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Abstract
Today, blockchain technology has become very popular in finance and the private
sector, and its practical benefits are clear to everyone. But in the public sector, the
situation is different. A key challenge behind the adoption of blockchain in the public
sector is understanding the dynamics of blockchain governance. In this article, based
on systematic literature review, different approaches for blockchain governance are
analyzed. In this regard, a comprehensive theoretical framework is created to study
blockchain governance decisions in the public sector. This framework categorizes 9
types of governance decisions, including infrastructure architecture, application
architecture, interoperability, decision-making mechanism, incentive mechanism,
consensus mechanism, organization of governance, accountability of governance,
and control of governance in three levels of analysis (micro, meso, and macro). This
article, relying on new public management theories and concepts, clarifies the
consequences of different governance choices at each level of governance. Also, this
article provides an introduction for researchers and those involved in the design of
blockchain-based systems in the public sector.
Keywords: Blockchain, Public sector, Bitcoin and Ethereum, New public
management, Electronic government.
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چکیده

امروزه فناوری بالکچین در امور مالی و بخش خصوصی رواج بسیاری یافته است و مزایای کاربردی آن
برای همگان روشن است .اما در بخش عمومی ،شرایط متفاوت است .یک چالش کلیدی در پشت پرده
پذیرش بالکچین در بخش عمومی ،درک پویایی حاکمیت بالکچین است .در مقاله حاضر بر اساس مرور
ادبیات سیستماتیک ،رویکردهای مختلف برای حاکمیت بالکچین تحلیل میگردد و یک چارچوب نظری
جامع برای مطالعه تصمیمات حاکمیت بالکچین در بخش عمومی ایجاد میگردد .این چارچوب  9نوع
تصمیم حاکمیتی (طراحی زیرساخت ،طراحی کاربردی ،قابلیت همکاری ،مکانیزم تصمیمگیری ،مکانیزم
تشویقی ،مکانیزم اجماع ،سازماندهی دولت ،پاسخگویی دولت و کنترل دولت) را در سه سطح تحلیل (خُرد،
میانی و کالن) دستهبندی میکند .این مقاله با تکیه بر نظریهها و مفاهیم مدیریت عمومی نوین ،پیامد
انتخابهای مختلف حاکمیتی در هر سطح از حکمرانی را روشن میکند و مقدمهای را برای محققان و
دستاندرکاران در طراحی سیستمهای مبتنی بر بالکچین در بخش عمومی فراهم میکند.
واژگان کلیدی :بالکچین ،بخش عمومی ،بیتکوین و اتریوم ،مدیریت عمومی نوین ،دولت الکترونیک.
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 .1مقدمه
بیش از یک دهه از زمانی که ناکاموتو ( ،)2008بیتکوین و فناوری زیربنایی آن ،یعنی بالکچین را معرفی
کرد ،میگذرد .از سال  ،2008بالکچین به عنوان یک فناوری همه منظوره تکامل یافته و حوزههای
مختلفی از کاربردها را پیدا کرده است که در آنها مشکل اعتماد در سیستم تراکنشها مشاهده نمیشود.
بخش عمومی به یک حوزه کاربردی اصلی تبدیل شده است که در آن دولتها و سایر بازیگران بیش از
دویست مورد استفاده از فناوری فوق را در سراسر جهان اعالم کردهاند .ارز دیجیتال ،پرداختها ،مدیریت
هویت ،ردیابی زنجیره تأمین ،مراقبتهای بهداشتی ،آموزش ،ثبت شرکت ،مدیریت دادهها ،بازار انرژی،
رأیگیری و مدیریت اشخاص حقوقی برخی از حوزههایی هستند که بالکچین در حال حاضر برای خدمات
عمومی در حال آزمایش است .همچنین مزایای بالکچین در امور مالی نیز بر کسی پوشیده نیست؛ چنانکه
پوینتر و همکاران ( )2018اشاره دارند که بالکچین در خودکارسازی تهیه و گزارشگری صورتهای مالی،
بهبود فنون و و تکنیکهای حسابداری ،استخراج مسقل دادهها ،تأمین مداوم دادههای ساختاریافته،
نگهداری و حفظ شواهد از طریق تمبر زمان و غیره تأثیر بسزایی دارد .با وجود این بستر گسترده ،اجرای
واقعی فناوری در بخش دولتی همچنان محدود باقی مانده است .مطالعات قبلی برخی چالشهای پذیرش
بالکچین مانند فقدان مقررات ،امنیت و نگرانیهای حفظ حریم خصوصی ،فقدان زیرساختهای قابل
همکاری ،تراکنشهای ناکارآمد و پر هزینه ،نیاز به انتقال ارزش محور در فرآیندهای اداری و فقدان
مدلهای حکمرانی مؤثر را بیان نمودند (جانسن و همکاران2020 ،؛ زاخاریادیس و همکاران2019 ،؛ اولنز
و همکاران.)2017 ،
مطالعات متعددی حکمرانی را به عنوان یک چالش کلیدی برای اجرای بالکچین در بخش عمومی
شناسایی کردهاند (مایجر و اوباخت2018 ،؛ آتزوری2017 ،؛ اولنز و همکاران .)2017 ،برخی مطالعات قابل
توجه نیز به بررسی پیامدهای بالکچین در حاکمیت عمومی پرداختند (دیفیلیپی و همکاران2020 ،؛
زاخاریادیس و همکاران2019 ،؛ بک و همکاران2018 ،؛ ورباخ2018 ،؛ آتزوری .)2017 ،با این وجود ،به
نظر میرسد که حاکمیت بالکچین یکی از بحثبرانگیزترین جنبههای سازمانهای بخش عمومی است
و یک ابزار تحلیل سیستماتیک برای رسیدگی به چالشهای حاکمیتی برای طراحی ،بهرهبرداری و نگهداری
سیستمهای مبتنی بر بالکچین مورد نیاز است (اولنز2017 ،؛ جانسن و همکاران .)2020 ،به عنوان یک
فناوری که برجستهترین ویژگی آن ایجاد اعتماد در فرآیندهای حاکمیتی بدون نیاز به شخص ثالث قابل
اعتماد است ،درک اینکه چه چیزی را باید اداره کرد (یا نباید اداره کرد) و چگونه حاکمیت کرد ،برای پذیرش
بالکچین در بخش عمومی ،اساسی است.
در این مقاله ،یک مرور ادبیات برای ترسیم رویکردهای مفهومی موجود در مورد حاکمیت بالکچین در
حوزههای مختلف و ترکیب آنها در یک چارچوب مفهومی جامع برای مطالعه حاکمیت بالکچین انجام
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میشود .این چارچوب در زمینه بخش عمومی به کار گرفته میشود تا پیامد انتخابهای مختلف طراحی
در حاکمیت بالکچین بررسی شود .به طور خاص ،سواالت زیر مطرح است )1( :چه تصمیمات حاکمیتی
برای طراحی یک سیستم مبتنی بر بالکچین در بخش عمومی مورد نیاز است؟ و ( )2چگونه عوامل
زمینهای در بخش عمومی ممکن است انتخابهای موجود در حاکمیت بالکچین را شکل دهند؟ از طریق
این سواالت تحقیقاتی ،باید بررسی گردد که چگونه حاکمیت بالکچین میتواند بر رابطه بین یک دولت
و شهروندان تأثیر گذارد و چگونه میتوان از این فناوری برای ارائه خدمات عمومی نوآورانه استفاده کرد.
در ادامه چارچوب نظری برای حاکمیت بالکچین ارائه خواهد شد .سپس چگونگی تصمیمات حاکمیتی و
سطوح آن بر اساس سیستمهای مبتنی بر بالکچین در بخش عمومی تشریح خواهد شد .نهایتاً نتیجهگیری
از موارد با اهمیت ارائه میگردد.
 .2چارچوب نظری
بالکچین بخشی از فناوریهای دفتر کل توزیع شده است که به کاربران این اطمینان را میدهد که
اطالعات آرشیو شده دستکاری نشده است (بک و همکاران .)2018 ،تفاوت اصلی بین بالکچین و فناوری
دفتر کل توزیع شده این است که دومی فناوری است که برای مدیریت پایگاه داده توزیع شده است ،درحالی
که اولی یک فناوری اعتمادساز از طریق مکانیزمهای توافق جمعی (اجماع) و ثبت متوالی اطالعات در
شکلگیری از نوع زنجیرهای است .به لحاظ نظری ،با ایجاد یک سیستم توزیع شده مستقل ،شفاف و ایمن،
بالکچین ممکن است حذف واسطهها در مدیریت عمومی را به عنوان متولیانی که آنها را با یک سیستم
اعتماد الگوریتمی جایگزین میکنند ،امکانپذیر کند (دیفیلیپی و همکاران .)2020 ،این ویژگی تکنولوژیکی
بالکچین همان چیزی است که حاکمیت بالکچین را برای بخش عمومی ،متناقض و پیچیده میکند .در
این زمینه ،دو دیدگاه متفاوت در ادبیات وجود دارد.
دیدگاه اول این است که بالکچین به شفافیت ،یکپارچگی و قابلیت ردیابی دادهها برای احراز هویت منجر
میشود و در نتیجه هزینههای تراکنش را کاهش و کارایی خدمات عمومی را افزایش میدهد (زیولکوفسکی
و همکاران2020 ،؛ بک و همکاران .)2018 ،از سوی دیگر دیدگاه دوم ،بالکچین را به عنوان یک فناوری
مخرب درنظر میگیرد که امکان تراکنشهای بدون مجوز را به شیوهای واقعاً غیرمتمرکز فراهم میکند و
به موجب آن دولت هدف خود را به عنوان اولین سطح در بخش عمومی از دست میدهد و دیگر نیازی به
هماهنگی ،کاهش یا اداره خدمات عمومی ندارد (آتزوری2017 ،؛ زیولکوفسکی .)2018 ،سطح دیگری از
پیچیدگی این است که بالکچین به عنوان یک فناوری ،اهمیت اعتماد و مشروعیت را در مرحله اولیه
خطمشیگذاری و طراحی سیستم به جای پیادهسازی ،مجدداً برقرار میکند .قوانین تراکنشها در بالکچین
در مرحله طراحی ،اعمال میشوند و پس از تصمیمگیری ،تغییر در سیستم نیاز به رضایت کاربران مجاز

22

حسابداری و بودجهریزی بخش عمومی
سال سوم ،شماره ( 1پیاپی  ،)7بهار  ،1401صفحات 19-31

Quarterly Journal of Public Sector
Accounting & Budgeting

دارد .عالوه بر این ،بالکچین میتواند صحت یک تراکنش مالی را تأیید کند ،اما اینکه یک ورودی داده
در یک تراکنش ،واقعی باشد یا قوانین تراکنش بهطور عادالنه تنظیم شدهاند ،فراتر از حوزه فنی بالکچینها
است .بنابراین ،چه کسی مجاز به ایجاد تغییرات در سیستم خواهد بود؟ و قوانین و روشهایی که در تغییر
سیستم باید رعایت شود چیست؟ مالحظات حاکمیتی ،کلیدی برای سیستمهای مبتنی بر بالکچین هستند.
"ویلی لهدون ویرتا" این تضادهای ذاتی حاکمیت بالکچین را "تعارض حاکمیتی" مینامد .هنگامی که
شما به این مشکالت حاکمیتی رسیدگی میکنید ،بالکچین ،ارزش خود را نسبت به فناوریها و ابزارهای
معمولی از دست میدهد که در آن یک نهاد مرکزی مورداعتماد ،قوانین را اجرا میکند ،زیرا شما از قبل به
سازمان یا فرآیندی برای ایجاد قوانین اعتماد دارید (ورباخ.)2018 ،
عالوه بر این ،به نظر میرسد مبانی نظری در مورد آنچه حاکمیت بالکچین مستلزم آن است و تصمیمات
کلیدی مرتبط با آن در رشتههای مختلف ،متفاوت است .به عنوان مثال ،در ادبیات علوم کامپیوتر و داده،
حاکمیت بالکچین اغلب بر نحوه حقوق تصمیمگیری متمرکز است و مشوقها و مسئولیتپذیریها در
یک شبکه بالکچین ترتیب داده میشوند تا رفتار مطلوب در استفاده از منابع را تشویق کنند (بک و
همکاران2018 ،؛ ریکن و همکاران2019 ،؛ ونپلت و همکاران .)2021 ،به ویژه ،در بالکچینهای بدون
مجوز عمومی ،از رویکردهای نظریه بازی برای تعیین قوانین بهینه در مشوقهای مثبت و محدودیتهای
اعمال شده رمزنگاری شده در یک اقدام خاص استفاده میشود .در ادبیات مدیریت کسب و کار ،حاکمیت
بالکچین به عنوان فرآیندی مفهومسازی میشود که توسط آن ،افراد و گروهها با روابط مستمر در مورد
چگونگی سازگاری با تغییرات در یک محیط سازمانی ،چانهزنی میکنند (آلن و همکاران2020 ،؛ گروین،
2020؛ دالوتوموالگاماژ و سیمز.)2020 ،
در این ادبیات ،لنزهای نظری حاکمیت شرکتی اغلب برای تجزیه و تحلیل تصمیمات حاکمیتی استفاده
میشود .در ادبیات اقتصاد ،حاکمیت بالکچین با سیستمهای دارای چند مرکز مرتبط است که به طور
همزمان در سطوح مختلفِ تعامل عمل میکنند و در واقع تصمیمات حاکمیتی ،مشابه مدیریت منابع عمومی
لحاظ میشوند (هاول و همکاران .)2019 ،این بررسی اجمالی مختصر از رویکردهای نظری به حاکمیت
ال ،یک چارچوب مفهومی جامع و مناسب از حاکمیت بالکچین باید بتواند
بالکچین نشان میدهد که او ً
رویکردهای نظری مختلف را در ادبیات موجود تطبیق دهد ،و ثانیاً ،محققان باید به این فکر کنند که چگونه
یک زمینه خاص و تمرکز تحقیقاتی بر تصمیمات سیاسی مرتبط با حاکمیت بالکچین تأثیر میگذارد.
 .3تصمیمات حاکمیتی بر اساس سیستمهای مبتنی بالکچین در بخش عمومی
در این بخش ،تصمیمات حاکمیتی مورد نیاز برای استفاده از فناوری بالکچین در بخش عمومی تحلیل
میگردد .تجزیه و تحلیل ادبیات حاکمیت بالکچین نشان میدهد که تصمیمات حاکمیت بالکچین در
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بخش عمومی را میتوان در سطوح خُرد ،میانی و کالن تحلیل کرد .این نکته حائز اهمیت است که
تصمیمهای حاکمیتی به تنهایی در یک سطح نمیمانند و این سطوح در زمینه حاکمیت بالکچین به هم
مرتبط هستند .رابرتز ( )2020تأکید میکند که استراتژیهای حکمرانی در سطوح خُرد ،میانی و کالن در
مدیریت عمومی کامالً پیچیده است و مطالعه یک سطح از حکمرانی بدون آگاهی از سطوح دیگر ممکن
نیست.
عالوه بر این در تصمیمات حاکمیتی ،برخی از مطالعات بر اهداف سیاست در حاکمیت بالکچین (مانند
منافع عمومی ،پوشش رسانهای) و مبادالت در سطح کالن بین نهادهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی،
قانونی و مبتنی بر بازار در حاکمیت یک سیستم مبتنی بر بالکچین تمرکز دارند (حسیه و همکاران2018 ،؛
مایجر و اوباخت2018 ،؛ پیچ .)2017 ،در چارچوب این بحث ،این عناصر به عنوان یک مقوله جداگانه در
نظر گرفته نمیشوند ،بلکه تأثیر همه آنها به عنوان عوامل زمینهای در هر سطح از حکمرانی فرض
میگردد .برای مثال ،در بخش عمومی ،هر تصمیم در مورد حاکمیت بالکچین باید با اهداف سیاست،
ارزشهای عمومی ،چارچوب نهادی و انتظارات اجتماعی همسو باشد .با توجه به این رویکرد کلی ،در
بخشهای بعدی ،تصمیمات حاکمیتی در خصوص هر سطح در طراحی یک سیستم مبتنی بر بالکچین
در بخش عمومی توضیح داده خواهد شد و در مورد اینکه چگونه تصمیمهای حاکمیتی در یک سطح
میتواند بر تصمیمگیریها در سطح دیگر تأثیر بگذارد ،بحث میگردد.
 .1.3حاکمیت در سطح خُرد

حاکمیت در سطح خُرد در ارتباط با انتخاب طراحان سیستم در مورد زیرساخت یک سیستم مبتنی بر
بالکچین است .تصمیمات مربوط به معماری (طراحی) زیرساخت بالکچین ،برنامههای قراردادهای
هوشمند و برنامههای کاربردی غیرمتمرکز ،و قابلیت همکاری سیستم مبتنی بر بالکچین با زیرساختهای
فناوری اطالعات موجود در این دسته قرار میگیرند.
 .2.3حاکمیت در سطح میانی

حاکمیت در سطح میانی در ارتباط با تعامالت بین شبکهای است که سیستم مبتنی بر بالکچین بر آن
استوار است .یک سیستم مبتنی بر بالکچین بر تعامالت بین انواع مختلف کاربران مانند ماینرها،
تأییدکنندهها ،توسعه دهندگان هسته ،دارندگان توکن ،تولیدکنندگان محتوا و کاربران شبکه متکی است.
تصمیمات حاکمیتی در سطح میانی ،چگونگی مدیریت تصمیمگیری در میان این بازیگران ،نوع مکانیزمهای
تشویقی و اینکه چگونه مکانیزمهای اجماع بر نقش بازیگران در حاکمیت بالکچین تأثیر میگذارد را
پشتیبانی میکند.
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 .3.3حاکمیت در سطح کالن

حاکمیت در سطح کالن بر چگونگی تأثیر قوانین و هنجارهایی که از مبانی قانونی ،فرهنگی ،تاریخی و
حقوقی آن مؤسسه نشأت میگیرد ،بر مواردی همچون کلیت سازمان ،پاسخگویی و کنترل سیستم مبتنی
بر بالکچین در تحقق اهداف و عملکردهای خطمشی تأثیر میگذارد .انتخابهای حکمرانی در سطح
کالن به عنوان "ویژگیهای تعبیه شده" عمل میکنند که در واقع مؤلفههایی در تصمیمگیری فردی و
سازمانی میباشند (ویلیامسون .)1993 ،بهطور خاص ،این موضوعات که چگونه حقوق تصمیمگیری در بین
بازیگران شبکه توزیع میشود ،چه نوع مکانیزمهای پاسخگویی وجود دارد و این که چه کسی فرآیندهای
اجرایی دولت را کنترل و نظارت میکند ،در محدوده تصمیمات حاکمیتی در سطح کالن قرار میگیرد.
 .4مؤلفههای چارچوب نظری حاکمیت بالکچین در بخش عمومی
با توجه به مواردی که پیشتر مطرح گردید میتوان چارچوب نظری حاکمیت بالکچین در بخش عمومی
را بصورت زیر ترسیم نمود.
حاکمیت بالکچین در بخش
عمومی

سطح کالن

سطح میانی

سطح خُرد
طراحی زیرساخت

طراحی کاربردی

قابلیت همکاری

مکانیزم تصمیمگیری

مکانیزم تشویقی

مکانیزم اجماع

سازماندهی دولت

کنترل دولت

پاسخگویی دولت

شکل  .1چارچوب نظری حاکمیت بالکچین در بخش عمومی

در ادامه به عنوان نمونه از هر بخش مواردی تشریح گردیده است.
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 .1.4قابلیت همکاری بالکچین در بخش عمومی (سطح خُرد)

چارچوب همکاری مشترک اروپا بیان میکند که قابلیت همکاری در بخش عمومی نیازمند یک رویکرد
حاکمیتی یکپارچه در سراسر قابلیتهای همکاری حقوقی ،فنی و معنایی است .در همین راستا با قابلیت
همکاری بالکچین ،به توانایی یک شبکه بالکچین برای به اشتراکگذاری و دسترسی به اطالعات در
سراسر سیستمهای مدیریت داده موجود در حوزه عمومی و خصوصی بدون نیاز به واسطهای برای انجام
تبادل اشاره میکنیم .از این نظر ،یک تصمیم مهم در مورد قابلیت همکاری ،ارزیابی میزان مطابقت حاکمیت
بالکچین با مکانیزمها ،فناوریها ،مقررات و استانداردهای موجود در چشم انداز حاکمیت دیجیتال است.
دو نوع چالش وجود دارد که ما میتوانیم در مورد قابلیت همکاری بالکچین شناسایی کنیم .اول ،عدم
استانداردسازی از پروتکلهای فنی تا قراردادهای هوشمند که فناوریهای کمکی مانند هوش مصنوعی را
در پلتفرمهای بالکچین به هم متصل میکنند (جانسن و همکاران .)2020 ،عالوه بر این ،در حال حاضر،
اطالعات ذخیره شده در بالکچین لزوماً مطابق با استانداردها و رویههای بازار یا سازمان بینالمللی تدوین-
کننده استاندارد نیست (جانسن و همکاران .)2020 ،ثانیاً ،بالکچینها از نظر طراحی با یکدیگر قابل تعامل
نیستند (الفورکاد و همکاران.)2020 ،
 .2.4مکانیزم اجماع (سطح میانی)

یک مکانیزم اجماع در هسته سیستمهای مبتنی بر بالکچین برای هماهنگ کردن اقدامات غیر متمرکز
کاربران در تصمیمگیری اینکه کدام اطالعات میتواند به بالکچین اضافه شود ،قرار دارد .مکانیزمهای
اجماع متفاوتی وجود دارد ،اما اکثر بالکچینها یا به اجماع ناکاموتو متکی هستند که قابلیت استخراج را
با قدرت محاسباتی مرتبط میکند یا به اجماع بیزانسی که از سهامداری برای تخصیص ماینرها استفاده
میکند ،مانند اثبات سهام یا همان ( PoSحفظ امنیت شبکه بالکچین) و اثبات سهام نمایندگیشده یا
همان ( DPoSتوسعه رویکرد قبلی با مقیاسپذیری باالتر) .رویکرد ناکاموتو بیشتر در بالکچینهای
عمومی و بدون مجوز مانند بیتکوین و اتریوم استفاده میشود که در آن کاربران با حل پازلهای پیچیده
ریاضی از طریق قدرت محاسباتی سختافزار ،تراکنشها را تأیید میکنند .مزیت سیستم ناکاموتو پایداری
آن برای جلوگیری از حمالت سایبری و در عین حال حفظ حاکمیت سیستم توزیع شده است (کارجالین،
.)2020
 .3.4پاسخگویی دولت (سطح کالن)

پاسخگویی در مورد نحوه تنظیم و اجرای قوانین حاکمیتی (مانند حل اختالف ،مدیریت تغییر) است .تریب
و همکاران ( )2007متعقدند چهار شکل از مکانیزمهای پاسخگویی را میتوان در حکمرانی بالکچین
شناسایی کرد :اجبار ،داوطلبگرایی ،هدفگذاری و چارچوب مقررات .این چهار نوع در دو بُعد متمایز می-
شوند :نوع ابزارهای اعمال شده (قانون الزامآور یا قانون نرم) و رویکرد اجرا (انعطافپذیر یا سفت و سخت).
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 ابتدا از اجبار شروع میکنیم .اجبار با ابزارهای نظارتی الزامآور مشخص میشود که استانداردهای دقیق
و ثابتی را در اجرا پیشبینی میکنند .در زمینه بالکچین ،اجبار را میتوان با مفهومی همانند رمزنگاری
 lexدر نظر گرفت (دیفیلیپی و رایت .)2018 ،رمزنگاری  lexبه این معنی است که قوانین مبادالت،
کدهای داخلی هستند و به این ترتیب کد به قانون حاکمیت بالکچین تبدیل میشود .از طریق استفاده
از قراردادهای هوشمند ،پاداشها و تحریمها به طور خودکار اجرا میشوند و یک سیستم حکمرانی
قطعی ایجاد میکنند .چالش انتقال قانون به کد این است که کدها از قبل ،به زبانی دقیق و رسمی
نوشته میشوند و بنابراین ،قوانین مبتنی بر کد باید قابل پیشبینی باشند و جایی برای تفسیر باقی
نگذارند (دیفیلیپی و رایت .)2018 ،این امر ذاتاً کاربرد قوانین مبتنی بر کد را در مناطقی که احتماالت
و مشروطات را نمیتوان از پیش تعیین کرد ،محدود میکند.
 داوطلبگرایی مبتنی بر ابزارهای قانونی غیرالزامآور است و اهداف گستردهای را در اجرا تعریف میکند.
در زمینه بالکچین ،این شیوه حکمرانی توسط سافتفورکها1تسخیر میشود .سافتفورک ،ساختار
بالکچین را تغییر نمیدهد ،اما عملکرد بالکچین را اصالح میکند .پیادهسازی سافتفورک متکی به
اقدام هماهنگ اکثر کاربران برای اجرای تغییرات پیشنهادی است .تغییرات تنها در صورتی الزماالجرا
میشوند که اکثریت توان استخراج شبکه آنها را بپذیرند .در غیر این صورت ،سافتفورک از کار
میافتد و زنجیره قدیمی بدون تغییر باقی میماند .در مورد ناهماهنگی سیاسی بین گروههای مختلف
کاربران در یک شبکه بالکچین ،یک سافتفورک ابزاری انعطافپذیر برای اصالح سیستم ارائه
میدهد .به عنوان مثال ،زمانی که هیچ توافق جمعی سیاسی در میان جامعه بالکچین برای تغییر
اندازه بالک بیتکوین (یعنی قانون  1مگابایت) به دست نیامد ،از یک اثر جدا شده از طریق سافتفورکی
که توسط کاربر فعال شده بود استفاده شد.
 مکانیزم هدفگیری نیز از توصیههای غیرالزامآور استفاده میکند ،اما بر خالف داوطلبگرایی ،بر
توضیحات دقیق برای مقررات متکی است .در زمینه بالکچین ،شیوههای هدف قراردادن ،اغلب برای
معرفی پیشنهادات بهبود و برنامههای کاربردی در یک شبکه بالکچین استفاده میشود .از طریق
پیشنهادات بهبود پروتوکل بیتکوین (مانند  ،)BIPهر کسی میتواند تغییرات نرمافزاری را پیشنهاد
 .1اصطالح سافتفورک ( )Soft forkدر شرایط کامالً برعکس و متفاوت هاردفورک ( )Hard forkکه در ادامه اشاره
میشود به کار میرود .در شرایطی که حالت ارتقای ورژن برای یک ارز دیجیتال صورت گیرد (مانند تبدیل اتریوم به ارز
دیجیتال  )DAOو برای مثال این ارز دیجیتال جدید دچار حمالت سایبری شود ،در این شرایط برای جلوگیری از سوءاستفاده
افراد از این ارزها ،ممکن است تصمیم به برگشت به ورژن قبلی (شرایط  )Soft forkگرفته شود که در این حالت ،ارزهای
دیجیتال موجود در حالت قبلی ،دیگر قابل استفاده نبوده و به درد سارقین نمیخورد .این شرایط را به صورت سفر در زمان نیز
بیان میکنند که با جهش رو به عقب ،یک ارز دیجیتال به حالت قبلی و ورژن قدیمیتر خود باز میگردد.
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دهد که متعاقباً توسط شبکه مورد ارزیابی و بحث قرار میگیرد .اگر پیشنهاد به اجماع جامعه برسد،
نهایی تلقی میشود .در اجرای پیشنهادات بهبود ،کاربران در تصمیمگیری در مورد نصب یا عدم نصب
نرمافزار جدید ،عاملیت دارند.
 در نهایت ،چارچوب مقررات ،قوانین الزامآور را برای کاربران ایجاد میکند ،اما بر خالف مکانیزم اجبار،
کاربران آزادی انتخاب دارند که آیا گزینههای مرتبط با خطمشی را بپذیرند یا نه .این مکانیزم پاسخگویی
در زمینه بالکچین به بهترین وجه توسط هاردفورکها ثبت میشود .هاردفورک بالعکس سافتفورک
زمانی اتفاق میافتد که یک تغییر در پروتکل بالکچین اتخاذ شود و گرههای جدیدترین نسخه
بالکچین ،دیگر نسخه قدیمیتر بالکچین را قبول نکنند .در مورد هاردفورک ،تمام گرهها طبق قوانین
جدید برای ارتقای نرمافزار کار میکنند .در غیر این صورت ،یک انشعاب دائمی از نسخه قبلی بالکچین
رخ میدهد و دو بالکچین متفاوت ایجاد میشود .یک مورد معروف از هاردفورک در بالکچین اتریوم
و به دنبال هک و حمله سایبری رمز ارز  DAOدر سال  2016رخ داد که در آن  50میلیون دالر
وجوه در اختیار این پلتفرم با سوءاستفاده بر اساس یک باگ در سیستم ربوده شد (فینک .)2018 ،پس
از هک ،بحثی فلسفی در جامعه درباره طریقه درست انجام اینکار مطرح شد .برخی استدالل نمودند که
تغییر کد و مفهوم "کد ،قانون است" سیستم حاکمیتی را تضعیف میکند .بقیه استدالل کردند که
تاریخچه معامالت با ایجاد یک هاردفورک در سیستم برای کاهش احتمال اقدامات قضایی ،بازنویسی
میشود .در نهایت ،یک هاردفورک توسط اکثر ماینرها پذیرفته شد و عمالً یک زنجیره جدید بر اساس
نسخه قدیمیتر ،تاریخچه تراکنش قبل از وقوع هک ایجاد کرد (فینک .)2018 ،با این حال ،این تقسیم
منجر به ایجاد دو بالکچین به نامهای اتریوم کالسیک و اتریوم شد.
 .5سایر مباحث با اهمیت
 .1.5امنیت سایبری و دولت الکترونیک در بستر بالکچین

تحقیقات اخیر اشاره میکنند علیرغم پتانسیل نوآورانه فناوری بالکچین ،راهحلهایی که از بالکچین
استفاده میکنند در واقع میتوانند به چالشهای امنیت سایبری کمک کنند (تیلور و همکاران .)2019 ،البته
نشانههای بالقوه مبنی بر اینکه استفاده از بالکچین میتواند نگرانیهای امنیت سایبری را بدتر کند ،نیاز
به تمرکز تحقیقاتی جدید بر روی اینترنت اشیا را نشان میدهد که نوآوریهای فناوری را با سرعتی
تصاعدی تجربه میکند .بالکچین به دلیل پتانسیل ایجاد نوآوری و تحول در بخش عمومی ،دولتها را
مجذوب خود کرده است .با این حال ،ماهیت نسبی آزمایش نشده و نابالغ بالکچین ،نگرانکننده است .با
نگرانیهای مربوط به امنیت سایبری ،اعتماد و پذیرش برنامههای دولت الکترونیک بر روی پلتفرم
بالکچین نیازمند تحقیقات بیشتر است (وارکنتین و اورگرون.)2020 ،
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 .6نتیجهگیری
در مقاله حاضر چارچوب نظری فناوری بالکچین در حاکمیت بخش عمومی ارائه گردید .این چارچوب 9
نوع تصمیم حاکمیتی (طراحی زیرساخت ،طراحی کاربردی ،قابلیت همکاری ،مکانیزم تصمیمگیری ،مکانیزم
تشویقی ،مکانیزم اجماع ،سازماندهی دولت ،پاسخگویی دولت و کنترل دولت) را در سه سطح تحلیل (خُرد،
میانی و کالن) دستهبندی نمود و پیامد انتخابهای مختلف حاکمیتی در هر سطح از حکمرانی را روشن
کرد .استفاده از فناوری بالکچین در بخش عمومی احتماالً دولت و سازمانهای بخش عمومی را ملزم
میکند که از امتیازات خاصی در مدیریت عمومی نوین چشمپوشی کنند .اینکه یک دولت تا چه اندازه باید
از حق امتیاز خود بواسطه فناوری بالکچین چشمپوشی کند ،با سطح اعتمادی که به سازمانهای بخش
عمومی و جامعه نسبت داده شده است ،مرتبط است .برای مثال انتظار میرود بالکچینهای عمومی بدون
مجوز در بحث خدمات عمومی که سطح اعتماد پایینی در میان کاربران وجود دارد ،مطلوب باشند .همچنین
تحقیقات آینده در مورد تأثیرات سازمانی این فناوری بر سازمانهای عمومی مستحق توجه است؛ زیرا
بالکچین ممکن است این پتانسیل را داشته باشد که رویههای سنتی را مختل کند و همچنین نقش یک
سازمان دولتی را بهطور اساسی تغییر دهد (اولنز و همکاران .)2017 ،عالوه بر این ،تحقیقات آتی در مورد
تأثیراتی که بالکچین ممکن است برای تغییرات عملکرد فردی در کارهای دولتی ایجاد کند ،ضروری
است .بهطور عملیتر ،شاغالنی که در محیط دولتها کار میکنند باید ریسکها را از طریق پروژههای
آزمایشی متمرکز بر ارزشی که بالکچین برای خدمات ارائه میدهد ،مدیریت کنند .انقالب تکنولوژی وعده
داده شده توسط بالکچین ،مقامات باالی دولتها را قادر میسازد تا مدیریت را بهبود بخشند و تراکنش-
های مالی و سایر تراکنشها را بهمنظور کارایی بیشتر ،سادهتر کنند؛ البته قدرمسلم این موارد بدون هزینه
نخواهد بود.
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