یادداشت

در آستانه 10سالگی رمزارزها ،این فناوری در کجا قرار دارد؟

حامد صالحی
نویسنده و محقق در
زمینه بالکچین
ham3ds@pm.me

بالکچین و صنعت آموزش
از هایپ تا واقعیت

خیلیها بالکچین را به مثابه یک شیء جادویی میدانند که توانایی حل تمام مشکالت
بشری را دارد .این تصور ناشی از عدم شناخت کافی از این فناوری است

مدتی قبل جامعه رمرزارز تولد 10سالگی بیتکوین را جشن گرفت؛ فناوري که
بهجرات میتوان گفت از زمان به وجود آمدنش منشاء تحول و انقالب بزرگی در
اذهان پویا و جستوجوگر شد؛ انقالبیکه موضوعات مغفولمانده مهمی را دوباره
مطرح کرد و دنیا را به سمت یک تحول عظیم حرکت داد .این نبوغ ساتوشی ناکاموتو
بودکهاینانقالبرابادستگذاشتنرویمهمترینعنصرکلیدیِ دنیایعنی «پول»
آغاز کرد .کار او نشان داد اگر چنین سیستمی بتواند با کنار گذاشتنِ عنصر اعتماد
به نها ِد متمرکز ،مدلی جدید در بانکداری با یک پولِ سالم ( )Sound Moneyارائه
سمت حلِ موضوعاتِ مهم دیگری رفت
ِ
کند ،میتوان با استفاده از این سیستم به
که برای دههها و قرنها نیازمند یک نهاد متمرک ِز هزینهزا ،کُند و آسیبپذیر بود که
تنها دلیلِ زندهبودنشان فروش اعتماد است.
اما این همه ماجرا نیست ،فناوري بالکچین هم مانند فناوري اینترنت در دهه 80
میالدی نقاط مبهم و کشفنشده متعددی دارد و این نقاط مبهم به سوءبرداشت،
نگاههای نادرست و اغلب اغراقآمیز و حتی سوءاستفادههای متعددی منجر شده
است.
دیدگاههایی وجود دارد که بالکچین را بهمثابه یک شیء جادویی که توانایی حل

136

نشریه تخصصی فینتک ایران
شماره نوزدهم  .بهمن ماه 97

تما ِم مشکالتِ بشری را دارد ،نگاه میکنند یا با کمترین دانش و شناخت عمیق
از فناوری بالکچین ،با عوض کردن خصوصیــات اصلیِ آن و اضافهکردن عناصر
ناکارآم ِد اثباتشده متمرکز ادعای ارائه مدلی بهتر از این فناوری دارند و سازمانها و
شرکتها بهجای طرح مشکالت خود برای بررسی و ارزیابیِ راهحلهایی که فناوری
بالکچینممکناستبتواندبرایآنهاحلکند،بهدنبالِ مشکالتیهستندکهممکن
است بالکچین در مورد آنها استفاده شود و بسیاری از موارد دیگر که در نهایت به از
دست رفتن وقت و سرمایههای بسیاری منجر خواهد شد؛ وقت و سرمایهای که اگر
با دید درست در زمان و مکان درست صرف شود ،میتواند منشاء رشد و پیشرفت
قابل مالحظهای در سطوح کشوری و جهانی شود.
در سمت دیگر اما مهمترین بخش از این زنجیره یعنی «مردم» قرار دارند .میزان
اطالعات و شــناخت مردم از این فناوری و کاربردهای آن بیشــتر معطوف به
بیتکوین ،ماینینگ و خریدوفروش اســت و از مزایایی فراتر از پول که فناوری
بالکچین میتواند خلق کند ،در بهترین حالت اطالعات ناچیز دارند.
اما تمام رفتارهای فوق ناشی از کمبود و ضعف در مقوله مهمی به نام «آموزش»
است؛ کمبود و ضعفی که در سطوح مختلف مردم ،دانشجویان ،نخبگان ،حاکمیت

دانشگاه کورنل
دانشگاه کورنل ( )Cornellرتبه نخست را از لحاظ
تعداد کالسهای تشکیلشده با موضوع رمزنگاری،
ارز رمزنگاریشده و بالکچین ،به خود اختصاص
داده است .در این دانشگاه ۲۸ ،دور ه آموزشی با
عنوان «مردمشناسی پولی» و «آشنایی با بالکچین،
ارزهای رمزنگاریشده و قراردادهای هوشمند»
برگزار میشود .ارز رمزنگاریشده بیتکوین و
«تاثیر آن بر ایجاد و تسریع چشماندازهای فنی»
جزء مباحث اساسی این دوره هستند.

و مسئوالن با درجات مختلف مشاهده میشود.
در این نوشتار ،ابتدا به معرفی ارزشهای خلقشده توسط بالکچین و بیان قسمتی
از توان شناختهشــده بالکچین در حرکت به سمت حل برخی موضوعات و ارائه
آمارهایی از فعالیت کشورهای دنیا در زمینه آموزش بالکچین میپردازم ،سپس
با ذکر نمونههایی از فعالیتهای انجامشده آموزشی در ایران ،چند مثال در زمینه
نحوه تحول نظام آموزشی توسط بالکچین مطرح ميكنم و با ارائه چند پیشنهاد
برای سیاستگذاران بهمنظور بهبود فرایندهای آموزشی و ایجاد نتایج مطلوب در
استفاده از بالکچین این نوشته را به پایان میرسانم.

آنالین برگزار میشود .دانشگاههای مطرح دیگری همچون دانشگاه جان هاپکینز،
پرینستون ،کورنل ،جورجتاون ،نیویورک ،استنفورد و دهها مورد دیگر نیز از این
قطار رشد و پیشرفت جا نمانده و بهسرعت در حال سازگاری با این فناوری هستند
و بیش از نیمی از دانشگاههای تحلیلشده حداقل یک کالس را در زمینه رمزنگاری
و اساس فنی بالکچین و رمزارزها ارائه میکنند.
دنیای آکادمیک به حرکت سریع معروف نیست ،اما بلوغ بالکچین و رمزارزها و
پذیرش آنها توسط کسبوکارها و گروههای دیگر طی چند سال اخیر این امر را
بهوضوح نشان داده که این عرصه پتانسیل اثربخشیهای گستردهای دارد و این امر
باعث شده که دانشگاهها هم این صنعت را جدی بگیرند.

برای پاسخ باید این سوال را از خودمان بپرسیم که هنگامی که اینترنت معرفی شد
چه مشکالتی را میتوانست حل کند؟ تاثیر بالکچین دقیقا مانند تاثیر اینترنت
است .بالکچین سیســتم اعتماد و اقتصاد را مانند اینترنت عوض خواهد کرد و
محصوالت یا خدماتی را که بهصورت سنتی ارائه میشوند ،بهدلیل غیرمتمرکز
بودن و دارا بودن ویژگیهایی مانند ثبات و پایداری سوابق ،حق حاکمیت فردی،
اعتماد ،شفافیت و اثبات منشأ ،غیرقابل تغییر بودن یا توانایی اجرای قراردادهای
هوشــمند؛ مختل و نابود خواهد کرد .امور مالی و بانکی ،صنعت بیمه ،صنعت
موسیقی و فیلم ،صنعت امالک ،اینترنت اشــیا ،صنعت مراقبتهای بهداشتی،
صنعت حملونقل ،خیریه ،زنجیره تامین ،خردهفروشی ،صنعت گردشگری و دهها
مثال دیگر وجود دارند که بالکچین به شکل موثر در آنها میتواند تغییر ایجاد کند
که توضیح هر کدام از آنها مقاله و زمان جداگانهاي را میطلبد.

اوضاع ایران در حوزه آموزش بالکچین چطور است؟

بالکچین چه مشکالتی را حل میکند؟

اوضاع دنیا در زمینه آموزش بالکچین چطور است؟

دانشگاههای دنیا در حال حاضر در مرحلههای آزمایشــی پیادهسازی فناوری
بالکچین برای آموزش قرار دارند و چندین سازمان نیز در مراحل ابتدایی تست
ی که تعدادی
آزمایشی اعطای گواهینامهها با استفاده از بالکچین هستند ،در حال 
دیگر از رمزارز برای پرداخت استفاده میکنند ،اما دانشگاههای مطرح دنیا در زمینه
آموزش بالکچین اقدامات مثبت و مفیدی در پذیرش و آموزش آن انجام دادهاند.
در یکی از پژوهشهای کوینبیس که در آمریکا انجام شده 675 ،دانشجو بررسی
و مرور جامعی بر واحدهای  50دانشگاه بینالمللی انجام دادهاند و یافتههای این
تحلیل نشان میدهد که  42درصد از  50دانشگاه برتر جهان حداقل یک کالس
را در زمینه رمزارز یا بالکچین ارائه کردهاند و حدود  22درصد از آنها بیش از یک
کالس را ارائه میکنند و با در نظر گرفتن کالسهای قدیمی و همیشگی رمزنگاری
( 70 )cryptographicدرصد از دانشگاهها حداقل یک کالس مربوط به رمزارز را
ارائه میکنند.
واحدهای درســی رمزارز و بالکچین در ایاالت متحده رواج بیشتری دارد .پنج
دانشگاه یا  27درصد از  18دانشگاه بینالمللیِ این لیست ،حداقل یک کالس را در
زمینه بالکچین یا رمزارز ارائه میکنند و دو دانشگاه موسسه فناوری زوریخ سوئیس
و دانشگاه ملی سنگاپور بیش از یک کالس را ارائه میکنند.
هر جا سخن از نوآوری باشد ،نام دانشگاه امآيتي قطعا جزء اولین گزینههاست.
این دانشگاه که یک دانشگاه تحقیقاتی خصوصی در کمبریج است ،غالبا بهعنوان
بهترین دانشگاه در جهان ردهبندی میشود.
این دانشگاه بهعنوان یکی از بانفوذترین دانشــگاههای جهان در عرصه فناوری
بالکچین در حال ظهور است .این ابتکار عمل در کنار پروژههای تحقیقاتی ،مقاالت
وباپشتیبانی ازگروههایبالکچینی و در عین حال افزایش آگاهینسبتبه خطرات
و پتانسیلهای فناوری بالکچین در حال شتابدهی به پیشرفت بالکچین است.
امآيتي همان دانشگاهی که فناوری اینترنت را ممکن کرد ،باز هم در این عرصه
پیشقدم است .دانشگاه نیکوزیا ( )NICOSIAبزرگترین دانشگاه قبرس بوده و
یکی از مبتکرترین و امروزیترین کالجهای دنیا محسوب میشود که شهریهاش را
هم به بیتکوین دریافت میکند.
این دانشگاه اولین دانشگاه در جهان اســت که بهصورت کامل فناوری رمزارز و
بالکچین را تدریس و بابت آن مدرک اعطا میکند .در حالیکه دانشکدههای دیگر
تنها بر دورههای آموزشی ،اعطای گواهی یا تمرکز بر کارشناسی ارشد تمرکز دارند،
اما این دانشگاه سهسال و نیم تحصیلی کامل را برای دانشجویان طراحی کرده تا
مدرک ارشد خود را بتوانند در این زمینه دریافت کنند .گفتني است این دوره کامال

بعضی دانشگاههای ایران از سال  1396فعالیتهایی در زمینه آموزش بالکچین
آغاز کردهاند ،ولی بهدلیل نبود آمارهایی از کیفیت و چندوچونِ این کالسها همراه
با ضعف اطالعرسانی ،آنطور که بایدوشاید مطرح و دیده نشدهاند.
دانشــگاه صنعتی شــریف در ســال  ۱۳۴۴بنیانگذاری شــد و رتب ه آن بین
دانشگاههای جهان که در ۵۰سال گذشته تاسیس شدهاند ۴۰۰،است .این دانشگاه
کپیبرداریشده از دانشگاه امآيتي است و نوع فعالیت آن «آموزش از نوع حل
مساله» است .دانشگاه شریف در ترم پاییز  1396-1397یک کالس درس رسمی
در سطح فوق لیسانس و دکتری در دانشکده برق برگزار کرده است.
هدف این کالس تعمیق دانش دانشجویان در زمینه بررسی مبانی پایهای و علمی
این حوزه و آمادهکردن دانشجویان برای کار صنعتی و علمی بوده ،البته دورههای
کوتاه چندســاعته ،یکروزه و دوروزه هم در این زمینه برگزار شده که هدف آن
آشنایی مقدماتیِ مدیران اجرایی ،تصمیمگیران ،مدیران فنی یا برنامهنویسان با
این موضوع بوده است.
البته فضای خارج از دانشــگاه در موضوع آموزش بسیار فعالتر بوده و گروههای
مختلفی با توجه به ظرفیتهای متفاوتشان ســعی در پوشش ضعف آموزش
بالکچِ ین در ایران داشتهاند.
مدرســه بالکچین (خانه نوآوری) ،کریپتوکالس (همگرا) و موسسه بالکچین
گروههای فعالی هستند که هر کدام در قسمتهای مختلفی از آموزش این صنعت
از برنامهنویسی تا موضوعات بیزينسی مشــغول فعالیتاند ،اما کماکان کمبود
یک دوره جامع که از مبانی پایه تا متوسط و پیشرفته همراه با خروجی مطلوب
برای معرفی نیروی کار و مشاوره به شــرکتها را دربر بگيرد ،بهشدت احساس
میشود که گروههایی مانند دپارتمان آموزش  BlockWaysبا استفاده از استادان و
صاحبنظران این حوزه در حال حرکت در چنین مسیری است.

ضرورت آموزش از سوی
سیاستگذاران
استفاده از پتانسیل کامل بالکچین
برای حوزه آموزش ،نیازمند آن است که
سیاستگذاران اطمینان حاصل کنند
ظهور بالکچین ممکن است تأثیر قابل
توجهی در فعالیتها ،استراتژیهای موجود
و برنامهریزیها داشته باشد و در این مورد
خاص ،سیاستگذاران باید به دانشی برای
تعریف این جنبه دسترسی داشته باشند،
تا بتوانند تفکر طراحی اولیه بالکچین
را بیاموزند.

دانشگاه استنفورد
دانشگاه استنفورد ( ،)Stanfordتابستان
امسال ،مرکز تحقیقات بالکچین خود
را افتتاح کرد .هدف از احداث این مرکز
تحقیقات؛ گردهمآوری دانشجویان
و استاداني است که در دانشکدههای
مختلف این دانشگاه ،به تحقیق در حوزه
ارزهای رمزنگاریشده و فناوري بالکچین
میپردازند.

نمونهای از طرحهای قابل استفاده در آموزش توسط
بالکچین

اینبخشبهطورخالصهچندشرحکلیدرزمینهآموزشبالکچینبرایکوتاهمدت
با توجه به وضعیت فعلی توسعه فناوري پیشنهاد میکند که توضیحات هر کدام در
مقام بررسی و اجرا نیازمند یادداشتهای جداگانهاي است.

استفاده از بالکچین برای ایمنسازی دائم گواهینامهها

سازمانهای آموزشــی در حال حاضر گواهینامهها را در قالب کاغذ یا در قالب
الکترونیکی صادر میکنند .صدور ،نگهــداری و تایید این گواهینامهها زمانبر و
پرهزینهاستوزیرساختهایآنهانیزباعثایجادوابستگیهاییمیشودکهممکن
است مورد سوءاستفاده قرار بگیرند یا سوابق تاییدشده فعلی نیز در صورت وقوع
بالیای طبیعی یا جنگ در معرض تخریب قرار گیرند.
در این طرح ،سازمانهای آموزشی که گواهینامههای دیجیتالی را صادر میکنند،
از بالکچین عمومی برای ذخیره امضاهای دیجیتــال مرتبط با گواهینامههای
دیجیتالاستفادهمیکنند؛گواهینامههایدیجیتالمنحصربهفردامضاشدهبهطور
مستقیم به کاربران داده میشود .بنابراین ،تایید اعتبار یک گواهی فقط به مقایسه با
امضای دیجیتال یا َهششده در بالکچین نیاز دارد.
مدارک گواهینامهها بهطور کامل ،ایمن و دائمی در بالکچین ذخیره میشوند.
بنابراین ،حتی اگر نهادهایی که گواهینامه را صادر کردند ،منحل شوند ،یا اگر کل
نظام آموزشی سقوط کند (مانند آنچه در سوریه اتفاق افتاد) ،این گواهینامهها هنوز

آمار آموزش بالکچین در دانشگاهها
برتر دنیا
در یکی از پژوهشهای  Coinbaseکه در
آمریکا انجام شده 675 ،دانشجو بررسی
و مرور جامعی بر واحدهای  50دانشگاه
بینالمللی انجام شده و یافتههای این
تحلیل نشان میدهد که 42درصد از 50
دانشگاه برتر جهان حداقل یک کالس را در
زمینه رمزارز یا بالکچین ارائه کردهاند.
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یادداشت

سال بد بیتکوین
سال  ۲۰۱۸سال خوبی برای بیتکوین
نبود .طی سال جاری ،ارزش این ارز
رمزنگاریشده ،حدود  ۷۳درصد کاهش
پیدا کرد و کل بازار ارز رمزنگاریشده را
به چالش كشيد .کارشناسان امید دارند
که در سال  ،۲۰۱۹شرایط تغییر کند؛
چراكه صندوق قابل معامله در بورس
بیتکوین ،مدتزمان زیادی است که در
انتظار راهاندازی به سر میبرد .برآورد شده
که با تسهیل روندهای قانونی و تاسیس این
صندوق ،میزان مشارکت سرمایهگذاران
افزایش یافته و بازار ارز دیجیتال رونق
بیشتری پیدا کند.

هم میتوانند بر اساس سوابق ذخیرهشده در بالکچین تایید شوند .عالوه بر این،
هنگامیکهموسساتگواهینامهراصادرمیکنند،نیازیبهصرفمنابعبیشتربرای
تایید اعتبار این گواهینامه به اشخاص ثالث ندارند ،زیرا میتوانند مستقیما خود
گواهینامهها را در بالکچین تایید کنند.

استفاده از بالکچین بهعنوان کارت هوشمند آموزشی

در این طرح ،دانشــجویان مدارک خود در مورد آموزشهایی که دیدهاند را از هر
ی که
منبعی ـ چه رسمی یا غیررســمی ـ در بالکچین ذخیره میکنند و هنگام 
به اشتراک گذاشته شد ،از بالکچین برای تایید فوری صحت این اسناد استفاده
میشود .مزیت این طرح بهطور موثر این است که هر دانشجو بهطور خودکار یک
رزومه شغلی قابل اطمینان حاوی یک رکورد و مدرک از تمام آموزشها و اشتغالها
دریافتخواهدکردکهبهطورقابلتوجهیامکانتقلبراکموهمچنینبستهبهنوع
پیادهسازی ،حجم کاری سازمانها و افرادی که نیازمند به تایید این رزومه شغلی
هستند را کاهش میدهد.
تایید اعتباربخشیهای چندمرحلهای ،شناسایی خودکار و انتقال اعتبار ،ردیابی
مالکیت فکری و پاداش استفاده مجدد از آن مالکیت ،دریافتها و پرداختها از
دانشجویان و بسیاری طرحهای دیگر از جمله مواردی هستند که میتوان از طریق
بالکچین در بازههای زمانی مختلف پیادهسازی و اجرا کرد.

پیشنهادی برای مدیران و سیاستگذاران در حوزه آموزش

دانشگاه جان هاپکینز

در دانشگاه جان هاپکینز (Johns
 )Hopkinsیک دوره کسبوکار با موضوع

بالکچین برگزار میشود .در معرفی این
دوره آمده :دانشجویانی که در این کالس
شرکت میکنند ،با ویژگیهای امنیتی
بالکچین و «مزایا و ضعفهای ساختاری
آن در کسبوکارها و سازمانها» آشنا
میشوند.

این پیشنهادها بهصورت کلی و بهمنظور بهبود فرایندهای آموزشی و نتایج استفاده
از بالکچین است و بهطور کلی پیشنهادهای فنی و تخصصی برای ارتقاي فناوري
بالکچیننیست.
پیشنهاد میشود گروه متخصصان از بخش آموزشی ،فناوری بالکچین و حفاظت
داده برای تعریف مدل جدیدی از استاندارد در این فضا تشکیل شود و پتانسیلهای
قابل توجه بالکچین در زمینههایی مانند صدور گواهینامه ،تایید مســیرهای
اعتباربخشی ،کارتهای هوشمند آموزشی ،مدیریت مالکیت فکری ،مدیریت
دادهها و غیره بیشتر بررسی شده و توسعه برنامههای کاربردی برای رسیدن به این
موارد استفاده ،پشتیبانی و تسریع شود.
از آنجایی که اســتفاده هر کدام از این موارد به عوامل مختلفی وابستگی دارند و

مسیرهای مختلف فنی برای رسیدگی به هر مورد وجود دارد ،پیشنهاد میشود
دولت حمایت مالی و پشتیبانی از افراد پیشگام برای هر مورد استفاده را انجام دهد
تا راهحلهای فناورانه بهینه بهراحتی و باسرعت شناخته شوند و بهترین ایدهها
را با دریافت امتیازات مناسب یک مســیر نوآوری مناسب ایجاد کنند .البته باید
یک محرک استانداردسازی فوری در این زمینه نیز با همکاری مراجع ذیصالح
طراحی و ایجاد شود.
بسیاری از پیادهسازیهای هیجانانگیز و بالقوه فناوری بالکچین توسط افراد،
گروهها ،انجمنها یا سازمانهای آموزشی مستقل ایجاد خواهد شد و دولت باید
ضمن جلوگیری از اختراع دوباره چرخ ،ابتکاراتی برای تقویت این شبکهها و بهبود
آنها در نظر بگیرد و از تحقیقات بیشــتر در زمینههای مهمی که ممکن است با
استفاده از بالکچین بر بخش آموزش تاثیر بگذارد ،حمایت كند.
همچنين ایجاد گروههای مشــورتی که مسئولیت ارائه مشــاورههای منظم به
سیاستگذاران در سطوح مختلف برای متوازن ســاختن ریسکها و مدیریت
انتظارات را دارند ،مهم و بااهمیت است.
استفاده از پتانسیل کامل بالکچین برای حوزه آموزش ،نیازمند آن است که
سیاستگذاران اطمینان حاصل کنند ظهور بالکچین ممکن است تاثیر قابل
توجهی در فعالیتها ،استراتژیهای موجود و برنامهریزیها داشته باشد و در
این مورد خاص ،سیاستگذاران باید به دانشی برای تعریف این جنبه دسترسی
داشته باشند تا بتوانند تفکر طراحی اولیه بالکچین را بیاموزند .گفتني است
انجام اینکار نیازمند تعامل دولت با افراد و شرکتهای مطلع و مناسب حوزه
بالکچین است که البته این شناخت نیز بهدلیل ورود افراد کماطالع و سودجو،
ولی پرهیاهو در این عرصه نیازمند هوشــمندی دولت در تعامل ،جستوجو
و بررسی است.
و سخن آخر ،بالکچین آمده است که بماند و سیستمهای سنتی ،متمرکز و کُن ِد
موجود را به چالش بکشد .اگر امروز ما اولویتهای موجود را شناسایی نکنیم و در
بازیهای بیســرانجام و کمفایدهای مانند رمزارز ملی و ماینینگ بمانیم و روی
مهمترین موضو ِع این صنعت که «آموزش» است ،سرمایهگذاری نکنیم ،بهزودی
کشورهای هوشمند دیگر با استانداردسازی و ایجاد یک دارایی و مزیت رقابتی از
مواهب چشمگیر آن بهرهمند خواهند شد.
*منابع این یادداشت در پایگاه خبری راه پرداخت موجود است.

چرا باید در دانشگاهها بالکچین را آموزش دهیم؟

اشتیاقبهیادگیریبالکچین

سیدولیهلل فاطمی
اردکانی
مدیرعامل کنسرسیوم
ققنوس
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برای تجربهای که در ترم گذشته در دانشگاه صنعتی شریف شاهد بودم و افتخار
داشتم در یک جلسه در خدمت دانشجويان باشم ،خوشحالم .برای اولین بار یک
درس تخصصی در یک تاالر  200نفری ارائه میشد و این بهدلیل استقبال بیش از
انتظار و غیرعادی دانشجویان این دانشگاه از دوره مربوطه بود .دانشجویان امروز،
به تقاضای باالیی که برای این دانش وجود دارد ،واقف هســتند .دانشجویانی که
بالکچین را یاد گرفته باشند ،نیازی به ارسال درخواست کار به جایی ندارند؛ این
صاحبان شرکتها هســتند که از آنها درخواست همکاری میکنند .در این دوره
مبانی علمی موضوع ارائه میشــد که دقیقا مشــابه یک تجربه در دانشگاههای
طرازاول آمریکایی بود .اهمیت مبانی علمی و کاربردی بالکچین برای دانشجویان
و متخصصان و عالقه آنها برای یادگیری نشانه مثبتی از آینده این فناوری و تقاضا و
استقبال بازار کار از این توانمندی است.
در یک بررسی بهعملآمده مشخص شــده  ۴۲درصد از  ۵۰دانشگاه برتر جهان،
حداقل یک دور ه درســی با موضوع ارز رمزنگاریشده یا بالکچین ارائه میکنند.
این در حالی اســت که میدانیم تحول در محیط آموزشــی دانشگاهی ،سریع
اتفاق نمیافتد .با اینحال ،اســتادان معتقدند که بلوغ تکنولوژی بالکچین و ارز
ن در کسبوکارهای گوناگون،
رمزنگاریشده ،در همراهی با گســترش کاربرد آ 
نشانگر اهمیت باالی این حوزه هستند .دانشگاهها باید آموزش این تکنولوژی را در
اولویت خود قرار دهند.
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به نظر من دورههایی با هدف آموزش معماریهای توزیعشده برای همه گروههای
دانشجویان؛ خصوصا دانشــجویان رشــتههای مالی ،حقوق ،علوم اجتماعی و
مردمشناسی میتواند بهکارگیری این فناوری را در سطح بزرگتری امکانپذیر
كند .بالکچین ،میتواند در بسیاری از حوزههای اجتماعی ،نقش تاثیرگذاری ایفا
کند؛ یکی از دالیلی که دانشــجویان ،از رشتههای متنوع به این تکنولوژی عالقه
نشان میدهند ،همین امر است .دورههایی مانند «تبدیلشدن به یک توسعهدهنده
بالکچین» با هدف «تسلط بر مهارتهای شغلی با یک رویکرد عملی» میتواند
دانشجویان رشتههای عمومی اشارهشده را از سطح عمومی و عدم نیاز یا مازاد به
سطح نیازمند و شدیدا تاثیرگذار تبدیل كند .یک بررسی بهعملآمده نشان میدهد
عالقه به یادگیری ارز رمزنگاریشده در بین دانشجویان علوم اجتماعی ۴۷،درصد و
در بین دانشجویان علوم کامپیوتر و مهندسی ۱۴،درصد بوده است.
کمک به دانشجویان برای تغییر تفکر از متمرکز فکرکردن به توزیعشده و اعتماد به
تصمیمگیری بر اساس اجماع ،میتواند در توسعه دانش مدیریت حاکمیت نیز اثر
مثبت داشته و اجازه بدهد خود مردم برای خودشان تصمیم بگیرند.
بزرگترین مشکل پیش رو داشتن متخصصان و استادان مسلط و مجرب برای این
سطح آموزش است که باید برای آن هزینه سنگین و فوری به عمل آوریم .در غیر این
صورت بهدلیل سرعت رشد این فناوری ،همیشه عقب خواهیم بود و نمیتوانیم از
فرصتهای پیش روی بازار و جامعه برای رشد مناسب استفاده كنيم.

