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Abstract
The aim of the study was to investigate the customers’ perceived fairness about the dynamic pricing strategy in
the hotel industry in Iran and explain the role of customers' characteristics on perceived fairness. The pricing
strategy was carried out in five different styles. In order to implement a dynamic pricing strategy in the hotel
industry in Iran, a questionnaire was developed in the form of a five-mode role-play questionnaire for five
pricing styles among potential customers of hotels and public users of social networks. The results of analyzing
the data collected from 227 research questionnaires showed that weekday / weekend mode of pricing is not
perceived fair, but other modes of dynamic pricing in the hotel industry are considered to be fair. The results
also showed that the impact of gender and familiarity with dynamic pricing on people's fairness perception is
not significant. On the other hand, the combined effect size of different modes of dynamic pricing for the three
variables of income, age and experience have significant impact on fairness perception of the individual.
Keywords: Perceived Fairness, Dynamic Pricing, Hotel Industry, Costumer Characteristics.
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این تحقیق با هدف بررسی ادراک منصفانه و یا غیرمنصفانة مشتریان نسبت به راهکار قیمتگذاری پویا در صنعت هتلداری ایران و تبیین نقش

 سبک متفاوت بشرای اجشرای قیمشتگشذاری پویشا در صشنعت هتشلداری ایشران5

 در این پژوه.مشتریان بر انصاف ادراکشدة آنها از این راهکار انجام شد

با پنج حالت برای پنج سبک قیمتگذاری در بین مشتریان فرضی هتلها و مصرفکننشدگان

 در ادامه پرسشنامهای به صورت فیلم نامة بازی نق.شناسایی شد

 پرسششنامة تحقیشق نششان داد کشه سشبک قیمشتگشذاری بشر221  نتایج تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوریشده از.عمومی عضو شبکههای اجتماعی توزیع شد
 نتشایج.اساس تقاضای هفتگی از دید مشتریان غیرمنصفانه تلقی میشود؛ اما سایر سبکهای قیمتگذاری پویا در صنعت هتلداری منصفانه به حساب میآینشد
 اندازة اثر ترکیبی حاصشل از، از سوی دیگر.تحقیق همچنین نشان داد که دو متغیر جنسیت و آشنایی با قیمتگذاری پویا تأثیری بر ادراک منصفانة افراد ندارد
. سن و تجربة مصرفی بر ادراک منصفانة افراد تأثیرگذار است،سبکهای متفاوت قیمتگذاری پویا برای سه متغیر درآمد
 ویژگیهای مشتری، صنعت هتلداری، قیمتگذاری پویا، انصاف ادراکشده:کلید واژهها

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
طی سالهای اخیر بسیاری از انواع کسبوکارها به طور

مقایسة بین قیمت فروشنده و قیمت معیار یا مرجشع اسشت؛ بشه

مکرر از راهکارهای قیمتگذاری پویا در بازار تجارت

عبشارت دیگششر ،انصششاف قیمتششی بشه قضششاوت مشششتری دربششارة

الکترونیک استفاده کردهانشد (المغربشی و کسشینوکاک،

درست ،دقیق و مشروعبودن یک قیمت اشاره دارد (کمپبشل،

 .)2009قیمتگذاری پویشا ،قیمشتگشذاری در محیطشی

 .)2001بششر اسششاس پششژوه

()2001

اسشششت کشششه در آن قیمشششتهشششا ثابشششت نیسشششتند ،بلکشششه

منصفانه و غیرمنصفانه بودن قیمت ،عامشل روانششناختی اسشت

انعطافپذیرند .قیمتگذاری پویشا را مشیتشوان خریشد و

مشششتری نسششبت بششه قیمششت دارد.

فروش کاالها و خشدمات در بشازاری تعریش

انصششاف قیمتششی نتیجششة تخمششین شششخص بششر اسششاس سششازوکار

کششه اثششر مهمششی بششر واکششن

مششاتزلر و همکششاران

کشرد کشه

مشتریان تمایل ندارند قیمتی را پرداخت کنند که بشه نظرششان

بشه ششرای عرضشه و تقاضشای بشازار

غیرمنصفانه است .طبق نظر شرودر و هارالشد ( )2002ادراک

به راحتی کموزیاد میشوند (محامد و دیگشران.)2007 ،

انصاف قیمتی به طور مشخص به تمایل برای پرداخت منجشر

در بازار امروزی نمونشههشای متعشددی از قیمشتگشذاری

میشود .درواقشع ،افشراد در زمینشة میشزان تمایشل بشه پرداخشت

پویا همانند نرخهای متفاوت سشینما بشرای دانششجویان و

هزینه برای کاالی عمومی ،معتقدند این مسئله بشه درک آنهشا

بازنشستگان ،نشرخهشای متفشاوت بشرای سشاعات پیشک و

از انصاف سازمان ارائهدهندة آن کشاال بسشتگی دارد (چانش

غیرپیک مصرف در خطوط هشوایی و ریلشی ،نشرخهشای

و دیگران .)2077 ،انصاف قیمتی یکی از دالیل شناختهششده

متفشاوت اتشا هششای هتشل در فصششول تابسشتان و زمسششتان،

در زمینة تصمیم افراد بشرای خریشد اسشت کشه بشا هنجارهشای

وجشششششود دارد (فرگوسشششششن و دیگشششششران .)2072 ،در

جامعه نیشز ارتبشاط دارد .اگشر ایشن هنجارهشا رعایشت نششوند،

قیمتگذاری پویا کاالها و خدمات مششابه و یکسشان بشا

قیمتها به صورت قیمشتهشای ناعادالنشه ادراک مشیششوند.

قیمتهای متفشاوت فروختشه مشیششوند (لشی و دیگشران،

ادراک از انصاف قیمتی به صورت منفی به احساسات منفشی

2077؛ ژیا و دیگران .)2002 ،این ششیوة قیمشتگشذاری

منجر میشود که به ششکل پایشان رابطشة مششتری بشا سشازمان،

همچنین به صورت نوعی راهکار قیمشتگشذاری کشه در

تبلیغششات منفششی دهششانبششهدهششان یششا حتششی تحششریم محصششوالت

آن قیمششتهششا در طششی زمششان ،بششرای مصششرفکننششدگان

مشاهده میشود (هامبورگ و دیگران.)2005 ،

قیمتها در واکن

مختل

و یا سشبدهای کشاال و خشدمات تغییشر مشیکنشد،

بعضشششی از محققشششان معتقشششد هسشششتند کشششه راهکشششار

تعریش

م شیشششود (کانششان و کوپششال .)2007 ،تحقیقششات

قیمتگذاری پویا به دلیشل مفشاهیم نشابرابری و خروجشی

بسیاری (بولتون و آلبشا2001 ،؛ هشاوس و بیشردن)2001 ،

حاصل برای هر طرف معاملشه ،بشرای مششتریان منصشفانه

بر رابطه بین به کارگیری قیمتهای منصفانة سشازمانهشا

نیسششت (ژیششا و دیگششران2002 ،؛ اندرسششون و سیمسششتر،

و قیمتگذاری پویا تأکید کردهاند و بیان مشیکننشد کشه

)2002؛ اما برخی دیگر معتقدند این مفهوم نهتنهشا بشرای

یکششی از شششرای بسششیار مهششم و ضششروری بششرای اجششرای

صششنایع سششودمند اسششت ،مشششتریان نیششز مششیتواننششد از

اثربخ

راهکار قیمتگذاری پویا ،ادراک مششتریان از

قیمتهای مناسبتر در زمانهشای خاصشی کشه تخفیش

منصفانهبودن قیمتهای سازمان است .بسیاری از مفاهیم

وجود دارد ،بهرهمند شوند (هانکز و دیگران .)2002 ،به

مربوط به انصاف و عدالت با قیمت مرتب اسشت؛ بشدین

طور کلی اگر مشتری فعالیتهشای مربشوط بشه مشدیریت

دلیل که مشتریان ،بیشتر هنگشامیکشه قصشد خریشد یشک

درآمد را بشه صشورت یشک سیاسشت غیرمنصشفانه درک

محصول و خدمت را دارند به قیمت آن فکر میکننشد و

کند ،این ادراک منفی ممکن است به رضایت نداشتن او

قیمت ،عامل تعیینکنندة رضایت مشتریان است .ارزیابی

نسبت به خدمت یا محصول بینجامد و در نتیجشه درآمشد
افزای یافتشة حاصشل از فعالیشتهشای مشدیریت ،درآمشد
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 .)2001 ،قیمتگشذاری پویشا و

و در زمان مناسشب ،تنظشیم مشیکنشد (لشین .)2001 ،ایشن

کوتاهمدت شود (هون

مدیریت درآمد در واقع روشی است کشه در بسشیاری از

شیوة قیمتگذاری معموالً در زمانهای اطمینان نداششتن

صنایع خدماتی رایج شده است .یکی از صنایع خدماتی

و عرضه و تقاضای فصلی و برای افزای

درآمد کاربرد

که طی سالهای اخیر اقبال زیادی بشه سشمت اسشتفاده از

دارد .صنایع متفاوتی میتوانند از راهکار قیمشتگشذاری

قیمششتگششذاری پویششا و مششدیریت درآمششد داشششته ،بخ ش

پویشا اسششتفاده کننششد؛ دسششتة نخسششت ایشن صششنایع آنهششایی

هتششلداری از دیربششاز از صششنایع

هستند که کاالهشای بشا طشول عمشر کوتشاه هماننشد مشواد

هتششلداری اسششت .بخش

پولساز ودرآمدزا به شمار مشیرفتشه و ایشن خصیصشه در

غذایی ،کاالهای الکترونیکی و پوشاک مد دارند؛ دستة

قرن حاضر با توجه به توسعة گردشگری بهششدت رو بشه

دوم ،صنایع خدماتی هسشتند کشه درآمشد خشدمات ارائشه

افزای

اسشت .گسشترة فعالیشتهشای هتشلهشا روزبشهروز

شده در آنها تنها به یک بازة زمشانی دسترسشی مششخص

افزای

و

متعلشق نیسششت و ایشن خششدمات مشیتواننششد در زمششانهششای

یافته و همین موضوع سبب ششده اسشت نقش

اهمیت هتلداری در صنعت گردششگری بشی

از پشی

احسششاس شششود .کشششورهایی کششه بششه اهمیششت صششنعت
گردشگری پی بردهاند ،آن را بخ

اصلی برای افزای

مختل

قابلدسترس و درآمدزا باششند؛ هماننشد خطشوط

هششوایی ،هتششلهششا ،اجششالسهششا ،امکانششات و تسششهیالت
سششرگرمی و تفریحششی ،تعطششیالت مسششافرتی دریششایی و

درآمد سرانة خود محسوب میکننشد و در راسشتای ایشن

بلششی هششای قطارهششا ،تئاترهششا ،کنسششرتهششا ،سششینماها و

هتلداری نشان مشیدهنشد.

ورزشگاه ها (رانا و اولیویرا .)2072 ،قیمتگذاری پویا و

هتلداری در دنیا مشدتهاسشت کشه از روشهشای

هتششلداری و

هدف توجه ویژهای به بخ
بخ

کششاربرد آن از دهششة  7910و در دو بخشش

قیمتگذاری پویا و مبتنی بر تقاضا بشه منظشور مشدیریت

خطوط هوایی به صشورت یشک عالقشه منشدی تحقیقشاتی

تقاضا و دستیابی به بیشترین سود خود استفاده مشیکنشد؛

پدیدار شد .در سال  7912پس از اینکه کنگشرة آمریکشا

اما این روش قیمتگشذاری در ایشران هنشوز بشه صشورت

قانون مقرراتزدایی را از صنعت هوایی تصشویب کشرد،

اصولی پیاده نششده اسشت؛ بنشابراین قبشل از اجشرای ایشن

تحقیقشششات علمشششی و کشششاربردی مشششرتب بشششا مبحششش

روش قیمششتگششذاری بایششد بسششترهششا و مالحظششات الزم

قیمتگذاری پویا توسشعه یافشت .بعشدها در دهشة ،7920

صورت گیرد تا بشه ارزیشابی بشیانصشافی در افشراد منجشر

تحقیقات مربوط به قیمشتگشذاری پویشا در بخش هشایی

سشعی مشیششود تشا

ماننششد اجششارة اتومبیششل ،ارتباطششات ،سششفرهای دریششایی،

ادراک منصششفانه و یششا غیرمنصششفانة مشششتریان نسششبت بششه

هتشششلداری و در نهایشششت در دهشششة  7990در صشششنعت

سششبکهششای متفششاوت قیمششتگششذاری پویششا در صششنعت

خششردهفروششی ،تجهیشزات الکترونیکشی و مخششابرات نیشز

عوامشل و ویژگشیهشای

گسششترش یافششت (دکسششیت و لیششدکا .)2079 ،کیمششز و

مشتریان که بر انصاف ادراکشدة آنهشا از ایشن راهکشار

تامپسشون ( )2002بیشان مشیکننششد« :قیمشتگشذاری پویشا

قیمتگذاری تأثیرگذار است ،تبیین شود.

شیوهای از مدیریت منابع است که با نظارت بر عرضه به

نشود .در این تحقیق بشه طشور خشا

هتلداری ایران بررسشی و نقش

دنبال دستکاری سودمندانة قیمت و زندگی است».
مبانی نظری
مفهوم قیمتگذاری پویا
قیمتگذاری پویا یک راهکشار کسشبوکشار اسشت کشه

راهکارهای اجرایی قیمتگذاری پویا
به طور کلی برای ایجاد شرای قیمتگذاری پویا در هر

قیمت محصوالت را بر مبنای یشک اسشلوب زمشانبنشدی

صنعت ،حالتهای مختلفی وجشود دارد؛ بشرای مثشال در

شده در راستای ارائة خدمات مناسب به مشتریان مناسب

صنعت هتلداری سبکهای اجرایی برای ایجاد ششرای
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قیمتگذاری پویا به این صشورت اسشت :قیمشتگشذاری

مقابل مشتری غیرحامی) .کیمشز و ویرتشز ( 2009ب) در

مبتنی بر روز هفته (طول هفتشه در مقابشل انتهشای هفتشه)،

مطالعة خشود بشرای ورزش گلش

راهکشارهشای اجرایشی

قیمتگذاری مبتنی بشر فصشل سشال (پشاییز و تابسشتان در

قیمششتگششذاری مبتنشی بششر زمششان در روز ،قیمششتگششذاری

مقابل بهشار و زمسشتان) ،قیمشتگشذاری مبتنشی بشر زمشان

مبتنی بر زمشان ذخیشره ،قیمشتگشذاری مبتنشی بشر تعشداد

ذخیره (قبل از روز اقامت در مقابل روز اقامت) (بلشدونا

استفاده (دو مرتبه در مقابل یک مرتبه) و قیمتگشذاری

فششیلم از

مبتنی بر نوع سبد خشدماتی اسشتفادهششده (یشک خشدمت

راهکارهشای اجرایشی مختلفشی اسشتفاده مشیششود؛ ماننشد

خا

در مقابل بسته ترکیبی خدمات) را مطالعه کردند.

قیمتگذاری مبتنشی بشر زمشان در روز (صشب در مقابشل

با توجه به راهکارهای اجرایی برای تمایز قیمت و ایجاد

عصر) ،قیمتگذاری مبتنی بر زمشان در هفتشه (روزهشای

شرای قیمتگذاری پویا در صنایع مختلش

و همچنشین

طول هفته در مقابل پایان هفته) ،قیمتگذاری مبتنشی بشر

بررسیها در صنعت هتلداری ایران ،مششخص ششد کشه

زمششان سششفارشده شی ،قیمششتگششذاری مبتن شی بششر تعششداد

عمششدتاً پششنج سششبک ذیشل بششرای تمششایز قیمششت در بخش

متقاضیان و قیمتگذاری مبتنی بر مکان نشستن (جایگاه

هتلداری ،اجرایی است:

و وانششزا.)2002 ،در صششنعت سششینما و نمششای

معمششولی در مقابششل جایگششاه ویشژه) (چششوی و همکششاران،

 ال ) قیمتگذاری بر اسشاس تقاضشای روز هفتشه

 .)2075در صنعت رستوران راهکارهایی به این صشورت

(برای مثال قیمتگذاری بشرای روزهشای طشول هفتشه در

برای تمایز قیمت اجرا میشوند :قیمتگذاری مبتنشی بشر

مقابل روزهای پایانی هفته)؛

زمان در روز (قبل از ساعت  72در مقابل بعد از سشاعت

 ب) قیمتگذاری بر اساس تقاضای فصلی (بشرای

 ،)72قیمتگشذاری مبتنشی بشر زمشان در هفتشه (روزهشای

مثال قیمتگذاری برای فصشل تابسشتان در مقابشل فصشل

طول هفته در مقابل پایان هفته) ،قیمتگذاری مبتنشی بشر

زمستان)؛

تعداد سفارش (یک کاالبرگ در مقابل چند کاالبرگ)

 ج) قیمتگذاری بر اسشاس مشدت زمشان اسشتفاده

و قیمتگذاری مبتنی بر مکان نشستن (جایگاه معمشولی

(بششرای مثششال قیمششتگششذاری بششرای اقامششت یشکروزه در

در مقابل جایگاه ویژه) (کیمشز و ویرتشز 2002 ،و 2009

مقابل اقامت چندروزه)؛

( )2002دو راهکار اجرایشی

 د) قیمتگذاری بشر اسشاس کانشال عرضشه (بشرای

قیمتگذاری مبتنی بر زمان ذخیره (فاصلة زمانی قبشل از

مثال قیمتگذاری برای ذخیرة اینترنتی در مقابل ذخیشرة

پشششرواز در مقابشششل فاصشششلة زمشششان نزدیشششک پشششرواز) و

حضوری)؛

ال ).گریوال و همکاران

قیمتگذاری مبتنی بر وفاداری مشتری (مششتری جدیشد

 ه) قیمتگذاری بر اساس زمان ذخیره (برای مثال

در مقابل مشتری قدیمی) را برای خطوط هوایی معرفشی

قیمتگشذاری بشرای ذخیشرة سشه روز قبشل از اقامشت در

میکننشد .بوجیسشیک و همکشاران

( )2072در مطالعشة

مقابل ذخیرة یک ماه قبل از اقامت).

خود این راهکارهای اجرایی را برای بارهشا (غشذاخوری
و ارائة نوشیدنی) بررسی کردند :قیمتگذاری مبتنی بشر

عوامل شکلگیری قیمتگذاری پویا
تحقیقشششات ،عوامشششل متعشششددی را بشششرای ششششکلگیششری

(روزهششششای شششششاد در مقابششششل روزهششششای معمششششولی)،

قیمتگذاری پویا مطرح میکنند؛ امشا هشیچ طبقشهبنشدی

قیمتگذاری مبتنی بر زمان روز ،قیمتگذاری مبتنی بر

معتبری برای این عوامل و نوع ارتباط میان آنهشا ندارنشد.

وفششششاداری مشششششتری (قششششدیمی در مقابششششل جدیشششد) و

به هرحال برخی از عوامل اصلی که در شکلگیشری ایشن

روز هفتششه ،قیمششتگششذاری مبتنششی بششر مناسششبت خششا

قیمششتگششذاری مبتنشی نششوع مشششتری (مشششتری حششامی در

مفهوم نق

دارند ،به شرح ذیل هستند.
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ویژگششیهششا و رفتششار مشششتری :طبششق نظششر تششالوری و

الگوهای مناسبی کشه در ایشن ششرای تشدوین ششدهانشد،

ونرایزین ( )2002یکی از مهمترین عوامل الگشوسشازی در

قادرند اطالعات ارزشمندی را از رقبشا در زمشان اجشرای

قیمتگذاری پویا سشط آگشاهی و دانش

مششتری اسشت.

قیمتگذاری پویا کسب کنند (ژو و هاپ.)2001 ،

تجزیه و تحلیل اصول علمی مربوط به قیمشتگشذاری پویشا

تقاضای محصشول :گشالگو و ونرایشزین ( )7992بشر

نشششان مشیدهششد کششه مشششتریان ایشن حششوزه از نششوع مشششتریان

اهمی شت تعری ش

و تعیششین عامششل تقاضششا در الگششوسششازی

نزدیششکبششین هسششتند (گروهششی از مشششتریان کششه مبنششای

قیمتگذاری پویا تأکید میکنند .در تحقیقشات مربشوط

خریدشان پایینتربودن قیمشتهشای پیششنهادی فروششنده از

به قیمتگذاری پویا ،تقاضا بیشتر یشک فراینشد تصشادفی

قیمتهای مورد نظر آنها بشرای پرداخشت اسشت) .مششتریان

بششرونزا بششا توزیشع احتمششالی مشششخص ،الگوسششازی شششده

نزدیکبین نیازی به پذیرش راهکار خرید پیچیشده ندارنشد؛

است .دو منبشع بشرای نشامعینبشودن تقاضشا در الگشوهشای

برای مثال ،خرید کنشونی را بشه امیشد قیمشتهشای کمتشر در

قیمتگذاری پویا وجود دارد :نامعینبودن ویژگشیهشای

آینده رد میکنند .آنها تنها زمانی خرید میکنند که قیمشت

مشششتریان و محصششول و نششامعینبششودن عوامششل غی شر قابششل

محصوالت ،کمتر از قیمتی باشد که خواهشان پرداخشت آن

پشی بینشی ماننششد آب و هششوا .در شششرایطی کششه تقاضششای

بشه

محصول نامعین است ،فروشندگان تالش مشیکننشد کشه

راهکار قیمتگذاری فروشنده ،رفتار خریشد خشود را بهینشه

میششزان تقاضششا را طششی زمششان ارزیششابی و سششنج

کننششد

میکنند (تالوری و ونرایزین.)2002 ،

(دکسیت و لیدکا .)2079 ،به اعتقاد تالوری و ونرایزین

هستند .در طرف مقابل ،مشتریان راهکشاری در واکشن

ساختار بازار :یکی از مهشمتشرین عوامشل الگوسشازی

( )2002محششدود یششا نامحششدودبودن (تعششداد) جمعیششت

روی سشازمان

مشتریان بالقوه از ویژگیهای مهم دیگری است کشه در

قیمتگشذاری پویشا ،سشط رقابشت پشی

اسششت .در حالششت انحصششار کامششل بششازار ،بیشششتر فششر

شکلگیری قیمتگذاری پویا تأثیرگشذار اسشت .درحشالتی

میشود که تقاضای محصول به خودش وابسشته اسشت و

که تعداد جمعیشت نامحشدود باششد ،تعشداد و میشزان تمایشل

به قیمتهای رقابتی هشیچ وابسشتگی نشدارد؛ بنشابراین در

مشتریان بشرای پرداخشت قیمشت در تشأثیر تقاضشای گذششته

این حالت ،الگوهای قیمتگشذاری پویشا نمشیتواننشد در

نیست .با فر

انتخاب کاالهای بیدوام (مانند نشان) زمشانی

شرای تغییرات قیمتی ،واکن های رقابتی را بشهوضشوح

که یک مشتری کاالی خود را خریداری میکنشد ،بخششی

در نظر قرار دهند .در شرای انحصار کامل ،محصوالت

از جمعیشت مششتریان بشالقوه مشیششود .درحشالتیکشه تعشداد

هر سازمان بخ

کوچکی از بازار را به خود اختصشا

جمعیت محدود باشد ،اگر یک مشتری کاالیی خریشداری

داده است و سازمان کاالهای یکسشانی را مشیفروششد و

کند ،انتظار معقول آن است که سشایر خریشدها را باقیمانشدة

قیمت کاالهای خود را مطابق بازار (و نه باالتر از قیمشت

جمعیت انجام دهنشد؛ بنشابراین بشا فشر

انتخشاب کاالهشای

بازار) تعیین میکند؛ بهاینترتیب سشازمان نمشیتوانشد بشر

بادوام (مانند خودرو) ،مشتری با خرید کاالی مورد نظشر از

قیمتهای بازار تأثیر خاصی بگذارد (دکسیت و لیشدکا،

فهرست جمعیت مشتریان بالقوه حذف میشود .بشههرحشال

.)2079در شرای انحصار چندگانه (تعداد انشدک رقبشا)

عوامل اصلی که شرای الگوسشازی قیمشتگشذاری پویشا را

رقبا در زمشان تغییشرات قیمتشی در نظشر قشرار

در تأثیر قشرار مشیدهشد ،نشوع کاالهشا (بشیدوام و بشادوام) و

که واکن

م شیگی شرد ،الگششوسششازی قیمششتگششذاری پوی شا بششا برخ شی

تعداد مشتریان بالقوه است.

پیچیدگیها و محدودیتهای احتمالی برای جمعآوری

ادراک ارزش کاال :محققان مختلفشی (پتشروزی و دادا،

دادههای آماری رقبا مواجه است .با ایشن حشال برخشی از

2002؛ کویینزبرگ و دیگشران2001 ،؛ کشاروالو و پشاترمن،
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 )2009در مطالعات قیمتگذاری پویا رفتار مششتریان را در

شششرکتکننششدگان در ی شک تعامششل نتششایجی مناسششب بششا

ششرای نششامعینبشودن ارزش کششاال بررسشی کششردهانشد .یشو و

دروندادهای آنان حاصل شود (خجستهمهر و دیگشران،

( )2005بشر توجشه بشه ادراک کیفیشت کشاال بشه

 .)7997نظریة برابری بیان مشیکنشد کشه افشراد بشه دنبشال

صششورت یک شی از عوامششل مهششم مششرتب بششا قیمششت کششاال در

ستاندههای منصفانه و برابر در مقایسه با دیگران در یک

تحقیقات مرتب با قیمتگشذاری پویشا تأکیشد مشیکننشد .از

فرایند مبادله هسشتند .بشا اینکشه ایشن نظریشه بشر برابشری و

نظر آنان مشتریان قیمت کاال را هم نماد کیفیت کاال و هشم

بیطرفانهبودن ستاندهها تأکید دارد ،برخی معتقدنشد کشه

نماد هزینههای تحمیلشده طی خرید کاال تفسیر مشیکننشد.

ادراک منصشششفانه در تشششأثیر عوامشششل رویشششهای اسشششت

بههرحال ،ادراک مشتری از ارزش کاال به طشور مسشتقیم بشا

(کشوهنچششاراش و اسشپکتور .)2007 ،بششر اسشاس تحقیششق

تششرجی و انتخششاب کششاال ارتبششاط دارد .هششرچششهقششدر ادراک

مششاکس ول ( )2002بششه طششور کلششی دو جنبششة انصششاف و

ارزش نزد مششتری بشاالتر باششد ،تمایشل او بشرای تشرجی و

عدالت اجتماعی تعری

شده است که انصاف تشوزیعی

خرید کاال بیشتر میشود و برعکس.

و انصششاف رویششهای را شششامل مشیشششود .هششر دو جنبششه بششر

همکاران

فصششلیبششودن :محققششان بیشان مشیکننششد کششه تغییشرات
قیمتها و نوسانات فصلی بر برخی کاالها بشی

اساس هنجارهای اجتماعی تعری

شدهاند .ارزیابیهای

از بقیشه

مصرفکننده از انصاف قیمتی ،نتیجة ارزیابی او از جنبة

سششبک و مششد

انصششاف تششوزیعی (ماننششد مقایسششة قیمششت بششا یششک قیمششت

نمونششهای از ای شن نششوع کاالهششا هسششتند .در ای شن بخشش ،

دیگششر) و جنبششة انصششاف رویششهای (ماننششد قیمششتگششذاری

مجموعة لباسهای قدیمی در پایان فصل زیشر قیمشت بشه

فروشششنده بششر اسششاس رویششة کششاری) اسششت .در نهایششت،

صشنعت غشذایی ،برخشی

ارزیششابی انصششاف رویششهای و انصششاف تششوزیعی موجششب

فروختششه م شیشششوند

ارزیابی کلی از انصاف قیمتی میشود .در تعریفی کلی،

(شوالیر و دیگران .)2009 ،تأثیرات فصلیبودن در طول

مشیتشوان گفشت ارزیشابی انصشاف قیمتشی نتیجشة تخمشین

هفتششه نیششز شششایان توجششه اسششت؛ بششرای مثششال سششفرهای

شخص بر اساس سازوکار مقایسة بین قیمت فروششنده و

به فروش

قیمت معیار یا مرجشع اسشت؛ بشه عبشارت دیگشر انصشاف

میرسند .بیلس و لنو ( )2002بیان میکنند کشه تغییشرات

قیمتی به قضاوت مشتری دربارة درست ،دقیق و مشروع

قیمتی عالوه بر دورههای اوج تقاضا به نشوع کاالهشا نیشز

بششودن یششک قیمششت اشششاره دارد (کمپبششل .)2001 ،جنبششة

( )2070نتیجششه

نشان میدهد که قضاوت

تأثیرگذارنششد .کاالهششای مربششوط بششه بخش

فروش میرسند و یشا در بخش

کاالهششا در ای شام تعطی شل بششا تخفی ش

گردشگری در روزهای ابتدای هفته با تخفی

بسششتگی دارنششد .آلششوارز و همکششاران

ادراکی و شناختی این تعری

گرفتنششد کششه تفششاوتی در تغییشرات قیمت شی بشین کاالهششای

انصاف قیمت ششامل مقایسشهای از قیمشت و یشا روش بشا

بادوام و کاالهای کم دوام نیست و هرچه میشزان رقابشت

معیار ،مرجع و یا هنجار مربوط به آن است .بشا توجشه بشه

بیشتر (کمتر) باشد ،تغییشرات قیمتشی بیششتری (کمتشری)

نظر ژیا و دیگران ( ،)2002انصاف بیششتر از آنکشه یشک

رخ میدهد .طبق نظر ایشان میزان رقابشت در مقایسشه بشا

قضاوت عینی باشد ،نشوعی قضشاوت ذهنشی اسشت؛ زیشرا

نشوع کاالهشا ،تششأثیر بیششتری بشر تغییشرات قیمتشی و تششأثیر

ای شن مفهششوم درواقششع آن چی شزی اسششت کششه افششراد آن را

فصلیبودن بر قیمتها دارد.

ادراک میکنند ،بدون در نظر گشرفتن اینکشه آیشا چنشین
7

ادراکی صحی هست یا خیر .به بشاور زیتهامشل  ،قیمشت
انصاف قیمتی و ادراکات مصرفکننده
از نظر آدامز انصاف باید حالتی از یشک موازنشه در نظشر
گرفتششه شششود کششه زمششانی بششه دسششت م شیآی شد کششه بششرای

چیزی است که مشتری برای رسیدن به کاال یشا خشدمت
1

Zeithaml
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فششیلم از چششوی و همکششاران ( 5 ،)2075سششبک

باید آن را از دست بدهشد .همچنشین بشرای مششتری بایشد

نمششای

منصفانهبودن قیمت نیز حاصل ششود .اگشر مششتری قیمشت

قیمششتگششذاری در صششنعت رسششتوران از کیمششز و ویرتششز

ادراکششششده را نامنصشششفانه دریابشششد ،بشششه احتمشششال زیشششاد

( 2002و  2009الشش ) ،دو سشششبک قیمشششتگشششذاری در

واکن های منفی مشتری مانند نارضشایتی و ممنشوع ششدن

صنعت خطوط هوایی از گریوال و همکاران

(،)2002

خرید ،بروز خواهد کشرد (ویرتشز و کیمشز .)2001 ،ژیشا و

 5سبک قیمتگذاری در صنعت غشذاخوری هشا و ارائشة

دیگران ( )2002از یک طرف ادراک قیمشت منصشفانه را

( 2 ،)2072سشبک

نوشیدنی از بوجیسیک و همکشاران

ارزیشابی مشششتری و احساسششات مششرتب بششا آن در رابطششه بششا

قیمتگذاری در ورزش گل

وجود یا نبود تفاوت بین یک هتل و نرخ قیمت اتا هشای

ب) .ازآنجاکششه هششدف اصششلی تحقیششق بررسششی ادراک

آن با سایر هتشلهشای مقایسشه ششده دانسشتهانشد و از طشرف

منصفانه و یا غیرمنصفانة مشتریان نسشبت بشه سشبکهشای

دیگششر آن را منطقشی ،مقبششول و عادالنششهبششودن ایشن قیمششت

متفاوت قیمتگذاری پویا در صنعت هتلداری ایشران و

میکنند .مشتریان برای ارزیابی تفاوتهای قیمتی

عوامشل و ویژگشیهشای مششتریان بشر انصشاف

تعری

تبیین نق

از کیمز و ویرتشز (2009

در ابتدا به درجة شباهت شرای معامله توجشه مشیکننشد و

ادراکشدة آنها از ایشن راهکشار اسشت ،بنشابراین فرضشیة

معیار آنها قیمشتهشای پرداختشی در زمشانهشای مختلش ،

اول تحقیق را به شرح ذیل بیان میشود:

و قیمششتهششای

 فرضیة اول :مشتریان نسبت به سبکهای متفشاوت

هتلهای دیگر در همشان درجشه و رتبشه اسشت .زمشانیکشه

راهکار قیمتگذاری پویا در صنعت هتشلداری ،ادراک

تفاوتهای قیمتی از نظر آنها نامطلوب باششد ،ایشن مسشئله

منصفانه دارند.

قیمششتهششای پرداخت شی مشششتریان مختل ش

نتایجی را به دنبال خواهد داشت؛ از جمله بشروز احسشاس

مطالعات نشان دادهاند که ویژگیهشا و خصوصشیات

تقاضشا و ارتباطشات کالمشی منفشی

مشتری بر ادراک منصفانهبودن قیمت تأثیرگشذار اسشت.

نیشت خریشد از آن

بلدونا و نامیسوایام ( )2001بیان میکننشد کشه تفشاوتهشا

فروششششنده (کمپبشششل ،)7999 ،ششششکایت (کاالپوراکشششال و

در اجتماعیسازی به تعابیر متفاوت و گوناگون مصرف

دیگششران ،)7997 ،کینششهجششویی و انتقششامگششرفتن (ژیششا و

کننششدگان از معششامالت اقتصششادی و مبششادالت اجتمششاعی

دیگران2002 ،؛ ژیا و مونرو.)2005 ،

منجر میششود؛ بنشابراین مصشرفکننشدگان بشا توجشه بشه

منفی در آنان ،کشاه

(گریشوال و دیگششران ،)2002 ،کششاه

ویژگ شیهششا و زمینششههششای جمعی شتشششناختی خششود ماننششد
توسعة فرضیههای تحقیق
در صنایع مختل سبکهای متفشاوتی بشرای بیشان تمشایز

حساس شیت در خصششو

قیمت و ایجاد شرای قیمتگشذاری پویشا وجشود دارد و

عقیدة آدامز ( )7915بر مبنای نظریة برابری ،زنان دربارة

مصرفکنندگان میتوانند نسبت به هر کدام از سبکها

موضوع انصاف حساسیت بیشتری دارند .سویینی و مک

ادراک منصفانه و یا غیرمنصشفانه داششته باششند .تشاکنون

فششارلین ( )7991در تحقیقششات خششود پ شی بردنششد کششه در

سششبکهششای متفششاوتی از نظششر ادراک منصششفانهبششودن از

شواهد مرتب با انصاف رویهای زنان نسبت به مشردان بشا

راهکار قیمتگشذاری پویشا در صشنایع مختلش

بررسشی

جنسش شیت ،سشششن و تحصش شیالت ،درجشششات متفشششاوتی از

شدت بیشتری واکن

موضششوع انصششاف دارنششد .بنششابر

نشان میدهند و در موارد مشرتب

شده است؛ از آن جمله میتوان از این مطالعات نام بشرد:

با انصاف توزیعی ،مردان واکن

 9سبک قیمتگذاری در صنعت هتشلداری از بلشدونا و

دیاز ( )2002معتقد است که زنان و مصرفکنندگان بشا

وانزا ( 5 ،)2002سبک قیمتگذاری در صنعت سینما و

سطوح درآمشدی پشایینتشر آگشاهی و اطشالع بیششتری از

شدیدتری دارند .روزا
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قیمتها دارند .بلدونا و ناماسیوایام ( )2001در پژوهششی

طبق نتایج مطالعة تیلور و کیمز ( )2070افشراد جشوان

بششا عنششوان «جنسششیت و قیمششتگششذاری مبتنششی بششر تقاضششا:

نسششبت بششه افششراد پیرتششر ،شششیوة قیمششتگششذاری پویششا را

تفاوت در انصاف (بی انصافی) درکشده و قصد خرید

منصفانهتر ارزیشابی مشیکننشد .مشکگلشدریک و مشارکز

دوباره» تأثیر جنسیت و انصاف ادراکشده در دو قالشب

( )7921بیان میکنند که برای مصرفکنندگان مسنتشر

تخفی

و اضافهبها را بررسی کردنشد .آنهشا در پشژوه

قیمت ،عامل بسیار مهم و حساسی در تصشمیمات خریشد

خود به این نتیجه رسیدند که ادراک افراد از انصاف در

ماسشت؛ امشا تفشاوت معنشاداری از نظشر آگشاهی و دانش

قیمتگذاری تبعیضی مشیتوانشد متشأثر از جنسشیت آنشان

قیمتی بین مصرفکنندگان مسشنتشر و جشوانتشر وجشود

باششد .عششالوه بششر ایششن ،زنششان بششه طششور چشششمگیری تمششام

ندارد .هیو و لی ( )2077در مطالعشة خشود دریافتنشد کشه

رونششدهای قیمششتگششذاری تبعیضششی را در هششر دو قالششب

مشتریان با سن کمتشر فعالیشتهشای مربشوط بشه مشدیریت

و اضافهبها ،کمتشر منصشفانه مشیداننشد .همچنشین

درآمد را در هتل منصفانه مشیداننشد .بشه منظشور بررسشی

آنها بیان کردند که تفاوتهای جنسیتی در قصشد خریشد

تأثیر سن بر ادراک افراد از راهکار قیمشتگشذاری پویشا

دوباره تا حد کمی تأثیرگذار اسشت .هیشو و لشی ()2077

در این تحقیق از فرضیة ذیل استفاده شد.

تخفی

در مطالعة خشود نششان دادنشد کشه زنشان بیششتر از مشردان
شششیوههششای مششدیریت درآمششدی را بسششیار غیرمنصششفانه

 فرضیة چهارم :سن بشر ادراک منصشفانة قیمشت در

راهکار قیمتگذاری پویا تأثیرگذار است.

مشیداننششد؛ ازایشنرو در ایشن تحقیشق فرضشیة ذیشل بششرای

طبششق نتششایج مطالع شة تیلششور و کیمششز ( )2070ادراک

جنسشیت در منصشفانهبشودن قیمشتگشذاری

تعشداد

بررسی نق

پویا استفاده شد.

 فرضیة دوم :جنسیت بر ادراک منصفانة قیمشت در

راهکار قیمتگذاری پویا تأثیرگذار است.

انصاف از ششیوة قیمشتگشذاری پویشا بشا افشزای
استفاده از هتل افزای

مییابد .افزای

از معامالت مشابه در طشول زمشان باعش

تجربه و اسشتفاده
افشزای

میشزان

آشنایی مشتریان با فعالیتهای مدیریت درآمد میششود

هیششو و لششی ( )2077در مطالعششهای بششا عنششوان «تششأثیر

(ماگوییر و کیمز .)2001 ،هیو و لشی ( )2077در مطالعشة

خصوصیات مشتری بر ادراک منصفانه از قیمتگشذاری

هتلداری ،تعداد دفعات اسشتفادة مششتری

خود در بخ

استفادهشده در مشدیریت درآمشد در بخش

هتشلداری»،

را بر ادراک او از قیمشتگشذاری پویشا بررسشی کردنشد.

به این نتیجه رسیدند که میزان درآمد نقش

چششمگیری

نتایج مطالعة آنها نشان داد که مششتری بشا تعشداد دفعشات

در متمششایزکردن گششروه منصششفانه از گششروه غیرمنصششفانه

استفادة بیشتر از هتل ،فعالیشتهشای مربشوط بشه مشدیریت

دارد؛ این بدین معنی است که هرچه درآمد افراد بیششتر

درآمد را در هتل منصفانه میداند .فرضیة پنجم تحقیشق،

باشد آنها بشه طشرز خاصشی ایشن ششیوههشا را منصشفانهتشر

اثر تجربة مصرفی بر ادراک منصفانة قیمشت در راهکشار

ارزیابی میکننشد .نتشایج تحقیقشات نگویشان و همکشاران

قیمتگذاری پویا را تحلیل میکند.

( )2075نیز اثر متغیر درآمد را بر انصاف ادراکششده از

 فرضیة پنجم :تجربة مصشرفی (فراوانشی اسشتفاده از

فعالیتهای مدیریت درآمد نزد مشتریان تأیید مشیکنشد.

خششدمات هتششل) بششر ادراک منصششفانة قیمششت در راهکششار

فرضشیة ذیشل تششأثیر درآمششد را بششر ادراک منصششفانهبششودن

قیمتگذاری پویا تأثیرگذار است.

راهکار قیمتگذاری پویا بررسی میکند.

 فرضیة سوم :درآمد بر ادراک منصشفانة قیمشت در

راهکار قیمتگذاری پویا تأثیرگذار است.

بنابر اعتقاد ویرتز و کیمز ( )2001همگام با افشزای
میزان آشنایی مشتریان با فعالیتهشای مشدیریت درآمشد،
ادراکششات غیرمنصششفانة آنهششا کششاه

مششییابششد؛ زیششرا

بررسی انصاف ادراک شده مشتری از راهکار قیمتگذاری پویا و تبیین عوامل مؤثر بر آن در صنعت هتلداری 9 /

مشتریانی که بشا فعالیشتهشای مشدیریت درآمشد آششنایی

نمششای نامششة طراح شیشششده بششه همششراه سششبکهششای 5گانششة

بیشتری دارند ،می خواهند قیمشتهشا و معشامالت مرجشع

قیمتگذاری پویا در صنعت هتلداری به شرح ذیل است.

پیشین خود را که به ادراک غیرمنصشفانه در آنهشا منجشر

تصششور کنی شد قصششد داری شد بششرای مسششافرت بششه شششهر

میشد ،تغییر دهند .تیلور و کیمشز ( )2070در مطالعشهای

چالوس بروید و به مدت یک شب در هتل  5ستارة ایشن

تأثیرگذار بر ادراک منصفانهبودن قیمت

شهر اقامت داشته باشید .بشرای ذخیشرة اتشا بشه تارنمشای

را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند کشه آششنایی بشا

هتل مراجعه میکنید و با دو نرخ متفشاوت بشرای ذخیشرة

سیاستهای قیمشتگشذاری تبعیضشی بشه طشور مثبشت بشر

آن به این شرح مواجه میشوید:

عوامل مختل

ادراک منصفانهبودن قیمت ،تأثیرگذار است .بشههرحشال
برای بررسی نق

آشنایی افراد با قیمتگذاری پویشا بشر

ادراک منصفانة قیمت در این راهکار از فرضیة ذیشل در
این تحقیق استفاده شد.

 فرضیة شششم :آششنایی بشا قیمشتگشذاری پویشا بشر

ادراک منصفانة قیمت در این راهکار تأثیرگذار است.

 سبک ال  :اقامشت ششنبه تشا چهارششنبه 950هشزار

تومان  -اقامت پنجشنبه و جمعه  200هزار تومان؛

 سششبک ب :اقامششت در فصششل بهششار و تابسششتان 200

هزار تومان  -اقامت در فصل پاییز و زمستان  950هشزار
تومان؛

 سبک ج :اقامشت یشک ششب  200هشزار تومشان -

اقامشت دو ششب ،ششبی 950هشزار تومشان (مجموعشاً 100
روش تحقیق
هدف از اجرای این تحقیشق ،بررسشی ادراک منصشفانه و یشا

هزار تومان)؛

غیرمنصششفانة مشششتریان نسششبت بششه سششبکهششای متفششاوت

تومان  -ذخیرة اینترنتی 950هزار تومان؛

 سبک د :ذخیرة اتا تلفنی و حضشوری 200هشزار
 سبک و :ذخیرة اتا یک هفته قبل از اقامشت200

قیمششتگششذاری پویششا در صششنعت هتششلداری ایششران و نق ش
عوامل و ویژگیهای مشتریان بر انصاف ادراکششدة آنهشا

هزار تومان  -ذخیشرة دو مشاه قبشل از اقامشت قیمشت950

از ایششن راهکششار قیمششتگششذاری اسششت .بششا توجششه بششه هششدف

هزار تومان.

مذکور ،تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی محسشوب

پرسشنامة استفادهشده در تحقیق ،سه بخ

را ششامل

میشود و بر اسشاس چگشونگی بشه دسشت آوردن دادههشای

میشود :سؤاالت جمعیشتششناختی ،سشؤاالت مشرتب بشا

مشورد نیششاز از نششوع تحقیقشات توصششیفی -همبسششتگی اسششت.

تجربششة مصششرفی و آشششنایی بششا قیمششتگششذاری پویشا و در

همانند بسشیاری از مطالعشات مششابه

نهایت سؤاالت مرتب با انصاف ادراکشده که در تمام

در ایششن حششوزه (ویرتششز و کیمششز2001 ،؛ چششوی و مششاتیال،

حالتهای 5گانه تکرار شده بود .آشنایی افراد بشا ششیوة

2009؛ بلششدونا و وانششزا2002 ،؛ چششوی و همکششاران)2075 ،

قیمتگذاری پویا با دو سشؤال (میشزان آششنایی و تجربشة

در

شد (چوی و

راهکار اجرایی پژوه

یک طرح آزمایشی عاملی و نمای

نامه های بازی نق

قالب توزیع پرسشنامه بود .در این تحقیق ابتشدا حالشتهشای
مختل

قیمتگذاری پویا در بخ

هتلداری بشا توجشه بشه

مستقیم) و بر اساس طی
ماتیال .)2002 ،برای سنج

لیکرت ،سنج

تجربة مصرفی نیشز از یشک

سؤال مستقیم استفاده شد .در پایان برای سنج

انصاف

مطالعات صورتگرفته در این حوزه و با توجشه بشه نظشرات

ادراکشده از سه سؤال (قابلیت پذیرش ،منطقیبشودن و

کارشناسششان خبششرة ای شن صششنعت ،شناسششایی شششد .در ادامششه

منصششفانهبششودن) بهششره گرفتششه شششد (گری شوال و دیگششران،

بشا  5حالشت

2002؛ ژیششا و دیگششران .)2002 ،شششیوة پاسششخگویی بششه

بششرای  5سششبک قیمششتگششذاری مششذکور طراح شی گردی شد.

سؤاالت پرسشنامه بدین صشورت بشود کشه ابتشدا فشرد بشه

پرسشنامهای به صورت نمای نا مة بازی نقش
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سؤاالت جمعیتششناختی و سشؤاالت مربشوط بشه تجربشة

در هرکدام از سبکها بر اساس طی

مصرفی و آشنایی با قیمشتگشذاری پویشا پاسشخ مشیداد.

کنششد .بششرای محاسششبة قابلیششت اعتمششاد پرسشششنامة تحقیششق،

پس از آن هرکدام از سشبکهشای قیمشتگشذاری بشه او

روش آلفششای کرونبششاخ بششه کششار رفششت .ضششریب پای شایی

نشان داده میشد و از او خواسته میشد که نظرات خود

(آلفششای کرونبششاخ) هرکششدام از متغیرهششا در پرسشششنامة

را در خصو

میزان منصفانهبودن شیوة قیمشتگشذاری

لیکشرت مشخص

تحقیق طبق جدول ذیل به دست آمد.

جدول :7مقادیر آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامة تحقیق
تعداد

متغیر

منبع سؤاالت

سؤاالت
2

آشنایی با قیمتگذاری پویا

میانگین

چوی و ماتیال2002 ،

نمای نامة اول
انصشششششششششاف
ادراکشده

نمای نامة دوم
نمای نامة سوم

9

نمای نامة چهارم

گری شوال و دیگششران2002 ،؛ ژی شا و
دیگران2002 ،

نمای نامة پنجم
5

کل پرسشنامه

---

بششا توجششه بششه دادههششای ای شن جششدول ،مقششدار آلفششای
کرونباخ برای پرسشنامه برابشر  0/22و بشرای هرکشدام از
متغیرهای پرسشنامه بشی

انحراف

آلفای

معیار

کرونباخ

26111

76722

0622

26921

76220

0692

96220

76055

0699

96121

76070

0691

96970

76222

0691

96251

76259

0691

96221

76799

0622

 :sانحراف معیار؛  :tآمارة آزمون در سط اطمینان
%95؛  :dمیزان خطای مقبول

از  0/90بشرآورد ششده اسشت.

در این رابطه مقدار خطشا برابشر  0/05در نظشر گرفتشه

ازآنجاکه ضرایب به دست آمدة آلفشای کرونبشاخ بشرای

شد و مقدار انحراف معیار نیز با توجشه بشه توزیشع نمونشة

کل پرسشنامه و هرکدام از متغیرها بیششتر از  0/1اسشت،

اولی  90نفره ،برابر  0/919به دست آمد .با جایگذاری

بنابراین میتوان گفت کشه پرسششنامة تحقیشق از قابلیشت

این مقادیر در این رابطشه ،انشدازة حجشم نمونشه  209نفشر

اعتماد و یشا بشه عبشارت دیگشر از پایشایی الزم و مطلشوبی

برآورد شد؛ اما به دلیل احتمال بروز سوگیری در نمونشة

برخوردار است.

اولی و به منظور جلشوگیری از بشروز خطاهشای احتمشالی

جامعة آماری تحقیق ،همة مشتریان بشالقوة هتشلهشا و

بعدی در نمونهگیری سشعی ششد تشا جشای ممکشن نمونشة

مصشرفکننشدگان عمشومی عضشو ششبکههشای اجتمششاعی

نهایی بزرگتر از حجم نمونة محاسبهششده باششد .بشرای

(اعضای حاضشر در تارنمشای لینکشدین ،کلشوب ،مرجشع

انتخشششاب اعضشششای نمونشششه از جامعشششة آمشششاری ،روش

متخصصان و افراد عضشو در تارنمشای خانشة کارآفرینشان

نمونششهگیشری غیراحتمششالی «نمونششة در دسششترس» بششه کششار

ایران) بودند .به دلیل اینکه آمار دقیقی از حجشم جامعشة

رفششت .بششرای انجششام نمونششهگی شری ،ابتششدا پرسشششنامههششای

آماری (مشتریان بالقوة عمومی) در دسترس نبشود ،پشس

سششبکهششای 5گانششه بششه صششورت الکترونیک شی و در وب

برای مطالعة میدانی اول از رابطة نمونشهگیشری از جامعشة

طراح شی شششد و سششپس لینششک پرسشششنامههششا بششه همششراه

نامحدود برای تعیین حجم نمونه استفاده ششد کشه رابطشة

دعوتنامششة تحقیقششاتی بششه صششورت بششرخ در دسششترس

مناسب برای  nچنین است:

اعضششای جامعششة آمششاری قششرار گرفششت .پششس از توزیششع

(t )2( s)2 (1.96)2(0.369)2

 209
( d )2
(0.05)2

n

پرسشنامه در بین جامعشة آمشاری ،تعشداد  222پرسششنامه
گردآوری شد .به دلیل ناقصبودن پاسخهشای برخشی از
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گذاشششته شششدند و در نهایششت دادههششای  221پرسشششنامه

یافتههای تحقیق
در جشششدول 7فراوانش شی (تعشششداد و درصشششد) متغیرهشششای

تجزیه و تحلیل شد.

جمعیتشناختی پاسخدهندگان مشخص شده است.

پرسشنامهها ،تعداد  27پرسشنامه از فراینشد تحقیشق کنشار

جدول :2تعداد و درصد پاسخدهندگان بر اساس متغیرهای مختل
تعداد

متغیر

درصد

جنسیت

جمعیتشناختی
تعداد

متغیر

درصد

درآمد ماهانه

مرد

722

%12/1

بدون درآمد مستقل

75

%1/1

زن

25

%91/2

کمتر از  7میلیون تومان

27

%9/9

 7تا  9میلیون تومان

770

%22/5

مجرد

777

%22/9

 9تا  5میلیون تومان

55

%22/2

متأهل

771

%57/7

بیشتر از  5میلیون تومان

21

%77/5

وضعیت تأهل

دفعات استفاده از خدمات هتل

سن
 90سال و کمتر

12

%22/2

هرگز

75

%1/1

 97تا  20سال

720

%52/9

 7مرتبه

50

%22/0

 27تا  50سال

92

%75/0

 2تا  2مرتبه

12

%90/0

بیشتر از  50سال

9

%9/9

 5تا  70مرتبه

52

%22/9

22

%72/5

تحصیالت

بی

از  70مرتبه

زیر دیپلم

75

%1/1

آشنایی با قیمتگذاری پویا

دیپلم و فو دیپلم

19

%21/2

بدون آشنایی

22

%9/1

کارشناسی

777

%22/9

اندک

797

%51/1

کارشناسششش شی ارششششششد و
دکتری

92

%71/2

نسبتاً خوب

12

%92/1

بششا توجششه بششه پاسششخهششای موجششود در پرسشششنامههششا

پرسشنامه ها بیان کرد که حدود دوسوم پاسشخدهنشدگان

مشششخص شششد کششه از بششین  221نفششر پاسششخدهنششده12/1 ،

یا آشنایی اندکی ( 51/1درصد) بشا قیمشتگشذاری پویشا

از نیمشی

دارند و یا هیچگونه آششنایی ( 9/1درصشد) در ایشنبشاره

از آنها ( 57/7درصد) متأهل بودند .اطالعات مربوط بشه

ندارند .عالوه بر این نزدیک به یکسوم پاسخدهندگان

سن پاسخدهندگان نشان داد که سشن بیششتر آنهشا (52/9

( 92/1درصششد) نیششز آشششنایی نسششبتاً خششوبی بششا راهکششار

درصد) بین  97تا  20سشال اسشت و تقریبشاً نیمشی از کشل

قیمتگذاری پویشا دارنشد .در نهایشت اینکشه حشدود 1/1

افراد پاسخدهنده (22/9درصشد) تحصشیالت کارشناسشی

درصد پاسخدهندگان تشاکنون هرگشز از خشدمات یشک

دارند .وضعیت درآمدی پاسخدهندگان گویای آن بشود

هتششل اسششتفاده نکششرده و نزدیششک  22درصششد ایشششان نیششز

کششه حششدود  1/1درصششد ایشششان بششدون درآمششد مسششتقل و

استفادة نسبتاً کمی از خدمات یک هتل داشتهاند.

درصد آنها مرد و  91/2درصد آنها زن و بشی

نزدیک به نیمی از ایشان (22/5درصد) ماهانه بین  7تا 9

با توجه به استفاده از روش نمونهگیشری غیراحتمشالی

میلیون تومان درآمد دارند .همچنین اطالعشات توصشیفی

«نمونة در دسترس» برای انتخاب اعضشای نمونشه قبشل از
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( )sigمشاهدهشده برای تمام متغیرها از سط معنشاداری

بررسششی اسششتنباطی دادههششا و بششرای کسششب اطمینششان از
تصادفیبودن نمونة به دسشت آمشده از جامعشة آمشاری و

معی شار ( )=0/05بیشششتر اسششت و تصششادفیبششودن تششوالی

تصادفیبودن توالی مقادیر متغیرها در تحقیشق از آزمشون

مقادیر تمشام متغیرهشا تأییشد مشیششود .بشه عبشارت دیگشر

تصادفیبودن در محی نرمافزاری اسپیاساس استفاده

نمونهگیشری انجشامششده در تحقیشق و دادههشای حاصشل

شد .نتایج تجزیه و تحلیل آزمون تصشادفیبشودن دادههشا

تصادفی هستند.

(اطالعات جدول  )2نشان داد که مقدار عشدد معنشاداری
جدول :9نتایج آزمون تصادفیبودن توالی مقادیر متغیرها و دادههای تحقیق
متغیر

میانگین مورد آزمون

آشنایی با راهکار قیمتگذاری پویا

9

z
-06017

Sig.
06929

انصاف ادراکشده در سبک قیمتگذاری تقاضای هفتگی

9

-76105

06702

انصاف ادراکشده در سبک قیمتگذاری تقاضای فصلی

9

-76927

06721

انصاف ادراکشده در سبک قیمتگذاری مدت زمان استفاده

9

06720

06905

انصاف ادراکشده در سبک قیمتگذاری شبکة عرضه

9

-06729

06291

انصاف ادراکشده در سبک قیمتگذاری زمان ذخیره

9

-06071

06921

نتایج تجزیه و تحلیل آزمون میانگین جامعه (آزمون
تی) برای تحلیل سبکهای مختل

معناداری مششاهدهششده بشرای سشایر سشبکهشا از سشط

قیمتگشذاری پویشا

معناداری معیار کمتر و حد باال و پایین آنها مثبت اسشت

(اطالعات جدول  )9نشان داد که مقدار عشدد معنشاداری

کششه بششزرگتربششودن می شانگین بششه دسششت آمششده در سششایر

مشاهدهشده برای سبک قیمتگذاری تقاضشای هفتگشی

سبکها را از مقدار آزموده شده (عدد  )9نشان میدهد؛

( )sig=0/229از سشششط معنشششاداری معیش شار ()=0/05

بنابراین میتوان نتیجه گرفت که سبک قیمتگذاری بر

بیشتر و حد باال مثبت و حد پشایین منفشی هسشتند کشه بشه

اساس تقاضای هفتگشی از دیشد مششتریان منصشفانه تلقشی

معنای مساویبشودن میشانگین بشه دسشت آمشده بشا مقشدار

نمیشود؛ اما سایر سبکهای قیمتگذاری پویشا از دیشد

آزموده شده (عدد  )9است .از سوی دیگر ،مقشدار عشدد

مشتریان منصفانه هستند.

جدول :2نتایج آزمون میانگین جامعه برای بررسی منصفانهبودن راهکار قیمتگذاری پویا
انصاف ادراکشده در
سبک قیمتگذاری بر اساس

میانگین

t

Sig.

اخششششششششششتالف حدود اطمینان

نتیجهگیری

میانگین

حد پایین

حد باال

تقاضای هفتگی

26921

-06102

06229

-06059

-06202

06091

غیرمنصفانه

تقاضای فصلی

96220

16552

06000

06220

06292

06521

منصفانه

مدت زمان استفاده

96121

96129

06000

06121

06299

06152

منصفانه

شبکة عرضه

96970

26922

06000

06970

06719

06257

منصفانه

زمان ذخیره

96255

96550

06000

06255

06772

06991

منصفانه

به منظور تبیین عوامل مؤثر بشر انصشاف ادراکششده
در سبکهای اجرایشی در راهکشار قیمشتگشذاری پویشا،
تأثیر پنج متغیر زمینشهای ششامل جنسشیت ،سشن ،درآمشد،

تجربة مصرفی و میزان آشنایی با قیمتگشذاری پویشا بشر
هرکدام از سبکهای قیمتگذاری بررسی شد.
تأثیر سشه متغیشر جنسشیت ،سشن و تجربشة مصشرفی بشر
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قیمتگذاری

قیمششتگششذاری معنششادار نیسششت ( .)p<0/05شششایان ذکششر

پویا با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه تبیشین

است که سن بر انصاف ادراکشدة مششتریان در سشبک

شد .همانگونهکه در نتایج مربوط به آزمشون رگرسشیون

قیمتگذاری تقاضای هفتگی ،تأثیر مستقیم و در سشبک

(اطالعات جدول  )5مشخص اسشت ،متغیشر جنسشیت بشر

قیمتگذاری بر اساس مدت زمان استفاده اثشر معکشوس

قیمتگذاری

دارد .نتایج مربوط به آزمشون رگرسشیون همچنشین نششان

پویا تأثیرگذار نیست ( )p<0/05و در تمشام سشبکهشای

داد کششه تجربششة مصششرفی مشششتریان از خششدمات هتششل بششر

قیمتگذاری پویا ،میزان انصشاف ادراکششدة مششتریان

انصاف ادراکشدة آنها در دو سبک قیمتگشذاری بشر

مرد و زن یکسان است .متغیر سن بر انصاف ادراکشده

اساس مشدت زمشان اسشتفاده و زمشان ذخیشرة اتشا تشأثیر

در دو سبک قیمتگذاری بر اساس تقاضشای هفتگشی و

مستقیم و معناداری دارد ( )p>0/05و اثرگذاری آن بشر

مدت زمان استفاده تأثیر معناداری دارد ()p>0/05؛ امشا

انصاف ادراکشده در سایر سشبکهشای قیمشتگشذاری

اثرگذاری آن بر انصاف ادراکشده در سایر سبکهای

معنادار نیست (.)p<0/05

انصاف ادراکشده در سبکهای مختل

انصاف ادراکشده در سبکهای مختل

جدول :5نتایج آزمون رگرسیون مربوط به تأثیر متغیر سن و تجربة مصرفی بر انصاف ادراکشده
الگو

متغیر مستقل

انصاف ادراکشده در

R

سبک قیمتگذاری

R2

جنسیت

9

2

5

Beta
-06011

-76025

06291

بدون تأثیر

06272

26529

06070

تأثیر مستقیم

تجربة مصرفی

06095

76220

06202

بدون تأثیر

جنسیت

-06709

-76920

06719

بدون تأثیر

-06012

-06277

06272

بدون تأثیر

تجربة مصرفی

06090

76721

06291

بدون تأثیر

جنسیت

06720

76122

06701

بدون تأثیر

-06299

-26909

06002

تأثیر معکوس

تجربه مصرفی

06202

26129

06001

تأثیر مستقیم

جنسیت

06022

06979

06155

بدون تأثیر

-06027

-06917

06992

بدون تأثیر

تجربه مصرفی

06012

06290

06912

بدون تأثیر

جنسیت

-06777

-76502

06795

بدون تأثیر

-06015

-06120

06291

بدون تأثیر

06791

26172

06070

تأثیر مستقیم

سن

2

t

Sig.

نتیجهگیری

سن

سن

سن

سن

تقاضای هفتگی

تقاضای فصلی

مدت زمان استفاده

شبکة عرضه

زمان ذخیرة اتا

06221

06722

06222

06019

06207

تجربة مصرفی

06017

06020

06050

06005

06020

در ایششن تحقیششق میششزان آشششنایی افششراد بششا راهکششار

درآمد مستقل ماهانه ،درآمد کمتشر از  7میلیشون تومشان،

قیمتگذاری پویا بر حسب دیدهها ،شنیدهها و تجربیات

درآمد  7تا  9میلیون تومان ،درآمد  9تا  5میلیون تومشان

ششد و بشر

و درآمد بیشتر از  5میلیون تومان) طبقهبنشدی گردیدنشد.

اساس میزان آشنایی ،افراد به سه گشروه بشدون آششنایی،

برای بررسی اثشر دو متغیشر میشزان آششنایی و درآمشد بشر

آشنایی کم و آشنایی زیاد تقسیمبندی ششدند .همچنشین

انصاف ادراکشده در سبکهای مختل

قیمتگذاری

هرکدام از پاسخدهندگان در  5گشروه درآمشدی (بشدون

پویا از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد .همانطورکه

مستقیم آنها در یشک طیش

لیکشرت سشنج

 / 72تحقیقات بازاریابی نوین ،سال هشتم ،شماره دوم ،شماره پیاپی ()29تابستان 7991

نتایج این آزمون برای متغیر آششنایی (اطالعشات جشدول

ذخیره) نیز انصاف ادراکششدة مششتریان بشا گشروههشای

 )5نشان داد ،در تمشام سشبکهشای قیمشتگشذاری پویشا،

درآمدی مختل

یکسان نیست و دستکشم در یکشی از

میزان انصاف ادراکشدة مشتریان بشا درجشات مختلش

گششروههششای درآمششدی بششا بقی شه تفششاوت معنششاداری نشششان

آشنایی یکسان است ( .)p<0/05به عبارت دیگر متغیشر

میدهد ()p>0/05؛ بنابراین میتشوان گفشت کشه میشزان

آشنایی با راهکار قیمتگذاری پویا تشأثیری بشر انصشاف

درآمششد ،تششأثیری بششر انصششاف ادراکشششدة مشششتریان در

ادراکشششدة مشششتریان در هششیچکششدام از سششبکهششای

سبکهای «قیمتگذاری بر اسشاس تقاضشای هفتگشی» و

قیمتگذاری پویا در بخ

«قیمششتگششذاری بششر اسششاس شششبکة عرضششه» در بخشش

هتشلداری نشدارد .همچنشین

نتایج آزمون تحلیل واریانس بشرای متغیشر درآمشد نششان

هتلداری ندارد؛ اما بر انصاف ادراکششدة مششتریان در

داد که در دو سبک قیمشتگشذاری بشر اسشاس تقاضشای

سبکهای «قیمتگشذاری بشر اسشاس تقاضشای فصشلی»،

هفتگششی و شششبکة عرضششه میششزان انصششاف ادراکشششدة

«قیمششتگششذاری بششر اسششاس مششدت زمششان اسششتفاده» و

مشتریان با گروههای درآمدی مختلش  ،یکسشان نیسشت

«قیمششتگششذاری بششر اسششاس زمششان ذخیششره» در بخشش

( .)p<0/05در سه سبک دیگشر (سشبک قیمشتگشذاری

هتلداری تأثیرگذار است.

بر اساس تقاضای فصشلی ،مشدت زمشان اسشتفاده و زمشان
جدول :1نتایج آزمون تحلیل واریانس برای بررسی اثر متغیر درآمد و آشنایی با منصفانهبودن سبکهای
قیمتگذاری پویا
متغیر پی بین

آشنایی با
قیمتگذاری پویا

درآمد

نتیجهگیری

سبک قیمتگذاری بر اساس

df

Mean Square

F

تقاضای هفتگی

2

06151

06529

Sig
06559

بدون تأثیر

تقاضای فصلی

2

06221

06579

06591

بدون تأثیر

مدت زمان استفاده

2

06297

06251

06192

بدون تأثیر

شبکة عرضه

2

06902

06111

06217

بدون تأثیر

زمان ذخیره

2

26990

26521

06022

بدون تأثیر

تقاضای هفتگی

2

26092

76129

06712

بدون تأثیر

تقاضای فصلی

2

96259

96152

06001

تأثیرگذار

مدت زمان استفاده

2

26512

26222

06021

تأثیرگذار

شبکة عرضه

2

06501

06290

06121

بدون تأثیر

زمان ذخیره

2

26197

26971

06002

تأثیرگذار

شایان ذکر است که پنج سشبک متفشاوت از راهکشار

قیمتگذاری پویا و اثر هرکشدام از متغیرهشا بشر انصشاف

قیمتگذاری پویا در ایشن تحقیشق ،بررسشی ششده بشود و

ادراکشده در ایشن راهکشار ،نتشایج بشه دسشت آمشده در

دربارة تأثیر متغیرهای سن ،تجربة مصشرفی و درآمشد در

سبکهای مختل

با یکدیگر ترکیشب ششدند .ازایشن رو

هرکدام از سبکهای قیمشتگشذاری نتشایج متفشاوتی بشه

ابتدا اندازة اثر حاصل از آزمونهای تحلیلشی مربشوط بشه

دست آمد؛ بنابراین با توجه بشه ایشن موضشوع بشه منظشور

هر کدام از متغیرهای مشذکور در سشبکهشای پشنجگانشه

نتیجششهگیششری و تفسششیر نهششایی منصششفانهبششودن راهکششار

محاسبه شد؛ به عبارت دیگر برای هر متغیشر پشنج انشدازة
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اثر با توجه به آمارههای تحلیلی آنها (آمارههای آزمشون

تجربششة مصششرفی بششر انصششاف ادراکشششدة مشششتریان در

تششی ،رگرسششیون و تحلیششل واریششانس) در هرکشششدام از

راهکار قیمتگذاری پویا تأثیرگذار هستند و با توجه بشه

سبکها برآورد شد .در ادامه اندازة اثرات محاسبهششده

مقدار منفی اندازة اثر ترکیبی سن ،این متغیر تأثیر منفشی

از نظر وزنی با یکدیگر ترکیب و انشدازة اثشر کلشی (اثشر

بر انصاف ادراکشدة مشتریان در راهکار قیمتگذاری

ترکیبی) هر متغیر به دست آمد .به منظور محاسبة انشدازة

پویا دارد.

اثرات (شاخصهای  rو  )dاز روشهای آماری مربشوط
و پایگاه علمی دکتر ویلسون (دانشگاه جورج ماسشون)

7

نتیجهگیری و پیشنهادات

و برای ترکیب وزنشی انشدازة اثشرات از نشرمافشزار جشامع

نتایج تحقیق نشان داد که از بین پنج سبک شناساییشده

متاآنالیز 2نسخة  2استفاده شد .نتشایج محاسشبات مربشوط

برای تمایز قیمت (اجرای قیمتگذاری پویشا) در بخش

به انشدازة اثشر ترکیبشی هرکشدام از متغیرهشا در نشرمافشزار

هتششلداری ،سششبک قیمششتگششذاری بششر اسششاس تقاضششای

جامع متاآنالیز در جدول  1مشخص شده است.

هفتگششی (قیمششتگششذاری بششرای طششول هفتششه در مقابششل

جدول :1نتایج محاسبة اندازة اثر ترکیبی متغیرهشا در

اما سشایر سشبکهشا (قیمشتگشذاری بشر اسشاس تقاضشای

سبکهای قیمتگذاری
متغیر
انصشششششاف
ادرکشده
سن

اندازة

حد

اثر

پایین

06595

06215

حد باال

آمارة Z

06172

96129

فصلی ،قیمشتگشذاری بشر اسشاس مشدت زمشان اسشتفاده،

سط
معناداری

قیمتگذاری بر اساس شبکة عرضه و قیمتگشذاری بشر

06000

اساس زمان ذخیره) منصفانهاند .دلیل وجشود تفشاوت در

06091 -26092 -06002 -06727 -06019

درآمد
تجربشششششششة
مصرفی

روزهای پایانی هفته) از دید مششتریان ،منصشفانه نیسشت؛

06202

06712

06191

96917

06007

06792

06015

06790

26210

06000

ادراکات مربوط به این سبک با سایر سبکها مشیتوانشد
به این موضوع برگردد که چون مشتری در سشبکهشای
دیگر بهراحتی میتواند تفاوت و تمشایز آششکاری را در
شرای قیمتگذاری و وجود دو نرخ متفاوت تششخیص

نتایج مربوط به ترکیب اندازة اثشرات متفشاوت متغیشر

دهد ،آنها را منصفانه مشیپنشدارد؛ بشرای مثشال در سشبک

انصشششاف ادراکششششده در سشششبکهشششای پشششنجگانشششة

قیمتگذاری تقاضای فصشلی تمشایز ذهنشی بشین فصشول

قیمتگشذاری (اطالعشات جشدول  )1معنشادار و درخشور

سرد سال و فصول گرم سشال (بشه دلیشل تفشاوت آششکار

قبول است ( )p>0/05و راهکار قیمشتگشذاری پویشا از

معیشار زمششانی) بششرای مصششرفکننششده راحششتتششر اسششت و

دید مشتریان ،منصفانه تلقشی مشیششود .از سشوی دیگشر،

ازایشنرو وجششود دو قیمششت متفششاوت را در ایشن شششرای ،

همانگونهکه نتایج جدول مذکور نشان میدهد ،انشدازة

منصفانه تلقی میکند .چنین تمایزی برای سایر سبکهشا

اثر ترکیبی (ترکیب وزنی انشدازة اثشرات در سشبکهشای

نیز تا حدودی وجود دارد؛ اما در سشبک قیمشتگشذاری

پنجگانشه) مربشوط بشه سشه متغیشر سشن ،درآمشد و تجربشة

بر اساس تقاضای هفتگی ،چشون تفشاوت آششکار زمشانی

مصششرفی نیششز در سششط معنششادار و مقبششولی قششرار دارد

بشین ابتششدای هفتششه و انتهششای هفتششه بششرای مشششتری وجششود

( .)p>0/05به عبارت دیگر ،هر سه متغیر سن ،درآمد و

ندارد ،بنابراین او این سبک را غیرمنصشفانه مشیدانشد.بشه

1

_http://www.campbellcollaboration.org/resources/effect
size_input.php
2
CMA

طور کلی ،ترکیب وزنی اندازة اثر انصشاف ادراکششدة
مشتریان در سبکهشای پشنجگانشه نششان داد کشه از نظشر
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مصشششرفکننشششدگان خشششدمات هتشششلداری در ایشششران،

حاضر در اینبشاره بشا تحقیقشات مشذکور متفشوت اسشت؛

بهکارگیری راهکار قیمتگشذاری پویشا در ایشن صشنعت

همانگونهکه در نتایج تحقیق نیشز مششخص ششد ،میشزان

منصفانه است و آنها وجشود تمشایز قیمتشی را در ششرای

آشنایی افراد با راهکشار قیمشتگشذاری پویشا تشأثیری بشر

خدماترسانی و تقاضایی متفاوت هتل میپذیرند .نتایج

انصاف ادراکششدة آنهشا در هشیچکشدام از سشبکهشای

تحقیق همچنین نشان داد که در هیچکدام از سبکهشای

قیمتگذاری پویا ندارد.

قیمتگذاری پویا ،میزان انصشاف ادراکششدة مششتریان

نتششایج تحقیششق همچنششین نشششان داد کششه در سششبک

مرد و زن تفاوتی با یکدیگر ندارد .بررسی اثشر جنسشیت

قیمتگذاری بر اساس تقاضای هفتگشی ،افشراد مسشنتشر

در مطالعات محققان دیگر نتایج متفشاوتی داششته اسشت؛

نسبت به افراد جوانتر تفاوتهشای قیمتشی را در ششرای

( )2075معتقدند که جنسیت عامل

خدماتدهی یکسان منصفانهتر میپندارند ،درحشالیکشه

نگویان و همکاران

تأثیرگشششذاری بشششر انصشششاف ادراکششششدة مششششتریان در

در سبک قیمتگذاری بر اسشاس مشدت زمشان اسشتفاده،

قیمتگذاری پویا نیست و این در حالی است که برخشی

این قاعده برعکس است .همچنین در سشایر سشبکهشای

تحقیقششات (بلششدونا و نامیسششوایام2001 ،؛ تیلششور و کیمششز،

قیمتگذاری ،تفاوت محسوسی بین افراد مسن و جشوان

2070؛ هیو و لی2077 ،؛ هیو و دیگران )2079 ،جنسیت

در میزان انصاف ادراکشدة آنها نسبت به تفشاوتهشای

افراد را عامل تأثیرگذاری در ادراکات منصفانة آنهشا در

قیمتی وجود ندارد .نتایج اثر ترکیبی متغیر سن نیز نششان

راهکار قیمتگذاری پویا میدانند؛ بهطشوریکشه عمشدتاً

داد که این متغیشر ،تشأثیر منفشی بشر انصشاف ادراکششدة

مردان در مقایسه با زنان فعالیتهای مشدیریت درآمشد و

افراد در قیمتگشذاری پویشا دارد؛ بشدینمعنشیکشه افشراد

قیمتگذاری پویا را منصفانهتشر بشه حسشاب مشیآورنشد.

جوانتر نسبت به افراد مسنتر راهکار قیمتگذاری پویا

طبق نظر سویینی و مکفارلین ( )7991موضوع انصشاف

را منصفانهتر میدانند .این نتایج در مطالعشات هیشو و لشی

ادراکشده در بشین زنشان و مشردان بشا توجشه بشه دو بعشد

( )2077و نگویان و همکشاران ( )2075نیشز اثبشات ششده

انصاف رویهای و انصشاف تشوزیعی تفشاوت دارد .ششاید

بود .بر اساس نتایج مطالعة آنها افراد جوانتر ،این سبک

دلیششل اینکششه تششأثیر متغیششر جنسششیت در ایششن تحقیششق بششر

قیمتگذاری را منصفانهتر میپندارند .از جملشه دالیلشی

هیچکدام از سبکهای قیمتگشذاری پویشا تأییشد نششد،

که باید در تحقیقات بعدی بشر آن تأکیشد ششود و نتیجشة

ناشی از سنج نشدن متغیر انصاف ادراکشده با توجشه

معکشششوس بش شین سشششن و ادراکشششات منصشششفانة افشششراد در

به ابعاد فرعی آن است؛ بنابراین تأکید بر تمایز بشین بعشد

قیمتگذاری پویا را توجیه کنشد ،تفشاوت در حساسشیت

رویهای و توزیعی انصاف در تحقیقات بعدی مشیتوانشد

قیمت شی افششراد و مطلوبی شت دری شافتی ایشششان بابششت هزینششة

تأثیر جنسیت را دقیقتر مشخص کند .محققشان مختلفشی

پرداختی است .به نظر میرسد افشراد مسشنتشر نسشبت بشه

(ویرتششز و کیمششز2001 ،؛ تیلششور و کیمششز2070 ،؛ هی شو و

قیمت ،حساسیت بیشتری دارند و بشرای هزینشة پرداختشی

دیگششران2079 ،؛ مششارتینز و دیگششران2072 ،؛ نگویششان و

خوی

به دنبال دریافت مطلوبیت کشارکردی و منطقشی

دیگران )2075 ،معتقدند که هرچشه قشدر میشزان آششنایی

بیشششتری هسششتند؛ ایششن در حششالی اسششت کششه اسششتفاده از

افراد با قیمتگذاری پویا بیشتر باشد و آنها ایشن ششرای

خدمات هتل برای افراد ،کارکرد تفریحی بیشتری دارد؛

قیمتگذاری را بیششتر دیشده ،ششنیده و یشا تجربشه کشرده

بنششابراین افششراد جششوان ادراک منصششفانهتششری دربششارة

باشند آن را بیشتر منصفانه میپندارند .امشا نتشایج تحقیشق

تفاوتهای قیمتشی ارائشهششده در ششرای خشدماتدهشی
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یکسان دارند .یکی دیگر از نتشایج تحقیشق ایشن بشود کشه

( )2077نیز اثر متغیر درآمد را بر انصاف ادراکششده از

متغیر تجربة مصرفی یا فراوانی استفاده از خشدمات هتشل

فعالی شتهششای مششدیریت درآمششد از نظششر مشششتریان تأیی شد

بشششر انصشششاف ادراکششششدة مششششتریان در دو سششششبک

میکنند .به عبارت دیگشر ،افشرادی کشه درآمشد بیششتری

قیمشتگششذاری بشر اسششاس مششدت زمشان اسششتفاده و زمششان

دارنششد ،نسششبت بششه افششرادی کششه درآمششد کمتششری دارنششد،

هتشلداری ،تأثیرگشذار اسشت و در

اینگونه فعالیتها را منصفانهتشر مشیداننشد .ششاید بتشوان

سایر سبکها تأثیری ندارد .ترکیب اندازة اثرات حاصل

یکی از دالیل نتشایج متفشاوت بشرای تأثیرگشذاری متغیشر

از سبکهای قیمتگذاری بررسیشده در تحقیق نششان

درآمشد را بششر سششبکهششای مختلش

قیمششتگششذاری پویشا

داد که ایشن متغیشر بشر انصشاف ادراکششدة مششتریان در

حاصل از تفشاوت ادراک افشراد در بعشد رویشهای و بعشد

قیمتگذاری پویشا تشأثیر مشیگشذارد؛ بشه عبشارت دیگشر

توزیعی انصاف در این سبکها برشمرد .به نظر میرسد

هرچه قدر میزان استفادة مشتریان از خدمات هتشل بیششتر

افراد ،برخی از سبکهشای قیمشتگشذاری پویشا را ماننشد

باشد ،این سبک قیمتگذاری را منصشفانهتشر مشیداننشد.

سبک تقاضای هفتگی و سشبک ششبکة ذخیشرة اتشا بشر

نتایج این تحقیق از نظر کلیبودن تأثیرگشذاری بشا نتشایج

اساس بعد رویهای انصاف و سبکهای تقاضای فصشلی،

مطالعات محققانی همچون تیلور و کیمز ( )2070و هیشو

سبک زمشان ذخیشره و سشبک مشدت زمشان اقامشت را بشر

و لی ( )2077مشابهت دارد؛ اما از نظشر تأثیرگشذاری در

اساس بعد توزیعی انصاف ارزیابی مشیکننشد .ازآنجاکشه

قیمتگذاری پویا با مطالعة بلشدونا و

ادراک تفاوتها بر مبنشای بعشد تشوزیعی نسشبت بشه بعشد

وانشزا ( )2002هماننششد اسششت .بلششدونا و وانششزا ( )2002در

رویهای انصاف برای گروههشای مختلش

درآمشدی (بشا

مطالعة خود پی بردند که تجربة مصرف تنهشا در سشبک

توجه به مطلوبیت بیشتر پول برای افراد کمدرآمشدتر) تشا

قیمتگذاری تقاضشای فصشلی تأثیرگشذار اسشت؛ امشا در

حدودی محسشوستشر و ملمشوستشر اسشت ،بشا قضشاوت

سشششبکهشششای قیمشششتگشششذاری تقاضشششای هفتگشششی و

سریعتری از سوی فرد همشراه اسشت؛ بنشابراین مشیتشوان

قیمتگذاری بر اساس زمشان ذخیشرة تأثیرگشذار نیسشت.

گفت که سشبکهشایی کشه در آنهشا قیمشتهشا بشر مبنشای

نتایج تحقیق نشان داد که در سبکهای قیمتگذاری بر

فرایندها و رویههای مصرف و تقاضا طراحی میششوند،

اسششاس تقاضششای فصششلی ،مششدت زمششان اسششتفاده و زمششان

از سبکهشای دیگشر ،متشأثر و دسشتخوش تغییشرات

ذخیرة اتا در بخ

سبکهای مختل

ذخیششرة اتشششا در بخشش

هتشششلداری ،افشششرادی کشششه در

بی

درآمدی افراد است.

گروههای درآمدی باالتر طبقهبندی میشوند ،نسبت بشه

بشششا توجشششه بشششه اینکشششه اجشششرای صشششحی راهکشششار

افراد بشا درآمشد پشایینتشر ،ادراک منصشفانهتشری دربشارة

قیمششتگششذاری پوی شا بششه مششدیریت درآمششد بهینششه بششرای

قیمشششتگشششذاری پویشششا دارنشششد؛ امشششا در سشششبکهشششای

شرکتها منجر مشیششود ،بنشابراین نخسشتین پیششنهاد بشه

قیمتگذاری بر اساس تقاضای هفتگی و شبکة ذخیشره،

مدیران ،ششناخت صشحی و تصشمیم بشه اسشتفاده از ایشن

وجشود نشدارد.

راهکار در کسبوکار و سیاستهای قیمتگذاری آنها

ترکیب نتایج پنج سبک بررسیشده در تحقیق نیز نششان

اسششت .حتمششاً مششدیران صششنایعی همچششون هتششلداری،

داد کششه متغیششر درآمششد ،تششأثیر معنششاداری بششر ادراکششات

رسشششتوران ،خشششدمات تفریحشششی و ورزششششی ،خطشششوط

منصفانة افراد در قیمتگشذاری پویشا مشیگشذارد .نتشایج

هواپیمششایی و غیششره عمششدتاً بششا مسششائلی چششون افششزای

تحقیقششات نگویششان و همکششاران ( )2075و هیششو و لششی

درآمششدها ،تقاضششاهای مقطع شی و فصششلی ،هزینششة بششاالی

تفاوتی بین افراد بشا درآمشدهای مختلش
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سرمایهگذاری اولشی ،ظرفیشتهشای تولیشدی و خشدماتی

نتایج مطالعة محققان را نیز دستخوش دگرگونی زیشادی

بدون استفاده و مدیریت موجودی مواد تاکنون سروکار

میکنند .نتایج این تحقیق نیز در برخی مشوارد (همچشون

داشتهاند .چهبسا یکی از مشکالتی که بقای کسبوکشار

تأثیر متغیر جنسیت و آشنایی بشا قیمشتگشذاری پویشا) بشا

آنها را با خطر روبهرو کرده است مسائل مشذکور باششد؛

نتششایج تحقیقششات دیگششر متفششاوت بششود .یک شی از دالی شل

بنابراین یکی از راههای رویارویی و حل چنشین مسشائلی

پدیدارشدن چنین تفاوتهای آشکاری میتوانشد ناششی

استفاده از راهبرد قیمتگشذاری پویشا اسشت .امشروزه بشه

از عششواملی چششون فرهنشش

و سششبک زنششدگی ،عششادات

واسشطة گسشترش نفششوذ و کشاربرد فنشاوری اطالعششات در

عمومی مصشرف و شخصشیت مصشرفکننشدگان ایرانشی

سراسر کشور ،امکان تغییرات قیمتی و اطالعرسانی ایشن

باشد؛ بنابراین باید هرکدام از ایشن عوامشل در تحقیقشات

قیمتها در بازار به نسشبت گذششته سشادهتشر و سشریعتشر

بعششدی و تششأثیر آنهششا بششر ادراکششات مصششرفی ،رضششایت و

صورت میگیرد؛ پس توصیة بعدی بشه مشدیران اسشتفاده

پذیرش قیمتشی در راهکشار قیمشتگشذاری پویشا بررسشی

از امکشششان تجشششارت الکترونیکشششی و اجشششرای راهکشششار

دقیق شود .ازآنجاکه تجارت الکترونیکی ،مصشرف نشت

قیمتگذاری پویا در بستر اینترنت و فناوریهای نوین و

و زندگی مجازی در جوامشع اینترنتشی یکشی از تغییراتشی

استفاده از نظامهای مدیریت پایگاه داده است .این کشار

است که در بازارهای جدید نسشبت بشه بازارهشای سشنتی

به منظور جمعآوری و تحلیل اطالعات غنی از عالیشق و

بوجود آمده است ،بنابراین بسیاری از عشادات و سشالیق

سششششلیقههششششای مصششششرفکننششششدگان ،ویژگشش شیهششششای

مصششرفکننششدگان نیششز دسششتخوش تغییششر شششده اسششت؛

جمعیتشناختی و ترجیحات مصرفی آنها انجام میشود

بدینترتیب مطالعة تأثیر این تغییشرات و سشایر رفتارهشای

تا اطالعات مذکور را در طراحی سبکهای اجرایشی در

مششرتب بششا حششوزة دنی شای مجششازی (بششهویشژه تأثیرپششذیری

راهکار قیمتگذاری پویا به کار گیرند .یکشی دیگشر از

نگرشی و شخصیتی و افشزای

یشادگیری) بشر ادراکشات

توصیهها به مدیران کسبوکار ایجشاد فرصشت و امکشان

مصرفکنندگان در قیمتگذاری پویا به توجه محققشان

مشارکت فعال مصرفکنندگان در تصشمیمات قیمتشی و

و گسترش تحقیقات علمی و دانشگاهی نیازمند است.

تأثیرگذاری در تعیین قیمت به کمک الگوهای پیششرفتة
تجششارت الکترونیکششی ماننششد حراجششیهششای بششرخ و

منابع
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