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Islamic Azad University

دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
علوم و تحقیقات

:عنوان

ین بیت کوبررسی عوامل موثر بر رواج 

پول جهانیعنوان یک به 

راهنمااستاد 
شمس الدین حسینیجناب آقای دکتر 

مشاوراستاد 
جناب آقای دکتر فرهاد غفاری

داور
جناب آقای دکتر کریم حمدی

نگارش
فاطمه پرهیزکار

1399زمستان

Exploring the factors affecting 

Bitcoin prevalence as a

World Currency
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چکیده

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت پژوهش

سواالت پژوهش

فصل اول

کلیات پژوهش
Islamic Azad University

دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
علوم و تحقیقات
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Islamic Azad 

University

دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
چکیدهعلوم و تحقیقات

اینرد.استپذیرفتهانجامجهانیپولیکعنوانبهکوینبیترواجبرموثرعواملبررسیهدفباحاضرپژوهش

جمعکوینبیتویژهبهدیجیتالهایپولحوزهمتخصصافرادازالکترونیکیپرسشنامهطریقازهادادهپژوهش

شدهارائهاستنباطیهاییافتهوتوصیفیهاییافتهبخشدودرآماریتحلیلوتجزیهنتایج.استگردیدهآوری

-شاخصازتفادهاسبااصلیمتغیرهایوشناختیجمعیتمتغیرهایتوصیفبهتوصیفیهاییافتهبخشدر.است

باغیرهامتبودننرمالوپرداختهستونینمودارواستانداردانحرافمیانگین،فراوانی،درصدوفراوانیآماریِهای

هایفتهیابخشدروگردیدهبررسیاسمیرنوف-کولموگروفآزمونوکشیدگیوکجیهایشاخصازاستفاده

آزمونوتاییدیعاملیتحلیلآزمونپیرسون،همبستگیآزمونازپژوهشهایفرضیهآزمونجهتواستنباطی

Structural)ساختاریمعادالتیابیمدل Equation Modeling)جزئیمجذوراتحداقلروشبه

(Partial Least Squares)(وظایف)خدماتعواملکهرسیدیمنتیجهاینبهنهایتدرو.استشدهاستفاده

بهکوینبیتیرشپذبرآن،بامرتبطخدماتوکوینبیتفناوریکوین،بیتبامرتبطمقرراتکوین،بیتپولی

.تاستاثیربیجهانیپولعنوانبهآنپذیرشبرکوینبیتاقتصادودارندتاثیرجهانیپولعنوان

مجازیپولجهانی،پولروا،جهانپولکوین،بیت:هاواژهکلید
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Islamic Azad 

University

دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
بیان مسالهعلوم و تحقیقات

دادهدالرریمتحازاستفادهباارادهتحمیلهمچونمالی،قدرتامریکابهجهانیمبادالتبردالرسلطهاینکهبهتوجهبا
فعلیشرایطبههتوجباکهباشندمیالمللیبینمبادالتدردالربرایجایگزینیدنبالبهدنیاازکشورهایبرخی.است
زایشافوجهانیبازاردرکوینبیتارزشرشد.استاهمیتحائزایرانبرایجایگزینیاینهاتحریموجودوایران

بهایرانصاداقتوابستگیکاهش.دهدنشانویژهتوجهبازاراینبههمایراندولتتاشدباعثمبادالتدرآنازاستفاده
.استشدهمطرحاخیرسالهایدرکهاستاهدافیازیکیدالر

قابلیتهانی،جرایجمجازیپولیکعنوانبهکوینبیتاثرگذاریبهتوجهباآیاکهاستپرسشاینطرحجایاکنون
عنوانبهنکویبیتکاربردگسترشخالصهطوربهداشت؟خواهدرادالرهمچونالمللیبینارزنرخبرتأثیرگذاری

.ذاردبگاثرکشورهابررویخارجیمبادالتتسویهپولیوسیلهانتخابرویتواندمیجهانسطحدرپولیک

مساله اصلی این پژوهش پذیرش بیت کوین به عنوان 
.یک پول جهانی است
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Islamic Azad 

University

دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
اهمیت و ضرورت پژوهشعلوم و تحقیقات

توسطهاآنکارگیریبهومجازیهایپولوالکترونیکیپولظهورویژهبهپول،تحولتاریخیسیربهتوجهبا
انامکایناقتصادی،معامالتچرخۀدرهاآنافزونروزرواجویافتهتوسعهکشورهایدراقتصادیهایبنگاه
اوراقوبورسکمیسیوناروپا،مرکزیبانکرزرو،فدرالهمچونمهمیپولینهادهایکهداردوجود

اجتماعیهایشبکهقدرتمندحضورهمچنینو(CFTC)امریکاکاالیآتیمعامالتکمیسیون،(SEC)بهادارامریکا
.بشناسندرسمیتراهاآنوشدههاآنپذیرشبهمجبور،الکترونیکیهایپرداختزمینهدر

ابهمزمانواستشدهروبهرومالیمجازینوپایپدیدهاینبااخیرهایسالطینیزایراناسالمیجمهوری
سرعتبهویافتهگسترشمجازیفضایطریقازکشورمانداخلدرنیزپدیدهاینجهان،درکوینبیتگسترش

ههمواجچگونگیمختلف،نهادهایهنوزاما.استشدهطراحیآنفروشوخریدوایجادبرایمختلفیتارنماهای
مدیریتوهاتفرصازگیریبهرهمنظوربهکهاستبدیهیشرایطیچنیندر.دانندنمیدرستیبهراپدیدهاینبا

.بپردازیمبرآنموثرعواملبررسیبهکشور،داخلدرهاپولاینرواجازناشیمخاطرات

ه چنانچه این پژوهش در این زمین

ا صورت نگیرد در آینده ایران ب

2و 1قبیل موارد مشکالتی از 

:مواجه خواهد شد

عدم اطالعات کافی در (1

ز مورد تکنولوژی پول های رم

ع نگاری شده، خدمات و صنای

مرتبط با آن

و عقب ماندن از استفاده از( 2

فرصت جایگزینی پول های 

مجازی با پول دالردر مبادالت

گی بین المللی و کاهش وابست

به دالر
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Islamic Azad 

University

دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
سواالت پژوهشعلوم و تحقیقات

01
د؟پولی بیت کوین چه اثري بر پذیرش آن به عنوان پول جهانی دار( وظایف)خدمات •

02
اقتصاد بیت کوین چه اثري بر پذیرش آن به عنوان پول جهانی دارد؟ •

03
مقررات مرتبط با بیت کوین چه اثري بر پذیرش آن به عنوان پول جهانی دارد؟•

04

ول جهانی فناوري بیت کوین و خدمات فنی مرتبط با آن چه اثري بر پذیرش آن به عنوان پ•
دارد؟
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ادبیات و پیشینه پژوهش

عوامل موثر بر رواج بیت کوین

پول جهانی 

فصلجمع بندی 

فصل دوم

مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
Islamic Azad University

دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
علوم و تحقیقات
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Islamic Azad 

University

دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
وهشادبیات و پیشینه پژعلوم و تحقیقات

دیجیتالیتافیزیکیازمتفاوت،هایفرموهاشکلدرهاپولاست،داشتهبسیاریتغییراتپولمفهومزمان،گذردر
.کردهاندتغییر

اقتصاد تهاتري➢

(ورود به اقتصاد پولی)تولد پول➢

(پرداخت هاي الکترونیکی-بانکی-کاغذي-کاالیی)انواع پول➢

پرداخت های الکترونیکی

ابزارهای پرداخت( 1

پول دیجیتال( 2

الکترونیکیپول (2-1

پول مجازی(2-2 9



Islamic Azad 

University

دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
ینعوامل موثر بر رواج بیت کوعلوم و تحقیقات

پولی بیت کوین( وظایف)خدمات .1

لپوخواصووظایفاساسبرراکوینبیتبخشایندر
واصخووظایفباکاملتطبیقباکهدادیمقراربررسیمورد
بهسپسویمنمایثابتراکوینبیتپولینقشتوانستیمپول،
.پرداختیمآنمعایبومزایاشرح

اقتصاد بیت کوین.2
تا2009سالازآنبازاروکوینبیتارزشبخشایندر

یرانیاشرکتواسلوونیکشورشرایطونمودیمبررسی2020
.دادیمقرارارزیابیموردراسیتکس
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2020تا 2010ارزش بازار بیت کوین ازسال 

Islamic Azad 

University

دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
ینعوامل موثر بر رواج بیت کوعلوم و تحقیقات

2020تا 2009پایین ترین و باالترین ارزش بیت کوین از سال 

وینباالترین قیمت بیت کسال
پایین ترین قیمت بیت

کوین

دالر0.06دالر20100.39

دالر0.30دالر201129.60

دالر4.27دالر201213.70

دالر13.44دالر20131،237.55

دالر111.56دالر20141،007.00

دالر164.92دالر2015463.18

دالر373.92دالر2016972.17

دالر19،336.45دالر2017819.62

دالر3،232.55دالر201817،171.56

دالر3،3753.52دالر201912،657

دالر202029،0005،360

دالرمیلیون2010:1.4سال•
دالرمیلیون2011:33سال•
دالرمیلیون2012:143سال•
دالرمیلیارد2013:9.4سال•
دالرمیلیارد2014:4.3سال•
دالرمیلیارد2015:6.4سال•
دالرمیلیارد2016:15.3سال•
دالرمیلیارد2017:213.9سال•
دالرمیلیارد2018:66.9سال•
دالرمیلیارد2019:130سال•
دالرمیلیارد2020:539.05سال•
کلارزش)(09/01/2021)دالرمیلیارد2021:746.44سال•

بااستبرابرتاریخاینتاشدهنگاریرمزهایپولبازار
دالرتریلیون1.07 11



Islamic Azad 

University

دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
ینعوامل موثر بر رواج بیت کوعلوم و تحقیقات

مقررات مرتبط با بیت کوین. 3
موردبررسیکاملصورتبهراکشور12قوانینبخشایندر

بهراجهانکشورهایکلگذاریقانونوضعیتوقراردادیم
.نمودیممشخصشدهتفکیکجداولصورت

آنبابطمرتخدماتکوینبیتتکنولوژیشرحبهبخشایندرفناوري بیت کوین وخدمات مرتبط با آن. 4
.پرداختیم
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Islamic Azad 

University

دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
پول جهانیعلوم و تحقیقات

یکنقشدرتداابپولیکاالییک:پولاولیهمنشاءدرموردمیسیزوانالدویگبهمتعلق«بازگشت»نظریهطبق

اینکه.ودشمیاستفادهفروشوخریدبرایابزاریعنوانبهازآنادامهدروکندمیکاربهشروعبازاریکاالی

هاینگسصدف،آوریجمعباتفاوتیداشتند،کوینبیتآوریجمعبهزیادیعالقهازافراد،کوچکیجوامع

باالتریریگچشمشکلبهشانارزشوکردندپیداپولنقشبعدهااشیااینهمهونداردگرانبهافلزهایورای

(1398آموس،).رفت

اشخاصطتوسامااستنشدهپذیرفتهآنرایجپولعنوانبهکشوریهیچسویازرسمیصورتبهکهپولی

ودهشپذیرفتهارزشحفظیاوسنجشپرداخت،وسیلهعنوانبهمختلفکشورهایدروحقوقیحقیقی

استپولیراملی،فپولیاجهانیپولواحدالمللی،بینمالیمنابعوپولبازاردردیگربیانیبه،میگردداستفاده

آنبهصلفایندرکهتوضیحاتیباکهاستشدهتعیینمرزبدونوشودمیمعاملهالمللیبینسطحدرکه

.گرفتنظردرجهانیلوپیکعنوانبهراکوینبیتتوانمیشداشاره
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Islamic Azad 

University

دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
فصل دومجمع بندی علوم و تحقیقات

دیجیتالهایولپبهپولی،نظامهایانواعبررسیازپسوپرداختیمپولتکاملسیربررسیبهابتدافصلایندر

اینحالباودمیگذردنیادرآنهاحضورازدههیکتنهاکههستنددیجیتالپولانواعازیکیمجازیپولهای.پرداختیم

یکوجدیدرداختپسیستمیکدیجیتال،پولاولینکوینبیت.اندشدهتبدیلپیرفتهجوامعچالشهایازیکیبه

کهنجاییآاز.استکردهتجربهرابسیاریرشداخیرسالچنددرکهاستآوردهوجودبهرادیجیتالکامالاپولنوع

بهکوینیتببررسیازپساست،جهانیپولعنونبهکوینبیترواجبرموثرعواملبررسیپژوهشاینموضوع

هشهایپژومطالعههمچنینوجدیددیجیتالپولاینشدنجهانیجهتآنبرموثرعاملچهاربررسیوپولعنوان

ومییابیمدستجهانیپولعنوانبهآنپذیرشبرایکوینبیتبرعواملاینبررسیجهتمدلیبهپیشین،مرتبط

.پرداختخواهیممدلاینتخمینبهپژوهش،روشبررسیازپسبعدیفصولدر
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نوع پژوهش و جامعه آماری

مدل مفهومی و شرح متغیرها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل سوم

روش اجرای پژوهش
Islamic Azad University

دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
علوم و تحقیقات

15



Islamic Azad 

University

دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
نوع پژوهش و جامعه آماریعلوم و تحقیقات

وادبیات،علمیمقاالتوکتببررسیوایکتابخانهطریقازابتدادراستکاربردیپژوهشیککهپژوهشایندر•

.گردیدآوریمعجنیازموردهایدادهپرسشنامهازاستفادهباومیدانیمطالعهصورتبهسپسوبررسیموضوعپیشینه

وتجزیهازدهاستفاباوعاملیتحلیلتکنیکاز،هاپرسشنامهرواییتعیینبرایهادادهگردآوریابزاراعتبارسنجی

.استگرفتهبهرهسازهرواییتعیینبرایاصلیهایمولفهتحلیل

فضاییعالشورایبانکی،متخصصاندانشگاه،اساتیددیجیتال،پولکارشناسانشاملپژوهشاینآماریجامعهی•

وصنعتوزارت،ICTاطالعاتفناوریوارتباطاتوزارتایران،اسالمیجمهوریمرکزیبانکایران،مجازی

تخصصیسایتاعضای،https://bitcoin.orgکوینبیترسمیسایتکارشناساندارایی،واقتصادوزارتمعدن،

https://www.reddit.com/گیریهنمونروش.باشدمیبیتکویناستانداردتابکنوسیندهآموسالدینسیفو

بررسیموردعهجاماعضایتمامیبهبایستیپژوهشاینازحاصلنتایجاینکهبهتوجهباواستقضاوتییاهدفمند

نمونهحجمموضوعبودنتخصصیبهتوجهبابنابراینبوده،کیفیصورتبهبررسیموردمتغیرهایوشوددادهتعمیم

.گردیدبرآورد92برابرنمونهتعداددسترس،درگیرینمونهروشومحدودجامعهبرایکوکرانفرمولازاستفادهبا

16



Islamic Azad 

University

دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
مدل مفهومی و شرح متغیرهاعلوم و تحقیقات

مقررات مرتبط با  
بیت کوین ناقتصاد بیت کوی

ن و فناوري بیت کوی
با خدمات فنی مرتبط

آن

(  وظایف)خدمات
پولی بیت کوین

ن به پذیرش بیت کوی
عنوان پول جهانی

فناوریوکوینبیتبامرتیطمقرراتکوین،بیتاقتصادکوین،بیتپولی(وظایف)خدمات:مستقلمتغیرهاي•
آنبامرتبطفنیخدماتوکوینبیت

جهانیپولعنوانبهکوینبیتپذیرش:وابستهمتغیر•
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دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
روش تجزیه و تحلیل داده هاعلوم و تحقیقات

Islamic Azad 

University

شدهارائهاستنباطیهاییافتهوتوصیفیهاییافتهبخشدودروچهارمفصلدرآماریتحلیلوتجزیهنتایج

-شاخصازتفادهاسبااصلیمتغیرهایوشناختیجمعیتمتغیرهایتوصیفبهتوصیفیهاییافتهبخشدر.است

متغیرهانبودنرمال.شدپرداختهستونینمودارواستانداردانحرافمیانگین،فراوانی،درصدوفراوانیآماریِهای

هایتهیافبخشدر.شدبررسیاسمیرنوف-کولموگروفآزمونوکشیدگیوکجیهایشاخصازاستفادهبا

آزمونویتاییدعاملیتحلیلآزمونپیرسون،همبستگیآزمونازپژوهشهایفرضیهآزمونجهتواستنباطی

Structural)ساختاریمعادالتیابیمدل Equation Modeling)جزئیمجذوراتحداقلروشبه

(Partial Least Squares)شداستفاده.

باهادادهتحلیلوتجزیه.(p<05/0)شدتعیین05/0مقدارها،فرضیهآزمونجهتآلفاخطایسطححداکثر

SPSSآماریافزارهاینرمازاستفاده Smartو25 PLSآماریهایروشازایخالصه.شدانجام3نسخه

.استشدهآوردهبعدصفحهجدولدرشدهاستفاده
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دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
روش تجزیه و تحلیل داده هاعلوم و تحقیقات

Islamic Azad 

University

روش ها و آزمون هاي آماريکاربردنوع روش آماري

آمار توصیفی

توصیف متغیرهاي جمعیت شناختی

توصیف متغیرهاي اصلی

نرمال بودن متغیرها

فراوانی و درصد فراوانی

میانگین و انحراف استاندارد

اسمیرنوف و کجی و کشیدگی-کولموگوروف

آمار استنباطی

آزمون پایایی پرسشنامه

آزمون اعتبار پرسشنامه

آزمون رابطه متغیرها

آزمون مدل

آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی

AVEتحلیل عاملی تاییدي و 

پیرسونضریب همبستگی 

مدل یابی معادالت ساختاري

SPSS  -Smart PLSنرم افزارها

روشهاوشاخصهایآماریاستفادهشدهدرپژوهش

19



یافته های توصیفی

یافته های استنباطی

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها
Islamic Azad University

دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
علوم و تحقیقات
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دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
یافته های توصیفیعلوم و تحقیقات

شناختی پاسخگویانهاي جمعیتویژگی

درصد فراوانی فراوانی جنسیت

70 64 مرد

30 28 زن

100 92 مجموع

مرد

70%

زن

30%

جنسیتپاسخگویانجدولفراوانی

نموداردایرهایدرصدفراوانیجنسیتپاسخگویان

تجمعی%  درصد فراوانی فراوانی میزان تحصیالت

2 2 2 دیپلم و فوق دیپلم

26 24 22 کارشناسی

73 47 43 کارشناسی ارشد

100 27 25 دکتری

100 92 مجموع

میزانتحصیالتپاسخگویانجدولفراوانی

۲

۲۴

۴7

۲7

0

10

20

30

40

50

60

70

لمدیپلم و فوق دیپ کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

نمودارستونیدرصدفراوانیمیزانتحصیالتپاسخگویان

Islamic Azad 

University
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دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
یافته های توصیفیعلوم و تحقیقات

شناختی پاسخگویانهاي جمعیتویژگی

تجمعی%  درصد فراوانی فراوانی طبقه سنی

3 3 3 سال24تا 18

31 28 26
سال34تا 25

58 27 25 سال44تا 35

78 20 18 سال54تا 45

100 22 20 سال55بیشتر از 

100 92 مجموع

سنپاسخگویانجدولفراوانی

3

۲۸ ۲7

۲0 ۲۲

0

5

10

15

20

25

30

35

40

سال24تا 18 سال34تا 25 سال44تا 35 سال54تا 45 55بیشتر از 

سال

نمودارستونیدرصدفراوانیسنپاسخگویان

درصد تجمعی درصد تعداد سابقه کار

36 36 33 سال5تا 1

73 37 34 سال10تا 5

100 27 25 سال10بیشتر از 

100 92 مجموع

توصیفسابقهکارپاسخگویان

3۶ 37

۲7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

سال5تا 1 سال10تا 5 سال و بیشتر10

(برحسبدرصد)نمودارستونیسابقهکارپاسخگویان

Islamic Azad 

University
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دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
یافته های توصیفیعلوم و تحقیقات

( شاخص ها)توصیف سواالت 

هانیسواالت پذیرش بیت کوین به عنوان پول ج
گویه ها

خیلی
کم

زیادمتوسطکم
خیلی
زیاد

نمیانگی

ازاربودن(معینملیتفقدان)فراملیتیآیا.1
007/81/262/6557/4دانید؟میجهانیپولاصلیهايویژگی

هبراپولیکهکشورهاییزیادشماروجودآیا.2
جیخارمبادالتدرتسویهوپرداختابزارعنوان

لپواصلیهايویژگیازراپذیریدمیخویش
دانید؟میجهانی

008/90/252/6555/4

توصیفگویههایمقیاسپذیرشبیتکوین

سواالت خدمات پولی بیت کوین
گویه ها

میانگینخیلیزیادزیادمتوسطکمخیلیکم

بریريتاثچهپرداخت،وسیلهیکعنوانبهکوینبیتپذیرش.3
002/20/379/6059/4دارد؟جهانیپولعنوانبهآنپذیرش

ایج،رهايپولسایرودالربرابردرکوینبیتفروشوخرید.4
009/108/473/4130/4دارد؟جهانیپولعنوانبهآنپذیرشبرتاثیريچه

اییدارعنوانبهراکوینبیتکهجهانمردمازدرصديپذیرش.5
009/107/455/4333/4دارد؟جهانیپولعنوانبهآنپذیرشبرتاثیريچهکنند،قبول

ربتاثیريچهرواجهانهايپولارزشکاهشیاثباتیبی.6
004/175/431/3922/4دارد؟جهانیپولعنوانبهآنپذیرش

اثیريتچهکوین،بیتحسببرخدماتیاوکاالهاقیمتاعالم.7
000/134/426/4432/4دارد؟جهانیپولعنوانبهآنپذیرشبر

برريتاثیچهبورس،درگذاريسرمایهبرايکوینبیتقبول.8
004/175/431/3922/4دارد؟جهانیپولعنوانبهآنپذیرش

توصیفگویههایمقیاسخدماتپولیبیتکوین

Islamic Azad 

University
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دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
یافته های توصیفیعلوم و تحقیقات

( شاخص ها)توصیف سواالت 

سواالت اقتصاد بیت کوین

گویه ها

میانگینادخیلیزیزیادمتوسطکمخیلیکم

چه(MarketCap)کوینبیتبازارارزشگسترش.9
1/12/24/177/337/4521/4دارد؟جهانیپولعنوانبهآنپذیرشبرتاثیري

عنوانبهآنپذیرشبرتاثیريچهکوینبیتارزشثبات.10
1/11/16/196/327/4521/4دارد؟جهانیپول

بهنآپذیرشبرتاثیريچهکوینبیتارزشافزایش.11
1/13/49/238/349/3500/4دارد؟جهانیپولعنوان

کوین،بیتبارایجهايپولتبادالتبرايپایینکارمزد.12
2/21/12/158/347/4623/4دارد؟جهانیپولعنوانبهآنپذیرشبرتاثیريچه

Crypto)شدهرمزنگاريخودپردازهايدستگاهنصب.13

ATMS)فرودگاهخرید،مراکزدربخصوصشهر،سطحدر
عنوانهبآنپذیرشبرتاثیريچهمسافربريهايترمینالوها

دارد؟جهانیپول

1/12/24/176/327/4622/4

توصیفگویههایمقیاساقتصادبیتکوین

Islamic Azad 

University
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دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
یافته های توصیفیعلوم و تحقیقات

( شاخص ها)توصیف سواالت 

سواالت مقررات مرتبط با بیت کوین

گویه ها

میانگینخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بریتاثیرچهکنندهمصرفحقوقازحمایتقانونوالکترونیکتجارتقانون.14

دارد؟جهانیپولعنوانبهکوینبیتپذیرش
4/57/82/279/238/3474/3

بهنآپذیرشبرتاثیریچهکوینبیتفروشوخریددرآمدبرمالیاتتعیین.15

دارد؟جهانیپولعنوان
8/91/141/261/269/2340/3

ومعامالتازمالیموسساتوهابانکنظارتوحمایتبهمربوطدستورالعمل.16

دارد؟انیجهپولعنوانبهآنپذیرشبرتاثیریچهکوینبیتبامالیانتقاالتونقل
6/74/56/197/337/3380/3

کوینبیتپذیرشبرتاثیریچهاستخراج،برایبرقتعرفهتعیینقانونتصویب.17

دارد؟جهانیپولعنوانبه
0/126/190/254/171/2626/3

دریمحدودیتاینکهبرمبنیبازرگانانبرایوارداتوصادراتمقرراتتصویب.18

بریتاثیرچهباشند،نداشتهخودگمرکیاظهارنامهارائهدرکوینبیتازاستفاده

دارد؟جهانیپولعنوانبهکوینبیتپذیرش

3/46/74/177/330/3791/3

هایپول(ATM)خودپردازهایدستگاهکنندهتولیدهایشرکتبهمجوزدادن.19

شهربازیخرید،مراکزها،فرودگاهدرنصبجهتقانونیمجوزهایدادنودیجیتال

دارد؟جهانیپولعنوانبهکوینبیتپذیرشبرتاثیریچه،...وها

3/48/93/162/274/4293/3

برتاثیریچهکوینبیتازاستفادهدرشخصیحریمازحمایتومحافظت.20

دارد؟جهانیپولعنوانبهآنپذیرش
3/43/30/124/300/5018/4

بهآنشپذیربرتاثیریچهدارایی،عنوانبهکوینبیتپذیرشقانونتصویب.21

دارد؟جهانیپولعنوان
03/45/183/298/4721/4

توسطکوینبیتبهمربوطتروریسمضدوپولشوییبامبارزهمقرراتتصویب.22
3/47/81/266/323/2872/3دارد؟جهانیپولعنوانبهآنپذیرشبرتاثیريچهمرکزي،بانک

پذیرشربتاثیريچهکوین،بیتمورددروراثتونامهوصیتقانونتصویب.23
5/64/50/251/260/3782/3دارد؟جهانیپولعنوانبهآن

ربتاثیريچهشدهرمزنگاريهايپولهايصرافیبهفعالیتمجوزدادن.24
1/13/41/140/375/4317/4دارد؟جهانیپولعنوانبهآنپذیرش

توصیفگویههایمقیاسمقرراتمرتبطبابیتکوین

Islamic Azad 

University
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دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
یافته های توصیفیعلوم و تحقیقات

( شاخص ها)توصیف سواالت 

ادامه سواالت مقررات مرتبط با بیت کوین
گویه ها

میانگینخیلیزیادزیادمتوسطکمخیلیکم

ارزهمبقوانینرعایتبهشدهرمزنگاريهايپولهايصرافیالزام.25
بیتپذیرشبرتاثیريچه،(KYC)مشتریانشناساییوپولشوییبا

دارد؟جهانیپولعنوانبهکوین
1/17/81/266/325/3185/3

اثیريتچهکوین،بیتبامرتبطتهدیدهايکاهشوامنیتافزایش.26
2/23/31/144/300/5023/4دارد؟جهانیپولعنوانبهآنپذیرشبر

توصیفگویههایمقیاسمقرراتمرتبطبابیتکوینادامه

سواالت فناوري بیت کوین
گویه ها

میانگینخیلیزیادزیادمتوسطکمخیلیکم

بهآنپذیرشبرتاثیريچهکوین،بیتاستخراجهشنرخافزایشبهکمک.27
4/57/83/290/255/3168/3دارد؟جهانیپولعنوان

برتاثیريچه(واحدمیلیون21عرضهحداکثر)کوینبیتاستخراجقاعده.28
5/68/96/193/298/3476/3دارد؟جهانیپولعنوانبهآنپذیرش

برتاثیريچه،(ASIC)سیکاينامبهاستخراجهايدستگاهوارداتتسهیل.29
7/80/132/273/288/2243/3دارد؟جهانیپولعنوانبهکوینبیتپذیرش

چهکمتر،برقمصرفبا،(ASIC)سیکاينامبهاستخراجهايدستگاهساخت.30
8/98/95/183/296/3265/3دارد؟جهانیپولعنوانبهکوینبیتپذیرشبرتاثیري

پولعنوانهبآنپذیرشبرتاثیريچهقانونی،کوینبیتاستخراجمزارعایجاد.31
4/59/109/238/220/3775/3دارد؟جهانی

بیتتکنولوژيسازيسادهودولتینهادهايتوسط(رایگان)ارزانآموزش.32
1/13/35/182/270/5022/4دارد؟جهانیپولعنوانبهآنپذیرشبرتاثیريچهکوین،

همراه،هايتلفنتمامیرويبرکوینبیتموبایلیپولکیفافزارنرمطراحی.33
1/13/30/120/387/4524/4دارد؟جهانیپولعنوانبهآنپذیرشبرتاثیريچه

م،مردعامهتوسطسردوگرمهايپولکیفازاستفادهسازيسادهوآموزش.34
1/13/43/167/336/4416/4دارد؟جهانیپولعنوانبهکوینبیتپذیرشبرتاثیريچه

توصیفگویههایمقیاسفناوریبابیتکوین

Islamic Azad 

University
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دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
یافته های توصیفیعلوم و تحقیقات

متغیرهاي اصلیتوصیف 

انحراف استانداردمیانگینمتغیرها

33/442/0خدمات پولی بیت کوین

17/462/0اقتصاد بیت کوین

86/372/0مقررات مرتبط با بیت کوین

86/370/0فناوري بیت کوین

56/459/0انیپذیرش بیت کوین به عنوان پول جه

میانگینوانحرافاستانداردمتغیرهایاصلی

۴/33 ۴/۱7
3/۸۶ 3/۸۶

۴/۵۶

2

2/5

3

3/5

4

4/5

5

خدمات پولی 

بیت کوین

اقتصاد بیت 

کوین

ا مقررات مرتبط ب

بیت کوین

فناوری بیت 

کوین

پذیرش بیت 

کوین به عنوان

پول جهانی

نمودارستونیمیانگینمتغیرها

Islamic Azad 

University
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دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
یافته های توصیفیعلوم و تحقیقات

متغیرهانرمال بودن

کشیدگیکجی(p-value)اسمیرنوف -داري کولموگروفمعنیمتغیر

-257/0-062/0346/0خدمات پولی بیت کوین

38/1-173/008/1اقتصاد بیت کوین

-142/0-209/0506/0مقررات مرتبط با بیت کوین

046/0-076/0491/0فناوري بیت کوین

136/0-165/009/1یپذیرش بیت کوین به عنوان پول جهان

آزمونهایارزیابینرمالبودنتوزیعمتغیرها

Islamic Azad 

University
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دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
یافته های استنباطیعلوم و تحقیقات

بررسیرواییوپایاییمتغیرهایپژوهش:نتایجتحلیلعاملیتاییدی

شماره سوالمتغیر
بار )ضریب استاندارد 

(عاملی
میانگین واریانس استخراج شده

(AVE)آلفاي کرونباخپایایی ترکیبی

188/0پذیرش بیت کوین به عنوان پول جهانی
83/091/080/0

294/0

خدمات پولی بیت کوین

384/0

75/095/093/0

478/0
594/0
689/0
786/0
888/0

اقتصاد بیت کوین

989/0

54/085/077/0
1085/0
1152/0
1267/0
1367/0

مقررات مرتبط با بیت کوین

1457/0

54/094/093/0

1582/0
1684/0
1785/0
1883/0
1976/0
2061/0
2170/0
2274/0
2375/0
2465/0
2574/0
2666/0

فناوري بیت کوین

2757/0

53/090/087/0

2846/0
2980/0
3088/0
3172/0
3273/0
3377/0
3481/0

Islamic Azad 

University

(t>96/1)و(p<05/0):هستنددارمعنیدرصد95اطمینانسطحدرعاملیبارهایتمامی:توجه
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دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
یافته های استنباطیعلوم و تحقیقات

بررسیرواییوپایاییمتغیرهایپژوهش:نتایجتحلیلعاملیتاییدی

Islamic Azad 

University

متغیرها
خدمات پولی 

بیت کوین
اقتصاد بیت

کوین
مقررات مرتبط

نبا بیت کوی
فناوري 
نبیت کوی

ن به پذیرش بیت کوی
عنوان پول جهانی

87/0خدمات پولی بیت کوین. 1

52/074/0**اقتصاد بیت کوین. 2

53/073/0**33/0**مقررات مرتبط با بیت کوین. 3

61/073/0**49/0**39/0**فناوري بیت کوین. 4

51/091/0**42/0**29/0**40/0**هانیپذیرش بیت کوین به عنوان پول ج. 5

** p =≤ 01/0و* p =≤05/0:توجه
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دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
یافته های استنباطیعلوم و تحقیقات

Islamic Azad 

University

آزمون مدل اصلی
درحالتضرایبمسیراستانداردشدهپژوهشمدل
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دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
یافته های استنباطیعلوم و تحقیقات

Islamic Azad 

University

آزمون مدل اصلی

(مقدارتی)معنیداریمدلپژوهشدرحالت
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دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
یافته های استنباطیعلوم و تحقیقات

Islamic Azad 

University

بررسی برازش مدل 

متغیر وابسته 
ینشاخص ضریب تعی

R2

گیاعتبار افزونشاخص

Q2

شاخص کلی برازش

GOF

ول پذیرش بیت کوین به عنوان پ
69/053/047/0جهانی

پژوهششاخصهایبرازشمدل

مدلروابطآزمون
وسطحمعنیداریtضرایباستانداردشده،مقدار:آزمونضرایبمدلساختاری

تاثیرها
ارد ضریب استاند

نتیجهpمقدار tمقدار شده

بهینکوبیتپذیرشبرکوینبیتپولیخدماترابطه
تایید<34/045/3001/0جهانیپولعنوان

پولعنوانهبکوینبیتپذیرشبرکوینبیتاقتصادرابطه
رد07/014/1255/0جهانی

بهکوینتبیپذیرشبرکوینبیتبامرتبطمقرراترابطه
تایید17/094/2008/0جهانیپولعنوان

پولعنوانهبکوینبیتپذیرشبرکوینبیتفناوريرابطه
تایید<42/040/4001/0جهانی
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یافته های استنباطیعلوم و تحقیقات

Islamic Azad 

University

H1:خدمات پولی بیت کوین بر پذیرش بیت کوین به عنوان پول جهانی تاثیر دارد.

اییدمیشودتخدماتپولیبیتکوینبرپذیرشبیتکوینبهعنوانپولجهانیآزمونمدلپژوهشنشاندادکهتاثیر
(05/0>p.)یرشخدماتپولیبیتکوینبرپذکهنشانازتاثیرمتوسط34/0جهتتاثیرمثبتاستوشدترابطهبرابربا

.مطابقنتایج،فرضیهاولپژوهشتاییدمیشود.استبیتکوینبهعنوانپولجهانی

H2:قتصاد بیت کوین بر پذیرش بیت کوین به عنوان پول جهانی تاثیر نداردا.
وفرضیهدومپژوهشبیتاثیراستاقتصادبیتکوینبرپذیرشبیتکوینبهعنوانپولجهانییافتههانشانمیدهدکه

(.p>05/0)ردمیشود

H3:مقررات مرتبط با بیت کوین بر پذیرش بیت کوین به عنوان پول جهانی تاثیر دارد.

تاییدمیشودهانیمقرراتمرتبطبابیتکوینبرپذیرشبیتکوینبهعنوانپولجآزمونمدلپژوهشنشاندادکهتاثیر
(05/0>p.)مطابقنتایج،فرضیهسومپژوهشتاییدمیشود.است17/0جهتتاثیرمثبتاستوشدترابطهبرابربا.

H4:فناوري بیت کوین بر پذیرش بیت کوین به عنوان پول جهانی تاثیر دارد.

دمیشودتاییفناوریبیتکوینبرپذیرشبیتکوینبهعنوانپولجهانیآزمونمدلپژوهشنشاندادکهتاثیر
(05/0>p.)بیتفناوریبیتکوینبرپذیرشکهنشانازتاثیرمتوسط42/0جهتتاثیرمثبتاستوشدترابطهبرابربا

.مطابقنتایجفرضیهچهارمپژوهشتاییدمیشود.داردکوینبهعنوانپولجهانی
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دانشگاه آزاد اسالیم واحد 
نتیجه گیریعلوم و تحقیقات

نتیجه گیري کلی پژوهش

Islamic Azad 

University

وآوردوجودبهراواسطهبدوندیجیتالپرداختامکانتوانستکهبودحلیراهاولینکوینبیتخطا،وسعیهاسالازپس
کهبود"همتاهمتابهالکترونیکیپول"نوعیایجاددنبالبهناکاماتوساتوشی.دادانجاممهمفناوریچندبهاتکاباراکاراین

کوینبیتدیگر،عبارتبه.دهدتغییرراآنعرضهمیزاننتواندکسهیچوباشدنداشتهثالثشخصبهاعتمادبهنیازی
آندرکناروردبیاودیجیتالقلمروبهرا(هاتراکنشبودننهاییوواسطهنداشتنوجود)نقدپولمطلوبهایویژگیتوانست
نداشتهوجودردیگطرفضرروطرفیکنفعبهناگهانیتورمایجادامکانوجههیچبهآندرکهکندایجادمستحکمسیاستی
.باشد
کوینبیترایبخوبیبسیارتوصیف،(شودمیاستفادهکوینبیتدرکهایدادهساختمان)مرکلدرختمخترعمرکل،رالف
زندهوینکبیت.کندمیزندگیاینترنترویکهاستجدیدجاندارموجودنوعیازنمونهاولینکوینبیت:استکردهارائه
کسیهرزیرااست؛زنده.بپردازندپولخدمت،آندریافتبرایهستندحاضرافرادکهدهدمیارائهمفیدخدمتیزیرااست؛

ازسادگیبهشود،خرابآنرکوردهایازیکیاگرزیرااست؛زنده.کنداجراراآنکدازاینسخهمیتواندمکانیهردر
.داردایسابقهیبشفافیتزیرااست؛زنده.دهدنمیرخسیستمکلبرایخاصیاتفاقهیچوشودمیگذاشتهبیرونسیستم

یاکرددعوانآباتواننمی.دادتغییرراآنتواننمی.دهدمیانجامکاریچهدقیقاببیندوببیندراآنکدتواندمیکسیهر
ایهستهگجناگرحتی.کاستسرعتشازحتییاکردمتوقفراکوینبیتنمیتوان.آوردبوجودکارشرونددراختاللی
هاانسانوبهددهادامهخدمتارائهبهمیتواندوشدنخواهدواردکوینبیتبهآسیبیهیچببرد،بینازرازمینسیارهازنیمی
.دارندنگهزندهراآنتادادخواهدپول
جهانیولپهایویژگیوپولخواصووظایفتمامیکوینبیتپژوهش،ایندرشدهانجامهایبررسیوتحلیلبهتوجهبا
خواهدافزایشمردمعمومتوسطآنپذیرشسرعتدهدانجامبیشتریحمایتپولاینازمقرراتچنانچهوباشدمیدارارا

.نمودخواهدطیراخودمسیرکوینبیتحالتیهردرولییافت؛
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پیشنهادات

Islamic Azad 

University

ساتوشیاحیطرکهگفتاطمینانباتوانمیکاربر،هامیلیونوکوینبیتبلوکاولینتشکیلازسال12ازپس

بیندرجدیدولپاینچشمگیروسریعمحبوبیتبهتوجهبا.استشدهموفقدیجیتالنقدپولتولیددرناکاماتو

هایزیرساختالکترونیکی،بانکداریوهادولتسریعاااستالزمنوین،هایفناوریطرفدارانبویژهمردمعموم

راهیجیتالدپولاینهاآنمخالفتباچهودولتمردانرضایتباچهزیرادهند؛تطبیقنوظهورفناوریاینباراخود

.نمودخواهدبازآزاداقتصادومردممیاندرراخود

69/0بابرابرجهانیپولعنوانبهکوینبیتپذیرشنهاییوابستهمتغیربرایتعیینضریبپژوهش،ایننتایجبرطبق

تعدادایندهدیمنشانکهاستمتغیرچهاروابسته،متغیربرموثرمتغیرهایتعدادچوناستمناسبیمقدارکهاست

مدلمستقلمتغیرهایاساساینبر.کنندتبیینراوابستهمتغیرتغییراتازقبولیقابلمیزاناندتوانستهموثر،متغیر

.کنندتبیینراجهانیپولعنوانبهکوینبیتپذیرشواریانسدرصد69اندتوانسته

بهمربوطمقرراتخصوصبهگردد،تصویببیشتریشفافیتباوسریعترکوینبیتبامرتبطمقرراتچنانچه

بیتجایگزینی،"داراییعنوانبهکوینبیتپذیرش"و"کوینبیتبامرتبطتهدیدهایکاهشوامنیتافزایش"

.افتادخواهداتفاقسریعترهستند،زاتورموپشتوانهبیکهرواجهانهایپولباکوین
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