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چکیده
بین  که  است  تعهدی  میزان  خدمات،  سطح  توافقنامه  هوشمند  قرارداد 

الکترونیکی  توافق نامه  یک  غالب،  در  مشتری  و  خدمت  ارائه دهنده 

کچین فعال می گردد تا بدون نیاز به واسطه ها به طور  منعقد وبر روی بال

هوشمند  قرارداد  الگوی  ارائه  مقاله،  این  از  هدف  شود.  اجرا  خودکار 

بر  دیجیتال  تحول  رقابتی  مزیت  راهبرد  با  خدمات  سطح  توافقنامه 

اساس نظریه داده بنیاد است. این پژوهش، بر اساس نظریه داده بنیاد، 

با رویکرد کیفی وبر اساس مطالعه ادبیات و پیشینه موضوع از 44 مقاله 

انجام  نفر خبرگان   20 از  و مصاحبه عمیق   2021 تا  زمانی 2017  بازه  در 

انتخابی  و  محوری   ، باز کدگذاری  مرحله  سه  در  مصاحبه  متون  شد. 

 20 کیودا  مکس  نرم افزار  از  داده ها  تحلیل  برای  گرفت.  قرار  تحلیل  مورد 

که درمجموع  گلوله برفی است  از نوع  گردید. روش نمونه گیری  استفاده 

مدیریت  مختلف  حوزه های  خبرگان  و  اساتید  با  مصاحبه   20 انجام  با 

نظری  اشباع  یابی  بازار مدیریت   ، کامپیوتر مهندسی  اطالعات،  فناوری 

حاصل شد. بر اساس نتایج پژوهش، برخی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار 

بر قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات شامل تطابق قصد، اعتماد 

الکترونیکی، اعتمادسازی میان شرکای تجاری، آنالیز پیشرفته اطالعات، 

دیجیتالی  پشتیبانی  طرفین،  انتظارات  شفاف سازی  هوشمند،  مشتریان 

اشیا،  اینترنت  ارتباطات هوشمند،  و مهارت شبکه ای،  دانش  هوشمند، 

ارائه  به  منجر  حاضر  پژوهش  است.  غیره  و  کچین  بال هوشمند،  تحلیل 

الگوی پارادایمی با عنوان طراحی مدل قرارداد هوشمند توافقنامه سطح 

خدمات با راهبرد تحول دیجیتال بر اساس نظریه داده بنیاد شد.
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1. مقدمه: طرح مسأله
یک  بین  کتبی  توافق نامه  یک  خدمات،  سطح  توافقنامه 

ارائه دهنده خدمات و یک مشتری است و تعریفی از خدماتی 

می دهد  ارائه  شود  ارائه  کمی  و  کیفی  شرایط  در  باید  که 

)تانگ، 2021(. کیفیت خدمات، یک عامل کلیدی برای یک 

که شکل گیری یک  توافق نامه سطح خدمت مناسب است، 

خدمت  مصرف کننده  و  ارائه دهنده  میان  قابل اعتماد  رابطه 

از  یکی   .)2021  ، یکیو کاو و  هیرو  )پین  می کند  تضمین  را 

ی های جدید در سطح خدمات توافقی، پروتکلی است  فناور

ی روند  که هدف آن امنیت، ساده ساز به نام توافق هوشمند، 

است  قراردادها  واسطه  بدون  خودکار  اجرای  و  کرات  مذا

ی جدید به نظام حقوقی،  )لیو و همکاران، 2021(. ورود فناور

به جای  را  باثبات  و  دیجیتالی  قراردادهای  جایگزینی  نوید 

کچین، ایدٔه  ی بال قراردادهای کاغذی می دهد. با ظهور فناور

یاد  ز بسیار  موردتوجه  و  شد  عملیاتی  هوشمند  قراردادهای 

توافق   .)2020 همکاران،  و  )لوچومن  گرفت  قرار  کسب وکارها 

ی  ابزار می توانند  می شوند،  منعقد  بستر  این  در  که  هوشمند 

معامله،  انجام  هزینه های  کاهش  جهت  مطمئن  و  سریع 

معامله،  انجام  سرعت  افزایش  خدمات،  ارائه  میزان  توافق 

و درنهایت  توازن در قدرت چانه زنی دو طرف معامله  ایجاد 

جلوگیری از هرگونه وقوع جرم مرتبط با معامالت باشند )وانگ 

می توان  که  است  ی  ابزار هوشمند  توافق   .)2020 همکاران،  و 

به وسیله آن بدون نیاز به خدمات واسطه، پول، دارایی، سهام 

بستری  در  شفاف  به صورت  را  دیگری  ارزشمند  چیز  هر  یا 

ی  فناور  .)2020 همکاران،  و  )مکمور  کرد  معامله  کچین  بال

کچین بستری است نامتمرکز که وابسته به سیستم مرکزی  بال

را  باال  امنیت  با  مبادالتی  فرایندهای  انجام  قابلیت  و  نبوده 

دارد )وارمک کارالپودی و محمود، 2021(.

2. اهمیت و هدف پژوهش
صنایع  در  مهمی  نقش  کیفیت  با خدمات  ارائه  به  تمایل 

ی  سودآور و  بقا  برای  خدمات  کیفیت  زیرا  دارد،  مختلف 

سازمان ها امری حیاتی به شمار می رود. درواقع امروزه رضایت 

مشتری و کیفیت خدمات به عنوان مسائل حیاتی در اغلب 

ی  ابزار خدمات  کیفیت  می روند.  شمار  به  خدماتی  صنایع 

مورد  سطوح  بین  موجود،  شکاف های  میزان  تعیین  جهت 

یا  و  خدماتی  شرکت  یک  در  واقعی  عملکرد  سطوح  و  نظر 

)سندهیکومار  است  تولیدی  سازمان  یک  خدماتی  بخش 

، 2020(. ارائه دهندگان خدمات، برای مدیریت  و جیسانکار

انتظارات مشتری و تعیین میزان شدت تغییرات و شرایطی 

به عهده  را  عملکرد  مشکالت  یا  قطع  مسئولیت  آن  در  که 

داشت  خواهند  نیاز  خدمات  سطح  توافق نامه  به  ندارند، 

توافق نامه  از  می توانند  همچنین  مشتریان   .)2021 )تانگ، 

مشخصات  قرارداد  این  زیرا  شوند،  بهره مند  خدمات  سطح 

که می تواند با توافق نامه  یس را توصیف می کند  عملکرد سرو

را  ابزارهایی  شود  مقایسه  فروشندگان  دیگر  خدمات  سطح 

نظر  در  می دهند،  ارائه  خدمات  مشکالت  جبران  برای  که 

برخالف  دیگر  طرف  از   .)2020 همکاران،  و  )کاسوال  بگیرند 

هوشمند،  قراردادهای  واقعی،  دنیای  در  موجود  قراردادهای 

هستند  کدهایی  ی  حاو اساسًا  و  هستند  دیجیتالی  کاماًل 

ی می شوند )ترن، 2021(. قراردادهای هوشمند به  که رمزنگار

توسعه  از  پس  می تواند  که  دارند  اشاره  رایانه ای  پروتکل  یک 

و  اجرا  خود  انسانی،  مداخله  هیچ گونه  بدون   ، استقرار و 

تأیید شوند )شوون و همکاران، 2020(. قراردادهای هوشمند 

ایجاد  اعتماد  قرارداد،  محیط  در  طرفین  بین  می توانند 

در  مندرج  ضوابط  و  شرایط   .)2020 همکاران،  و  )یو  کنند 

معیارهای  هنگامی که   ، خودکار به طور  هوشمند  قراردادهای 

همکاران،  و  )گیولن  می شود  اجرا  می یابد،  تحقق  خاصی 

به  هوشمند  قراردادهای  کچین،  بال ی  فناور ظهور  با   .)2021

)باشار  است  تبدیل شده  ی ها  فناور پرطرفدارترین  از  یکی 

هوشمند  قراردادهای  ویژگی  مهم ترین   .)2021 همکاران،  و 

ی  که این فّناور سطح خدمات توافقی امنیت آن هاست. چرا

محرمانه  اطالعاتش  و  می شود  اجرا  بلوکی  زنجیره  بستر  بر 

خریداران  و  معامله گران  به  هوشمند  قرارداد  ماند.  خواهد 
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می دهد  را  تأمین  زنجیره  در  خریدهایشان  پیگیری  امکان 

اجرای  درراستای   .)2021 محمود،  و  کارالپودی  )وارمک 

هوشمند  قرارداد  ارائه   : از عبارت  اصلی  هدف  پژوهش 

تحول  رقابتی  مزیت  راهبرد  با  خدمات  سطح  توافقنامه 

دیجیتال بر اساس نظریه داده بنیاد است.

3. بیان مسأله
در  رقابت  نیازمند  ی  امروز کلیه سازمان های  تقریبًا  که  ازآنجا

عرصه های مختلف ازجمله خدمات هستند، ارائه خدمات 

اهمیت  از  پایدار  رقابتی  مزیت  به  دستیابی  در  کیفیت  با

فراوانی برخوردار است )فان و همکاران، 2020(. تغییر الگو از 

ی باعث شد کیفیت خدمات،  صنعت گرایی به مشتری مدار

ی، در کانون توجه شرکت ها  در راستای افزایش رشد و سودآور

خدمات  کیفیت   .)2021  ، یکیو کاو و  هیرو  )پین  گیرد  قرار 

ی مشتریان است.  مقدمه ای برای رضایت مشتریان و وفادار

ی و در نتیجه  رضایت مندی مشتری منجر به افزایش وفادار

دلیل  به  همواره  عقود  انعقاد  در  شد.  خواهد  مشتری  حفظ 

جوامع  می آوردند،  وجود  به  انسانی  عوامل  که  تی  مشکال

کاهش دخالت این عامل نه در انعقاد عقود، بلکه  به دنبال 

در   .)2019 سوبرامانیان،  و  )شف  بودند  نیز  آن ها  اجرای  در 

کشورهای توسعه یافته قراردادهایی هوشمند با  نظام حقوقی 

آمده اند)موخوپادیا  پدید  اجرایی  خود  منحصربه فرد  قابلیت 

انتقال  تا  می گردد  موجب  قابلیت  این   .)2021 کا،  ینایا و و 

مالکیت و صدور سند در معامله تنها به صرف انعقاد قرارداد 

ی به طی تشریفات ثبت  توسط طرفین صورت پذیرفته و نیاز

همکاران،  و  کول  )پانگنوم  نباشد  ثبتی  مراجع  در  قرارداد 

2021(. ازاین رو پس از امضای قرارداد و نهایی شدن آن، مفاد 

نامتمرکز  بستری  در  الکترونیکی  سندی  قالب  در  قرارداد 

ذخیره و محتوای آن جهت مشاهده عموم جامعه به نمایش 

خصیصه  این   .)2021 همکاران،  و  )باشار  می شود  گذاشته 

نه تنها  اطالعاتی  شفافیت  ایجاد  با  تا  است  شده  موجب 

و  ی  کاله بردار مانند  جرائم  از  ی  بسیار مادی  رکن  وقوع  از 

انعقاد  در  نیز  افراد  بلکه  گردد،  پیشگیری   ، غیر مال  فروش 

طرف  خصوص  در  بیشتری  اطالعات  از  خود  قراردادهای 

همکاران،  و  )زگیبه  شوند  بهره مند  کم  حا شرایط  یا  قرارداد 

که به طور خودکار  2020(. قرارداد هوشمند توافقنامه ای است 

اجرا  فروشنده  و  خریدار  بین  خاصی  شروط  اساس  بر  و 

طبق  آنچه  هر  بنابراین،  2020(؛  همکاران،  و  )وانگ  می شود 

قراردادهای هوشمند انجام می شود، قابل  ردیابی و غیرقابل 

الکترونیکی  قراردادهای  سایر  در  ولی  هستند  ی   دست کار

 .)2020 همکاران،  و  کامورا  )نا نمی شود  عمل  این گونه  ساده 

توافقنامه سطح خدمات در دنیای تجارت الکترونیک یک 

سند و قرارداد قانونی است که مشخص می کند فروشنده چه 

چیزی ارائه می دهد و آنچه مشتری انتظار دارد از ارائه دهنده 

قرارداد  مفاد  کسب وکارها  عمل  در  چیست.  کند  یافت  در

نارضایتی  باعث  و  نمی کنند  اجرا  واضح  و  دقیق  به طور  را 

بی اعتمادی  فضای  و  مشکل  این  می شود  خود  مشتریان 

تالش  که  نمود  اساسی  مشکل  این  متوجه  را  پژوهشگران 

ی برای برطرف  که با انجام این پژوهش بتوانند راه کار نمودند 

ی پاسخ  ارائه دهند. در فرایند تحقیق تمرکز بر رو نمودن آن 

به سؤاالت زیر با کمک روش داده بنیاد است:

سطح  توافقنامه  هوشمند  قرارداد  بر  مؤثر  علی  عوامل   -1

خدمات کدام هستند؟

چه  به  منجر  خدمات  سطح  توافقنامه  هوشمند  قرارداد   -2

راهبردی می شود؟

قرارداد  در  راهبرد  بر  مؤثر  مداخله گر  و  زمینه ای  عوامل   -3

هوشمند توافقنامه سطح خدمات کدام هستند؟

سطح  توافقنامه  هوشمند  قرارداد  در  راهبرد  اجرای   -4

خدمات منجر به چه پیامدهایی می شوند؟

کنش های فروش  5- آیا قرارداد هوشمند منجر به رهگیری ترا

طرفین  اعتماد  و  امنیت  و  شبکه  اعضای  نظارت  با 

می شود؟
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4. نوآوری پژوهش
خدمات  سطح  توافقنامه  هوشمند  قرارداد  پیشنهادی  مدل 

اعتماد  عدم  مشکل  که  است  کاربردی  و  جدید  الگوی  به 

برجسته ترین  می کند.  حل  کامل  به طور  را  قرارداد  در  طرفین 

شفافیت  امنیت،   ، الگو این  از  استفاده  مزیت های 

ی  فناور به واسطه  ی اطالعات و حذف واسطه ها  ذخیره ساز

کچین است. بال

جدول 1- نوآوری پژوهش

نوآوریاز منظر

موضوع جدید با عنوان استفاده از قرارداد هوشمند توافقنامه در توافق نامه سطح خدماتموضوع و عنوان مقاله

روش شناختی
استفاده از روش داده بنیاد

روش نمونه گیری از نوع گلوله برفی

نتایج حاصله

بررسی عوامل علی تأثیرگذار بر قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات
تعیین پیامدهای قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات

مشخص نمودن استراتژی تحول دیجیتال در قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات
تعیین عوامل زمینه ای مداخله گر در قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات

ارائه مدل پارادایمی جدید

5. مبانی نظری و پیشینه پژوهش
5-1. توافق سطح خدمات

است  قانونی  قرارداد  و  سند  یک  خدمات  سطح  توافقنامه 

ارائه  چیزی  چه  فروشنده  که  می کند  مشخص  به وضوح  که 

یافت  در ارائه دهنده  از  دارد  انتظار  مشتری  آنچه  و  می دهد 

به طورکلی،   .)2021 همکاران،  و  واس  )بیس  چیست  کند 

و همکاران،  )لیو  توافقنامه سطح خدمات شامل اطالعات 

می دهد.  ارائه  که  خاصی  قابلیت های  و  1-خدمات   :)2021

اندازه گیری  را  خدمات  آن  کیفیت  می تواند  که  2-راه هایی 

4-صورتحساب  تضمین شده  نرم افزار  کارکرد  کند.3-زمان 

5-امنیت و انطباق 6-در صورت عدم رعایت ضمانت ها، 

چه خسارتی برای ارائه دهنده اعمال می شود.

5-2.توافق هوشمند و چالش های بخش خدمات

خدمات  بخش  در  حیاتی  و  مهم  چالش های  از  یکی 

توافق نامه  مفاد  کامل  اجرای  به  نسبت  مشتری  بی اعتمادی 

بین  موجود،  ایجادشکاف  شرکت ها  این  طرف  از  خدماتی 

این  واقعی  عملکرد  سطوح  با  مشتری  انتظار  مورد  سطوح 

شرکت ها است)شوون و همکاران، 2020(. شرکت های فعال 

الکترونیک  تجارت  خدمات  که  اطالعات  ی  فناور حوزه  در 

ارائه می کنند. خدمات خود را در قالب یک توافقنامه منعقد 

توافقنامه می بایست در عمل تمامی معیارها،  می کنند. این 

که  کند، به گونه ای  مسئولیت ها و انتظارات را به وضوح بیان 

طرفین  از  هیچ یک  دهد  رخ  خدمات  ارائه  در  مشکلی  گر  ا

کنند )کاسوال و همکاران، 2020(.  نتوانند ادعای بی اطالعی 

یاد تبصره ها و جمالت ابهامی در متن  ولی در عمل حجم ز

خسارت  مالی،  قوانین  و  شرایط  تنوع  همانند  توافق نامه ها 

احتمالی  اشکاالت   ، اختیار سلب  مسئولیت،  رفع  و 

یس،  سرو نبودن  دسترس  در  یس،  سرو کامل  قطعی   ، نرم افزار

اطالع رسانی  ضمانت  یس،  سرو از  بخشی  جزیی  مشکالت 

درنهایت  و  دامنه  و  میزبانی  خاص  قوانین  یس،  سرو قطع  از 

مسئولیت های  و  اجرای  نحوه  از  مختلف  تفسیرهای 

بندهای قرارداد باعث ایجاد بی اعتمادی، نارضایتی و عدم 

که  ارائه دهنده خدمات می شود  از شرکت  اطمینان مشتری 

ی  سودآور و  فروش  کاهش  طرفین،  بین  اختالف  به  منجر 

می گردد لوچومن و همکاران، 2020(. قرارداد هوشمند مبتنی 
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در  با  برجسته  ویژگی های  تمام  با  خدمات  سطح  توافق  بر 

برطرف  ضمن  قادراست  قرارداد،  کامل  شرایط  گرفتن  نظر 

کردن مشکالت مطرح شده، تمامی اقدامات پیش بینی شده 

کچین  ابهام و تبصره به صورت خودکار در بستر بال را بدون 

پس  مشتری  و  خدمات  ارائه کننده  شرکت های  دهد.  انجام 

یا  و  توقفان  به  قادر  به هیچ وجه  قرارداد  دیجیتالی  امضا  از 

 .)2021 محمود،  و  کارالپودی  )وارمک  نیستند  رأی  به  تفسیر 

را  معتبر  کنش های  ترا انجام  اجازه  قراردادها،  از  نوع  این 

بدون دخالت اشخاص ثالث فراهم می کنند. عالوه بر این، 

کنش ها در این روند قابل ردیابی و برگشت ناپذیر هستند؛  ترا

سطح  توافق  هوشمند  قراردادهای  از  استفاده  بنابراین 

از چالش های بخش  برخی  کردن  برطرف  به  خدمات منجر 

ی،  استانداردساز ی،  اعتمادساز امنیت،  ازجمله  خدمات 

ی  سودآور و  فروش  کارایی،  افزایش  مشتری،  رضایتمندی 

انجام شده در تحقیقات خارجی  بررسی های  می شود. طبق 

به  هوشمند  قراردادهای  کاربرد  عمده  است  شده  مطرح  

شهرهای  آب،  منابع  مدیریت  ارزها،  رمز  در  تازگی  لحاظ 

بالینی  آزمایش  داده های  مدیریت  حسابرسی،  هوشمند، 

بازارهای بانکی بیمه و سایر مورد مطرح شده است در حال 

به کارگیری  نشان دهنده  که  تحقیقی  ایران  کشور  در  حاضر 

نشد  یافت  باشد  خدمات  سطح  توافقنامه  هوشمند  قرارداد 

یادی  پا مورد استفاده ز ولی در کشورهای امریکا و اتحادیه ارو

یافت شد که در پیشینه آورده شده است.

5-3-توافق هوشمند

که  تشکیل شده  برنامه نویسی  کدهای  از  هوشمند  توافق 

ی می گردد، در صورت وقوع شرایط  کچین پیاده ساز ی بال رو

برنامه نویس  توسط یک  که  را  قرارداد، دستورات خاصی  این 

قراردادهایی  ازجمله  می گردد  اجرا  است،  شده  کدنویسی 

امکان  کچین،  بال شبکه  در  شدن  نوشته  از  پس  که  هستند 

متوقف کردن روند کار آن ها از طرف هیچ کس، حتی نویسنده 

هوشمند  توافق  در   .)2020 همکاران،  و  )یو  ندارد  وجود  آن 

واسطه  مداخله  بدون  بااعتبار  کنش های  ترا انجام  مجوز 

فراهم می شود. قرارداد هوشمند یک پروتکل دیجیتالی است 

منظور  کره  مذا یک  انجام  یا  و  تأیید  ی،  آسان ساز برای  که 

گذشته از آن،  کارالپودی و محمود، 2021(.  می گردد )وارمک 

کنش ها در این فرایند قابل پیگیری و برگشت ناپذیر است  ترا

)مکمور و همکاران، 2020(.

5-4-تحول دیجیتال

تحول دیجیتال، تغییری شگرف در عملکرد یک سازمان با 

دیجیتال  تحول  است.  تحول آفرین  ی های  فناور یت  محور

زمینه های  همه  در  دیجیتال  ی های  فناور ادغام  معنی  به 

ارائه ارزش به  کار و  که شیوه  کسب وکار است  مختلف یک 

این   .)2021 همکاران،  و  )ورهوف  می دهد  تغییر  را  مشتریان 

مجبور  را  سازمان ها  که  است  فرهنگی  تغییر  یک  درواقع 

می کند تا وضعیت موجود را به طور مداوم به چالش بکشند، 

ی برای  کنند و با روبه رویی با شکست ها، راه هموار آزمایش 

همکاران،  و  )نوین  آورند  به وجود  شرکت  رشد  و  موفقیت 

موردبررسی  پژوهش  پیشینه   )3( و   )2( جداول  در   .)2021

قرارگرفته است.
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صادقی و ناصر
139۷

واکاوی نقش قراردادهای هوشمند در 
توسعه نظام ثبت الکترونیکی اسناد

بیش ازپیش  الکترونیک  ثبت  که  شده  تالش  کاداستر  قانون  نظیر  جدیدی  قوانین  وضع  با  هرچند  ایران  در 
نیازمند  قراردادهای هوشمند،  از  با بهره گیری  کچین  نو در بستر بال از روش های ثبت  اما استفاده  یابد،  توسعه 
که  زمینه ها و زیرساخت های فنی و حقوقی الزم است. قراردادهای هوشمند، قراردادهایی الکترونیکی هستند 
و  مالی  واسطه های  دخالت  از  بی نیازی  مبادالتی،  بازده  نظارت،  امنیت،  مانند  منحصربه فرد  شاخصه هایی 
مراجع قضایی نسبت به سایر قراردادهای الکترونیکی دارند. پیاده سازی فرایند انعقاد این قراردادها در حقوق 
ایران نیازمند توجه به چالش های این حوزه، ازجمله نحوه احراز زمان و مکان انعقاد این قراردادها، چالش های 
مرتبط با عیوب اراده، نظام مسئولیت و نظام پذیرش خطر است. حل این چالش ها می تواند پذیرش این قراردادها 

در حقوق ایران را هموارتر کند.

صادقی و ناصر
139۷

مالحظاتی برای سیاست گذاری 
حقوقی قراردادهای هوشمند

این تحقیق بامطالعه تطبیقی حقوق امریکا به دنبال بیان این مطلب است که این قراردادها با توجه به دارا بودن 
ویژگی خود اجرایی، نسبت به اجرای مفاد قرارداد بدون دخالت فرد سوم و اعمال ضمانت اجراهای عدم انجام 
کاهش هزینه و افزایش  تعهدات قراردادی اقدام و این ویژگی با توجه به دارا بودن خصوصیت افزایش امنیت، 

سرعت و دقت در انعقاد معامالت منجر به توسعه نظام مبادالتی می گردد.

خرمی
1398

جایگاه و اعتبار قرارداد هوشمند 
کچین از منظر حقوق قراردادی  بال

ایران

کمک قرارداد هوشمند آمده تا با بهره گیری از ماهیت غیرمتمرکز خود اجرای  کچین اخیرًا به  فناوری نوپای بال
در  قراردادها  این  از  گسترده  استفاده  برای  الزم  بسترهای  هنوز  هرچند  کند.  تضمین  را  طرفین  توافق  بی طرفانٔه 
که فناوری های نوین، خیلی زود راه خود را به زندگی عموم  زندگی بشر فراهم نشده است اما تجربه نشان داده 
از  از ماهیت فنی و پیچیده این قسم  باز می کنند؛ بنابراین الزم است تا حقوقدانان هرچه سریع تر با شناخت 
قراردادها، به جامعٔه خواهان استفاده از فناوری های نوین پاسخ دهند: آیا به لحاظ حقوقی قرارداد هوشمند دارای 
کم بر معامالت می توان  یک ماهیت قراردادی است درصورتی که پاسخ مثبت است آیا مطابق قواعد عمومی حا
حکم به اعتبار این قراردادها داد در این پژوهش در یک دسته بندی نوآورانه، به دوا 0 قراردادهای هوشمند از جنبه 

قدرت اجرایی به سه دسته ضعیف، متوسط و قوی تقسیم شده اند...

اسماعیلی 
عطاآبادی

1398

کچین و  آثار فناوری های بال
قراردادهای هوشمند بر حل وفصل 

اختالفات داوری و دادرسی

کچین و قراردادهای هوشمند بر حل اختالفات دارد را بررسی می کنند.  این مقاله آثار دوگانه ای که فن آوری بال
یک طرف این فن آوری طرفین خصوصی را قادر به ایجاد سیستمهای داوری که خود اجرا هستند می نماید  از

و بنابراین به طور گسترده ای فرایندهای اجرا و شناسایی که از طریق آن دادگاه های دولتی به طور سنتی کنترل 
خاصی بر داوری اعمال می کنند را کنار می گذارد.

ناصر و صادقی
1398

اعتبار سنجی، چالش های حقوقی 
و به کارگیری قراردادهای هوشمند 

بامطالعه تطبیقی نظام

کچین منعقدشده و از زمان  قراردادهای هوشمند قراردادهایی الکترونیکی هستند که در بستری عمومی مانند بال
کِم و هوش مصنوعی نظارت می گردند و طرفین و هوش مصنوعی در زمان  انعقاد تا تأیید نهایی توسط قوه حا
یافت هرگونه اطالعاتی از مورد معامله یا طرفین عقد رادارند. به کارگیری  انعقاد تا نهایی شدن قرارداد امکان در
این قراردادها در بخش های مختلف حقوقی ازجمله ثبت، بازارهای پولی، بازارهای سرمایه به جهت وجود برخی 
کم بر قرارداد و دادگاه صالح در مورد دعاوی و نحوه اجرای حکم در قراردادهای  مسائل نظیر شناسایی قانون حا
بین المللی با چالش هایی مواجه هست که حل آن ها به بهبود روند استفاده از این نهاد حقوقی فناورانه در نظام 

حقوقی منتج خواهد شد.

، رضوی ناصر
1398

تحلیل حقوقی کارکرد قراردادهای 
هوشمند در نقل و انتقاالت دیجیتالی

کاربرد  این تحقیق بامطالعه نظام حقوقی کشور ایاالت متحده آمریکا به دنبال بیان این مطلب است که عمده 
کن، ایجاد شفافیت و  کچین در بازارهای مالی، نقل وانتقال انواع مختلف تو  قراردادهای هوشمند و سربرگ بال
امنیت در مبادالت انجام یافته در بازارهای سرمایه، فروش اوراق بهادار دیجیتالی، وام های سندیکا، سهام نقدی 
کچین موجب ایجاد شفافیت در  و بازرگانی وام حمایتی هست. همچنین برخورداری این قراردادها از بستر بال
مبادالت مبتنی بر زنجیره تأمین و جلوگیری از سوءاستفاده های مالی شده است. در این مقاله تحت دو بخش 
به طورکلی ابتدا به بررسی مکانیسم انعقاد قراردادهای هوشمند و پس ازآن به بررسی کارکرد قراردادهای هوشمند 

در بازارهای مالی پرداخته شده است.

رشوندو همکاران
1398

قصد متعاملین در قراردادهای 
هوشمند: شرایط اعتبار و شیوه احراز 

آن

این تحقیق به روش اسنادی و با رویکردی تحلیلی بامطالعه تطبیقی حقوق آمریکا به عنوان خاستگاه قراردادهای 
هوشمند، درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که شیوه های احراز قصد متعاملین و مبنای طراحی این شیوه ها 
چیست؟ و این شیوه ها از منظر حقوقی تا چه حّد معتبر است؟ در این خصوص ضرورت دارد تا ابتدا مفهوم 
قراردادهای هوشمند موردبررسی قرارگرفته و سپس مکانیسم احراز قصد متعاملین و زیرساخت های الزم و مبانی 

و اعتبار حقوقی آن ها، در این قراردادها تحلیل گردد.
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خالصه نتایج پژوهشعنوان مقالهنویسندگان

اوشیلدز و همکاران
1398

قراردادهای هوشمند: توافقات حقوقی 
کچین در پرتو بال

قابلیت  اثبات،  به  مربوط  مسائل  همچون  به خصوصی  چالش های  با  شدن  الزم االجرا  مسیر  در  قراردادها  این 
کم مواجه می باشند،  اجرایی شروط سلب کننده دفاع، صالحیت قضایی و مسائل مربوط به انتخاب قانون حا
ضمن اینکه علی رغم وجود ویژگی خود اجرایی همواره نیاز به عامل انسانی برای حل اختالفات ناشی از این 
قراردادها وجود دارد. به دلیل بدیع بودن فناوری این قراردادها، هنوز قوانین به خصوصی در مورد آن ها در نظامات 
حقوقی به تصویب نرسیده و کشورهای پذیرنده آن، از قواعد و اصول حقوقی سنتی در توجیه مشروعیت آن ها با 

حقوق موضوعه استفاده می نمایند.

جمالیان پوروعلی 
پور فالح پسند

1399

بررسی تأثیر قراردادهای هوشمند بر 
حرفه حسابداری و حسابرسی

تشریح  ضمن  و  معرفی شده  اجمااًل  اتوماتیک  اتوماسیون  روند  و  مصنوعی  هوش  اشیاء،  اینترنت  مقاله  این  در 
از  حسابرسی  و  حسابداری  حرفه  بر  آن  تأثیر  هوشمند،  قراردادهای  پدیدآورنده  پایه  فّناوری  به عنوان  کچین  بال
دیدگاه بسیاری از صاحب نظران مطرح می شود. سپس قراردادهای هوشمند موردبررسی قرارگرفته و جایگاه آن در 

حسابداری و خدمات حسابرسی بحث خواهد شد.

نصیری اقدم
1399

فناوری زنجیرٔه بلوک، قراردادهای 
هوشمند و آیندٔه علم حقوق

کچین و قراردادهای هوشمند، علم  هدف از این مقاله پرداختن به این پرسش است که با توجه به ظهور فناوری بال
حقوق دچار چه تحوالتی خواهد شد؟ با توجه به قابلیت این فناوری در تأمین حقوق مالکیت، اجرای کم هزینٔه 
زمینه های  در  حقوق  علم  که  می شود  استدالل  مقاله  این  در  تقلب،  از  جلوگیری  و  شفافیت  ایجاد  قراردادها، 
مختلفی چون تعریف و تضمین حقوق مالکیت، حقوق قراردادها، قواعد حقوقی ناظر بر مبارزه با فساد و ایجاد 
شفافیت، حقوق تجارت، به ویژه درزمینٔه حقوق شرکت های سهامی و ابزارهای پرداخت به طور شگرفی متحول 
خواهد شد و کدهای رایانه ای عهده دار امر حکمرانی خواهند شد. پذیرش این موضوع، هم از حیث آموزش علم 

حقوق و بازار کار آن حائز اهمیت است و هم از حیث آمادگی برای مواجهه با پدیده های جدید.

مافی و ناصر
1400

واکاوی مکانیسم احراز اهلیت 
متعاملین در پیاده سازی قراردادهای 

هوشمند در حقوق ایران

احراز اهلیت متعاملین در قراردادهای هوشمند نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی در دو مرحله پیش از معامله 
و هنگام آن مطرح می گردد. افراد برای انعقاد این عقد باید نسبت به اخذ مجوز استفاده از امضای دیجیتالی و 
تملک ارزهای مجازی اقدام نمایند. مجوزهای بیان شده در صورتی به آنان تعلق می گیرد که اهلیت آن ها برای 
معامله از سوی مراجع صالح تأیید گردد به گونه ای که اگر فردی فاقد اهلیت بوده یا اهلیت وی بعدها زایل شود، 
چنین مجوزی به وی تعلق نگرفته یا باطل می شود. این شرایط درصورتی که شخصی حقیقی یا حقوقی معامالت 
کشف  گردد. در شرایط خاص امکان  خود را توسط سازمان های مستقل نامتمرکز منعقد نماید نیز باید رعایت 

اهلیت طرف معامله از طریق اوراکل ها نیز موجود است.

جدول 3- پیشینه تحقیقات خارجی

خالصه نتایج پژوهشعنوان مقالهنویسندگان مقاله

براسیالی و همکاران
2018

به کارگیری قراردادهای هوشمند 
برای مدیریت منابع آب در شهرهای 

هوشمند

کیفیت خدمات شهری  شهرهای هوشمند از فناوری های مختلف اطالعات و ارتباطات )ICT( برای ارتقای 
شخصی،  داده های  به  ایمن  و  منصفانه  دسترسی  برای  هوشمند  قراردادهای  از  استفاده  می کنند.  استفاده 
هویتی و تعامل بین کاربران در شهرهای هوشمند، استفاده از قراردادهای هوشمند باعث برتری رقابتی و افزایش 
رضایتمندی مشتری می گردد. ارتباطات هوشمند، اینترنت اشیا بیک دیتابرمحتوای قراردادهوشمندموثر است 
کارایی و ارتقاء سطح کیفیت خدمات شهری و گسترش چرخه استاندارد و شبکه  که اجرای آن باعث افزایش 

ابری بر مدیریت منابع آب می شود.

دای و یو
2019

استفاده از قرارداد هوشمند مبتنی بر 
کچین برای فعال کردن حسابرسی بال

صنایع می توانند از حسگرهای هوشمند و IoT برای بهبود اساسی فرایندهای تولید استفاده کنند. این ابزارهای 
واقعی  زمان  در  نظارت  و  حسابرسی  به  دستیابی  به منظور  حسابرسان  توسط  می توانند  همچنین  پیشرفته 
کچین و قراردادهای هوشمند باید برای غلبه بر چالش های جدید در تحول به سمت  مورداستفاده قرار گیرند. بال
گیرند. استفاده از توافق سطح خدمات در قراردادهای هوشمند برای پیاده سازی  حسابرسی مورداستفاده قرار 
فرایندهای حسابداری و حسابرسی در شبکه ابری که منجر به افزایش اعتمادوشفافیت بیشتر می شود همچنین 

کید بر شبکه ارزش و ارزش آفرینی در فرایندهای حسابرسی وتمرکزبرمشتری. تأ

عمر و همکاران
2019

استفاده از قرارداد هوشمند برای 
آزمایش بالینی

کچین وقراردادهوشمند برای مقابله با چالش های  مقاله به این بحث می پردازد که چگونه می توان از فناوری بال
کچین و قرارداد هوشمند در صحت تراکنش های مالی  مدیریت داده در آزمایش های بالینی استفاده کرد. از بال
و تجاری بدون دخالت واسطه هااستفاده می شود. تمرکز بر پذیرش فناوری های و مقابله با چالش های مدیریت 

داده در آزمایش های بالینی، ثبت نام بیمار کاربرد داروی جدید مورداستفاده قرارمی گیرد.
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کامپلو و همکاران
2019

مشکل مسیریابی خودرو با توافق 
سطح خدمات: مطالعه موردی در 

. یع دارو بخش توز

یاضی برای مدیریت قرارداد و مقابله با یک مشکل مسیریابی ثابت خودرو باتمرکزبر  در این مقاله، یک مدل ر
بهسازی شیوه های اجرا توسعه داده می شود که مشتریانی را با تحویل های روزانه متعدد و توافق نامه های سطح 
یخ های عرضه و تمرکز بر خدمات مشتری مدنظر قرار می دهد. در  خدمات مختلف مانند پنجره های زمانی، تار

اجرای توافق سطح خدمات به ضمانت اجرائی قرارداد توجه خاص می شود

یو و همکاران
2019

سیستم پایش کیفیت غذا بر اساس 
قراردادهای هوشمند و مدل های 

یابی ارز

یابی کیفیت، کیفیتی هوشمند را ارائه می کند استفاده از  این مقاله با ترکیب قراردادهای هوشمند و مدل های ارز
یتم های یادگیری ماشینی در تولید آب میوه و مواد  شبکه های هوشمند، اتوماسیون رباتیک، شبکه عصبی و الگور

غذایی مبتنی برقرارداهای هوشمندمی تواند باعث افزایش فروش وسوداوری گردد.

حیدری و بویا
2019

تأمین منابع مبتنی بر کیفیت 
خدمات برای پردازش گراف در 

مقیاس بزرگ در محیط های رایانش 
ابری: پردازش گراف به عنوان سرویس.

و  توافق سطح خدمات  بزرگ معرفی می شود. همچنین  گراف در مقیاس  بار پردازش  اولین  برای  این مقاله  در 
کیفیت خدمات موردنیاز را برای تأمین ترکیب مناسب منابع به منظور به حداقل رساندن هزینه پولی عملیات 
یادی دارد. همچنین زمان اجرا  در نظر می گیرد. اعتمادسازی میان شرکای تجاری بر توافق سطح خدمات تأثیر ز
کاهش می دهد و باعث رشد و افزایش  گراف مانند را تا ٪10-٪15  را در مقایسه با دیگر چارچوب های پردازش 

تجارت جدید می شود.

کادیس و  پاپا
همکاران

2019

توافق سطح خدمات مشترک و 
مدیریت اعتماد مبتنی بر شهرت در 

فدراسیون های ابری.

در این مقاله، یک راه حل مشترک توافق سطح خدمات و مدیریت اعتماد مبتنی بر شهرت برای محیط ابری 
فدرال پیشنهاد می شود. توافق سطح خدمات معیارهای عملکرد را به وضوح تعریف و عملکرد واقعی برنامه های 
کاربردی ابری مستقرشده را اندازه گیری و میان مشتریان تجاری اعتمادسازی می کند و باعث ایجاد حفاظت 
دوجانبه و آرامش خاطر بین طرفین می شود. اجرای موثرتوافق سطح خدمات باعث حفاظت دوجانبه وبرتری 

رقابتی می شود. همچنین بهسازی زیرساخت ها می بایست در توافق سطح خدمات مدنظر قرار گیرد.

یعقوبی و ماروسی
2019

یتم  شبیه سازی و مدل سازی الگور
بهینه سازی چندوجهی بهبودیافته 

گاه از  برای ترکیب سرویس وب آ
کیفیت خدمات با توافق سطح 

خدمات در محیط های ابری.

یتم بهینه سازی بهبودیافته برای ترکیب سرویس وب  در این مطالعه، بر اساس شیوه نامه تدوین شده، یک الگور
برای بهبود کیفیت خدمات و درعین حال شفافیت بیشتر در ارائه خدمات و درنهایت رضایت از توافق سطح 
خدمات پیشنهادشده است. تطابق قصد طرفین بر توافق سطح خدمات تأثیر مثبت دارد. نتایج شبیه سازی 
کیفیت سطح خدمات نرمال شده را تا 5۷ درصد در مقایسه با سایر رویکردها، به ویژه برای مشکالت  افزایش 

ترکیب سرویس با توافق سطح خدمات نشان می دهد.

آویژه و همکاران
2019

محاسبات قابل تأیید با استفاده از 
قرارداد هوشمند

رایانش ابری پیشرو انقالب اینترنت است و به سرعت تبدیل به داغ ترین موضوع در فناوری اطالعات می شود. 
، عدم شفافیت و اعتماد رنج می برد. قرارداد هوشمند با ویژگی های  رایانش ابری و محاسبات آن ذاتًا از تمرکز
نوآورانه اش مانند تمرکززدایی و تغییرناپذیری به محاسبات ابری اضافه می شود و باعث ارتقاء سرعت، افزایش 

کارایی وقت باال می گردد.

فان و همکاران
2019

قرار دادن داده ها در مراکز داده 
یع شده برای بهبود توز

توافق سطح خدمات و هزینه شبکه.

یع شده باهدف به حداقل رساندن هزینه عملیاتی ناشی  در این مقاله، مشکل قرار دادن داده ها در مراکز داده توز
از جریمه نقض تأخیر توافق سطح خدمات و ارتباطات شبکه بین مرکز داده، با فرض اینکه هر داده دارای کپی 
 )K )K-CDP یتم قرار دادن داده مبتنی بر خوشه در سطح داده K است، بررسی می شود. همچنین یک الگور
توافق سطح  برای ایجاد مزیت اقتصادی پیشنهادشده است. همچنین بهسازی زیرساخت ها می بایست در 
خدمات مدنظر قرار گیرد. اجرای توافق سطح خدمات باعث بهبود ارتباطات طرفین قرارداد و ذینفعان می شود.

الوانیا و همکاران
2019

یتم زمان بندی وظایف چندهدفه  الگور
بر اساس توافق سطح خدمات و زمان 

پردازش مناسب برای محیط ابری.

کار در  کلی تخصیص  گستردگی  کاهش  کار و  این مقاله به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد زمان بندی 
یتم زمان بندی کار  یتم زمان بندی به نام های TBTS )الگور ابرها، با به کارگیری اتوماسیون مدیریت فرایند، دو الگور
یتم تعادل بار مبتنی بر توافق سطح سرویس( را پیشنهاد می کند. شفاف سازی  مبتنی بر آستانه( و SLA-LB )الگور

انتظارات طرفین بر کیفیت توافق تأثیرگذاری دارد و باعث جلوگیری از مشکالت می شود

کاسوال و همکاران
2019

یک روش جدید امنیت از طریق 
یابی امنیت  طراحی: مدل سازی و ارز
توسط توافق سطح خدمات با رویکرد 

کمی

باتمرکزبر  امنیتی  خدمات  سطح  توافق نامه های  بر  مبتنی  طراحی  با  امنیت  جدید  متدولوژی  یک  مقاله  این 
از چرخه حیات  و  ادغام شود  توسعه مدرن  فرایندهای  در  که می تواند  ارائه می کند  را  اجرا  بهسازی شیوه های 
کاماًل خودکار بدون بهره گیری از عوامل انسانی، با دقت باال و بدون خطاهای  یسک به روشی تقریبًا  مدیریت ر

انسانی پشتیبانی کند. در اجرای توافق سطح خدمات به ضمانت اجرائی قرارداد توجه خاص می شود

شف و سوبرامانیان
2019

کچین و  مدل سازی به وسیله بال
قرارداد هوشمند توافقنامه برای 

بازارهای بیمه

کچین به طور خاص برای صنعت بیمه است.  هدف این مقاله مدل سازی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بال
به کارگیری محتوای هوشمند، ارتباطات هوشمند و افزایش رفاه اجتماعی دربندهای قرارداد هوشمند منجر به 

کاهش هزینه های مبادله ای و افزایش کارایی می گردد.
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سندهیل کومار و
جایسنکر

2019

یک چارچوب مدیریت منابع خودکار 
برای به حداقل رساندن نقض توافق 

سطح خدمات و مذاکره در ابر 
مشترک

گرفتن  در این مقاله، با تمرکز بر انتظارات مشتری، یک مدل چارچوبی برای تأمین پویا و مؤثر منابع با در نظر 
چارچوب  است.  طراحی شده  آن ها  جریمه  با  جانبی  به صورت  خدمات  سطح  توافق  مختلف  دسته های 
پیشنهادی خدماتی بر اساس عوامل راهگشا برای مشتری از سرورهای ابری به هم پیوسته خود درخواست می کند 
خدمات می دهد و دارای یک سیاست مذاکره توافق سطح خدمات برای به حداقل رساندن هزینه جریمه و به 
حداکثر رساندن مشتری مداری با کاهش تخلفات توافق سطح خدمات است. اجرای موثرتوافق سطح خدمات 

باعث حفاظت دوجانبه وبرتری رقابتی می شود.

پین هریو و کاو یک
2020

خدمات ورزشی معمولی: مجموعه 
داده های مربوط به توافقنامه جمعیتی، 

فراوانی و سطح خدمات

که در یک مرکز ورزشی فعال  کاربران در طول دوره ای  که توسط  را  از خدمات مختلف  این مقاله مجموعه ای 
هستند و همچنین رفتار آن ها ازنظر فراوانی خود مرکز ورزشی و نوع کالس هایی که ترجیح می دهند در آن شرکت 
کنند، توصیف می کند. هر مشاهده در مجموعه داده مربوط به یک کاربر است، مجموعه داده با داده های واقعی 
یابی،  می تواند برای تحقیقات درزمینٔه هایی مانند حفظ و افزایش رضایتمندی مشتری، یادگیری ماشینی، بازار

دانش عملی و موارد دیگر مفید باشد. تطابق قصد طرفین بر توافق سطح خدمات تأثیر مثبت دارد.

لئو و همکاران
2020

قیمت فروش و سطح خدمات در یک 
پلت فرم خدمات آنالین اختصاصی: 

پویایی تحت کیفیت مرجع رقابتی.

در این مقاله مدل کنترل بهینه پیشنهادشده است که در آن یک تولیدکننده، محصولی فیزیکی تولید می کند و آن 
را از طریق یک برنامه مبتنی بر پلتفرم )زیرساخت مناسب( می فروشد که متعاقبًا خدماتی را برای محصول در یک 
افق زمانی محدود ارائه می کند. برای بهبود کیفیت خدمات پلتفرم شخص ثالث، ارتقاء فناوری، سطح کیفیت 
مرجع پلتفرم رقیب وبرتری رقابتی و حفظ مشتری در شرایط رقابتی نقش مهمی ایفا می کنند. اعتمادسازی میان 

یادی دارد. شرکای تجاری بر توافق سطح خدمات تأثیر ز

کامل و همکاران
2020

مدل سازی و تأیید سیستم های ابری 
مبتنی بر توافق سطح خدمات; یک 

رویکرد مبتنی بر سیستم های واکنشی 
دارای دو گراف.

در این مقاله یک رویکرد رسمی مبتنی بر سیستم های واکنشی دو گرافی )BRS( و تکنیک های بررسی مدل برای 
مدل سازی و تأیید رفتارهای تعاملی سیستم های محاسبات ابری مبتنی بر توافق سطح خدمات پیشنهادشده 
است. بر اساس این مقاله، تطابق قصد طرفین قرارداد، ایجاد مرزهای ارتباطی، بهبود ارتباطات، شفاف سازی 

رفتارهای تعاملی و انتظارات مشتریان را در پی دارد.

تونگ و همکاران
2020

ارائه طرح زمان بندی موازنه بار پویا 
تحت محدودیت های توافق سطح 

خدمات در رایانش ابری.

یتم برنامه ریزی وظیفه متعادل سازی بار پویا با در نظر گرفتن چالش ها و محدودیت های  در این مقاله، یک الگور
توافق سطح سرویس پیشنهاد می شود تا عدم تعادل بار ماشین های مجازی )VMs( و نرخ رد کار را کاهش دهد. 

شفاف سازی انتظارات طرفین بر کیفیت توافق تأثیرگذاری دارد و باعث جلوگیری از مشکالت می شود.

بیسواس و همکاران
2020

پیش بینی رگرسیون خطی برای کاهش 
مصرف انرژی و نقض توافق سطح 
خدمات در حوزه محاسبات ابری 

. سبز

در اینجا، یک مدل جدید پیش بینی رگرسیون خطی و رویکرد یکپارچه سازی ماشین مجازی بر اساس عوامل 
یاد انرژی و نقض توافق سطح خدمات  کاهش مصرف بسیار ز راهگشا برای افزایش ضمانت اجرائی قرارداد و 
)با توجه به قوانین حقوقی نامشخص( پیشنهادشده است. اجرای توافق سطح خدمات باعث بهبود ارتباطات 

طرفین قرارداد و ذینفعان می شود.

ژابن همکاران
2020

یک سیستم سالمت مبتنی بر 
کچین باقابلیت های قراردادهای  بال

هوشمند

دولت ها برای تجزیه وتحلیل نیازهای سالمت شهروندان خود بر داده های جمع آوری شده تکیه می کنند. چنین 
که تحت اهداف تجاری  داده هایی معمواًل به صورت پراکنده توسط چندین آژانس و نهاد جمع آوری می شوند 
کچین در فضای ابری با  مختلف قرار می گیرند. بررسی و اجرای سیستم سالمت بخش بهداشت مبتنی بر بال
بخش  در  شهروندان  نیازهای  و  هوشمند  مشتریان  دانش،  هوشمند سازی  بررسی  هوشمند،  قرارداد  از  استفاده 
سالمت بر محتوای قرارداد هوشمند در شبکه ابری و اجرای سیستمی که دسترسی، صحت و امنیت داده های 

پزشکی را در یک محیط بسیار هماهنگ تضمین کند.

مک مور و همکاران
2020

استفاده از قرارداد هوشمند در صنعت 
آب و برق

استفاده از قراردادهای هوشمند بجای قراردادهای سنتی کاغذی بسیار مهم است زیرا قراردادهای هوشمند برای 
یادی نیاز ندارندوباعث افزایش کارایی وسوداوری  بایگانی و ذخیره سازی اسناد و امنیت به فضای ذخیره سازی ز
و مشتریان  فرایند دیجیتال، هوشمند سازی دانش  اتوماسیون  تأثیرگذاری  و تحلیل  بررسی  می شوند همچنین 

هوشمند برقرارداهای هوشمند در ثبت اسناد الکترونیکی.

ژان و همکاران
2020

مکانیسم تشویقی برای به 
اشتراک گذاری داده ها بر اساس 
کچین با قراردادهای هوشمند بال

سطح  افزایش  و  متقابل  اعتماد  روابط  شکل گیری  به  مربوط  چالش های  داده ها،  اشتراک گذاری  به  فرایند  در 
کچین با قرارداد هوشمند دارای مزیت طبیعی این است که می تواند  مشارکت کاربران هنوز حل نشده است. بال
بر  وب سایت  کیفیت  و  کچین  کندتاثیربال فعال  کاربران  از  یادی  ز تعداد  رابین  خودکار  تراکنش های  و  اعتماد 
قرارداد هوشمند با تمرکز بر شبکه ارزش و ارزش آفرینی نگرش شبکه ای می توانند امنیت، اعتماد و تراکنش های 
خطرات  کاهش  و  روندها  خودکار  اجرای  به  منجر  که  کند  فعال  کاربران  از  یادی  ز تعداد  رابین  خودکارمانی 

پیاده سازی و عملیاتی و طراحی می شود.
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چن و همکاران
2020

طرح احراز هویت با استفاده از قرارداد 
هوشمند توافقنامه

روش های احراز هویت عمدتًا از رمز عبور یا گواهی دیجیتال استفاده می کنند، این روش ها به دلیل صدور گواهی 
برای مدیریت ناخوشایند هستند یا مستعد حمله هستند زیرا رمزهای عبور به راحتی شکسته می شوند. استفاده 
ایمن  به طور  IoT می توانند  که دستگاه های  تا اطمینان حاصل شود  قراردادهای هوشمند پیشنهاد می شود  از 
از پشتیبانی دیجیتالی هوشمند، اینترنت اشیا، سازگاری  را انجام دهند. استفاده   Wi-Fi احراز هویت شبکه
و پذیرش فناوری های دیجیتال و فرهنگ دیجیتال در قراردادهای هوشمند برای سامان دهی طرح های احراز 

هویت سیستم های پرداخت مالی در صنعت بانکداری که بسیارموثر است.

هوآنگ و همکاران
2020

تحقیق و بررسی قرارداد هوشمند 
کچین توافقنامه مبتنی بر بال

یادی از  ، امنیت خود را قربانی بهبود تمرکززدایی می کند؛ بنابراین اتر یوم با تعداد ز قرارداد هوشمند در فضای ابر
کاربران مشکل شدید دارد و سهل انگاری کاربران در قرارداد کدگذاری کل شبکه اتر یوم را تهدید می کند. اجرای 

کامل قرارداد هوشمند باعث افزایش سودآوری می شود.

شارما و همکاران
2021

یع کچین و سیستم های توز بال

است.  اخیر  دوره  در  فنی  نوآوری های  مهم ترین  از  یکی  ابری  شبکه  در  توافقنامه  هوشمند  قرارداد  و  کچین  بال
محیط دیجیتال و هم افزایی درون شبکه ای بر موفقیت قرارداد هوشمند توافقنامه تأثیرگذار است قرارداد هوشمند 
توافقنامه یک سیستم مبادله پول شفاف با امنیت غیرقابل انکار برای حل مشکل هویت دیجیتال است که منجر 

به شفافیت بیشتر می شود.

کارالپودی  کا وارما
همکاران

2021

کچین  بررسی سیستماتیک بال
وقراردادهوشمند برای اجرای مدیریت 

رضایت

قدرت  و  تغییرناپذیری   - خود  منحصربه فرد  ویژگی های  دلیل  به   ، کار به  آغاز  وقراردادهوشمنداز  بلکچین 
کرده است. این فناوری در حال حاضر به غیراز ارزهای رمزنگاری شده  یادی را به خود جلب  غیرمتمرکز توجه ز
در حوزه های مختلفی مانند مراقبت های بهداشتی، اینترنت اشیا، مدیریت داده ها و ... در حال پیاده سازی 
یادی در ادغام این فناوری  است. ازآنجایی که این فناوری نوظهور است، محققان و سازمان ها با چالش های ز
به  که  فرایندهای ضروری در یک سازمان است  از  زمینه های دیگر مواجه هستند. مدیریت رضایت یکی  در 
کچین، مشتریان هوشمند، اتوماسیون  دلیل قوانین حفظ حریم خصوصی در حال تحول است. استفاده از بال
خصوصی،  حریم  داده های  مدیریت  درقراردادهوشمند  دانش  هوشمند سازی  اشیا،  اینترنت  دیجیتال،  فرایند 
و  مشتری  رضایت  به  منجر  که  است  کارا  بسیار  داده  ذخیره سازی  و  هویت  مدیریت  بهداشتی،  مراقبت های 

افزایش امنیت سایبری می شود.

پرانتو و همکاران
2021

هوشمند سازی بخش کشاورزی با 
کچین و قرارداد هوشمند بال

با  است.  عقب  بخش ها  سایر  به  نسبت  فناوری ها  جدیدترین  از  استفاده  ازنظر  همچنان  کشاورزی  بخش 
کاماًل خودکار کنیم  کچین، قراردادهای هوشمند و دستگاه های اینترنت اشیا، می توانیم فرایند را  استفاده از بال
کچین، رایانش ابری، محتوای  کنیم. استفاده از بال کشاورزان و مشتریان ایجاد  و درعین حال اعتماد را در بین 
هوشمند و اینترنت اشیا، در قراردادهای هوشمند می توان کاهش خطای انسانی فرایند پردازش قبل از برداشت و 
کید بر فناوری رباتیک و فرایندها در اجرای پروژه ای مکانیزه  پس از برداشت را در بخش کشاورزی سیستمی کندتا

کاشت داشت و برداشت.

باشار و همکاران
2021

کچین و  حرکت به سمت فناوری بال
قرارداد هوشمند در محیط انرژی

مدیریت و تبادل انرژی به طور فزاینده ای از حالت های متمرکز به سلسله مراتبی تغییر کرده است. مسائل متعددی 
از  اطمینان  به  نیاز  و  مشتری  داده های  ذخیره سازی  ازجمله  است،  آمده  وجود  به  غیرمتمرکز  انرژی  بخش  در 
کچین بر موفقیت قراردادهوشمنددر شبکه  یکپارچگی داده ها، انصاف و پاسخگویی در مرحله تراکنش. تأثیر بال
و  امنیتی  و نگرانی های  کیفیت وب سایت  باهوش مصنوعی،  کچین  ادغام بال  ، ابری، ذخیره سازی غیرمتمرکز

حفظ حریم خصوصی بسیار باالست که نهایتًا باعث برتری رقابتی و کاهش هزینه می گردد.

بانگ نوم کول و 
همکاران

2021
کچین در تایلند بررسی مقطعی بال

کچین، یک پایگاه داده غیرمتمرکز که همکاری، شفافیت و امنیت را تشویق می کند. کاربرد فناوری  فناوری بال
هم افزایی  اطالعات،  پیشرفته  آنالیز  و  دیتا  بیک  از  متأثر  ازقراردادهوشمند  استفاده   ، ابر فضای  در  کچین  بال
هزینه  کاهش  درنهایت  شرکت  سودآوری  و  امنیت  شفافیت،  به  منجر  که  مالی  حوزه های  در  درون شبکه ای 

سرمایه ای و صرفه جویی در زمان و هزینه می شود.

ترن
2021

بررسی و کاربرد قرارداد هوشمند 
کچین در  توافقنامه مبتنی بر بال

حسابداری و حسابرسی

کچین، قراردادهای هوشمند از پروتکل ها و رابط های کاربری برای تکمیل تمام مراحل  با توسعه عمیق فناوری بال
آن  روی  را  شخصی سازی شده  کد  منطق  تا  می دهد  را  امکان  این  کاربران  به  قرارداد،  فرایند  می کنند  استفاده 
کچین فن آوری قرارداد دارای ویژگی های عدم تمرکز است، استقالل، مشاهده پذیری، تأیید  پیاده سازی کنند بال
پذیری و اشتراک اطالعات. استفاده از پشتیبانی دیجیتالی هوشمند، قراردادهای چند امضایی، رایانش ابری، 
گسترده ای در پرداخت های مالی دیجیتال، فروش دارایی های و  اینترنت اشیا در قراردادهای هوشمند به طور 

سایر زمینه ها ازجمله حسابداری و حسابرسی مورداستفاده قرارمی گیرند.
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موخوپودهایا و 
وینایاکا

2021

کچین مبتنی بر قرارداد هوشمند  بال
توافقنامه برای شبکه مراقبت های 

بهداشت

گسترده ای در حال  به طور  و درمانی  اینترنت اشیا در خدمات بهداشتی  ابری،  رایانش  از  برای استفاده  تقاضا 
باید به شیوه ای بسیار امن منتقل و ذخیره شوند. فناوری  افزایش است. داده های تولیدشده در این شبکه ها 
قراردادهای  کمک  با  سالمت  الکترونیک  پرونده  داده های  یکپارچگی  و  خصوصی  حریم  حفظ  به  کچین  بال

هوشمند که اعتبار کاربران را تأیید و محرمانه بودن شبکه را حفظ می کند، کمک می کند

مو سکان همکاران
2021

طراحی قراردادهای هوشمند مالی بر 
کچین های مجاز و عمومی روی بال

کسب وکارها شده است. سازگاری و پذیرش  قراردادهای هوشمند باعث منسوخ شدن خدمات واسطه ای در 
قراردادهای  دربسترتدوین  خدمات  سطح  توافق  و  هوشمند  تحلیل  دیجیتال،  فرهنگ  دیجیتال،  فناوری های 

هوشمند تأثیرگذار هستند

گیالین همکاران
2021

یابی کارکردقراردادهوشمند در  ارز
بخش کشاورزی

کچین وقراردادهوشمند در حوزه کاربرد بال
فناوری های  از  استفاده  برای  نوآورانه  روش های  به کارگیری  و  توسعه  طراحی،  جهت  به  هوشمند  کشاورزی 
اطالعات و ارتباطات مدرن مانند استفاده از شبکه ابری، اینترنت اشیا، یادگیری ماشینی برای حرکت به سمت 

کشاورزی پایدارتر مورداستفاده قرارمی گیرد.

6.روش شناسی پژوهش
با توجه به اینکه پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و تبیین 

خدمات  سطح  توافقنامه  هوشمند  قرارداد  بر  مؤثر  عوامل 

از  و  بنیادی  هدف  لحاظ  از  است  آن  برای  الگویی  ارائه 

که با استفاده  کتشافی است  نظر نتیجه، جزو پژوهش های ا

پیشینه  مطالعه  و  خبرگان  نظر  از  استفاده  و  یکردکیفی  ازرو

توسط  اساسًا  بنیاد  داده  نظریه  است.  شده  انجام   موضوع 

)گلیسر  است  شده  پرداخته  ساخته  و  واستراوس  گلیسر 

واستراوس، 1963(. آن ها نظریه داده بنیاد را این طور تعریف 

به طور  که  داده هایی  اساس  بر  نظریه ها  کشف  کردند: 

تحلیل  و  ی  گردآور اجتماعی  پژوهش  یک  در  سیستماتیک 

که  نظریه ای  با  را  کار  پژوهشگر  روش  این  در  است.   شده 

عرصه  در  را  کار  بلکه  نمی کند  شروع  دارد  ذهن  در  قبل  از 

از درون داده های  یه  تا نظر واقعیت آغاز می کند و می گذارد 

)پانگنوم  شود  پدیدار  می کند  ی  جمع آور که  واقعی  و  کیفی 

که از این طریق از داده ها  کول و همکاران، 2021(. نظریه ای 

استخراج  شده باشد بیشتر ممکن است به واقعیت نزدیک 

بر  مفهوم  تعدادی  گذاشتن  هم  کنار  با  که  نظریه ای  تا  باشد 

مبنای تجربه یا صرفا حدس و گمان.

نمونه گیری

روش نمونه گیری با توجه به روش پژوهش مورداستفاده از نوع 

گلوله  بود. نمونه گیری  برفی  گلوله  و  -محور  یا معیار هدفمند 

است  مواقعی  برای  غیراحتمالی  نمونه گیری  روش  یک  برفی 

به راحتی قابل  شناسایی نباشند.  که واحدهای موردمطالعه 

بخش  یا  کمیاب  بسیار  واحدها  این  هنگامی که  به ویژه 

در  می دهند.  تشکیل  را  بزرگ  خیلی  جامعه  یک  از  کوچکی 

واحد  اولین  انتخاب  یا  شناسایی  از  پس  آمارگیر  روش  این 

واحد  دومین  انتخاب  و  شناسایی  برای  آن  از  نمونه گیری 

ترتیب  همین  به  می گیرد.  کمک  یا  استفاده  نمونه گیری 

بر  می شوند.  انتخاب  و  شناسایی  نمونه  دیگر  واحدهای 

ایجاد  طریق  از  پژوهشگر  نمونه گیری،  شیؤه  این  اساس 

ارتباطات شخصی با کسانی که عالقه مند به انجام مصاحبه 

می کند  درخواست  آن ها  از  هستند،  پرسشنامه  کردن  پر  یا 

ویژگی های  دارای  که  می شناسند  را  دیگری  اشخاص  گر  ا

معرفی  هستند،  مصاحبه  انجام  به  مایل  و  پژوهش  موردنظر 

و  کیفیت  با اطالعات  ی  جمع آور هدف  آنجایی که  از  کنند. 

شدندکه  انتخاب  نمونه هایی  جهت  همین  به  بود  قابل اتکا 

تصویر  بتوانند  و  باشند  برخوردار  قبولی  قابل  اطالعات  از 

پژوهش  در  نمایند.  ارائه  را  مطالعه  مورد  پدیده  از  مطمئنی 

به  می شود.  تعیین  نظری  اشباع  معیار  با  نمونه  تعداد  کیفی 

که  می رسد  نتیجه  این  به  پژوهشگر  که  زمانی  که  معنی  این 

ی  کامل تری را در اختیار و ، اطالعات  انجام مصاحبه بیشتر

این  در  است.  قبلی  اطالعات  تکرار  صرفا  و  نمی دهد  قرار 

ی اطالعات را متوقف می کند. حالت پژوهشگر جمع آور
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روش جمع آوری اطالعات

تحقیق  پیشینه  پایش  و  بررسی  اطالعات،  ی  جمع آور روش 

هدف  با  مطالعه،  این  در  بود.  خبرگان  از  عمیق  مصاحبه  و 

از  نفر   20 با  درمجموع  واقعی،  و  کیفی  اطالعات  ی  جمع آور

و  کامپیوتر  یابی،  بازار مدیریت  زمینه های  در  متخصص  اساتید 

ی اطالعات مصاحبه صورت گرفت  ی، مدیریت فناور حسابدار

مشاهده  یافتی  در اطالعات  در  تکرار  بعد  به   15 مصاحبه  از  که 

ی  گردآور یافت.  ادامه   20 مصاحبه  تا  اطمینان  برای  اما  شد؛ 

به   1400 سال  شهریورماه  تا   1400 سال  فروردین ماه  از  اطالعات 

به  پاسخ  راستای  در  مصاحبه،  پروتکل  سؤاالت  انجامید.  طول 

سؤاالت اصلی و فرعی تدوین شد. الزم به ذکر است که در حین 

مصاحبه، عالوه بر یادداشت نویسی، سؤاالت کاوشی نیز با توجه 

به شرایط مصاحبه و پاسخ های مصاحبه شوندگان مطرح شد.

جدول 4- دموگرافیک خبرگان

کد 
خبرگان

سابقه کارمدرک
جنسیت 

-سن
سابقه کارمدرککد خبرگان

جنسیت-
سن

سابقه کارمدرککد خبرگان
جنسیت-

سن

1
مدیریت 
بازرگانی

8مرد 45 سال15
مدیریت فناوری 

اطالعات
مرد16حسابداری 45 سال15زن 51 سال16

2
مدیریت 
بازرگانی

9مرد 42 سال13
مدیریت فناوری 

اطالعات
مرد16حسابداری 4۷ سال16زن 45 سال15

3
مدیریت 
بازرگانی

10مرد 48 سال18
مدیریت فناوری 

اطالعات
زن18حسابداری 53 سال1۷زن 4۷ سال1۷

4
مدیریت 
بازرگانی

11زن 46 سال1۷
مدیریت فناوری 

اطالعات
مرد15کامپیوتر 54 سال18مرد 52 سال16

5
مدیریت 
بازرگانی

12زن 43 سال15
مدیریت فناوری 

اطالعات
مرد1۷کامپیوتر 52 سال19زن 48 سال13

6
مدیریت 
بازرگانی

13مرد 46 سال14
مدیریت فناوری 

اطالعات
زن15کامپیوتر 51 سال20زن 44 سال14

۷
مدیریت 
بازرگانی

14مرد 49 سال14
مدیریت فناوری 

اطالعات
زن 49 سال23

روش تحلیل داده ها

از روش اشتراوس وکوربین برای تحلیل داده ها استفاده شد. 

کلمه  به  کلمه  نوشتن  و  داده ها  مداوم  مقایسه  با  پژوهشگر 

متن مصاحبه، مرور یادداشت ها و موارد ثبت شده و بررسی 

ی، جوهره اصلی  ی ساز ی، تفسیر و تئور فرایندهای مفهوم ساز

همکاران،  و  )زگیبه  نمود  کسب  را  به دست آمده  اطالعات 

ی  2020(. هر مصاحبه قبل از انجام مصاحبه بعدی کدگذار

 ، باز ی  کدگذار  ، منظور بدین  گرفت.  قرار  تحلیل  مورد  و 

متغیر  دنبال  به  پژوهشگر  گرفت.  انجام  انتخابی  و  ی  محور

داده ها،  مکرر  مرور  بود.  داده ها  در  موجود  فرایند  و  اصلی 

گرام هایی  کدها و طبقات پدیدار شده، یادآور نویسی ها و دیا

که در طول تحلیل داده ها نوشته می شد و نوشتن سناریوی 

کرد تا محقق متغیر اصلی مطالعه را مشخص  کمک  اصلی 

نمایند )ورهوف و همکاران، 2021(.
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7. یافته های پژوهش
و  تحقیق  پیشینه  در  منتخب  مقاالت  ی  جمع آور از  پس 

برای  مصاحبه  متن  آن،  ی  پیاده ساز و  مصاحبه  هر  انجام 

کیفی  ، وارد نرم افزار تحلیل داده های  ی باز کدگذار تحلیل و 

مکس کیودا 20 شد و پس از آن پژوهشگر سراغ مصاحبه های 

با  که  است  تحلیل  فرایندی   ، باز ی  کدگذار می رفت.  بعدی 

داده ها  در  آن ها  ابعاد  و  ویژگی ها  و  شناسایی  مفهوم ها  آن 

کشف می شوند )فان و همکاران، 2020(. در این مرحله متن 

هر مصاحبه چند بار خوانده و جمالت اصلی آن استخراج 

یا  و  مشارکت کننده  گفته  به  متنی  کدهای  به صورت  و 

ثبت  گفته ها(  از  پژوهشگر  )برداشت  داللت کننده  کدهای 

بایکدیگر  مفهومی  لحاظ  به  که  کدهایی  سپس  می شد. 

باز  کدهای  تعداد  درآمد.  دسته بندی  به صورت  بود،  مشابه 

ی  محور ی  کدگذار بعدی،  گام  بود.  کد  به دست  آمده،۷93 

به  مقوله ها  کردن  مرتبط  فرایند  از  است  عبارت  بودکه 

ی در محور یک مقوله صورت  کدگذار مقوله های فرعی، زیرا 

یکدیگر  ابعادبه  و  ویژگی ها  سطح  در  را  مقاله ها  و  می گیرد 

اولیه  دسته های  و  کدها  مرحله،  این  در  می کنند.  مرتبط 

مرتبط  یکدیگر  با  و  بودند  شده  ایجاد  باز  ی  کدگذار در  که 

مرحله  این  الزمه  گرفت.  قرار  مشترکی  محور  حول  بودند، 

با سایر  را  آنگاه پژوهشگر هر طبقه  بود.  کدها  مقایسه مداوم 

طبقات مقایسه می نمود تا اطمینان حاصل شود که طبقات 

که به  بر شرایطی  با تمرکز  از یکدیگر متمایز هستند، سپس 

آن  در  پدیده  که  زمینه هایی  می شد،  منجر  موردنظر  پدیده 

به کار  پدیده  کنترل  برای  که  استراتژی هایی  و  می داد  ی  رو

شد  مشخص  اصلی  متغیر  و  انتخابی  ی  کدگذار می رفت، 

شده،  طراحی  مدل  به  توجه  با   .)2021 همکاران،  و  )نوین 

پاسخ به سؤاالت مطرح شده به شرح زیر می باشد:

سطح -  توافقنامه  هوشمند  قرارداد  بر  مؤثر  علی  عوامل 

داللت  وقایعی  به  واژه  این  هستند؟  کدام  خدمات 

می شود؛  منتهی  پدیده ای  رشد  یا  وقوع  به  که  می کند 

به صورت  که  هستند  عواملی  علی  شرایط  بنابراین 

طبق  هستند.  ارتباط  در  پژوهش  موضوع  با  مستقیم 

اعتماد  قصد،  تطابق  مقوله های  انجام شده  تحلیل 

ی، آنالیز  ی میان شرکای تجار الکترونیکی، اعتماد ساز

ی  شفاف ساز هوشمند،  مشتریان  اطالعات،  پیشرفته 

هوشمند،  دیجیتالی  پشتیبانی  طرفین،  انتظارات 

دانش و مهارت شبکه ای، ارتباطات هوشمند، اینترنت 

کچین، محتوای هوشمند،  اشیا، تحلیل هوشمند، بال

کیفیت وب سایت به عنوان شرایط علی تعیین شدند. 

ی  شفاف ساز ی،  تجار شرکای  میان  ی  اعتماد ساز

سطح  توافق نامه  بر  قصد  تطابق  و  طرفین  انتظارات 

بر  نیز  علی  عوامل  سایر  و  دارند  مثبت  تأثیر  خدمات 

ی مثبت دارند. قراردادهوشمند خدمات تاثیرگذار

هوشمند -  قرارداد  در  راهبرد  بر  مؤثر  زمینه ای  عوامل 

شرایط  هستند؟  کدام  خدمات  سطح  توافقنامه 

در  که  هستند  شرایط  از  خاصی  مجموعه  زمینه ای 

یک زمان و مکان خاص جمع می شوند تا مجموعه ای 

با  و  آورند  وجود  به  را  مسایلی  یا  احوال  و  اوضاع  از 

توجه  با  دهند.  پاسخ  آن ها  به  خود  عمل/تعامل های 

مشخص  نهایت  در  گرفته  صورت  تحلیل های  به 

اجراء،  شیوه های  ابری،  رایانش  مقوله های  که  شد 

دیجیتال،  ی های  فناور ی  سازگار زیرساخت ها، 

که  می گیرند  قرار  دسته  این  در  دیجیتال  فرهنگ 

همگی تأثیر مثبت بر استراتژی تحول دیجیتال دارند.

هوشمند -  قرارداد  در  راهبرد  بر  مؤثر  مداخله گر  عوامل 

شرایط  این  هستند؟  کدام  خدمات  سطح  توافقنامه 

بر  تأثیر  ضمن  که  هستند  وضعیت ها  از  مجموعه ای 

ی اصلی، مداخله گری  راهبردها )کنش( و مقوله محور

این  در  که  می کنند  محدود  یا  تسهیل  را  عوامل  سایر 

عوامل  خطاهای  راه گشا،  عوامل  مقوله های  مطالعه 

انسانی، خطاهای طراحی، خطرات عملیاتی، خطرات 

شدند.  محسوب  مداخله گر  شرایط  جزء  ی  پیاده ساز

مثبت  تأثیر  استراتژی  ی  رو بر  که  راه گشا  عوامل  به جز 
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دارد سایر عوامل مداخله گر تأثیر منفی دارند.

ی مدل پارادایمی پیشنهادی کدام است؟ -  مقوله محور

ی  محور مقوله  می شود  باعث  که  ویژگی هایی  از  یکی 

یت  محور مقوله  می بایست  که  است  این  شود  تعیین 

آن  به  را  دیگر  مقوله های  سایر  بتوان  و  باشد  داشته 

یعنی  است؛  مهم  نیز  آن  تکرار  همچنین  و  داد  ربط 

به آن  که  کثر موارد نشانه هایی وجود داشته باشد  ا در 

ی  محور مقوله  که  گفت  می توان  کنند.  اشاره  مفهوم 

طبق  و  اساس  این  بر  است.  علی  شرایط  حاصل 

هوشمند  قرارداد  مقوله های  گرفته  صورت  تحلیل های 

ی  محور مقوله های  به عنوان  خدمات  سطح  توافقنامه 

ی توافق سطح خدمات بر قرارداد هوشمند  با تأثیرگذار

بر راهبرد  که تأثیر مثبت  در این پژوهش انتخاب شد 

تحول دیجیتال دارد.

قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات منجر به چه - 

راهبردی می شود؟

پدیده  از  که  هستند  خاصی  کنش های  برهم  یا  کنش ها 

مزیت  مقوله  مطالعه  این  در  که  می شوند  منتج  ی  محور

رقابتی تحول دیجیتال جزء راهبرد قرار گرفت.

سطح -  توافقنامه  هوشمند  قرارداد  در  راهبرد  اجرای 

خدمات منجر به چه پیامدهایی می شوند؟ پیامدها 

که  دانست  راهبرد  از  حاصل  خروجی های  می توان  را 

ضمانت  ارتباطات،  بهبود  مقوله های  مطالعه  این  در 

رقابتی،  برتری  و  دوجانبه  حفاظت  قرارداد،  اجرایی 

کارایی، افزایش فروش،  کاهش خطای انسانی، افزایش 

افزایش  باال،  دقت  و  سرعت  ارتقاء  ی،  سودآور افزایش 

، امنیت سایبری، صرفه جویی  اعتماد، شفافیت بیشتر

قرار  دسته  این  در  هزینه،  در  صرفه جویی  زمان،  در 

می گیرند. استراتژی تحول دیجیتال بر تمامی پیامدها 

ی مثبت دارد. تاثیرگذار

آیا اجرای قرارداد هوشمند توافق سطح خدمات منجربه - 

کنش های فروش با نظارت اعضای شبکه  رهگیری ترا

قرارداد  اجرای  می شود؟  طرفین  اعتماد  و  امنیت  و 

کچین  بال بستر  در  خدمات  سطح  توافق  هوشمند 

به  مربوط  اطالعات  تمام  که  می شود  باعث  کچین  بال

شوند.  گزارش  و  ثبت  موقع  به  خدمات  ارائه  و  فروش 

میان  سیستم،  نوع  این  ی  رو ذخیره شده  اطالعات 

گذاشته می شود.  ک  همه اعضای یک شبکه به اشترا

هک،  امکان  داده ها،  یع  توز و  ی  رمزنگار از  استفاده  با 

ی اطالعات ثبت شده، تقریبًا از بین  حذف و دستکار

کنش ها قابل ردیابی می باشند. می رود و تمامی ترا

8. روایی و پایایی پژوهش
طبقه بندی  برای  سیستماتیک  فرایند  یک  روایی،  فرایند   

که در  و دسته بندی مختلف است  یافتن مفاهیم  و  داده ها 

نیز حذف می کند.  را  دارند  با هم همپوشانی  که  حوزه هایی 

تا بتوانند  کیفی است  این یک روش محبوب برای محققان 

ی شده از مشاهدات، مصاحبه و مستندات  شواهد جمع آور

کنند  استخراج  را  فرعی  و  اصلی  مفاهیم  و  کرده  اثبات  را 

نظر  در  یه بندی  زاو نوع  چهار   .)2020 همکاران،  و  )کاسوال 

)مشارکت کنندگان(،  داده ها  منابع  بین  در  می شود:  گرفته 

نظریه ها، روش ها )مصاحبه، مشاهدات، اسناد و مدارک( و 

یه بندی  بین پژوهشگران مختلف. در این پژوهش از روش زاو

یک  از  بیش  از  استفاده  معنای  به  که  یاتحلیلی  پژوهشگر 

است  یافته  بازنگری  و  بررسی  برای  تحلیلگر  یا  پژوهشگر 

که  را  سوگیری  پتانسیل  این  روش  از  استفاده  شد.  استفاده 

ممکن است در مطالعه تک پژوهشگری رخ می دهد را از بین 

این  شد.  استفاده  کاپا  ضریب  از  پایایی  تأیید  برای  می برد. 

کنندگان  مشارکت  بین  نمرات  همبستگی  و  ثبات  ضریب 

ضریب  می شود.  نامیده  نیز  توافق  ضریب  که  می سنجد  را 

 -1 بین  عددی  اندازه ای  آن  بر  مبتنی  ی  آمار تحلیل  و  کاپا 

وجود  بیانگر  باشد  نزدیک تر   +1 به  چه  هر  که  است   +1 تا 

توافق متناسب و مستقیم می باشد. اندازه های نزدیک به 1- 

نشان دهنده وجود توافق وارون و عکس و اندازه های نزدیک 
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محاسبات  اساس  بر  می دهد.  نشان  را  توافق  عدم  صفر  به 

صورت گرفته در نرم افزار SPSS، میانگین ضریب کاپا در این 

که  گردید؛  مطالعه طبق جدول )5( میانگین 0/82 محاسبه 

نشان دهنده ضریب ثبات و همبستگی مناسب نمرات بین 

مشارکت کنندگان است. چنانچه مقدار این ضریب از 0/60 

بیشتر باشد پایایی وجود دارد.

کاپا جدول 5- محاسبه ضریب 

مقدارکاپامشارکت کننده

P10/۷9

P20/85

P30/83

P40/81

0/82میانگین ضریب کاپا

9. یافته ها
9-1.کد گذاری باز 

و  ویژگی  و  شناسایی  مقوله ها  و  مفاهیم  باز  ی  کدگذار در 

به صورت  موضوع  این  می شود  کشف  داده ها  در  آن ها  ابعاد 

جدول )6( می باشد.

کدگذاری باز جدول 6- 

برخی مفاهیممقوالت

کچین بال

کچین جلوگیری به عمل آید، مرکزداده ای  تراکنش همتا به همتا، راه کار هش باعث می شود تا از تقلب و تغییر اطالعات ثبت شده روی بال
کاماًل غیرمتمرکزاست، اطالعات ذخیره شده روی این نوع سیستم، میان همه اعضای یک شبکه به اشتراک  کچین ها در آن قرار دارند  که بال
یع داده ها، امکان هک، حذف و دستکاری اطالعات ثبت شده، از بین می رود، اطالعات در  گذاشته می شود، با استفاده از رمزنگاری و توز

ک ها با هم به صورت زنجیره ای مرتبط می شوند ک ها ثبت و بال بال

تطابق قصد
تطبیق انتظارات و الزامات با ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت، قصد انشاء، اراده باطنی و اظهار نشده ای است که سازنده عقد است و ابراز 
قصد انشاء، اراده ظاهری است که از ظواهر امر مثل متن قرارداد استنباط می شود و شرط تحقق عقد است، اراده انعقادقراردادطرفین، قصد به 

مفهوم ایجاد وضع جدید در عالم تصوراست، وجود تطابق قصد حین انعقاد عقد ضروری است

اعتماد الکترونیکی
کاربران،  گارانتی و ضمانت، حمایت اجتماعی، حفظ حریم خصوصی  سطح پذیرش فناوری توسط مشتریان، ارائه سرویس در محل، ارائه 

سطح دانش مشتریان نسبت به کاربری اطالعات، مدیریت شکایات، مکانیسم های ایجاد امنیت

رایانش ابری
برنامه ها توسط یک فضای  و  بیرونی، میزبانی اطالعات  به یک فضای  آن  به  پردازش های مربوط  و  آن  ، داده های  نرم افزار انتقال سورس یک 
خارجی، بجای یک هارد دیسک فیزیکی بر روی یک شبکه جهانی از مراکز داده های امن نگهداری می شوند، افزایش قدرت پردازش، امکان 

اشتراک داده ها و همکاری بیشتر با سایر افراد، امکان دسترسی امن به این داده ها از طریق تلفن همراه را بدون توجه به موقعیت مکانی کاربر

اعتماد سازی میان شرکای 
تجاری

اعتمادسازی، عاملی است اجتماعی که روابط تجاری را به یکدیگر پیوندمی زند و باعث عدم سواستفاده طرفین ازهم می شود. اعتمادسازی 
باعث تمرکز بر اعتبار و شهرت و صراحت در پای میز مذاکره می شود.

شفاف سازی انتظارات طرفین

انتظارات طرفین قرارداد، به عنوان استاندارد و نقطه مرجع مورداستفاده قرارمی گیرد
حس مسئولیت در همسوسازی انتظارات با عملکرد

مشخص شدن انتظارات کاری وحیطه مسئولیت های طرفین از یکدیگر
داشتن دانش کافی و کامل نسبت به انتظارات طرفین قرارداد می تواند مبنای رضایت قرارگیرد
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پشتیبانی دیجیتالی هوشمند
فناوری اطالعات هوشمند، مدیریت منابع دیجیتال، امنیت سایبری، امنیت فناوری اطالعات، انطباق با قوانین امنیتی، پشتیبانی هوشمند، 
تحلیل داده و کالن داده، فناوری دیجیتال، تجهیزات فناوری، مخزن داده هوشمند، مدیریت برنامه کاربردی، سامانه های اطالعاتی یکپارچه، 

مدیریت زیرساخت

رسانه های دیجیتال، تعامل بین کانال های سنتی، کانال های رسانه های اجتماعی، نشان گذاری یا بوک مارکینگ، ایمیل های مجوزدارارتباطات هوشمند

مشتریان هوشمند
یگران شبکه ای، نظام تصمیم گیری مشتری، روابط عمومی الکترونیکی  کردن ذهنی مشتری، نقش باز ، درگیر  ، نزدیک نگر الگوهای آینده نگر

مشتریان، اقتصاد مشارکتی

یابی هوش مصنوعیتحلیل هوشمند یتم های ژنریک در بازار تحلیل داده های بزرگ، داده ها در وب و موتورهای جستجوی بهینه، الگور

محتوای هوشمند
یاد کلیک و  یابی موفقی با استفاده از محتوای هوشمند، جذب ز محتوای ساختار یافته و هوشمند باقابلیت استفاده مجدد، کمپین های بازار

ترافیک، دربرگیری تگ های متا دیتا، باعث کنترل چرخه عمر محتوا می شود

دانش و مهارت شبکه ای

آموزش مدیران، داشتن سواد شبکه، پشتیبانی نظری و مفهومی، کسب دانش مدیریتی، تبیین
، استانداردسازی، تصمیم گیری علمی، روشن کردن مسیر شبکه، فهم و درک توسعه، فهم تغییر

، خلق، ارائه و کاربرد رسیدن به اهداف، اولویت بندی کارها و وظایف، رویه استاندارد جذب نیرو
دانش، برنامه ریزی راهبردی و استراتژیک، مهارت نفوذ و تأثیرگذاری، توان تحول و ایجاد تغییرات مثبت، مهارت شبکه سازی، مهارت های 
تصمیم گیری  عملیاتی  تجارب  بودن  تجربه  سریع،  تصمیم گیری  اطالعاتی،  مهارت های  ارتباطی،  مهارت های  انسانی،  مهارت های  رفتاری، 

اقتضایی، تشخیص زمان تغییر و تحول

کیفیت وب سایت
سازی،  ذخیره  ظرفیت  اطمینان،  قابلیت  تعامل،   ، کاربر توسط  تنظیم  قابلیت  یکپارچگی،  و  امنیت  استفاده،  قابلیت  اطالعات،  صحت 

، کیفیت محتوا، جبران خسارت پاسخگویی، اطمینان خاطر

بیگ دیتا و آنالیز پیشرفته 
اطالعات

کوتاه، پردازش و تحلیل اطالعات با سرعت بسیار باال، ذخیره  حجم عظیمی از دیتا، جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطالعات حجیم در زمانی 
برای  یکپارچه  و  جامع  سیستم های  تهیه  اطالعات،  ذخیره سازی  و  جمع آوری  برای  متعددی  دسته بندی های  اطالعات،  از  یادی  ز حجم 

دسته بندی های مرتب و کاربردی جهت کنترل اطالعات، اتخاذ تصمیمات هوشمندانه با بیگ دیتا

توافق سطح خدمات
نوع  به  مربوط  انتظارات  وفهرست بندی  توافق  است،  برون سپاری  و  تکنولوژی  فروش  قراردادهای  تمام  حیاتی  بخش  خدمات  سطح  توافق 
و  مناسب  سخت افزاری  زیرساخت  فیزیکی،  امنیت  وقفه،  مجاز  زمان های  پایداری،  سطح  کیفیت،  تعیین  مشتری،  خدمات  کیفیت  و 

یسک و گزارش دهی در ارائه خدمت ینگ، مدیریت ر مانیتور

قرارداد هوشمند
که در صورت وقوع شرایط خاصی اجرا می شود. برنامه ها به خاطر بستر زنجیره بلوکی اش به دوراز دستکاری، اختالل و  برنامه رایانه ای خودکار 
دخالت واسطه ها اجرا می شوند. امکان تراکنش های امن بین طرفین یک معامله بدون نیاز به شناخت همدیگر را فراهم می کند. واردشدن به 

دنیای تجارت بدون دغدغه های مرسوم، تأمین مالی جمعی ومدیریت هویت با قراردادهای هوشمند اتفاق می افتد

فرهنگ دیجیتال
فناوری. اطالعات در سازمان، تصمیم گیری  و اهمیت  ارزش  کارآفرینی، فرهنگ همکاری،  نوآوری، فرهنگ تسهیم دانش، فرهنگ  فرهنگ 
کید بر ارزش فناوری های دیجیتال،  ، ذهنیت دیجیتال. چابکی و انعطاف پذیری، مشتری مداری، تأ ، تشریک مساعی، فرهنگ باز داده محور

نهادینه کردن تمرکز بر مشتری در فرایند تصمیم گیری، نمایش دادن ارزش ها احترام به اکوسیستم

شیوه های اجراء
-تعریف دقیق خصوصیات هر نوع خدمت

- تعریف دقیق مشخصات هر پدیده که دخالت دارد

زیرساخت ها
توجه به بخش های پشتیبانی

 تهیه ملزومات الزم سخت افزار و نرم افزار

سازگاری و پذیرش فناوری های 
دیجیتال

سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، نگرش ها و هنجارهای ذهنی، قصد ونیت رفتاری

عوامل راهگشا
عوامل رفع اختالف موجوددر توافق

شخص سوم برای حل مشکل

خطرات عملیاتی
مدیریت شبکه توکن ناقص، تقلب )موقعیتی که معامله گرها اطالعات غلط می دهند(. اشتباهات مدیریتی، خطای تکنیکی ناشی از نقص 

در اطالعات و پردازش معامالت
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خطرات پیاده سازی
خطاهای ذاتی که منجر به رفتار غیرعمدی قرارداد هوشمند می شوند، آسیب پذیری، نقص در پیاده سازی، بهره برداری و مدیریت یک سیستم، 

ضعف در روش های پیاده سازی

خطاهای طراحی
یتم درست برای برنامه. خطا در اثر  خطاهای منطقی، خطاهای مهلک، خطاهای غیر مهلک. خطا در اثر اشتباه برنامه نویس در طراحی الگور

درنظر نگرفتن بعضی شرایط خاص در برنامه ایجاد می شوند.

وضعیت حقوقی نامشخص
، قراردادهای هوشمند توسط هیچ دولتی تنظیم نمی شوند. اگر نهادهای دولتی تصمیم بگیرند چارچوبی قانونی برای قراردادهای  در حال حاضر

هوشمند ایجاد کنند، این مسأله مشکل ساز خواهد شد، وجود قوانین حقوقی غیرشفاف کنونی در کشورهای مختلف

تحول دیجیتال

ادغام فناوری های دیجیتال در همه زمینه های مختلف یک کسب و کار
تحول دیجیتال باعث افزایش نرخ تبدیل و مشارکت مشتری می شود 

تحول دیجیتال بیشتر باعث افزایش کارایی و افزایش ارتباطات با دیگران می شود
تحول دیجیتال به مشاغل کمک می کند تا تجربه ای عالی برای مشتریان به وجود بیاورند

با وجود مدل کسب و کار تحول دیجیتال، هزینه های عملیاتی کاهش پیدا می کند

ارتقاء سرعت
قرارداد با ایجاد یکسری شرایط خاص اجرا می شود، قراردادهای هوشمند دیجیتال و خودکار هستند

برای انجام فرایند به هیچ گونه کاغذبازی نیاز نیست، حذف بروکراسی اداری

افزایش کارایی
جابه جایی، انتقال و ارسال قراردادهای هوشمند بسیار آسان تر از قراردادهای سنتی است. نیازی نیست هر دو طرف قرارداد برای امضا در یک 

مکان حضور داشته باشند. قراردادهای هوشمند به طرفین معامله در صرفه جویی زمان کمک می کند.

در طی فرایند هیچ گونه خطای انسانی وجود ندارد، زیرا انسان ها در این فرایند دخالت ندارند.دقت باال

در قرارداد هوشمند حتی نیاز نیست به طرف مقابل اعتماد داشته باشید. چراکه تمام فرایند توسط خود سیستم و قرارداد انجام خواهد شد.افزایش اعتماد

شفافیت بیشتر
در قرارداد هوشمنداز آنجایی که هیچ فرد سوم و واسطه ای دخالت ندارد و تراکنش ها به صورت رمزنگاری شده بین شرکا به اشتراک گذاشته 

می شوند، الزم نیست نگرانی در مورد تغییر اطالعات داشته باشید. اطالعات به نفع هیچ کس هیچ تغییری نخواهند کرد.

خطای عوامل انسانی
، فشارهای وارده  بروز خطاهای انسانی به واسطه اندازه سیستم، خستگی جسمانی، شرایط نامناسب فیزیکی، فقد زمان الزم برای انجام یک کار

بر اپراتور جهت انجام کار صحیح، دقیق و ایمن

بهبود ارتباطات

یافت پیام ها را شامل می شود. بهبود ارتباط، بهسازی ارسال و در
استفاده ازروش ها و راه کارهای مناسب برای بهبود ارتباطات

 توجه به ساختارو نظام ارتباطات که ارتباطات را برقرار و پیام را مبادله می کنند.
ارتباطات، وسیله انتقال پیام درسازمان است

حفاظت دوجانبه و برتری 
رقابتی

وجود میزان تعامالت مناسب در شرایط رقابتی
افزایش عملکرد خدمت دهی

پیوسته عملکرد بهتری نسبت به رقبا داشته باشیم
شرکت ها از سطوح پایداری از عملکرد باال برخوردار باشند

افزایش امنیت سایبری

هیچ داده ای روی این شبکه بدون تأیید و نظارت کل شبکه قابل تغییر و حذف نیست، هکرها مجبورند برای تغییر یک رکورد، تمامی زنجیره 
که با  کامپیوتر  یسک، شاخه ای از علم  کچین به صورت رمزنگاری شده است، وضعیتی بدون خطر و ر را تغییر دهند. رکورد تراکنش های بال
رازداری داده ها، حفاظت در مقابل حمالت  از سیستم های محاسباتی سروکار دارد،  به استفاده  و مکانیزم های مربوط  یسک ها، تهدیدها  ر

سایبری، حفظ محرمانگی اسناد، عدم امکان هک شدن

صرفه جویی در زمان
درقراردادهای هوشمند نیازی به واسطه برای مدیریت تراکنش ها نیست، هیچ تأخیر زمانی وجود ندارد، بهره بردن بهینه از زمان انجام سریعتر 

فعالیت ها، عدم اتالف وقت

عدم اتالف منابع، در طی اجرای فرایند نیاز به هیچ گونه هزینه و شخص واسطه ای نیستصرفه جویی در هزینه

افزایش فروش
، ارزش گذاری درست، رفع نیاز مشتری. شخصیت شناسی مشتریان، هدیه دادن به جای تخفیف،  تعیین اهداف هوشمندانه، افزایش سهم بازار

ارتباط با مشتریان. استفاده از انواع شیوه های نوین تبلیغاتی
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افزایش سودآوری
، افزایش سود خالص، بهبود بازده دارایی ها. بهبود بازده حقوق صاحبان سهام، افزایش  بهبود ارزش افزوده اقتصادی، بهبود ارزش افزوده بازار

بازده سرمایه بکار رفته، بهبود شاخص های قدرت مالی

خطای عوامل انسانی
در قراردادهای هوشمند تا زمانی که تمام مفاد قرارداد یک به یک انجام نشود قرارداد به اتمام نخواهد رسید ازاین رو دیگر جایی برای خطای 

انسانی وجود ندارد.

ضمانت اجرائی قرارداد

ضمانت اجراء قدرتی است برای به کار بستن قانون
همراهی قرارداد با مجوز رسمی

 رسیدن به عوضین و انجام تعهدات قراردادی 
الزام متعهد به انجام تعهد

اینترنت اشیا

سیستمی به هم پیوسته از تجهیزات رایانه ای، ماشین های مکانیکی و دیجیتال، اشیاء، حیوانات یا افرادی. بر فرایندهای کلی کسب وکار خود 
نظارت می کند. بهره برداری شرکت ها از اینترنت اشیا جهت افزایش بهره وری اطالعاتی و عملیاتی. اتصال دستگاه های مختلف به یکدیگر 
از طریق اینترنت است. تجربه مشتری را بهبودمی بخشد. سازمان ها با استفاده از اینترنت اشیا می توانند مدل های کسب و کار خودرا ادغام و 

هماهنگ کنند

9-2. کد گذاری محوری

کدگذاری محوری جدول 7- 

محورمقولهنویسندگانکد مصاحبه شوندگان

ی تطابق قصدیعقوبی و ماروسی )2019(، پین هریو و کاویک )2020(2،4،5،۷،9،11،12،14،15،16،1۷،18،19
ّ
عل

1،2،4،5،۷،9،10،11،12،14،16،20
کامورا و همکاران )2020(،  عمر و همکاران )2019(، وانگ و همکاران )2020(، نا

باشار و همکاران )2021(
کچین یبال

ّ
عل

حیدری و بویا )2019(، لئو و همکاران(2020(1،3،4،6،9،12،13،14،15،1۷،18،19
اعتماد سازی میان شرکای 

تجاری
ی

ّ
عل

الوانیا و همکاران )2019(، تونگ و همکاران )2020(2،3،4،5،۷،8،11،12،13،16،18،19،20
شفاف سازی انتظارات 

طرفین
ی

ّ
عل

یارتباطات هوشمندبراسیالی و همکاران )2018(، شف و سوبرامانیان )2019(1،2،4،5،۷،8،9،11،12،14،15،1۷،18
ّ
عل

یپشتیبانی هوشمند دیجیتالاحمدی شیخ سرمست و سونمر )2020(، چن و همکاران )2020(، ترن )2021(3،4،5،۷،9،10،11،12،13،15،19،1۷،20
ّ
عل

کامورا و همکاران )2020(3،4،5،6،8،10،11،12،14،15،16،1۷ یاعتماد الکترونیکیلوچومن و همکاران )2020(، نا
ّ
عل

4،5،6،۷،8،9،10،11،12،13،14،15،16،1۷
کارالپودی و  کا ژابن و همکاران )2020(، مک مور و همکاران )2020(، وارما

همکاران )2021(
یمشتریان هوشمند

ّ
عل

یتحلیل هوشمندموسکان و همکاران )2021(1،3،4،6،۷،9،10،11،12،13،15،16
ّ
عل

یمحتوای هوشمندشف و سوبرامانیان )2019(، پرانتو و همکاران )2021(1،2،3،4،6،8،9،11،12،14،16،18،19،20
ّ
عل

یکیفیت وب سایتباشارو همکاران )2021(، ژان و همکاران )2020(1،2،3،4،5،6،8،9،11،12،13،15،16،1۷،20
ّ
عل

2،4،5،۷،9،11،12،14،15،16،1۷،18،19،20
براسیالی و همکاران )2018(، درسا و همکاران )2020(، لوچومن و همکاران 
کا )2021( )2020(، پرانتو و همکاران )2021(، ترن )2021(، موخوپودهایا و وینایا

یاینترنت اشیا
ّ
 عل

یدانش و مهارت شبکه ایپرتی وی و همکاران )2020(1،2،4،6،8،10،11،13،14،15،1۷،19،20
ّ
عل

یآنالیز پیشرفته اطالعاتبراسیالی و همکاران )2018(1،3،4،5،۷،8،10،11،12،15،16،1۷،20
ّ
عل
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2،3،4،5،۷،8،9،11،14،16،1۷،18،19،20
موسکان و همکاران،2021؛ باشارو همکاران، 2021؛ شارماو همکاران، 2020؛ 
هوآنگ و همکاران،2020؛ چن و همکاران،2020؛ ژان و همکاران،2020؛ مک 

مور و همکاران، 2020؛ ن و همکاران، 2020؛ درسا و همکاران،2020

قراردادد هوشمند
 مرکزی

1،3،5،6،۷،9،10،11،12،13،14،1۷،18
بیسواس و همکاران )2020(، تونگ و همکاران )2020(، پین هریو و کاویک 

)2020(، کاسوال و همکاران )2019(، الوانیا و همکاران )2019(
مرکزیتوافق سطح خدمات

زمینه ایشیوه های اجراءشارما و همکاران )2021(2،3،5،6،۷،9،10،11،13،14،15،16،1۷،18

3،4،6،۷،9،10،11،12،13،15،16،1۷،18،19

براسیالی و همکاران )2018(، دای و یو )2019(، آویژه و همکاران )2019(، نای 
هیسرو همکاران )2020(، درسا و همکاران )2020(، ژابن و همکاران )2020(، 

کا  هوآنگ و همکاران )2020(، گیالن و همکاران )2021(؛ موخوپودهایا و وینایا
)2021(

رایانش ابری
زمینه ای

کادیس و همکاران )2019(، فان و همکاران )2019(1،2،4،5،۷،9،10،12،14،15،16،1۷،18،19،20 زمینه ایزیرساخت هاپاپا

زمینه ایفرهنگ دیجیتالموسکان و همکاران )2021(2،3،4،6،۷،8،9،11،12،13،15،16،1۷،18،19

عمر و همکاران )2019(، موسکان و همکاران )2021(2،3،4،5،6،۷،9،10،13،15،16،1۷،18،20
سازگاری و پذیرش 

فناوری های دیجیتال
زمینه ای

مداخله گرخطرات عملیاتیژان و همکاران )2021(3،4،5،۷،9،10،11،12،13،15،19،1۷،20

مداخله گرخطرات پیاده سازیژان و همکاران )2021(4،5،۷،9،11،12،14،15،16،1۷،18،19،20

مداخله گرخطاهای طراحیژان و همکاران )2021(3،4،6،۷،8،9،11،12،13،15،16،1۷،18،19

مداخله گرخطای عوامل انسانیشهاب وال الم )2020(، پرانتو همکاران )2021(2،4،5،۷،9،11،12،14،15،16،1۷،18،19

مداخله گروضعیت حقوقی نامشخصخرمی )1398(، او شیلدز و همکاران )1398(2،3،5،6،8،9،10،11،13،14،16،18،19،20

مداخله گرعوامل راهگشاشهاب وال الم )2020(، پرانتو همکاران )2021(2،3،5،۷،8،9،10،11،12،13،16،18،19،20

1،3،5،6،۷،8،10،13،14،16،18،19،20
نگیوان هی و همکاران )2021(، ورهف و همکاران )2021(، مندویواال وفالنگن 

)2021(
راهبردتحول دیجیتال

پیامدافزایش فروشیوو همکاران )2019(، لوچمن و همکاران )2020(2،4،6،5،۷،8،9،11،14،15،1۷،18،19،

کادیس و همکاران )2019(1،5،6،8،9،10،12،13،14،16،1۷،18،20 سندهیل کومار و جایسنکر )2019(، پاپا
حفاظت دوجانبه و برتری 

رقابتی
پیامد

پیامدکاهش خطای انسانیشهاب وال الم )2020(، پرانتو همکاران )2021(5،6،۷،8،9،10،11،12،13،14،15،16،1۷،18،19،20

پیامدارتقاء سرعتآیژه و همکاران )2019(3،4،6،8،9،10،12،13،14،16،1۷،19،20

کاموراو همکاران )2020(3،4،5،6،۷،8،9،10،11،12،13،14،15،16،1۷،18 پیامدافزایش کاراییآویژه و همکاران )2019(، نا

پیامدسودآورییوو همکاران )2019(، هوآنگو همکاران )2020(2،3،4،6،۷،9،10،11،14،15،16،18،19،20

کاموراو همکاران )2020(5،6،۷،8،9،10،11،12،13،14،15،16،1۷،18 پیامددقت باالآویژه و همکاران )2019(، نا

پیامدافزایش اعتماددای ویو )2019(؛ نای هیسر )2020(4،5،6،8،9،11،12،13،15،1۷،18،19

پیامدشفافیت بیشتردای ویو )2019(، شارماو همکاران )2021(1،2،4،6،۷،8،9،12،14،15،16،1۷،18

پیامدبهبود ارتباطاتبیسواس و همکاران )2020(، فان و همکاران )2019(4،5،6،۷،8،9،10،11،12،13،14،15،16،1۷

پیامدضمانت اجرائی قراردادکامپلو و همکاران )2019(، کاسوال و همکاران )2019(

پیامدافزایش سودآورییوو همکاران )2019(، هوآنگو همکاران )2020(2،4،5،۷،9،10،11،12،14،15،18،19،20

کاالپودی و همکاران )2021(، وانگ و همکاران )2020(3،4،6،۷،9،10،11،12،13،15،16،1۷،18 کا پیامدافزایش امنیت سایبریوارما

پیامدصرفه جویی در زمان وهزینهوانگ و همکاران )2020(، پانگ نومکول و همکاران )2021(2،4،5،۷،9،11،12،14،15،16،1۷،18،19
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2،3،4،5،6،۷،8،9،10،11،12،13،14،15،16

1،2،4،6،۷،8،9،11،12،14،15،16،1۷،18،20

2،3،4،6،8،9،10،14،15،1۷،18،19،20

1،2،4،6،۷،9،11،12،13،15،16،18،19

5،6،۷،8،9،10،11،12،13،14،15،16،1۷،18،19

9-3. یافته ها

ی داده بنیاد و تحلیل انجام شده مدل پارادایمی پژوهش در نمودار )1( مطرح گردید. بر اساس تئور

 

 

 
 ها یافته -9-3

 .مطرح گردید 1مدل پبرادایمی پژوهش در شکل  شده انجبمبر اسبس تئوری داده بنیبد وتحلیل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شرایط علی
 اعتماد سازی میان شرکای تجاری

 طرفیه شفاف سازی اوتظارات

 تطابق قصد

 الکتريویکی اعتماد

 اطالعات پیشرفتٍ آوالیس

 ىدًَشم مشتریان

 پشتیباوی دیجیتالی ًَشمىد

 ای شبکٍ مُارت ي داوش

 ًَشمىد ارتباطات

 ایىتروت اشیا

 ًَشمىد تحلیل

 بالکچیه

 ًَشمىد محتًای

 کیفیت وب سایت

 

 

 

 مرکسیپدیده 

 توافق سطح خدمات

 هوشمندخدماتقرارداد 

 استراتژی

 تحًل دیجیتال

 

 پیامدها
 بهبود ارتباطات

 ضمانت اجرائی قرارداد

 رقابتی حفاظت دوجانبه و برتری

 انسانی خطای کاهص

 کارایی افسایص

 فروش افسایص

 سودآوری افسایص

 سرعت ارتقاء

 باال دقت

 اعتماد افسایص

 بیطتر ضفافیت

 امنیت سایبری

 زمان در جویی صرفه

 هسینه در جویی صرفه

 

 

 هاگر مداخله
 طراحی اوساوی، خطاَای عًامل عًامل راَگشا، خطاَای

 سازی پیادٌ خطرات عملیاتی، خطرات

 

 ای زمینه عوامل
 سازگاری ،َا زیرساخت ،اجراء َای شیًٌ ،رایاوش ابری

 دیجیتال َای فىايری 

 دیجیتال فرَىگ

 

 

 پارادایمی پژوهش : مدل1شکل 
نمودار 1- مدل پارادایمی پژوهش
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10- نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
توافقنامه  هوشمند  قرارداد  الگوی  ارائه  مقاله،  این  از  هدف 

بر  دیجیتال  تحول  رقابتی  مزیت  راهبرد  با  خدمات  سطح 

نظریه  از  مطالعه  این  در  است.  بنیاد  داده  نظریه  اساس 

پیشینه  بررسی  و  ی  جمع آور با  کیفی  یکرد  رو با  داده بنیاد 

متون  شد.  استفاده  خبرگان،  با  عمیق  مصاحبه  و  موضوع 

انتخابی  و  ی  محور  ، باز ی  کدگذار مرحله  سه  در  مصاحبه 

مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار مکس 

الگویی  راستا سعی شد  گردید. در همین  20 استفاده  کیودا 

کاربردی  و  جامع  مدل  یک  به عنوان  بتواند  تا  شود  طراحی 

برای شرکت ها مطرح شود. ابتدا اهداف و پس از آن عوامل و 

یابی قرار گرفت.  در نهایت نتایج و پیامدها مورد بررسی و ارز

در مرحله بعدی با تحلیل دقیق و چندباره داده های کیفی و 

ی شده، از اساتید و خبرگان نسبت به تعیین  واقعی جمع آور

قرارداد  بر  توافق سطح خدمات مبتنی  ی یعنی  پدیده محور

نظریه  مدل  متغیرهای  سایر  آن  از  پس  شد.  اقدام  هوشمند 

راهبرد   ، مداخله گر زمینه ای،  علی،  شرایط  شامل  بنیاد  داده 

سطح  توافق  هوشمند  قرارداد  اجرای  پیامدهای  پایان  در  و 

با  به دست آمده  عوامل  نهایت  در  شد.  مشخص  خدمات 

توافقنامه سطح خدمات،  پژوهش های پیشین مقایسه شد. 

که یک مشتری از عرضه کننده انتظار  درواقع سطح خدماتی 

را  خدمات  اندازه گیری  معیارهای  می کند،  تعریف  را  دارد 

توافق  خدماِت  یافت  در عدم  صورت  در  و  کرده  طرح ریزی 

شده راه های جبران خسارت یا جریمه هایی را تعیین می کند 

نیز  هوشمند  قراردادهای   .]4،6،۷،16،22،3۷،39،40،48[

که برای تسهیل، تأیید و اجرای  کامپیوتری هستند  پروتکلی 

نظر  کچین  بال بستر  در  دیجیتالی  به صورت  کره  مذا یک 

گرفته شده اند )موسکان و همکاران،2021؛ باشار و همکاران، 

2021؛ شارما و همکاران، 2020؛ هوآنگ و همکاران،2020؛ چن 

و همکاران، 2020 ژان و همکاران،2020؛ مک مور و همکاران، 

مرکزی،  پدیده  در  طرفی  از   .)2020 همکاران،  و  درسا  2020؛ 

توافقنامه  هوشمند  قرارداد  بر  نیز  خدمات  سطح  توافق 

 ،)2019( یو  و  دای  تحقیقات  نتیجه  با  که  دارد  ی  تأثیرگذار

موسکان و همکاران )2021( مطابقت داشت. با توجه به مدل 

توافق  بر  تأثیرگذار  علی  عوامل   )1( نمودار  در  شده  طراحی 

شده  ترسیم  تفکیک  به  هوشمند  قرارداد  و  خدمات  سطح 

خدمات  سطح  برتوافق  علی  عوامل  ی  تاثیرگذار که  است 

نتیجه  با  که  قصد  تطابق  از  عبارتند  خبرگان  نظر  طبق 

یک  کاو و  هریو  پین   ،)2019( ماروسی  و  یعقوبی  مطالعات 

نتیجه  با  که  ی  تجار شرکای  میان  ی  اعتمادساز و   )2020(

 )2020( همکاران  و  لئو   ،)2019( بویا  و  ی  حیدر مطالعات 

مطالعات  نتیجه  با  که  طرفین  انتظارات  ی  شفاف ساز و 

همسو   )2020( همکاران  و  تونگ   ،)2019( همکاران  و  الوانیا 

تاثیرگذار  علی  عوامل  دیگر  سوی  از  داشت.  مطابقت  و 

به  بنا  و  نظرخبرگان  طبق  نیز  توافقنامه  هوشمند  قرارداد  بر 

: اینترنت اشیا که با تحقیقات  الگوی طراحی شده عبارتند از

 ،)2020( همکاران  و  درسا   ،)2018( همکاران  و  براسیالی 

ترن   ،)2021( همکاران  و  پرانتو   ،)2020( همکاران  و  لوچومن 

کا )2021( و اعتمادالکترونیکی  ینایا )2021( موخوپودهایا و و

و همکاران )2020(  لوچومن  نتیجه مطالعات محققان  با  که 

کامورا و همکاران )2020( و پشتیبانی دیجیتال هوشمند  و نا

سونمر  و  سرمست  شیخ  احمدی  مطالعات  نتیجه  با  که 

مشتریان  و   )2021( ترن   ،)2020( همکاران  و  چن   ،)2020(

هوشمند که با نتیجه مطالعات ژابن و همکاران )2020( مک 

کارالپودی و همکاران )2021(  کا مور و همکاران )2020(، وارما

و کیفیت وب سایت که با نتیجه مطالعات باشارو همکاران 

)2021(، ژان و همکاران )2020( و بیگ دیتا و آنالیز پیشرفته 

و همکاران )2018(  براسیالی  نتیجه تحقیق  با  که  اطالعات 

و  براسیالی  تحقیقات  نتیجه  با  که  هوشمند  ارتباطات  و 

محتوای  و   )2019( سوبرامانیان  و  شف   ،)2018( همکاران 

سوبرامانیان  و  شف  تحقیقات،  نتیجه  با  که  هوشمند 

با  که  هوشمند  تحلیل  و   )2021( همکاران  و  پرانتو   ،)2019(

کچین  بال و   )2021( همکاران  و  موسکان  تحقیقات  نتیجه 

همکاران  و  وانگ   ،)2019( همکاران  و  عمر  تحقیقات  با  که 
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کامورا و همکاران )2020(، باشار و همکاران )2021(  )2020(، نا

ی  که با نتیجه تحقیقات پرتی و و دانش و مهارت شبکه ای 

ی  و همکاران )2020( همسو و مطابقت داشتند. اعتماد ساز

و  طرفین  انتظارات  ی  شفاف ساز ی،  تجار شرکای  میان 

تطابق قصد بر توافق نامه سطح خدمات تأثیر مثبت دارند و 

ی  سایر عوامل علی نیز بر قرارداد هوشمند خدمات تاثیرگذار

مثبت دارند.

پیامدهای اجرای راهبرد تحول دیجیتال قرارداد هوشمند 

سطح خدمات طبق نظر خبرگان و بنا به مدل طراحی شده 

تحقیقات  نتیجه  با  که  انسانی  خطای  کاهش   : از عبارتند 

شفافیت  و   )2021( همکاران  پرانتو   ،)2020( الم  وال  شهاب 

همکاران  و  شارما   ،)2019( ویو  دای  تحقیقات  نتیجه  با  که 

تحقیقات  نتیجه  با  که  سایبری  امنیت  افزایش  و   )2021(

همکاران  و  وانگ   ،)2021( همکاران  و  کاالپودی  کا وارما

)2020( و صرفه جویی در زمان وهزینه که با نتیجه تحقیقات 

نتیجه  با  که  فروش  افزایش  و   )2020( همکاران  و  وانگ 

تحقیقات یو و همکاران )2019(، لوچمن و همکاران )2020( 

و ارتقاسرعت که با نتیجه تحقیقات آیژه و همکاران )2019(، 

که با نتیجه تحقیقات یو و  ی  نیسان )2020( و افزایش سوآور

کارایی  همکاران )2019(، هوآنگو همکاران )2020( و افزایش 

 ،)2019( همکاران  و  آویژه  تحقیقات  نتیجه  با  که  دقت  و 

که با نتیجه تحقیقات  کامورا و همکاران )2020( و اعتماد  نا

که  ارتباطات  بهبود  و   )2020( هیسر  ونای   )2019( ویو  دای 

و  فان   ،)2020( همکاران  و  بیسواس  تحقیقات  نتیجه  با 

نتیجه  با  که  قرارداد  اجرایی  ضمانت  و   )2019( همکاران 

همکاران  و  کاسوال   ،)2019( همکاران  و  کامپلو  تحقیقات 

نتیجه  با  که  رقابتی  برتری  و  دوجانبه  حفاظت  و   )2019(

کادیس  پاپا  ،)2019( جایسنکر  و  کومار  سندهیل  تحقیقات 

اجرای  داشتند.  مطابقت  و  همسو   )2019( همکاران  و 

بر  خدمات  سطح  هوشمند  قرارداد  دیجیتال  تحول  راهبرد 

پیامدهای شناسایی شده تأثیر مثبت دارد. عامل زمینه ای 

رایانش ابری سبب می شود تا شرکت ها مجبور نباشند تا در 

استفاده  پردازشی  پرهزینه  و  مستقل  تجهیزات  از  نقطه  هر 

نتیجه  شوند.  سرمایه ای  هزینه های  افزایش  موجب  و  کنند 

نتیجه  با  ابری  رایانش  زمینه ای  در بحث عامل  پژوهش  این 

 ،)2019( یو  و  دای   ،)2018( همکاران  و  براسیالی  مطالعات 

 ،)2020( همکاران  و  هیسر  نای   ،)2019( همکاران  و  آویژه 

درسا و همکاران )2020(، ژابن و همکاران )2020(، هوآنگ و 

موخوپودهایا  و   )2021( همکاران  و  گیالن   ،)2020( همکاران 

به کارگیری  طرفی  از  داشت.  مطابقت   )2021( کا  ینایا و و 

همه  در  جدید  ی های  فناور ادغام  باعث  دیجیتال  تحول 

تحول  باعث  و  می شود  کار  و  کسب  مختلف  زمینه های 

با  که  می شود  گرایی  مشتری  راستای  در  سازمانی  فرهنگ 

نتیجه تحقیقات پژوهشگران نگیوان هی و همکاران )2021(، 

ورهف و همکاران )2021( ومندویواال وفالنگن )2021( همسو 

خطرات  طراحی،  خطاهای  انسانی،  عوامل  خطاهای  بود. 

دیجیتال  تحول  راهبرد  بر  ی  پیاده ساز خطرات  عملیاتی، 

شناسایی  مداخله گر  و  زمینه ای  عوامل  سایر  و  منفی  تأثیر 

شده بر راهبرد تحول دیجیتال تأثیر مثبت دارند.

بردی پیشنهادهای کار

ی های تحول آفرین  یت فناور تغییر در عملکرد شرکت با محور

است.

کچین در  ی بال استفاده از قرارداد هوشمند توافقنامه و فناور

فروش،  افزایش  جهت  خدمات  ارائه  و  فروش  عملیات 

ی و رضایت مشتری. سودآور

و  ی  بومی ساز و  زیرساخت ها  اجراء،  شیوه های  بهبود 

و  اهداف  با  جدید  دیجیتال  ی های  فناور ی  سازگار

عملیات شرکت.

تعارض منافع

نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی ندارند.
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