بررسی تأثیر قیمت گذاری مبتنی بر تفاوت بر ادراک ،نگرش و تمایل به خرید مجدد در کاربران فضای مجازی
(مورد مطالعه :دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه مازندران)؛ ص211-59
ایمان قاسمی همدانی ،1رضا زکریایی تلوکی
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تاریخ دریافت1031/38/30 :
تاریخ پذیرش1031/33/13 :

چکیده
میزان فروش هر موسسه بهخصوص واحدهای کسبوکار آنکه به عرضه کاال بهصورت خردهفروشی در
فضای مجازی (اینترنت) مبادرت میورزند ،در گرو اتخاذ روشهای مناسب قیمتگذاری محصول میباشد.
عضویت خریدار و زمان خرید و کمیت خرید و مجرای خرید که بهعنوان پایههای روشهای قیمتگذاری در
واحدهای کسبوکار هستند ،در این تحقیق مورد مالحظه قرار گرفت ،جامعه آماری تحقیق دانشجویان

دانشگاه مازندران در رشته مدیریت هستند که درس بازاریابی را گذراندهاند و

تعداد آنها  133نفر بود

که پیششرط نهایی جمعآوری اطالعات از آنها این بود که تاکنون حداقل یکبار خرید اینترنتی انجام داده
بودند .روش نمونهگیری بهصورت در دسترس میباشد و حجم نمونه با جدول مورگان برابر  131نفر شد در
نهایتاً با استفاده از نرمافزار لیزرل  0/08به بررسی تأثیر قیمتگذاری مبتنی بر تفاوت بر ادراک ،نگرش و
تمایل به خرید مجدد در کاربران فضای مجازی پرداخته شد که نتایج نشان میدهد آماره آزمون تأثیرگذاری
برای دو مدل قیمتگذاری مبتنی بر زمان خرید ( )1/83و مجرای خرید ( )-1/33کوچکتر از مقدار بحرانی
جدول بوده است و لذا نمیتوان فرض صفر بودن میزان تأثیر این مدلها را رد نمود .همچنین ادراک کاربر از
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عادالنه بودن قیمت با ضریب تأثیر برابر با  3/12بر نگرش وی و با ضریب  3/1بر خرید مجدد وی اثرگذار است
درحالیکه میزان تأثیر نگرش کاربر بر خرید مجدد وی با ضریب استاندارد  3/13برآورد شده است و با توجه
به بزرگی ضرایب رگرسیونی برآورد شده ،میتوان نتیجه گرفت که ادراک کاربر از تأثیر مستقیم بیشتری بر
بازدید (خرید) مجدد نسبت به نگرش وی برخوردار است.
واژههای کلیدی :قیمتگذاری ،عضویت خریدار ،میزان خرید ،زمان خرید ،مجرای خرید

مقدمه

روند رو به رشد بهکارگیری فناوری اطالعات منجر به بروز و ظهور تجارت الکترونیک در قالب
استفاده از بازارهای الکترونیک در اکثر صنایع شده است .بهگونهای که پس از ظهور ،1B2B
 0C2C ،B2C2هماکنون بحث دولت الکترونیک و  1G2Gمطرحشده است که این نشاندهنده موج
جدید کسبوکار است .ورود به بازارهای الکترونیک و تالش بهمنظور بقا در این بازارها مستلزم
بازنگری در کلیه ابعاد ،مباحث و راهبردهای کسبوکار در بنگاههاست .یکی از این مباحث
«قیمتگذاری» است .قیمت بهعنوان یکی از عوامل چهارگانه آمیخته بازاریابی است که با
سیاستگذاری درست و دقیق بر روی آن بنگاهها میتوانند عالوه بر تأثیرگذاری بر رفتار بازار
هدف در راستای تحقق اهداف بازاریابی ،درآمد و سود سرشاری نصیب خود کنند (روستا و
عرصه فناوری اطالعات و
ٔ
دهه اخیر تحوالت چشمگیری در
همکاران .)11 :1088 ،در دو ٔ
سیستمهای ارتباطی جهان به وجود آمده است .این تغییرات باعث گردیده تا برخی از کشورهای
کمتر توسعهیافته ،همچون ایران با درک زمینههای ایجادشده برنامهریزی همهجانبهای را

 1ارتباط بنگاه و بنگاه.
 2ارتباط بنگاه و مصرفکننده.
 .3ارتباط مصرفکننده با مصرفکننده.
 4ارتباط بین دولتها.
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بهکارگیرند تا با استفاده مناسب از این فرصتها به جهش توسعهای دست یابند و با افزایش
فاصله خود را با کشورهای توسعهیافته کمتر کنند ،بلکه
ٔ
ضریب رشد اقتصادی و اجتماعی ،نهتنها
در صورت توان به رقابت با آنان نیز بپردازند .در این میان تجارت الکترونیک جایگاه مهمی یافته
است و ایران نیز ناگزیر در حال پیوستن به این عرصه است (عباس نژاد .)1082 ،تجارت
الکترونیک به فرآیند خرید ،فروش محصوالت و خدمات و اطالعات با استفاده از شبکههای
کـامپیوتری و اینترنـت گفته میشود .همچنین تجارت الکترونیک در یک تعریف کلی به معنای
استفاده از شبکههای اینترنتی کامپیوتر برای بهبود عملکرد سازمانی میباشد .افزایش سریع
سودآوری ،کسب سهم بازار بیشتر ،بهبود خدمت به مشتری و ارسال سریعتر محصوالت ازجمله
عملیاتی است که بهواسطه تجارت الکترونیک انجام میشود و تمامی جنبههای تعامالت
الکترونیک سـازمان را بـا سهامداران و یا مشتریانی که نقشی تعیینکننده در آینده سازمان دارند،
شامل میشود .تجارت الکترونیک به مفهوم خرید ،فروش ،انتقال ،مبادله محصوالت ،خدمات و یا
اطالعات از طریق شبکههای کـامپیوتری ازجمله اینترنـت اسـت (مهنا و دیگران.1 )2311 ،
در نوع  B2Cاز تجارت الکترونیکی ،مشتریان با خرید الکترونیکی از عرضه در توزیعکنندگان یا
واسطهها به ارضای نیازها و خواستههای خود اقدام میکنند .در این نوع از تجارت الکترونیکی
مصرفکنندگان اغلب به جمعآوری اطالعات و یا خرید محصوالت یا خدماتی چون کتاب،
موسیقی ،نرمافزارهای رایانهای ،بلیط هواپیما ،رزرو هتل و  .....میپردازند (کاتلر .2 )2330،در اکثر
موارد تجارت الکترونیک شرکت با مشتری  B2Cتنهاواسط بین مشتری و فروشنده ،وبسایت
باشد .وبسایت تأثیر مهمی بر ادراکات کاربر و مشتری دارد .بنابراین کیفیت وبسایت روی
سودمندی درک شده از وبسایت توسط مشتری تأثیر دارد .وب طراحی ضعیف سایت منجر به از
دست دادن س هم زیادی از فروش بالقوه شرکت میگردد که این امر ناشی از ناتوانی مشتریان در
پیدا کردن آنچه خواهند بوده است .همچنین طراحی ضعیف وبسایت موجب از دست دادن
1

.mohanna
.kotler

2

 31

فصلنامه علمی -ترویجی اندیشه آماد  /شماره  / 54سال چهاردهم

درصد آن خواهد شد که این امر نیز از زیادی از تکرار بازدید تجارب منفی اولیه کاربران و
مشتریان ناشی شود .شرکتها باید وبسایت خود را طوری طراحی و مفهومی سازی کنند که در
بلندمدت موجب بهبود وضعیت شرکت گردیده و به جذب هر چه بیشتر مشتریان کمک کند
(لیائو و دیگران.1 )2332 ،
در محیط بسیار پویای بازار امروز ،همگام با تغییـر محصـول ،بازار و رقابت در طول زمان
راهبردهای بازاریابی شـرکت نیـز باید تغییر کند .محصول چرخه عمر میتواند بیانگر تغییراتی
باشد که شرکت در مسیر حرکت محصول در چرخه عمر خـود ،اعمـال میکند درآمیخته
بازاریابی ،قیمت تنهـا عنصـری اسـت کـه درآمد ایجاد میکند (کاتلر .2 )2333 ،قیمـت جزئی از
آمیختـه بازاریـابی اسـت و بنابراین نباید بـا آن بهطور جداگانـه برخـورد کـرد .اسـتراتژی
قیمتگذاری باید با سایر راهبردهای شرکت هماهنگ باشد .ازاینرو مدیران باید نحـوه تعیـین
قیمـت مناسـب را بداننـد زیـرا قیمتگذاری بسیار پایین (حاشیه سود ازدسترفته) و بسیار بـاال
(فروش ازدسترفته) میتواند تأثیرات بسیار بدی بر سـودآوری داشته باشد (جوبر.0 )2331 ،
راهبردهای قیمتگذاری ازجمله تصمیمات بااهمیت در تصمیمات اقتصادی به شمار میروند..
مطالعات و پژوهشهای انجامشده درباره فروش ،یکی از پرحجمترین و بیشترین تالشهای
پژوهشی را در تاریخ مدیریت بازاریابی تشکیل میدهد .حال باید دید که قیمتگذاری مبتنی بر
تفاوت بر ادراک ،نگرش چه تأثیری به تمایل به خرید مجدد در کاربران فضای مجازی دارد؟
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مبانی نظری

تشریح بازاریابی (معادله مشتری ،قیمت)

در دنیای رقابتی امروز ،سازمانها بهمنظور بقای خود نیاز به استفاده از فنون بازاریابی و نیز
تحقیقات تخصصی بازاریابی دارند .بررسیها نشان داده است که ناموفق بودن شرکتها از ناتوانی
آنها در بهرهگیری از فنون بازاریابی نشأت میگیرد .این شرکتها تحوالت بازار و تغییرات الگوی
مصرف مشتریان را نادیده میگرفتند و بهجای روی آوردن به بازاریابی پیشرفته ،به فروش
میپرداختند و کسب سود بیشتر را بر رضایت مشتریان ترجیح میدادند .بازاریابی درعینحال یک
جنگ است منتهی نه جنگ با اسلحه و یا تفنگ بلکه چنانکه آلبرت امری در این رابطه میگوید :
"بازاریابی یک جنگ متمدنانه است که در اغلب این نبردها ،شرکتها و سازمانهایی موفق میشوند
که از کلمات ،ایدهها و نظم فکری مطلوبتری استفاده مینمایند ،بهعبارتدیگر دارای مدیریت
بازاریابی بهروز و منسجمی باشند تا بتوانند در مبارزه با صحنههای رقابت گام بردارند
(کنستاندینیدس.)2331:121 ،1
آمیخته بازاریابی سنتی ،نخستین بار توسط مک کارتی مطرح شد که شامل محصول ،قیمت،
مکان و ترفیع است .یو و همکاران در سال  2000با توجه به عناصر آمیخته بازاریابی سنتی ،قیمت،
تصویر ذهنی فروشگاه ،حجم توزیع ،هزینه تبلیغات و ترجیحات قیمت را بهعنوان عناصر ادراک
مشتریان از آمیخته بازاریابی مطرح میکنند .قیمت بهعنوان یک شاخص کیفیت یا فواید
محصوالت مطرح میشود .تصویر ذهنی فروشگاه شاخص خارجی مهمی برای مشتریان در درک
کیفیت محصوالت است .حجم توزیع باال زمانی است که محصوالت در تعداد زیادی از فروشگاهها
در یک بازار قرار میگیرند .تبلیغات معیار مناسبی برای کیفیت محصوالت است .از طرفی،

Constantinides
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ترجیحات قیمت بهعنوان ابزار پیشبرد فروش است (یو وهمکاران.)131-211 :2331 ،1
قیمتگذاری

اقتصاددانان نظریههای مختلفـی دربــاره چگــونگی تعیــین قیمــت یــک کــاال و عوامــل
مــؤثر بــر آن ارائه نمودهاند .از قدیمیترین نظریهها ،نظریه «تعیین قیمت کاال برحسب ارزش
استعمالی» است .ارزش استعمالی عبارت است از میزان فایده مندی کاال و رضایت خـاطری کـه
از مصـرف کـاال برای انسان حاصل میشود( .مانند ارزش یک قطعه نان برای انسان گرسـنه و یـا
یـک لیوان آب برای فرد تشنه) .ارسطو یکی از اصول مهم اقتصاد یعنی تبادل بین ارزش مبادله و
ارزش استعمالی را مطرح ساخت (تفضلی)1088 ،
بهطور ساده قیمتگذاری یعنی تعیین قیمت برای کاال یا خدمت .قیمتگذاری فعالیتی است
که باید تکرار شود و فرایندی مداوم و پیوسته محسوب میشود (شیپلی .2 )2331 ،این تداوم
ناشی از تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است که لزوم جرحوتعدیل قیمت را ایجاد
میکند .قیمتگذاری باهدف حداکثر کردن سود ،افزایش سهم بازار ،رهبری کیفیت ،ادامه حیات و
یا افزایش قیمت بازار صورت میگیرد.
راهبردهای قیمتگذاری الکترونیکی

راهبردی قیمتگذاری بخشی از یک راهبرد بزرگتر و جامعتر به نام راهبرد بازاریابی است
راهبرد قیمتگذاری بیانگر جهت گرایی کلی و غالب شرکت در تعیین قیمت محصوالت و خدمات
است .همانگونه که محمد و همکاران ( )2004بیان میکنند راهبردهای قیمتگذاری الکترونیکی

Yoo & et al
. Shipley
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شامل سه دسته اصلی زیر است:

راهبردهای اصلی و پایه :این راهبردها سه نوع اصلی :راهبرد هزینه محور ،راهبرد رقیب محور و
راهبرد مشتری محور را شامل میشود.
راهبردهای پویا :در این راهبردها قیمت ایستا و ثابت نیست بلکه بر اساس یک الگو و نظام
تعریفشده قیمتهای متفاوتی ارائه میشود (مانند :مزایده انگلیسی ،مزایده انگلیسی معکوس،
مزایده هلندی ،خرید گروهی و )...
راهبردهای پیشرفته :این راهبردها باهدف حداکثر سازی سود در موقعیتهای مختلف از سوی
بنگاه به کار میرود (مانند :قیمتگذاری بستهای ،قیمتگذاری دوقسمتی ،قیمتگذاری تبعیضی و
.)...
بر اساس بررسیهای اولیه محقق و بر مبنای برخی تحقیقات قبلی ،در فروشگاههای اینترنتی ایرانی به
دلیل واقعشدن آنها در مراحل ابتدایی فروش اینترنتی و الزامات فنی پیچیده راهبردهای پویا و
پیشرفته ،عمدتاً راهبردهای قیمتگذاری پایه و اصلی مورداستفاده است (فتحی و عزیزی.)1081 ،
عوامل اثرگذار بر قیمتگذاری

سه عامل در قیمتگذاری از اهمیت باالیی برخوردارند:
باالترین میزان ارزشی که مشتری برای محصول قائل است .این ارزش بیانگر بیشترین مبلغی است
که بنگاه میتواند دریافت نماید.
سودی که از محصولها و قیمتهای رقبا بدست میآید.
استراتژی قیمتگذاری بنگاه (شیبانی.)13 ،1083 ،
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اهداف قیمتگذاری

گریوال و لوی ( 1 )2338اهداف قیمتگذاری را به چهار طبقه اصلی شامل اخالقی ،حفظ
اشتغال کارکنان تقسیم کردند سود گرا ،فروش گرا ،رقیب گ را و مشتری گر آ تقسیم نمودند.
تقسیمبندی اهداف قیمتگذاری را میتوان به چهار دسته اصلی و کالن :مالی ،بازاریابی و فروش،
راهبردی و اجتماعی تقسیم نمود .اهداف مالی به ابعاد مالی و پولی قیمتگذاری اشاره میکند .
کانون تمرکز اهداف بازاریابی و فروش ،شاخصهای سهم بازار و فروش است .اهداف راهبردی به
ابعاد کلیدی و حیاتی که با بقای شرکت مرتبط است و معموالً به رقبا برمیگردد ،میپردازد .اهداف
اجتماعی به نقش سازمان در قبال جامعه توجه دارد.
زیکموند و آمیکو ( 2 )1332در طبقهبندی نسبتاً جامع ،اهداف قیمتگذاری را به چهار طبقه
اصلی :اهداف درآمدی (رسیدن به بازده سرمایهگذاری مورد انتظار ،بیشینهسازی سود ،افزایش
جریان نقدینگی ،ادامه حیات )اهداف فروش (حفظ سهم بازار ،رشد فروش) اهداف رقابتی (مقابله با
رقبا ،اجتناب از رقبا ،پایینتر از رقبا) اهداف اجتماعی (رعایت رفتار اخالقی ،حفظ اشتغال کارکنان)
تقسیم کردند.
بازار الکترونیک

فرآیند خریدوفروش کاالها و خدمات بهصورت الکترونیکی که مستلزم استفاده از اینترنت،
شبکهها و دیگر اشکال دیجیتالی است را تجارت الکترونیک گویند ،که اینچنین فرآیند مبادلهای
بازار الکترونیک را به می وجود آورد (شجاعی و دیگران  .)1081سازمان توسعه و همکاریهای
اقتصادی " تجارت الکترونیکی" را انجام تجارت خریدوفروش کاالها و خدمات از طریق اینترنت
خواه کاالها و خدماتی که از طریـق اینترنت قابلیـت ارائـه و تحویـل رادارند و خواه آنهایی که

. Grewal
. Zikmund
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ندارند ،تعریف کرده است (گوپل .1 )2331 ،محققان نشان دادهاند که انتخاب تجارت الکترونیک
منجر به مزیتهای متنوع و متعددی شود که شامل کاهش هزینه ،بهبود کیفیت محصول،
تماس با مشتری یا عرضهکننده جدید و ایجاد شیوههای جدید فروش محصوالت میشود( .سافو و
دیگران.2 )2338 ،
درک انصاف موجب وفاداری مشتریان

0

بازاریابی در سیر تکامل خود در مرحلهای قرار دارد که بازاریان تنها در اندیشه یافتن مشتریان
جدید نیستند و امروزه هدف از بازاریابی مدیریت تقاضا از طریق سوق دادن مشتری تا حد بلوغ
در نردبان وفاداری است .در واحدهای صنفی امروزه دیگر رضایتمندی مشتریان کافی نبوده و
کلیه افراد صنفی نباید به رضایتمندی مشتریانشان دلخوش کنند .آنها باید مطمئن شوند که
مشتریان رضایتمندشان ،وفادار هم هستند .در این پارادایم هدف برقراری روابط بلندمدت و
متقابل با گروههای ذینفع و مهمتر از همه مشتری به طوریست که مشتریان بیشتری را حفظ و
مشتریان کمتری را ازدستداده و بهاینترتیب در بلندمدت منافعی حاصل میشود که درنتیجه،
سهم بازار و سودآوری واحدهای صنفی افزایش مییابد .به همین دلیل آرمانها و اهداف سازمانها
طی چند سال اخیر دچار تغییرات عمدهای شده است .درحالیکه پیشازاین ،تمرکز برجذب
مشتریان جدید ،سیاست عمده سازمانها بود ،در حال حاضر سیاستهای راهبردی و تجاری بر
حفظ و بهبود وفاداری و افزایش اعتماد مشتریان نسبت به سازمان متمرکز شدهاند .مهمترین علل
چنین تغییری افزایش آگاهی و اطالع عمومی نسبت به پیامدهای مطلوب وفاداری مشتریان است.
شرکتهایی که سهم بیشتری از مشتریان وفادار را به خود اختصاص دادهاند بهواسطه علل
متعددی ازجمله نرخ خرید مجدد باال ،کاهش هزینه تبلیغات (به خاطر درگیر شدن مشتریان در
تبلیغات دهانبهدهان) ،کاهش تمایل برای تعویض و تغییر منبع عرضهکننده کاال و خدمات،
1
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میزان سودآوری سازمان را بهمراتب افزایش دادهاند .به همین دلیل امروزه یک گرایش جهانی به
بازاریابی وفاداری به وجود آمده است .شرکتهای بسیاری در اغلب صنایع ،به مطالعه ،ارزیابی و
اجرای راهبردهای وفاداری و برنامههایی باهدف پرورش روابط قوی با مشتریان خود میپردازند
(بانزویچ .1 )001 ،2331 ،دالیل چنین تأکیدی بر وفاداری مختلف است .مشتریان امروزی بسیار
پرمشغلهاند ،که درنتیجه زمان و اشتیاق کمتری را برای استفاده و تعبیر و تفسیر همه پیامهایی
که دریافت میکنند ،دارند .این امر هم شامل بازارهای مصرفی و هم بازارهای صنعتی میشود
(دافی.2 )101 ،1338،
با توجه به محدودیتهای رضایت بهعنوان معیار نماینده وفاداری ،معیارهای وفاداری مبتنی بر
رفتار ،مانند تازگی ،تکرار و ارزش پولی ،یعنی معیارهایی که در بازاریابی مستقیم کاربرد زیادی
دارند ،بهطور روزافزونی مورداستفاده قرار میگیرند .این معیارها تصویر واقعیتری از اینکه یک
شرکت تا چه اندازه نسبت به رقبایش خوب عمل میکند ،فراهم میآورند ،توانایی پیشبینی
احتمال خرید را بهبود میدهند و انداز ه گیری ارزش دوره عمر مشتری را ممکن میسازند.
پیشرفتهای صورت گرفته در پایگاههای اطالعاتی و فناوری اطالعات ،استفاده بیشتر از این
معیارها را ممکن ساخته است (دیوت ،هاندرسون 2330 ،ودافی .0 )1338 ،برخی از محققان
وفاداری را صرفاً با توجه به رفتارهای مشاهدهشده تعریف کردهاند .تاکر میگوید نباید به آنچه که
شخص فکر میکند و آنچه که در سامانه عصبی او میگذرد توجه کرد ،رفتار فرد بیان کاملی از
وفاداری تجاری است (حقیقی و دیگران.)23 :1088 ،
اما وفاداری مشتری امری مهمتر از تکرار خرید است .درواقع حتی اگر کسی بارها از شرکتی

1
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خرید کند ،به این معنا نیست که نسبت به آن شرکت وفادار است ،بلکه ممکن است فقط در دام
سکون (اینرسی) یا بیتفاوتی افتاده باشد ،یا وجود موانعی که توسط شرکت ایجادشده است باعث
چنین رفتارهایی شود .از طرف دیگر ،یک مشتری وفادار ممکن است چندین بار یک نام تجاری یا
محصول را نخرد ،به این دلیل که نیاز او به آن کاال کاهشیافته باشد .برای مثال شخص ممکن به
دلیل مسنتر شدن و کاهش تمایلش به رانندگی کردن کمتر ماشین بخرد (ریچهلد.1 )2330،
درست است که این معیارها تصویر درستتری از اینکه مشتری کجا (روی چه نام تجاری) و
چه اندازه پول خود را هزینه میکند ،ارائه میکنند ،ولی به گفته محققان ،وفاداری نشاندهنده
یک تعهد به نام تجاری است که ممکن است در اندازهگیری رفتارهای مکرر بازتاب نیابد
(همان .)101،بهطور مشخصتر ،معیارهای رفتاری در تعیین عوامل موجد خرید مکرر ناتوان نشان
دادهاند (دیک و باسو .)33 ،1331،بهعبارتدیگر معیارهای رفتاری در توضیح اینکه چرا و چگونه
وفاداری به نام تجاری ایجاد و یا تعدیل میشود ،کافی نیستند .بنابراین به نظر میرسد نه
معیارهای نگرشی و نه معیارهای رفتاری هیچیک بهتنهایی برای توضیح و تعریف وفاداری کافی
نیستند .درواقع واژه وفاداری عالوه بر ثبات قدم به تعهد نیز اشاره میکند ،که نیاز به یک دیدگاه
شناختی را به همراه دیدگاه رفتاری نمایان میسازد (مالی.2 )1338،11،
نه تحقیق
پیشی ٔ

تانگ و ژینگ  )2331( 0و پان و همکاران )2331( 1به بررسی مقایسه قیمت در فروشگاههای
کامالً اینترنتی با فروشگاههای ترکیبی که هم فروش اینترنتی و هم فروش سنتی داشتند ،پرداخته
و هر دو تحقیق به نتیجه یکسانی رسیدند مبنی بر اینکه قیمتها در فروشگاههای کامالً اینترنتی
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پایینتر از قیمتها در فروشگاههای ترکیبی است .سوتجیو و آنکارانی  ) )2331با بررسی
شرکت اروپایی به بررسی میزان کاربرد راهبردهای قیمتگذاری در فروشگاههای دوگانه که هم
فروش اینترنتی و هم فروش سنتی داشتند ،پرداختند .این محققان دریافتند که در فروشگاههای
اینترنتی : 13درصد از راهبرد هزینه محور 30 ،درصد از راهبرد رقیب محور و  53درصد از راهبرد
مشتری محور استفاده میکنند . 27درصد فروشگاههای سنتی از راهبرد هزینه محور 43 ،درصد از
راهبرد رقیب محور و  23درصد از راهبرد مشتری محور استفاده کردند .سوتجیو و آنکارانی )(2004
مشخص ساختند که در بنگاههای موردبررسی قیمتگذاری مطابق ارزش مشتری در اینترنت
راحتتر از فضای کسبوکار سنتی است .همچنین معلوم شد که اینترنت فرصتهای جدیدی برای
اجرای سازوکارهای قیمتگذاری جدید را فراهم ساخته است.
60

وانگ و هونگ ( 1)2332در تحقیقی به این نتیجه رسیدند واحدهای کسبوکار که محصوالت
خود را از طریق اینترنت و تحویل در محل ،به مشتری عرضه میکنند ،میزان فروش روبه رشدی
داشتهاند (وانگ و هونگ .)12 :2332 ،کارجالینن ( 2)2331با انجام تحقیقی در کشورهای استرالیا،
کانادا ،آلمان ،فنالند ،فرانسه ،ژاپن ،سوئد ،هلند و انگلستان ،به این نتیجه رسید که بین قیمتگذاری
مناسب و میزان فروش دوره جاری رابطه معناداری وجود ندارد امّا ،بین قیمتگذاری مناسب و
میزان فروش آینده ارتباط مثبتی موجود است (کارجالینن .)01 :2331 ،جی وی 3و همکارانش در
یره تأمینی شامل دو
مساله قیمتگذاری دو محصول مکمل در زنج ٔ
ٔ
سال  2310مطالعهای را برای
تولیدکننده و یک خردهفروش انجام دادند .نویسندگان پنج مدل قیمتگذاری برای تصمیمگیری
غیرمتمرکز با در نظر گرفتن قدرت هرکدام از اعضا ارائه کردند (جی وی و دیگران.)2310 ،
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سونگ و زاهدی )2332( 1نیز به بررسی عوامل مؤثر بر سیاستهای قیمتگذاری در بازار
اینترنتی پرداختند .این دو محقق سه سیاست قیمتگذاری :تخفیف ،قیمتگذاری بستهای و
مزایده را معرفی نمودند .در سیاست تخفیف ،فروشگاه اقدام به کاهش قیمتهای خود میکند .در
سیاست قیمتگذاری بستهای دو یا چند خدمت و یا کاال به همراه دیگر فروخته میشوند .در
سیاست مزایده یا حراج ،کاال و خدمات به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود.
قیمتگذاری مبتنی بر
شرایط عضویت کاربر

قیمتگذاری مبتنی بر
زمان خرید کاربر

ادراک
عادالنه یا

نگرش

غیرعادالنه
قیمتگذاری مبتنی بر
میزان خرید کاربر

از قیمت

تمایل به
بازدید
مجدد
(خرید)

قیمتگذاری مبتنی بر
مجرای خرید کاربر

شکل شماره  :1مدل مفهومی تحقیق

1
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فرضیههای پژوهش

فرضیات اصلی
 .1قیمتگذاری مبتنی بر تفاوت به ادراک کاربر از عادالنه بودن قیمت تعیینشده تأثیر مثبت
دارد.
 .2ادراک کاربر از عادالنه یا غیرعادالنه بودن قیمت بر نگرش کاربر تأثیر مثبت دارد.
 .0نگرش کاربر بر تمایل به بازدید (خرید) مجدد از سایت تأثیر مثبت دارد.

فرضیات فرعی
 .1قیمتگذاری مبتنی بر شرایط عضویت کاربر بر ادراک کاربر از عادالنه بودن قیمت تعیینشده
تأثیر مثبت دارد.
 .2قیمتگذاری مبتنی بر زمان خرید بر ادراک کاربر از عادالنه بودن قیمت تعیینشده تأثیر مثبت
دارد.
 .0قیمتگذاری مبتنی بر میزان خرید بر ادراک کاربر از عادالنه بودن قیمت تعیینشده تأثیر
مثبت دارد.
 .1قیمتگذاری مبتنی بر مجرای خرید بر ادراک کاربر از عادالنه بودن قیمت تعیینشده تأثیر
مثبت دارد.
روش تحقیق

تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش توصیفی و از نوع پیمایشی
میباشد .بدینصورت که ابتدا از طریق مطالعات کتابخانهای و مشورت با نخبگان و اساتید،
قیمتگذاری تعیین و سپس با استفاده از نرمافزار لیزرل به تعیین ترتیب اثرگذاری بر ادراک،
نگرش ،تمایل به خرید مجدد پرداخته میشود و درنهایت میتوانیم بفهمیم که کدامیک از
راهبردهای قیمتگذاری بر درک قیمت مصرفکننده مؤثر هستند تا بدین طریق با ارائه
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راهکارهای صحیح ،سودآوری واحدهای کسبوکار را بهبود ببخشیم .در این تحقیق از روشهای
مطالعه کتابخانهای و بررسی متون و محتوای مطالب و نیز روشهای میدانی نظیر پرسشنامه
استفاده میشود.
جامعهٔ آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه مازندران که درس
بازاریابی را گذراندهاند که تعداد آنها  133نفر در زمان انجام تحقیق بوده است و مشغول به
تحصیل در این دانشگاه هستند
گروه نمونه و تعیین حجم نمونه

روش نمونهگیری ،به دلیلی عدم امکان نمونهگیری تصادفی ،نمونهگیری در دسترس بوده
است به دلیل عدم حضور تمامی دانشجویان موردنظر در روزهای جمعآوری دادههای تحقیق
امکان نمونهگیری تصادفی وجود ندارد با توجه به مشخص بودن تعداد اعضاء جامعه آماری و با
مراجعه به جدول کرجسکی – مورگان ،تعداد اعضاء نمونه 131 ،نفر تعیین شده است.
ابزار گردآوری دادهها

در این پژوهش برای تدوین ادبیات پژوهش از پایاننامهها ،مقاالت علمی–پژوهشی–کتابها،
فصلنامهها و مجالت برای سنجش و اندازهگیری متغیرهای پژوهش از روش میدانی با رویکرد
نگرش سنجی استفاده شد؛ لذا یک پرسشنامه بسته برای سنجش قیمتگذاری و دیگری برای
سنجش ادراک ،نگرش و تمایل به خرید مجدد در کاربران فضای مجازی در مقیاس رتبهای یک
الی پنج تنظیم گردید که توسط پاسخدهندگان امتیاز گذاری میشود.
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آزمون فرضیههای تحقیق

بر اساس یافتههای جدول ( ،)1میزان  18/1درصد از افراد موردمطالعه را مردان و  11/1درصد
آنان را زنان تشکیل میدهند .ضمن اینکه میزان  23درصد از افراد موردمطالعه دارای مدرک
تحصیلی فوقدیپلم 11/2 ،درصد کارشناسی و  11/8درصد نیز دارای مدرک تحصیلی کارشناسی
ارشد بودهاند.
جدول  :1توزیع جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

جنسیت
مرد

111

55/5

زن

97

11/5

بررسی تأثیر قیمتگذاری بر ادراک کاربر از عادالنه بودن قیمت تعیینشده

بهمنظور انجام این آزمون ،چهار مؤلفه قیمتگذاری مبتنی بر شرایط عضویت ،قیمتگذاری
مبتنی بر زمان خرید ،قیمتگذاری مبتنی بر میزان خرید و قیمتگذاری مبتنی بر مجرای خرید
موردمطالعه قرارگرفته و معادله ساختاری بین شاخصهای این متغیر و ادراک کاربر از عادالنه
بودن قیمت برازش دادهشده است .میتوان مدل برازش دادهشده بین متغیرهای تحقیق را میتوان
در قالب نمودار ( )1ارائه داد.
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نمودار  :1تأثیر مدلهای قیمتگذاری بر ادراک کاربر از عادالنه بودن قیمت در حالت استاندارد

بهمنظور سنجش تمامی ارتباطات بین متغیرهای موردمطالعه و دسترسی به نتایج فراگیر در
جامعه پژوهش ،مدل مذکور را برای تمامی مدلهای قیمتگذاری بهطور همزمان برازش دادهایم.
نتایج برازش این مدل در جدول ( )2ارائهشده است.
جدول ( :)2برآورد ضرایب تأثیر مدلهای قیمتگذاری بر ادراک کاربر از عادالنه بودن قیمت

ضریب استاندارد

شاخص

مبتنی

بر

شرایط

آمارهtمعناداری

نتیجه

قیمتگذاری
عضویت
گذاری مبتنی بر زمان خرید
قیمت

3/03

1/01

اثرگذار

3/10

1/83

بیتأثیر

قیمتگذاری مبتنی بر میزان خرید

3/01

2/30

اثرگذار

قیمتگذاری مبتنی بر مجرای خرید

-3/11

-1/33

بیتأثیر
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بر اساس نتایج جدول شماره ( ،)2مشاهده میشود که آماره معناداری مدلهای قیمتگذاری
مبتنی بر شرایط عضویت و قیمتگذاری مبتنی بر میزان خرید بزرگتر از آماره  tجدول در سطح
خطای  )t3/31=1/32( 3/31میباشد و درنتیجه میتوان اثرگذاری هر یک از این شاخصها را در
مدل و در سطح خطای نوع اول  3/31پذیرفت .اما همانطور که مشاهده میشود اماره آزمون
تأثیرگذاری برای دو مدل قیمتگذاری مبتنی بر زمان خرید و مجرای خرید کوچکتر از مقدار
بحرانی جدول بوده است و لذا نمیتوان فرض صفر بودن میزان تأثیر این مدلها را رد نمود و
درنتیجه میپذیریم که دو مدل قیمتگذاری مبتنی بر زمان و مجرای خرید در مقایسه با دو مدل
قیمتگذاری مبتنی بر شرایط عضویت و میزان خرید ،از اثرگذاری معناداری بر روی ادراک کاربر
از عادالنه بودن قیمت ندارند.

نمودار ( :)2تأثیر مدلهای قیمتگذاری بر ادراک کاربر از عادالنه بودن قیمت در حالت معناداری
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نتایج جدول شماره ( )0نشان میدهد که مدل برازش دادهشده از نیکویی برازش مناسب
برخوردار است .سطح معناداری آزمون خی-دو که اشباع بودن مدل ساختاری را مورد آزمون قرار
میدهد بزرگتر از خطای نوع اول  3/31بدست آمده ( )p-value= 1/3و درنتیجه میتوان در این
سطح خطا پذیرفت که مدل برازش دادهشده ،تمامی ارتباطات معنادار بین متغیرها و شاخصهای
آنها را در برگرفته است و در سطح خطای  3/31مدل اشباع در نظر گرفته میشود .اشباع بودن
مدل ،همانطور که ذکر شد نشان از عدم وجود ارتباطات معنادار دیگر در مدل دارد و
بهعبارتدیگر ،در مدل برازش دادهشده ،ارتباط کلی بین مدلهای قیمتگذاری و ادراک کاربر از
عادالنه بودن قیمت ،معنادار بوده است .از آنچه که مدل با احتمال برابر با  1اشباع است،
شاخصهای خطای  RMSEAو شاخصهای تبیین توان مدل ازجمله  GFIو  AGFIبرای این مدل
مطابق با جدول زیر میباشد:
جدول ( :)0شاخصهای نیکویی برازش مدل اول تحقیق

شاخصهای برازش

مقادیر در این

مقادیر توصیهشده

مطالعه

(آذر و مؤمنی)2931،

3931

<0

3932

>398

)Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI

39301

<3938

3931

>393

Root Mean Squared Error of
)Approximation (RMSEA
)Normed Fit Index(NFI

3932

>393

)Non-Normed Fit Index(NNFI

3931

>393

)Comparative Fit Index(CFI

3938

>393

)Incremental Fit Index(IFI

3938

>393

)Goodness of Fit Index(GFI

χ2/df
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با توجه به این یافتهها ،میتوان ،نتایج را در جهت پاسخ به آزمون فرضیات تحقیق بهصورت
زیر خالصه نمود:
 قیمتگذاری مبتنی بر شرایط عضویت کاربر بر ادراک کاربر از عادالنه بودن قیمت
تعیینشده تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 قیمتگذاری مبتنی بر زمان خرید بر ادراک کاربر از عادالنه بودن قیمت تعیینشده تأثیر
معناداری ندارد.
 قیمتگذاری مبتنی بر میزان خرید بر ادراک کاربر از عادالنه بودن قیمت تعیینشده
تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 قیمتگذاری مبتنی بر مجرای خرید بر ادراک کاربر از عادالنه بودن قیمت تعیینشده
تأثیر معناداری ندارد.
آزمون فرضیههای اصلی تحقیق

این آزمون بر پایه انجام آزمون سه فرضیه زیر صورت پذیرفته است:
قیمتگذاری مبتنی بر تفاوت به ادراک کاربر از عادالنه بودن قیمت تعیینشده تأثیر مثبت
دارد.
ادراک کاربر از عادالنه بودن قیمت بر نگرش کاربر تأثیر مثبت دارد.
نگرش کاربر بر تمایل به بازدید (خرید) مجدد از سایت تأثیر مثبت دارد.
لذا بهمنظور انجام این آزمون در قالب یک مدل ساختاری و با توجه به تأثیرگذاری غیرمستقیم مدل
قیمتگذاری بر تمایل به بازدید (خرید) مجدد از طریق نگرش و بر اساس فرضیات ،از مدل ساختاری
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ارائهشده در نمودار شماره سه بهره گرفتهشده است.

نمودار ( :)0تأثیر ادراک و نگرش کاربر بر بازدید (خرید) مجدد در حالت استاندارد

همانطور که نمودار شماره سه و همچنین جدول شماره چهار نشان میدهد ،ادراک کاربر از
عادالنه بودن قیمت با ضریب تأثیر برابر با  3/12بر نگرش وی و با ضریب  3/1بر خرید مجدد وی
اثرگذار است درحالیکه میزان تأثیر نگرش کاربر بر خرید مجدد وی با ضریب استاندارد 3/13
برآورد شده است و با توجه به بزرگی ضرایب رگرسیونی برآورد شده ،میتوان نتیجه گرفت که
ادراک کاربر از تأثیر مستقیم بیشتری بر بازدید (خرید) مجدد نسبت به نگرش وی برخوردار است.
جدول ( :)1برآورد ضرایب تأثیر ادراک و نگرش کاربر بر بازدید (خرید) مجدد
آماره tمعناداری

نتیجه

تأثیر ادراک بر نگرش

0/21

6/93

اثرگذار

تأثیر ادراک بر بازدید (خرید) مجدد

0/20

5/12

اثرگذار

تأثیر نگرش بر بازدید (خرید) مجدد

0/23

1/93

اثرگذار

شاخص

ضریب استاندارد
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بر اساس نتایج جدول شماره چهار ،مشاهده میشود که آماره معناداری تأثیر ادراک کاربر بر
نگرش وی بزرگتر از آماره  tجدول در سطح خطای  )t3/31=1/32( 3/31میباشد و درنتیجه
میتوان اثرگذاری این شاخص را بر نگرش کاربر و در سطح خطای نوع اول  3/31پذیرفت.
همچنین مقدار آماره معناداری ضرایب تأثیر ادراک بر بادید (خرید) مجدد و نگرش بر خرید
مجدد نیز بزرگتر از مقدار بحرانی جدول این آماره برآورد شده است که این نتایج نیز نشاندهنده
معناداری تأثیر این متغیرها بر بازدید ( خرید) مجدد است .با توجه به مثبت بودن ضرایب تأثیر
برآورد شده ،میزان تأثیر هر یک از متغیرها بر متغیر متناظر ،در جهت مثبت و مستقیم بوده است.

نمودار ( :)1تأثیر ادراک و نگرش کاربر بر بازدید (خرید) مجدد در حالت معناداری

نتایج جدول شماره پنج نشان میدهد که مدل برازش دادهشده برای فرضیههای اصلی تحقیق از
نیکویی برازش مناسب برخوردار است .سطح معناداری آزمون خی-دو که اشباع بودن مدل ساختاری
را مورد آزمون قرار میدهد بزرگتر از خطای نوع اول  3/31بهدستآمده ( )P-Value =1/3و
درنتیجه میتوان در این سطح خطا پذیرفت که مدل برازش دادهشده ،تمامی ارتباطات معنادار
بین متغیرها و شاخصهای آنها را در برگرفته است و در سطح خطای  3/31مدل اشباع در نظر
گرفته میشود .بهعبارتدیگر ،در مدل برازش دادهشده ،ارتباط کلی بین ادراک کاربر ،نگرش وی و
 009
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بازدید (خرید مجدد) ،معنادار بوده است .از آنچه که مدل با احتمال برابر با یک ،اشباع است،
شاخصهای خطای  RMSEAو شاخصهای تبیین توان مدل ازجمله  GFIو  AGFIبرای این مدل
شماره ( )1آمده است:
ٔ
در جدول
جدول ( :)1شاخصهای نیکویی برازش مدل دوم تحقیق

مقادیر در این

مقادیر توصیهشده

مطالعه

(مؤمنی)1971،

3931

<0

χ2/df

3931

>398

)Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI

39301

<3938

Root Mean Squared Error of
)Approximation (RMSEA

3931

>393

)Normed Fit Index(NFI

3931

>393

)Non-Normed Fit Index(NNFI

3938

>393

)Comparative Fit Index(CFI

3938

>393

)Incremental Fit Index(IFI

3932

>393

)Goodness of Fit Index(GFI

شاخصهای برازش

با توجه به این یافتهها ،میتوان ،نتایج را در جهت پاسخ به آزمون فرضیات تحقیق بهصورت
زیر خالصه نمود:
 قیمتگذاری مبتنی بر تفاوت به ادراک کاربر از عادالنه بودن قیمت تعیینشده تأثیر
مثبت دارد.
 ادراک کاربر از عادالنه بودن قیمت بر نگرش کاربر تأثیر مثبت دارد.
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 نگرش کاربر بر تمایل به بازدید (خرید) مجدد از سایت تأثیر مثبت دارد.
مدیران سازمانهای عرضهکننده اینترنتی محصوالت با در نظر گرفتن مؤلفههای تأثیرگذار
استراتژی قیمتگذاری تفاضلی اینترنتی بر درک قیمت مصرفکننده و طراحی و تدوین و اجرای
برنامههای مناسب میتوانند درک قیمت مصرفکننده خود در خرید محصول را در تحقق اهداف
افزایش دهند.
در این بخش با توجه به تجزیهوتحلیل محتوای پرسشنامه و نتایج بهدستآمده ،پیشنهادهایی
به شرح ذیل ارائه میشود.
نتیجه گیری و پیشنهادها

فرضیه تحقیق در رابطه با تأثیر قیمتگذاری مبتنی بر شرایط عضویت کاربر و ادراک عادالنه
بودن قیمت مورد تأیید قرارگرفته است بنابراین پیشنهاد میشود:
برای کاربران عضو تسهیالت قیمتی در نظر گرفته میشود نظیر برخورداری از شرایط پرداخت
متفاوت با سایر کاربران ،مانند پرداخت بهصورت اقساط و یا پرداخت با نرخ کارمزد پایینتر و یا
حذف کارمزد .ارائه تخفیف بر اساس مدتزمان عضویت ،شرایط عضویت مانند مشارکت کاربر در
ارائه نظرات در سایت موردنظر ،ارائه مدتزمان پرداخت طوالنیتر برای کاربران عضو.
فرضیه تحقیق در رابطه با تأثیر قیمتگذاری مبتنی بر میزان خرید بر ادراک عادالنه یا
غیرعادالنه بودن قیمت مورد تأیید قرارگرفته است بنابراین پیشنهاد میشود:
مدیران سایتهای مجازی با گروهبندی کاربران بر اساس میزان خرید در زمانهای قبل و میزان
خرید فصلی از امتیاز برخوردار شده و جداول امتیاز و رتبهبندی کاربران برای اطالعان در سایت
اعالم شود ،کاربران بر اساس امتیاز کسر نموده از تخفیف و شرایط پرداخت مناسب رتبهشان
بهرهمند میگردند
فرضیه دیگر تحقیق مبنی بر تأثیر ادراک عادالنه قیمت بر نگرش کاربر تأییدشده است
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بنابراین پیشنهاد میشود که مدیران سایتها از گزینههایی که ادراک عادالنه بودن قیمت و
شرایط پرداخت را برای کاربران به وجود میآورد ،استفاده نمایند .استفاده از ابزارها ،تصاویر و
نوشتههایی که عادالنه بودن شرایط پیشنهادی را بیشتر به ذهن کاربر متبادر میسازد ،استفاده
نمایند .مشاوره با خبرگان در جهت استفاده از نهادهایی که تأثیرگذارتر هستند میتواند به رضایت
بیشتر کاربر منجر شود.
منابع

آذر ،عادل؛ مؤمنی ،منصور ( ،)1032آمار و کاربرد آن در مدیریت ،تهران :انتشارات سمت.
تفضلی ،فریدون ( )2911تاریخ عقاید اقتصادی ،دانشگاه ملی ایران ،ویراست دوم ،چاپ نهم ،نشر نی.
حقیقی ،محمد – مقیمی ،سید محمد  -کیماسی ،مسعود"( )1088وفاداری خدمت :اثرات کیفیت
خدمات و نقش میانجی رضایتمندی مشتری" دانشگاه تهران :دانش مدیریت ،شماره .23
دیک و باسو ،)2332( ،تدوین راهبردهای بازاریابی ،ترجمه اعرابی ،انتشارات راه دانش.
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