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 159-192 ، صفحۀ1400، بهار و تابستان 3های نوین، دورۀ دوم، شمارۀ دوفصلنامۀ تخصصی حقوق قراردادها و فناوری

  یقراردادها فناوری پذیرش بر ثرؤم عوامل مفهومی الگوی
 ایران  در الکترونیکی

 2یارباب  هانی 1جدیداالسالمی،  سامره

1400/ 8/  10:پذیرشتاریخ  1400/ 6/ 31: دریافت تاریخ     

 پژوهشی نوع مقاله: 

 ده یچک 

 انعقاد   محیط  بودنالکترونیکی  و  مجازی  فضای  بر  آن  انطباق  برحسب  ،الکترونیکی  قراردادهای  شروط
 قراردادهای به اعتماد بدون است. سنتی قراردادهای شروط بهنسبت خاصی ویژگی متضمن  قرارداد،

  های فرصت  از  و  ببرند  بهره  خود  کامل  قابلیت  از  توانندنمی  جدید  اقتصادهای  الکترونیکی،  ۀمنعقدشد
  اعتبار   و  فنی  امکانات  به  اعتماد  باید  یا  ،بنابراین  .مانندمی  عقب  جدید  هایفناوری  توسط  ایجادشده

 دورۀ  در خدمات  و  کاال  ۀمبادل  تنظیم  برای  جدید  کامالً  مفهومی  یا  داد  افزایش  را   الکترونیکی  قرارداد
  تحقیق  این  از  هدف  ،الکترونیکی  قراردادهای  ذاتی  ماهیت  به  توجه  با  ،بنابراین  .یافت  جدید  دیجیتال
 در مخاطب  سوی  از  الکترونیکی  یقراردادها  فناوری  پذیرش   بر  مؤثر   عوامل  مفهومی  الگوی  طراحی

  ۀتاریخچ  و  ماهیت  و  مفهوم  ادبیات،  محتوای  تحلیل  و  مرور  با  ابتدا   ،پژوهش  این  در  .است  ایران
 منظوربه  ،سپس  است.  شده  شناسایی  آن  اجرای  و  پذیرش  موانع  و  شخصم  الکترونیکی  قراردادهای

 الگوی   ،ساختاری  معادالت  سازیمدل  روش  از  استفاده  با  فناوری  این   پذیرش  بر  مؤثر  عوامل  بررسی
  الگوهای   اختشن  و  شده  طراحی  الکترونیکی  یقراردادها  فناوری  پذیرش  بر  مؤثر  عوامل  مفهومی
 حقوقی،   هایمحدودیت   بین  که   دهدمی  نشان   نتایج  .است  هدیگرد  محقق  یمّک  هایداده   در  موجود

 بین   و  ،دارمعنا   و  معکوس  ۀرابط  ایران  در  الکترونیکی  قراردادهای  فناوری  پذیرش  با  امنیتی  و  فنی
 فناوری   پذیرش  با  الکترونیکی  قراردادهای  کاربرد  پذیریانعطاف و  کاربرد  برای  شدهدرک   سودمندی 

   دارد. وجود داریامعن و ستقیمم ۀرابط ایران در آن
پذیرش الزامات شروط، مجازی، فضای ،الکترونیکی قرارداد کلیدی: واژگان

 
  ایران؛   تهران،  مدرس،  تربیت  دانشگاه  ماری،مع   و  هنر  دانشکدۀ  ساخت،  و  پروژه  مدیریت  دکتری  دانشجوی  1

J_samereh@modares.ac.ir 
  یران ا  تهران،  مدرس،   یتترب   دانشگاه  ی،معمار  و   هنر   ۀدانشکد  ساخت،  و  پروژه  یریتمد  گروه   علمی   هیئت   عضو  استادیار،  2

 arbabi@modares.ac.ir مسئول(؛ یسندۀ)نو

mailto:J_samereh@modares.ac.ir
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 مقدمه

  بر   خدمات  و  صنعت  هایفعالیت  دیجیتال،  اقتصاد  و  شدنجهانی  ۀتوسع  شرایط  در
 بدون  حال،بااین  .است  متمرکز  اطالعاتی  ۀجامع  توسط  شدهارائه  مزایای  و  دستاوردها

  کامل   قابلیت   از  توانندنمی  جدید   اقتصادهای  الکترونیکی،  منعقدشدۀ   قراردادهای  به   اعتماد
  .مانندمی  عقب  جدید  هایفناوری  توسط  ایجادشده  هایفرصت  از  و  ببرند  بهره  خود

  یا  داد  افزایش  را  الکترونیکی  قرارداد  اعتبار  و  فنی  امکانات  به  اعتماد  باید  یا  ،بنابراین
 در  .یافت  جدید  دیجیتال   دورۀ  در  خدمات  و  کاال   ۀمبادل  تنظیم  برای  جدید  کامالً  مفهومی

  منظور به  الکترونیکی  قراردادهای  حقوقی  اعتبار  برای  فنی  هایحلراه  یافتن  صورت،  هر
  اندکرده  کار  موفقیت  با  ها قرن  و  هادهه  که  حقوقی  قراردادی  سازوکارهای  بازتعریف

 یطمح در آن ینتدو و قرارداد یلتشک .( kambovski, 2021) است ترپذیرفتنی و ترآسان
  قرارداد  امر،  یقتحق  در  .یستن  یالیخ  ییفضا  در  آن  انعقاد   یمعنا   به  لزوماً  ی،مجاز 

  و  احکام یروپ  آن،  از   منتج   آثار   یینتب و  قرارداد  بر   حاکم  یاساس   اصول  نظر   از ،یکیالکترون
  انعقاد،  یهاروش  ی،فن  یتماه  ۀ جنب  از  اما   .است  تعهدات  و  قراردادها  حقوق  یعموم  قواعد

  انطباق  و  شناخت  ید تجد  مستلزم  آن  ی حقوق  آثار  یبانیپشت  ی چگونگ  و  آن  بر  حاکم  الزامات
  و  پیشنهاد  (.1387  ،یان)کاتوز  است  قراردادها  بر  حاکم  یکل   قواعد  و  شروط  با  آن  یقدق

  گیری شکل  مانع  که  است  مشکالتی  تریناصلی  از  یکی  الکترونیکی   قراردادهای  پذیرش
 ,.Raghebi et al)  شودمی  الکترونیکی   تجارت  ۀ زمین  در  الکترونیکی   طریق   از  قراردادها

  تهیه  طرفین   سوی   از  باید   رسمی   الکترونیکی  قرارداد  یک  که   واقعیت   این   صرف  (.2016
 Nanda)  داشت  نخواهد  قراردادی   چنین   اجرای  یا  پذیرش  در   یتأثیر   هیچ   شود،  آغاز  و

& Taing, 2020 .) 
  انسانی   ارتباطات  افزایش  به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  ۀتوسع  و  بهبود

(Aidonojie et al., 2020)  اجتماعی  زندگی  مؤثر  بهبود  و  (Idigbe, 2010)  شایانی   کمک  
  دیجیتال   و  مجازی  کاالهای   مانند   کاالها  و  قراردادها  از   جدیدی  انواع  اکنون  .است  کرده

(Li, 2012 )،   الکترونیکی  قرارداد  .است  شده  ایجاد   آنالین  معامالت   و  دیجیتالی  قراردادهای  
  ، است  گرفته  پیشی  مستند  یا  کاغذ   بر  مبتنی  سنتی  قرارداد  از  پیامدها  اکثر  در  نامهموافقت

  مزایای   دلیل  به  الکترونیکی  قرارداد  .است  قرارداد  بارۀدر  مذاکره  برای  ترجیحی  یروش  زیرا
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  تسهیل   فیزیکی،  تماس  داشتن  بدون  تجارت  انجام  سهولت  شامل  که  است  ذکر  قابل  آن
  آنالین  ۀمعامل  و  مجازی،  کاالهای   مانند  کاال   و  قرارداد  جدید  انواع  ایجاد  معامالت،  سریع

  شود می  قرارداد  ۀمذاکر  در  هزینه  و  وقت  در  جوییصرفه  باعث  قرارداد  نوع  این  .شودمی
  فراهم  المللیبین  و  محلی  قرارداد   برای  مذاکره  در  را  تریارزان  و  ترآسان  ارتباطی  وسایل  و

   .کندمی
 ,De Miguel Asensio)  است  یمکان  نزدیکی  اصل  یتی،صالح  قواعد  یمبنا   اغلب

  در  مرز  بر  یمبتن  یمکان  و  است   یالمکان   یمجاز   یفضا   یاصل   یژگیو  کهی درحال  (.2008
  یتی محدود  اراده،  یآزاد  یتحاکم  اصل  اساس  بر  ،قرارداد  ینطرف  و  ندارد  وجود  فضا  ینا

 به  حاکم  قانونِ  یجهدرنت  ندارند.  قانون  چارچوب  در  یکیالکترون  قرارداد  شروط  یاراخت  در
  یحقوق  بستر  فقدان  یرنظ  یی هاچالش  با  یمجاز  یفضا  در  مکان،  بر  آن  قواعد  استناد  لحاظ
  یرکاغذی غ اسناد  معامالت  یرسا و رهن انتقال، یجاد،ا  برای موجود مقررات نقص یا الزم

 یرانا  ازجمله  کشورها  از  یاریبس  در  تجاری  اسناد  بر  ناظر   ینقوان  است.  شده  مواجه
  مربوط   مسائل  پوشش  یتقابل  یسختبه  ینقوان  ینا  است.  شده   یهته  یکاغذ   اسناد  برمبنای

  یلتکم  و  اصالح  مستلزم  یکیالکترون  اسناد  گسترش  ینبنابرا  دارند؛  را  یکیالکترون  اسناد  به
  یا  حذف   با   یکیالکترون  یقراردادها   در  .(24-3  .ص  ،1392  غنی،)  است  موجود  ین قوان

  که  است  آن  شودیم  مطرح  که  یسؤال  (یمکان  تقرب  )اصل  حقوق  ییمبنا  عنصر  کاهش
  انعقاد  است؟  گذاریرتأث  قراردادها  ۀحوز  در  یفناور  نوع  ینا  یرشپذ   بر  یعوامل  چه

  یدعاو  یجادا  سبب  است  ممکن   دارد  که  یاگسترده  یتماه  با  ی مجاز  یفضا  در   قراردادها
 قانون  تعارض  ۀمسئل  آن،   گستردۀ  ابعاد  به  توجه  با  و  شود  ینطرف  ینب  آن  از  یناش  متعدد

  خواهد   یماد  یفضا   در  یقانون   و  یتیصالح  ی هاتعارض  از  یشترب  مراتببه  فضا  ینا  در
  است   مسائلی  خصوصی  حریم  حفظ  و  بودنمحرمانه  براینعالوه   (. Al-farhan, 2002)  بود
  نپذیرند   را  الکترونیکی  قراردادهای  کاربرد  ۀاید  مشتریان  از  برخی  شودمی  سبب  که  که
(Aditya, 2021; Aziz et al., 2017; Mukherjee & Nath, 2003.)  عوامل   یین تع  ینبنابرا  

  ی فناور  ینا  یرشپذ   برای   یکیالکترون  یط مح  در  منعقدشده  یقراردادها   استقرار  بر   حاکم
  انعقاد   یفضا  در  ینینو  نسبتاً  شیوۀ  یکیالکترون  یقراردادها  درواقع  است.  یتاهم  حائز

 آن  ینتدو  و  یمتنظ  یبرا  یخاص  مقررات  گذارقانون  که  شودیم  محسوب  قراردادها
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  ین ا  از  هدف  ،یکیالکترون  یقراردادها  یذات   یتماه  به  توجه  با  ،لذا  است.  نکرده  ینیبیشپ
  یکیالکترون  یقراردادها   یفناور  یرشپذ   بر  مؤثر  عوامل  مفهومی   الگوی  طراحی  یقتحق

  ، یکیالکترون  یقراردادها   پذیرش  بر   مؤثر  وامل ع  یابی ارز  در  .است  یرانا  در   مخاطب  توسط 
  ی، تجار  مناسبات  و  قانون  در  آن  اعتبار  و  صحت  و  یکیالکترون  یقراردادها  یگاهجا  یینتب

  ی ها چالش  و  هایتمحدود  ییشناسا  به  یآت   یها بخش  در  ،آن  از  پس  است.  نخست  گام
  برای   هاآن  بر  حاکم  الزامات  یلتحل  و  ییشناسا  یتدرنها  و  قراردادها  ینا  انعقاد  با  مرتبط

 .یمپردازیم یفناور ینا  یرشپذ 

 پژوهش   ۀیشینپ و  ی نظر  یمبان

 پیشین  ات لعمطا

  که این  وجود  با   کردند  اظهار  فریقاا   در   موردی  یپژوهش  در  (2018)  همکارانش  و  3ایبام 
  اقتصاد  در  چشمگیر  یتأثیر  که  است  مناسب  ایوسیله  الکترونیکی  تجارت  و  قراردادها

  یاعتمادبی  دلیل   به  امر  این  .دارد  ایکنندهنگران  پایداری   و  سازگاری   اما  است،  داشته   فریقاا
  هاآن  حال، بااین  .است  یافته  نمود  قرارداد  ۀمذاکر  در  الکترونیکی  وسایل   از   استفاده  به

  وسایل   از   استفاده  تشویق   برای   را  الکترونیکی  تجارت  هایزیرساخت  در  گذاری سرمایه
 و 4تیاجی   توسط   هند  در  آنچه  با  پژوهش   این   نتایج  .نداهکرد  توصیه  تجارت   در  الکترونیکی 

  .است  همسو  شده  انجام  ,3502pp (2021.-(3513  5بچوات   همچنین  و  (2017)  و  رانا
  استقرار   کهاین  بر  کیدأت   ضمن  ،است  شده  منتشر  اخیراً  که  ایمقاله  در  ،6ور ائگ  طورهمین

  به   را  زیادی  هایچالش  اجرایی  و  منطقی  فلسفی،  ۀ مرحل  سه  در  الکترونیکی   قراردادهای 
  الکترونیکی  قرارداد  به  مربوط  مسائل  از  دیگر   بسیاری  و  بودنقانونی  و  مقیاس  ،دارد  همراه

   (.Aditya, 2021)  است کرده بیان اشمقاله در را
  الکترونیکی   وسایل  که  است  گرفته  نتیجه  داشته،  اخیراً  که  ایمطالعه  در  ،نیز  جسا

  انتقال  در  زیادی  ریسک  حال،بااین  .است  مناسب   بسیار  تجاری  هایقرارداد  برای  مذاکره
  از  که  فردی  است  ممکن  و  دارد   وجود  الکترونیکی   صورتبه  کاال  فروش   قراردادهای 
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 ,Jessah) شود ضرر دچار اینترنتی  یکالهبردار علت به کند می  تجارت رسانه این طریق

  از   استفاده  با  الکترونیکی   تجارت  اتخاذ  که   دریافت   خود  موردی  ۀمطالع  در  جوهدِاَ  .(2020
  کرده   کمک   آنالین  مشاغل   سایر   و  آنالین  محصول   فروش   رشد  به   الکترونیکی  قراردادهای 

  جهت در باید سیاست که  است هکرد پیشنهاد وی ،بارهدراین .است گذاشته تأثیر آن بر و
 7بافمی اُ  ،دیگری  موردی  ۀمطالع  در  .,Adejoh) (2018  باشد  الکترونیکی  تجارت  ارتقای

  چارچوب  یک آیا که این تعیین در  الکترونیک  تجارت شدنجهانی های چالش بررسی در
  سال  در  که  کرد  مشخص  را  واقعیت  این  دارد،  وجود  الکترونیکی  قرارداد  برای   نظارتی
 و  دارد  قرار  خود  ۀاولی  مراحل  در  پژوهش  موردمطالعاتی  در  الکترونیک   تجارت  2012

  و پیشنهاد ادامه  در وی .ندارد وجود الکترونیک  تجارت  تنظیم  برای ی مؤثر  سیاست هیچ
  و  الکترونیکی  تجارت  ۀتوسع  برای  هاییسیاست  ایجاد  با   باید  هادولت  که  کرد  توصیه
  ضروری  نکته  این  ذکر  .دن کن  ایجاد  مناسب  محیطی  اینترنتی  هایکالهبرداری  میزان کاهش
  مفاهیم  از   عاری   آن  یتموجود  ضرورت  دلیل  به  نباید   الکترونیکی  قرارداد  اجرای  که   است 
  کتاب   یک  در  و  قانونی  یچارچوب  طریق  از  باید  بلکه  باشد،  حدسیات  برحسب  یا  ادبی

  در  اینترنتی  ارتباطات  وریافن  ۀتوسع  .(Obafemi, 2012)  شود  تبیین  شدهمدون  قانون
  دارد،  متعددی  مزایای  الکترونیکی  قراردادهای  انعقاد  و  قرارداد  بارۀدر  مذاکره  هنگام

 :ازجمله

  البته   .کنند  تجارت  یکدیگر  با  فیزیکی   مالقات  بدون  تا  سازدمی  قادر  را  طرفین  .1
 .نباشد مناسب  چندان درگیر هایطرف برای است  ممکن
  طور به  جهان  سراسر  در  را  تجاری  مذاکرات  توانمی  الکترونیکی،  ۀنام توافق  با  .2
 . داد انجام کارآمد و پیوسته 
  و   تسریع  را  معامله  نظر،   این  از   کند،می  ترسریع  را  توافق  ۀدربار  مذاکره  ارتباط  .3
 .کندمی  تسهیل
 .دهدمی افزایش  را مشتریان به خدمات و کاال  تحویل  سرعت .4
  مجازی   کاالهای   مانند   کاالها  و  قراردادها  از   جدیدی   انواع   الکترونیکی   ۀنامتوافق  .5

 . است کرده ایجاد  را آنالین معامالت و
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  قرارداد  ۀمذاکر  در  هزینه  و  زمان  در  بیشتر  بهبودی  و  بهتر  جوییصرفه  به  امر  این  .6
 .است شده منجر

  المللی بین  و  محلی  سطح  در  یتر ارزان  و  ترراحت  ارتباطی  ابزار  قرارداد  طرفین  به  .7
 . (Aidonojie et al., 2020) دهدمی

  مزایای   به  آگاهی  وجود  با  است،  موجود  پیشین  نظری  ادبیات  در  آنچه  اساس  بر
  موانعی   و  هاچالش  با  قراردادها  نوع  این  اجرای  و  رشپذی  هنوز  ،الکترونیکی  قراردادهای 

 .است  شده پرداخته بدان ادامه در که  روسته روب

 یکی الکترون  یقراردادها  ی فناور کاربرد  یرشپذ موانع 

  را خود معامالت تا ندیروهروب اییندهفزا فشار با مشاغل دیگری  زمان هر از بیش امروزه
  و  کارایی،  و  سرعت  افزایش  به  نیاز   رقابتی،  های نگرانی  .دهند  انجام   الکترونیکی  شکل  به

  این  در  انگیزه  ایجاد  اصلی  عوامل  از  برخی  صرفاً  توجهقابل  هایهزینه  در  جوییصرفه
  ونقصعیببی  سیستم  طراحی  و  دستی  مداخالت   کاهش   برای  امروز  جهان  .است  زمینه

  وکارکسب   و  صنعت  در  مهمی  ۀمسئل   قرارداد  مدیریت  .است  رفته  کاغذ   بدون  روند  سراغ  به
  یندیافر   نفعذی  چندین  درگیرشدن   علت  به   هاسازمان  در   قراردادها  مدیریت  .است
  ضروری  قراردادی  هایسیستم  یافتۀسازمان  و  مندنظام  مدیریت  روینازا  است،  گیر وپادست
  بر  غلبه  برای  الکترونیکی  قرارداد   مدیریت   برای  تقاضا   یراًاخ  .(1389  ،زادهیب)حب  است

  از  منافع  بیشترین  آوردندستبه  و  دستی   روش  در  موجود  هایمحدودیت  از   بسیاری
  خودکار   صورتبه  کار  گردش  ،حالت  این  در  .است  گرفته  قرار  توجه  مورد  مدیریت  ندایفر

  شده یینتع  پیش  از  پارامترهای  توسط  منظم  هایگزارش  سایر   و  هشدارها  .شودمی  انجام
 یک  در  قرارداد  چندین  مدیریت  برای  کمکی  الکترونیکی  قرارداد   مدیریت  .ندشومی  تولید

  ساختار  از  اطمینان  ثابت  یندافر   دارای  که  است  سیستمی  الکترونیکی  قرارداد  .است  سازمان
  شامل  قرارداد  مدیریت  رایج  هایروش  .است  آن  مناسب  بررسی  و  قرارداد  مناسب
  اختیارات   تفویض  قراردادها،  در  ناکافی  اطالعات  همچون  است،   هایینظمیبی  و  هاریسک

  غیراخالقی،   هایفعالیت  سایر  فساد،  سرقت،  ،یکالهبردار  نامتناسب،  هایمسئولیت  و
 و قراردادها  مدیریت در دستی ۀ مداخل  مالی، های گیریتصمیم در یر تأخ  ارتباطی، شکاف 
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  است  عبارت معمول  هایروش  در  ها محدودیت  از   برخی  .پروژه  پیشرفت  کندی یجهدرنت
 :از

   هاپروژه  عمر ۀچرخ  ۀهزین رویکرد از  نکردنپیروی و کند روندـ 

   یندافر   کل انجام برای بسیار  کارکنان به نیازـ 
 .نفعانذی/ شرکا بین ارتباطی شکاف ـ

   قراردادها  ضعیف تنظیمـ 
  مالی  هایگیریتصمیم  در یرتأخـ 

  بر   ،یکیالکترون  یقراردادها  یفناور  کاربرد  یرشپذ   بر  مؤثر  عوامل  یرتأث  یبررس  یبرا
  یقراردادها  یفناور   کاربرد  یرشپذ   موانع  1  جدول  در  ،محتوا  یل تحل  و  یاتادب  مرور  اساس
 .است شده داده نشان یکیالکترون

   یکیالکترون یقراردادها  الزامات  یرشپذ  موانع :1 جدول
 منبع  یکیالکترون یالزامات قراردادها یرشموانع پذ گروه موانع 

  یهایتمحدود

 یحقوق

 ، (1396)  جهانی(،  1391)  نیامقامی  ،(1390)  هنرمند ها دولت  نکردنیتحما

 (  1382) عرفانی
Al-farhan (2002), Jayasurya (2010), 

Smedinghoff (2008), Bill (1991), Honnold 
(2009), Aditya (2021), Desta (2019), Ezeigbo 

(2018), Hill (2003), Jessah (2020), Khush 

(2021), Krishna et al. (2005), Nanda & Taing 
(2020), Pacini et al. (2002), Tyaji & Rana 

(2017), Tasneem (2011), Xu & de Vrieze 

(2021) 

کاف مقررات  تع   ینبود  عدم   یاجرا  یفتکلیین و 

اسناد   یقطع  با  ارتباط  در  موجود  قواعد 

خأل    یکیالکترون آن/  ارکان   یهاتعارض  یاو 

 یقانون

  یتمحدود

 یفن

 (1390) هنرمند (،1382) عرفانی(، 1396) جهانی مراحل  یمسرعت مذاکره و تنظ 
 Jayasurya (2010), Ludwig (2002), Tărchilă & 
Nagy (2015), Smedinghoff (2008), Aditya 

(2021), Aziz et al. (2017), kambovski (2021), 

Khush (2021), Tyaji & Rana (2017), Sang 
(2014), Wijesinghe Arachchilage (2016), Xu & 

de Vrieze (2021) 

 ی اضاف هایینههز

 به خدمات  یدسترس

س برنامهیستمتفاوت  و  خوانش   یجاد ا  یهاها  و 

 سند یک

  یتمحدود

و عدم  منیتیا

 اعتماد

کپ و  جعل  پرداخت   یخطر    قابلیت ها/  در 

 یبردارنسخه

 (1391)  نیامقامی(، 1390) هنرمند

Jayasurya (2010), Aditya (2021), Desta (2019,), 

Gisler et al. (2000), Jessah (2020), Khush 

(2021), Nangela (2011), Raghebi et al. (2016), 
Sang (2014), Tyaji & Rana (2017), 

Smedinghoff (2008), Wijesinghe Arachchilage 
(2016), Xu & de Vrieze (2021) 

پهم  ۀاستفاد از  متعدد  افراد    ین ا  هاییشینهزمان 

 قرارداد
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 یران ا در یکی الکترون  ی قراردادها اعتبار  و  صحت

  ۀعرص  به  ورود  و  اطالعات   ی فناور  از  ها سازمان  یبرخوردار  سوم،  ۀهزار  به  ورود  با
 و بقا برای ،امروز رقابتی فضای در ،است انگیزشی یرویکرد تنهانه یکیالکترون مبادالت

  های روش  که  کرده  پیشرفت  حدی  به  فناوری  امروزه  .است  ضروری  صنعت  دنیای  در  رشد
  موجب  که  است  کرده  آن  جایگزین   را  یکارآمد  هایسازوکار  و  کرده  کنیشهر  را  مرسوم
  است  فنی  هایپیشرفت  چنین  ۀنتیج   الکترونیکی  قرارداد  مدیریت  .اندوقت  در  جوییصرفه

  .است  گرفته پیش  در صنعت که
  که   است   یکیالکترون  تجارت   یارتقا  اقتصاد،  شدنیجهان   ثیراتأت   ینترمهم  از  یکی

 .است  وکارکسب  و  یریتمد  هایجریان  و  اطالعات  فناوری  ینب  نزدیک  ارتباط  مستلزم
  از  شکل ینا  یگزینیجا آن،  یحقوق یها جنبه یابیارز و یکیالکترون تجارت   یاصل  هدف

  و   یرشپذ   به  یبترغ  با  فقط  هدف  ینا  تحقق  .است  آن  یسنت   اشکال   با  قرارداد  و  تجارت
  و  ییاجرا  ضمانت  و  یحقوق  بستر  ینتأم  بلکه  شد،  نخواهد  یسرم  آن  یاقتصاد  یایمزا  ذکر
  مباحث   ین ترمهم  از   است.  موجود   ی هادغدغه  از   وب   بر  یمبتن  تجارت  نوع   ین ا  یتی امن

  بر  حاکم   الزامات   شفاف   یفتعر  و  آورالزام  ی قراردادها  انعقاد  یکیالکترون  تجارت   یحقوق
  ی قراردادها  اجرای  یفضا  بر  حاکم  یکیالکترون  بستر  اساس،  ینهم  بر  .است  آن

 و  خصوصیات  ی،سنت  یقراردادها  با  هاآن  یکسان  یتماه  داشتن  وجود  با  یکی،الکترون
  ی فن  یها یژگیو  و  یشکل  چارچوب   کهیطوربه  است،  یدهبخش  آن  به  را  یدیجد  پوشش

  و  مدرن  تحوالت  قراردادها،  ینا  حقوق  متفاوت  یهاجنبه  در  یکی،الکترون  ی فضا
  الزامات   و  قراردادها   انعقاد  ۀنحو  در  غالب  یممفاه  عمل  در  که  است  کرده  یجادا  یاگسترده

 داد. خواهد قرار  الشعاعتحت را آن بر حاکم
  219  مواد  یرنظ  مدنی،  قانون  مواد  از  برخی  به  تمسک  با  ایران  حقوق  در  هرچند

  تجارت  قانون   اما  کرد،  اثبات  را  الکترونیکی   قراردادهای  صحت   و  اعتبار  توانمی  ، 223و
 در  و  یاسالم  یشورا  مجلس  یبتصو  به  82/ 10/ 17  یختار  در  که  یرانا  یکیالکترون

  ی هایستمس  و  نت  یقطر  از   که  یمعامالت   به  ید،رس  نگهبان  یشورا  یدأیت   به   24/10/82
  را  یکیالکترون  وکارکسب  یندافر  و  یدبخش  یتمشروع  شودیم  انجام  یدجد  یارتباط
  بر  قانون  ینا  شد.  کشور  در   یادیز  تحوالت  منشأ  قانون  ینا  وضع  و  ساخت  مندقاعده
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  ۀ نمون  قانون  و  8یترالآنس  یکی الکترون  یامضا  ۀنمون  قانون  ازجمله  نمونه  ینقوان  ی مبنا
 آن  یمتنظ  از  هدف  قانون،  ینا  1  ۀماد  اساس  بر  و  است   شده  یمتنظ  یکی الکترون  تجارت

  یدجد  یکیالکترون  ابزار  از  استفاده  با  هاداده  ۀمبادل  یتامن  که   است  یقواعد  و  اصول   ۀارائ 
  و  شده  یتلق  معتبر   ی مجاز  یطمح  در  منعقدشده  یقراردادها  قانون  ینا  در  .کند  یلتسه  را

  یین تب  برعالوه  ،ینهمچن  شود.یم  قلمداد   ی مکف  قرارداد  انعقاد   ی برا  یکیالکترون  ی امضا
  یزن  نامتخلف   یبرا   خاص  موارد  یبرخ  در  کننده،مصرف  از  یتحما  برای  یمواد

  یکی الکترون  یقراردادها  از  یفیتعر  گونهیچه  اما  .است  شدهبینییشپ  یفریک  یهامجازات
  یقراردادها   قانونگذار،  که  است  شده  یدتأک  مورد  ینا  یرتفس  در  است.  نشده  ارائه  آن  در

  از   خاص  ینوع  ار  آن  و  شماردینم  یمستقل   و  یدجد  یحقوق   ۀیدپد  را  یکیالکترون
 بوده  دور  راه  از  و  یامکاتبه  صورتبه  آن  انعقاد  روش  که   داندیم   یتجار   ی قراردادها

  را  یکیالکترون  قرارداد   از  کارالپالم  یف تعر  بتوان  ید شا  مفهوم،   ینا  از  استفاده  با  .است
   :یرفتپذ  مفهوم ینتریکنزد عنوانبه

 یستمس  یک توسط که  است  یقرارداد (یکیالکترون یمانکاری)پ یکیالکترون قرارداد»
  ی قراردادها  در  شود.یم  نظارت   و  کنترل   اجرا،  مشخص،  ی،سازمدل   یافزارنرم

  .«شودیم  انجام  یکیالکترون  صورتبه  (هایتفعال  از  ی تعداد   یا)  همه  یکی،الکترون
(Karlapalem et al., 2001.)   

  معامله   صحت  اساسی   شرایط  وجود  ،غیره  و  الکترونیکی  از  اعم  ،قرارداد  تشکیل  برای
  .دارد ضرورت است شده ذکر مدنی قانون بعد به 190  ۀماد در که

 پژوهش  مدل

  در  بارهاینر د  مقاله  چهارصد   از  بیش  تاکنون  فناوری  پذیرش  مدل  وجودآمدنبه  زمان  از
  فناوری   پذیرش  مدل   توانمندی  متعددی،  مطالعات  و  است  رسیده  چاپ  به  معتبر  مجالت

  تأیید  اطالعاتی  های فناوری  پذیرش   بر  مؤثر   عوامل   تعیین  و  سنجش   با   ارتباط  در  را
  پذیرش   ۀزمین   در  را  فناوری  پذیرش  مدل   اعتبار  متعددی  تحقیقات  همچنین  .اندکرده

  هدف   کهاین  علت   به  ،نیز  پژوهش   این  در  .اندداده  نشان  ارتباطات   و  اطالعات  فناوری

 
 متحد ملل سازمان المللبین  تجارت  حقوق کمیسیون .8
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  مدل   متغیرهای  از  ،است  اکترونیکی   قراردادهای  فناوری  پذیرش   بر  مؤثر  عوامل  ارزیابی
  نشان  را  دیویس  فناوری  پذیرش  مدل   2  جدول   .است  شده  استفاده  فناوری  پذیرش

 . دهدمی

 (Venkatesh & Davis, 2000) ی فتاور  یرشپذ -تام مدل :2 جدول

 طرح و مدل  ینۀزم یحاتتوض

متغ   یحاو موردانتظار   یردو  کاربرد   9)عملکرد  سهولت  و 

را به    یخارج  یرهایکه متغ   است  یانجی( با نقش م10موردانتظار 

 یکاربرد واقع  یتاًو نها ید جد یفناور 11کاربرد یقصد رفتار یرمتغ 

 را اطالعات  فناوری از  استفاده مدل، این. کندی مرتبط م 12یستمس

 متغیرهای  آن،  طی  که  داندمی  ایچهارمرحله  فرایند  از  تابعی

  و   استفاده  سهولت  با   ارتباط  در   را   کاربران   برداشت   خارجی

  کاربران،   برداشت  و  دهندمی  قرار  تأثیر  تحت  هاسیستم  بودنمفید

 این و دهدمی قرار تأثیر  تحت را سیستم از استفاده دربارۀ نگرش

 در  و  کندمی   تعیین  را  سیستم  از  استفاده  برای   هاآن  قصد  نگرش،

اصالح تام در   .شودمی  مشخص  سیستم  از  استفاده  سطح  نهایت،

 انجام شده است:  یاصل ۀچهار دست

د ✓ از  متأثر  سا   یهایدگاهعوامل   یهایهنظر  یرگوناگون: 

 ۀکنندینیبیشاعتبار عوامل پ  یشافزا  یبرا  یفناور  یرشپذ

اعتمادبه  تام ذهنمانند  هنجار  کاربر،  مشارکت    ی، نفس، 

 . یسکانتظارات و ر

برایخارج  یرهایمتغ  ✓ و    بینییشپ  ی:  موردانتظار  عملکرد 

قب  از  موردانتظار  کاربرد  فناور  یاق اشت  یلسهولت  ،  یبه 

قبل  یی،خودکارآ تجارب  و  فناور  ی کاربرد  به  اعتماد    ی و 

 . گیرندیموردمطالعه قرار م

اقدامات  یزانم ✓ استفاد  یبرا  ی استفاده:  از   یواقع   ۀسنجش 

استفاد  یستمس فناور  یواقع   ۀازجمله  ، درک کاربرد و یاز 

 . ینگرش به فناور

تعد ✓ اثر  با  عواملی  محیطی:   مشخصات    یلیعوامل  مانند 

 .، تنوع فرهنگی و جنسیتفناوری

 

 
9. Perceived Usefulness (PU) 
10. Perceived Ease of Use (PEU) 

11. Behavioral Intention to Use   

12. Actual System Use   

سودمندی 

 شدهدرک

سهولت 

 موردانتظار

نگرش به 

 استفاده
 کاربرد

 کاربرد
 واقعی

متغیرهای  سیستم

 خارجی
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  ۀ ساز پنج .است  گرفته شکل پژوهش  مفهومی مدل  ، قبل بخش توضیحات  اساس بر
  کاربرد  ی برا  شدهدرک  ی سودمند  ،یکیالکترون  ی قراردادها  از  استفاده  به  یش گرا  و  اراده

  به  یدسترس  ،یکیالکترون  ی قراردادها  کاربرد  یری پذ انعطاف  ،یکیالکترون  ی قراردادها
  از  استفاده  یبرا  شدهدرک  سهولت  و  یکیالکترون  یقراردادها  کاربرد  یها یرساختز

  های یتمحدود  ۀساز  سه  .است  هبود  یقتحق  ۀوابست  یرهایمتغ  جزو  یکیالکترون  یقراردادها
  کاربرد   یفن  های یتمحدود  ،یکیالکترون  یقراردادها   کاربرد   اعتماد  جلب  و  یتیامن

  یکیالکترون  یقراردادها   کاربرد  برای  یحقوق  هاییتمحدود  و  یکیالکترون  یقراردادها
  الگوی   پیشین،  هایپژوهش  به  توجه   با   .شدند  گرفته  درنظر   یقتحق  مستقل  یرهای متغ  جزو

  ۀیپا  بر  .است  ترسیم  قابل  1  شکل  صورتبه  پژوهش  مدل   هایمؤلفه  بین  ۀرابط  مفهومی
  کاربرد  یرشپذ   در  یرهامتغ  ینا  تأثیر  دربارۀ  یهفرض  دوازده  پژوهش  ینا  در  ،مذکور  مدل 
 .است شده یررسب یکی الکترون ی قراردادها یفناور

  یکی الکترون  یقراردادها  ی فناور  کاربرد  یرشپذ   بر  یحقوق   یها یتمحدود  :1  ۀیفرض
 . است گذاریرتأث

  یکی الکترون  یقراردادها  یفناور  کاربرد  یرشپذ   بر  ی فن  یها یتمحدود  :2  ۀیفرض
 . است گذاریرتأث

  یکی الکترون  یقراردادها   یفناور  کاربرد  یرشپذ   بر  یتیامن  ی هایتمحدود  :3  ۀیفرض
 . است گذاریرتأث

  یرش پذ   بر  الکترونیکی  قراردادهای  کاربرد  برای  شده  درک  سودمندی  :4  ۀیفرض
 .است  گذاریرتأث یکیالکترون  یقراردادها یفناور کاربرد

  یفناور  کاربرد   یرش پذ  بر   الکترونیکی   قراردادهای  کاربرد  پذیری انعطاف  : 5  ۀیفرض
 .است گذاریرتأث یکیالکترون ی قراردادها
  یرشپذ   بر   الکترونیکی  قراردادهای  کاربرد  هایزیرساخت  به  دسترسی  : 6  ۀیفرض

  .است  گذاریرتأث یکیالکترون  یقراردادها یفناور کاربرد
  یرش پذ   بر  الکترونیکی  قراردادهای  از  استفاده  برای  شدهدرک  سهولت  :7  ۀیفرض

  .است  گذاریرتأث یکیالکترون  یقراردادها یفناور کاربرد
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  سهولت   بر   الکترونیکی  قراردادهای   کاربرد  های زیرساخت  به   دسترسی  : 8  ۀیفرض
 .است گذاریرتأث  الکترونیکی قراردادهای  از استفاده  برای شدهدرک

  بر   الکترونیکی  قراردادهای  کاربرد  هایزیرساخت  به  دسترسی  :9  ۀیفرض
 .است گذار یرتأث الکترونیکی قراردادهای کاربرد پذیریانعطاف

 شده درک  سودمندی  بر  الکترونیکی  قراردادهای  کاربرد  پذیریانعطاف  :10  ۀیفرض
 . است  گذاریرتأث الکترونیکی  قراردادهای کاربرد برای

  الکترونیکی   قراردادهای  کاربرد  پذیریانعطاف  بر  یفن   یها یتمحدود  :11  ۀیفرض
 . است گذاریرتأث

  قراردادهای   کاربرد  هایزیرساخت  به  دسترسی   بر  یفن   یهایتمحدود  : 12  ۀیفرض
 است.  گذاریرتأث  الکترونیکی

 

 

  پژوهش یاصل یهاسازه  یمفهوم مدل :1 شکل

 

 شدهدرک سودمندی

 کاربرد برای

 قراردادهای

 یالکترونیک

 برای شدهدرک سهولت

 قراردادهای از استفاده

 یالکترونیک

 کاربرد پذیریانعطاف

 قراردادهای

 یالکترونیک

 به گرایش و اراده

 قراردادهای از استفاده

 یالکترونیک

 به دسترسی

 کاربرد هایزیرساخت

 قراردادهای

 یالکترونیک

 هایمحدودیت

 کاربرد جهت حقوقی

 قراردادهای

 یالکترونیک

 فنی هایمحدودیت

 قراردادهای کاربرد

 یالکترونیک

 امنیتی هایمحدودیت

 کاربرد اعتماد جلب و

 قراردادهای

 یالکترونیک
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 پژوهش  ی شناسروش
  یمفهوم  مدل   طراحی  یقتحق  ینا  از  هدف  ،یکیالکترون  یقراردادها  یذات   یتماه  به  توجه  با

  ، یتماه  ازنظر  ،یقتحق  ینا  .است  یرانا  در  یکیالکترون  یقراردادها  یفناور   الزامات   یرش پذ 
  یقات تحق  جزو  و  ی کاربرد  یقاتتحق   نوع   از   هدف   به  توجه  با  ؛ است  یکمّ  یقاتتحق  نوع  از
  ی ساز مدل   روش  از  یاستنباط  یها روش  ین ب  از  آن  انجام   یبرا   که   است   یارتباطـ - یعلّ

  های حوزه  در  (PLS)  اسال پی  کمک   به  یابیمدل   است.  شده  استفاده  یساختار  معادالت 
  تمرکز  واریانس  سازیبیشینهبر    اسال یپ  یابیمدل   نگرش  . (Wu, 2010)  دارد  کاربرد  متنوع
  ساختاری   معادالت  مشابه هایروش  با  مقایسه  در  که  (Lauria & Duchessi, 2007)  دارد

  مزیت   البته  (.Liljander et al., 2009)  دارد  کمتری   شروط  به  نیاز  آموس   و   لیزرل   همچون
  کمتری  نمونۀ  تعداد  به لیزرل  به نسبت  یابی مدل   نوع این که  است   این  در اسال پی اصلی 

  برای  را   استاندارد  رگرسیون  ضرایب  توانیم اسال پی یابیمدل   طریق   از  .است  نیاز
  مفهومی   مدل   برای  را  هاشاخص  ۀانداز  و  درونی  متغیرهای  برای  را  تعیین  ضرایب  مسیرها،

  تشریح   هایروش  برای   مناسب  جایگزینی اسال پی ینبنابرا (. Wu, 2010)  آورد  دستبه
  مربعات   حداقل   روش  از  پژوهش  این   در  بنابراین  ؛است  آموس  و  لیزرل   همچون  کواریانس

 . است شده  استفاده اسال یاسمارت پ  افزارنرم توسط  جزئی
  ۀ مطالع  از  پس  است.  شده  استفاده  هنامپرسش  ابزار  از  هاداده  یآورجمع  یبرا

  شده   آماده  پژوهش  ۀنامپرسش  ،یاحتمال یهامؤلفه  و  هایهگو  استخراج  و  مرتبط یهامقاله
  ابتدا   که  بود  پرسش  32  و  بخش  8  از  متشکل  یا هنامپرسش  اطالعات  و  هاداده  است.
  یرهایمتغ  به  مربوط  پنجم  تا  اول   یهابخش  و   بود  یشناخت یتجمع  سؤال   4 شامل 

  جزو   و  (Davis & Venkatesh, 1996)  یفناور  یرشپذ   به  مربوط  یویسد  ۀنامپرسش
  موانع   یها پرسش  به  مربوط  هنامپرسش  یبعد  بخش   سه  بود.  یقتحق  ۀ وابست  یرهایمتغ
  ی مفهوم  مدل   سنجش  یبرا  یکرتل  یف ط  در  یکیالکترون  یقراردادها  الزامات   یرش پذ 

  داده  نشان  1  جدول   در  هاآن  متناظر  یهاسؤال   تعداد  و  هایهگو  جعامر   سایر  بود.  پژوهش
  ی هایهگو  پژوهش،  ی مفهوم مدل  یرهایمتغ  ینب  موجود  روابط  کشف   منظور به  است. شده
  هایهگو  با  متناسب  ۀنامپرسش  است.  شده  استخراج  مشابه  یشین پ  یها پژوهش  از  یرمتغ  هر

   است. شده  استفاده و استخراج  یشینپ  اتمطالع  از یزن
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 و  یرانا  در  یکیالکترون  قرارداد  یفناور  بودن  نو  به  توجه  با  ،پژوهش  ینا  در
  روش  از  پژوهش  ۀ جامع از یری گنمونه ی برا ینه،زم ینا کاربران یق دق آمار  نبودن مشخص

  موردنظر،   ی آمار  ۀجامع  از  یریگنمونه  یبرا  .است  شده   استفاده   دسترس   در  یری گنمونه
  فعال   کارشناسان  و  یرانمد  ازجمله  داشتند  ییآشنا  یکیالکترون  قرارداد  یفناور  با  که  یافراد

  یآمار   ۀجامع  عنوانبه  آموزش  و  فرهنگی  و  خدماتی   وکار،کسب  مختلف  هایحوزه  در
  خدمات   از  استفاده  به  کاربران  یلتما  بر  مؤثر  ی هایشرانپ  بتوان  تا  اند شده  انتخاب

  ۀ نامپرسش  راستا  ینا  در  .کرد   یی شناسا  را  موجود  یهاپلتفرم  در   یکیالکترون  ی قراردادها
  ۀشدیرفتهپذ   قانون  اساس  بر   .گرفت  قرار  یفناور  ینا  با  آشنا  افراد  یاراخت  در  شدهیطراح

  شودیم  برآورده  یقتحق  مدل   در  روابط  ترین یچیدهپ  برابر  ده  نمونه  ۀانداز  حداقل  ،«برابر  ده»
(Chin, 1998.)  نفر   60  پژوهش  ینا  در  شدهیرفتهپذ   یآمار  ۀجامع  حجم  حداقل   ینبنابرا  

  هـای ویژگی  .یدگرد  یآورجمع  هنامپرسش  81  یتدرنها  و  شد  گرفته  درنظر
 .است 3  جدول  هایداده با مطابق  آماری ۀنمون شناختیجمعیـت

 آماری  ۀنمون شناختیجمعیـت هـایویژگی :3 جدول

 

  اند هداشت مربوط کار ۀسابق  سال  پنج حداقل  دهندگانپاسخ  یشترب که  دهدمی  نشان هایافته
  که  دهد می  نشان  یجنتا  وتحلیل یهتجز  اند. بوده  یلیتکم  یالتتحص  مدرک   ی دارا  و

  ،یخدمات   یهاپروژه  در  درصد 22  ،وکارکسب  یهاپروژه  در  دهندگانپاسخ  درصد 57
  های یژگیو  .شرکت داشتند  هاپروژه  یرسا  در  درصد 11  و  ی آموزش  یها پروژه  در  درصد 8

  قسمت   یکی الکترون  یقراردادها  ی هاشکل  انواع  با  آنان  یی آشنا  و  دهندگانپاسخ  ی فرد
  شامل  تکنیکی  خطی  ۀساختاریافت  معادالت  مدل   ابزار  .دهدمی  یلتشک  را  هنامپرسش  یبعد

  مدل  اعتبار  تعیین  همچنین  و  مفاهیم  میان  یعلّ  روابط  بررسی  برای  که  است  بوده  اسال یپ
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از    پژوهش   این  در  است.  مناسب  آماری  های داده  کارگیریبه  با  شدهیطراح  ۀمقول  یا
 ینا  در  دارد.  آماری  ۀنمون  تعداد  به  یکمتر   حساسیت  چون  ،است  شدهاستفاده    اسال پی

  با   یساختار  یامعادله  یسازمدل   و  26اساسیپاس  افزارنرم  با  یهمبستگ  یل تحل  پژوهش 
  خطی  ۀساختاریافت   معادالت  مدل   تحلیل  در  و  است  شده  انجام  3اس ال پی  اسمارت  افزارنرم

  اسمارت   افزار نرم  با  پژوهش  ی مفهوم  مدل  آزمون  است.  یافتهتوسعه  اس ال پی  روش
  صورت   «یات فرض  »آزمون  و  مدل«  برازش  ی»بررس  شامل  یکل  ۀمرحل  دو  در  و  اسال پی

  مدل  اول،  ۀمرحل  در  است:  مرحله  سه  یدارا  یزن  مدل   برازش  یبررس  .است  گرفته
  مدل  دوم،  ۀمرحل  در  .شودمی  یبررس   یاییپا  و  ییروا  هاییلتحل  یقطر  از  یریگاندازه

  برازش   یزن  سوم  ۀمرحل  در  .شودیم  یبررس  یرهامتغ  ینب  یر مس  برآورد  ۀیلوسبه  یساختار 
  در   یمناسب  یکل  برازش   از  مدل  چنانچه  ، یتدرنها  .یردگیم   قرار  یبررس  مورد  مدل   یکل

  پرداخت.  پژوهش   یاتفرض  یبررس  به  توانیم  گاهآن   بود،  برخوردار  فوق  ۀ مرحل  سه
  افزار نرم  با  (SEM)  یساختار  معادالت  یسازمدل   روش  با  یاتفرض  آزمون  مراحل

 است. شده ارائه  4  جدول  در اسال یپ اسمارت 

  افزارنرم با (SEM) یساختار  معادالت یسازمدل روش با  یاتفرض آزمون مراحل :4 جدول

   اسال ی اسمارت پ

 یارمع یابیارز مرحله

  ی بررس

 برازش

 مدل 

 یری گاندازه یهامدل

 یبی ترک یاییپا و کرونباخ یآلفا ها:شاخص یاییپا

 AVE گرا:هم ییروا

 الکر   و فورنل متقابل، یعامل بار واگرا: ییروا

 ی ساختار مدل
 2R یارمع

 2Q یارمع

 آزمون

 ها یه فرض
 ها یهفرض به مربوط (T-values یر)مقاد یمعنادار یبضرا یبررس ی کل مدل

  از  یکی   و  شده  ابداع   کرونباخ  توسط  کرونباخ  یآلفا   یبضر  : کرونباخ  ی آلفا  یبضر
 ینا  در  .ستا  هاهنامپرسش  یییاپا  یا  و  یریاعتمادپذ   یریگاندازه  یها روش  ینترمتداول 

  اس ال یافزار اسمارت پنرم  با  شدهیفتعر  یرهایمتغ  یبرا  کرونباخ  یآلفا   یزانم   پژوهش،
  تر یکنزد  یک  عدد  به  یبضر   ینا  یزانم  هرچه  است.  شده  گزارش  5  جدول   در  و  محاسبه
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 در  وابسته  و  مستقل  یرهایمتغ  مورد  در  هنامپرسش  یاییپا   مقدار  است.  ترمناسب  باشد،
  موردنظر  ۀباز  در  کرونباخ  ی آلفا  اگر  کهآن  مهم  ۀنکت  است.  آمده  دست به  مطلوبی  سطح 
  ی بررس  یبی ترک  یایی پا  کمتر،  یعامل   بار   با  شاخص   حذف  به  اقدام   از   پیش   نداشت،  قرار 
 یستن  شاخص  حذف  به  یازی ن  باشد،  یشترب  7/0  یحداقل  مقدار   از  یبیترک  یاییپا  اگر  ؛شود
  یارمع  کرونباخ  ی آلفا  کهآن  یل دل  به  است(.  یدأیت   مورد  6/0  مقدار  یاکتشاف   یقاتتحق  )در
  ین ا  اس ال پی  افزار نرم  در  شود، یم   محسوب   یایی پا  سنجش   ی برا  اییرانهگسخت  یسنت

  یایی پا  روش   در  چون  شود؛یم  داده  پوشش  یبیترک  یاییپا   مدرن  روش   استفاده  با  امکان 
  ی همبستگ  به  توجه  با  بلکه  شود،ینم  یدهسنج  مطلق   صورتبه  فقط  ها سازه  یاییپا  یبی،ترک

  کرونباخ   ی آلفا  به   نسبت  یبیترک  یایی پا  یبرتر   موجب  که  گرددیم  محاسبه   هم  با  ها سازه
  سنجش   یبرا   کرونباخ  یآلفا  یارمع  از  تریواقع  یاریمع  یبیترک  یاییپا  یارمع  .است  شده

 .رودمی شماربه یایی پا
  یرها متغ  یاییپا  که  است  کرونباخ  یآلفا  از  تر مدرن  یبیترک  یایی پا  یارمع  :یبیترک  یاییپا

  محاسبه   یکدیگر  با   یشانهاشاخص  ی همبستگ  به  توجه   با   بلکه   ،مطلق  صورتبه  نه   را
  یداری پا  مدل   باشد،  7/0  از  یشترب  یرمتغ  هر  یبرا   یبیترک  یاییپا  مقدار  کهیدرصورت   کند.یم

  یایی پا  یدارا  یرهامتغ  ۀهم  شود،یم  مشاهده  5  جدول   در  که  طورهمان  دارد.  یمناسب  یدرون
 . شودمی  یدأیت  مدل  یز،ن یبیترک   یاییپا ازلحاظ ینبنابرا ؛هستند 7/0  از یشترب یبیترک

  یانس وار  یانگینم  از  مدل   یگرا هم  یی روا  یبررس  منظور به  :ییگراهم   ییروا
 با  سازه  یک  یهمبستگ  یزان م  یارمع  ینا  .است  هشد  استفاده  (AVE)  شدهاستخراج
  یشترب  مدل   برازش  باشد،  یشتر ب  یهمبستگ  ینا  هرچه  .دهدیم  نشان  را  خود  یها شاخص

  یبرا   را   AVE  یارمع  (Fornell and Larcker, 1981, P.39-50)  الرکر  و  فورنل  است.
  ی گراهم  ییروا  5/0  از  بیشتر  AVE  داشتند  اظهار  و  ندکرد  یمعرف  گراهم  ییروا  سنجش

  است.   5  جدول   شرح  به  یق تحق  مدل   یبرا   یار مع  ین ا  یرمقاد   دهد.یم   نشان  را  قبول قابل
  ینبنابرا  ،است  5/0  از  یشترب  یرهامتغ  ۀهم  AVE  مقدار   شود، یم   مشاهده  که  طورهمان

 .شودمی  تأیید  مدل   یگراهم ییروا
  



  ...یقراردادها  فناوریپذیرش  عوامل مؤثر بر الگوی مفهومی سامره جدیداالسالمی و هانی اربابی              

175 

 AVE و یبیترک  یاییپا کرونباخ، یآلفا  یبضر  یرمقاد :5 جدول

 Α CR AVE نماد یر متغ

 x1 811/0 862/0 516/0 یکیالکترون یقراردادها  از استفاده به یشگرا

 x2 819/0 873/0 580/0 یکیالکترون یقراردادها کاربرد یریپذانعطاف 

 x3 810/0 840/0 574/0 یکی الکترون یقراردادها کاربرد یهایرساختز به یدسترس

 x4 523/0 754/0 506/0 یکی الکترون یقراردادها از  استفاده یبرا شدهدرک  سهولت

 X5 748/0 856/0 664/0 یکیالکترون  یقراردادها ی فناور یسودمند درک

 y1 713/0 875/0 777/0 یکی الکترون یقراردادها کاربرد یحقوق هاییتمحدود

 y2 722/0 823/0 546/0 یکیالکترون یقراردادها کاربرد یفن هاییتمحدود

  یقراردادها کاربرد  برای اعتماد جلب و یتیامن هاییتمحدود

 یکیالکترون
y3 632/0 703/0 573/0 

 

 استفاده  الرکر  و  فورنل  یارمع  از  مدل   یواگرا   ییروا  یبررس   منظوربه  :ییواگرا  ییروا
  با  یر متغ  آن  ۀ رابط  ۀیسمقا  در  یش هاشاخص  با   یر متغ  یک   ۀرابط   یزانم  یار مع  ینا  است.   شده

  است   آن  از  یحاک  قبول قابل  یواگرا  ییروا  کهیطور به  کند؛یم  مشخص  را  یرهامتغ  یر سا
  الرکر   و  فورنل  .یگرد  یرهایمتغ  با  تا  دارد  خود  یهاشاخص  با  یشتریب  تعامل  یرمتغ  یک  که

  از  یشترب  یرمتغ  هر  یبرا  AVE  یزانم  که  است   قبول قابل  یوقت   واگرا   ییروا  که  کنندیم  یانب
 در  (.1393  رضازاده،  و  ی)داور  باشد  یرهامتغ  یرسا  و  یرمتغ  آن  ینب  یاشتراک  یانسوار
  که   یردپذ یم  صورت  یسماتر  یک  ۀیلوسبه  امر   ینا  یبررس  ،اسال یاسمارت پ  افزارنرم

  AVE  یر مقاد  جذر   و  یرها متغ  ینب  یهمبستگ  یب ضرا  یرمقاد  ی حاو  یسماتر ینا یها خانه
  داده   نشان  یرهاستمتغ  به  مربوط   که  یسماتر  ینا  ،6  جدول   در  است.  یرمتغ  هر  به  مربوط

  ی اصل  قطر  در  مندرج  اعداد  که  دارد  یقبولقابل  یواگرا  ییروا   یصورت   در  مدل   است.  شده
  مۀ ه  شود،یم  مشاهده 6  جدول   در  که  طورهمان  باشد.  یشترب  آن  یرینز  یرمقاد  از یسماتر

  (ی)افتراق  ی واگرا  ییروا  یمعن   به   که  ندیشترب  خود   یرینز  ستون  اعداد از یاصل  قطر اعداد
 است.  مدل  قبول قابل
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 مدل   یواگرا ییروا :6 جدول
 

x1 x2 x3 x4 x5 y1 y2 y3 

x1 718/0        

x2 102/0 - 761/0       

x3 437/0 513/0 757/0      

x4 126/0 - 647/0 309/0 711/0     

X5 517/0 319/0 613/0 272/0 815/0    

y1 491/0 401/0 700/0 340/0 537/0 882/0   

y2 415/0 507/0 737/0 457/0 473/0 651/0 739/0  

y3 387/0 359/0 515/0 137/0 137/0 295/0 353/0 757/0 

 ها داده وتحلیلیهتجز
  ساختاری  معادالت  مدل   ۀیل وسبه  هاداده  تحلیل  از  پژوهش  این  مدل   سنجش  و  تحلیل  برای

  خطی   روابط  بررسی  برای  آماری  مدلی  ساختاری  معادالت  یابىمدل   .است  هشد  استفاده
  عبارت   به  .است  (شدهمشاهده)  آشکار  متغیرهای  و  نشده()مشاهده  مکنون  متغیرهای  بین

  یریگاندازه  مدل   که  است  یقدرتمند  آماری  روش  ساختاری  معادالت  یابىمدل   ،یگرد
  آزمون  یک  با  را  مسیر(  تحلیل  یا  )رگرسیون  ساختاری  مدل  و  تأییدی(  عاملی  )تحلیل
  ساختارهای  توانندیم  پژوهشگران  فنون  این  طریق  از  . کندیم  ترکیب  زمانهم  آماری
  از   یساختار   مدل   یابیارز  در  کنند.  تأیید هاداده  با  را  هاآن   انطباق یا  رد  را  (هامدل )  فرضی

 است.   شده پرداخته  هاآن از هرکدام به یلذ در که شودیم استفاده  یارمع چند
  یک   که  است  ییرتأث  دۀدهن نشان  و  سازه  توصیف  در  مدل  توانایی  2R  یارمع  :2R  یارمع

  محاسبه   مدل   ۀوابست  یرمتغ  یبرا  فقط  2R  یارمع  گذارد.یم  وابسته  یر متغ  یک  بر  مستقل  یرمتغ
  به  مربوط R2 مقدار   هرچه  است. صفر  یار مع ین ا مقدار  مستقل،  یرمتغ  مورد  در و شود یم

  مقدار   سه  (1998)  ینچ  .دارد  مدل   بهتر  برازش  از   نشان  باشد،  یشترب  مدل  ۀ وابست  یرمتغ
  کند.یم  یمعرف  2R  یقو  و  متوسط  یف،ضع  یرمقاد  یبرا  مالک  را  67/0  و  33/0  ،19/0

 شود،یم  مشاهده  که  طورهمان  .دهدیم  نشان  را  یقتحق  ۀوابست   یرمتغ  2R  مقدار  7  جدول 
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  یرهامتغ  ینا  ینچ  ی بنددسته  طبق   که   است  یشترب  0/ 33  از  یقتحق  یرهای متغ  ی برا  2R  یر مقاد
 . دارند متوسط  2R مقدار

  در   مدل   ییتوانا  یبررس  ی،ساختار   مدل   یابیارز  ی برا  یگرد  روش  :2Q  یارمع
  که  یارمع  ین ا  است. 2Qشاخص  بینیشپ   ۀرابط   یبرا   غالب  یار مع  است.  کردنینیبیشپ

  مشخص   را  مدل   ینیبیشپ  قدرت  کردند  یمعرفرا    آن  ( Stone, 1974)  یزرگ  و  استون
  ید با  مدل   شود،یم  یدهسنج  BF  ۀیوش  از  استفاده  با  معمواًل  که  یارمع  ینا  طبق  سازد.یم

  که  کرد  توجه  یدبا  دهد.  ارائه   زادرون  مکنون  یرمتغ  یهامعرف  از  ینیبیشپ  یک  بتواند
  یریگاندازه  مدل   صورتبه  که  رودیم  کاربه  ییزادرون   مکنون  یرمتغ  یبرا   فقطBF   ۀیوش

  یرمتغ  یک  مورد  در  2Q  مقدار  کهیدرصورت  ،اساس  ینا  بر  است.  شده  یاتیعمل  یانعکاس
 و مدل یگر د یرهای متغ ینب روابط که  دارد آن از  نشان شود،  صفر از  کمتر  یا  صفر وابسته

  یر متغ  یک  یبرا   مقدار   ینا  اگر   ،یعبارت   به  است.  نشده   یین تع  یخوببه  وابسته   یرمتغ  آن
  دارند.  ینبیشپ   ارتباط  هاآن  مستقل  یرهایمتغ  باشد،  صفر  از  یشترب  ینمع  یزادرون  نونمک
  که   است  شده  یینتع  35/0  و  15/0  ،02/0  مقدار  سه  مدل،  ینی بیشپ  قدرت  شدت  مورد  در
  است.   یرمتغ  آن  قبال   در  مدل   یقو  و  متوسط  یف،ضع  ینیبیشپ  قدرت  ۀدهندنشان  یبترت   به
  هاسازه  باشد،  شده  یفتعر  یدرستبه  هاسازه  ینب  روابط  مدل،  یک  در  اگر  که  یمعن  ینبد
  به  توجه  با  شوند.  یدأیت   یدرست به  هایهفرض  راه  ینا  از  و  گذاشته  یکدیگر  بر  یکاف  یرتأث

 ،شده  داده  نشان  7  جدول   در  که   مدل  ۀوابست  یرهای متغ  یبرا   آمدهدستبه  2Q  مقدار
  ی قو  و  متوسط  سطح   در  وابسته  یرهای متغ  یبرا   مدل  ینیبیشپ   قدرت   که  است  مشخص

 دارد. قرار
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 مدل  ۀوابست یرمتغ 2Q و 2R مقدار :7 جدول

 

 پژوهش  ی هافرضیه آزمون
  از   شدنمطمئن  و  سازه  روایی  محاسبات  و  گیریاندازه  مدل   تصدیق  مراحل  طی  از  پس

  که  شد  انجام (مسیر یل)تحل  ساختاری  مدل  بعد  ۀ مرحل  در واگرا،  و  گرا هم  روایی  و  اعتبار
 آن  نهایی  نتایج  که  شودمی  دهآزمو  آن  هایفرضیه  و  پژوهش  هایسازه  بین  روابط  آن،  در
  هاییهفرض  از  یکهر  در  شدهیبررس   یرهایمتغ  ۀرابط  .است  شده  داده  نشان  8  جدول   در

 شده  دهآزمو  (PLS)  یجزئ  مربعات  حداقل  روش  با  یعلّ  ساختار  یک  اساس  بر  یقتحق
  تأثیرات   یرینظرگدر  با  یرهامتغ  ینا  از  یکهر  اثر  ،یجزئ  مربعات   حداقل  روش  با  .است

  سنجش  یارمع  ینترییابتدا  است.   شده  یبررس  یکل  مدل   یک  قالب  در  یرهامتغ  یرسا  زمانهم
  ی اصل  مالک   t  ۀ آمار  قدار م  است.   t  (T-values)  یمعنادار   اعداد  مدل،  در  یرهامتغ  ینب  ۀرابط

  ،باشد  بیشتر  2٫58  و  1٫96  ،1٫64  از  یبترت   به  مقدار  ینا  اگر   است.  یاتفرض  رد  یا  یدأیت 
  مقدار  اگر  که  گفت  یدبا  ینهمچن   .شودیم  ید أیت   درصد  99  و  95  ،90  سطوح  در  فرضیه  آن

  یر متغ  یش افزا  با   ،باشد  مثبت  وابسته  مکنون   یرمتغ  و  مستقل  مکنون  یر متغ  ین ب  یرمس  یبضر
  یر مس  یب ضر  مقدار  اگر  ،کس رعب  و  بود  یمخواه  وابسته  یر متغ  در  یش افزا  شاهد  مستقل

  شاهد مستقل یرمتغ یشافزا با  ،باشد  یمنف   وابسته  مکنون  یرمتغ  و  مستقل  مکنون  یرمتغ  ینب
  وجود  معنی  به   6/0  از   بیشتر  مسیر   ضرایب  ،ضمن  در  .بود  یمخواه  وابسته  یر متغ  در  کاهش 
  همین  بر  .است  ضعیف  ارتباط 3/0 از  کمتر  و  متوسط  ارتباط  3/0 تا  6/0  بین  قوی،  ارتباط
  جز  به  .شدند  داده  تشخیص  متوسط  و  قوی  پژوهش  این  در   ییدشدهأت   هایارتباط  ،اساس
. شدند ییدأت  هافرضیه  بقیۀ ،7 و 6  ۀفرضی

 2R مقدار 2Q مقدار نماد  وابسته  یرمتغ

 x1 315/0 572/0 یکیالکترون   یقراردادها  از استفاده  به یشگرا

 x2 372/0 331/0 یکیالکترون  یقراردادها  کاربرد یریپذانعطاف

 x3 346/0 560/0 یکی الکترون یقراردادها کاربرد یها یرساختز به یدسترس

 x4 333/0 453/0 یکی الکترون یقراردادها از استفاده یبرا شده درک سهولت

 x5 303/0 310/0 یکی الکترون یقراردادها  یفناور  یسودمند درک
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 پژوهش  یرهایمتغ ینب روابط یلتحل یجنتا ۀ خالص   :8 جدول

ت متغیر
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  یقراردادها  یفناور یرشپذ
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 الکترونیکی   قراردادهای

  قراردادهای کاربرد پذیریانعطاف

 الکترونیکی 

  کاربرد برای شده درک سودمندی
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  یبرا ی حقوق هاییتمحدود

  یقراردادها  کاربرد

 یکیالکترون

- 

 (✓)1 فرض

      0.001          
2.983 0.003 0.001 0.83 

  برای ی فن  هاییتمحدود

  یقراردادها  کاربرد

 یکیالکترون

- 

 (✓)2 فرض

    

 (✓)11 فرض

    

 (✓)12 فرض

2.836 0.011 0.001 0.68 2.07

2 

0.03

9 
0.005 0.60

5 

17.7

1 0 0.001 0.81

5 

  و یتی امن هاییتمحدود

  کاربرد برای اعتماد جلب

 یکیالکترون یقراردادها 

- 

 (✓)3 فرض

                
3.620 0.00 0.001 0.68 
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 برای شدهدرک سودمندی

  قراردادهای  کاربرد

 الکترونیکی

+ 

 (✓)4 فرض

                
4.715 0.00 0.001 0.59 

  کاربرد پذیریانعطاف

 الکترونیکی قراردادهای
+ 

 (✓)5 فرض
        

 (✓)10 فرض

    
3.364 0.001 0.001 0.61 3.30

8 
0.001 0.001 0.50

4 

  هایزیرساخت به  دسترسی 

  قراردادهای  کاربرد

 الکترونیکی

 

 (×)6 فرض

                
1.135 0.257 - 0.094 

  برای شدهدرک سهولت

  قراردادهای از استفاده

 الکترونیکی

 

 (×)7 فرض

                
1.374 0.17 - 0.046 

  هایزیرساخت به  دسترسی 

  قراردادهای  کاربرد

 الکترونیکی

+     

 (✓)9 فرض (✓)8 فرض

        
2.557 0.011 0.005 0.519 1.99

0 

0.04

7 
0.005 0.54

3 
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 داده   نشان  2در شکل    t  یبضرا  یداریمعن  حالت  در  پژوهش  یمفهوم  مدل   آزمون  یجنتا
 و  اراده  متغیر  با  امنیتی  و  فنی  و  حقوقی  هایمحدودیت  بین  ۀرابط   قدرت  است.  شده

  3/ 620  و  836/2و  983/2  برابر  ترتیب  به  الکترونیکی  قراردادهای  از  استفاده  به  گرایش
  که   گرفت  یجهنت  توانیم  ینبنابرا  .است  8  جدول   گزارش  مطابق  T-value  یجنتا  که  است

  پذیرش   و  هامحدودیت  این  بین  معناداری  و  معکوس  ۀرابط  درصد، 99  اطمینان  سطح  در
  ید أیت  پژوهش  این ۀفرضی  سه  بنابراین  .دارد  وجود  یکیالکترون یقراردادها  یفناور  کاربرد

  بین   ؛دارند  معناداری یرتأث  یکی الکترون  یقراردادها  یفناور کاربرد پذیرش  بر  و  است   شده
  با   الکترونیکی  قراردادهای   کاربرد  پذیری انعطاف  و  کاربرد  برای  شدهدرک  سودمندی

 .دارد وجود داریمعنا و مستقیم ۀرابط ایران در آن فناوری  پذیرش

 

 t ۀآمار معناداری ضرایب  حالت در یقتحق مدل ی ساختار معادالت  یرمقاد :2 شکل
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 یری گیجهنت  و  بحث

  یقراردادها   یفناور  الزامات   یرش پذ   یمفهوم  مدل  طراحی  پژوهش  این  از  کلی   هدف
  های محدودیت  بین  که  دهدمی  نشان  آمدهدستبه  نتایج  .است  یرانا  در  یکیالکترون

  معکوس   ۀرابط ایران در الکترونیکی  قراردادهای فناوری  پذیرش  با  امنیتی و فنی  حقوقی،
  و  گرایش  امنیتی  و  فنی  حقوقی،  هایمحدودیت  افزایش   با   یعنی  ؛دارد  وجود  داریمعنا  و

 .یابدمی کاهش  الکترونیکی قراردادهای فناوری کاربرد و پذیرش
  از   یکی  اطالعات  یفناور   از   استفاده  شکیب  ،گفت  توان می  فوق   های یافته  تبیین  در

  برداری بهره  امروزه  است.  ی مل  اقتصاد   در  وکار کسب  ییکارا  یشافزا  یبرا  ضروریات
  یرقابت  یتمز  کسب  برای  ابزاری   به  آن  از  حاصل  یوکارها کسب  و  ینترنتا  ها ازسازمان

 آن،  دنبال   به  و  بازار  شدنیجهان   و  حاضر  قرن  تحوالت  است.  شده  یلتبد  وکارهاکسب  در
  ی فناور  و  علم  روزافزون  یشرفتپ  از  ثرأمت  که  یابیبازار  و  تجارت  نوین  یهایوهش  بروز
  ی صنعت  انقالب یهشب تحولی که  داشته باور ینا  بر را نظرانصاحب  از  یاریبس ،است بوده

  از  یاریبس  و  است   کرده  اطالعات  دورۀ  وارد  را  جهان  انقالب  ینا  است.  یوستهپ  وقوع  به
  با  و  ساخته  متحول   عمیقاً  را  انسان  زندگی  یفرهنگ  و  یاجتماع  ی،اقتصاد  یهاجنبه
  دست  ییرپذیریتغ  و  یاییپو  از  تصوریرقابلغ  ایدرجه  به  ین،نو  یهـا یفناور  از  یریگبهره
   .است  یافته

  مهم   یها یژگیو  از  .داد  انجام   الکترونیکی  صورت به  نا تومی  را  معامالت   ی تمام  تقریباً

  کاربرد   ید،تردبی  است.  هاینههز  کاهش  یجهدرنت  و  هایتفعال   تسهیل  ی،فناور   ینا  کاربرد

  در   ترپررنگ  نقش  و  ی تجار  عملکرد  بهبود  در  یکیالکترون  قراردادهای  ی فناور  ۀخردمندان

  یبازارها  در  کشور  اقتصادی  یگاهجا  یارتقا  به  و  است  توجهقابل  یجهان   تجارت  ۀعرص 

  خاص   الزامات  از  یککدام  که  است  این  اصلی  ۀمسئل   .کندمی  کمک  یجهان  و  یامنطقه

  برای   الزم  امنیت  ،الکترونیکی  معامالت   و  قراردادها  به  مربوط  قوانین  تا   شود  رعایت   باید

  تابع  معامله و  قرارداد هر  .سازد  برآورده  را  آن  فرایند   بودن  اعتمادقابل و  معامله از اطمینان

  ینقوان  تابع  هم   معامالت  ترینکوچک  ی حت  اما  است،  ی انانوشته  و   نوشته  ین قوان  و  یط شرا

  ین قوان  چارچوب  در  و  نیست  امستثن  امر  این  از  یکیالکترون  تجارت  و  است  یطیشرا  و
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  متسال  و  معامله  ینطرف  حقوق  که  است  ترییقدق   ینقوان  تبیین  یازمندن  ،قراردادها  یعموم

 . کند  ینتضم را تجارت

  . است  «اعتماد»  ۀمسئل  الکترونیکی  قراردادهای  کاربرد  متقاضی  مشاغل  اصلی  نگرانی
  ،است  مسئله   سوی یک  دارد  مطابقت   قانونی   الزامات  با  الکترونیکی  قرارداد   که این اهمیت

  کاال،   ارسال   به  تمایل  فرد  که  یا گونهبه  الکترونیکی  ۀمعامل  و  قرارداد  به  کافی  اعتماد  ولی
  .است  دیگر  ایمسئله  باشد،  داشته   واقعی  زمان  در  آورالزام  قراردادی  تعهد  یا  وجه  انتقال 
 ایجاد  قانونی  معتبر  الکترونیکی  امضای  توانیم  «موافقم»  ۀدکم   روی  بر  کلیک  با  ،مثال   برای
  ثابت   چگونه  شود،  ضروری  دادگاه  در  معامله  آن  صحت  اثبات  که  صورتی  در  اما  کرد،
  . دارد  نقش  تجاری  معامالت  ۀهم  در  اعتماد  است؟  کرده  کلیک  «کسی  چه»  دشومی

  سنتی،  کاغذی  دنیای  در  یا   شود  انجام  الکترونیکی  فضای  در  معامله  کهاین  از  نظر صرف
  از  ایدرجه باید باشند داشته معامله ۀادام به یتمایل کهاین از قبل معامله طرفین از هریک
  ،حال ینباا  است،  بوده  مهم  همیشه  شخصی  تجاری  شرکای  به  اعتماد  .باشند  داشته  را  اعتماد

  آیا  .کنند  اعتماد  خود  ۀمعامل  به  باید  نیز  هاشرکت  ،امروز  الکترونیکی  وکارکسب  فضای  در
  به  بتوانند  (ثالث  اشخاص  و)  طرفین  از  هریک  که  است  دقیق  حدیبه  الکترونیکی  سوابق

  ۀ سابق  هر   ۀامضاکنند  /فرستنده  /سازنده  هویت  توانیم  لزوم  صورت  در   آیا  کنند؟   اعتماد  آن
 در  الکترونیکی  ۀپروند  هر  آیا  کرد؟  ارزیابی  و  شناسایی  اعتمادقابل  طوربه  را  الکترونیکی

  که   ایمصالحه  هرگونه  از  تا   شوندمی  محافظت  یدرستبه  هاآن  آیا  است؟  پذیرفتنی  دادگاه
  در  لزوم صورت در آیا کند؟ جلوگیری شود دیگران یا تجارت به رساندنآسیب به منجر

  محافظت   فنی  فرسودگی  و  هارسانه  شدنمعیوب  برابر  در   کافی  ۀ اندازبه  و  ندادسترس
  آیند، می  وجودبه  کاغذ   بر  مبتنی  معامالت   در  حدودی   تا  مسائل  این  کهیدرحال  شوند؟می
  تجارت   در  اعتماد  .نداالکترونیکی  فردمنحصربه  موضوعات   ،جهات  بسیاری  از  اما 

  «اعتماد»  سطح   ایجاد  به  کمک  برای  که  است  روشی  اطالعات  امنیت  .است  مهم  الکترونیکی
  اجرای  طریق  از که  معنا   بدین  .شودمی  استفاده شرایط  با  متناسب  الکترونیکی اطالعات  به

  شخصی  هویت  صحت  از  اطمینان  دنبال   به  مشاغل  ،اطالعات  مناسب  امنیتی  اقدامات
  .است کرده  ارسال   یا امضا  ،ایجاد  را الکترونیکی ۀسابق   که هستند
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  معامله   خاص  شکل   در   اعمال قابل  اساسی   قانونی  الزامات   با   باید  معامالت  ۀکلی
  معامالت  قوانین  در  غالباً  الکترونیکی  مبادالت  ۀویژ  قانونی  الزامات  .باشند  داشته  مطابقت

 برآوردن   ۀنحو  قبیل  از  مواردی   به  و  است  شده  یانب  عمومی  هدف  با  الکترونیکی
  منافع   از   صحیح   محافظت   چگونگی   یا   امضا   ۀنحو  کاغذ،  بر  مبتنی  الزامات   الکترونیکی 

  به  بسته  و  باشد  گسترده  تواندمی  حقوقی   الزامات  .پردازدمی  معامله   مختلف   ی هاطرف
  حذف   دارد  اهمیت  آنچه  .بود  خواهد  متفاوت  بسیار  مربوطه  قضایی   ۀحوز  و  معامله  ماهیت 
  ارتباطات   از  که  است  مواردی  در  تجاری  بینییشپ  و  حقوقی  اطمینان  افزایش  و  موانع

 همچنین  .شودمی  استفاده  المللی ینب  و  داخلی  قراردادهای  اجرای   یا  تشکیل  در  الکترونیکی
 ضمنی   یا  صریحاً  که  شود  ناشی  قوانینی  از  است  ممکن  الکترونیکی  سوابق  از  استفاده  موانع

  و  وجود  اثبات  برای  مدرکی  عنوانبه  را  الکترونیکی  سوابق  از   استفاده  در  طرفین   توانایی
 .کندمی محدود  قراردادها  محتوای
  ی فناور  اتخاذ  یمعنا  به  درواقع  آن  کاربردنبه   و  الکترونیکی  قرارداد  کهینا  به  توجه  با

  یفن  الزامات  از  لذا ،است وکارکسب ی هایندفرا  یتمام مجدد ی مهندس  جهت در یدی جد
  بر   مؤثر فنی  هایمحدودیت  با  ارتباط  در  .دشویم  استفاده  ی فناور  یعتطب  ۀیندنما  عنوانبه

  امکانات   ۀمجموع  یفن  های یرساختز  از  منظور  ،الکترونیکی  قراردادهای  پذیرش
  بخش  در  است.  یکیالکترون  تجارت  در  یازموردن  یاشبکه  و  یافزار نرم  ی،افزار سخت

  باز متن  یهابرنامه  از  استفاده  خصوصبه  و  یساننوبرنامه  یدجد  هاییکردرو  ی افزارنرم
  جهان   روز  ی فناور  و  یرانا   در  مورداستفاده  یفناور  ینب  یچندان  ۀفاصل  است که  شده   باعث
 یت وضع  دربارۀ  یطورکلبه  توانینم  و  است  ینسب  یامر   یفیتک  هرچند  باشد.  نداشته  وجود

  ۀحوز  در  جهان  روز  یفناور  به  یابیدست  فرصت  اما  ، کرد  قضاوت  کشور  یافزارنرم
  یکی  در  ویژهبه  است که   شده  باعث  امر   ینهم  .است  یشترب   هاحوزه  یرسا  بهنسبت  افزارنرم
  تجارت   ۀ حوز  در  قبولقابل  هایی یکیشناپل   و  ها یتسا  ی اندازراه  شاهد   یر اخ  سال   دو

  یر تأث  یم،ده  قرار  هم  کنار  در  را  یلترینگف  و  یمتحر  عامل  دو  اگر  اما  .یمباش  یکیالکترون
  شکلی   به  یابیبازار  یبرا  الزم  امکانات  ویژهبه  ،مختلف  یهابخش  در  را  هایتمحدود
 .بود خواهیم شاهد  ملموس
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 ها یشنهاد پ

  شد،  مشاهده  هاداده  آوریجمع  از  پس  که  پژوهش  این  هایمحدودیت  ازجمله
  است  ممکن   که  بود،  بیشتر  ۀتجرب  با  و  باالتر  سنی  ۀرد  افراد   نداشتنتسلط  یا  نکردناستقبال 
  یق تحق  ۀشدمشاهده  هایمحدودیت  مبنای  بر  .باشد  شده  هاگوییپاسخ  در  سوگیری  موجب

  یف ط که  آماری  های نمونه  بررسی  به  آتی مطالعات  شودمی یشنهاد پ ،آمدهدستبه نتایج  و
  یا   صنعت   نوع   بررسی   ینهمچن  بپردازند.   باشد   داشته  بر در  را  کاربران  از   تری یعوس

  هایزمینه  در  ،براینعالوه  است.  طرحقابل  نیز  قرارداد  از  کاربر   ۀاستفاد  نوع  و  وکارکسب
  ،الکترونیکی  قراردادهای  ی قانون  و  یحقوق  هاییرساختز  یطراح  هنگام   کاربردی،

  کشور  یتجار  عملکرد  در  چشمگیری  اتیرتأث  کار  ینا  که  باشند  داشته  توجه  یدبا  هادولت
  ی طراح  برای  سوم  جهان  یکشورها   که  است  مطرح  یادیز  مسائل  گذاشت.  خواهد  یجابه
  مسائل   یج ترو  مانند  ؛دهند  قرار  مدنظر  ید با  یکی الکترون  تجارت  و   قراردادها  قانون  یم تنظ  و

 و  ینقوان  ینا  .یاتمال  و  بردارییکپ   حق  ی،مشتر   یبانیپشت  ی،نژاد  هایتوزیینهک  ی،جنس
  سازیپیاده  قابل  گذارییاستس  و  پژوهشی  هاییتفعال  ۀواسطبه  ی حقوق  های یتحما

  یب تصو  کشورها  خود  که  ینیقوان  ینهمچن  و  المللیینب  استاندارد  قانون  .بود  خواهد 
  قراردادهای  کاربرد   گسترش  .است  ی حقوق  یمبان  گونهینا  یهانمونه  از   ،اندکرده

  خصوص در  را  افراد  و  هاسازمان  تا  دارد  یازن  یقانون  مناسب  چارچوب   به   یکیالکترون
  جامع  ۀبرنام  ینتدو  وجود  با  سازد.  خاطرآسوده  یمال   مبادالت  برای  هاآن  یکاف  پشتیبانی 

  وزارت   یاقتصاد   امور  و  یزی ربرنامه  معاونت  سوی  از  یرانا  یکیالکترون  تجارت  ۀتوسع
  ی هاکشمکش  شدهمصوب  ۀبرنام  ینا  هنوز  کشور،  ۀتوسع  چهارم  ۀ برنام  قالب  در  یبازرگان
  مینأ ت   با  آن  سازی پیاده  و   دارد  ربطیذ   مختلف  یهاسازمان  با  تطبیق  در  زیادی

  دارد. فاصله الزم یها یرساختز
  اطالعات   یجهان  یرساختز  است.  استانداردها  و  یفناور  شامل  فنی  هاییرساختز 

  ی کشورها  که  است  مطرح  یکیالکترون  تجارت  اطالعات  ۀکنندیلتسه  ینترمهم  عنوانبه
  المللی ینب  ۀیاتحاد  بپردازند.  آن  به  یدبا  یفن  یرساختز  یطراح  منظوربه  سوم  جهان

  مربوط   ی استانداردها  یطراح  به   که  است  المللیینب  سازمان  ینترمهم  دور  راه  ارتباطات
  توسعه درحال   یکشورها  ،المللی ینب  یها سازمان  اقدامات  وجود  با  است.  کردهاقدام    آن  به
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  مناسب   یفن  هاییرساختز  سازییادهپ  برای  را  الزم  یبوم  اقدامات  یدبا  یزن  یرانا  مانند
  نگرفته   صورت   یدرستبه  امروز   به  تا   که  یفرایند   دهند؛  انجام   یکی الکترون  تجارت  ی برا

  شمار به  یرانا  در  یکیالکترون  تجارت  گسترش  و  رشد  در  یبزرگ  مانع  امر  ینا  و  است
  تجارت  گسترش  در  یرز  عوامل  یران،ا  در  یکیالکترون  تجارت  گسترش  یراستا  در  .رودیم

 :ندمؤثر  یکیالکترون

 کشور  در ارتباطات  مناسب یبسترها  یجادا •

 ها داده یکیالکترون تبادل   در باال  سرعت  و یمنیا  یدارا  یاستانداردها از استفاده •

 یکی الکترون  تجارت یاجرا  ۀ یندرزم  یمقررات  و ینقوان وضع •

  ارتباط   یهارسانه  از  استفاده  با  یکیالکترون  تجارت  هایینهزم   در  یهمگان  آموزش •
 ی جمع

 ...و یکیالکترون  تجارت  کنندگاناستفاده و انر کارب  دانش یارتقا •

 یکی الکترون  تجارت  به  مربوط  مقررات  و  ینقوان  سازی استاندارد  و  ینتدو  و  یهته •

 ینه زم ینا در تخلفات  برای ینسنگ  مجازات درنظرگرفتن •

 ینیتدو ینقوان کامل یاجرا  و هایسکر انواع کاهش برای باثبات ینقوان ینتدو •

  قراردادهای   کاربرد  لزوم  و  یکی الکترون  یوکارها کسب  یعسر  گسترش   وجود  با
 در جدید  هایفناوری گونهینا  نقش و ،هاآن از هاستفاد ضرورت و جهان در یکیالکترون
  و  جهان  و  منطقه  در  کشور  و  هاسازمان  ی رقابت  جایگاه  ۀ توسع  و  ارتقاو    حفظ
 و   گسترده  سازییادهپ   برای  است  الزم  ،هاآن  یریکارگبه   و  اجرا  از  یناش   هایییجوصرفه

  سطح   در  یراهبرد   و  منسجم  یق،دق  یزیربرنامه  هاآن  یریکارگبه  در  موجود  موانع  رفع
  صورت   کشور  در  بلندمدت  و  مدتیانم  ،مدتکوتاه  یزمان  یهادوره   یبرا  و  کالن  و  خرد
 .گیرد
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Conceptual Pattern of Factors Affecting the Adoption of 

Electronic Contract Technology in Iran 
 

Samereh Jadidoleslami,1 Hani Arbabi2 

 

Abstract 
The terms of electronic contracts, in terms of their adaptation to cyberspace and 

the electronic nature of the contract environment, imply a special feature 

compared to the terms of traditional contracts. Without trust in electronically 

concluded contracts, new economies will not be able to reach their full potential 

and will lag behind the opportunities offered by new technologies. Therefore, 

either the trust in the technical possibilities and the validity of the electronic 

contract must be increased or a completely new concept must be found to regulate 

the exchange of goods and services in the new digital age. Therefore, considering 

the inherent nature of electronic contracts, the purpose of this study is to provide 

a conceptual model of factors affecting the acceptance of electronic contract 

technology by the audience in Iran. In this research, first, by reviewing and 

analyzing the content of the literature, the concept and nature and history of 

electronic contracts have been identified and the obstacles to its acceptance and 

implementation have been identified. Then, in order to study the factors affecting 

the acceptance of this technology, using the structural equation modeling method, 

a conceptual model on the acceptance of factors affecting the acceptance of 

electronic contract technology has been presented and the patterns in quantitative 

data have been identified. The results showed that there is a significant inverse 

relationship between legal, technical and security constraints with the adoption of 

electronic contract technology in Iran; And there is a direct and significant 

relationship between the perceived usefulness of the application and the flexibility 

of the use of electronic contracts with the acceptance of its technology in Iran. 

Keywords: electronic contract, cyberspace, terms, requirements 
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