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Abstract 
Nowadays, Bitcoin is one of the most important cryptocurrencies that has the 
largest volume of exchanges in the cryptocurrency market and between 
businesses. The feature of the possibility of online payments between 
individuals and businesses directly and without referring to the financial 
institution has made the price of these cryptocurrencies important for 
businesses and traders and the basis for decision making. Therefore, the 
issue of price predictability is an important issue that can be affected by 
search volume. The purpose of this research is studying and investigating the 
relationship between the volume of Internet searches and its effect on the 
price of these cryptocurrencies. In addition, another goal of this article is to 
introduce Google Trends (GT) as a tool for accessing big data for business 
researches. The required data was extracted from Google Trends in the 
period 2016 to 2021. The volume of data was 5742 and the whole statistical 
population was used. The research method is descriptive-exploratory with 
the aim of explaining the relationship between "Google search volume 
index" and "bitcoin price". Data were analyzed using Spearman correlation 
test. Findings indicate a strong and very strong relationship between the 
studied indicators, which is explained. 

Keywords: Cryptocurrency, Bitcoin, Google Trends, Google Search 

Volume Index (GSVI), Correlation. 
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وكارها و  كسب مالي مبادالت در كوين تبيين رابطه قيمت بيت

مطالعه  کيمنظور شناسايي الگوي رفتاري آن:  حجم جستجو به

 كشورها نيب يقيتطب

 

 .رانیگروه مدیریت صنعتی و كارآفرینی دانشگاه شاهد، تهران، ا اریاستاد  راد  یبیحب نیام

  

   یپناه یعل
كارشناسی ارشد مدیریت صنعتی )گرایش مدیریت عملكرد(، دانشگاه شاهد، 

 .رانیتهران، ا

 چکیده
و  هاارزمزر زاربا در تالدمبا حجم بیشترین که ستا هاییارزمزر نیتر مهم از یکی کوین بیتامروزه 

بین افراد و  آنالین های پرداخت ویژگی امکان. ستا داده صختصاا دخو به راوکارها بین کسب
باعث شده قیمت این رمزارز برای  مالی موسسه به مراجعه بدون مستقیم و طور به وکارهاکسب
بینی بنابراین مسئله قابلیت پیش. باشد گیریمبنای تصمیمحائز اهمیت و گران معاملهکارها و وکسب

تواند بر آن اثرگذار باشد. هدف از این تحقیق، قیمت آن موضوع مهمی است که حجم جستجو می
همچنین، رابطه حجم جستجوهای اینترنتی و تأثیر آن بر قیمت این رمزارز است. و بررسی مطالعه 

های بزرگ ابزار دسترسی به داده عنوان به اله حاضر، معرفی گوگل ترندزیکی دیگر از اهداف مق
در بازه زمانی سال ترندز های الزم از گوگل دادهاست.  وکار کسبها در حوزه جهت انجام پژوهش

از کل جامعه آماری استفاده شده است. بوده و  2476ها استخراج شد. حجم دادهاست  6160تا  6102
شاخص حجم جستجوی »اکتشافی است که با هدف تبیین ارتباط بین -فیروش تحقیق، توصی

ها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن انجام گرفته است. داده« کوینقیمت بیت»و « گوگل
 است یموردبررسهای ها حاکی از ارتباط قوی و بسیار قوی بین شاخص. یافتهگردید لیوتحل هیتجز
 تبیین شده است.که 

 گوگل، جستجوي حجم شاخص ترندز، گوگل كوين،رمزارز، بيت :ها هواژکلید
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 مقدمه

 هاییارزمزر از یکی معرفی شد و امروزه 6112 سال در ناکاموتو توسط بار اولین کوین بیت

 ینا. ستا داده صختصاا دخو به را هاارزمزر زاربا در تالدمبا حجم بیشترین که ستا

 دننبو دارا ،جهانی سطح در لهدمبا نظیر طال یکلید ییژگیهاو از بخشی سو یک از ارزمزر

 در یسطهگروا نظیر هایی ویژگی دارای یگرد یسو از و ستدارا را غیره و لتیدو نهاپشتو

ایای مز  بنابراین (.6102 ،0سموآ) دهد یم قسو ارز یک سمت به را آن که ستا تمعامال

. از (6102، 6دیربرگ) داد توان آن را بین طال و دالر قرار می هر دو را با یکدیگر داشته و

 کثرا که ندده نشان می( 6102) 7باور و همکاران ،(6107) 3رانهمکا و گالسرسوی دیگر 

 ایبر ایسیلهو انعنو به که آن جای به را دخو هشد اریسرمایهگذ بیتکوین ،گذاران سرمایه

استفاده  (زیسفتهبا هنگیزا با) نهاگرداسو یییهادارا عنوان به بیشتر ،نمایند مصرف ختداپر

. یکی از خصوصیات عنوان ارز جایگزین و وسیله مبادله مناسب نیست بنابراین به کنند، می

 دهد می اجازه که است نظیر نظیربه الکترونیکی نقدی سیستم یککوین وجود  بیتبارز 

 موسسه یک به مراجعه بدون دیگر طرف به طرف کی از ماًیمستق آنالین های پرداخت

 با ارتباطی هیچ کوین بیت مالی، های دارایی اکثریت برخالف بنابراین؛ شود ارسال مالی

 .ندارد کاال شرکت یا دولت، مانند باالتری مقام هیچ

شده  گذاران سرمایه و ها رسانه از بسیاری توجه کوین باعث های خاص بیت ویژگی

گذاران از اهمیت باالیی برخوردار است.  رفتاری سرمایههای  بنابراین بررسی ویژگی است

 یگیر تصمیم نماز در ارانگذ سرمایه که ندارستوا ضفر ینا بر ی مالیها نظریه ثرکا

 منطبق کامالً عقالیی دیقتصاا ننساا نظریه با که کنند می عمل عقالیی کامالً رتبهصو

 هنحو و شود می غیرعقالیی رفتار وزبر باعث ملیاعو قعامو برخی در لیو. ستا

 ستا مالی یها زاربا ییراناکا از ناشی کهدهد  می ارقر تأثیر تحت را ها آن یگیر تصمیم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ammous 
2. Dyhrberg 
3. Glaser et al 
4. Baur et al 



 0433 پاییز | 93شماره | دهم سال |وکار هوشمند کسب تیریمطالعات مدنشریه علمی  | 953

 

ویژه  تحقیقات متعددی درباره کارایی بازار رمزارزها به (.6107 ،0و همکاران)فرینو 

(، 6104) 3ناداراجا و چو (،6102) 6و همکاران الهمیری است. کوین صورت گرفته بیت

است.  ناکارآمدکوین یک بازار  که بیت دهند نشان می (6102) 7هونگ و همکاران یونگ

کنند  استدالل می (6102) 4اورکوهارت و (6104) 2باریویرا ،(6102) 2بارتوس ،که یدرحال

براونایس و  یی بازار باشد.اممکن است در مرحله حرکت به سمت کار کوین بیتکه 

 کارایی ناهمگن الگوی یک و دهند می گسترش را کارایی تحلیل و تجزیه( 6102) 2مستل

 کوین را عامل انحراف بیت یتجذاب ( نیز6102) 9همچنین تیواری و همکاران .کنند می پیدا

ادبیات  بنابراین با توجه به شود. می کارایی آن عدم منجر بهدانسته که  قیمت کشف روند

 کنشگذارند، وا کوین صحه می و نظر اکثر محققان که بر عدم کارایی بازار بیت ذکرشده

 باشد بیشتر کنشوا ینا انمیز هرچه ،ستا زدهبا دیجاا در یکلید مسئله ارانسرمایهگذ

با توجه به توسعه (. 0992 ،01و همکاراننیل افزایش خواهد یافت )دا یرعادیغ زدهبا انمیز

و انتقال اطالعات  های تولید، پردازش گذشته روشفناوری اطالعات طی دو دهه 

دارد.  مالیعمیقی بر قیمت دارایی در بازارهای  ریتأثکه  اند دستخوش تغییرات زیادی شده

شود که  های اجتماعی تولید می ، تفسیر و توصیه در شبکه خبر،  ها جستجو روزانه میلیون

دهنده احساس  صاد رفتاری نشانمحققان اقتها توسط  از آن شده استخراج 00یها یپراکس

کوین به موضوعی پرطرفدار  بیت(. امروزه 6102، 06)ژانگ و همکاران گذاران است سرمایه

تبدیل شده است.  رفتاری مالیو نیز  وکارها کسبمربوط به مبادالت مالی در تحقیقات 
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پدیا و همچنین  ید از صفحه ویکیتعداد دفعات بازد ریتأث (6103) 0کریستوفک مثال عنوان به

و  بررسی کرده است. کارالویسیوسکوین را  جستجوی گوگل بر قیمت بیت ریتأث

ها استخراج شده  سایتاز اخبار یا که گذاران  احساسات سرمایه ریتأث( 6102) 6همکاران

 ؤثرمکوین  فعالیت در توییتر را بر روند بیت ریتأث( 6102) 3و همکاران و یا جورجوال است

مقدار  به تواند می گذار ( عقیده دارند توجه سرمایه6102) 7و تسوینسکی لئواند.  دانسته

گذار در تعیین  کند و بنابراین تحلیل نقش توجه سرمایه بینی  کوین را پیش بازده بیت زیادی

 کوین بسیار ضروری است. قیمت در بازار بیت

های محدود )زمانی و کمی( یا  گیری از نمونه که برخالف بسیاری از تحقیقات

استفاده شده است،  ی مالیها حوزهدر های موردی برای بررسی موضوعات رفتاری  روش

که از طریق  2حجم جستجوی گوگلمعیاری با عنوان شاخص در پژوهش حاضر از 

خصوصیات رفتاری  ترندز گوگل .شده استاستفاده  ،در دسترس است 2ترندز گوگل

و قابلیت مقایسه  دادهطلوبی نمایش مدت و بلندمدت به طرز م تاهگران را در کو معامله

کشورهای مختلف با معیارهای یکسان، جامعه آماری بسیار باال، گستره زمانی وسیع و 

که نتایج جستجوها دقیق است و  جا از آن د.آوررا فراهم می شده یبند طبقهاطالعات دقیق و 

، بررسی روابط متقابل بین جستجوی آنالین و بازار دست آورد به ماًیمستقها را  آن توان یم

 طور به که کوین مقدار محدود بیت خاص ویژگیهمچنین کند.  پذیر می کوین را امکان بیت

 .ساخته است تر پراهمیتانجام این تحقیق را  ،ها متفاوت است با سایر دارایی یتوجه قابل

ویژه جوانان به  در ایران و جهان شاهد عالقه روزافزون قشرهای مختلف جامعه به

کوین هستیم. استفاده از ابزار  اخبار، اطالعات و همچنین معامله رمزارزها و در رأس آن بیت

های مالی  و مدل وکارها کسبجدیدترین ابزار در موضوعات مالی ترندز یکی از  گوگل
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گذاران  سرمایه موردتوجه شیازپ شیبهای اخیر  در سال های فوق رفتاری است. مدل

شود. بنابراین  گیری محسوب می های مهم برای تصمیم و یکی از شاخص قرارگرفته

بازار از این ابزار در کنار  آتی روندهای و بینی پیش تحلیل، برای توانند گذاران می سرمایه

گذاری  کاهش ریسک سرمایهبرای شناخت روند آتی بازار و  ابزارهای دیگر تحلیل،

کوین به کشور و سازمان خاصی تعلق ندارد لذا  که اشاره شد بیت طور هماناستفاده کنند. 

شود و روند  می  متغیرهای اقتصاد کالن بسیار کمتر از بازارهای دیگر باعث تغییر روند آن

افزایش  د است،کوین ثابت و محدو که مقدار بیت تابع عرضه است. با توجه به این نکته   آن

آن در آینده است.  فروش و نگهداری از شده ینیب شیپ سودهای از و یا کاهش قیمت ناشی

بازان  سفته و روند کنندگان دنبال ، مدت کوتاه گذاران سرمایه سلطه تحت بنابراین این بازار

دالیل (. 6103است )کریستوفک،  آن رشد به گذاران سرمایه اعتماد دلیل ها به بوده و قیمت

گذاران و ضرورت بررسی و پژوهش در  سرمایه دهنده نقش حائز اهمیت احساس باال نشان

بین حجم ای  در این پژوهش مطالعه تطبیقی و مقایسه باشد. بدین منظور این زمینه می

های  طریق خصوصیات )جغرافیایی، شاخص  جستجوی گوگل در کشورهای انتخابی که از

 ،کوین اند و قیمت بیت جتماعی و رفتاری( مختلف انتخاب شدهیافتگی، ا اقتصادی و توسعه

 .صورت گرفته است

ورود بدون دانش و همراه با هیجانات کاذب به این بازار نوظهور که همراه با 

بدیع بودن آن و عدم شناخت  لیبه دلی مختلف ها سکیرهای قیمتی باال و همچنین  نوسان

بوده، باعث صدمات باالی مالی و روانی به کافی از تمامی زوایای آن در حال حاضر 

در پژوهش حاضر هدف بررسی رابطه بین حجم جستجوی گوگل در  .شود گران می معامله

های پژوهش ورمرکوین است. بدین ترتیب، پس از  ی و قیمت بیتموردبررسکشورهای 

 .و نتایج حاصل تشریح خواهد شد ها افته، یتحقیقروش پیشین در این حوزه و ارائه 

 پیشینه پژوهش

های مختلف  وسیع در حوزه صورت بههای جذابش  ویژگی لیبه دلترندز  امروزه گوگل

منظور معرفی وسعت کارایی آن، در  شود. با توجه به نوظهور بودن این ابزار و به استفاده می
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صورت مختصر ارائه  د بهان ترندز سود برده های گوگل هایی که از ویژگی ادامه پژوهش

که یکی از اهداف پژوهش حاضر، معرفی ابزار  در مرور پیشینه با توجه به آن شود. می

است، به دلیل  وکار کسبهای الزم در انجام تحقیقات ترندز جهت دسترسی به دادهگوگل 

های مختلف، اشاره مختصری به تنوع استفاده از شاخص حجم جستجوی گوگل در زمینه

آن در مطالعات متنوع ارائه خواهد شد، اما در ادامه بررسی مطالعات، به موضوع  کاربرد

 شود.بیت کوین و موضوعات مربوط به آن متمرکز می

دهند  نشان می ( در تحقیق خود6109) 0زمینه گردشگری بوکلمان و لسمان  در

دین منطقه مدت ورود گردشگر ماهانه در چن بینی کوتاه برای پیش ترندز گوگلهای  داده

( در تحقیق خود، 0394برای تعطیالت در آلمان مفید بوده است. محمدی و همکاران )

اع نوا از دهستفاا با را توییتر جتماعیا شبکه داده بر مبتنی توصیهگر یها سیستم یها دگاهید

 یها سیستم یها قابلیت از یمند هبهر با بررسی کرده و امحتو لیوتحل هیتجز یها روش

 یها نسآژا به جتماعیا یشبکهها از شده کسب تطالعاا لیوتحل هیتجز و توصیهگر

 .نمایند می کمک یمشتر ستاخو با منطبق تخدما ئهارا منظور به نالینآ مسافرتی

 ( از حجم6160) 6پراثانث و همکاران یشناخت روانزمینه پزشکی، درمانی و  در

 ( از حجم6161) 3بینی گسترش کرونا، شث و همکاران گوگل برای پیش جستجوی

قلبی، ژانگ و  یها یماریبعنوان ابزاری جدید برای اپیدمیولوژی  گوگل به جستجوی

بینی شیوع  ( از معیارهای جستجوی اینترنتی همراه با دما برای پیش6102همکاران )

های  گوگل و گزارش ( با استفاده از جستجوهای مرتبط6109) 7آنفلوانزا، یی و همکاران

ایجاد  کنگ هنگ در خودکشی احتمال مورد ی برای هشدار سریع درای سیستم رسانه

گیری  دهد در زمان همه ( نشان می6161) 2کردند. نتایج تحقیقات کوستوال و همکاران

کرونا رابطه معتبری بین حجم جستجوهای مرتبط گوگل در محدوده ایتالیا، آلمان، فرانسه، 
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( در 6160) 0ها وجود دارد. الرسون و سینکلیر آنانگلیس، اسپانیا و امریکا با بازارهای سهام 

 مریکا را از طریق حجمآتحقیق خود ادعاهای دریافت بیمه بیکاری در زمان کرونا در 

 بینی کردند. گوگل پیش جستجوی

ترندز نشان داده از کارآمدی باالیی برخوردار است.  های اقتصادی گوگلزمینه  در

بیجی و  .بها استفاده کرد بینی فلزات گران ی پیشبرا ترندز گوگل( از 6161) 6سالیسو

 ریتأثبه بررسی  (6100) 2همکاران و چن(، 6102) 7(، هو و همکاران6102) 3همکاران

 ( با6104اند. افخمی و همکاران ) حجم جستجوی گوگل بر روند بازار سهام پرداخته

 یتوجه قابل بینی پیش انرژی، با مرتبط کلیدی کلمات برای گوگل جستجوهای از استفاده

 از فراتر افزایشی بینی پیش قدرت دارای ها آن دهندنشان میو  داده نشان را نوسانات از

2گارچ معمولی های مدل
یس و اپر هستند. انرژی کاالهای قیمت نوسانات بینی پیش در 

 گوگل جستجوی اصطالحات توان از خود نشان دادند می پژوهش در (6103) 4همکاران

 .کرد استفاده مالی بحران هنگام زود شناسایی اولیه در دهنده هشدار عالئم عنوان به

ای را  های سرمایه کوین و سایر دارایی ( رابطه بین بیت6160) 2پارك و همکاران

 ظهور که یدرحال بازارهای به نسبت کوین بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که بیت

 9هوین و همکاران .دهد می نشان پیشرفته بازارهای در سهام و ارز نرخ به شدیدتری واکنش

کوین  بیت آینده پالتین و بازده به طال قیمت در تحقیق خود به بررسی رابطه نسبت (6161)

 بازده یابد، می افزایش پالتین به نسبت طال قیمت که یزمان دهند نتایج نشان می .پرداختند

 شده انجامکوین  بینی قیمت بیت مختلفی برای پیش یابد. تحقیقات می افزایش نیز کوین بیت
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( 6161) 6و همکاران لئو گارچ، ترکیبی های مدل ( استفاده از انباشت6160) 0است، آراس

3عمیق، الهمیری و بکیروس یادگیری از استفاده
 معامالتی های ( استفاده از سیستم6161) 

 عوامل تکیه بر با ماشین یادگیریاستفاده از  (6160ماشین، چن و همکاران ) یادگیری

( در پژوهش خود 6161) 7فناوری را بررسی نمودند. شو و ژو و اقتصادی کننده تعیین

 به نسبت هشدار سقوط، برای پیشرفته بینی پیش و ها حباب موقع تشخیص به روشی را برای

 ارائه دادند. مالی بازارهای و سایر رمزارزها بازار در الوقوع آن قریب خطر

 ،گارچ مدل یک و رویداد مطالعه روش یک از استفاده ( با6160) 2لی و همکاران

 پژوهش نتایج. کردند سازی مدل آن بازار های فعالیت بر را کوین وقایع مرتبط با بیت ریتأث

 نوع با شدت به آن قیمت در کوین بیت با مرتبط رویدادهای شوك جهت دهد می نشان

 پراکسی عنوان به ها توییت ( در پژوهش خود از تعداد6160) 2چوی .دارد ارتباط رویدادها

نتایج نشان . استفاده کرد کوین بیت نقدینگی بر ها توییت درنگ بی راتیتأث بررسی برای

 2 در نقدینگی بهبود حدود هفت درصد منجر به ها توییت در دهد افزایش یک درصدی می

 کاهش ساعت یک باًیتقر از پس ها ییتتو مثبت ریتأث البته. شود می آینده دقیقه 01 تا

 واقعی زمان در را کوین بیت نقدینگی تواند می گذار سرمایه فعال توجه بنابراین؛ یابد می

 .بخشد بهبود یتوجه قابل طور به

 اقتصادسنجی های مدل تطبیق با خود، مقاله در( 6109) 4پاتاکا و فیگاتاالمانگا 

 بر هم و میانگین بر هم معامالت حجم که دهند می نشان ، تاریخی های داده به غیرخطی

 بر عمدتاً گوگل جستجوی حجم که حالی در ، است رگذاریتأث کوین بیت بازده نوسانات

 به گوگل جستجوی حجم افزودن که است این مقاله جالب یافته. گذارد می ریتأث نوسان
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( 6102) 0کیارلند و همکاراننتایج پژوهش  .کند می تر دقیق را بینی پیش های تخمین ، مدل

است.  گوگل حجم جستجوی و S&P500 بازده ریتأث تحت کوین بیت قیمت دهد، می نشان

 قوانین به مربوط ( در پژوهش خود نشان دادند، اخبار6161) 6لیوسکا و همکاران

 حجم جستجو از شده استخراجآن ) مورد در گذاران سرمایه مثبت احساسات کوین، بیت

 کوین دارد. بیت باالیی بر نوسانات ریتأث هکرها صورت خاص حمالت گوگل( و به

 کوین در حجم جستجوی بیت ( در پژوهش خود نشان دادند6109) 3آلبورگ و همکاران

 .کند بینی پیش را آن معامالت حجم و نوسانات تواند بازده، گوگل می

ابزاری  عنوان به« شاخص حجم جستجوی گوگل»گونه که مالحظه گردید همان

هایی همچون بهداشت تر در حوزههای موردنیاز جهت مطالعه دقیقجهت دسترسی به داده

و درمان و پزشکی، اجتماعی، اقتصادی، بازارهای مالی، انرژی و ... فراهم نماید و توانسته 

بینی و مطالعه رابطه و همبستگی بین بزرگ را غالباً با هدف پیشهای دسترسی سریع به داده

طور مستقیم  ترندز به با توجه به این نکته که گوگل .ها و متغیرها در اختیار قرار دهددهپدی

یا خودسانسوری  یکار دستگونه  های کاربران بدون هیچ حاصل افکار، نیازها و خواسته

به افکار و عقاید و تمایالت انسان مربوط باشد کارایی  ینوع بهای که  است در هر حوزه

گران کمک شایانی نماید. در  تواند به قدرت و صحت تحلیل پژوهش میباالیی داشته و 

آوردن  به دستموضوعات پزشکی بیشتر جستجوها و به طبع آن تحقیقات معطوف 

ها است در حوزه علوم اجتماعی رفتارها و عقاید  ها و درمان اطالعات و آگاهی از بیماری

و  شده یبررسهای مختلف  فردی و در اجتماع در رویدادها و زمان صورت بهانسان 

ها و تفسیر  رفتارها، تحلیل ریتأثدر مسائل مالی و اقتصادی تمرکز بر  تیدرنها

گذاران از حوادث و اتفاقات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر روی بازارهای مالی و  سرمایه

 باشد. اجتماعی بر روی روند بازارها میهای  های نوین و شبکه فناوری ریتأثاقتصادی و 
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مختلف  یوکارها کسبدر  ترندز گوگل از رشد استفاده به وسیع و رو استفاده علیرغم

 اخیر، های سال طی جهان در اجتماعی و رفتاری پزشکی، اقتصادی، موضوعات در ویژه به

 یا بینیپیش جهت ابزار این از کشور در که موردی به گرفته صورت هایبررسی برمبنای

 که موردی نیز جهان سطح در همچنین .نشد برخورد شود، استفاده دیگری، کاربرد هر

گسترده بین کشورهای مختلف با استفاده از این ابزار انجام گرفته باشد،  تطبیقی مقایسه

 حوزه این های مشاهده نشد که در این تحقیق سعی بر انجام این موضوع بوده است. پژوهش

 تواند می دیگر هایروش با آن ترکیب همچنین و ترندز گوگل از استفاده دده می نشان

 گستره به توجه با. دهد ارائه تر واقعی و تر کامل را پژوهش نتایج یتوجه قابل صورت به

 ازلحاظ آن کاربران باالی تنوع بودن دارا همچنین و اینترنت از کنندگان استفاده وسیع

 جامع معیاری تواند ترندز می گوگل ابزار...  و ها فرهنگ شخصیتی، خصوصیات جغرافیایی،

 از ترندز گوگل ابزار از استفاده در چراکه. باشد گیری نمونه های روش به نسبت کاراتر و

 بهره آماری پارامترهای از ها،آماره با کار جای به و شده استفاده جامعه هایداده کل

 .یافت خواهد کاهش شدت به هاداده لیوتحل هیتجز خطای رو نیازا. گیردمی

 روش

 میان در را مشخص کلیدی کلمه یک برایشده  انجام وب جستجوی میزان ترندز گوگل

 کلمه هر برای را گوگل جستجوی حجم شاخص و کند می پردازش جستجوها سایر

 یک جستجوهای کل تعداد تقسیم بااستانداردشده  مقدار این. کند می مشخص کلیدی،

 یک در ها داده. شود می محاسبه زمانی، محدوده و جغرافیا جستجوهای کل بر کلیدی کلمه

 و عدم جستجو بیانگر صفر عدد شوند که می ارائه 011تا  1 نرمال مقیاس در و زمانی سری

. است خاص عبارت یا کلیدی کلمه یک برای جستجو فعالیت اوج دهنده نشان 011 عدد

 :دهد می ارائه را زمانی داده نوع ترندز چهار گوگل

 روز 31 ازتر  کوتاه زمانی بازه برای ساعتی های داده •

 روز 91 ازتر  کوتاه زمانی بازه برای روزانه های داده •

 سال 2 از کمتر زمان برای هفتگی های داده •



 0433 پاییز | 93شماره | دهم سال |وکار هوشمند کسب تیریمطالعات مدنشریه علمی  | 953

 

 تر طوالنی زمانی فاصله برای ماهانه های داده •

 بتوان و داشته بیشتری عمومیت هاپژوهش نتایج شود می باعث ترندز گوگل از استفاده

 با مناطق همه در که ابزاری با و بیشتر گستردگی باالتر، اطمینان درجه با را تطبیقی مطالعات

 آوردنبه دست  هشوپژ ینا فهد که یی. ازآنجاداد انجام کند، می عمل سازوکار یکسان

 قیمت منتخب و در کشورهای گوگل جستجوی بین حجم رابطه هـمینز در دیبررکا نتایج

ازنظر  و دیبررکا یها پژوهش دسته در ف،هد نظر از حاضر هشوپژ است، کوین بیت

 است. کتشافیا-توصیفی شیهوپژ تحقیق روش

 گوگل درکشورهای جستجوی بین حجم رابطه بینی پیش و پژوهش بررسی هدف

 آماری جامعه. است 02/3/6160 تا 02/3/6102 فاصله در کوین بیت قیمت منتخب و

و طبیعتاً  بوده زمانی مذکور محدوده در کوین بیت درباره ترندز گوگل های داده پژوهش،

 به مربوط های داده. است نشده انجام گیری نمونه جامعه، هایداده کل از استفاده دلیل به

 های هفتگیبازهصورت  به https://Bitcoincharts.comسایت  وب از کوین قیمت بیت

 .شدند گردآوری

 و یموردبررس اسپیرمن همبستگی آزمون لهیوس به شدههای استخراج داده

گران  برای معامله راهکارهایی و تحلیل های یافته تیدرنهاگرفت و  قرار لیوتحل هیتجز

 نشان را تحقیق فرایند 0 شکل .است شده پیشنهاد کوین ویژه بیت بازارهای رمزارز به

 .دهدمی
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 تحقیق انجام . مراحل0شکل 

 ها هتیاف

 لیـ بـه دل ، ونـزوئال ) 610اعضـای گـروه    ایران، شامل پژوهش این در شده یبررس کشورهای

بـه  ) 6های اقتصادی و مسائل تحریمی همانند ایران( و میزان جستجو در سـطح جهـان   شباهت

 در همه کشورهای منتخب این تحقیق( هستند. یکسان بودن عبارت مورد جستجو لیدل

 در گوگل جستجوی حجم شاخص کوین و شامل قیمت بیت شده یگردآور هایداده

 داده زوج 66 بنابراین. آمدبه دست  ترندز گوگل ابزار طریق از که است منتخب کشورهای

 از هاداده گردآوری زمانی بازه به توجه با. گردید استخراج موردمطالعه کشورهای برای

 ازای به شاخص هر برای هفتگی، زمانی هایداده از استفاده و 02/3/6160 تا 02/3/6102

شده  استخراج هایداده کل تعداد ترتیب، بدین. آمدبه دست  داده 620تعداد  کشور، هر

 .است پژوهش در مورداستفاده جامعه حجم بیانگر که گردید داده 2476 معادل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .دربردارند را جهان جمعیت سوم دو و جهان اقتصاد درصد 22 مجموع که اروپا اتحادیه و کشور 09 شامل .0

2. Worldwide 

 كوينقيمت بيتهفتگي هاي هاستخراج داد

 انتخاب كشورهاي مورد بررسي بر اساس معيارهاي تعيين شده

 شاخص حجم جستجوي گوگل كشورها هاياستخراج داده

 تعيين معيارهاي انتخاب كشورها

 گوگل كشورها جستجوي حجم هاي حاصل از شاخصتجزيه و تحليل داده

 هاگيري و ارائه پيشنهادنتيجه
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 نبیا و متغیر چند یا دو نمیا طتباار دجوو تشخیص رمعیا بهترین همبستگی ضریب

-وفکولموگر از آزمون ها دادهنرمال بودن  برای تشخیص. ستا آن ضعف یا تشد

 بود 12/1 از کمتر ها داده زوج تمامی برای شده حاصلمقدار  استفاده شد کهسمیرنف ا

(12/1>sig )و نوع تعیین بنابراین برای ،پذیرفت را هاداده بودن نرمان توان نمی بنابراین 

 ضریب کوین از گوگل کشورها و قیمت بیت جستجوی حجم شاخص دو بین رابطه شدت

 :شود یم محاسبه زیر رابطه از که است شده اسپیرمن استفادههمبستگی

  
∑ (    ̅)(    ̅) 

√∑ (     ̅)
 

 √∑ (    ̅)
 

 

 

 

در کشورهای منتخب و  گوگل جستجوی حجم شاخص بین رابطه شدت و نوع 0ل جدو

 از استفاده با را تحقیق متغیر دو بیناسپیرمن  همبستگی آزمون نتایج کوین و قیمت بیت

 .دهد می نشان( 66 )نسخه Spss افزار نرم

 اسپيرمن آزمون نتايج و همبستگي مقادير، رابطه شدت و نوع .0 جدول

 (Sig)ضريب معناداري  نوع و شدت ارتباط مقدار همبستگي كشور

 111/1 مستقیم و بسیار قوی 919/1 ترکیه

 111/1 مستقیم و بسیار قوی 910/1 ونزوئال

 111/1 مستقیم و بسیار قوی 299/1 آرژانتین

 111/1 مستقیم و بسیار قوی 229/1 ایران

 111/1 مستقیم و بسیار قوی 200/1 ایتالیا

 111/1 مستقیم و بسیار قوی 212/1 آلمان

 111/1 مستقیم و بسیار قوی 210/1 فرانسه

آفریقای 

 جنوبی
 مستقیم و قوی 496/1

111/1 

 111/1 مستقیم و قوی 491/1 مکزیک

 111/1 مستقیم و قوی 427/1 برزیل

 111/1 مستقیم و قوی 427/1 انگلیس

 111/1 مستقیم و قوی 426/1 سطح جهان
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 (Sig)ضريب معناداري  نوع و شدت ارتباط مقدار همبستگي كشور

 111/1 مستقیم و قوی 427/1 کانادا

 111/1 مستقیم و قوی 421/1 آمریکا

 111/1 مستقیم و قوی 477/1 عربستان

 111/1 مستقیم و قوی 434/1 استرالیا

 111/1 مستقیم و قوی 462/1 کره جنوبی

 111/1 مستقیم و قوی 463/1 روسیه

 111/1 مستقیم و قوی 412/1 ژاپن

 111/1 مستقیم و قوی 222/1 اندونزی

 111/1 مستقیم و قوی 221/1 چین

 111/1 مستقیم و قوی 236/1 هند

حجم جستجوی گوگل در  شاخص بین همبستگی که است آن از حاکی 0 جدول نتایج

 باالترین کوین به ترتیب قیمت بیت شاخصو  ایران چهار کشور ترکیه، ونزوئال، آرژانتین و

 مقدار به توجه با. شودمی محسوب قویبسیار  همبستگی یک که دنده می نشان را عدد

دو شاخص . است معتبر درصد 99 اطمینان سطح در گرفتهصورت تحلیل ،(Sig) معناداری

ی نیز همبستگی مستقیم بسیار قوی و قوی را دارند. موردبررسمذکور در دیگر کشورهای 

دهنده رابطه مستقیم و قوی  باشد که نشان می 426/1همچنین این مقدار در سطح جهانی نیز 

 است.

 گیری بحث و نتیجه

 در گوگل جستجوی حجم بین شود می مالحظه 7 و 3 ،6 های شکل در که طور همان

 و دارد وجود بسیار قوی همبستگی کوین بیت قیمت شاخص کشورهای ترکیه و ایران و

 یا ریزش شدتمشخص  صورت بهالبته . کردند دییتأ را موضوع این هم افزاری نرم های یافته

 .است شدیدتر کوین نسبت به قیمت بیت گوگل جستجوی حجم هاینمودار در صعود
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سایت  از شده یگردآور 01/7/3130تا  01/7/3102 تاریخ از کوین قیمت بیت شاخص .3شکل 

www.Bitcoincharts.com 

 01/7/3130تا  01/7/3102 تاریخ از ایران محدوده در Bitcoin عبارت جستجوی حجم .7شکل 

 ترندز گوگل از شده یگردآور

 

http://www.bitcoincharts.com/
http://www.bitcoincharts.com/


 939 |   یپناهو راد  یبیحب

 

 01/7/3130تا  01/7/3102 تاریخ از ترکیه محدوده در Bitcoin عبارت جستجوی حجم .0شکل 

 ترندز گوگل از شده یگردآور

های  و همچنین پژوهش 7، 3، 6های  شکل لیوتحل هیتجزهای حاصل از این پژوهش،  یافته

در پژوهش خود نشان داد، حجم جستجوی  ( که6102توسط اورکوهارت ) شده انجام

 .شود داده توضیح آن قبل روزهای حجم و نوسانات با تواند می ،کوین در گوگل بیت

 سمت به کوین بیت معامالت حجم و نوسانات شدید افزایش از پس گذاران سرمایههمچنین 

 حجم بین نشان دادند خود پژوهش در( 6109) 0همکاران و دستگیر .شوند یم جذب آن

 باعث قیمت شدید تغییرات .دارد وجود دوطرفه رابطه کوین بیت بازده و گوگل جستجوی

 کوین بیت قیمت افزایش باعث گذاران سرمایه توجه و گذاران سرمایه توجه افزایش

 و کوین بیت قیمت رابطه بررسی بهدر پژوهش خود ( 6161) 6و همکاران فیلیپاس .شود یم

 دهد می نشان نتایج. پرداختند ترندز و توییتر گوگل از شده استخراج اطالعاتی های سیگنال

 است اجتماعی های شبکه در ها رسانه توجه آهنگ ریتأث تحت حدی تا کوین بیت قیمت که

 استفاده ( با6102کریستوفک ) .کند می توجیه اطالعات تقاضای برای را احساسی اشتیاق و

 و کوین بیت قیمت بین یتوجه قابل نشان داد همبستگی پدیا، ویکی و گوگل جستجوهای از
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Dastgir et al 

2. Philippas et al 
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 همبستگی مدت بلند در موتور جستجو دو هر همچنین نتایجآن برقرار است.  جستجوهای

 همکاران و دارد. شن را رابطه بیشترین باالتر های مقیاس در رابطه این و کرده پیدا مثبت

 حجم و آینده نوسانات تواند می ها توییت تعداد دادند، نشان خود تحقیق در( 6109)

 کند. بینی پیش توجهی قابل طور به را کوین بیت معامالت

 7و  3، 6 های شکل همچنینی و افزار نرمی ها افتهمذکور، ی های پژوهش به توجه با

 عبارت گوگل جستجوی حجم بین که باشد می مشاهده قابل وضوح به موضوع این

(Bitcoin  بر احساسات و اخبار بنابراین؛ دارد وجود معناداری کوین رابطه و قیمت بیت(

به  ( که6102 ،0مارتیسک و گذارد )بوکووینا می ریتأث کوین بیت نوسانات غیرمعمول سطح

عوامل بسیار کوین نوسانات حاصل از این  ویژه بیت های خاص رمزارزها به ویژگی لیدل

 نشان دادند، خود تحقیق نیز در( 6161) 6همکاران و که ایبیکونله شدید خواهد بود. چنان

 بیشتری احتمال ،آگاهی فاقدِ غیرمنطقیِ معامالت است، زیاد کوین بیت به توجه که زمانی

 ، مقابل در شود. می کوین بیت قیمت کشف در اختالل افزایش کنند که باعث می پیدا

 افزایش برابر در و کنند می معامله اطالعات از استفاده با فقط آگاه و منطقی گران معامله

 پوشش از باالیی سطح با بازاری بنابراین برای. هستند نفوذ غیرقابل احساسات و توجه

 در گیری تصمیم برای گذاران سرمایه توجه افزایش راتیتأث درك کوین بیت مانند ای رسانه

 .است مهم بسیار گذاری سرمایه مورد

 کوین بیت به توجه و مالی بازارهای در بینی خوش که زمانی وضوح مشخص است به

 کوین بیت مانند با ریسک بیشتر هایی دارایی برای خرید گذاران سرمایه تمایل یابد، افزایش

 با تواند می کوین بیت قیمت نوسانات که دهد نتایج نشان می ،تیدرنها. یابد می افزایش

 ذاتی ارزش اساس بر نه اجناس، قیمت آن طبق باشد که مرتبط 3تر بزرگ احمق  نظریه

 اساس بر که شود. کسی می تعیین بازار غیرمنطقی انتظارات و عقاید اساس بر بلکه ها، آن

 های آن مباحث بنیادین و ویژگی به توجه بدون را سهامی کند، می گذاری سرمایه نظریه این

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bukovina & Marticek 

2. Ibikunle et al 
3. Greater fool theory 
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( تر احمق) دیگری خریدار به کوتاه یدرزمان را آن که امید این با کند؛ می خریداری

 گونه این. کند خرید به اقدام تئوری همین با هم بعدی گذار سرمایه است ممکن. بفروشد

 و باره یک فروش دلیل به نیز مذکور سهام ارزش ترکیده و تیدرنها اقتصادی های حباب

 (.6102، 0کند )کیارلند و همکاران می سقوط سرعت به قیمت زیر

های اجتماعی و فضای مجازی  که در تحقیقات باال اشاره شد امروزه شبکه طور همان

در بازار رمزارزها با توجه به حضور  ریتأثباالیی بر بازارهای مالی دارند که این  ریتأث

گران در بازه سنی جوان و آشنا به فضای مجازی، اخبار مربوط به این حوزه در سطح  معامله

های خاص این بازار، بیشتر  جهان، رشد باالی تعداد رمزارزها، توجه افراد مشهور و جذابیت

کوین )که  های مربوط به بیت شود اخبار و داده مجموعه عوامل باال باعث می است. بنابراین

در این تحقیق از حجم جستجوی گوگل استفاده شد( همبستگی باالیی با قیمت و روند این 

عامل  تواند یمدهد، شاخص حجم جستجو رمزارز داشته باشد. این همبستگی باال نشان می

 قیمت باشد.و متغیر تأثیرگذاری بر نوسانات 

 این پیشین مطالعات از کمک با تا شد تالش پژوهش، هاییافته بهتر نییتب منظور به

 وجود نیباا. نیامد دست به مرتبطی مطالعات جستجوها، جهیدرنت اما؛ پذیرد صورت کار

 نشان ان از مسیر تحقیق حاضر و بررسی مطالعات مشابه، نتایج زیر راگرپژوهش بررسی

 :دهدمی

 حجم جستجوی گوگل در کشورهای  شاخص دو بین بسیار قوی همبستگی علت

تواند حاصل تورم باال و  می کوین ترکیه، ونزوئال، آرژانتین، ایران و قیمت بیت

کاهش ارزش پول ملی این کشورها در محدوده زمانی پژوهش باشد که مردم 

 سمت گذاران برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود به عادی و سرمایه

وارد به  گذاری در بازار رمزارزها ترغیب شدند. توجه خاص افراد تازه سرمایه

کوین با توجه به تسلط باال و حجم معامالت آن در بازار و حجم  رمزارز بیت

 ای پیرامون آن باشد. باالی تبلیغات رسانه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kjærland et al 
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  همبستگی باالتر در کشورهای اروپایی و امریکایی نسبت به کشورهای آسیایی

ها  قوانین داخلی کشورها درباره رمزارزها و معامله آن د ناشی ازتوان می

دهنده رمزارزها در برخی کشورهای  های ارائه )ممنوعیت معامله و انسداد درگاه

آسیایی و غیرقانونی بودن فعالیت در این حوزه(، ایجاد امکاناتی اگرچه محدود 

های  کوین در فعالیت در کشورهای غربی برای استفاده از بیت توسعه درحالولی 

 سوی به رسمیت شناختن کامل رمزارزها، ساختار تجاری و حرکت آن کشورها به

 .باشد کشورها آن وب فضای فرهنگ و

 گذاران  سرمایه موردتوجه شیازپ شیبهای اخیر  رفتاری در سال های مالی مدل

شود.  گیری محسوب می های مهم برای تصمیم و یکی از شاخص قرارگرفته

کوین  کوین در گوگل و قیمت بیت همبستگی باال بین حجم جستجوی بیت

 الگوهای منجر به رفتاری روشی بدیع و کارا در حوزه مالی عنوان تواند به می

 روندهای و بینی پیش تحلیل، برای مدت میان در که شود منظمی و دقیق رفتاری

گذاران را برای  سرمایه و در کنار ابزارهای دیگر تحلیل، بوده مؤثر بازار تیآ

 گذاری یاری رساند. شناخت روند آتی بازار و کاهش ریسک سرمایه

 دسترسی دلیل به ترندز، گوگل همچون آن ابزارهای و گوگل رود،می انتظار اگرچه

 دیگری مسیرهای از کشورها برخی در اما باشند، کاربران مورداستفاده بیشتر تر آسان

تر نسبت به  تر و آگاه ای افراد حرفه رجوع محل و شودمی استفاده بیشتر توییتر همچون

 مقدم ترندز گوگل بر هاتوییت حجم از استفاده کهجایی تا شود ترندز محسوب می گوگل

 موتورهای نیز چین همچون کشورها از برخی که آن ضمن(. 6109 ،و همکاران شن) است

 بیشتری رواج آن از استفاده امنیتی مسائل و کارآمدی دلیل به که دارند بومی جستجوی

 برای گزینه اولین آن ابزارهای و گوگل کشورها، از بسیاری و ایران در که حالی در. دارد

 .شوند محسوب می جستجو

دهد، به دلیل وجود همبستگی باالی بین دو شاخص های تحقیق حاضر نشان مییافته

و قیمت بیت کوین، با توجه به کاربردهای روزافزون این رمز ارز « حجم جستجوی گوگل»
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یکی از متغیرهای  عنوان بهتوان این شاخص را جهانی، می یوکارها کسبدر تجارت و 

قرار داد.  مورداستفادهبینی و روند نوسانات بیت کوین پذیرفت و مهم و اثرگذار در پیش

بیت کوین در  ژهیو بهحائز اهمیت است که نقش رمزارزها و  جهت نیازااین موضوع 

آن است که این  توجه جالبروند افزایشی دارد. نکته  وکارها کسبمبادالت تجاری و 

است. با توجه به روند رو  اتکا قابلمعنادار و  موردمطالعههمبستگی باال در کلیه کشورهای 

به  توان یمرشد استفاده از این ابزار در جستجوهای کاربران مختلف، با اطمینان بیشتری  به

، به نظر وجود نیبااهای موردنظر اتکا نمود. های حاصل از این ابزار برای پژوهشداده

رهبر  عنوان بهرسد در این همبستگی باال، نوپا بودن پدیده رمزارزها همچون بیت کوین می

 نباشد. ریتأث یبیز این بازار، ن

 پیشنهاد برای تحقیقات آتي

 ترکیبی با ابزارهای دیگر و افزایش دقت  صورت بهترندز  استفاده از گوگل

 های معمول. بینی و کارایی مدل پیش

 ترندز در تحقیقات بازارهای مالی دیگر مانند بازار بورس. استفاده از گوگل 

 و به مقایسه نتایج با یکدیگر. تکرار الگوی پژوهش حاضر برای رمزارزهای دیگر 

 های اجتماعی و پزشکی در کشور  ترندز در حوزه های گوگل استفاده از ویژگی

 های صورت گرفته در کشورهای دیگر. با توجه به حجم باالی پژوهش

 ها محدودیت

  تنها موتور جستجوی گوگل بوده و  موردتوجهدر پژوهش حاضر معیار

 قرار نگرفته است. یموردبررسموتورهای جستجوی دیگر 

 ( عبارت مورد جستجو در این پژوهشBitcoinبوده که افراد در زبان )  های

 توانند از کلمات دیگر استفاده کنند. گوناگون می
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ها برای بیت کوین، یا بررسی رمزارزهای های مصطلح در دیگر زبانبدین ترتیب عبارت

توانست مدنظر باشد. ضمن میموردنظر دیگر یا استفاده از موتورهای جستجوی دیگر 

از  یتأمل قابلتواند نتایج جذاب و چین هم میهایی همچون رمزارز و بالكاینکه کلیدواژه

 در جهان به دست دهد. آغازشدهاین روند تازه 
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