفق یکی سوب مفناوری زنجیره بلوک و ب سوم  شود. یرمزارزها مح ضیه  فر

 2پژوهش تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر مسئولیت اجتماعی را نشان داد. نتیجه مطالعه مرتزاینس

( نیز نشااان داد هر چقدر ساااختار روابط کاری و اجرایی مناسااب باشااد و با 2019و همکاران  

تامین می شاااود و این  رارت دقیب تر فرایندهای اجرایی تساااهیل گردد حقوق ذینفعان بهتر  ن

تواند سازوکار مناسبی را در سازمان نهادینه کند که نسل بعدی کارکنان نیز ساختار مناسب می

( و 1397ه مند می شااوند. در همین راسااتا نتیجه پژوهش الهیاری، پورزمانی و ترابی  از آن بهر

( نیز نشاااان دهنده رابطه مثبت حاکمیت شااارکتی بر مسااائولیت 1398ساااعیدیان و همکاران  

ها بتوانند شود هر چه سازمانهای عضو بورس بود. بر همین اساس مشخص میاجتماعی شرکت

شساختار نرارتی دقیب سئولیت فافتر و  سالت و م شند بهتر می توانند ر شته با شتری دا سازی بی

اجتماعی خود را در قبال جامعه انجام دهند. نتیجه فرضااایه آخر پژوهش نشاااان دهنده نقش 

سئولیت اجتماعی بود. از همین رو  شرکتی در رابطه انطباق زنجیره بلوک بر م میانجی حاکمیت 

ارتقای کیفیت حاکمیت شرکتی می تواند بر مسئولیت  بکارگیری فناوری زنجیره بلوک با تاثیر

 اجتماعی شرکت ها موثر باشد.

های نوین در راسااتای تحول دیجیتالی، سااازمان ها نیاز به بروزرسااانی و اسااتفاده از فناوری

ناوری تاثیر میدارند. این ف عاد مختلفی از ساااازمان  ناوری زنجیره بلوک در ها بر اب گذارند. ف

تری برای ارز دیجیتال نیست بلکه با ایجاد سیستمی غیرمتمرکز زمینه ساز تعامل سازمان تنها بس

ستفاده از قابلیتو ارتباطات شفاف در سازمان می های رمزنگاری اطالعات، تحریف شود و با ا

اطالعات و جعل هویت را کاهش می دهد از همین رو اساااتفاده از فناوری زنجیره بلوک بر 

ستیابی به نرارت بر رفتار عوامل  شرکتی و در نهایت د شاگری اطالعاتی، حاکمیت  اجرایی، اف

تعامالت سازنده اجتماعی و مسئولیت اجتماعی موثر است. مدیران شرکت ها با پیاده سازی این 

                                                           
1 Luther 

2 Mertzanis  
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های فناوری عالوه بر قابلیت هایی مانند قرارداد هوشااامند می توانند زمینه سااااز کنترل تراکنش

شفافیت و  ستفاده از سازمانی و ایجاد  شوند. همچنین با ا شرکتی  ستیابی به حاکمیت خوب  د

فناوری زنجیره بلوک تعامل ساااازنده با مصااارف کنندگان و هم پیمانان تجاری و در نهایت 

مسائولیت اجتماعی شارکت برقرار می شاود. از همین رو سایاساتگذاران حوزه کساب و کار و 

حوزه فناوری زنجیره بلوک و ایجاد ها نیاز به سااارمایه گذاری مناساااب در مدیران ساااازمان

 های فرهنگی و فناورانه مرتبط دارد.زیرساخت

 هاپیشنهادها و محدودیت

سازمان ها  شنهاد می شود هیات مدیره  با توجه به تاثیر زنجیره بلوک بر حاکمیت شرکتی پی

های دیجیتالی مانند زنجیره بلوک جهت شااافاف ساااازی نفعان از فناوریجهت حفظ منافع ذی

ستفاده نمایندک قابلیت های زنجیره  سازمان و نرارت بر اعمال عوامل اجرایی ا فرایندهای کاری 

بلوک موجب افزایش دقت، مقرون به صرفه بودن و تمرکززدایی در سازمان می شود. از سوی 

شرکت های دانش بنیان که نمونه  دیگر حمایت های دولتی نیز در این زمینه باید اتفاق افتد. در 

عاتی این پژوهش بودند به دلیل نوپا بودن کسااب و کار، ساارمایه گذاران به عنوان ذینفعان مطال

سب و نرارت بر اعمال عوامل اجرایی دارند از  سود منا ستیابی به  دغدغه زیادی در خصوص د

همین رو اسااتفاده از فناوری زنجیره بلوک راهکار مناساابی برای اعمال کنترل مدیران و عوامل 

ست. سهیم اطالعات با مخالفت  اجرایی ا ستفاده از فناوری زنجیره بلوک با توجه به ت همچنین ا

شی و ایجاد  ستفاده از دوره های آموز شود که مدیران با ا سازمان مواجه می  برخی از افراد در 

ضیه دوم پژوهش تاثیر زنجیره  سب می توانند بر این مانع غلبه کنند. نتیجه فر شی منا فرهن  دان

ها را مشخص ساخت. از همین رو پیشنهاد می گردد جهت لیت اجتماعی شرکتبلوک بر مسئو

های که به شفاف دستیابی به مسئولیت اجتماعی مطلوب باید زیرساخت های استفاده از فناوری

ضیه  شود. فر ستگذاران دولتی نیز فراهم  سیا سط مدیران و  سازی اطالعات کمک می کند تو

شرکتی بر شنهاد  سوم پژوهش تاثیر حاکمیت  ساس پی شان داد بر همین ا سئولیت اجتماعی را ن م

ناوریمی های کنترلی و ف فاده از ابزار ند گردد  اسااات ند زنجیره بلوک می توا مان های مرتبط 

نفعان خارجی را نساابت به نرارت بهتر بر اعمال عوامل اجرایی یاری رساااند. سااهامداران و ذی
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شای به موقع صورت شفافیت اطالعات، اف سازنده بین مدیران و کارکنان  هایپس  مالی، تعامل 

سازمان را رقم می زند. یکی از محدودیت ستر مناسب حاکمیت و مسئولیت اجتماعی در  های ب

ست لذا برای پژوهش صلی بوده ا سازه ا سه  ستفاده از  صرفاً ا شنهاد این پژوهش  های آینده پی

اعی شرکت ها به عنوان متغیر میانجی هایی مانند سرمایه اجتماعی یا پایداری اجتمشود سازهمی

های این پژوهش اساااتفاده از محاسااابات در مدل مورد آزمون قرار گیرد. از دیگر محدودیت

آماری دقیب در برآورد متغیرها اسااات با توجه به کاربرد مقادیر غیرقطعی مانند رویکرد فازی یا 

ستفاده از رویکردهای غیرقطعی  تر باشود برای دستیابی به مقادیر واقعیخاکستری پیشنهاد می ا

 متغیرهای مدل ارزیابی شوند.
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