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بررسی پذیرش ربات کاالرسان توسط خریداران اینترنتی با استفاده از تئوری انتشار
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چکيده

ارسال کاالهای خریداری شده از اینترنت همواره یکی از موارد کلیدی در زمینه های حمل و نقل و محیط زیست است .با توجه به افزایش نرخ خرید اینترنتی
(به ویژه در دوران همهگیری کرونا) ،بحث ارسال کاالها به یکی از مهمترین چالشهای پیشرو برای برنامهریزان حوزه حمل و نقل تبدیل شده است .تکنولوژی
های جدیدی در مقایسه با روشهای سنتی ارسال کاال ابداع شده است که از آن جمله میتوان به رباتهای زمینی کاالرسان اشاره کرد .این رباتها نسل جدیدی
از تکنولوژیهای نوظهور برای ارسال سریع کاالها به شمار میروند .هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر پذیرش این سیستم توسط خریداران اینترنتی
در ایران است .بدین منظور مدلی براساس تئوری انتشار نوآوری پیشنهاد گردید .تعداد  287نمونه از طریق یک پرسشنامه اینترنتی جمع آوری و با استفاده از
مدل معادالت ساختاری (روش حداقل مربعات جزئی) مدلسازی شد .نتایج این مدلسازی نشان میدهد که متغیرهایی همچون مزیت نسبی ،سازگاری و قابلیت
مشاهده دارای تاثیر مثبت و پیچیدگی دارای تاثیر منفی بر تمایل خریداران به استفاده از ربات کاالرسان میباشند .همچنین ،رابطه معناداری بین قابلیت امتحان
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و تمایل به استفاده از ربات کاالرسان یافت نشد .نتایج این پژوهش کمک بسیاری از نظر تئوری و کاربردی به برنامهریزان و بازاریابان فعال در این زمینه میکند.
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رباتهای زمينی کاالرسان ،تئوری انتشار نوآوری ،مدل معادالت ساختاری ،رفتار خریداران ،روش حداقل مربعات جزئی.
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با افزایش کاربرد اینترنت در زندگی روزمره انسان ،خرید اینترنتی هم در جهان هرساله رشد قابل مالحظهای پیدا میکند .در کشور
ایران ،براساس آمار بانک جهانی ،ضریب نفوذ خریداران اینترنتی طی سال  2018به مقدار  %26رسیده است [ .]1همچنین پیش بینی
میشود در سال  ،2020خرید اینترنتی در ایران به میزان  88درصد افزایش پیدا کند [ .]1با توجه به افزایش نرخ خرید اینترنتی ،بحث
ارسال سریع کاال (در همان روزی که سفارش انجام شده) به یکی از مسائل مهم در زمینه محیط زیست و حمل و نقل تبدیل شده
است.
امروزه روشهای جدیدی برای حمل و نقل کاالی خریداری شده از اینترنت ،در حال آزمایش یا بهره برداری هستند [ .]5-2یکی از
این روشها ،استفاده از ربات زمینی کاالرسان 1است که در نقاطی از جهان به صورت محدود کاالهایی با ابعاد کوچک مانند غذا،
خواربار ،گل و غیره را به دست خریداران میرساند [ .]6مشخصات این رباتهای کوچک بسته به شرکت سازنده آنها متفاوت است اما
تقریبا اکثر آنها دارای خصوصیات مشابهی هستند .به عنوان مثال ،رباتهای برقی شرکت استارشیپ 2وزنی کمتر از  45کیلوگرم دارند
و با حرکت در مسیر پیادهروها ،میتوانند کاال را تا شعاع  6کیلومتری به خریدار برسانند .این رباتهای خودران میتوانند تا وزن 10
کیلوگرم کاال را با سرعت حداکثر  16کیلومتر بر ساعت حمل کنند .عالوه بر این ،آنها مجهز به رادار ،مسیریاب ،دوربین و حسگرهای
متعدد هستند تا بتوانند انسانها و موانع را تشخیص دهند .خریدار اینترنتی میتواند با نصب اپلیکیشن مورد نیاز ،مکان لحظهای ربات
را دنبال کند .درب ربات در طول مسیر قفل میشود و هنگامی که به مقصد میرسد توسط اپلیکیشن به کاربر اطالع داده میشود .در
نهایت ،درب ربات با استفاده از کد مخصوصی که در اپلیکیشن به کاربر داده میشود ،باز خواهد شد [.]7 ,6
استفاده از این رباتها به عنوان نسل جدیدی از روشهای ارسال کاال ،میتواند مزایای متعددی به همراه داشته باشد [ .]6با توجه
به برقی بودن این رباتها ،تولید دی اکسید کربن در این روش نسبت به روشهای سنتی بسیار کمتر است .همچنین ،هزینه برآورده
شده برای این روش تقریبا تا  15برابر کمتر از سایر روشهای مرسوم است .استفاده از رباتهای کاالرسان ،بازدهی فرآیند ارسال کاال را
افزایش میدهد .به عنوان مثال ،بازه زمانی  15تا  30دقیقهای را برای ارسال کاال به خریدار پیشنهاد میکند .به عالوه ،از آنجایی که
ربات ها مانند انسان نیاز به استراحت ندارند ،ممکن است بتوان در ساعات غیرکاری 24 ،ساعت شبانهروز و در  7روز هفته از آنها برای
ارسال کاال استفاده کرد [ .]8 ,6 ,3عالوه بر موارد اشاره شده ،رباتهای کاالرسان ممکن است در زمان بروز بحران هم مفیدتر از
روشهای سنتی عمل کنند .به طور مثال ،در مواجه با بحرانی مانند ویروس کرونا ،این رباتها میتوانند بسیار کارآمد باشند و در ارسال
کاال ،هم به فروشنده و هم به خریدار کمک کنند .دیگر نیاز نیست کاالها توسط یک شخص به درب منازل ارسال شوند و خریدار هم
برای بیرون رفتن از خانه ریسک نکرده و با نگرانی کمتری خرید خود را انجام میدهد.
هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر پذیرش استفاده از رباتهای کاالرسان توسط خریداران اینترنتی در کشور ایران است.
بدین منظور ،مدلی براساس متغیرهای موجود در تئوری انتشار نوآوری ]9[ 3پیشنهاد گردید .در بخش بعدی ،به توضیح پژوهشهای
مرتبط و تئوری گفته شده پرداخته میشود .سپس ،مدل پیشنهادی ،فرضیههای پژوهش ،طراحی پرسشنامه و گردآوری دادهها توضیح
داده خواهد شد .پس از آن ،نتایج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری 4بیان شده و در نهایت ،به بحث و نتیجهگیری در مورد آنها
پرداخته میشود.
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مطالعات و گزارشات گوناگونی از معرفی ،فواید ،معایب ،مشکالت مسیریابی و سایر مسائل مربوط به رباتهای کاالرسان تاکنون
چاپ شده است [ .]10 ,6 ,3به عنوان مثال ]11[ ،در مطالعه ای ،به منظور تحویل به موقع کاال ،روندی را برای ارسال کاالها توسط
وَنهایی شامل رباتهای کاالرسان برنامهریزی کردند ]12[ .دریافتند که در برخی سناریوها ،رباتهای کاالرسان در مقایسه با روشهای
سنتی می توانند زمان و هزینه ارسال کاال را به مقدار زیادی کاهش دهند .آنها همچنین در مطالعهای دیگر ،میزان آالیندگی و مصرف
انرژی را برای رباتهای کاالرسان پیادهرو و رباتهای کاالرسانی که در خیابان تردد میکنند ،محاسبه و با یکدیگر مقایسه کردند [.]13
[ ]14انتشار دی اکسید کربن و میزان انرژی مصرف شده را برای وسایل خودران کاالرسان (اعم از رباتهای زمینی و هوایی کاالرسان)
مورد بررسی قرار داد.
از آنجایی که ایده ربات های کاالرسان ،ایده جدیدی است ،مطالعات اخیر به طور گسترده تمام ابعاد و زمینههای مرتبط با آنرا
پوشش ندادهاند .یکی از این زمینهها ،که تاکنون مطالعات بسیار کمی در مورد آن انجام شده ،پذیرش این روش توسط خریداران
اینترنتی به عنوان روشی برای دریافت کاالهای خریداری شده از اینترنت است [ .]16 ,15اما در مورد سایر ایدههای جدید در این
زمینه مطالعات بیشتری انجام شده است .به عنوان مثال ]17[ ،با استفاده از تئوری انتشار نوآوری ،عوامل تاثیرگذار بر تمایل خریداران
اینترنتی به استفاده از قفسههای هوشمند کاال را بررسی کردند ]18[ .با ترکیب عوامل فردی ،اجتماعی و موقعیتی ،دیدگاه کاربران را
نسبت به استفاده از این ایده برای دریافت کاال مورد تحلیل قرار دادند ]19[ .در مطالعهای ،با استفاده از تئوری انتشار نوآوری ،عوامل
فردی و فاکتورهای مربوط به ریسک ،دیدگاه و تمایل کاربران به استفاده از پهپاد کاالرسان را مدلسازی کردند ]20[ .هم نقش نوآوری
شخصی را در دیدگاه و تمایل کاربران مورد بررسی قرار دادند .آنها همچنین تاثیر متغیرهای سن و جنس را به عنوان متغیر تعدیل
کننده در نظر گرفتند.
اولین مطالعه ای که در زمینه پذیرش ربات کاالرسان انجام شده مربوط به [ ]16میباشند .آنها مدلی را براساس نظریه یکپارچه
پذیرش و استفاده از تکنولوژی 1و اضافه کردن متغیر ریسک درک شده ،در آلمان پیشنهاد دادند .آنها با استفاده از مدل معادالت
ساختاری و نظرسنجی از  501خریدار آلمانی به بررسی تاثیر متغیرهای مذکور بر تمایل خریداران به استفاده از ربات کاالرسان
پرداختند ]21[ .با استفاده از روش تحلیل کالس پنهان 2خریداران آمریکایی (شهر پورتلند) را به شش گروه دسته بندی کردند .آنها
همچنین عوامل موثر بر تمایل خریداران به استفاده از ربات کاالرسان را برای این گروهها مورد بررسی قرار دادند .با توجه به تعداد
محدود مطالعات انجام شده در این زمینه ،نیاز است تا استفاده از ربات کاالرسان ،از دید خریداران اینترنتی بیشتر مورد توجه قرار
گیرد .بدین منظور ،در راستای ادامه پژوهش های پیشین ،این مطالعه تالش کرده است تا با ارائه مدل جدیدی براساس تئوری انتشار
نوآوری تمایل خریداران اینترنتی به استفاده از این روش را در ایران مورد ارزیابی قرار دهد .با توجه به اطالعات نویسندگان ،تاکنون
مطالعه ای در این زمینه براساس تئوری مذکور انجام نشده و این اولین مطالعه در این راستا به ویژه در کشور ایران میباشد.
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تئوری انتشار نوآوری از قدیمیترین و پراستفادهترین تئوریهای موجود برای توصیف چگونگی پذیرش تکنولوژیها ،محصوالت یا
خدمات جدید توسط کاربران میباشد [ .]9براساس این تئوری ،پنج فاکتور کلیدی بر تمایل افراد به استفاده از تکنولوژی جدید
تاثیرگذارند که عبارتند از :مزیت نسبی ،سازگاری ،پیچیدگی ،قابلیت مشاهده و قابلیت امتحان .مزیت نسبی به عنوان «میزان برتری
تکنولوژی جدید نسبت به روش قبلی» ،سازگاری به عنوان «میزان هم راستایی تکنولوژی با نیازها ،سبک زندگی و تجربه افراد»،
پیچیدگی به عنوان «میزان دشواری در یادگیری و استفاده از تکنولوژی» ،قابلیت مشاهده به عنوان «میزان قابل مشاهده بودن مزیتها
و نتایج استفاده از تکنولوژی از طریق اینترنت ،رسانهها و یا کاربران دیگر» و قابلیت امتحان به عنوان «میزان قابل امتحان بودن
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تکنولوژی قبل از تصمیم گرفتن به استفاده از آن» تعریف میشود [ .]9استفاده از این تئوری برای مطالعه حاضر ،مناسب است زیرا
استفاده از ربات کاالرسان به عنوان روشی نوین برای ارسال کاالها ،یک روش نوآورانه و جدید در این زمینه به شمار میرود .این تئوری
در مطالعات مرتبط در این زمینه مانند قفسههای هوشمند کاال ،1پهپاد کاالرسان 2و خودروهای خودران 3نیز استفاده شده است [,19
 .]23 ,22ساختار مدل پیشنهادی در شکل  1نشان داده شده است .همچنین ،متغیرها و فرضیههای مدل پژوهش در ادامه توضیح داده
میشود.

شکل  : 1مدل پيشنهادی پژوهش برای پذیرش ربات کاالرسان

MA

Fig. 1: Proposed model for the adoption of delivery robot

 -2الگوسازی نظری
 -1-2فرضيهها و مدل پژوهش
 -1-1-2مزیت نسبی

فرضیه اول :مزیت نسبی ربات کاالرسان نسبت به روش های سنتی ،تاثیر مثبتی بر تمایل خریداران به استفاده از ربات
کاالرسان دارد.
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در این مطالعه ،مزیت نسبی به این مفهوم اشاره دارد که تا چه میزان استفاده از ربات کاالرسان برای ارسال کاال ،مفیدتر از
روشهای سنتی (خودرو یا موتور) شناخته شود [ .]24در صورتی که خریداران اینترنتی احساس کنند ربات کاالرسان میتواند بهتر از
روش های سنتی باشد ،پذیرش این روش از سوی آنها راحتتر خواهد بود .به عبارتی ،بهتر دانستن ربات کاالرسان (به عنوان مثال ،از
لحاظ زیست محیطی ،اقتصادی ،سرعت ،راحتی و  )...تاثیر مثبتی بر پذیرش این روش از سوی خریداران دارد [ .]16بدین ترتیب،
فرضیه زیر مطرح میشود:

 -2-1-2سازگاری
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در زمینه ربات کاالرسان ،سازگاری بیان کننده این مفهوم است که ربات کاالرسان از دید خریداران ،تا چه حد برای سبک زندگی،
نیازها ،تجربیات و اولویتهای آنها مناسب است [ .]23اگر فرد احساس کند ربات کاالرسان با سبک زندگی او سازگار است ،ممکن است
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فرضیه دوم :سازگاری با ربات کاالرسان ،تاثیر مثبتی بر تمایل خریداران به استفاده از ربات کاالرسان دارد.
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به جای روش های سنتی از ربات کاالرسان استفاده کند .به عنوان مثال ،فردی که به مسائل زیست محیطی بها میدهد و یکی از
اولویتهای او به شمار می رود ،ممکن است گرایش زیادی به استفاده از ربات کاالرسان در مقایسه با روشهای سنتی داشته باشد.
همچنین ،فردی که با تکنولوژی سروکار دارد ،ممکن است سعی در امتحان تکنولوژیهای جدید (در اینجا ربات کاالرسان) به جای
روشهای سنتی کند .برهمین اساس ،فرضیه زیر پیشنهاد میشود:

 -3-1-2پيچيدگی
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پیچیدگی به این مفهوم اشاره دارد که خریداران اینترنتی تا چه اندازه احساس کنند یادگیری و استفاده از ربات کاالرسان ،کاری
دشوار و پیچیده است [ . ]9به منظور استفاده از ربات کاالرسان ،خریداران اینترنتی به جای یک فرد کاالرسان با یک ربات تعامل دارند
و همچنین بایستی دانش و مهارت کافی برای استفاده از اپلیکیشن مورد نیاز (به منظور بازکردن قفل درب ربات ،سفارش خرید و
تعیین مکان دریافت کاال ،مشاهده مکان لحظه ای ربات و موارد دیگر) را هم داشته باشند .اگر فرد این فرآیند را امری پیچیده و سخت
در نظر بگیرد ،میزان تمایل او به استفاده از این روش کاهش مییابد [ .]16بنابراین ،فرضیه زیر مطرح میشود:
فرضیه سوم :پیچیدگی استفاده از ربات کاالرسان تاثیر منفی بر تمایل خریداران به استفاده از ربات کاالرسان دارد.

 -4-1-2قابليت مشاهده
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در زمینه ربات کاالرسان ،قابلیت مشاهده بدین معنی است که مزیتها ،فرآیند استفاده و یادگیری تعامل با ربات تا چه حد توسط
دیگران قابل مشاهده است [ .]17از آنجایی که امروزه ،افراد در سراسر جهان به طور گستردهای در شبکههای اجتماعی با یکدیگر در
ارتباط هستند ،مشاهده مزیت ها ،کارکرد ،میزان گسترش و فرآیند استفاده از ربات کاالرسان به راحتی در دسترس عموم قرار دارد.
افراد میتوانند با بهرهگیری از نظرات و تجربیات دیگران و همچنین دنبال کردن پیشرفتها و گسترش تکنولوژی ربات کاالرسان ،نحوه
تعامل با ربات و استفاده از آنرا فراگرفته و با دیگران به اشتراک بگذارند و به انتشار سریعتر تکنولوژی کمک کنند [ .]25بنابراین انتظار
می رود ،آشنایی بیشتر فرد با ربات کاالرسان از این طریق ،او را بیشتر به سمت استفاده از آن سوق دهد [ .]26بدین ترتیب ،فرضیه زیر
توصیه میشود:
فرضیه چهارم :قابلیت مشاهده برای ربات کاالرسان ،تاثیر مثبتی بر تمایل خریداران به استفاده از ربات کاالرسان دارد.

 -5-1-2قابليت امتحان
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قابلیت امتحان به این مفهوم اشاره می کند که تا چه حد امکان بررسی و امتحان ربات کاالرسان توسط عموم وجود دارد [.]27
کاربرانی که بیشتر عالقه مند به تکنولوژی ها یا خدمات جدید و نوآورانه هستند ،مایلند فرصتی داشته باشند تا تکنولوژی را امتحان
کرده و تصمیم بگیرند که میخواهند از آن استفاده کنند یا خیر [ . ]28اگر افراد پیش از تصمیم به استفاده از ربات کاالرسان ،مجاز
باشند آنرا به طور آزمایشی امتحان کرده و با نحوه عملکرد آن از نزدیک آشنا شوند ،گرایش بیشتری به استفاده از این روش در مقایسه
با روشهای سنتی خواهند داشت [ .]29براساس [ ، ]30قابلیت امتحان یکی از متغیرهای مهم است که بستری را برای خریداران
اینترنتی فراهم میکند که با امتحان ربات کاالرسان در محیطی نظارت شده و با امکانات محدود ،نحوه استفاده از آن و اپلیکیشن مورد
نیاز ،برای آنها آشکارتر شود .بنابراین ،فرضیه زیر پیشنهاد میشود:


فرض یه پنجم :قابلیت امتحان برای ربات کاالرسان ،تاثیر مثبتی بر تمایل خریداران به استفاده از ربات کاالرسان دارد.

 -2-2طراحی پرسشنامه
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به منظور بررسی تائید یا عدم تائید فرضیات مطرح شده ،یک پرسشنامه اینترنتی برای جمع آوری دادهها از ایرانیانی که حداقل
یکبار خرید اینترنتی انجام دادهاند ،طراحی شد .این پرسشنامه از سه بخش تشکیل شده است .در بخش نخست که بخش معرفی
پرسشنامه است ،به طور مختصر درباره مزایا ،کاربرد و عملکرد سیستم رباتهای کاالرسان توضیح داده شد .همچنین ،در این بخش
چند تصویر و یک ویدئوی یک دقیقه و سی ثانیهای به منظور آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با این سیستم قرار داده شد .در بخش
5

AC

دوم پرسشنامه  ،ابتدا سوالی در مورد تجربه خرید اینترنتی از پاسخ دهندگان پرسیده شد .به افرادی که هرگز کاالیی را به صورت
اینترنتی خریداری نکرده بودند ،اجازه تکمیل پرسشنامه داده نشد .این بخش شامل سواالت مربوط به هر یک از شش متغیر موجود در

مدل پیشنهادی است که در جدول  1ارائه شده است .برای این سواالت از مقیاس هفت نقطهای لیکرت( 1از =1کامال مخالفم تا =7کامال
موافقم) استفاده شد  .البته برای متغیر تمایل ،مقیاس هفت نقطهای سمانتیک( 2به عنوان مثال=1 ،غیرممکن است استفاده کنم تا

CE

=7ممکن است استفاده کنم) استفاده شده است .به منظور اطمینان از کیفیت دادهها ،برای متغیر پیچیدگی یک گزاره با مقیاس
معکوس( 3استفاده از ربات کاالرسان آسان است) هم پرسیده شد .اگر پاسخ دهنده به این گزاره و گزاره «پیچیدگی »1به طور یکسان
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امتیاز باال (یا پایین ) دهد ،به عنوان داده نامعتبر شناخته شده و از تحلیل حذف میشود .همچنین در میانه این بخش ،از پاسخ
دهندگان سواالتی بدیهی اما غیرمرتبط با پرسشنامه پرسیده می شد تا میزان توجه آنها به پرسشنامه مشخص شود .پاسخ دهندگانی که
پاسخ اشتباه میدادند ،با سخت گیری به عنوان داده نامعتبر شناخته شده و از تحلیل حذف میشدند .در نهایت ،در بخش سوم
پرسشنامه سواالتی در مورد ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان (سن ،جنس ،درآمد ،تحصیالت و  )...پرسیده شد.
با توجه به مطالعات گذشته ،گزارههای بخش اصلی پرسشنامه (بخش دوم) به زبان انگلیسی است .از آنجایی که این پژوهش در
ایران انجام شده ،ابتدا این بخش ،از انگلیسی به فارسی ترجمه شده و سپس به منظور حصول اطمینان از دقت ترجمه ،مجدد از فارسی
به انگلیسی برگردانده شد [ .]31به منظور انجام ترجمه دقیق و رفع هرگونه ابهام و ناتوانی در رساندن مفهوم سواالت (از انگلیسی به
فارسی) از سه متخصص در این زمینه کمک گرفته شد .پس از دریافت بازخوردها ،اصالحات جزئی در جملهبندی برخی گزارهها انجام
شد .همچنین ،به منظور حصول اطمینان از کاربرد این گزارهها در مطالعه حاضر ،دو مرحله پیش آزمون انجام شد .ابتدا ،از هشت
متخصص در زمینه مرتبط با موضوع پژوهش (یک استاد ،سه دانشجوی دکترا و چهار کارشناس ارشد) برای تکمیل پرسشنامه دعوت
شد .بازخوردهایی درباره طویل بودن پرسشنامه ،سازماندهی و طیف سواالت ،حجم ویدئوها و تصاویر ،همچنین مبهم بودن سواالت به
دست آمد که به ترتیب مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت .در مرحله دوم ،پرسشنامه اینترنتی به  42نفر از دانشجویان دانشگاه خواجه
نصیر ارسال شد .بازخوردی درمورد ساختار پرسشنامه دریافت نشد و اکثر پاسخدهندگان نظرات کلی خود را در مورد رباتهای
کاالرسان بیان کرده بودند .بنابراین همین نسخه از پرسشنامه بدون اعمال تغییرات به عنوان نسخه نهایی برای مرحله اصلی گردآوری
دادهها آماده شد.
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جدول  : 1متغيرهای پژوهش و گزارههای آنها

Table 1: Constructs and measurement items with sources
مزیت
نسبی

مزیت نسبی :1احساس میکنم استفاده از ربات کاالرسان فرآیند تحویل کاال را بهبود بخشد.
مزیت نسبی :2احساس میکنم استفاده از ربات کاالرسان باعث میشود کاالهایم را نسبت به روش سنتی (خودرو یا موتور) سریع تر
دریافت کنم.
مزیت نسبی :3فکر میکنم برای دریافت کاالهایم ،استفاده از ربات کاالرسان مفیدتر از روش سنتی (خودرو یا موتور) باشد.
مزیت نسبی :4به نظرم استفاده از ربات کاالرسان روش خوبی برای دریافت کاالهاست.
سازگاری :1احساس میکنم که استفاده از ربات کاالرسان با سبک زندگی من سازگار است.
سازگاری : :2احساس میکنم که استفاده از ربات کاالرسان متناسب با روشی است که دوست دارم کاالهایم را دریافت کنم.
سازگاری :3احساس میکنم که استفاده از ربات کاالرسان با نیازهای من سازگاری دارد.
سازگاری :4احساس میکنم که استفاده از ربات کاالرسان با شرایط فعلی من سازگار است.
پیچیدگی :1احساس میکنم که استفاده از ربات کاالرسان سخت است.
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پیچیدگی
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متغيرها

گزاره

سازگاری

منبع
[]33 ,32

[]33 ,32

[]33 ,32
1

Likert scale
Semantic Differential scale
3
Reverse-scaled
2
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[]33 ,32
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تمایل به
استفاده

[]33 ,32
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قابلیت
امتحان

AC

قابلیت
مشاهده

پیچیدگی :2احساس میکنم که استفاده از ربات کاالرسان را به سختی میتوان یاد گرفت.
پیچیدگی :3احساس میکنم که استفاده از ربات کاالرسان دشوار و طاقت فرساست.
پیچیدگی :4احساس میکنم که استفاده از ربات کاالرسان پیچیده است.
پیچیدگی :5احساس میکنم که استفاده از ربات کاالرسان نیاز به تالش بسیاری دارد.
قابلیت مشاهده :1احساس میکنم که میتوانم چگونگی استفاده از ربات کاالرسان را یاد بگیرم.
قابلیت مشاهده :2احساس میکنم که میتوانم چگونگی استفاده از ربات کاالرسان را به دیگران توضیح دهم.
قابلیت مشاهده :3مشکلی برای توضیح مزایا و معایب این روش به دیگران ندارم.
قابلیت مشاهده :4فرآیند استفاده از ربات کاالرسان برایم واضح و قابل فهم است.
قابلیت امتحان :1قبل از اینکه تصمیم بگیرم از ربات کاالرسان استفاده کنم یا نه ،نیاز دارم تا آنرا امتحان کنم.
قابلیت امتحان :2قبل از اینکه تصمیم بگیرم از ربات کاالرسان استفاده کنم یا نه ،نیاز دارم تا از آن به طور آزمایشی استفاده کنم.
قابلیت امتحان :3قبل از اینکه تصمیم بگیرم از ربات کاالرسان استفاده کنم یا نه ،باید این امکان را داشته باشم تا به طور آزمایشی و
در مدت زمان کافی از آن استفاده کنم تا کامال با عملکرد آن آشنا شوم.
قابلیت امتحان :4قبل از اینکه تصمیم بگیرم از ربات کاالرسان استفاده کنم یا نه ،باید به اندازه کافی در دسترس من باشد تا عملکرد
آنرا ارزیابی کنم.
تمایل به استفاده :1در صورت گ سترش این تکنولوژی ،غیر ممکن است از آن استفاده کنم /ممکن است از آن استفاده کنم.

[]34

تمایل به استفاده :2بعید است استفاده کنم /به احتمال زیاد استفاده میکنم.
تمایل به استفاده :3اصال استفاده نمیکنم /حتما استفاده میکنم.

 -3-2جمع آوری دادهها

نسخه نهایی پرسشنامه در سایت گوگل فرم 1پیاده سازی شد .میانگین زمان الزم برای پاسخگویی به پرسشنامه حدود سیزده دقیقه
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بود .شرکتکنندگانی که پرسشنامه را تکمیل میکردند وارد قرعه کشی یکی از پنج کارت هدیه  50هزار تومانی میشدند .این
پرسشنامه به مدت دو ماه از بیستم دی ماه  1398در دسترس عموم قرار گرفت و از طریق شبکههای اجتماعی (توئیتر ،اینستاگرام و
فیسبوک) ،پیامرسانها (تلگرام و واتساپ) و همچنین بانکهای ایمیل (شامل چند دانشگاه و شرکت خصوصی) منتشر شد.
به منظور افزایش کیفیت دادهها ،چند گروه از شرکت کنندگان از تحلیل حذف شدند .گروه اول ،افرادی که تاکنون هرگز کاالیی را
به صورت اینترنتی خریداری نکردند .گروه دوم ،افرادی که به سواالت بدیهی و غیرمرتبط پاسخ اشتباه دادند .گروه سوم ،افرادی که به
گزاره با مقیاس معکوس و گزاره پیچیدگی 1پاسخ یکسان (با درجه باال یا پایین) داده بودند .گروه چهارم ،افرادی که به تمام سواالت
پاسخ یکسان داده بودند (انحراف معیار صفر) .پس از حذف این دادهها ،از بین  328نمونه ،تعداد  287نمونه معتبر در این مدت به
دست آمد (نرخ پاسخگویی معتبر= )%87/5که ویژگیهای جمعیت شناختی آنها در جدول  2توضیح داده شده است.
اگرچه به نظر می رسد نسل جوان نمایندگی بیش از حد جامعه آماری را دارد اما براساس آمارهای شبکه الکترونیک پرداخت کارت
در سال  ، 2018بیش از نیمی از خریداران اینترنتی در ایران را جوانان تشکیل میدهند [ .]1دیجی کاال به عنوان بزرگترین فروشگاه
اینترنتی در ایران ،در گزارش خود از نه ماهه سال  ،2019اعالم میکند بیش از  50درصد خریداران اینترنتی این فروشگاه بین  25تا
 34سال سن دارند .همچنین 66 ،درصد خریداران اینترنتی این فروشگاه مرد و  34درصد زن هستند [ .]35الزم به ذکر است براساس
[ ،]36بیش از  %65کاربران فعال اینترنتی در ایران زیر  35سال سن دارند.

جدول  : 2ویژگیهای جمعيت شناختی پاسخ دهندگان
Table 2: Descriptive statistic of sample
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درصد
Google Forms
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1

سن

کمتر از 19
 20تا 29







 30تا 39
 40تا 49
بیشتر از 50









کمتر از  2میلیون تومان
 2تا  3/9میلیون تومان







 4تا  5/9میلیون تومان
 6تا  8میلیون تومان
بیشتر از  8میلیون تومان









مقطع متوسطه یا پایینتر
دیپلم







کاردانی
کارشناسی







کارشناسی ارشد
دکترا یا باالتر
بله









خیر





آشنا با ربات کاالرسان
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در این پژوهش ،از روش مدل معادالت ساختاری برای تحلیل مدل پیشنهادی استفاده شده است .این مدل ،روابط بین متغیرهای
پنهان 1با نشانگرهای آشکارشان( 2که مدل اندازهگیری 3نام دارد) و روابط بین متغیرهای پنهان با یکدیگر (که مدل ساختاری 4نام دارد)
را مورد ارزیابی قرار میدهد [ .]37همچنین ،در این مدل خطاهای اندازهگیری برای متغیرهای آشکار لحاظ میشود [ .]37مدل
معادالت ساختاری دو نوع روش مختلف دارد)1 :روش کوواریانسمحور )2روش واریانسمحور .روش حداقل مربعات جزئی ]38[ 5به
عنوان یک روش واریانس محور ،به منظور بررسی فرضیات مطرح شده در این مطالعه انتخاب شد زیرا دارای مزایای زیادی است .این
روش برای مطالعاتی با تعداد نمونه پایین که نیاز به توزیع نرمال ندارند ،بسیار مناسب است [ .]38همچنین ،برای تحلیل مدلهای
پیچیده و زمینههایی که تاکنون به صورت گسترده مورد مطالعه قرار نگرفته ،از این روش استفاده میشود زیرا دارای قدرت آماری
باالیی است [ . ]40 ,39با توجه به موارد گفته شده ،این روش برای مطالعه حاضر مناسب به نظر میرسد .براساس مطالعه [ ،]41ابتدا
مدل اندازهگیری و سپس مدل ساختاری با استفاده از نرم افزار  ]42[ SmartPLS 3.2.8مورد ارزیابی قرار گرفت که در ادامه به
توضیح آنها پرداخته میشود.

1

Latent Variables
Observable indicators
3
Measurement model
4
Structural model
5
)Partial Least Square (PLS
2
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 -1-3مدل اندازهگيری

همانطور که اشاره شد ،مدل اندازه گیری روابط بین متغیرهای پنهان با متغیرهای آشکار مرتبطشان را مورد بررسی قرار میدهد.
نتایج این مدلسازی در جدول  3ارائه شده است .همانطور که از این جدول مشخص است ،تمام بارهای عاملی 1از نظر آماری معنادار و
بیشتر از  0/5هستند [ .]37آلفای کرونباخ 2بایستی بیشتر از  0/6باشد [ ]43که این مقدار برای تمام متغیرها صادق است .برای روایی

CE

همگرا ،3پایایی مرکب 4بایستی بیشتر از  ]38[ 0/7و میانگین واریانس استخراجی 5بیشتر از  0/5باشد [ .]44همانطور که در جدول 3

مشخص است ،تمامی متغیرها دارای مقدار مجاز میباشند .همچنین ،مقدار  rho_Aبرای تمام متغیرها بیشتر از  0/7است [ .]45برای
روایی واگرا ،6براساس [ ، ]44جذر میانگین واریانس استخراجی برای هر متغیر پنهان بایستی بیشتر از همبستگی 7آن با سایر متغیرهای
پنهان باشد .در جدول  ،4جذر میانگین واریانس استخراجی (قطر اصلی) بیشتر از مقادیر همبستگی (پایین قطر اصلی) میباشند.
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همچنین ،روایی واگری یگانه-دوگانه( 8باالی قطر اصلی) کمتر از حداکثر مقدار خود  0/9میباشد [.]46

به منظور تشخیص سوگیری روش مشترک 9از روش تک عامل هارمن 10استفاده شد [ .]47نتایج نشان میدهد که %30/493
واریانس توسط تک عامل حاصل میشود که از حداکثر مقدار مجاز  %50کمتر است [ .]48همچنین ،مقادیر عامل تورم واریانس 11برای
متغیرهای مستقل محاسبه شد .نتایج نشان میدهد این مقادیر در بازه  1/018تا  2/223قرار دارند و کمتر از حداکثر مقدار مجاز 3/3
میباشند [ .]49بنابراین ،مشخص می شود که در مطالعه حاضر نگرانی از لحاظ سوگیری روش مشترک و همخطی چندگانه 12وجود
ندارد .همچنین ،سوگیری عدم پاسخ 13نیز در مطالعه حاضر براساس [ ]50مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور ،مقایسهای بین

MA

پاسخ های داده شده به سواالت (اعم از سواالت جمعیت شناختی و سواالت مربوط به متغیرهای پژوهش) از طرف پاسخ دهندگان
ابتدایی و انتهایی (در فرآیند جمع آوری دادهها) انجام شد .نتایج نشان میدهد هیچگونه تغییر معناداری بین پاسخهای داده شده برای
این دو گروه پاسخ دهنده وجود نداشته است .بنابراین ،این مطالعه مشکلی از لحاظ سوگیری عدم پاسخ ندارد.

جدول  : 3مدل اندازهگيری و پارامترهای مربوطه

Table 3: Reliability indices for the measurement model
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مزیت نسبی2
مزیت نسبی3

معيار
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متغيرها

گزاره

ميانگين

انحراف

بار عاملی

آلفای

پایایی

کرونباخ

مرکب





ميانگين
واریانس

rho_A

استخراجی




1

Factor loadings
Cronbach’s alpha
3
Convergent Validity
4
)Composite Reliability (CR
5
)Average Variance Extracted (AVE
6
Discriminant Validity
7
Correlation
8
Heterotrait-Monotrait (HTMT) ratio
9
)Common Method Bias (CMB
10
Harman’s single factor test
11
)Variance Inflation Factor (VIF
12
Multicollinearity
13
Non-response bias
2
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1تمایل به استفاده







2تمایل به استفاده







3تمایل به استفاده







ED
PT




















4مزیت نسبی
1سازگاری
2سازگاری
3سازگاری
4سازگاری
1پیچیدگی

سازگاری

پیچیدگی

2پیچیدگی
3پیچیدگی
4پیچیدگی
5پیچیدگی
1قابلیت مشاهده

قابلیت مشاهده

2قابلیت مشاهده
3قابلیت مشاهده
4قابلیت مشاهده
1قابلیت امتحان
2قابلیت امتحان

قابلیت امتحان

3قابلیت امتحان
4قابلیت امتحان
تمایل به استفاده
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دوگانه- همبستگی و روایی واگرای یگانه، ميانگين واریانس استخراجی: 4 جدول
Table 4: AVE, correlations and Heterotrait-Monotrait (HTMT) ratio
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 مدل ساختاری-2-3

 نتایج حاصل از مدلسازی در. زیرنمونه استفاده شد5000  با1 به منظور بررسی فرضیات پژوهش از روش بوتاسترپ،در این مرحله
 برای متغیر تمایل محاسبه شد (کهQ2  وR2  مقادیر، مدل ساختاری2 به منظور تعیین قدرت پیشبینی. قابل مشاهده است5 جدول
 متوسط و ضعیف به شمار، به ترتیب قابل توجه0/19  و0/33 ،0/67  مقادیرR2  برای.) میباشند0/370  و0/432 به ترتیب برابر

1
2

Bootstrapping
Predictive Power

T
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میروند و برای  Q2مقادیر باالی  ،0/35نشانگر قدرت پیشبینی باال میباشند [ . ]39 ,38با توجه به این مقادیر برای متغیر تمایل،
میتوان نتیجه گرفت مدل قدرت پیشبینی مناسبی دارد.
به منظور تائید فرضیات پژوهش ،روابط ذکر شده بایستی معنادار باشند .به عبارتی ،آماره  Pبرای هر یک از روابط کمتر از  0/05و
آماره  Tبیشتر از  1/96یا کمتر از  -1/96باشد .ضریب هر رابطه هم میزان شدت تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان میدهد.
همانطور که از جدول  5مشخص است ،تمامی فرضیههای پژوهش به جز فرضیه پنجم تایید شدهاند .به عبارت دیگر ،به جز متغیر
قابلیت امتحان سایر متغیرها به طور معناداری بر متغیر تمایل تاثیر میگذارند .همانطور که انتظار میرفت ،در میان متغیرهای
تاثیرگذار بر متغیر تمایل ،مزیت نسبی قویترین متغیر و پیچیدگی ضعیفترین متغیر شناخته شد .در بخش بعدی به تفسیر و بحث
پیرامون نتایج حاصل شده میپردازیم.
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جدول : 5مدل ساختاری و نتایج فرضيات پژوهش
Table 5: Structural Model Results
فرضيه

تاثير بر متغير تمایل

ضریب

انحراف معيار

آماره T

آماره P
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سازگاری













3
4
5

پیچیدگی
قابلیت مشاهده
قابلیت امتحان
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* به معنی معناداری باالی  95درصد
** به معنی معناداری باالی  99درصد

نتيجه

تائید
تائید

**
**
*

تائید
تائید
عدم تائید
*
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نتایج حاصل از مدلسازی نشان میدهد که از میان فرضیات مطرح شده ،تنها فرضیه پنجم (تاثیر قابلیت امتحان بر تمایل) از لحاظ
آماری معنادار نشده و رد می شود .این نتیجه برخالف نتایج حاصل از مطالعات پیشین در زمینههای مرتبط است [ .]22 ,17با توجه به
جدول  %48/4 ،2از پاسخدهندگان از قبل با ربات کاالرسان آشنا بودهاند .از آنجایی که ربات کاالرسان در ایران هنوز در مراحل اولیه
بررسی است و به عنوان گزینه جایگزین برای ارسال کاال در دسترس نمیباشد ،این افراد از طریق اینترنت و رسانهها با این سیستم و
طرز عملکرد آن کم و بیش آشنایی داشته اند و دیدگاه آنها نسبت به این روش مشخص شده است .به همین دلیل ممکن است ،نیازی
به قابلیت امتحان برای تغییر و تاثیر بر تمایل افراد به استفاده از ربات کاالرسان وجود نداشته باشد.
با توجه به نتایج به دست آمده ،مزیت نسبی مهمترین متغیری است که بر تمایل افراد تاثیر مثبت میگذارد .این نتیجه مطابق با
برخی پژوهشهای مرتبط میباشد [ .]51 ,19 ,17 ,16از این رو ،مشخص میشود که مزیت و ویژگیهای برتر ربات کاالرسان نسبت
به روش های سنتی ارسال کاال از عوامل تاثیرگذار بر پذیرش این روش توسط خریداران اینترنتی است و بایستی مورد توجه برنامهریزان
در این ز مینه قرار گیرد .با توجه به مطالعات پیشین همانطور که انتظار میرفت ،سازگاری تاثیر معنادار و قابل توجهی بر تمایل
خریداران دارد [ . ]22 ,17هرچه افراد بیشتر ربات کاالرسان را با سبک زندگی ،نیازها و شرایط خویش سازگار بدانند ،دید بهتری نسبت
به آن پیدا کرده و تمایل بیشتری به استف اده از آن دارند .در مورد پیچیدگی نیز مانند نتایج حاصل از مطالعات مرتبط ،مشخص شد که
این متغیر تاثیر منفی و به نسبت متوسطی بر تمایل افراد میگذارد [ . ]19 ,17اگر افراد احساس کنند که تعامل با ربات به جای فرد
کاالرسان و یا استفاده از اپلیکیشن مرتبط باعث سردرگمی و پیچیدگی فرآیند دریافت کاالهایشان شود ،دیدگاه منفی نسبت به این
روش خواهند داشت .از اینرو ،احتمال دارد تمایل کاربران به استفاده از آن کاهش یابد.
نتایج نشان می دهد که قابلیت مشاهده تاثیر مثبت و معناداری بر تمایل خریداران دارد .آشنایی بیشتر خریداران با ربات کاالرسان
از طریق اینترنت و رسانهها و همچنین یادگیری و مشاهده عملکرد آن میتواند باعث تغییر دیدگاه و تمایل بیشتر آنها به استفاده از
این شیوه شود .البته این رابطه در برخی مطالعات معنادار نشده است [.]22
11
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 -4نتيجه گيری
 -1-4پيامدهای تئوری و کاربردی
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این پژوهش به منظور درک از چگونگی پذیرش ربات کاالرسان توسط خریداران اینترنتی ،به عنوان روشی جدید برای ارسال کاالها،
انجام شده است .بدین منظور ،مدلی براساس تئوری انتشار نوآوری پیشنهاد گردید .با استفاده از یک پرسشنامه اینترنتی دادههای مورد
نیاز جمع آوری شد و با روش حداقل مربعات جزئی فرضیات مطرح شده مورد بررسی قرار گرفت .از منظر تئوری ،این مطالعه جز اولین
مطالعات انجام شده در زمینه پذیرش ربات کاالرسان به خصوص در ایران است .این مطالعه یک قالب جدید براساس تئوری انتشار
نوآوری ارائه می کند .این تئوری برای شناخت و درک رفتار کاربران در مواجه با تکنولوژیها یا ایدههای جدید (در اینجا ربات
کاالرسان) به کار می رود .همانطور که قبال اشاره شد در اکثر مطالعاتی که در زمینه تکنولوژیهای نوظهور انجام میشود ،این تئوری
نقش اساسی ایفا میکند .بنابراین ،با ارائه این مدل ،مطالعه حاضر به پژوهشهای مرتبط با ربات کاالرسان کمک میکند .الزم به ذکر
است ،متغیرهای این تئوری حدود  %43از تمایل خریداران به استفاده از ربات کاالرسان را توضیح میدهند.
از منظر کاربردی ،این مطالعه پیشنهادات مناسبی برای بازاریابان ،برنامهریزان و ارائهدهندگان خدمات لجیستیکی فراهم میکند .از
آنجایی که مزیت نسبی یکی از متغیرهای موثر بر تمایل شناخته شده است ،بازاریابان بایستی در فرآیندهای تبلیغاتی خود بر مزیت این
روش نسبت به روشهای سنتی تمرکز بیشتری داشته باشند .به عنوان مثال ،در شرایط خاصی مانند همهگیری کرونا که افراد بیشتر به
خرید اینترنتی روی آوردهاند ،معرفی ویژگیهای مفید ربات کاالرسان و کمک این روش به سالمت افراد ،میتواند نظر خریداران را به
خود جلب کند .همچنین ،میتوان بر روی جنبههای سازگاری ربات کاالرسان با نیازهای زندگی امروزی بیشتر تمرکز کرد .با توجه به
این موضوع که پیچیدگی و قابلیت مشاهده به ترتیب تاثیر منفی و مثبت بر نگرش افراد دارند ،بازاریابان بایستی از طریق شبکههای
اجتماعی یا رسانه ها بستری مجازی را فراهم کنند تا خریداران نحوه کار با ربات و عملکرد آنرا به خوبی فرا گیرند .بدین صورت ،نه تنها
فرآیند استفاده از ربات برای خریدار آشکارتر میشود بلکه از میزان پیچیدگی آن هم کاسته خواهد شد.
 -2-4محدودیتها و مطالعات آینده
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یکی از محدودیتهای این پژوهش ،استفاده از نمونه گیری غیرتصادفی از خریداران اینترنتی در کشور ایران است که به طور کافی
نمی توان آنرا نماینده جامعه ایران دانست .بنابراین ،پیشنهاد میشود مطالعات آینده با حجم نمونه باالتر و نمونههای تصادفی انجام شود
تا باعث تعمیم و دقت بیشتر نتایج گردد .محدودیت دوم این مطالعه این است که  %52/6از پاسخدهندگان تاکنون با ربات کاالرسان
آشنایی نداشته و تنها براساس اطالعات داده شده در مقدمه پرسشنامه به سواالت پاسخ دادند .مطالعات آینده میتوانند بیشتر بر روی
افراد آشنا به ربات کاالرسان تمرکز کنند .برای مطالعات آینده پیشنهاد میشود ،نوع کاالها ،نحوه پرداخت هزینه و مسئله بیکار شدن یا
نشدن افرادی که در شغل کاالرسانی هستند ،مورد توجه قرار گیرد .عالوه براین ،مدلهای دیگری از جمله تئوری رفتار برنامهریزی 1و
ترکیب آن با سایر مدلهای پذیرش فناوری می تواند دید مناسبی از عوامل تاثیرگذار بر تمایل افراد به استفاده از ربات کاالرسان دهند.

Theory of Planned Behavior
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Exploring the acceptance of delivery robots by online
buyers using diffusion of innovation theory and
structural equation modeling

ABSTRACT

Last-mile delivery is always one of the key issues in the field of transportation and the environment.

ED
PT

Considering the rise in the online shopping rate, last-mile delivery has become one of the most important
challenges for logistics service providers. In contrast to traditional delivery methods, new methods have been
proposed, including sidewalk autonomous delivery robots (SADRs). These robots are a new generation of
emerging technologies for the fast delivery of goods. The present study aims to investigate the factors affecting
the adoption of SADRs by online shoppers in Iran. To this end, a model was proposed based on the diffusion of
innovation theory (DOI). A total of 287 respondents were surveyed using an online questionnaire, and the
partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) was employed for modeling. The results
indicated that relative advantage, compatibility, and observability had a positive and complexity had a negative
impact on consumers’ intention to use delivery robot. However, no significant relationship was found between
trialability and intention. Also, The findings of the present study provide significant theoretical and practical
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contributions to logistics service providers and marketers.
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