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چکیده
پژوهشهای متعدد بیانگر این مطلب است ،تا زمانی که فروشندگان در بازار منصفانه
عمل نکنند ،مصرفکنندگان تشویق به وفاداری و خرید مجدد نخواهند شد ،از این
رو عوامل متعددی بر ادراک منصفانه مصرفکنندگان تاثیر گذار است .هدف از این
پژوهش ،بررسی اثر تفاوت قیمت و هنجار اجتماعی سلسهمراتبی و بومی بر ادراک
قیمتگذاری منصفانه با تبیین نقش منبع تامین مالی است .این مطالعه از نظر هدف
کاربردی ،از نظر روش توصیفی -پیمایشی ،و از نظر گردآوری دادهها کتابخانهای-
میدانی میباشد .همچنین این پژوهش مبتنی بر یک طرح آزمایشی عاملی با 8
سناریوی متفاوت بازی نقش است که در قالب پرسشنامه میان مشتریان هتلهای
بین المللی پارسیان انجام شد و دادههای گردآوری شده از  042پرسشنامه تجزیه
و تحلیل شد .نتایج حاصل از بررسی دادهها و آزمون فرضیهها نشان داد تفاوت
معناداری بین اثرگذاری تفاوت قیمت در دو قیمت  02هزار تومان و  052هزار تومان
بر ادراک منصفانه مشاهده نشده ،اما تفاوت معناداری بین اثرگذاری هنجار اجتماعی
سلسلهمراتبی و بومی بر ادراک منصفانه مشاهده شده است .همچنین نتایج تحلیل
واریانس عاملی نشان داد که اثر تعاملی منبع تامین مالی توسط شخص یا سازمان
در رابطه با هنجار اجتماعی و ادراک منصفانه مورد تایید واقع گردید ،اما اثر تعاملی
منبع تامین مالی توسط شخص یا سازمان در رابطه با تفاوت قیمت و ادراک منصفانه
مورد تایید واقع نشده است.
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 .1مقدمه
قیمت به عنوان یکی از چهار آمیخته بازاریابی برای مشتریان و تأمینکنندگان ،اهمیت شایان توجهی دارد.
سیاستهای مناسب قیمتگذاری به رضایت مشتریان و تأمینکنندگان منجر میشود ،سیاستهایی که باید منافع
هر دو طرف مبادله را در نظر گیرد ) .(Nazari et al, 2018قیمت عموماً ارتباط مستقیمی با تقاضای مصرف-
کنندگان دارد و به همین علت ،قیمتگذاری بسیار بیشتر از سایر عناصر آمیختهی بازاریابی ،دستکاری میشود؛
قیمتگذاری سادهترین عنصر برنامهی بازاریابی برای تغییر است و بسیاری از بازاریابان قیمتها را برای انعکاس
شرایط بازار محلی ،تغییر در فروش کل ،ارائهی قیمتهای مختلف برای مشتریان متفاوت توسط فروشندگان
آنالین یا ایجاد وفاداری مشتری ،تنظیم کرده و به راحتی تغییر می دهند؛ قیمت ،ابزار اصلی برای نشان دادن
کیفیت به مشتریان است و اگر مشتریان اطالعات دیگری در خصوص محصول نداشته باشند ،قیمت باالی یک
محصول را نشان دهندهی کیفیت بهتر آن می دانند ( .)Ferrell & Hartlineیکی از مهمترین عواملی که بر
رضایت مشتری تأثیرگذار است ادراک مشتری از منصفانه بودن قیمت است ( Nazari and Adib Haj Bagheri,
)2013؛ منصفانه دو معنی جداگانه دارد« :قابل قبول »0و «معقول .»0قابل قبول به این معناست که قیمت منصفانه
رضایتبخش است .منصفانه (خوب) به معنای یک ترجیح است مانند «خدمتکار خوب»« ،آب و هوای خوب» یا
«قایقرانی خوب» .از سوی دیگر ،یک قیمت «معقول» قضاوتی از «موجه »2بودن قیمت است ،این قیمت فارغ
از «جانبداری یا تعصب و بیطرفانه است و برای همه طرفها عادالنه ،مطابق با قوانین ،منطق یا اخالق است»
(.)Maxwell, 2018

اخیرا روشهای پیشبینی ادراکات افراد نسبت به انصاف ،در ادبیات روانشناسان اجتماعی به موضوع بحث
قابل اهمیت تبدیل شده است .با توجه به دیدگاه ابزارگرایانه (مانند نظریه سرمایه) فرض میکند مردم در درجه
اول از تمایل به حداکثر رساندن سود خود در مورد انصاف بهره میگیرند ( .)Adams, 2016با توجه به دیدگاههای
مرتبط با انصاف در بعضی از پژوهشها ،فرض میشود انگیزههای اجتماعی در انصاف قیمتی نقش برجستهای را
ایفا میکند؛ از این رو قیمت منصفانه با هنجارهای اجتماعی پیوند خورده است ( Maxwell, 2002; Maxwell
 .)and Comer, 2010; Garbarin, 2010به عنوان مثال قیمت برای افراد محلی و مسافر به طور یکسان
اعمال شود؟ یا قیمت بیشتر ،از سوی افراد با درآمدهای باالتر منصفانه تلقی میگردد؟ در این نوع قیمتگذاری،
کاالها و خدمات مشابه و یکسان با قیمتهای متفاوت فروخته میشوند ،معموالً در زمانهای عدم اطمینان و
عرضه و تقاضای فصلی ،برای افزایش درآمد کاربرد دارد .صنایع متفاوتی میتوانند از قیمتگذاری منصفانه استفاده
کنند؛ شامل صنایع خدماتی که درآمد خدمات ارائه شده و دسترسی به این خدمات ،بازهی زمانی مشخص ندارد
و این خدمات میتوانند در زمانهای مختلف دردسترس و درآمدزا باشند ،همانند خطوط هوایی ،هتلها ،کنفرانس-
ها ،امکانات و تسهیالت سرگرمی و تفریحی ،تعطیالت مسافرتی دریایی و بلیط قطارها ،تئاترها ،کنسرتها،
سینماها و استادیومهای ورزشی ) .(Nazari et al, 2017با این وجود تفاوت قیمتی همچنان به عنوان رقیب
اصلی در قضاوتهای منصفانه قیمت در نظر گرفته میشود ( Grewal et al, 2004; Wu et al, 2012; Kwak
 ،)et al, 2015به این معنی که خریداران تا چه حد تفاوت قیمت را منصفانه میدانند ،اما مطالعات در زمینة
اهمیت ادراک منصفانه قیمت بیشتر به سالهای اخیر برمیگردد ،و همچنین پژوهشهای انجام شده در زمینه
1 Acceptable
2 Just
3 Justified
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بررسی تاثیر هنجار اجتماعی ،تفاوت قیمت و تعدیلگری منبع تامین مالی (منظور این است که منبع پرداخت
قیمت آیا از وجوه شخصی خود فرد است یا درآمد سازمان) بر ادراک منصفانه بسیار اندک است ،این پژوهش به
طور خاصی چگونگی تأثیر همزمان این متغیرها با تعدیلگری متغیر منبع تامین مالی بر ادراک منصفانه و واکنش
پس از خرید را در کانون توجه قرار میدهد .از این رو پژوهش حاضر ضمن بررسی اثر هر کدام از دو متغیر تفاوت
قیمت و هنجار اجتماعی با اثر متغیر میانجی ادراک منصفانه و تعدیلگری متغیر منبع تامین مالی ،تاثیر آن را بر
واکنش پس از خرید مورد ارزیابی قرار میدهد.

 .2مبانی نظری پژوهش
 .1-2تفاوت قیمت
تاکنون محققان نظریههای مختلفی را برای رسیدن به درکی جامع ،از اینکه کی و چگونه خریداران در مورد
منصفانه بودن قیمت قضاوت میکنند ،ارائه کرده اند ( .)Xia et al, 2004بر اساس پژوهشهای انجام شده،
افراد در سه بعد کلی در مورد عدالت قضاوت میکنند .بعد نخست ،عدالت توزیعى است که به حضور انصاف و
عدل در توزیع پیامدها مربوط مىشود .دو بعد دیگر ،عدالت رویهاى و عدالت تعاملى است که اولى مربوط به
رعایت عدل در رویههاى تصمیمگیرى ،مورد استفاده براى تخصیص پیامدها ،و دومى به رعایت انصاف در
برخوردهاى بین فردى باز مىگردد ( Xia et al (2004) .)Nazari and Ashkani, 2005باور دارند ادراک
منصفانهبودن قیمت مصرفکننده تحت تاثیر دو عدالت رویهای و توزیعی است .از نظر ماکسول) ،(2008دو جنبه
انصاف توزیعی و انصاف رویهای بر اساس هنجارهای اجتماعی تعریف شدهاند .به طور کلی میتوان بیان کرد،
انصاف قیمتی ارزیابی قیمتی است بر مبنای مقایسه قیمت واقعی با قیمت مرجع که شامل قیمتهای پرداختی
پیشین ،قیمت رقبا و دیگر مؤلفههای قیمتی مؤثر بر مشتریان میشود ( .)Chung et al, 2011نظریهی برابری
بیان میکند که افراد به دنبال ستاندههای منصفانه و برابر در مقایسه با دیگران در یک فرایند مبادله هستند .با
اینکه این نظریه بر برابری و بیطرفانهبودن ستاندهها تاکید دارد ،برخی معتقدند که ادراک منصفانه در تاثیر عوامل
رویهای است ( .)Cohen & Charash, 2001وقتی قیمت مورد قضاوت با قیمت معاملهی مرجع متفاوت باشد،
این تفاوت قیمت ممکن است موجب شود ،فرد قیمت را نامنصفانه درک کند .چنین مقایسهای بین قیمتها ،برای
شکلگیری درک افراد در مورد منصفانه بودن قیمت ،شرطی ضروری ولی ناکافی است .از سوی دیگر ،با مقایسه
قیمتها توسط مصرفکنندگان و درک افزایش قیمت نسبت به دیگران ،یک نتیجه منفی را برای مصرفکننده
در پی دارد ،و احتمال اینکه ادراک غیرمنصفانه بودن توسط آنها در زمانی که قیمتهای خود را نسبت به دیگران
کمتر درک نمایند ،بیشتر است .بر این اساس ،نتیجه مثبتی را برای مصرفکننده در پی دارد (.)Xia et al, 2004
مارگارت( )0221پیشنهاد میکند این اثر از طریق اینکه مصرفکننده قیمت را از یک انسان (به عنوان مثال:
فروشنده) یا غیرانسان (به عنوان مثال :ارتباطات بازاریابی مانند؛ برچسبگذاری قیمتی) میسنجد ،تعدیل میشود
و همچنین مصرفکنندگان در شرایط کاهش قیمت نسبت به افزایش قیمت تالش کمتری را صرف درک کردن
انجام میدهند .به نظر ژیا و همکاران) (2004مقایسه قیمتها ،مصرفکنندگان را به سمت یکی از این سه
قضاوت رهنمون میسازد :برابری ،نابرابری به نفع خریدار و نابرابری به زیان خریدار .برابر درک کردن قیمتها،
در حالت عادی ،به شکلگیری درکی درمورد انصاف منجر نمیشود و اگر درکی در ارتباط با منصفانه بودن قیمت
ایجاد شده باشد ،این تساوی به منصفانه درک کردن موقعیت میانجامد .مشاهدهی نابرابری در قیمتها ممکن
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است به قضاوتی در مورد اینکه قیمت نسبت به موقعیتهای برابر ،کمتر منصفانه است ،یا اینکه به طور کلی
غیرمنصفانه است ،منجر شود.
به منظور درک بهتر انصاف ادراک شده از قیمت ،خورشیدی و بانوئی( )0228به ارائه چند نکته پرداخته اند :اوال
درک عدمانصاف ،معموال واقعیتر از درک انصاف است .مردم وقتی چیزی را میبینند یا تجربه میکنند ،اگر
نامنصفانه باشد ،میفهمند؛ ولی بیان اینکه چه چیزی منصفانه است ،آسان نیست .ممکن است در موردی روشن
و صریح باشد ،ولی مورد دیگر نه .به عبارت دیگر این دو ،دو سازهی متفاوت از هم هستند .دوما ،همهی
ارزیابیهای قیمت ،اعم از قضاوت در مورد منصفانه بودن قیمت ،مقایسهای هستند .هم در نظریه برابری و هم
در نظریهی عدالت توزیعی مطرح میشود که ادراک منصفانه بودن (یا نبودن) ،هنگامی که شخص نتیجهای را با
نتایج دیگران مقایسه میکند ،شکل میگیرد.

 .2-2هنجار اجتماعی
انصاف فردی و اجتماعی با پیروی از هنجارهای اجتماعی تعیین میشود .این هنجارها ،قوانین توافقی یک جامعه
هستند .آنها به تمام جوانب تبادل اقتصادی اعمال میشوند :نه تنها خود قیمت ،بلکه این که چه چیزی
قیمتگذاری شده ،چه کسی قیمتها را تعیین میکند ،چه افرادی استثناهای قیمت دریافت میکنند ،چه اطالعاتی
در مورد قیمت ارائه میشود ،چه چیزی در قیمت در نظر گرفته شده است و غیره .هنجارهای اجتماعی اغلب به
وضوح درک نمیشوند .حتی افراد متوجه آنها نمیشوند مگر اینکه از آنها تخطی شود .آنها هیچ رفتاری را
اجبار نمیکنند ،اما به عنوان راهنماییهای معمول پذیرفته شده برای آنچه مناسب است عمل میکنند
( .)Maxwell, 2018اخیراً روانشناسان اجتماعی به یک دیدگاه احتمالی دست پیدا کردند که بر شناسایی روشها
و رویههای قضاوتی منصفانه تمرکز میکنند .بولتون و همکاران( )0222پیشنهاد میکنند ،خریداران ممکن است
یک سطوح منسجمی از یک فضای معامالتی که شامل ابعاد مختلف میشود را قضاوت کنند .عالوه بر این،
ادراک خریداران از منصفانه بودن قیمتها هم از طریق مقایسه قیمتها و هم هنجارهای اجتماعی حاصل
میشود .هنجارهای اجتماعی در مبادالت اقتصادی ،قوانین قابل درک برای خریداران و فروشندگان میباشند و
آنها را به عنوان راهنمایی برای چگونگی رفتار در مبادالت ارائه میکنند ( .)Maxwell, 1999پژوهشهای ژیا
و همکاران( )0224نشان میدهد بسیاری از قضاوتهای منصفانه قیمت ناشی از مالحظات خریداران از اینکه
چگونه فروشنده قیمت را تعیین میکند و اینکه آیا قیمت برای هر کسی مقرون به صرفه است ،به خصوص در
محصوالت ضروری مانند داروها ،است .بنابراین ،مصرفکنندگان ممکن است به باورهای خود در مورد هنجارهای
تبادلی خود تکیه کنند ،قضاوتهای خود را در مورد منصفانه بودن قیمت تکمیل و اصالح نمایند .عالوه بر این،
به دلیل اینکه اطالعات مانند گزارشهای مصرفکننده به آسانی در دسترس هستند مصرفکنندگان میتوانند
اطالعات بیشتری از تجارب خرید خود کسب کنند ،آنها دانشهایی از تاکتیکهای قیمتگذاری بازاریابان و
نسبت سود -هزینه محصول را کسب میکنند ) .)Bolton et al, 2003همچنین پژوهشهای نشان داده است،
تنها مقایسات اجتماعی هستند که رابطه معناداری بامنصفانه بودن دارند؛ زیرا این مقایسات با قضاوتهای شخصی
افراد سنجیده میشوند .در همین رابطه آمازون دات کام قیمتگذاری پویای محصوالت دیویدی خود را به
صورت آشکار در اختیار مصرفکنندگان قرار نداد که همین امر منجر به برانگیخته شدن خشم خریداران شد ،زیرا
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آنها فکر میکردند که آمازون داتکام میخواهد از این طریق سودی اضافه کسب نماید که سرانجام آمازون
مجبور شد که علناً عذرخواهی کند ).(Nazari et al, 2017
ماکسول()0228در پژهشهای خود با استفاده از گروههای کانونی ،استدالل میکند که انصاف یک توجیه
پذیرفته شده در سطح جهانی برای قیمت یا اقدام قیمتگذاری غیرمنتظره بود و قیمت باید با توجه به هنجار
انصاف ،ارزش محصول /خدمات خریداری شده را منعکس کند .اگر چه هنجار انصاف ،جهانی به نظر میرسد؛
اما هنجار منصفانه بسته به اینکه فرهنگ سلسلهمراتبی یا یکنواخت باشد ،متفاوت است .فرهنگ سلسلهمراتبی
نابرابری را ترجیح میدهد؛ چرا که با بعضی از آنها به علت قدرت ،طبقه و وضعیت آنها متفاوت رفتار میشود.
برای مثال ،در کشور سلسلهمراتبی هند ،گرفتن هزینههای باالتر از ثروتمندان منصفانه در نظر گرفته میشود.
همانطور که شرکتکنندگان در گروه کانونی هند توضیح دادند« :مغازهدار از من قیمت باالتری میگیرد زیرا
میداند میتوانم پرداخت کنم»[« .قیمت] به نوع لباس پوشیدن شما ،کیف پول شما و نوع وسیله نقلیه شما
بستگی دارد».

 .3-2منبع تامین مالی
قضاوتها در مورد منصفانه بودن قیمتها با توجه به عامل منبع تامین مالی متغیر است ،یعنی اینکه آیا خریدار
برای خرید کاال یا خدمات از وجوه شخصی خود پرداخت میکند یا وجوه شرکت (.)Ferguson et al, 2011
هنگامی که خریدار برای خرید کاال و خدمات از وجوه شخصی پرداخت میکند ،بین مقایسه قیمت آن کاال یا
خدمات در حین پرداخت نسبت به دیگران و تاثیر اقتصادی آن پرداخت ،همبستگی وجود دارد؛ پرداخت بیشتر
فرد نسبت به مشتری دیگر ،با توجه به اینکه فرد از وجود شخصی پرداخت کرده است ،پرداخت به طور مستقیم
منجر به زیان مالی فرد خواهد شد ،چرا که پرداخت با وجوه شخصی ،منجر به شفافیت اطالعات مقایسه قیمتی
بیشتری میشود ،در نتیجه تفسیر اطالعات مقایسه برای خریداران را سهولت میبخشد ،اما هنگامی که خریدار
باید وجوه شرکت پرداخت کند ،بین تفاوت قیمتها و تاثیر اقتصادی آن ناسازگاری وجود دارد؛ پرداخت بیشتر فرد
نسبت به مشتری دیگر ،با توجه به اینکه فرد از وجود شرکت پرداخت کرده است ،پرداخت بیشتر فرد زیان مالی
را در پی ندارد ( .)Kukar-Kinney et al, 2007به طور کلی ،پژوهشهای صورت گرفته نشان میدهد هنگام
پرداخت وجوه از طریق شرکت ،اطالعات مربوط به نتایج قیمت دیگران (تفاوت قیمت) ضعیفتر است ،بنابراین
نقش آن در قضاوتهای منصفانه قیمتها کاهش مییابد ،و همینطور با توجه به یافتهها استدالل میشود .منبع
تامین مالی رابطه بین تفاوت قیمت و هنجار اجتماعی بر ادراک منصفانه قیمتها (مثل :رضایت ،قصد خرید مجدد
و )...را تعدیل میکند (.)Tsai and Lee, 2007; Homburg et al, 2014

 .4-2واکنش های رفتاری مشتریان
وقتی درک نامنصفانه بودن قیمت شکل گرفت ،خریداران در جهت رسیدن به دو هدف دست به کار میشوند:
یک هدف آن است که به لحاظ مالی خود را حمایت کنند و در جستوجوی جبران مالی برآیند .هدف دیگر،
تسکین احساسات منفی است ،که امکان دارد در این زمنیه به وجود آمده باشند .اگر نابرابری بین قیمتها چشمگیر
باشد ،مصرفکنندگان را برمیانگیزد تا در جستوجوی جبران مالی برآیند .به عالوه ،انواع احساسات متفاوتی که
از نامنصفانه بودن قیمت ناشی میشوند ،اعمال متفاوتی را برمیانگیزاند (.)Zeelenberg & Pieters, 2004
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مشتریان برای تسکین احساسات منفی ،به رفتارهای همچون کاهش نیت خرید ،شکایت و تبلیغات منفی زبانی،
دست میزند ( .Khorshidi and Banoei (2008همچنین ) ،Norouzi et al (2014اولین طبقهبندی رفتار
شکایتآمیز را شامل ابراز ،خروج ،و ادامه همکاری با شرکت بیان نمود و ابراز (پاسخ شفاهی) ،به پاسخ خصوصی
(تبلیغات کالمی منفی) ،و پاسخهای شخص ثالث طبقهبندی شده است .تبلیغات کالمی ،ارتباط دهانبهدهان در
بازاریابی به صورت توصیههای افراد به دیگران تعریف میشود ،اما دلیل اصلی توجه و اعتماد مصرفکنندگان را
به ارتباط کالمی میتوان نبود تعصبات تجاری در آن دانست ( .)Mohammdi et al, 2013و پژوهشهای بسیار
زیادی اهمیت تبلیغات کالمی را در شکلگیری نگرشها در زمینه تصمیمگیری خرید ،کاهش ریسک خرید و
بسیاری از زمینههای دیگر نشان دادهاند و بسیاری از محققان بر این عقیدهاند که تبلیغات کالمی از جمله
موثرترین و کارآمدترین شیوههای تبلیغاتی میباشد ( .)Wangenheim & Bayon, 2014بنابراین اگر یک
شرکت بتواند مشکالت مشتریان را حل کند و به خاطر شکایتی که کردهاند از آنها تشکر کند ،مانند آن است
که یک مخالف احتمالی تبدیل به یک هوادار شود .در اصل یک شرکت نیازمند آن است که انتظارات مشتریان
خود را برآورده سازد تا او را در باالترین سطح وفاداری نگاه دارد (.)Norouzi et al , 2014
 .5-2توسعه فرضیهها و چارچوب مفهومی پژوهش
در حوزه پژوهش حاضر ،مطالعاتی انجام گرفته است ،در ادامه به چند پژوهش که ارتباط بیشتری با موضوع و
زمینه پژوهشی حاضر داشتند و به توسعه فرضیهها کمک میکنند ،اشاره میشود .هامبورگ و همکاران( )0204با
استفاده از روش اجرای پژوهش آنووا  0×0×0در پژوهش خود نشان میدهند ،کاهش تفاوت قیمتی تاثیر مثبت
بر ادراک مشتری در مورد شفافیت ،انصاف و در نتیجه انتخاب مشتری میگذارد .همینطور هامبورگ( )0221در
پژوهشهای خود طی سه آزمایش با روش اجرای پژوهش آنووا  0×0با توجه به منابع اطالعاتی مربوط به تفاوت
قیمت ،چه انسانی و چه غیر انسانی تاثیر تفاوت قیمت را بر ادراک منصفانه قیمت میسنجند .نتابج پژوهشهای
آنها نشان میدهد ،هر دو منبع تفاوت قیمت (انسانی ،غیر انسانی) بر ادراک منصفانه قیمت تاثیر میگذارد .با
توجه به تاثیر تفاوت قیمت بر ادراک منصفانه در این پژوهش فرضیه زیر پیشنهاد میگردد:
فرضیه اول :اثرگذاری تفاوت قیمت ( 02هزار تومان052 /هزار تومان) بر ادارک منصفانه قیمت مصرف
کنندگان تفاوت معناداری دارد.
مطالعه تی سایی و لی ( )0221پژوهش خود را دو سطح (مشتریان فعلی /مشتریان آتی) و (شرایط برابر/
شرایط نابرابر) انجام داده اند و برای هر یک از سناریو  04نمونه تعیین شده که در مجموع  024پرسشنامه
جمعآوری نمودهاند .در ادامه آنها در خصوص ادراکات غیر منصفانه و پیامدهای شناختی و عاطفی مشتریان
فعلی و آتی در مواجه با تبلیغات هدفمند ،به این نتیجه دست یافتند ،هنجارهای اجتماعی بر ادراک منصفانه قیمت
تاثیر میگذارد .بر اساس پژوهش ترویجی ژیا و همکاران ( )0224خود و مطالعات پژوهشگران دیگر در این حوزه،
به این نتیجه دست یافتند که هنجارهای اجتماعی ناظر بر تبادالت اقتصادی هستند و ادراک افراد از منصفانه
بودن قیمت ،از هنجارهای اجتماعی نیز تاثیر میپذیرد .در مطالعه ای دیگر نیز ماکسول ( )0220خود به بررسی
قضاوتهای مربوط به منصفانه بودن قیمت با استفاده از دو سطح قیمت مرجع ،قدرت فروش ،سطح توجیه و سه
سطح قیمتها ،به این نتیجه دست یافته است که پیروی از هنجارهای اجتماعی برای روشهای قیمتگذاری،
مبنایی برای تصمیمگیریهای منصفانه مشتری است .بنابراین فرضیه دوم پژوهش به شرح زیر است:
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فرضیه دوم :اثرگذاری هنجارهای اجتماعی (قیمتگذاری سلسهمراتبی /بومی ،غیربومی) بر ادراک منصفانه
قیمت مصرفکنندگان تفاوت معناداری دارد.
با توجه به نظریه اکتشافی منصفانه ،هنگامی که افراد با وجوه شخصی نسبت به زمانی که با وجوه شرکت
پرداخت کنند ،تفاوت قیمت ادراک شده نقش مهمی را ایفا میکند ،در حالی که پذیرش اجتماعی ادراک شده از
عمل قیمتگذاری که بر اساس تفاوت قیمت بوده است ،یک نقش بسیار مهمی را در قضاوت مربوط به منصفانه
بودن قیمت را ایفا میکند و با استفاده از این قضاوتها ،خریدار به منصفانه بودن قیمتها پاسخ میدهند،
قضاوتهای منصفانه قیمت با توجه به متغیر منبع تامین مالی ،متغیر است و متغیر منبع تامین مالی رابطه بین
تفاوت قیمت و هنجار اجتماعی با ادراک منصفانه را تعدیل میکند ( .)Adams, 2016همینطور آدامز()0202
پژوهش خود را در یک آزمایش مبتنی بر سناریو و تجزیه و تحلیل دادههای خود را با استفاده از رگرسیون انجام
داده است .وان دن بوس و همکاران ( )0338در پژوهش خود که بر اساس طرح عاملی  5 × 0بوده است 222
دانشجو که در هر  02سناریو  22نفر بوده است را مورد مطالعه قرار دادهاند ،و براساس نظریه اکتشافی به این
نتیجه دست یافتند ،هنگامی که افراد از وجوه شرکت پرداخت کنند نسبت به هنگامی که افراد با وجوه شخصی
پرداخت کنند ،نتیجه تاثیر اطالعات مقایسهای در دسترس (تفاوت قیمت) در قضاوتهای منصفانه کاهش مییابد،
این به این معناست که در این حالت ابهام مربوط به خریدار به میزان کمتری است .از این رو در این پژوهش
فرضیههای زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
فرضیه سوم :اثر تعدیل منبع تامین مالی (وجوه شخصی /وجوه سازمان) در رابطه بین تفاوت قیمت و
ادراک منصفانه مصرفکنندگان تفاوت معناداری دارد.
فرضیه چهارم :اثر تعدیل منبع تامین مالی (وجوه شخصی /وجوه سازمان) در رابطه بین هنجار اجتماعی
و ادراک منصفانه مصرفکنندگان تفاوت معناداری دارد.
کوکار -کینی و همکاران ( )0221در پژوهش خود که بر اساس طرح عاملی  0×0بوده است  044دانشجو را
مورد مطالعه قرار داده است .آنها در این پژوهش به این نتیجه رسیدند که ادراک منصفانه قیمت ،به عنوان نقش
میانجی بین تفاوت قیمت درک شده و هنجار اجتماعی درک شده ،و واکنش خریدار به قیمت اثر میگذارد.
یافتههای مطالعه وان دن بوس و همکاران ( )0338نشان میدهد که برخی از تفاوتهایی که در نحوه استفاده
مردم از انتظارات در مقابل مقایسههای اجتماعی به عنوان نقاط مرجع وجود دارد ،همچنین یافتهها نشان میدهد
که قضاوت مربوط به منصفانه بودن قیمتها همواره اثرات مشابهای با قضاوت رضایتمندی نمیگذارد .میرا و
کریمی( )0200برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز در خصوص بررسی و تعیین استراتژی قیمتگذاری از روش
اخذ آرای دلفی استفاده نمودهاند .همچنین برای آزمون فرضیههای خود با توجه به اینکه هدف آنها بررسی رابطه
بین متغیر کیفی استراتژیهای قیمتگذاری و مرحله عمر کاال بوده است ،از آزمون ناپارمتری دو جملهای استفاده
نموندهاند .آنها همچنین ادراک انصاف قیمتی را به عنوان عامل مؤثر مهم روی تمایل به پرداخت مشتریان در
نظر گرفتهاند .اگر مشتریان اعتقاد داشته باشند قیمت تعیین شده برای کاال ،متناسب با ارزشی که دریافت میکنند
نیست ،حتی در صورت قبول محصول نسبت به خرید آن اقدام نمیکنند .پژوهشها ثابت نمودند که ادراک
بیانصافی استفادهکنندگان خدمات میتواند رفتارهای تالفی جویانه و تعوی شرکت خدماتی با شرکتهای
رقیب را در بر داشته باشد ( .)McCarville et al, 1996ژیا و همکاران ( )0224نیز از تاثیر بیانصافی درک شده
بر نتایج رفتاری نامطلوب (حالت تدافعی و رفتار تالفی جویانه) حمایت کردهاند و معتقدند که شکایت مشتریان،
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تبلیغ م نفی توسط مشتریان در مورد شرکت و تصمیم به مراجعه به رقبای شرکت برای خریدهای بعدی جهت
دفاع از خود به لحاظ مالی و روانی ،از رفتار قابل پیشبینی است؛ بنابراین با توجه به مباحث فوق ،فرضیههای
زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه پنجم :واکنش خریدار بر شکایت تاثیر میگذارد.
فرضیه ششم :واکنش خریدار بر تبلیغات کالمی منفی تاثیر میگذارد.
با توجه به این که هدف اصلی پژوهش بررسی اثر تفاوت قیمت و هنجار اجتماعی بر ادراک منصفانه مشتری
است و بررسی روابط میان ادراک منصفانه واکنشهای خریدار (شکایت و تبلیغات کالمی منفی) و همچنین
بررسی تاثیر عامل منبع تامین مالی که نقش تعدیلگر را در رابطه بین تفاوت قیمت و هنجار اجتماعی بر ادراک
منصفانه مشتری ایفا میکند را به عنوان هدف تکمیلی پژوهش محسوب میگردد؛ بنابراین چارچوب مفهومی
پژوهش با توجه به فرضیهها بیان شده در بخش پیشین در شکل  0ارائه میگردد.
تفاوت قیمت
انصاف قیمتی
هنجار اجتماعی

منبع تامین مالی
شکل ( .)1چارچوب مفهومی پژوهش

 .3روششناسی پژوهش
هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر تفاوت قیمت و هنجار اجتماعی بر ادراک منصفانه ،با تعدیل منبع تامین
مالی بین رابطه تفاوت قیمت و هنجار اجتماعی با ادراک منصفانه است ،پژوهش حاضر با توجه به هدف یاد شده
از نوع پژوهشهای کابردی محسوب میشود و بر اساس چگونگی به دست آوردن دادههای مورد نیاز از نوع
پژوهش توصیفی -همبستگی است .استراتژی اجرایی پژوهش یک طرح آزمایشی عاملی و سناریوهای بازی
نقش در قالب توزیع پرسشنامه بود .طرح آزمایشی مورد استفاده در این مطالعه یک طرح عاملی  0×0×0با 8
سناریوی متفاوت بود .عاملهای این طرح شامل سه متغیر تفاوت قیمت ( 02هزار تومان 052 /هزار تومان)،
هنجار اجتماعی (قیمتگذاری سلسهمراتبی /بومی) و منبع تامین مالی (شخصی /سازمان) بود .سناریوهای طراحی
شده در مطالعه در جدول  0ارائه گردیده است.

دوفصلنامه مطالعات مصرف کننده

سناریو
اول
دوم
سوم
چهارم
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جدول ( .)1جزئیات سناریوهای طراحی شده برای اجرای پژوهش
تامین مالی توسط سازمان
سناریو
تامین مالی توسط شخص
هنجار اجتماعی
تفاوت قیمت
هنجار اجتماعی
تفاوت قیمت
بومی
 02هزار تومان
پنجم
بومی
 02هزار تومان
سلسله مراتبی
 02هزار تومان
ششم
سلسله مراتبی
 02هزار تومان
بومی
 052هزار تومان
هفتم
بومی
 052هزار تومان
سلسه مراتبی
 052هزار تومان
هشتم
سلسه مراتبی
 052هزار تومان

در هر سناریو از فرد خواسته میشود که با مطالعه متن ،خود را در موقعیت سفر فرضی تصور کند و پس از
آگاهی از تفاوت قیمت ،نوع هنجار اجتماعی و با توجه به اینکه مبلغ پرداختی از وجوه شخصی باشد یا وجوه
شرکت ،هزینههای اتاق هتل را پرداخت میکند ،به پرسشهای پرسشنامه پاسخ دهد .سناریوی طراحی شده
پژوهش مطابق پیوست به شرح زیر است.
سناریو :لطفا تصور کنید که برای مسافرت به خارج از شهر رفتهاید .شما برای یک روز در یک هتل محلی
اقامت دارید و هزینههای هتل را با (وجوه شخصی خود /وجوه سازمان) پرداخت میکنید .این اولین بار است که
شما در این هتل اقامت دارید و خدمات هتل را رضایت بخش میدانید .صبح روز بعد ،که در حال ارزشیابی فضای
هتل هستید ،به سمت خانم نوری میروید ،که در یکی از اتاقهای کناری شما است .با صحبتهای خود با او،
متوجه میشوید که (02هزار تومان  052 /هزار تومان) کمتر از شما برای یک اتاق و مدت اقامت (یک روز)
میپردازد .شما از او میپرسید که چرا قیمتش پایینتر از شماست و متوجه میشوید که این یک تخفیف ویژه
(مشتریان بومی /مشتریان با سطح طبقاتی پایین (با توجه به پوشش ظاهری ،مدل ماشین فرد ،و با توجه به
لوکیشن رزرو شده آنالین) بوده است.
جامعه آماری پژوهش شامل تمام مشتریان بالقوه هتل بینالمللی پارسیان بود .از آنجا که در پژوهش حاضر
از طرح آزمایشی عاملی و سناریو سازی بازی نقش به عنوان استراتژی اجرایی پژوهش استفاده گردید ،تعداد
نمونه برای پژوهش حاضر با توجه به معیار مرسوم ،وجود  22نمونه برای هر کدام از سناریو در نظر گرفته شده
است .از این رو ،برای هر  8سناریو به طور مجزا  22نمونه در نظر گرفته شده است که در مجموع  042نفر تعیین
شد .برای انتخاب اعضای نمونه از جامعه آماری از روش نمونهگیری غیراحتمالی «نمونه در دسترس» استفاده
گردید .در این پژوهش ،ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه میباشد که براساس پژوهش مشابه آداماز ( )0202در
نظر گرفته شد ،و دارای دو قسمت بوده است .قسمت اول شامل سواالت جمعیتشناختی ( 2سوال) و  0سوال
مربوط به متغیر منبع تامین مالی و نوع سفرهای متداول فرد پاسخ دهنده بوده است ،قسمت دوم شامل  8سوال
مرتبط با متغیرهای تفاوت قیمت ،هنجار اجتماعی ،ادراک منصفانه و نوع واکنش پس از خرید با استفاده از طیف
لیکرت ( 5تایی) است.

 .4تجزیه و تحلیل دادهها
با توجه به پاسخهای موجود در پرسشنامهها مشخص شد که حدود  54درصد پاسخدهندگان با وجوه شخصی
هزینه اتاق هتل خود را پرداخت میکنند و حدود  22درصد از پاسخدهندگان نیز نسبت به سفرهای تفریحی،
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دارای سفرهای تجاری میباشند .در جدول  0فراوانی (تعداد و درصد) اطالعات توصیفی مربوط به پژوهش کنونی
ارائه شده است.

جنسیت
تحصیالت
تحصیالت

درآمد

سن

زیر  22سال
بین  22تا  42سال
بین  42تا  52سال
بیش از  52سال

02
50/55
02/03
0/0

48
002
22
2

درآمد

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
سایر

08/2
22/8
20/3
01/3

44
14
13
42

دفعات مراجعه دفعات مراجعه

جدول ( .)2یافتههای مربوط به سواالت جمعیتشناختی پرسشنامه بر اساس تعداد و و درصد متغیرها
تعداد
درصد
متغیر
تعداد
درصد
متغیر
05
2/2
یک بار
021
23/2
مرد
20
02/2
دو بار
12
22/4
زن
سه بار
جهار بار
بیش از  4بار
کمتر از  0میلیون

00/0
02/2
25
1/0

52
52
84
01

بین  0تا  2میلیون
بین  2تا  4میلیون
بین  4تا  5میلیون
بیش از  5میلیون

04/0
22
02/2
00/5

24
10
22
54
نرمافزاری SPSS

برای بررسی تاثیرگذاری بر ادراک منصفانه از آزمون میانگین جامعه (آزمون  )tدر محیط
نگارش  02استفاده شد .نتایج تجزیه و تحلیل آزمون میانگین جامعه برای منصفانه بودن یاد شده (اطالعات
جدول )2نشان داده شده است ،چون مقدار معنیداری مشاهده شده ( (sig= 2/222از سطح معنیداری استاندارد
کمتر است ()P˂2025؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که میانگین به دست آمده با مقدار مورد آزمون مساوی
نیست و استراتژیهای قیمتگذاری از دید مشتریان منصفانه ادراک میشود.
جدول ( .) 3نتایج آزمون میانگین جامعه برای بررسی تاثیرگذاری بر ادراک منصفانه
Sig.
t
حدود اطمینان
اختالف
انحراف
درجه آزادی
متغیر
میانگین
معیار
حد باال
حد پایین
0/325
0/280
0/828
2/331
2/222
023
08/23
ادراک
منصفانه

 .1-4نتایج آزمایش فرضیه های اول و دوم
برای بررسی اثر متغیر تفاوت قیمت ( 02هزار تومان 052 /هزار تومان) ،هنجار اجتماعی (قیمتگذاری بومی/
قیمتگذاری سلسهمراتبی) بر ادراک منصفانه ،از آزمون مقایسه میانگین (آزمون تیمستقل) استفاده گردید .نتایج
آزمون مقایسه میانگین برای تاثیر متغیرهای یاد شده بر ادراک منصفانه در جدول  4و  5گردآوری شده است.
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جدول ( .)4میانگین و انحراف معیار ادراک منصفانه در دو حالت متفاوت متغیرهای عامل (سناریوساز)
انحراف
میانگین
تعداد
حالت دوم
میانگین انحراف
تعداد
حالت اول
متغیر
معیار
معیار
0/00
0/83
 052 0020هزار تومان 002
0/38
002
 02هزار تومان
تفاوت قیمت
0/00
0/00
002
سلسه مراتبی
20822
0/14
002
بومی
هنجار اجتماعی
0/00
0/02
002
توسط سازمان
2083
0/12
002
توسط شخص
منبع تامین مالی
جدول ( .)5نتایج آزمون مقایسه میانگین (آزمون تیمستقل) و آزمون لوین برای بررسی اثر متغیرهای عامل بر
متغیر

تفاوت
قیمت
هنجار
اجتماعی

پیشفرض
برابری
واریانسها
برابری
عدم
برابری
برابری
عدم
برابری

آزمون لوین
Sig.
F
2/258

2/408

00/23

2/222

ادراک منصفانه
آزمون تی برای برابری میانگینها
Sig
t
حدود اطمینان
تفاوت
باال
پائین
میانگین
2/220 -2/082 2/288
2/503 2/222
2/220 -2/082 2/288
2/503 2/222
-00113
-00113

2/222
2/222

-2/282
-2/282

-2/252
-2/243

-2/000
-2/000

نتیجه-
گیری
عدم
تاثیرگذاری
تاثیرگذاری

با توجه به جدول مقایسه آزمون میانگین فوق ،نتایج آزمون لوین برای متغیر هنجار اجتماعی معنیدار بوده
( ،)P˂2025در نتیجه فرض عدم برابری واریانس این متغیر تایید میگردد ،اما نتایج آزمون لوین برای متغیر
تفاوت قیمت معنیدار نبوده ( ،)P˃2025در نتیجه برابری واریانس این متغیر تایید میگردد .در ادامه چون مقدار
عدد معنیداری مشاهده شده در آزمون تی مستقل برای عامل تفاوت قیمت از سطح معنیداری بیشتر است
( ،)P˃2025میتوان نتیجه گرفت میزان ادراک منصفانه مشتریان در دو حالت تفاوت قیمت در  02هزار تومان و
 052هزار تومان یکسان است؛ به عبارت دیگر متغیر تفاوت قیمت بر ادراک منصفانه مشتریان تاثیرگذار نمیباشد،
اما مقدار معنیداری مشاهده شده آزمون تیمستقل برای دو عامل هنجار اجتماعی از سطح معناداری استاندارد
کمتر است ( ،)P˂2025میتوان نتیجه گرفت میزان ادراک منصفانه برای دو حالت هنجار اجتماعی بومی و هنجار
اجتماعی سلسهمراتبی متفاوت بوده است و میزان میانگین حالت هنجار اجتماعی سلسهمراتبی بیشتر از میزان
میانگین حالت هنجار اجتماعی بومی است ،به عبارت دیگر متغیر هنجار اجتماعی بر ادراک منصفانه مشتریان
تاثیرگذار هستند.

 .2-4نتایج آزمایش فرضیه های سوم و چهارم
برای بررسی اثر تعدیلگری متغیر منبع تامین مالی (وجوه شخصی /وجوه سازمان) ،از تحلیل واریانس بین
گروهی دو طرفه (تحلیل عاملی) استفاده گردید .نتایج تحیل واریانس برای اثر معنیداری و تعاملی متغیرهای
هنجار اجتماعی و تفاوت قیمت در ادراک منصفانه در جدول  2و  1ارائه شده است.
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جدول ( .) 6نتایج آزمون تحلیل واریانس دو طرفه برای منبع تامین مالی و هنجار اجتماعی در ادراک منصفانه
معنیداری
ضریب F
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
منابع واریانس
2/222
4 /2
0/32
0
0/3
منبع تامین مالی
2/222
00/3
02/82
8
002/00
هنجار اجتماعی
2/222
2 /3
0/40
8
03/4
اثر تعامل
2/201
000
023/23
خطا
042
0010/05
کل

همانطور که در جدول  2قابل مشاهده میباشد تفاوت معنیداری ( )p˂2025در عامل اصلی منبع تامین مالی،
هنجار اجتماعی و همچنین بین تعامل دو عامل وجود دارد .تعامل معنیدار دو عامل بدین معنی است که تغییرات
صورت گرفته در عامل منبع تامین مالی موجب تعدیل سطوح عامل هنجار اجتماعی است .به عبارت دیگر،
تغییرات صورت گرفته در سطوح منبع تامین مالی (شخصی /سازمان) در هر یک از سطوح هنجار اجتماعی (سلسه
مراتبی /بومی) به شکل متفاوت رخ داده است ،در نتیجه فرضیه تفاوت اثر تعدیلگری متغیر منبع تامین مالی بر
رابطه بین متغیر هنجار اجتماعی و ادراک منصفانه تایید میگردد .به منظور بررسی تفاوتهای بین گروهی با
توجه به جدول ،4میزان میانگین حالت منبع تامین مالی سازمان بیشتر از میزان میانگین منبع تامین مالی شخصی
است .بدین ترتیب منبع تامین مالی سازمانی بطور معنیداری در مقایسه با منبع تامین مالی شخصی از اثر
تعدیلگری بیشتری بر رابطه دو متغیر هنجار اجتماعی و ادراک منصفانه برخوردار است.
جدول ( .) 7نتایج آزمون تحلیل واریانس دو طرفه برای منبع تامین مالی و تفاوت قیمت در ادراک منصفانه
معنیداری
ضریب F
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
منابع واریانس
2/205
2/22
2/82
0
2/82
منبع تامین مالی
2/502
2/42
2/42
0
2/42
تفاوت قیمت
2/252
2/02
2/02
0
2/02
اثر تعامل
0/04
022
028/53
خطا
042
0010/05
کل

همانطور که در جدول  1قابل مشاهده میشود عامل اصلی تفاوت قیمت در ادراک منصفانه غیر معنیدار،
تعامل دو عامل منبع تامین مالی و تفات قیمت غیر معنیدار ،اما عامل اصلی منبع تامین مالی دارای تفاوت
معنیداری ( )P˂2025بوده است .در نتیجه فرضیه تفاوت اثر تعدیلگری متغیر منبع تامین مالی بر رابطه بین
متغیر تفاوت قیمت و ادراک منصفانه تایید نمیشود.
در ادامه ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج حاصل از آن به صورت
جدول  8میباشد .که نشان میدهد بین متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان  33درصد همبستگی مثبت و
معنیداری وجود دارد.
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ادراک منصفانه
تفاوت قیمت
هنجار اجتماعی
شکایت
تبلیغات کالمی منفی

جدول ( .)8ماتریس همبستگی متغیرها
هنجار اجتماعی
تفاوت قیمت
ادراک منصفانه
0/222
0/222
**2/452
0/222
**2/221
**2/551
**
**
2/512
2/102
**2/212
**2/220
**2/120
**2/422

شکایت

0/222
**2/138
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تبلیغات منفی

0/222

**p<0.05 * p<0.01

 .3-4نتایج آزمایش فرضیه های پنجم و ششم
برای ارزیابی ساختاری مدل و آزمون فرضیه ها مربوط به مدل پژوهش از مدلیابی معادالت ساختاری با کمک
روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار  Smart Pls2و در دو مرحله انجام شد .در گام اول به تحلیل روایی و
پایایی و تحلیل عاملی تاییدی پرداخته شد و در گام دوم به بررسی برآورد مسیر بین متغیرها و تعیین شاخصهای
برازش مدل پرداخته شده است .برای روایی سازهی پرسشنامه از معیار روایی همگرا و روایی واگرا (به روش
تعیین شاخص میانگین واریانس استخراج شده) استفاده گردید .همچنین میزان پایایی پرسشنامه این پژوهش به
همراه بارهای عاملی برای تحلیل عاملی تاییدی در جدول  3ارائه شده است.
جدول ( .)9متغیرهای مورد بررسی در پژوهش (تعداد گویه ،آزمون  ،K-Sضرایب آلفای کرونباخ ،اعتبارترکیبی،
میانگین واریانس استخراجی و جذر میانگین واریانس استخراجی)
Sig
آزمون
K-S
2/222

آلفای
کرونباخ

CR

2080

2/32

2/82

0/222

0/222

0/222

0/222

0/222

0/222

متغیر و ابعاد
پژوهش

گویه

بار
عاملی

نتیجه
اعتبار

اداراک منصفانه

اول
دوم
اول

2/300
2/122
2/344

مناسب
مناسب
مناسب

2/222

تبلیغات کالمی
منفی

اول

2/350

مناسب

2/222

شکایت

AVE
√AVE
2/30
0
0

همانطور که در جدول  3قابل مالحظه میباشد آزمون کولموگرف -اسمیر نوف ،برای بررسی نرمال بودن
توزیع متغیرهای مدل نشان داد که سطح معنیداری به دست آمده برای تمامی متغیرها از سطح معنیداری
استاندارد است ( )p˂2025و فرضیه نرمال بودن متغیرهای مدل قابل تائید نیست و بنابراین توزیع تمامی متغیرها
غیر نرمال است.
برای روایی واگرا از روش فورنل و الرکر استفاده گردیده که حاکی از آن است که یک سازه در مدل تعامل
بیشتری با شاخصهای خود دارد تا با سازههای دیگر .در این راستا ،با جایگذاری جذر  AVEبه جای اعداد  0در
قطر اصلی ماتریس ارائه شده در جدول  8مالحظه میشود که این مقدار برای هر یک از متغیرها بیش از
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همبستگی یک سازه با سازههای دیگر است ،بنابراین ابزار پژوهش از روایی واگرای مناسبی نیز برخوردار است.
اگر همبستگی بین نمرات آزمونهایی که خصیصهی واحدی را اندازهگیری میکند باال باشد ،پرسشنامه دارای
اعتبار همگرا میباشد .برای تایید روایی همگرا مدل ،مقدار  AVEباید بیشتر از  2/5باشد .بنابراین ،با توجه به
اینکه میانگین واریانس استخراجی ( )AVEبرای تمامی متغیرهای پژوهش باالتر از  2/5است ،میتوان بیان نمود
ابزار پژوهش از روایی همگرای قابل قبولی برخوردار است .البته همانگونه که در جدول  3نیز مالحظه میگردد،
بارهای عاملی تمامی ابعاد متغیرها نیز باالتر از  2/4است که نشان میدهد ابزار پژوهش حاضر از روش تحلیل
عاملی تاییدی نیز دارای روایی مطلوبی است و تمامی ابعاد به خوبی سازههای خود را تبیین کرده اند .همچنین با
توجه به اینکه آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای این پژوهش باالتر از  ،2/1و ضریب پایایی مرکب ()CR
باالتر از  2/2است ،و نیز پایایی کل پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  2083به دست آمده است ،میتوان بیان
نمود ابزار پژوهش از پایایی مناسبی نیز برخوردار است .در این مطالعه جهت تحلیل آماری دادهها نیز از روشهای
آماری توصیفی و نرم افزار  SPSSو همچنین جهت آزمون فرضیهها از نرم افزار  SmartPLS2استفاده گردید.
پس از بررسی و مطالعه ساختار داخلی و وضعیت سازههای مدل پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی
تاییدی در گام بعدی به بررسی صحت فرضیه ها در قالب مدل ساختاری پرداخته شد .شایان ذکر است در صورتی
که اعداد معناداری باالتر از عدد  0/32باشد ،میتوان معناداری مسیر میان دو متغیر را تایید نمود و بر وجود این
رابطه صحه گذاشت .بنابراین بر اساس جدول 02میتوان گفت که عدم ادراک منصفانه منجر به شکایت و تبلیغات
کالمی منفی میگردد ،به عبارت دیگر هر  0فرضیه مدل تایید میشوند.
جدول ( .)11ضرایب مسیر ،آماره ی  tو ضریب تعیین
فرضیه
0
0

مسیر مدل
ادراک منصفانه -شکایت
ادراک منصفانه -تبلیغات کالمی منفی

ضریب مسیر
2/283
2/408

آماره t
02/212
00/222

نتیجه
تایید فرضیه
تایید فرضیه

برای بررسی برازش مدل پژوهش از میانگین هندسی ضریب تعیین و میانگین اشتراکی به دست میآید که
شاخص برازندگی مدل یا  GOFنامیده میشود ،استفاده شده است .سه مقدار  2022 ،2003و  2021به ترتیب به
عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای معیار ضریب تعیین که مقدار ضریب تعیین برای
سازه شکایت و تبلیغات کالمی منفی به ترتیب  2005و  2008به دست آمد ،و همچنین سه مقدار  2005 ،2020و
 2022به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای معیار  GOFمحسوب میشود ،مقدار به دست آمده برای معیار
( 2025 GOFنسبتا قوی) است .به طور کلی با توجه به مقادیر به دست آمده برای معیارهای برازش مدل میتوان
گفت که مدل پژوهش از برازش نسبتا خوبی برخوردار است .جهت بررسی فرضیههای اصلی پژوهش با استفاده
از نرم افزار  ،SmartPLS2یافتهها به صورت شکل  0است.
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شکل ( .)2مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر

 .5نتیجه گیری و پیشنهادها
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تاثیر تفاوت قیمت در دو قیمت  02هزار تومان و  052هزار تومان،
هنجار اجتماعی سلسلهمراتبی و بومی بر ادراک منصفانه و تعدیلگری متغیر منبع تامین مالی از وجوه شخصی و
وجوه شرکت در رابطه با تفاوت قیمت و هنجار اجتماعی بر ادراک منصفانه ،برای دریافت خدمات هتل توسط
مصرفکنندگان بالقوه هتلها و مصرف کنندگان عمومی در قالب  8سناریو ،میباشد .نتایج پژوهش نشان داد که
تفاوتی بین اثرگذاری تفاوت قیمت در  02هزار تومان و  052هزار تومان بر ادراک منصفانه مشاهده نشده است.
در حالی که اثرگذاری هنجار اجتماعی به صورت سلسهمراتبی و بومی بر ادراک منصفانه مصرفکنندگان متفاوت
میباشد ،همچنین متغیر منبع تامین مالی توسط وجوه شخصی و وجوه شرکت به عنوان تعدیلگر رابطه متغیرهای
هنجار اجتماعی و ادراک منصفانه مورد تائید واقع شده است ،اما اثر تعدیل گری متغیر منبع تامین مالی بر رابطه
تفاوت قیمت و ادراک منصفانه مورد تائید واقع نشده است.
نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش حاضر بیانگر آن است "اثرگذاری تفاوت قیمت ( 02هزار تومان052 /هزار
تومان) بر ادارک منصفانه قیمت مصرفکنندگان تفاوت معناداری ندارد ،" .این نتیجه نشان میدهد هنگامی که
افراد مورد مطالعه پژوهش کنونی با تبعی در پرداخت قیمت بین خود و فرد دیگری مواجه میشوند ،چه میزان
تفاوت قیمت باال باشد یا پایین ،به یک میزان بیانصافی را ادراک خواهند نمود .اما ،برخی از مطالعات با توجه
نتایج پژوهش که دو حالت تفاوت قیمت بر ادراک منصفانه اثر معنادار ندارند ،ناسازگار است ،همچون مطالعات
) Homburg et al (2014استدالل میکنند که هر چقدر میزان تفاوت قیمتها کاهش یابد تاثیر مثبت بر ادراک
منصفانه مصرفکنندگان دارد .همچنین مطالعات ) Margaret (2007نشان داد ،تفاوت قیمتی چه با منبع انسانی
و چه غیر انسانی بر ادراک منصفانه تاثیر معناداری دارند.
نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان میدهد " اثرگذاری هنجارهای اجتماعی (قیمتگذاری سلسلهمراتبی /بومی،
غیربومی) بر ادراک منصفانه قیمت مصرفکنندگان تفاوت معناداری دارد ".با توجه به آنکه میانگین به دست
آمده در حالت هنجار اجتماعی سلسلهمراتبی (کاهش قیمت به دلیل سطح طبقاتی پایینتر براساس پوشش و
عوامل ظاهری دیگر) بیشتر از هنجار اجتماعی بومی (کاهش قیمت به دلیل بومی بودن فرد) است ،میتوان گفت
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اگر در تفاوت قیمت به دلیل هنجار اجتماعی سلسلهمراتبی به جای هنجار اجتماعی بومی استفاده شود ،این شیوه
از قیمتگذاری بر ادرک منصفانه مصرفکنندگان بیشتر اثرگذار بوده ،در این راستا نتایج مطالعات دیگر ( Tsai
 )and Lee, 2007; Xia et al, 2004; Maxwell, 2002نیر نشان داده است که متغیر هنجار اجتماعی بر
ادراک منصفانه مصرفکنندگان تاثیرگذار است.
از آنجا که ادراک منصفانه بودن قیمتها از دیدگاه مصرفکنندگان تحت تاثیر هنجارهای اجتماعی میباشد،
بنابراین آنها هنگام خرید به باورهای خود در مورد هنجار اجتماعی تکیه مینمایند .از این رو از دیدگاه مصرف-
کنندگان ،اگر از افرادی که دارای سطح طبقاتی پایینتر بوده مبالغ کمتری دریافت شود ،نسبت به زمانی که مبالغ
کمتری از افرادی که تنها ساکن و بومی آن منطقه یا شهر میباشد دریافت شود منصفانهتر تلقی میگردد.
نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان میدهد "اثر تعدیل منبع تامین مالی (وجوه شخصی /وجوه سازمان) در
رابطه بین تفاوت قیمت و ادراک منصفانه مصرفکنندگان تفاوت معناداری ندارد ".اما نتایج فرضیه چهارم نشان
میدهد" اثر تعدیل منبع تامین مالی (وجوه شخصی /وجوه سازمان) در رابطه بین هنجار اجتماعی و ادراک
منصفانه مصرفکنندگان تفاوت معناداری دارد ".با توجه به آنکه میانگین به دست آمده در حالتی که منبع تامین
مالی از وجوه سازمان بیشتر از زمانی است که منبع تامین مالی از وجوه شخصی است ،میتوان گفت که اگر
هنگام ارائه خدمات با اختالف قیمت بین دو مصرف کننده که تامین مالی با وجوه سازمان صورت بگیرد به جای
اینکه با وجوه خود شخص تامین مالی شود استفاده گردد ،این شیوه از قیمتگذاری بر ادراک منصفانه مصرف-
کنندگان بیشتر اثرگذار بوده ،که با نتایج مطالعات ( )Van den bos et al, 1998; Adams, 2016مطابقت
دارد.
همچنین اگر مصرفکننده در هنگام خرید ،پرداخت را از وجوه شخصی خود انجام دهد ،نسبت به زمانی که
پرداخت را با وجوه شرکت انجام داده باشد ،منجر به زیان مالی بیشتری در نزد مصرفکننده میشود که در نتیجه
میزان شفافیت اطالعاتی که حاصل مقایسه میزان پرداخت خود مصرفکننده با فرد دیگری است ،افزایش مییابد.
از این رو منجر به ادراک بیانصافی توسط مصرفکننده خواهد شد.
استراتژی قیمتگذاری مناسب به عنوان یکی از موثرترین عوامل کسب و کارها در کسب درآمد و حداکثرسازی
حاشیه سود خود میباشد .مالکان کسب و کارها در هنگام قیمتگذاری بایستی عوامل متعددی را ،از جمله
پیشنهادهای رقبا ،مشتریان و بازار هدف را در نظر بگیرند .از این رو به مدیران و تصمیمگیرندگان حوزه بازاریابی
و مدیران قیمتگذاری هتلها ،آژانسهای مسافرتی و موسساتی و سازمانی که قابلیت پیادهسازی استراتژی
قیمتگذاری پویا را دارا میباشند ،میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه نمود:
به ارائه خدماتی با استفاده از استراتژی قیمتگذاری تفاوت قیمت (باال و پایین) بپردازند ،چرا که از دیدگاه
مصرفکنندگان غیر منصفانه تلقی نمیشود .بنابراین توصیه میشود به ارائه قیمتگذاری تبعیضی مبتنی بر
مشتری (بر مبنای بخشبندیهای بازار) که قابلیت ارائه قیمتهای متفاوتی را برای مشتریان کاال و خدمات
مشابه را دارا میباشند ،بپردازند.
همچنین میتوان پیشنهاد داد که هنگام ارائه خدمات به مصرفکنندگان با استفاده از استراتژیهای قیمت-
گذاری پویا ،به افرادی که دارای سطح طبقاتی اجتماعی پایینتر (از لحاظ پوشش ظاهری و نوع کیف پول و
ماشین فرد و )...میباشد ،مبالغ کمتری نسبت به افراد سطح اجتماعی باالتر دریافت شود ،چرا که از دیدگاه دیگر
مصرفکنندگان منصفانهتر تلقی میگردد .همچنین برای شناسایی صحیح افراد در سطح طبقاتی متفاوت ،میتوان

17

1331  بهار و تابستان، شماره اول،دوره ششم

دوفصلنامه مطالعات مصرف کننده

: فرمی که شامل مشخصات اولیه مشتریان میباشد از قبیل،پیشنهاد گردد قبل از ارائه قیمت خدمات سازمان
. به آنها ارائه گردد... شغل فرد و، محل اقامت فرد،میزان درآمد
 توصیه،به سازمانها و شرکتهایی که میخواهند از این شیوه قیمتگذاری (قیمتگذاری پویا) استفاده نمایند
- از مصرف،میشود که در هنگام ارائه خدمات به مصرفکنندگان با استفاده از استراتژیهای قیمتگذاری پویا
،کنندگانی که به سفرهای تفریحی رفته و هزینههای سفر و اجاره هتلها را از وجوه شخصی پرداخت میکنند
نسبت به مصرفکنندگانی که از سوی سازمانی به سفرهای تجاری رفته و هزینه ایاب و ذهاب توسط خود سازمان
. از تبعی قیمتی (پرداخت قیمت بیشتر نسبت به دیگران) کمتری استفاده شود،تامین میگردد
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نویسندگان این مقاله:
دکتر محسن نظری ،دارای دکترای اقتصاد گرایش اقتصاد نظری اقتصاد سنجی
اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه تهران می باشد .ایشان دانشیار (مدیر گروه) گروه
مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بوده و تالیفات و ترجمه های
متعددی از جمله اقتصاد خرد ؛ اقتصاد کالن ؛ سفر قیمت گذاری ؛ راهبردها و روشهای
قیمتگذاری (راهنمای افزایش سودآوری) و کتابهای دیگری را در زمینه های
گوناگون دارا می باشند.
هانیه فتحی ،دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،گرایش بازاریابی،
دانشگاه تهران ،است .مقاالتی در نشریاتی همچون فصلنامه کاووشهای
بازرگانی ،فصلنامه مدیریت بازرگانی تهران و مدیریت بازاریابی و  ...به چاپ
رسانده است.

