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چکیده
انصاف قیمتی یکی از مهمترین مسایل در حوزه قیمتگذاری است و تأثیر زیادی روی رفتار خریدد مشدتریان دارد .بدا
این حال پژوهشگران کمیبه این موضوع پرداختهاند .این مطالعه با هدف سنجش عوامدل مدؤثر بدر انصداف قیمتدی ادرا
شده و نتایج حاصل از آن انجام پذیرفته است .برای این منظور از مدل مفهومیبر پایه دیدگاه اِسنادی اسدتفاده شدده اسدت.
جامعه آماری شامل دانشجویان ساکن در کوی دانشدگاه تهدران کده بده ردور مکدرر از حمدل و نقدل بدین شدهری اسدتفاده
میکنند ،است ،دادههای پژوهش از رریق پرسشدنامه از رریدق نموندهگیدری تصدادفی جمد آوری شدده و بده وسدیله مددل
معادالت ساختاری ) (SEMبا نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل گردید .ربق یافتهها مشخص شد که مقایسه قیمتی و واکدنش
احساسی تأثیر معکوس و معناداری بر انصاف قیمتی دارند .به عالوه اِسناد شناختی تأثیر مستقیم و معنادار بر انصداف قیمتدی
دارد .همچنین مشخص شد انصاف قیمتی بر رفتارهدای مببدت مشدتریان (وفداداری و تمایدل بده پرداخدت) تدأثیر مسدتقیم و
معناداری دارد این در حالی است که بر رفتارهای منفی مشتریان (رفتارهای تالفی جویانه و شکایت آمیز) تأثیر معکدوس و
معنادار دارد.
واژههای کلیدی :انصاف قیمتی ،نظریه اِسنادی ،واکنش احساسی ،مقایسه قیمتی ،وفاداری ،تمایل به پرداخت.

* نویسنده مسؤول
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مقدمه

به تازگی ،روشهای قیمتگذاری جدیددی در صدنعت

قیمت به عنوان یکی از چهار آمیخته بازاریابی بدرای

حمل و نقل در شرکتهای هواپیمایی مورد بحدث قدرار

مشتریان و تأمین کنندگان از اهمیدت بسدزایی برخدوردار

گرفته اسدت .بده عندوان نمونده قیمدتگدذاری بدر مبندای

است .سیاست هدای مناسدق قیمدت گدذاری بده رضدایت

هزینههای جانبی یا قیمتگذاری جددا جددا ،مربدوه بده

مشتریان و تأمین کنندگان منجر میشدود ،سیاسدتهدایی

خدماتی است که در آن مسافران با حذف برخی از ایدن

که باید مناف هر دو ررف مبادله را در نظر گیرد (نظری

خدمات و متعاقباً حذف هزینههای آن قیمت ارزانتدری

و همکاران .)7932 ،قیمت به عنوان مهمترین عناصدر در

را پرداخت میکنند.

آمیخته بازاریابی ،میزان گردش سرمایه و درآمد سازمان

توجیه ضرورت ایدن مطالعده از سده قسدمت تشدکیل

در قبددال هزینددههددای تولیددد ،توزید  ،فددروش ،تبلیغددات و

میشود .اول اینکده ،علیدر م اهمیدت انصداف قیمتدی در

بسددتهبندددی محصددول یددا سددبد محصددوالت را مشددخص

ایجاد رفاه برای مسافران ،تعداد خیلی کمدیاز مطالعدات

می کند (میرا و کریمی .)7930 ،با اینکه انصاف قیمتدی

7

در این حوزه انجام پذیرفتده اسدت .پژوهشدگران مطالعده

یکددی از مهمتددرین عوامددل مددؤثر در تصددمیمگیددری و

استراتژیهای قیمدتگدذاری (بده عندوان مبدال مددیریت

رفتارهای خریدد مشدتریان اسدت ،بده تدازگی در ادبیدات

درآمد) را در صدنعت توریسدم و حمدل ونقدل و مسدایل

قیمتگذاری به این مسدأله توجده شدده اسدت (بدالتن 2و

مربوه به آن را افزایش دادهاند ،و به تدازگی مددلهدای

همکاران .)2009 ،با وجود تعداد زیادی از مطالعات کده

قیمتگذاری جدیدد در صدنعت هدوایی از نظدر انصداف

در صنعت توریست و حمدل ونقدل و صدنعت بیمارسدتان

قیمتی مورد بحدث قدرار گرفتدهاندد .بدا ایدن حدال تعدداد

انجدام شدده اسدت ،بیشدتر آنهدا از دیددگاه مددیریتی بده

کمیاز پژوهشگران انصاف قیمتدی ادرا

استراتژیهای قیمتگذاری پرداختهاند و تعدداد کمدیاز

مشتریان را مطالعه کردهاند.

آنهددا در حددوزه انصدداف قیمتددی ادرا

شددده توسدد

دوم اینکه ی

شدده توسد

اصل سنتی در ادبیات انصاف قیمتدی

مشتریان است (به عنوان مبدال در پدژوهشهدای چاند

(نظریددده حدددق دو جانبددده) وجدددود داشدددته کددده توسد د

2000و بددوکلی  2001بدده ایددن موضددوع پرداختدده شددده

پژوهشگرانی همچون ماکسول ،5اگروال1و ویداناتان 1از

اسددت) .بددا ایددن وجددود واقعیددت ایددن اسددت کدده صددنعت

محددددودیتهدددای آن انتقددداد شدددده اسدددت و نظریددده

توریسم و حمل ونقل جدزو خددمات اسدت و لدذا مانندد

جایگزینی(نظریده اِسدناد) توسد شدیا ،مدونرو و کدداک

قیمتگذاری کاالها فرایند قیمت گدذاری ایدن خددمات

پیشددنهاد شددده اسددت (شددیا 8و همکدداران .)2001 ،بددا ایددن

،9

حدددال ،ایدددن مددددل جدددایگزین بددده نددددرت در ادبیدددات

 .)2072بحث انصاف قیمتی با توجه به ماهیدت خددماتی

قیمت گدذاری بده کدار بدرده شدده اسدت .بندابراین بدرای

به رور ملموس انجام نمدیپدذیرد (چاند

و پاترید

صنعت توریست و حمل و نقل میتواندد در ایدن صدنای

در

مورد بررسی قرار بگیرد (پدرو.)2002 ،1

انصداف قیمتدی ،نیداز بده انجدام پدژوهشهدای رفتداری و

1 Price Fairness
2 Bolton
3 Chung & F.Petrick
4 Perdue

درسددتی از فرآیندددهای شددناختی در ارتبدداه بددا

5 Maxwell
6 Aggarwal
7 Vaidyanathan
8 Xia
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نظددری را در ایددن حددوزه بدده رددور گسددترده ای احسدداس

مروری بر ادبیات نظری

میشود.

انصاف قیمتی

سددوم اینکدده در خددارج از کشددور پددژوهشهددایی در

ادرا

انصدداف قیمتددی عبددارت اسددت از ارزیددابی و

حوزه انصداف قیمتدی در صدنعتهدای مختلفدی از قبیدل

احساس مشتری از منطقی ،قابدل قبدول و منصدفانه بدودن

صنعت گردشگری ،هتل داری و بیمارسدتان انجدام شدده

تفاوت بین قیمتی که فروشنده در مقایسه با رقبای دیگدر

است ،ولدی هندوز در ایدران در ایدن حدوزه کدار نشدده و

ارایه میدهد ( شیا و همکاران .)2001 ،به عبارت دیگر،

انصاف قیمتی به عنوان مفهدوم کدامالً مبهمدیدر ادبیدات

انصاف قیمتدی ارزیدابی قیمتدی اسدت بدر مبندای مقایسده

قیمت گذاری در کشور ما مطرح مدیشدود .بدا توجده بده

قیمددت واقعددی بددا قیمددت مرج د کدده شددامل قیمددتهددای

افزایش ساالنه در قیمت بلی های وسدایل نقلیده مختلد

پرداختی پیشین ،قیمتهای رقبا و دیگر مؤلفههای قیمتی
و پاترید

.)2072 ،7

که در ایام عید انجام میشود ،برای مطالعه ابعاد مختلد

مؤثر بر مشتریان میشدود (چاند

انصاف قیمتی ،جامعه آماری دانشجویان خوابگاه کدوی

براساس پژوهش های انجام شده ،افراد در سه بعدد کلدی

دانشگاه تهران که بیشتر با و سایل نقلیه و افزایش قیمدت

در مورد عدالت قضاوت می کنند .بعد نخست ،عددالت

آن سر و کار دارند ،انتخاب شد.

توزیعى است که بده حضدور انصداف و عددل در توزید

هدف اصدلی ایدن مطالعده سدنجش عوامدل مدؤثر بدر

پیامدها مربوه مى شود .دو بعد دیگر ،عدالت رویهاى و

شدده مشدتریان و نتدایج حاصدل از

عدالت تعاملى است که اولى مربوه به رعایت عددل در

آن اسددت کدده ایددن انصدداف قیمتددی در فرآینددد مواجهدده

رویه هاى تصمیم گیرى ،مورد اسدتفاده بدراى تخصدیص

مشتریان با هزینههای اضافی بر اساس نظریه اِسدناد مدورد

پیامدها ،و دومى به رعایت انصاف در برخوردهداى بدین

سنجش قرار گرفت .هدف این پدژوهش سدنجش مددلی

فردى باز مىگردد (نظری و حاج باقری.)7932 ،

انصاف قیمتی ادرا

2

از تناسبات شناختی مدؤثر بدر انصداف قیمتدی مسدافران و

به رور سنتی ،نظریده حدق دوگانده بده عندوان اصدل

تأثیر آن بر نتایج رفتاری است .مدل مفهومیایدن مطالعده

اساسی برای بیان چگونگی ادرا

انصاف قیمتی به کار

بر اساس نظریه اِسناد است .اگر چه برخدی پژوهشدگران

برده مدیشدد .کداهنمن ،کندتش ،و تدالر ( )7381فدر

تالش کردهاند چارچوب نظری را بدرای انصداف قیمتدی

کردند که اصدل نظریده حدق دوگانده در رفتدار مشدتریان

گسترش دهند و نتایج تجربدی حاصدل از کارهایشدان را

وجود دارد؛ اصدل حدق دوگانده عبدارت اسدت از اینکده

در جاهددای مختلد

نشددر دادهانددد ،ولددی ایددن مطالعدده بددا

مشتری مستحق این اسدت کده قیمدت منطقدی بدر اسداس

پژوهشهای مجتل

از این جهت که در صنعت حمل و

قیمت مرج (جم هزینه هدای ثابدت وجداری) دریافدت

نقل و با در نظر گرفتن همه وسایل نقلیه صدورت گرفنده

کند و شرکت نیز سود مناسبی بر اساس قیمت مرج بده

است ،متفاوت است.

9

دست آورد .بر اساس این اصل ،سدود ید
صورتی که به نقد

شدرکت در

حقدوم مشدتری بیانجامدد قیمدت را

افزایش نمی دهدد ،در حدالی کده ،افدزایش قیمدت بدرای
1 Chung & F.Petrick
2 Dual Entitlement (DE) principle
3 Kahneman, Knetsch & Thaler
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شرکت برای حفظ سودها اگدر سدودهای مرجد تهدیدد

خددارج از کنتددرل شددرکت بداننددد آن را منصددفانه در

نشود قابل قبول است .بنابراین به گفته کاهنمن ،کندتش،

میکنند.

و تالر ( )7381هنگامیمردم گرایش به پدذیرش افدزایش

تعدادی از پژوهشگران (بده عندوان مبدال اُه 2009 9و
1

قیمت پیدا میکنند کههزینهها نیز افزایش پیدا کنندد ،در

چددویی و متدددیال  )2001ادرا

حالی که آنها افزایش قیمت را در صورت عدم افدزایش

صددنعت گردشددگری و بیمارسددتان مددورد بررسددی قددرار

هزینددههددا قبددول نمددیکننددد و آن را یرمنصددفانه در نظددر

دادهاند ،بر مبنای این استدالل که اقدامات قیمتگذاری

میگیرند.

مانند مدیریت درآمد به شدت مسایل مربوه بده مفهدوم

با وجدود اسدتفاده گسدترده از اصدل حدق دوگانده در

انصدداف قیمتدددی را در

انصدداف را در ارایدده قیمددت هددای مناسددق بدده مشددتریان

ادبیات قیمت گذاری ،ویددیاناتان و اگدروال )2009( 7بدا

افزایش داده است (چان

انتقاد از این اصل بیان داشتند اگر چه نظریه حق دوگانده

مبال ،کیمدز و همکدارانش ایدن مفهدوم را در زمیندههدای

بر افزایش قیمت به رور منصفانه بدر مبندای توجیدههزینده

مختلدد

گردشددگری شددامل هتددلهددا ،خطددوه کددروز

تأکید دارد ،ولی مطرح کردن ایدن موضدوع در زنددگی

(کشتیهای تفریحی) و زمینهای گل

واقعی خیلی ضروری نیست .به عبارت دیگر ،حتی اگدر

در زمیندده مدددیریت درآمددد در صددنعت گل د  ،کیمددز و

افزایش قیمت با توجیه افزایش هزینده باشدد ،بداز ممکدن

وارتز )2009( 1دریافتند که بازیکنان گل

است افراد تغییر قیمت را یرمنصفانه ادرا

کنند و این

5

و پاتری

مقابل قیمتگذاریهای مختل

 .)2072 ،به عنوان

بده کدار بردندد.
میتوانندد در

انصاف قیمتدی ترکیبدی

مسأله بستگی به این دارد کده آنهدا علدل تغییدر قیمدت را

را احسداس کننددد کدده برخددی اقدددامات (بدده عنددوان مبددال

میکنند .برای مبال ،هرگاه علت افزایش

کوپن برای دو بدازی ،و

چگونه ادرا

قیمت مربوه به عوامل داخل شرکت در

قیمتگذاری روزانه ،دادن ی

شود ،آنگاه

رزرو بدون نمایش قیمت) به عنوان اقدامات منصفانه در

بددی انصددافی را

نظر گرفته میشوند ،در حالی کده آنهدا برخدی اقددامات

ایجاد میکند .بههمین ترتیق ،زمانیکه افزایش قیمت به

مانند سطوح قیمتی مختل

و ارایه قیمت متفداوت بدرای

اعتقدداد مشددتریان تح دت کنتددرل شددرکت باشددد ،افددزایش

هددر بددازی را یرمنصددفانه ادرا

افدزایش قیمددت در هددن مشددتریان حد

قیمت یرمنصفانه در

میشود (ویدداناتان و اگدروال،

مشخص شد که ادرا

مددیکننددد .همچنددین

مشتریان هتل از انصاف به ردور

 .)2005همچندددین ماکسدددول )2008( 2نشدددان داد کددده

قابل مالحظهای با قیمتگدذاری متغیدر در ارتبداه اسدت

مشتریان به ردور بلندد مددت افدزایش هزیندههدای تدأمین

(چویی و متیال.)2001 ،

کنندگان را قبول نمیکنند ،اما در عدو  ،آنهدا بدر ایدن
باورند که کنترل هزینه در محی کنونی اقتصاد به عنوان
مسددلولیت تولیددد کننددده اسددت .در مقابددل هنگددامیکدده

رویکرد اِسنادی 1به انصاف قیمتی
این رویکرد استدالل میکندد کده ادرا

انصداف و

مشددتریان افددزایش قیمددت را ناشددی از عوامددل محیطددی و

یا به رور کلی مفهوم انصاف اساسا بر مبنای نسبت دادن

1 Vaidyanathan & Aggarwal
2 Maxwell

3 Oh
4 Choi & Mattila
5 Chung & F.Petrick
6 Kimes & Wirtz
7 Attritional Approach

ارزیابی انصاف قیمتی ادرا

علددل و مس دلولیتهاسددت (چان د
م

کدراول ،رلیند

و پاتری د

.)2072 ،7

و وایدت )7331( 2تأکیدد داشدتند

نظریه اِسناد برای فهم ادرا

شده بر اساس نظریه اِسنادی 779 /

علیت به این مطلق اشاره دارد که آیا علدت ید
داخلی اسدت یدا خدارجی و در

عمدل

آن بده شدخص اقددام

بی انصافی افدراد در مدورد

کننده مربوه است .ویدیاناتان و اگروال ( )2009اظهدار

تفدددری و

داشتند که «علیت بدر اسداس چگدونگی قبدول مسدلولیت

سرگرمیعمومی کداربرد دارد .بده عدالوه آنهدا اسدتدالل

برای اقدام انجدام شدده تعیدین مدیشدود» .کنتدرلپدذیری

کردند که نظریه اِسناد وینر )7380( 9آنجا کده هزیندههدا

اشاره به این دارد که تا چه حد علدت عملدی در معدر

به رور کلی باشد یا برای هزینههای جدید سداختار قابدل

نفو شخصی قرار دارد؛ مخصوصاً ،اگر عملدی یرقابدل

پددیش بینددی نداشددته باشددد ،کدداربرد دارد .از آنجددا کدده

اجتندداب بددود ،آن عمددل بیشددتر یرقابددل کنتددرل اسددت.

مشتریان گرایش به یافتن دالیل برای هزیندههدای جدیدد

بنابراین توانایی کنترل بدا سدنجش تواندایی انجدام عملدی

دارند ،لذا اگر آنها توجیهی برای افزایش هزیندههدا پیددا

توس انجام دهنده تعیین میشود (ویداناتان و اگدروال،8

نکنند ،این مسدأله منجدر بده واکدنش احساسدی 1منفدی و

 .)2009در نهایت ،ثبات زمانی به این مسأله مرتب است

رفتارهای نامطلوب از ررف آنها میشود .در ایدن راسدتا

پدیدده مدوقتی یدا

هزیندددههدددای ورودی بدددرای یدد

سدددروی

که آیا علت اقددامات بده عندوان ید

شدددیا ،مدددونرو و ککد د  )2001( 5و ماکسدددول ()2008

دائمی در

استدالل کردهاند که باید نظریه اِسناد در ادبیات انصداف

اعتقاد داشته باشد که شرکت هزینههای جدید را توسد

قیمتی به عنوان مبنای نظری در نظر گرفته شود.

عوامل داخلی تحت کنترل داشته باشد و این هزیندههدای

میشود .به این معنا که اگدر کسدی بده ایدن

وینر )7380( 1مدل اِسدناد-احسداس-عمدل 1را ارایده

اضافی در رول زمان پایدار بداقی بمانندد ،قیمدت جدیدد

کرد .این مدل بیان میدارد کده اِسدناد شدناختی افدراد از

.)2072 ،3

یرمنصفانه تلقی میشود (چاند

و پاترید

رریددق واکددنشهددای احساسددی بددر رفتددار آنهددا تددأثیر

در این مطالعه ،این سه مفهوم (جایگداه علیدت ،70کنتدرل

میگذارد .مخصوصاً ،هدر گداه مدردم بدا حادثده خاصدی

پذیری 77و ثبات زمانی )72اندازه گیری شد.

مواجدده مددیشددوند ،آنهددا بدده دالیددل آن حادثدده رجددوع

بر مبنای مفهوم وینر ،فرضیههای زیر ارایه میشوند:

می کنند ،و سپ  ،بسدته بده اینکده علدل چگونده در نظدر

فرضیه  :1اِسناد شدناختی تدأثیر مسدتقیم بدر انصداف

گرفته شوند ،واکنش های احساسی گونداگونی خواهندد

قیمتی دارد.

داشددت کدده چگددونگی برخددورد آنهددا بددا حددوادر را

بدده عددالوه ،یافتددههددای پیچیدددهای در مددورد ادرا

جهتدهی میکند (وینر .)7380 ،او اسدتدالل کدرد کده

انصاف در رابطه بدا اِسدناد شدناختی و واکدنش احساسدی

اعمال مشاهده شده بدر مبندای سده بعدد بدروز مدیکنندد:

وجود دارد .هنگامیکه شیا 79و همکداران ( )2001نتدایج

جایگاه علیدت ،کنتدرل پدذیری و ثبدات زمدانی .جایگداه

منفی حاصل از انصاف یدا عددم انصداف قیمتدی را ارایده
دادند برخی استدالل کردند که واکدنش احساسدی روی

1 Chung & F.Petrick
2 McCarville, Reiling & White
3 Weiner
4 Emotional response
5Xia, Monroe & Cox
6 Weiner
7 CEAM (Cognitive attribution – Emotion – Action
)Model

8 Vaidyanathan & Aggarwal
9 Chung & F.Petrick
10 locus of causality
11controllability
12 temporal stability
13 Xia
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انصاف یا عدم انصاف قیمتدی اثدر دارد .او متعاقبداً نشدان

براین اساس ،استدالل شد کده مقایسده قیمتدی نقشدی

داد که واکنش احساسی به عنوان یکدی از عوامدل مدؤثر

انصاف قیمتی دارد .همچنین شدیا ،مدونرو

حیاتی بر در

انصاف یا عددم انصداف قیمتدی همدرا بدا
7

اِسناد شناختی قرار میگیرد (کمپل .)2001 ،

مهمدر ادرا
و کک

( )2001با ارایه جمله «همه ارزیابیهای قیمتدی

شامل ارزیدابیهدای انصدافی ،مقایسدهای هسدتند» مفهدوم

فرضیییه  :2واکددنش احساسددی تددأثیر منفددی روی

انصاف قیمتی را بیشتر روشن کردند .بنابراین فرضیه زیر
ارایه میشود:

انصاف قیمتی دارد.

فرضیه  :3مقایسده قیمتدی تدأثیر منفدی روی ادرا
مقایسه قیمتی و انصاف قیمتی

انصاف قیمتی دارد.

پژوهشها بر این نکته تأکید داشدتهاندد کده افدراد بده
وسددیله مقایسدداتی کدده در هددن خددود انجددام مددیدهنددد،
قضاوت اخالقی (مانند در

نتایج رفتاری

انصاف) را انجام میدهندد

برای مسافران اتفاقاتی مانند تأخیر پرواز (بدرای مبدال

و

به دلیل شرای جوی بد یا مدیریت ضعی ) مهم است و

وایددت )7331( 9اسددتدالل کردنددد کدده قیمددت مرجد بددر

تمایل آنها را برای خرید دوباره بلی هواپیما تحت تأثیر

شده تدأثیر دارد .بده ایدن معندا کده،

 .)2072 ،5کمپل ()7333

(چان د

و پاتری د

 .)2072 ،2م د

انصاف قیمتی در

کددراول ،رلین د

قرار میدهد (چان

و پاتری

افددراد تمایددل بدده پددیش بینددی قیمددت مشخصددی بددر مبنددای

دریافت هنگدامی کده در افدراد احسداس منفدی در مدورد

پرداختهای گذشته (قیمت مرج داخلدی) یدا تبلیغدات

افددزایش قیمددت ایجدداد مددیشددود ،بدده احتمددال زیدداد آنهددا

(قیمت مرج خارجی) دارند و بده احتمدال زیداد قیمدت

افدددزایش قیمدددت را یرمنصدددفانه مدددیدانندددد .مدددارتین

داده شده را در صورتی که در قیمتهای گذشته تکدرار

کونسددوگرا ،مولینددا و اسددتبان )2001( 1اسددتدالل کردنددد

شده باشد قبول میکنند .بنابراین ،مردم اگدر قیمدت داده

مسافرانی که از افزایش قیمت احساس انصاف میکنندد،

ساختار قیمتگذاری موجود بدانند حاضدر

بدده احتمددال زیدداد بیشددتر بدده شددرکت هواپیمددایی وفددادار

به تحمل آن نیستند (به عنوان مبدال گدرفتن هزینده بدرای

مددیماننددد .همچنددین مددارتین ،پوندددور و لددویج)2003( 1

خدمات تفری عمومیکه قبال رایگان بوده اندد ،آن هدم

دریافتند که ارایه دالیل برای افزایش قیمت و توجیه آن

برای اولین بار) .متعاقباً ،فرضدیهای در مدورد ارتبداه بدین

می تواندد وفداداری را افدزایش دهدد .وفداداری هنگدامی

انصداف در مطالعده آنهدا مدورد

ایجاد می شود که مشتر یان بدا ارمیندان احسداس کنندد،

حمایت قرار گرفت ،به این معنی که افرادی کده متوجده

سازمان مورد نظر به بهترین شکل ممکن میتواند نیازهای

تفدداوت بددزرن بددین قیمددت مرج د و قیمددت داده شددده

آنها را برررف کندد؛ بده ردوری کده رقیبدان سدازمان از

1

مجموعه مالحظات مشتریان خارج شده و تنها بده خریدد

شده را نق

مقایسه قیمتدی و ادرا

میشدند ح

بی انصافی پیدا میکردند (م

کدراول

از سازمان اقدام کنندد (موسدیخانی ،حقیقدی و ترکدزاده،

و همکاران)7331 ،

)7937؛ به عبارتی وفاداری عبارت است از امکان خرید
1 Campbell
2 Chung & F.Petrick
3 McCarville, Reiling, & White
4 Mc Carville

5 Chung & F.Petrick
6 Martin-Consuegra, Molina & Esteban
7 Martin, Ponder & Lueg

ارزیابی انصاف قیمتی ادرا

مجدد ،احتمال خرید نوع دیگری از محصول و از همان
شرکت و احتمدال معرفدی محصدول بده دیگدران پد

از

تجربه خرید (دهقانی سامانی و زمانی مقدم.)7932 ،
به عالوه ،پژوهشدگران ادرا

شیا ،مونرو و کک

شده بر اساس نظریه اِسنادی 775 /

( )2001با رجوع بده رابطده بدین

انصاف قیمتی و نتایج رفتاری یرمنصفانه ،ایدن موضدوع
را ارایه کردند که ادرا

انصاف یا عدم انصاف قیمتدی

انصداف قیمتدی را بده

منجر بده اقدداماتی از قبیدل :گدرفتن حالدت تددافعی و یدا

عامدل مدؤثر مهدم روی تمایدل بده پرداخدت

انجام رفتارهای تالفی جویانه مدیشدود همچندین ممکدن

مشتریان در نظر گرفتدهاندد .اگدر مشدتریان اعتقداد داشدته

اسددت منجددر بدده اقدددام و عک د

العمددل خاصددی نشددود.

باشند قیمت تعیین شده برای کاال ،متناسق با ارزشی کده

هنگامیکه خریددار از قیمدتهدا عددم انصداف را در

دریافت می کنند نیست ،حتی در صورت قبول محصدول

کند ،شرکتها نمیتوانند اقدام زیدادی جهدت حفاظدت

نسدبت بدده خریددد آن اقدددام نمددیکننددد (میددرا و کریمددی،

خددود از لحددال مددالی و روانددی انجددام دهنددد .بدده عددالوه،

و وایدت ( )7331اسدتدالل

مشدتریان مدیتوانندد نسدبت بده شدرکت اقددامات تالفدی

بی انصافی استفادهکننددگان خددمات

جویانه ای (مانند تبلیی منفی شدرکت بده دوسدتان) انجدام

شدرکت

دهند (بوگی 5و همکاران .)2009 ،بنابراین ،شیا ،مونرو و

خدماتی بده شدرکت هدای رقیدق را در بدر داشدته باشدد.

کک

( )2001به این مفهوم رسیدند که ،بسته به وسعت

همچنین آجزن ،رزنتدال و بدراون )2000( 2دریافتندد کده

احساس بی انصافی از قیمت و درجده احساسدات منفدی،

انصدداف قیمتددی حاصددل از مبلددی پرداختددی بددرای

دو نددوع از نتددایج رفتدداری نددامطلوب (حالددت تدددافعی و

کاالهددا و خدددمات تددأثیر مسددتقیم روی تمایددل بددرای

رفتارهای تالفیجویانه) را میتدوان مشداهده کدرد .آنهدا

عنوان ید

 .)7930م

کراول ،رلین

کردند که ادرا

میتواندد رفتارهدای تالفدی جویانده 7و تعدوی

ادرا

پرداخت دارد .بده تدازگی ،اسدکرودر و مید
اسددتدالل کددردهانددد ادرا

)2008( 9

استدالل کردند که شکایت مشتریان ،تبلیی منفی توسد

انصدداف قیمتددی بدده رددور

مشتریان در مورد شرکت و تصمیم به مراجعه بده رقبدای

مشخصی به تمایل برای پرداخت منجر میشود ،بده ایدن

شرکت برای خریدهای بعددی جهدت دفداع از خدود بده

معنا که ،هنگامی از افراد در مورد مقدار پولی که مایلندد

لحال مالی و روانی ،از رفتارهای قابل پیش بیندی اسدت.

برای ی

کاالی عمومیبپردازند سؤال میشدود ،پاسدخ

میدهند که این مسأله به در

آنهدا از انصداف سدازمان

آنها این اقدامات را رفتارهای تدافعی نامیدند.
با این حال ،تنهدا شدکایت یدا خریدد از شدرکتهدای

ارایه دهنده کاال بستگی دارد (بدرای مبدال آیدا مدن بایدد

رقیق برای ابزار ناراحتی مشدتریان از نارضدایتی و در

برای آن کاال مبلغی پرداخت کنم ،یا آیدا بایدد دیگدری

نددابرابری توسد آنهددا کددافی نیسددت (شددیا و همکدداران،1

برای آن کاال مبلغی بیشتر از مبلی پرداختی من پرداخدت

 .)2001به ویژه ،هنگامیمشدتری بیشدتر دنبدال رفتارهدای

 1و همکداران،

شرکت اسدت کده بده جدای

کند؟ و از ایدن دسدت سدؤالهدا) (چاند
.)2077

تالفیجویانه بر علیه تخل

ابددراز احساسددات کلددی (احساسددات مببددت یددا منفددی)،
احساسات مشخصی (مانندد عصدبانیت و خشدم) را ابدراز
نماید (بوگی 1و همکاران .)2009 ،این رفتارهای تالفدی
1 Revenge behavior
2 Ajzen, Rosenthal & Brown
3 Schröder & Mieg
4 Chung

5 Bougie
6 Xia
7 Bougie
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جویاندده شددامل تبلیددی منفددی توس د مشددتریان در مددورد
شددرکت ،اقدددامات قددانونی ،و گددزارش مشددکالت بدده
رسانهها و یا سازمانهای نظارتی است (شیا و همکداران،
.)2001

فرضیه  :5انصاف قیمتی بدر تمایدل بدرای پرداخدت
تأثیر مببت دارد.
فرضیه  :6انصاف قیمتی بر رفتارهای شکایتی تدأثیر
منفی دارد.

بنابراین فرضیات زیر ارایه میشود:

فرضیه  :7انصاف قیمتی بر رفتارهای انتقدام جویانده

فرضیه  :4انصاف قیمتی بر وفاداری مشدتریان تدأثیر
مببت دارد.

تأثیر منفی دارد.
با توجه به فرضیات ارایه شده ،مدل مفهومیپژوهش
در شکل ی

ارایه میشود.

شکل ( )1مدل مفهومیپژوهش بر اساس نظریه اِسنادی وینر

روش شناسی

به رورکلی در استنتاج علمی در علوم مدیریت و

پژوهش حاضر با توجده بدههددف از ندوع تحقیقدات

رفتاری دو مسأله عمده وجود دارد:

کاربردی و با توجده بده نحدوه گدردآوری دادههدا جدزو

اولددین مسددأله مربددوه بدده انددداز ه گیددری و سددنجش

پژوهشهای توصیفی است .برای تجزیه وتحلیل دادههدا

متغیرها اسدت .یعندی چگونده مدی تدوان اعتبدار و روایدی

مدل

مقیاس را بیان کرد .دومین مسأله مربوه به روابد علدی

کامددل معددادالت سدداختاری آمیددزهای از نمددودار مسددیر و

میددان متغیرهددا و قدددرت تبیددین چنددین روابطددی اسددت .بدده

تحلیل عاملی تاییدی است .در پژوهشهایی کدههددف،

عبددارتی ،چگوندده مددیتددوان روابدد علددی پیچیددده بددین

آزمون مدلی خاص از رابطه بین متغیرها اسدت ،از مددل

متغیرهایی که به رور مستقیم قابدل مشداهده نیسدتند را بدا

معادالت ساختاری استفاده میشدود ،بندابراین ایدن روش

شاخصهای دارای احتمال خطا اسدتنتاج نمدود؟ چگونده

مسددتلزم تنظددیم مدددلی بدده صددورت نمددودار علددی اسددت

میتوان قوت رواب نهایی بین متغیرها را مدورد ارزیدابی

(کالنتری 7982 ،و سرمد و همکاران)7981 ،

قرار داد؟ (آ ر)7987 ،

از مدل معادالت ساختاری استفاده شده است ،ی
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مدل لیزرل در کلیترین شکل خدود ،بدرای رفد دو

است و برازش مدلهایی که تا مقدار  0/7را دارند مورد

مشکل عمده باال در استنتاج علمی ایجداد شدده و دارای

قبول قرار میگیرند ،اما مدلی که در آن شاخص  0/7یدا

دو بخش است :مدل اندازهگیری و مدل ساختاری .مدل

بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد (هومن.)7981 ،

اندازهگیری مشخص میکند که چگونه متغیرهای نهایی

جامعده ونمونده آماری:جامعده آمداری شدامل حدددود

یا سازه های فرضدی بدر حسدق متغیرهدای قابدل مشداهده

 1150دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه تهران (شدامل

مورد سنجش قرار میگیرد و اعتبار و روایی آنها بده چده

کوی پسران حدود  2811نفدر و کدوی فارمیده دختدران

میزان است .از سوی دیگدر ،مددل معدادالت سداختاری،

حدود 7819نفر) دانشگاه تهران است .نمونهای به حجدم

روابد علدی بدین متغیرهدای نهدایی را مشدخص کدرده و

 731نفدر بدا اسدتفاده از فرمددول کدوکران بدسدت آمددد و

اثرات علی و میزان واریان

تبیین شده را شرح میدهد

(هومن.)7981 ،

دادههای پژوهش از رریق پرسشنامه جم آوری شد.
=196

ابزار اندازه گیری پژوهش حاضر ،پرسشدنامه اسدت.
پرسشنامه پایانی پد

از تغییدرات الزم شدامل  19سدؤال

است که با توجه به  8شاخص در نظرگرفتده شدده بدرای

تجزیه و تحلیل دادهها
یافتههای توصیفی

این پژوهش ربقهبندی شدهاند .برای ارزیدابی پرسشدنامه

از میان  250پرسشنامه پخدش شدده بدین دانشدجویان

از مقیدداس لیکددرت پددنج گزینددهای روی پیوسددتار کددامالً

خوابگاه کوی دانشگاه تهران تعدادی برگشت داده نشد

موافقم تا کامالً مخالفم ،استفاده شده است.

و از پرسشددنامههددای جمدد آوری شددده  731پرسشددنامه

پایایی ابزار اندازه گیری :برای انددازه گیدری پایدایی

معتبر شناخته شد که در این مطالعده مدورد اسدتفاده قدرار

پرسشنامه این پژوهش ازآزمون آلفای کرونباخ اسدتفاده

گرفتند .با اسدتفاده از تحلیدل دادههدای بدسدت آمدده از

شده است .نتایج این آزمون نشان مدیدهدد کده ضدریق

پرسشنامه توس نرم افزار  SPSSاین نتایج بدست آمدد:

آلفددای کرونبدداخ برابددر  0/132اسددت ،بنددابراین پایددایی

از لحددال جنسددیت در مجمددوع  713نفددر (معددادل 11/1

پرسشنامه مورد تأیید قرار میگیرد.

درصدد کددل پاسددخگویان) مدرد بددوده و  11نفددر (معددادل

روایددی ابددزار اندددازه گیددری:دراین پددژوهش بددرای

 29/1درصددد کددل پاسددخگویان) زن هسددتند .از لحددال

ارمینان از اعتبار سازه ،ازتحلیل عداملی تأییددی اسدتفاده

تحصیالت در مجموع از کل پاسخگویان 5 ،نفر (معادل

کردهایم .از آنجا که تحلیل عاملی تأییدی در قالق ی

 2/1درصدد) دانشددجوی کارشناسددی و  711نفددر (معددادل

مدل اندازه گیری مورد تحلیل قرار میگیرد ،و در نتایج

 85/7درصدد) دانشددجوی کارشناسددی و  21نفددر (معددادل

آن بددرازش و اعتبددار مدددل مددورد بحددث و بررسددی قددرار

 72/9درصددد) دانشددجوی دکتددری بددودهانددد .بنددابراین

میگیرد ،لذا در ادامه نتدایج بدرازش مددل انددازهگیدری

مالحظه میشود که ا لق دانشجویان شرکت کنندده در

ارایه میگردد.

نظرسددنجی دارای مدددر

کارشناسددی ارشددد هسددتند .از

یکی از شاخصها برای سنجش برازندگی مدلهدای

لحال بازه سنی در مجموع  2درصد دانشجویان زیدر 20

تحلیل شده در لیزرل شناسایی نموده شاخص RMSEA

سال سن داشته 12درصدد ( 20تدا  )25سداله؛  90درصدد

است .این شاخص برای مدلهدای خدوب  0/05و کمتدر

( 25تا  )90ساله؛  9/5درصدد نیدز بدیش از  90سدال سدن
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داشددتند .میددانگین سددن پاسددخگویان  21/1سددال اسددت و

برای بررسی مناسق بودن شاخصهای بده کدار رفتده

همانطور که مالحظه مدیگدردد بدازههدای سدنی زیدر 20

در سنجش متغیرهای پژوهش ،از تحلیل عداملی تأییددی

سال و باالی  90سال در اقلیت بوده و الق دانشدجویان

و آزمونهدای نیکددویی بدرازش توسد ندرم ا فددزار لیددزرل

در بین سنین  20تا  90ساله قرار داشته و در ایدن بدین نیدز

اسددتفاده شددده اسددت .یکددی از شدداخصهددایی کدده بددرای

بددازه سددنی  20تددا  25سددال بیشددترین درصددد را بدده خددود

سددنجش برازندددگی مدددلهددای تحلیددل شددده در لیددزرل

اختصددداص داده اسدددت .از لحدددال رشدددته تحصدددیلی در

شناسایی نموده شاخص  RMSEAاسدت .ایدن شداخص

مجموع از کل پاسخگویان 11 ،نفر (معادل 93/5درصد)

بددرای مدددلهددای خددوب  0/05و کمتددر اسددت و بددرازش

دانشجوی علوم انسانی و  21نفدر (معدادل  79/8درصدد)

مدلهایی کده تدا مقددار  0/7را دارندد مدورد قبدول قدرار

دانشجوی رشته های علدوم پایده و  11نفدر (معدادل 92/8

میگیرند .اما مدلی که در آن شاخص  0/7یا بیشتر باشد

درصد) دانشجوی رشدتههدای علدوم مهندسدی و  71نفدر

برازش ضعیفی دارد (هومن.)7981 ،

(معددادل  8/1درصددد) و  70نفددر (معددادل  5/7درصددد)

بر اساس نمودار شدماره  7و  2کده از بدرازش انجدام

دانشجویان به این سوال به درستی پاسخ ندداده بدودهاندد.

شده برروی مدل مورد استفاده در این پژوهش به دسدت

از لحال وسیله نقلیده مدورد اسدتفاده در مجمدوع از کدل

آمده و با توجه به این امر که مقدار  RMSEAبرای ایدن

پاسخگویان 715 ،نفر (معادل  11/1درصد) از اتوبدوس،

پژوهش کمتر از  0/7است این مددل از بدرازش مناسدبی

 90نفر (معدادل  75/1درصدد) از قطدار 70 ،نفدر (معدادل

بددرای سددنجش متغیرهددای مددورد اسددتفاده در مدددل ایددن

 5/7درصددد) از هواپیمددا 9 ،نفددر (معددادل  7/5درصددد) از

پژوهش برخوردار بوده است .همچندین برخدی دیگدر از

تاکسی و  1نفر (معادل  9/1درصد) از سایر وسایل نقلیده

شاخصهای برازنددگی مددل مانندد نسدبت کدای دو بده

استفاده کرده اند .مشاهده میشود کده اکبدر دانشدجویان

درجددده آزادیCFI ،و  NNFIبددده ترتیدددق  0/83 ،2/5و

از اتوبدوس بدرای سدفرهای بددرون شدهری خدود اسددتفاده

 0/88اسددت کدده ایددن دادههددا نشددان مددیدهددد مدددل از

مینمایند که به احتمال زیاد به علدت فیمدت و دسترسدی

برازندگی کلی مناسبی برخوردار است.

مناسق این نوع وسیله نقلیه است.
بررسی مدل ساختاری ( تحلیل مسیر) پژوهش
آزمون فرضیهها

در این بخدش از مددل ،بایدد ارتبداه بدین متغیرهدای

بدرای اثبددات بدداقی فرضدیههددا نیدداز بده تحلیددل عدداملی

پژوهش مورد تحلیدل قدرار بگیرندد و رابطده علیدت بدین

تأییدی و تحلیل مسیر معادله ساختاری کلی خواهیم بود

متغیرهای مدل مورد بررسی واق شود .نتایج این بررسی

که در ادامه میآید.

در نمودارهای  7و  2و جدول  7ارایه شده است:

تحلیل عاملی تأییدی
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جدول ( )1ضرایب مسیر اثرات سازهها و معناداری پارامترهای برآورد شده پژوهش
اثر متغیر

به متغیر

ضریق مسیر

t

نتیجه فرضیه

اسناد شناختی )(ATT

انصاف قیمتی ()PF

0/21

9/08

پذیرفته شد

واکنش احساسی )(EMO

انصاف قیمتی ()PF

-0/10

-9/13

پذیرفته شد

مقایسه قیمتی ()FEE

انصاف قیمتی ()PF

-0/21

-2/78

پذیرفته شد

انصاف قیمتی ()PF

وفاداری )(LOY

0/28

9/97

پذیرفته شد

انصاف قیمتی ()PF

تمایل به پرداخت )(WTP

0/91

9/39

پذیرفته شد

انصاف قیمتی ()PF

رفتارهای تالفی جویانه)(REV

-0/78

-2/71

پذیرفته شد

انصاف قیمتی ()PF

رفتارهای شکایت آمیز)(COM

-0/92

-9/99

پذیرفته شد

فرضیه اول :بر ربق جدول  7یافتهها نشان میدهد،
اسناد شناختی بر روی انصاف قیمتدی دارای اثدر مببدت و
معنادار برابر  0/21اسدت .بندابراین فرضدیه دوم پدژوهش
تأیید میشود.
فرضیه دوم :بر ربق جدول  7یافتهها نشان میدهد،
واکنش احساسی بر روی انصاف قیمتی دارای اثر منفدی

اثدددر منفدددی و معندددادار برابد در  -0/78اسدددت .بندددابراین
فرضیههفتم پژوهش تأیید میشود.
فرضیییههفییت  :بددر ربددق جدددول  7یافتددههددا نشددان
می دهد ،انصاف قیمتی بر روی وفاداری مشدتریان دارای
اثدددر منفدددی و معندددادار برابدددر  -0/92اسدددت .بندددابراین
فرضیههشتم پژوهش تأیید میشود.

و معنددادار برابددر  -0/10اسددت .بنددابراین فرضددیه سددوم
پژوهش تأیید میشود.
فرضیییه سییوم :بددر ربددق جدددول  7یافتددههددا نشددان

بحث و نتیجه گیری
این مطالعه بدرای بده دسدت آوردن در

درسدتی از

میدهد ،مقایسه قیمتی بر روی انصاف قیمتدی دارای اثدر

ارتباه بین عوامل مؤثر و نتایج حاصل از در

منفی و معنادار برابر  -0/21است .بنابراین فرضیه چهدارم

قیمتی مسافران انجام شد .به رور کلی ،برای ارایده مددل

پژوهش تأیید میشود.

از ید

انصداف

دیدددگاه اِسددنادی و بدده عبددارتی علددت و معلددولی

فرضیه چهیارم :بدر ربدق جددول  7یافتدههدا نشدان

متناسق با دادههدا اسدتفاده شدد .آزمدون فرضدیات نشدان

می دهد ،انصاف قیمتی بر روی وفاداری مشدتریان دارای

می دهد که انصاف قیمتی تحت تاثیر منفی مقایسه قیمتی

اثدر مببددت و معنددادار برابدر  0/28اسددت .بنددابراین فرضددیه

اسددت ،همچنددین اسددناد شددناختی و واکددنش احساسددیبر

پنجم پژوهش تأیید میشود.

انصاف قیمتی تدأثیر مسدتقیم و معندادار دارد .بده عبدارتی

فرضیییه پیینج  :بددر ربددق جدددول  7یافتددههددا نشددان
مددیدهددد ،انصدداف قیمتددی بددر روی تمایددل بددرای خریددد
مشددتریان دارای اثددر مببددت و معنددادار برابددر  0/91اسددت.
بنابراین فرضیه ششم پژوهش تأیید میشود.
فرضیییه شش ی  :بددر ربددق جدددول  7یافتددههددا نشددان
می دهد ،انصاف قیمتی بر روی وفاداری مشدتریان دارای

اگر افراد مورد بررسی میزان قیمت را بسیار بیشتر از حد
انتظار ادرا

کنند ،آنهدا قیمدت را یدر منصدفانه در

میکنند.
همچنین مشخص شد هرگاه مسافران افدزایش هزینده
را یر قابل قبول و یر قابل توجیه در

کنندد و میدزان

قیمتها را نیدز بداالتر از قیمدت مناسدق در

کنندد بده
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انصدداف قیمتددی

احتمال زیاد ناراحت شده ورفتارهای منفی از خود بدروز

ارایدده کردن دد کدده در آن نتددایج ادرا

میدهند .با این حال ،اگر مردم نتیجه بگیرند که تغییرات

تحت تأثیر پاسخ منفی عارفی به قیمتگذاری ،بده نوبده

قیمت چیزی یر قابل کنترل و متأثر از عوامدل مدوقعیتی

خود به نتایج رفتاری منجر میشد .ریو ،النزا ،وازکدوئز-

است ،به احتمال زیاد افزایش قیمدت را منصدفانه ادرا

کاسددیالس ،و دیدداز ،مددارتین )2003( 1نشددان دادنددد کدده
شده دارای رابطه منفی با احساسات منفدی

میکنند .به عبارت دیگدر ،قضداوت در مدورد انصداف و

انصاف در

بی انصافی بستگی به برداشت هنی خریداران بر اسداس

است ،به این معنی کده اگدر شخصدی در مدورد خددمات

دالیددل شددناختی دارد .بنددابراین واکددنش احساسددی روی

ارایه شده به در

بی انصدافی برسدد ،در او احساسدات

انصاف قیمتی تأثیر معکوس و معناداری دارد.

منفی نسبت به خدمات ایجاد میشود .آنها وجود ارتباه

نتددایج تجربددی ایددن مطالعدده برخددی از گ دزارههددا در

قابل مالحظه ای را بین رویه انصاف و احساسدات منفدی

مقاالت مفهومی قبلی را تأیید میکندد .بده عندوان مبدال،

را تأییددد کردنددد و نتددایج آنهددا ارتبدداه معندداداری را بددین

( )2001برخدی از گدزارههدا را در

انصاف و احساسات منفی تایید کدرد (ریدو و همکداران،

رابطه با قیمت منصفانه ارایه دادند :مقایسده قیمدت دارای

 ،)2003که با این مطالعه تطدابق دارد و در اینجدا نیدز بده

شیا ،مونرو ،و کاک
ی

اثر در قضاوت بی انصافی قیمت است؛ بی انصدافی

این نتایج رسیده شد.

قیمت بدا احساسدات منفدی همدراه اسدت؛ و هنگدامیکده

انصاف قیمتی بیشتر نتایج رفتاری را تحت تأثیر قدرار

کنند ،بده احتمدال

میدهد .افرادی کده احسداس مدیکنندد قیمدت منصدفانه

زیاد به ابراز احساسدات منفدی و بده دنبدال آن رفتارهدای

هست به احتمال زیاد به گسدترش تبلیدی مببدت دهدان بده

تالفی جویانه بر میآیند.

دهان و توصیه شرکت حمل ونقدل و وسدیله نقلیده مدورد

خریداران قیمت را یر منصفانه در

 )2072( 7در پژوهشدی کده بدرای

نظر در شبکههای اجتماعی و بین دوستان وآشنایان خود

توسعه مدل انصاف قیمتی وینر انجام دادند ،به این نتیجه

میپردازند .عالوه بر این ،آنها مایل بده ادامده اسدتفاده از

رسیدند کده ویژگدیهدای شدناختی مسدتقیما بدر انصداف

شددرکت حمددل نقددل مددوردنظر حتددی در شددرایطی کدده

قیمتی اثر می گدذارد کده بدا یافتدههدای پدژوهش حاضدر

قیمتهای خود را تدا حددودی افدزایش دهندد ،خواهندد

مطابقت دارد.

بود .در مقابل ،اگر افراد هزینههای اضافی را یرمنصفانه

چون

و پاترید

انصداف

تلقددی کننددد ،بدده احتمددال زیدداد در مددورد هزینددههددا بدده

به عالوه ،یافتهها نشدان مدیدهدد کده در

قیمتی ،تحت تداثیر واکدنشهدای احساسدی بده تغییدرات

سازمانهای مسلول شکایت و بدرای سدفرهای آیندده بده

قیمت است .مطالعات قبلی پژوهشگرانی همچدون وایدز،

رقبای دیگر مراجعه میکنند .از همده مهمتدر ،در

بدی

سوکو و کروپانزانو )7333( 2و اسدکافر و اننیدو)2005( 9

انصافی به واکنشهای منفی احساسدی (بده عندوان مبدال،

نشان دادند کده بدی انصدافی و ندابرابری تمایدل بده بدروز

خشم ،ندا امیددی ،اضدطراب) مدیانجامدد ،کده منجدر بده

احساسددات منفددی را در مشددتریان ایجدداد مددیکنددد .شددیا،

رفتارهای تالفی جویانه یا شکایت آمیز میشود.

مونرو ،و کاک

( )2001نیز مدل مفهومیانصاف قیمتی
1 Chung & Petrick
2 Weiss, Suckow & Cropanzano
3 Schoefer & Ennew

انتظار میرود مطالعه روی انصاف قیمتدی در ادبیدات
قیمت گذاری و بازاریابی ایران بیشتر انجام شود .انصاف
4 Rio-Lanza Vazquez-Casielles, & Diaz-Martin
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قیمتی در صنعت گردشگری معموالً از رریدق مفداهیمی
مانندددد :قیمدددت در
چدددارچوب ارزش در

شدددده-

شدددده -کیفیدددت در

شدددده مطالعددده شدددده اسدددت

میشود که نشان دادهاند دلیل یا توجیه برای ید

عمدل

نسبت به زمانی که عمدل توجیده نددارد مدیتواندد باعدث
ادرا

منصفانهتر شود (چان

و پاتری

.)2072 ،9

 .)2001 ،7در واق  ،چارچوب ارایه شده در این

بر این اساس ،استراتژی بازاریابی میتواند با در نظدر

قیمددت بددر

گرفتن مفهدوم انصداف قیمتدی در نظدر گرفتده شدود (بده

رضددایت و نتددایج رفتدداری مددیپددردازد .بررسددی انصدداف

عنوان مبال ،اعالن بروز هزینههای اضافی به علت برخدی

قیمتددی بدده رددور خاصددی در چددارچوب حمددل ونقددل و

از دالیل خارجی یرقابل کنترل مبل افزایش ترافید

و

گردشگری حائز اهمیت اسدت بده ایدن دلیدل کده اندواع

در نتیجه افزایش در هزینههای سوخت) .همچندین نتدایج

شددیوههددای قیمددتگددذاری (بدده عنددوان مبددال ،مدددیریت

نشددان مددیدهددد مدددیران بایددد در

کننددد کدده چگوندده

عملکرد ،قیمت گدذاری پویدا ،و درآمددهای جدانبی) بده

مسافران از خصیصدههدای شدناختیشدان در زمینده در

رور فزاینده در این صنعت در حال ایجاد است و مسایل

هزینههای اضدافی اسدتفاده مدیکنندد .ایدن مطالعده نشدان

مربوه به انصاف را بیش از پدیش بده وجدود مدیآورندد

می دهد که مدیران نیاز به توجیده هزیندههدای اضدافی بدا

(پدرو.)2002 ،2

تمرکز صرف بر شناخت علدت هزینده دارندد .بده عندوان

(پاتری

مطالعدده بدده در

چگددونگی تددأثیر ادرا

مبال در این راستا پیامی مانند "مدا تدالش خدود را بدرای
پیشنهادها
نتایج این پژوهش ی

مقاومت در برابر افزایش قیمتها انجام دادهایدم ،امدا بده
دید قیمت گذاری در صنعت

ناچار باید شروع به افدزایش هزیندههدا بده دلیدل افدزایش

حمل ونقل را ارایه میدهد که به پیامدهای عملدی بدرای

قیمت سوخت کنیم" میتواند در نظر گرفتده شدود .ایدن

مددیریت قیمددت بلددی هددای مسددافری بددا در نظددر گددرفتن

پیام مختصر ممکن است روشنتر و قابل فهدمتدر از ایدن

ارتبارات بازاریدابی و روابد مشدتری مدیانجامدد .ربدق

هم باشد و میتواند ی

روش مؤثر برای ارایه ارتبارات

یافتهها مشخص شد بسته به اینکه مسافران دالیل افزایش

بازاریددابی مناسددق باشددد .در نهایددت ایددن مطالعدده نشددان

کنند،

میدهد که کنار آمدن با مصرفکنندگانی کده در حدال

هزینددههددای اضددافی را منصددفانه یددا یرمنصددفانه در نظددر

حاضر به سبق قضاوتشان از شرای احساس بی انصدافی

میگیرند .بنابراین ،مدیران شرکتهای حمل ونقدل نیداز

قیمتی دارند و تمایدل بده بدروز احساسدات منفدی دارندد،

بدده در نظددر گددرفتن راهحددلهددایی در راسددتای چگددونگی

مسألهای مهم است که اگر این اتفام نیفتد به نوبده خدود

متقاعد کردن مسافران دارندد .ارایده توجیده مناسدق (بده

میتواند بده نتدایج ندامطلوب رفتداری منجدر شدود .بدرای

عنوان مبال ،این تغییر قیمت یر قابدل کنتدرل اسدت) بده

مدیران ،راههای مختلفی برای کنترل مسافران عصبانی به

مشتریان در صورتی که به موق باشد میتواند بده عندوان

منظور کنترل رفتارهای منفی بالقوه آنهدا مدیتدوان ارایده

ابزاری بدرای ارتباردات بازاریدابی موفدق در نظدر گرفتده

داد .مدیریت ارتباه با مصرفکنندگان فعدال نسدبت بده

شود .این امر همچندین بدا پدژوهشهدای قبلدی نیدز تأییدد

مدیریت ارتبداه بدا مصدرف کنندده یرفعدال بیشدتر نیداز

قیمت و یا تغییر قیمتهای جدید را چگونه در

است ،زیرا به این وسدیله مدیتدوان نگراندیهدا را قبدل از
1 Petrick
2 Perdue

3 Chung & F. Petrick

ارزیابی انصاف قیمتی ادرا

مشکالت جدی پیش بینی کرد .به رور خاص ،کارکنان

های مختل

خدد اول بایددد قدددرت و مسددلولیتپددذیری الزم بددرای

ایرانی) بررسی شود.
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(بده عندوان مبدال،در قومیدتهدای مختلد

رسیدگی به مشتریان عصبانی را به رور فوری و منصفانه

از محدودیت های پژوهش میتوان بده عددم وجدود

داشته باشند به این دلیل که مسافران ا لق واکنش هدای

پژوهشهای تجربدی کدافی در ایدران در حدوزه انصداف

منفددی خددود را در ابتدددا بدده کارکنددان خدد اول نشددان

قیمتددی اشدداره کددرد ،همچنددین بحددث انصدداف قیمتددی بدده

میدهند .بنابراین ارایه به موق توضیحات مناسدق بدرای

تازگی در ادبیات قیمتگذاری و بازاریابی مطدرح شدده

مسافران مدیتواندد مدؤثر باشدد .همچندین ارایده راههدای

است و پژوهشهای خارجی نیز به رور گسدترده وجدود

جایگزین دیگر برای حل و فصل نگراندیهدای مشدتریان

نداشت ،لذا در بحث ادبیات نظری ایجاد مشکل میشدد

راه مؤثرجهدت برخدورد بدا مشدتریان

و در برخی موارد منجر به استناد به پژوهشهای قددیمی

نیز مدیتواندد ید

ناراضی باشد .به عندوان مبدال ،برنامدههدایی بدرای ایجداد

میشد.

وفدداداری یددا دادن کددارت عضددویت اعتبدداری یددا دادن
بروشور عضویت را میتوان به منظور کم کدردن اثدرات
هزینههای اضافی و در

بی انصافی به مشتریان معرفدی
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