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مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار ایموس 18انجام شد .نتایج نشان داد ،نیاز
به شناخت خریدار تاثیر مستقیم و معنیداری بر تصمیمگیری خریداران دارد و قیمت مرجع بیرونی
غیرقابل باور بهعنوان محرک خردهفروشی ،این اثر را تقویت میکند .همچنین محدودیت زمانی
گیری خریدار دارد و استفاده از
در خرید توسط خردهفروش ،تاثیر مستقیم و معنیداری بر تصمیم ِ
قیمت مرجع بیرونی غیرقابلباور منجر به تشدید نگرش و ارزش درک شده از معامله میشود .با
توجه به اقتصاد رکود تورمی در کشور ،استفاده از استراتژیهای درون فروشگاهی راهکار موثری
جهت جلب توجه ،افزایش ارزش درک شده از معامله و تمایل به خرید در فروشگاههای زنجیرهای
میباشد و تا کتیک قیمتگذاری روانشناختی یک ابزار مناسب در این حوزه میباشند.
طبقهبندی M310:JEL
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مقدمه
در حوزه بازاریابی فروشگاهی ،عرصه انتخاب مصرفکننده و رفتار خرید اهمیت ویژهای
دارد .در بحث رفتار خرید ،عوامل بسیاری در موضوع درگیر بوده و بر پیچیدگی آن تاثیرگذار
است که مهمترین آنها شامل عوامل مربوط به کاال و عوامل موقعیت خرید هستند .تمام مرا کز
خرید در سطح جهان تالش میکنند تا از طریق این عوامل بر خریدار تاثیر گذاشته و ایشان را
به خرید ترغیب کنند .آنها این هدف را با ایجاد جذابیتهای مختلف ایجاد میکنند .یکی
از این تا کتیکها ،استفاده از استراتژیهای قیمتگذاری است .1محققان هفت عنصر شامل
قیمت ،کیفیت محصول ،چیدمان ،جو ،مکان ،پارکینگ و نحوه برخورد کارکنان فروشگاه را
بهعنوان ابعاد تاثیرگذار بر رفتار خریدار مطرح کرد.2
با توجه به افزایش اثربخشی استراتژی درون فروشگاهی در سطح خردهفروشی از طریق
جذابیتهای محیطی و تا کتیکهای روانشناختی ،مرا کز خرید در سطح جهان را به سمت
استفاده از تا کتیکهای اقتصاد رفتاری سوق داده است .3خریداران از دیدگاه قیمتگذاری
رفتاری ،4قیمت را فراتر از هزینه محصول به حساب میآوردند .برای درک واقعی قیمت
باید آن را بهعنوان یک محرک اطالعاتی همچون رنگ ،رایحه و سایر محرکهای سنتی
به حساب آورد .هنگامیکه خریداران زمان کافی ندارند یا اطالعات کافی نسبت به خرید
ندارند ،از قیمت بهعنوان نشانگری برای تصمیمگیری استفاده میکنند .5حال بازاریابان
به همراه قیمت واقعی فروش ،اطالعات دیگری را برای قضاوت و تفسیر خریدار از قیمت
فروش استفاده میکنند که نشانههای معنایی 6تعریف میشوند .یکی از این نشانهها ،استفاده
از قیمت مرجع بیرونی در کنار قیمت حراج است .7مفهوم قیمت مرجع از سال  1970مورد
توجه قرار گرفته و پژوهشگران عالقهمندند تا نحوه پردازش اطالعات قیمتی توسط خریدار
را در زمان مواجهه با قیمت مرجع مورد مطالعه قرار دهند .8مقایسه قیمت مرجع بیرونی با
 .1محمودی)1392( ،
 .2رستگار و همکاران)1392( ،

3. Sigurdsson, Foxall, & Saevarsson, (2010).
4. Behavioral Pricing
5. Ahmetoglu, Furnham, & Fagan, (2014).
6. Semantic Cues
7. Grewal, & Compeau, (2007).
8. Biswas, Wilson, & Licata, (1993).
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قیمت حراجی در تبلیغات ،یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند است که نیاز به نظارت مستمر دارد.1
در حوزه قیمت مرجع بیرونی ،2پژوهشهای قیمتگذاری به دو دسته کلی اقتصاد رفتاری

3

و اقتصادسنجی 4تقسیمبندی میشوند .دسته اول ،استفاده از روششناسی کمی (مدلسازی
معادالت ساختاری؛ آزمایشی) برای ارزیابی تاثیر محرکهای بیرونی بر قیمتهای مرجع
درونی مصرفکننده ،قضاوت از قیمت خرید ارائه شده و ارزیابیها از نگاه رفتاری میباشد.
دسته دوم شامل فرمولسازی مدلهای قیمت مرجع با استفاده از پنل دادهها میباشد.
تحقیقات در حوزه قیمت مرجع ،در سه بخش انجام میشود)1 .5شکلگیری قیمت مرجع؛
)2بازیابی قیمت مرجع درونی از حافظه و استفاده از آن در مقابل قیمت مرجع بیرونی؛ )3
اثرات قیمت مرجع بر انتخاب مصرفکننده .حوزه مطالعاتی این پژوهش در بخش سوم قرار
میگیرد .6خردهفروشان با هدف ترغیب خریداران ،از قیمتهای مرجع بیرونی غیرقابل باور
درمقایسه با قیمتهای مرجع بیرونی قابل باور استفاده میکنند.7
مازومدار  ،راج و سینها 8معتقد هستند استفاده از قیمتهای مرجع بیرونی به ویژگیهای
خریدار و محصول بستگی دارد .آ گهیهای قیمت مرجع بیرونی غیرقابلباور در خرید زمانی
موثر میشود که خریدار در شرایط با محدودیت زمانی خرید مواجه شود .در خصوص تاثیر
قیمتهای مرجع غیرقابلباور در مقابل قیمتهای مرجع قابلباور بر رفتار خریدار نتایج
متناقضی مشاهده شده است .آلفورد و انگالند 9بیان کردهاند که قیمتهای مرجع قابلباور
تاثیر بیشتری بر ارزشدرکشده از معامله و تمایل به خرید دارد و قیمتهای مرجع غیرقابلباور
هیچ تاثیری بر دامنه قیمتهای خریدار ندارد .درحالیکه لیچتنستین و بیردن 10متوجه شدند
که قیمتهای مرجع غیرقابلباور تاثیر معنیداری بر قیمتهای مرجعدرونی دارند .از نظر

1. Gutenberg, & Quinn, (2017).
External Reference Price .2
3. Behavioral Economics
4. Econometrics
5. Biswas, & Blair, (1991).

 .6بیسواز و بیلیر)1991( ،

7. Urbany, Bearden, & Weilbaker, (1988).
8. Mazumdar, Raj, & Sinha, (2005).
9. Alford, & Engelland,, (2000).
10. Lichtenstein, & Bearden, (1989).
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کرومتون 1خریداران در مقابل قیمت مرجع بیرونی همراه با قمیت فروش ،مقاومت کمتری در
زمان خرید از خود نسبت به تصمیمها دارند .مبتنی بر تئوری تشابه -تمایز ،2استفاده از
قیمتهای مرجع بیرونی غیرقابلباور (قیمتهایی که خارج از دامنه پذیرش است) میتواند
آستانه تحمل خریدار را وسیعتر و به سمتی هدایت کند که منجر به تمایل به خرید شود.3
همچنین خصوصیات خریداران میتواند نوع پاسخ به محرکهای آ گهی را متفاوت کند.
برمن و بیسواز 4نشان دادند خریداران با نیاز به شناخت پایین در اثر دقت پایین در زمان
خرید ،بیشتر تحت تاثیر قیمتهای مرجع بیرونی قرار میگیرند.
بنابراین پژوهش به دنبال پاسخ به این سواالت میباشد :تاثیر استراتژیهای درون فروشگاهی
شامل ایجاد محدودیت زمانی خرید ،تحریک نیاز به شناخت خریدار و نوع درگیری ذهنی
به محصوالت در محیط فروشگاهی بر فرآیند تصمیمگیری خریداران فروشگاههای زنجیرهای
چگونه است؟ نقش تعدیل کنندگی قیمت مرجع بیرونی بر این روابط چگونه است؟

 .1ادبیات نظری پژوهش
 .2-1قیمت مرجع
مطابق تعریف راش ( ،)1975قیمت مرجع بهعنوان استانداردها در مقابل ارزیابی خریدار از
قیمت واقعی محصوالتی که آنها درنظر میگیرند ،تعریف شده است.5
محققان بین قیمتهای مرجع بیرونی و دورنی تمایز قائل میشوند .بهعنوان مثال ،قیمت
مرجع بیرونی ،آن قیمتی است که در محیط موجود است و فروشنده یا تولیدکننده از این
محرک در نقطه خرید برای تحریک خریدار استفاده میکند و خریدار بهوسیله آن ارزش یک
شی را ارزیابی میکند .6انواع مختلفی برای قیمت مرجع بیرونی وجود دارد که عبارتند از)1( :
قیمت خردهفروشی پیشنهادی تولیدکننده؛ ( )2قیمت قبلی؛ ( )3قیمت رقبا.7
1. Crompton, (2011).
2. Assimilation-Contrast Theory

 .3گوتنبرگ و کویین)2017( ،

4. Burman, & Biswas, (2004).
5. Yin, & Paswan, (2007).

 .6گروال و کامپیو)2007( ،
 .7بیسواز و بلیر)1991( ،
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قیمت مرجع استفاده شده توسط مصرفکننده از لحاظ روانشناختی ،کارایی در مبادالت
را حدا کثر میکند .دالیل منطقی و عقالیی برای تئوری قیمت مرجع ،برخاسته از دیدگاههای
مختلفی شامل تئوری سطح پذیرش و تئوری قضاوت اجتماعی است .درحوزه تئور یهای
روانشناسی اجتماعی ،تئور یهای مطروحه در پژوهشهای قمیت مرجع شامل تئوری قضاوت
شریف و هاولند ( )1961تئوری همگونی -تمایز  ،تئوری سطح انطباق هلسون ( )1964و تئوری
مطلوبیت معامله تالر ( )1986میباشد.1
تئوری قضاوت اجتماعی توسعه یافته توسط شریف و هاولند ( )1961و بعدها توسط
آتکینس و دیگران ( )1967و درنهایت توسط شریف ( )1973توسعه یافت که بهطور اساسی
فرآیندهای روانشناختی را تحت توسعه و بیان نگرشها لحاظ میکند .این تئوری پیشنهاد
میکند زمانیکه افراد محرکها را ارزیابی میکنند (برای مثال قیمتهای مرجع بیرونی تبلیغ
شده) ،دامنه پذیرش ،دامنه رد و دامنه عدم تعهد را گسترش میدهند ،که آنها از این رویه
بهعنوان راهنمایی برای سرعت در ارزیابیهایشان استفاده میکنند .به عبارت دیگر ،نظریه
قضاوت اجتماعی فرض میکند که افراد اطالعات جدید را درباره شیء نگرش در برابر
آنچه از قبل میدانند یا احساس میکنند کسب میکنند .نگرش اولیه به شیء بهعنوان یک
چارچوب مرجع عمل میکند و اطالعات جدید بر حسب این استاندارد موجود دستهبندی
میشود .درست همانطور که نظر ما در مورد سنگین بودن یک جعبه تا حدودی بستگی به
جعبههای دیگری دارد که بلند میکنیم ،زمانی که در مورد شیء نگرش قضاوت میکنیم،
یک استاندارد ذهنی ایجاد میکنیم .یکی از جنبههای مهم این نظریه آن است که افراد از
نظر اطالعاتی که به نظر آنها قابل قبول یا غیر قابل قبول است ،با هم فرق میکنند .آنها در
اطراف یک استاندارد نگرش مرزهای پذیرش و رد ایجاد میکنند .آنها ایدههایی را که در
داخل یک مرز واقع میشوند ،بهطور مطلوب ارزیابی میکنند ،در حالی که ایدههایی را که از
ً
این منطقه بیرون هستند ،عموما رد میکنند.2
نظریهی سطح انطباق هلسون بیان میکند افراد محرک را بنا بر میزان سطحی مورد
قضاوت قرار میدهند که به آن عادت کردهاند (یا با آن انطباق یافتهاند) .بنابراین دربارهی

 .1بیسواز و همکاران)1993( ،
 .2سولومون)1390( ،
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قیمتگذاری ،قیمت مرجعی که بر اساس انتظارات تعیین میشود ،به شکل سطح انطباقی
است که بر اساس آن دیگر محرکهای قیمتگذاری ،قضاوت میشوند.1
در زمینه قیمتگذاری مرجع ،تئوری تمایز -تشابه فرض میکند که افراد دامنه پذیرشی
بر اساس باور به قیمتهایشان دارند .قیمتها در داخل این دامنه پذیرفته شده مقایسه
میشوند .یعنی مشاهده شده بهعنوان حالت متجانستر با موقعیت دریافتکننده ،زمانیکه
قیمتها خارج از دامنه پذیرش قرار میگیرند ،اثر متمایزی اتفاق میافتد و اطالعات قیمت
پذیرفته نمیشود .لیختنشتاین و بیردین ( )1989ادعا میکنند که باالترین قیمت نرمال
ادرا کشده یک محصول برای پرداخت ،در فرآیند تشابه یا تمایز اطالعات قیمت بیرونی
مشخص میشود.2
 .2-1درگیری ذهنی به محصول

3

درگیری ذهنی بهعنوان درجهای از عالقه ،احساس ذهنی از اهمیتی که به طبقه محصول
یا تصمیم خرید محصول دارد ،تعریف میشود .4یا به عبارتی اهمیت شخصی درک شده،
عالقه مرتبط با ا کتساب ،مصرف و کنارگذاری کاال ،خدمت یا ایده تعریف میشود .هرچقدر
میزان درگیری افزایش مییابد مصرفکنندگان انگیزه بیشتری برای توجه ،فهم و باز شکافی
اطالعاتی که در خرید یک کاال مهم است ،به دست میآورند .5درگیری ذهنی همچنین
بر میزانی که خریدار بر قیمت توجه میکند تاثیرگذار است .درگیری خریدار به یک طبقه
محصول بر پردازش اطالعات مصرفکننده تاثیر میگذارد و این تحت عواملی شدت پیدا
میکند :شامل گستردگی جستجو ،نوع اطالعات جستجو شده ،اهمیت نسبی نوع اطالعات
(بهعنوان مثال اطالعات ویژگی محصول یا قیمت محصول) و انگیزه برای پردازش اطالعات
در دسترس.6

 .1مازومدار و همکاران)2005( ،
 .2یسواز و همکاران)1993( ،
 .4زایکوفسکی)1988( ،
 .5موون و مینور)1396( ،
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6. Zaichkowsky, (1988).
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 .3-1محدودیت زمانی در خرید

1

محدودیت زمانی در خرید بهطور کلی به پیشنهاداتی اشاره میکند که تنها مربوط به یک
بازه زمانی خاص میشود و به خریدار پیشنهاد میشود که از تخفیف استفاده کند ،چرا
که تنها در زمان محدودی میتواند به این کاال دسترسی داشته باشد .ا گر از نظر خریداران،
محدودیت زمانی ارزش خاصی نداشته باشد یا این انتظار برود که کاالی عرضه شده در
ً
محدوده زمانی پس از مدتی مجددا در بازار عرضه میشود ،ارزش در دسترس نبودن کاال
محدود شود .بنابراین ،این نتایج مشخصکننده شکا کی خریداران نسبت به تبلیغات فروش
با محدودیت زمانی در خرید و بیمیلی به مشاهده چنین تبلیغاتی میشود .با توجه به فراوانی
تبلیغات و ارائه تبلیغات با محدویت زمانی در خرید ،ممکن است خریداران به سرعت نسبت
به اثر این عمل بیتفاوت شوند که با در نظر گرفتن این اطالعات ،سیاستگذاران در پردازش
پیشنهادات این چنینی ،نیازی به نگرانی در مورد چنین قیمتگذار یهایی ندارند .بنابراین،
ً
در شرایطی که محدودیتهای زمانی در خرید مطمئنا باعث تحریک حس کمبود شوند،
احتمال اینکه خریداران در ارزش واقعی کاال یا ارزش معامله مد نظر مبالغه کنند ،بسیار زیاد
است و این امر باعث کاهش تمایل به جستجو و افزایش تمایل برای خرید کاال میشود.2
شناخت خریدار
 .4-1نیاز به
ِ

3

افراد از نظر شباهتشان به شرکت در تالش برای تفکر سیستماتیک ،متفاوت هستند .4ایجاد
"نیاز به شناخت" ،برای اولین بار توسط پتی و کاسیوپو در سال  ،1982به صورت زیر تعریف
شد :تمایل فرد به شرکت و لذت بردن از تفکر تعریف شده .براساس مدل اصالح ویژگیهای
گیلبرت ،1989 ،نیاز به شناخت در خریدار تاثیر مستقیمی بر تمایل به خرید میگذارد .مدل
اصالح ویژگیها بر آن است که افراد تمایل به شرکت در یک فرآیند دو مرحلهای دارند؛ در
زمانیکه با اطالعاتی مواجه میشوند ،بهطور معمول آنرا میپذیرند یا غلط متصور میشوند.
مرحله توصیف اولیه ،نیازمند پردازش کمتری است و منجر به پذیرش اولیه پیام میشود.
Time Pressure .1

 .2چاندرکاران و گروال)2006( ،
 .4اینمن و همکاران)1997( ،

3. Need For Cognition of Buyer
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شناخت اولیه مربوط به ادعاهای پیام به راحتی در دسترس است و قضاوتهای افراد از یک
پیشنهاد را تحت تاثیر قرار میدهد .مرحله اصالح شامل پردازش پیچیدهتری است و این
مرحله میتواند توسط افرادی انجام شود که مایل به بهکارگیری تالشهای شناختی هستند .از
آنجاییکه افراد نیاز به شناخت باال به احتمال زیاد اطالعات مربوطه را توضیح میدهند ،و
ً
مسلما ممکن است دارای دانش بیشتر درباره طیف وسیعی از قیمت باشند ،منطقی است که
این افراد به احتمال زیاد وارد مرحله اصالح میشوند .یکی از نتایج ورود به مرحله اصالح،
بیتوجهی کامل به قیمت مرجع است .افراد نیاز به شناخت پایین ،دارای انگیزه کافی برای
تفکر در مورد محتوای پیام نیستند .آنها به احتمال زیاد یک فرایند ادرا کی خودکار را نسبت
به یک فرآیند استنباطی انجام میدهند و این حا کی از آن است که آنها در مرحله توصیف
باقی ماندهاند .ا گر مصرفکنندگان برای پردازش استادانه اطالعات انگیزه نداشته باشند یا
علم کافی را برای این کار نداشته باشند ،متکی بر مقایسه ساده بین قیمت مرجع و قیمت
فروش میشوند و در نتیجه بیشتر مستعد رویارویی با قیمت مرجع غیرقابل باور میشود .از
آنجاییکه افراد نیاز به شناخت پایین انگیزه کافی را برای تفکر فراتر از محتوای پیام ندارند و
به نظر میرسد که پژوهش از ارتباط مثبت بین نیاز به شناخت و رفتار خریدار حمایت کند.1
 .5-1فرآیند تصمیمگیری خرید
مصرفکنندگان در دستیابی به اهداف در فرآیند خرید تصمیماتی میگیرند .این اهداف
شامل انجام انتخاب بهترین گزینه ازمیان چندین راه ،کوتاه کردن زمان تصمیمگیری ،کاهش
هیجانات منفی و به حدا کثر رساندن توانایی توجیه تصمیم است .پنج مرحله مرسوم فرآیند
تصمیمگیری خرید شامل :شناخت نیاز ،جستجوی اطالعات ،ارزیابی جایگزین ،تصمیم
خرید ،رفتار پس از خرید میباشد .2اما در خرید مبتنی بر رفتار برنامهریزی شده در زمان
مواجهه با محصوالت در مرا کز خرید ،فرآیند تصمیمگیری به صورت جزئیتر مبتنی بر مدل
آجزن و فیشبین ( )1985قابل بررسی است که شامل :شک و تردید نسبت به معامله ،3ارزش

 .1برمن و بیسواز)2004( ،
 .2موون و مینور)1396( ،
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درک شده از معامله ،1نگرش نسبت به معامله ،2تمایل به جستجو 3و تمایل به خرید 4میباشد.
شک و تردید عبارت از هرگونه شک و تردیدی نسبت به گفتهها و نوشتههای دیگران که
باعث ایجاد عدم اطمینان در فرد میکند که البته این شک میتواند با شواهد توجیه شود.5
هالبروک ( )1999ارزش ادرا ک شده را بهعنوان "تجربه ترجیحی تعاملی نسبی" تعریف
کرده است .آجزن و فیشبین ( )1985نگرش را گرایش به پاسخگویی مطلوب یا نامطلوب
نسبت به محصول مواجهه شده برای خرید تعریف میکنند .شکلگیری نگرش به صورت
عمومی با باورها نسبت به محصول و همچنین ارتباط مستقیم ارزیابی محصول با قصد خرید
در تعدادی از پژوهشها سنجیده شده است .تمایل به جستجو هرگونه تمایل به دستیابی
به محصوالت مدنظر در محیط فروشگاه مستلزم جستجو میباشد که این تحت تاثیر عوامل
مختلفی شدت تمایل به انجام عمل جستجو افزایش یا کاهش پیدا میکند .6تمایل به خرید
میزان گرایش مصرفکنندگان به دستیابی محصوالت انتخاب شده قبل از اینکه رفتار خود را
عملی سازند ،نسبت به خرید هر محصولی تمایلی پیدا میکنند که این بین نگرش نسبت به
خرید محصول و رفتار خرید قرار میگیرد.7

 .2پیشینه تجربی پژوهش
پژوهش چاندرکاران ( )2012به بررسی اثر تعدیلکنندگی درگیری ذهنی بر سودمندی
مصرفکنندگان از قیمت مرجع پرداخت و نشان داد درگیری ذهنی به محصول باعث میشود
که اثر نسبی محرک قیمت بهعنوان معیار تصمیمگیری در خرید کمرنگ شود .8همچنین در
پژوهشهای گذشته به نقش معنیدار و مستقیم درگیری ذهنی به طبقه محصول بر ارزش درک
شده از معامله پرداخته شده است.9
1. Percieved Value of Exchange
2. Attitude to the Transaction
3. Search Intention
4. Purchase Intention
5. Mhor, Eroglu & Ellen, (1998).
6. Hardesty, Carlson & Bearden, (2012).

 .7آجزن و فیشبین)2004( ،
 .8چاندرکاران)2012( ،
 .9گرین والد و لویت)1984( ،؛ زا کوفسکی)1988( ،؛ چاندرکاران و گروال)2003( ،
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در پژوهش حمیدیزاده ،اخوان و کاظمی ( )1398با هدف شناسایی انواع تجربه مصرف
و بررسی تأثیر آنها بر ادرا کات از قیمت در میان مصرفکنندگان گوشیهای تلفن همراه صورت
گرفته است ،که روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته بوده و جامعه آماری آن نیز دانشجویان
دانشگاه شهید بهشتی تهران است .در مرحله نخست پژوهش ،بهمنظور شناسایی انواع
تجربههای مصرف ،از روش تحقیق کیو استفاده شده است .در مرحله دوم نیز بهمنظور بررسی
تأثیر انواع تجربههای مصرف بر ادرا کات از قیمت و با هدف جمعآوری دادهها ،از ابزار
پرسشنامه استفاده شده و توزیع آن به روش نمونهگیری غیراحتمالی در دسترس بوده است.
دادهها به روش تحلیل عاملی کیو و روش حداقل مربعات جزئی تجزیه و تحلیل شده است.
یافتههای پژوهش نشان داد میتوان اعضای جامعه آماری را از لحاظ تجربههای مصرف
به چهار گروه (نوجویان رابطهگرا ،جستوجوکنندگان تجربههای بهتر  ،وا کسینهشدهها و
دلبستگان) دستهبندی کرد و پس از تحلیل دادههای قسمت کمی پژوهش مشخص شد که هر
یک از انواع تجربههای مصرفشناساییشده ،تأثیرات منحصربهفردی بر ادرا کات از قیمت
افراد بر جای میگذارد .با توجه به یافتههای پژوهش حاضر  ،تجربههای مصرف بهعنوان
مجموعهای از وا کنشهای داخلی و ذهنی مشتری در قبال هر گونه تعامالت برقرارشده ناشی
از مصرف محصول ،میتواند بر ادرا کات از قیمت افراد تأثیرگذار باشد.
بنابراین بر اساس مطالعات گذشته فرضیه اول عبارت است از :
فرضیه اول :درگیری ذهنی خریدار به محصول در زمان حضور در فروشگاه بر ارزش درک شده
ازمعامله ،نگرش نسبت به معامله ،شک و تردید نسبت به معامله ،تمایل به جستجو و تمایل
به خرید ،تاثیر مستقیم و معنی داری دارد.
پژوهش دولین ،اننیو ،مککچنی و اسمیت 1به بررسی تاثیر محدودیت زمانی خرید
بر رفتار خریدار پرداخت و نتایج نشان داد که وجود محدودیت زمانی در خرید یک کاال
باعث افزایش ارزشدرکشده از معامله نمیشود ،همچنین اثری روی رفتار جستجوگرایانه و
انتخابگرایانه خریداران نمیگذارد .درحالیکه اسوین ،هانا و آبندورث 2مشاهده کردند،
محدودیت زمانی در خرید بر ارزشدرکشده از معامله و تمایل به خرید تاثیر مستقیم
1. Devlin, Ennew, McKechnie, & Smith, (2007).
2. Swain, Hanna, & Abendroth,, (2006).
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میگذارد و جستجو خریدار را کاهش میدهد زمانیکه در خریدار حس کمبود افزایش یابد
میشود .بنابراین فرضیه دوم اینگونه مطرح میشود:
فرضیه دوم :محدودیت زمانی خرید ایجاد شده در زمان حضور در فروشگاه بر ارزش درک
شده از معامله ،نگرش نسبت به معامله ،شک و تردید نسبت به معامله ،تمایل به جستجو و
تمایل به خرید تاثیر مستقیم و معنیداری دارد.
پژوهش برمن و بیسواز ( )2004به بررسی تاثیر نیاز به شناخت خریدار بر ارزش درک از
معامله و تمایل به خرید پرداخت .نیاز به شناخت پایین در افراد همچون افراد خسیس تصور
میشود زیرا آنها از فرآیند تالش و زحمت جلوگیری میکنند درحالیکه نیاز به شناخت باال در
افراد آ گاه نمایان میشود و آنها مایل به شرکت در فرآیند تالش و زحمت هستند .افراد با نیاز
به شناخت باال اطالعات مربوطه را دنبال میکنند و هنگامیکه کاری را انجام میدهند ،در
ارزیابی پاسخها شرکت میکنند .1افراد نیاز به شناخت باال توجه بیشتری را نه تنها به محتوای
پیام معطوف میکنند بلکه به اطالعات مربوطه بهعنوان مبنایی برای قضاوت نیز میپردازند.
بنابراین ،افراد با نیاز به شناخت پایین احتمال دارد که در قضاوت دچار مشکل شوند و
بهدلیل نیازکم به شناخت ،در تصمیماتشان دچار سوگیری شوند.2
فرضیه سوم :تحریک نیاز به شناخت در خریدار توسط محیط فروشگاهی بر ارزش درک شده
از معامله ،نگرش نسبت به معامله ،شک و تردید نسبت به معامله ،تمایل به جستجو و تمایل
خرید ،تاثیر مستقیم و معنیداری دارد.
باتوجه به پژوهش چاندرشکاران ( ،)2012نوع طبقه محصول در آ گهی تبلیغ شده،
میتواند در نوع اطالعاتی که خریدار پردازش میکند تاثیرگذار است .در حوزه مطالعات
رفتار مصرفکننده ،اثر قیمت مرجع بر ارزش درک شده از معامله ،تمایل به جستجو برای
قیمتهای کمتر و تمایل به خرید بررسی شده است .3مازومدار و همکاران( )2005معتقد بودند
که قیمتهای مرجع بر تمایل به خرید محصول تاثیر مستقیم میگذارد .در پژوهش گوتنبرگ و
کویین سال  2017انجام شد به بررسی تاثیر نشانههای معنایی در قالب عبارتهایی همچون
قیمت پیشنهادی تولیدکننده ،قیمت باقیمانده ،در مقایسه با قیمت رقبا در کنار قیمت مرجع
 .1تیدول و همکاران)2000( ،
 .2منتل و همکاران)1999( ،

3. Grewal, Monroe, & Krishnan, (1998).
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استفاده کردند و نظر خریداران نسبت به تاثیراتی که این عبارات دارند سنجیدند .نتایج نشان
داد که قیمتهای باقیمانده نسبت به دو سبک قیمتگذاری دیگر کمتر به مورد استقبال
قرار گرفته است .1مازومدار و همکاران ( )2005در پژوهش خود معتقد بودند که قیمتهای
مرجع بر تمایل به خرید محصول تاثیر مستقیم میگذارد.
اوربانی( )1988به بررسی تفاوت در آ گهی قیمت مرجع بیرونی قابلباور و غیرقابلباور
برای یک محصول حراجی (خرید یک تلویزیون) پرداخت؛ از طریق این پژوهش که میان
دانشجویان انجام شد ،قیمت مرجع قابل باور به همراه قیمت حراج شده میتواند باعث
افزایش ارزش درک شده از معامله شود و قیمت غیرقابلباور در کنار قیمت حراج شده منجر
به کاهش جستجوی خرید میشود.
کریشنان و همکاران 2به بررسی تأثیر قیمت مرجع غیرقابلباور و محدودیت زمانی خرید
بر ارزش درک شده از معامله و تمایل به خرید پرداخت .نتایج نشان داد ،قیمت مرجع
غیرقابلباور در شرایط محدودیت زمانی ،تاثیر بیشتری را بر تمایل به خرید و ارزشدرکشده
از معامله ایجاد میکند .در پژوهش نظری و همکاران ( )1397به عوامل موثر بر انصاف ادارک
شده در استراتژیهای قیمتگذاری پویا پرداخته شد .پژوهش با مطالعه مقالههای چاپ شده
در بین سالهای  2000تا  2015در زمینۀ انصاف ادرا کشدۀ مشتری از روش قیمتگذاری پویا
بود .پس از بررسی و تلخیص مقالههای انتخاب شده ،در مجموع  26متغیر شناسایی شد.
نتایج مربوط به اندازۀ اثر مستقل و ترکیبی متغیرها نشان داد اندازۀ اثر سه متغیر «سن»« ،نوع
برند» و «نوع کاربرد» معنادار و قابل قبول نیستند ،درحالیکه ساختار یا فرمت قیمت ،قیمت
مرجع و تفاوت قیمتی بیشترین تاثیر را بر انصاف درک شده مصرفکننده داشته است.
یکی از مسائل بسیار مهم در تخفیفات قیمتی ،قالببندی ارائۀ این تخفیفات و استفاده
از قالبهای ارائۀ متناسب با محصول و شرایط تخفیف برای بهرهبرداری اثربخشتر از آنها
است .بر این اساس ،نظری و قزلباش ( )1396در پژوهشی تالش میکند دو قالب ارائۀ تخفیف
قیمت درصدی و ریالی برای دو گروه محصول (با ردههای قیمت باال و قیمت پایین) را مقایسه
کند و با در نظر گرفتن دو برند برای هر یک از این محصوالت ،به بررسی تأثیر صرفهجویی
ادرا کشده و کیفیت ادرا کشدۀ حاصل از ارائۀ این قالبها بر قصد خرید مصرفکنندگان
 .1گوتنبرگ و کویین)2017( ،

2. Krishnan, Dutta, & Jha, (2013).

50

پژ وهشنامه بازرگانی ،شماره  ،101زمستان 1400

بپردازد .جامعۀ آماری شامل مشتریان فروشگاههای زنجیرهای برای محصول ماءالشعیر و
مشتریان مجتمعهای تخصصی فروش تلفن همراه برای محصول تلفن همراه است .نتایج نشان
میدهد برای محصول با ردۀ قیمت باال ،ارائۀ تخفیف قیمت در قالب ریالی و برای محصول
با ردۀ قیمت پایین ارائۀ تخفیف قیمت در قالب درصدی ،صرفهجویی ادرا کشدۀ بیشتری را
از سوی مصرفکنندگان به همراه دارد .قدرت برند در میزان صرفهجویی ادرا کشده و کیفیت
ادرا کشده برای محصول با ردۀ قیمت پایین ،تفاوت بهوجود میآورد .در نهایت صرفهجویی
ادرا کشده و کیفیت ادرا کشده بر قصد خرید تأثیر مثبت شایان توجهی دارند.
در پژوهش چویی ،جویی و ماتیال( )2017تحقیقات تجربی نشان میدهد که مشتریان با
مقایسه قیمت واقعی با قیمت مرجع ،ارزیابی را انجام میدهند .استفاده نسبی از قیمت مرجع
داخلی در مقابل قیمت مرجع بیرونی بهدلیل محبوبیت تبلیغات مبتنی بر قیمت ،یک مسئله
مهم در صنعت مسکن است .ا گرچه ادبیات قبلی نشان میدهد که عوامل جمعیت شناختی
در استفاده نسبی از قیمت مرجع داخلی و قیمت مرجع بیرونی تأثیر میگذارد ،اما تأثیر
جنسیت در رابطه بین قیمتهای مرجع و ارزیابی قیمتها ،هم در زمینههای مهماننوازی و
هم در بازاریابی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .پژوهش حاضر به بررسی تأثیر جنسیت در
استفاده از قیمت مرجع داخلی و قیمت مرجع بیرونی در ارزیابی قیمت میپردازد .این یافتهها
نشان میدهد که مردان نسبت به قیمت مرجع درونی نسبت به قیمت مرجع بیرونی بیشتر
گرایش داشتند ،در حالی که زنان فقط تحت تأثیر قیمت مرجع بیرونی قرار دارند.
در پژوهشی که توسط لمرر و منارد( )2019به بررسی قیمت مرجع و عوامل تعدیل
کننده روانشناختی بر رفتار خریدار پرداخته است ،نتایج نشان میدهد که تاریخچه
خریدمصرفکننده بر سود یا ضرری که تفسیر میکنند تاثیر مستقیم میگذارد .همچنین نمایش
قیمتهای ویژه بر پذیرش مصرفکننده تاثیر مستقیم میگذارد
انصاف قیمتی و تأثیر آن بر رفتار مصرفکننده از جمله مسائل مهم در قیمتگذاری
سازمانها است که ممکن است تأثیرهای مهمی بر ادرا ک مصرفکنندگان از سازمان داشته
باشد .در پژوهش نظری ،اشکانی و هزاوه( ،)1394ضمن بررسی تأثیر ویژگیهای شناختی بر
انصاف قیمتی ادرا کشده ،تأثیر انصاف قیمتی بر وفاداری ،تمایل به پرداخت و رفتارهای
شکایتی و تالفیجویانۀ مشتریان در صنعت خدمات اینترنت پرسرعت بررسی شد .جامعۀ
آماری شامل مشتریان اینترنت پرسرعت است .دادههای تحقیق از طریق پرسشنامه با روش
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نمونهگیری تصادفی جمعآوری شدند و از طریق مدل معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل
شدند .نتایج با تأیید پنج فرضیۀ پژوهش نشان داد چنانچه مشتریان قیمت را منصفانه تلقی
کنند ،بهصورت گسترده ،مثبت و دهانبهدهان شرکت مورد نظر را به دیگران تبلیغ و پیشنهاد
میکنند .عالوهبراین ،آنها تمایل مییابند از خدمات شرکت موردنظر حتی در شرایط افزایش
قیمتها استفاده کنند ،اما درک بیانصافی در قیمت به رفتارهای تالفیجویانه یا شکایتآمیز
منجر میشود .این پژوهش به مدیران کمک میکند تصمیمات مناسبی درمورد قیمت بگیرند.
در جدول ( )1سایر پیشینههای پژوهشی جهت تبیین مبانی نظری و بررسی نتایج فرضیهها
در پژوهشهای گذشته قابل مشاهده است .بنابراین فرضیههای بعدی قابل ارائه است:
فرضیه چهارم :قیمت مرجع بیرونی بر رابطه محدودیت زمانی خرید ،با ارزش درک شده از
معامله ،نگرش نسبت به معامله ،شک و تردید نسبت به معامله ،تمایل به جستجو و تمایل به
خرید تاثیر مستقیم و معنی داری دارد.
فرضیه پنجم :قیمت مرجع بیرونی بر رابطه نیاز به شناخت خریدار و با ارزش درک شده از
معامله ،نگرش نسبت به معامله ،شک و تردید نسبت به معامله ،تمایل به جستجو و تمایل به
خرید تاثیر مستقیم و معنی داری دارد.
فرضیه ششم :قیمت مرجع بیرونی بر رابطه درگیری ذهنی خریدار به محصول با ارزش درک شده
از معامله ،نگرش نسبت به معامله ،شک و تردید نسبت به معامله ،تمایل به جستجو و تمایل
به خرید تاثیر مستقیم و معنی داری دارد.
جدول- 1پیشینههای پژوهش
نام نویسندگان
ردیف
و سال

1

عنوان

اثربخشی تبلیغات قیمت
مرجع غیرقابل باور در
کریشنا ،دوتا و
مقایسه با قابل باور:
جها2013 ،
نقش محدودیت زمانی
در تصمیمگیری خرید

نتایج

ارزش درک شده از معامله و تمایل به خرید در شرایط قیمت مرجع
غیرقابل باور و محدودیت زمانی باشد ،بیشتر میشود.
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نام نویسندگان
ردیف
و سال

عنوان

نتایج

نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری نسبت به دو گروه با طبقه درگیری
ذهنی باال و پایین ،در ارزش درک شده از معامله نداشتند .تنها محصول
با درگیری باال معامله جذابتری به نظر رسید .در این پژوهش سعی
شده است تا بر اساس میزان درگیری مشتریان با قیمتها و اجناس
سودمندی
مصرفکنندگان از قیمت مختلف نحوه خرید آنها بر اساس قیمت مرجع مورد تجزیه و تحلیل قرار
مرجع :اثر تعدیل کننده گیرد .پس از انجام پژوهش مشخص شده است که مصرفکنندگانی
که درگیری بیشتری دارند ،از قیمت معمولی و قیمت بازار بهمنظور
درگیری ذهنی
تنظیم استانداردهای درونی خود استفاده میکنند در صورتیکه
مصرفکنندگانی که کمتر درگیر هستند بیشتر از قیمتهای موجود در
بازار برای تنظیم قیمت مرجع خود استفاده میکنند.
استفاده از قیمت مرجع
بیرونی برای کاهش نتایج نشان میدهد که قیمت مرجع بر از ارزش درک شده مصرفکننده
مقاومت به افزایش
افزایش مییابد.
قیمت خدمات
آزمون تجربی اثر قیمت نتایج نشان میدهد که قیمت مرجع تاثیر مستقیم بر قیمتهای خرید
مرجع در حراجهای لحظهای میگذارد .همچنین ارزش محصول و مشکل در تعیین ارزیابی
محصول ،عامل تعدیل کننده میباشد.
اینترنتی
اثر قیمت مرجع بر قیمت
فروش :نقش تعدیل نتایج نشان داد زمانی که قیمت مرجع به صورت دالری نشان داده شود،
کنندگی فرمت نمایش
کمتر مصرفکننده متوجه زیان متقبل شده میشود.
قیمتهای مرجع

2

چاندرکاران،
2016

3

کرومپتون،
2011

4

لزکزی ،کویی
و هی2009 ،

5

چاندرکاران و
گروال2006 ،

6

نتایج این مقاله که اثر قیمتهای مرجع قابل باور درمقابل غیرقابل
باور را در محیط آنالین درمقابل آفالین سنجید ،نتایج نشان داد که
ارزیابی مصرفکننده از در محیطهای آفالین قیمتهای مرجع غیرقابلباور منجربه جستجوی
لی و لی2005 ،
کمتر ،ارزش درک شده بیشتر و قیمتهای مرجع درونی منعطفتری
قیمت مرجع آنالین
منجر میشود .درحالیکه قیمتهای قابل باور اثرکمتری را نسبت به
غیرقابل باور در هر دو محیط آنالین و آفالین میگذارد.

7

برای افراد نیاز به شناخت پایین درک ارزش در شرایط با مقبولیت
کم نسبت به شرایط با قیمت مرجع با مقبولیت باال دارای اهمیت
(معناداری) پایینتری بود .بااین حال ،قصد خرید در شرایط قیمت
قیمتهای مرجع در
مرجع با مقبولیت کم تفاوت معنی داری با شرایط قیمت مرجع با
تبلیغات خردهفروشی:
مقبولیت باال نداشت .در شرایط قیمت مرجع غیرقابل باور ،درک ارزش
برمن و بیسواز ،تعدیل اثر نیاز به
افراد نیاز به شناخت پایین تفاوت معنی داری با شرایط قیمت مرجع
2004
شناخت بر درک ارزش
با مقبولیت باال ندارد .در شرایط قیمت مرجع غیرقابل باور ،درک ارزش
مصرفکننده و قصد
افراد نیاز به شناخت پایین بهطور قابل توجهی باالتر از شرایط قیمت
خرید
مرجع با مقبولیت باال است .به همین ترتیب ،قصد خرید بهطور قابل
توجهی در شرایط غیرقابل باور در مقایسه با شرایط قیمت مرجع با
مقبولیت باال ،معنادار است.
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نتایج

8

شبیهسازی قیمتهای
چاندرکاران و مرجع تبلیغاتی :نقش
گروال 2003 ،تعدیل کننده درگیری
ذهنی

9

تبلیغات قیمت مرجع
جنسن،
اثر قیمت مرجع بر ادرا ک مصرفکننده در محیط اینترنت بیشتر از
کیس ،برتون در یک محیط اینترنت:
محیط فیزیکی میباشد ولی در جستجوی خرید تاثیرگذار نیست.
و تورنیپسید ،اثر ادرا ک از قیمت
درک از پایینترین قیمت زمانیکه قیمت مرجع وجود دارد در محیط
مصرفکننده و تمایل به
2003
خردهفروشی تاثیر بیشتری میگذارد.
جستجوی کانال توزیع

10

نتایج با توجه به روش پژوهش که از نوع آزمایشی گروه کنترل نشان داد
که تبلیغات قابل باور در صورتی که میزان باورپذیری باالتری داشته
باشد نسبت به زمانی که قیمت مرجعی وجود نداشته باشد منجربه
اثر قیمت مرجع قابل
اروبانی ،بیردن باور و غیرقابل باور بر ارزش درک شده بیشتر میشود .از طرفی تبلیغات قیمت مرجع غیرقابل
و ویلبکر ،ادرا کها و جستجوی باور منجربه ارزش درک شده معامله نمیشود در زمانی که قیمتها
1988
باال میباشد ولی منجربه به کاهش جستجو در زمانی که قیمتها باال
قیمت
هستند میشود .همچنین نتایج مطالعات نشان داد در صورتی که
مصرفکننده دچار تردید وشک شده باشد ،قیمتهای مرجع غیرقابل
باور تاثیرخواهند گذاشت.

11

12

تاثیر معنی دار درگیری ذهنی بهعنوان تعدیلگر بر قیمتهای مرجع
متعارف را میتوان مشاهده کرد.

نتـایج تحقیق نشـان داد از شـش بعـد درنظرگرفته شده برای قیمت
بررسی تأثیر قیمت
منصفانه ،خدمات پس از فروش ،قیمتگذاری منصـفانه ،رویههـای
نظری و حاج منصفانه بر رضایت
باقری 1392 ،مشتری در فرایند خرید قیمتگذاری منصفانه و رضایت از خدمات فـروش ،بـه ترتیب ،بیشـترین
تـأثیر را بـررضـایتمشتری داشتند و میزان رضایت خودروی پراید نسبت
خودرو
به پژو  ،206بیشتر بوده است
بر اسـاس تجزیهوتحلیل دادهها ،قیمت منصفانه اثر مثبتی بـر رضـایت
نظری ،شاه
قیمتـی ،رضـایتمشتری و وفاداری مشتری دارد .رضایت قیمتی
تأثیر عوامل ادرا ک
حسینی و
اثر مثبتی بـر رضـایت مشـتری دارد و رضایت مشتری تأثیر مثبتی بر
قیمتی بر مشتری و
طباطبایی
وفاداری مشتری میگذارد ،اما رابطههای بین رضایت و وفـادار یمشتری
پذیرش قیمت
کلجاهی،
با پذیرش قیمت رد شدند .نتایج پژوهش بیانگر قیمـت منصـفانه
1394
سـنگبنای رضایت قیمتی ،رضایت مشتری و وفاداری مشتری است.

 .3الگوی تحقیق
در این بخش ،بر پایه مطالعات مدل مفهومی پژوهش ،تدوین میشود.
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 -4الگوی تحقیق
در اهن بخشت بر پاهه

الهات دل فهو ی پژوهشت تدوهن یشود.
فرآیند تصمیم گیری خریدار
قیمت مرجع بیرونی
H5

H3

شک و تردید نسبت به معامله

نیاز به شناخت خریدار
ارزش درک شده از معامله

H6
H1

درگیری ذهنی به محصول

نگرش نسبت به معامله
H4
H2

محدودیت زمانی خرید

تمایل به جستجو

تمایل به خرید

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش
مفهومی پژوهش
شکل  -1مدل

منابع :کریشنا ،دوتا و جها 2013؛ کپاله ،لیندسی و مولکین2003 ،؛ کالتر و همکاران 2003

منابع :کریشنا ،دوتا و جها 2113؛ کپاله ،لیندسی و مولکین2113 ،؛ کالتر و همکاران 2113

 -5روش شناسی پژوهش

 .4روش شناسی پژوهش

از منجایه نااهج پژوهش برای یردهفروشان و وسسات ید اتی راهکار عملیاتی دارد از نظر هدفت پژوهش یاربردی
است .از نظر روش پژوهشت توصیفی -پیماهشی -همبساهی یباشد .اا هه م اری شا ت یرهداران از رایز یرهد
پژوهشت از طرهق
موسساتبودن اا هه م
تواه به نا یدود
خردیهدهخد و با
تشکیت
پژوهشتهران
خاطق چخدگانه
آنجاساار
از هاهپرا
عملیاتی دارد از
خدماتیاریراهکار
فروشان و
برای
که درنتایج
فر ول یویران تهداد  483یرهدار در ز ان ورود به چهار ریز یرهد به صورت تصادفی اناخاب شدند .از طرهق
اناخابهمبستگی
پیمایشی-
توصیفی-
پژوهش،
ایت نظر
است.له از
پژوهش
هار بخش و
یردن تهران به چ
روشقهبخدی
نسبت به خ
کاربردیت ر
تصادفی یوشه ای
هدف،گیری
نظرروش نمونه
چهار ریز یرهد هاهپراساار در تهران با فاصله نمونه گیری یرهداران بر بخای چهار ین فرد ورودی به ریزتجاریت
میباشد .جامعه آماری شامل خریداران از مرا کز خرید هایپراستار در مناطق چندگانه تهران
نسبت به توزهع پرسشخا ه اقدام شد .برای سخجش اغیرها از قیاسهای اسااندارد اسافاده گردهد .شایصهای
شخص است.
ادولح)1
ی اغیر
سخجشمهر
نامحدود بودن جامعه آماری پژوهش ،از طریق فرمول کوکران
توجه به
دهنددرو با
تشکیل
جدول .2شاخصهای اندازهگیری متغیرهای پژوهش

تعداد  384خریدار در زمان ورود به چهار مرکز خرید به صورت تصادفی انتخاب شدند.
از طریق روش نمونهگیری تصادفی خوشهای تک مرحلهای ،نسبت به منطقهبندی کردن
تهران به چهار بخش و انتخاب چهار مرکز خرید هایپراستار در تهران با فاصله نمونهگیری
خریداران برمبنای چهارمین فرد ورودی به مرکز تجاری ،نسبت به توزیع پرسشنامه اقدام شد.
برای سنجش متغیرها از مقیاسهای استاندارد استفاده گردید .شاخصهای سنجش هر متغیر
در جدول( )2مشخص است.
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جدول -2شاخصهای اندازهگیری متغیرهای پژوهش
تعداد گویه

متغیر
ارزش درک شده نسبت به معامله

1

نگرش نسبت به معامله

2

تمایل به خرید

تمایل به جستجو

4

شک و تردید نسبت به معامله

5

منبع

4

طیف لیکرت  5گزینهای

3

مقیاس افتراق معنایی  5گزینهای

3

3

مقیاس

طیف لیکرت  5گزینهای

کریشنا ،دوتا و جها 2013

3

طیف لیکرت  5گزینهای

2

طیف  5گزینهای لیکرت

نیاز به شناخت خریدار

5

کپاله ،لیندسی و مولکین2003 ،

طیف  5گزینهای لیکرت

محدودیت زمانی در خرید

3

کریشنا ،دوتا و جها 2013

مقیاس افتراق معنایی  5گزینهای

درگیری ذهنی به محصول

9

کالتر و همکاران 2003

مقیاس افتراق معنایی  5گزینهای

در مورد قیمت مرجع بیرونی غیرقابلباور و قابلباور  ،با توجه به پیشینههای صورت گرفته مبنی

12345

بر میزان قیمتگذاری بین قیمت قابلباور و غیرقابلباور درصورتی که قیمت حراج شده را 15
درصد اضافهتر کنیم ،با قیمتهای مرجع قابلباور و ا گر 75درصد باالتر از قیمتهای حراج
شده باشد با قیمتهای مرجع غیرقابلباور برابری میکند ،جهت تفکیک دو گروه از این
رویکرد استفاده شد .6روش تجزیه و تحلیل دادهها مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری
است .مدلسازی معادالت ساختاری از جمله روشهای مبتنی بر کوواریانس است که بهدلیل
سنجش روابط بین متغیرهای مکنون ،محبوبیت زیادی بین پژوهشگران دارد.
برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی ،تحلیل عاملی و روایی همگرای پژوهش
استفاده شد .در این راستا ،سوالهای طراحی شده از نظر روایی محتوایی با استفاده از
ضریب الوشه به تأیید خبرگان بازاریابی رسید .همچنین آزمون روایی عاملی پرسشنامه ،به
صورت تحلیل عاملی تأییدی ،برای اطمینان از وجود ارتباط بین هر یک از گویهها با متغیر
مربوط به خود انجام گرفت .با توجه به جدول( ،)3بار عاملی گویههای پژوهش بیشتر از 0/5
1. Percieved Value to Transaction
2. Atitude toward Transaction
3. Purchase Intention
4. Search Intention
5. Skepticism toward Transaction

 .6اروبانی ،بیردن و ویلبکر)1988( ،
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بوده که نشان از روایی باالی پرسشنامه میباشد .روایی همگرای پژوهش با کمک میانگین
واریانس توسعه داده شده بررسی شد که مقدار قابل پذیرش برای میانگین واریانس توسعه
داده شده ،بیش از  0/5است.
بهمنظور بررسی پایایی پرسشنامه از دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شد.
مقدار قابل پذیرش برای آلفا کرونباخ بیش از  0/6است ،و مقدار بیش از  0/6برای پایایی
مرکب بیان شده است .طبق نتایج حاصل از این دو آزمون ،مقادیر به دست آمده در سطح
مطلوبی قرار دارند .نتایج برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی براساس شاخص نسبت کای
اسکوایر به درجه آزادی  ،1/422شاخص  CFIبرابر با  ،0/91شاخص  GFIبرابر با ،0/90
شاخص  RMSEAبرابر با  0/056میباشد مطلوب نمایان میشود.
جدول  -3اعتبار و پایایی متغیرهای پژوهش
متغیر

آلفای کرونباخ

پایایی مرکب

متوسط واریانس استخراجی

ارزش درک شده از معامله

0/75

0/77

0/56

نگرش نسبت به معامله

0/65

0/73

0/53

شک و تردید نسبت به
معامله

0/65

0/60

0/50

درگیری ذهنی به محصول

0/85

0/87

0/60

بار عاملی
0/72
0/77
0/68
0/53
0/81
0/65
0/61
0/67
0/58
0/61
0/61
0/63
0/69
0/66
0/71
0/59
0/80
0/64
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متغیر

آلفای کرونباخ

پایایی مرکب

متوسط واریانس استخراجی

نیاز به شناخت خریدار

0/71

0/72

0/55

0/67

0/53

تمایل به خرید

0/68

0/67

0/53

محدودیت زمانی خرید

0/66

0/60

0/50

بار عاملی
0/60
0/50
0/54
0/61
0/64

تمایل به جستجو

0/71

0/63
0/66
0/63
0/63
0/66
0/63
0/55
0/59
0/56

 .5تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
 .1-5نتایج آمار توصیفی
نتایج آمار توصیفی وضعیت خریداران از نظر توزیع پرا کندگی جنسیت و تاهل در جدول()4
نمایش میدهد.
جدول  -4نتایج آمار توصیفی
شاخصهای آمار توصیفی

تعداد افراد کل نمونه

درصد فرآوانی

وضعیت جنسیت (زنان)
وضعیت جنسیت (مردان)
وضعیت تاهل (مجرد)
وضعیت تاهل (متاهل)

196
188
200
184

%59
%41
%62
%38

 .2-5نتایج آمار استنباطی
آزمون مدل مفهومی پژوهش به روش حدا کثر درستمانی -مدلسازی معادالت ساختاری
به وسیله نرمافزار آماری ایموس انجام شد .برای معنادار بودن رابطه در سطح اطمینان 95
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درصد ،باید مقادیر آماره ی نسبت بحرانی ،در سطح معنی دار کمتر از  0/05باشد .قبل
از پرداختن به تایید یا رد فرضیهها میبایست شاخصهای نیکویی برازش مدل ساختاری
را مورد بررسی قرار داد .نتایج نسبت کای اسکوایر به درجه آزادی برابر با  2/453میباشد
که کمتر از  3میباشد .شاخص  CFIبرابر با  ،0/93شاخص  GFIبرابر با  0/90و شاخص
 RMSEAبرابر با  0/063میباشد که همگی مطلوبیت مدل را تایید میکند .طبق جدول نتایج
تحلیل فرضیههای مدل ،درگیری ذهنی به محصول به صورت مستقیم بر روی ارزش درک شده
از معامله 48درصد ،تمایل به جستجو  19درصد ،تمایل به خرید 89درصد و شک و تردید
نسبت به معامله  30درصد تاثیر معنیداری میگذارد .اما بر نگرش نسبت به معامله تاثیر معنی
داری ندارد .در خصوص متغیر نیاز به شناخت خریدار با توجه به سطح معنی داری کمتر از
 0/05برای کلیه فرضیهها ،میتوان تاثیر نیاز به شناخت خریدار را بر فرآیند تصمیمگیری خرید
معنی دار دانست به گونهای که بر شک و تردید نسبت به معامله 63درصد ،ارزش درک شده
از معامله 19درصد ،نگرش نسبت به معامله 59درصد ،تمایل به جستجو 41درصد و تمایل به
خرید 36درصد تاثیر گذاشته است .در نهایت محدودیت زمانی خرید بر روی نگرش و ارزش
درک شده از معامله با توجه به سطح معنیداری کمتر از  0/05با ضریب تاثیر 87درصد و
63درصد به ترتیب اثر معنیدار دارد و در سایر ابعاد تاثیرگذار نمیباشد (شکل .)2
در خصوص اثر تعدیل کننده قیمت مرجع بیرونی غیرقابل باور و قابل باور با توجه به
دو قیمت مرجع غیرقابل باور و غیرقابل باور در کنار قیمت حراجی و دستهبندی آزمودنیها
از طریق سناریوی تبلیغاتی و براساس تفاوت میانگین معنیدار بین دو گروه ،پس از ورود
اطالعات دو گروه به مدل ساختاری و بررسی فرض پایایی ساختاری نظری ،از آنجا که
شاخص نیکویی برازش کای اسکوایر به درجه آزادی ( )X2و ریشه دوم مجذور میانگی
( )RMSEAمطلوبیت الزم را کسب نکردند ،پایایی مورد پذیرش قرار نگرفت .برهمین اساس
از روش مدلسازی ساختار میانگینها ( )SMMاستفاده شد .شاخص نیکویی برازش کای
اسکوایر ( 2213/55 )X2و درجه آزادی  896میباشد .پس از ترسیم ساختار همسان ،شاخص
کای اسکوایر ( 2259/6 )X2و درجه آزادی  899میباشد .با مقایسه تفاضل کای اسکوایر دو
مدل مشخص شد که بین دو گروه تفاوت معنی دار وجود دارد.
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شکل  -2مدلسازی معادالت ساختاری پژوهش

نتایج مدلسازی معادالت ساختاری دو گروه در جدول( )5جهت بررسی فرضیههای چهارم
الی ششم قابل مشاهده است .در شرایط قیمت مرجع غیرقابل باور  ،درگیری ذهنی محصول
باعث تمایل به جستجوی بیشتر میشود و شک و تردید نسبت به معامله افزایش مییابد .این
درحالی است که در شرایط قیمت مرجع قابل باور  ،درگیری ذهنی به محصول باعث افزایش
تمایلبه خرید میشود .در خصوص محدودیت زمانی خرید در شرایط قیمت مرجع غیرقابل
باور باعث افزایش ارزش درک شده از معامله و نگرش مطلوبتر نسبت به معامله میشود
درحالیکه در شرایط قیمت مرجع قابل باور  ،محدودیت زمانی منجر به تمایل به جستجو را
افزایش میدهد .درنهایت نیاز به شناخت در شرایطی که قیمت مرجع بیرونی غیرقابل باور
باشد ،کلیه فرآیند تصمیمگیری خرید تحت تاثیر قرار میگیرد ولیکن در شرایطی قیمت مرجع

جدول  -5نتایج تحلیل فرضیههای مدل

ارزش درک شده از معامله
نگرش نسبت به معامله
شک و تردید نسبت به
معامله
تمایل به خرید
تمایل به جستجو
ارزش درک شده از معامله
نگرش نسبت به معامله
شک و تردید نسبت به
معامله
تمایل به خرید
تمایل به جستجو
ارزش درک شده از معامله
نگرش نسبت به معامله
شک و تردید نسبت به
معامله
تمایل به خرید
تمایل به جستجو

<---

<---

<---

<---

<---

<---

<---

<---

<---

<---

<---

<---

<---

<---

<---

درگیری ذهنی به محصول

درگیری ذهنی به محصول

درگیری ذهنی به محصول

درگیری ذهنی به محصول

درگیری ذهنی به محصول

نیاز به شناخت خریدار

نیاز به شناخت خریدار

نیاز به شناخت خریدار

نیاز به شناخت خریدار

نیاز به شناخت خریدار

محدودیت زمانی خرید

محدودیت زمانی خرید

محدودیت زمانی خرید

محدودیت زمانی خرید

محدودیت زمانی خرید

قیمت مرجع بیرونی قابل باور
ضریب
تاثیر
0/479
0/010
0/304
0/871
0/071
0/192
0/598
0/639
0/366
0/417
0/784
0/636
0/464
0/516
0/865

قیمت مرجع بیرونی غیرقابل باور
نسبت بحرانی
0/453
0/827
0/897
2/618
0/206
1/367
3/509
3/618
2/335
2/513
1/878
1/423
1/221
1/228
2/349

متغیر مستقل

سطح معنی داری
0/445
0/982
0/408
0/009
0/837
0/172
0/000
0/000
0/020
0/012
0/060
0/155
0/222
0/219
0/019

متغیر وابسته

0/264
0/018
0/585
0/222
0/515
0/263
0/507
0/914
0/412
0/474
0/650
0/999
0/196
0/343
0/437

ضریب تاثیر

نسبت
بحرانی
1/757
0/072
2/551
1/147
3/162
3/027
3/232
5/321
3/393
3/916
2/696
2/317
0/697
1/689
1/875

سطح معنی داری
0/079
0/943
0/001
0/252
0/002
0/002
0/001
0/000
0/000
0/000
0/007
0/021
0/486
0/091
0/061
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قابل باور استفاده شده باشد مصرفکننده ارزشدرکشدهای از معامله احساس نمیکند با
اینکه ممکن است خریدی را هم انجام دهد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش میزان اثربخشی درگیری ذهنی به محصول ،نیاز به شناخت خریدار و
محدودیت زمانی خرید را در شرایطی که قیمتهای مرجع بیرونی غیرقابل باور و قابل باور در
فروشگاه مورد استفاده قرار میگیرد بررسی شد .از دستاوردهای علمی که این پژوهش میتوان
توجه به مطالعه همزمان آ گهیهای قمیت مرجع بیرونی با عوامل موقعیت خرید ،عوامل مرتبط
با محصول و خصوصیات خریدار اشاره کرد .زیرا در پژوهشهای گذشته تنها به اثربخشی
آ گهیهای غیرقابل باور قمیت مرجع پرداختهاند.1
نتایج فرضیه اول این مطالعه نشان داد که درگیری ذهنی محصول اثر معنی داری بر
شکوتردید به معامله ( ،)0/37ارزش درک شده از معامله ( ،)0/48نگرش نسبت به معامله
( ،)0/30تمایل به خرید ( )0/89میگذارد .این نتایج در راستای نتایج پژوهشهای گذشته که
توسط چاندرکاران و گروال ( ،)2003چاندرکاران( )2012در حوزه درگیری ذهنی محصول انجام
دادند ،منطبق میباشد .نتایج فرضیه دوم نشان داد در شرایطی که از جمال تی که موجب
محدودیت زمانی خرید را ایجاد میکند در مرا کز خرید استفاده شود ،شک و تردید نسبت به
معامله ( ،)0/46ارزش درک شده از معامله ( ،)0/87نگرش نسبت به معامله ( )0/34و تمایل
به خرید ( )0/52افزایش مییابد .این نتایج با پژوهش اسوین ،هانا و آبن دورث ( )2006منطبق
میباشد .در فرضیه سوم نیاز به شناخت خریدار بر فرآیند تصمیمگیری خریدار شامل شک و
تردید نسبت به معامله ( ،)0/64ارزش درک شده از معامله ( ،)0/20نگرش نسبت به معامله
( ،)0/60تمایل به جستجو( )0/42و تمایل به خرید ( )0/37تاثیر معنی داری را گذاشته است
که با نتایج مازومدار و پاپاتال ( )2005و برمن و بیسواز ( )2004منطبق میباشد .از طرفی پژوهش
در فرضیههای چهارم تا ششم به تاثیر تعدیلکنندگی قیمت مرجع بیرونی از لحاظ غیرقابل
باور و قابل باور پرداخته و طبق جدول  ،5مصرفکنندگانی که نیاز به شناخت قویتر دارند،
فرآیند تصمیمگیری به خرید تحت تاثیر قیمت مرجع بیرونی غیرقابل باور بیشتر است .همچنین
 .1کریشنا و همکاران)2013( ،
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در محصوالت با درگیری ذهنی باال ،در صورت استفاده از قیمتهای مرجع بیرونی غیرقابل
باور  ،شک و تردید نسبت به معامله ،ارزش درک شده از معامله و تمایل به جستجو را افزایش
میدهد .در نهایت در صورت وجود محدودیت زمانی در خرید در صورت استفاده از قیمت
مرجع بیرونی غیرقابل باور  ،ارزش درکشده از معامله و نگرش نسبت به معامله بیشتر میشود.
براساس نتایج بهدست آمده در جدول 5میتوان نتیجه گرفت که قیمت مرجع بیرونی
تاثیر تعدیل کنندگی قوی بر رابطه نیاز به شناخت خریدار و فرآیند تصمیمگیری خریدار
دارد .از طرفی در صورتی که قیمت مرجع بیرونی غیرقابل باور باشد درصورتیکه خریدار
دچار محدودیت زمانی خرید شود ،برای تحلیل صحت و سقم ،تالش میکند براساس روش
ُ
بهگزینی ،بهترین نتیجه را از زوایه نگاه خود بگیرد به همین دلیل ارزش درک شده از معامله
و نگرش حاصل از معامله تاثیر بیشتری میگیرد .در نهایت در صورت استفاده از قیمت
مرجع بیرونی غیرقابل باور در شرایطی که درگیری ذهنی به محصول برفرآیند تصمیمگیری تاثیر
میگذارد ،خریدار از آنجا که تحت قیمتهای غیرواقعی قرار میگیرد تالش میکند نسبت به
مسئله جستجوی بیشتری کند و از آنجا که پیشنهاد ارائه شده در مرکز خرید شک برانگیز
است ،شک و تردید نسبت به معامله افزایش مییابد و براساس حسابداری ذهنی که خریدار
در ذهن انجام میدهد ارزش درک شده از معامله را بیشتر احساس میکند.
نتایج این پژوهش میتواند برای مدیران فروشگاهها کاربردهای زیادی داشته باشد .این
نتایج میتواند به آنها این نوید را دهد که تاچه مقدار میتوانند محصوالت را با قیمت مرجع
بیرونی متورم شده ،نمایش دهند تا این منجر به خرید توسط مصرفکننده شود درحالیکه
آنها نیز نسبت به خرید نگرش خوبی داشته باشند .همچنین این پژوهش کمک میکند که
خردهفروش برحسب نوع طبقه محصول از لحاظ درگیری ذهنی توجه کند که برای کدام
محصول این استراتژی ترویج خرید موثرتر میباشد .1در واقع از دستاوردهای این پژوهش
تعیین استراتژی قیمتگذاری روانشناختی مبتنی بر ویژگیهای محصوالت ،در زمان و مکان
مشخص برای خریداران هدفگذاری شده میباشد.
از طرفی دیگر  ،خردهفروشان میتوانند استراتژی آ گهیهای غیرقابل باور قیمت مرجع
بیرونی در کنار جمالت ایجاد کننده محدودیت زمانی خرید را بهکار ببرند .فعاالن بازار
 .1کریشنا ،دوتا و سینها)2013( ،
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میبایست تالش کنند باتوجه به فرهنگ منطقه بهترین جمال تی که موجب محدودیت زمانی
در خریدار میشود را شناسایی کنند و از طرفی این استراتژی را تنها برای مدت محدود و
برای برخی محصوالت بهکار گیرند تا بتوانند همواره ازای تکنیک استفاده کنند .در غیر این
صورت خریدار نسبت به پیشنهادات ارائه شده بیاعتماد خواهد شد.2،1
زمانبندی و مقدار مشوقهای قیمتگذاری بایستی بهطور ایدهآل بهوسیله ماهیت
قیمتهای مرجع و اثراتی که بر تقاضای مصرفکننده میگذارد ،تاثیر بگیرند .3ماهیت
قیمتهای مرجع و الگویی که در آن نمایش داده میشوند ،بر انتخاب برند و کیفیت
خرید تاثیر میگذارد .محدوده قیمتهای برانگیزاننده ،اثر قیمت مرجع را تعدیل میکند و
از این رو کابردهایی برای استراتژیهای قیمتگذاری از قبیل قیمتگذاری هر روز پایینتر
و قیمتگذاری باال و پایین دارد .نکته قابل تامل ،در صورتی قیمتگذاری مرجع بیرونی
در بلندمدت اثربخشی خود را از دست نخواهد داد که مدیران خردهفروشی تالش کنند از
تکنیک قیمت مرجع بیرونی غیرقابل باور برحسب زمان محدود استفاده کنند در غیر این
صورت اثربخشی این تکنیک از دید خریدار کمرنگ میشود.
این پژوهش از محدودیتهایی برخودار بوده است .با توجه به اینکه پژوهش تنها در حوزه
فروشگاههای هایپراستار انجام شده است ،نمیتوان نتایج را به کل خردهفروشیها تعمیم داد.
پژوهشهای آتی میتواند با تفکیک اثرات قیمت مرجع بیرونی بر دو خردهفروشی آنالین
و آفالین ،انجام شود .یکی دیگر از متغیرهای تاثیرگذار در فرآیند تصمیمگیری که در زمان
پژوهش مشخص شد ،نحوه نمایش قیمتهای مرجع بیرونی در خردهفروشی میباشد و نقش
تعدیل کنندگی که بر قیمت مرجع بیرونی بر فرآیندهای تصمیمگیری دارد که میبایست در
پژوهشهای آتی مدنظر قرار گرفته شود.
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