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چكیده 
قیمتگذاریهموارهیكیازمولفههایمهدمدربازاریدابیبدودهاسدت.قیمدتگدذاری
تبعیضییكیازسیاسدتهدایقیمدتگدذاریجدذابجهدتکسدبحدداک رسدوداز
امااینسیاستهامیتوانددرویرفتدارمصدرفکننددهتداثیرات

مصرفکنندگاناست؛
مستقیمگذاشتهوواکنشهایمتفاوتیایجادکند.اینپژوهشبهنقشتبعدیضهدای
میپردازد.بااجرایدو
قیمتی حاالتنابرابریوقیمتمرجددررفتارمصرفکنندگان 
مطالعهتجربیازانواعطرحهایعاملیوهمكاری450دانشجو تاثیرمتغیرهایفدو 
رویبی عدالتیدركشده هیجانمنفی تمایلبهخریددوباره تبلیغشفاهیم بتو
رصنعتمراکزخریدومالها بررسیشد.نتایجنشان

ارزشدركشدهمصرفکنندهد
دادندسطوحمختلفتبعیضقیمتی واکنشهایمتفداوتیازمصدرفکننددگانایجداد
می کند.بااینحالتبعیضقیمتیغیرمستقیم(بااستفادهازحدقعضدویت) بهتدرین
گزینهبرایاجدرایایدنسیاسدتاسدت.همچندینقیمدتمرجددداخلدیمدیتواندد
واکنشهایمصرفکنندهراتعدیلکند.نتایجاینپژوهشبهعندوانمددلیکداربردی
برایمراکزخریدومالها(خصوصااستفادهدرباشگاهمشتریان) قابلاستفادهاست .
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مقدمه 
موضوعقیمتگذارییكیازمباحشکلیدیاقتصادوبازاریابیاسدت.قیمدتگدذارینده

هایاصلیسازمانها بلكهیكدیازمهدمتدرینعناصدرتاثیرگدذاربدر


تنهایكیازدغدغه
تصمیمگیریورفتارمصرفکننددگاناسدت(اسدكوراسوهمكداران .)9004تبعدیض
قیمتی استراتژیتخصیصقیمتهایمتفاوتبرایکاالهاییكسانبهمصرفکننددگان
مختلفاست.ایناستراتژیدرحدوزههدایاقتصدادوتحقیدقدرعملیداتدارایسدابقه
وپژوهشهاییدربارهآنصورتگرفتهاستامادرحوزهپژوهشیبازاریدابی 

زیادیبوده
موضوعیجدیدبهحسابمیآید(وووهمكاران .)9019قیمدتبدهتنهداییمدیتواندد

تاثیرزیادیرویرفتارمصرفکنندهداشتهباشدوسازمانهابهدلیلاینتداثیرووقتدی
کهرویتنظیمسیاستهایقیمتگذاریصرفکردهاند اهمیتزیادیبرایآنقائلاندد

).پژوهشهایانجامشدهدربدارهتبعدیضهدایقیمتدیدر

(احمداقلووهمكاران 9015
زمینهپژوهشیبازاریابیبسیاراندكاست.بااینحال پژوهشهایانجامشددهدرایدن
موضددوعبددهبررسددیاثددراتتبعددیضهددایقیمتددیرویبرخددیمتغیرهددایمربددوطبدده
بررسیپژوهشهایپیشدیننشدانمدیدهددیكدیازتداثیرات

مصرفکنندهپرداختهاند.
اصلیسیاستتبعیضهایقیمتی تاثیررویدركعددالت/بیعددالتیمصدرفکننددهاز
قیمتهایارائدهشدده مدیباشدد(ژیداوهمكداران 9005؛هاندگوهمكداران 9004؛
گاربارینوومكسول 9010؛وووهمكاران 9019؛کمپبدلوهمكداران 9014؛وگدلو
پددائول 9014؛فسددناووآنترهددابر .)9017همچنددینبررسددیهیجددانم بددت/منفی
هایقیمتیدرپژوهشهاییبررسدیشددهاسدت.

مصرفکنندهپسازمواجههباتبعیض
هیجانمصرفکنندهممكناستهمسوبادركبیعدالتییابرخوفآنباشد(بولتونو
همكارن 9001؛لیوسای 9002؛وووهمكاران  .)9019
یكیدیگرازمتغیرهاییکهدرپژوهشهایپیشینموردبررسیقدرارگرفتدهاسدت 

تمایلبهخریددوبارهاست.منظورازتمایلبهخریددوباره تصدمیممصدرفکننددهبده
مصرفدوبارهکاالیاخدماتسدازمانمدیباشدد.تمایدلبدهخریدددوبدارهمدیتواندداز
تبعیضهایقیمتیتاثیربپذیرد(لدیوسدای 9002؛کمپبدلوهمكداران 9014؛ووو
همكاران 9014؛وگلوپائول 9014؛فسدناووآنترهدابر 9017؛فرنانددزوکداالموت 
.)9017همچنینتاثیرتبعیضهایقیمتیرویتمایلبهتبلیغشفاهیهمموردبررسی
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قرارگرفتهاست.وقتیمصرفکنندگانهیجانم بتدارند تمایدلبیشدتریبدهتبلیدغ
شفاهیم بتخواهندداشت(وووهمكاران 9014؛لیوسدای .)9002تبعدیضهدای
قیمتیمیتواندرویاعتمادمصرفکنندهبهسازمانتاثیربگذارد.ایناعتمداددرنهایدت
رویارزشدركشددهازمعاملدهمصددرفکننددهبداسددازمانتاثیرگدذاراسدت(پدداركو
همكاران 9019؛گاربارینوومكسول 9010؛فرناندزوکاالموت .)9017مصدرفکنندده
درهمهاینموارد بهقیمتمرجدخودمراجعهکردهوقیمدتپیشدنهادیرابداقیمدت
مرجدمقایسدهمدیکندد.بندابراینقیمدتمرجددمدیتواندددرفرآینددتصدمیمگیدری
مصرفکنندهتحتتبعیضهدایقیمتدی اثرگدذارباشدد(احمدداقلووهمكداران 9015؛
فرناندزوکاالموت  .)9017
هایقیمتیرارویرفتارمصرفکنندهبررسدی


هایتبعیض

اینپژوهشتاثیرسیاست
کردهاست.یكیازمشكوتیکهدرپژوهشهایپیشینونمونههایواقعیاجراشدهدر

صنعتبهچشممیآید نتایجوعواقبمنفیاجراییسیاستهایتبعیضقیمتدیاسدت.

بدینمعنیکهبسیاریازمصرفکنندگان خصوصامصرفکنندگانیکهازتبعدیضهدای
قیمتیسودمندنشدهاند واکنشهایمنفیبهایدنسیاسدتنشدانمدیدهندد.یكدیاز
دالیلیکهباعشاینحسمیشود تمایلانسانهابهمقایسهاست.حتدیممكدناسدت
هایقیمتیسودمندشدهانددهدمنسدبتبدهایدنسیاسدت

برخیافرادیکهازتبعیض
قیمتیواکنشمنفینشاندهندزیراآنهانیزازلحاظرواندیتمدایلیبدهوجدودشدرایط
چندگانهندارند.درنتیجهاینمشكل بسیاریازبنگداههداوسدازمانهدایمجدریایدن
سیاست دربلندمدتمتضررمیشوند.ممكناستسازمانهامشتریانخودراازدست
بدهندوباعشکاهشرضایتآنهاشوند.پیامداصلیایناتفا کاهشسدودسدازماندر
کهبرخوفاهدافکلیسازمانهااست.اینپدژوهشبدهدنبدالبررسدی

بلندمدتبوده
دقیقاجرایتبعیضقیمتیوارائدهراهكارهدایالزمجهدتاسدتفادهازایدناسدتراتژی
پژوهشهایقبلیبدهبررسدیتبعدیضهدایقیمتدیدرصدنایدو

گذاریمیباشد.

قیمت
بازارهایگوناگونیپرداختهاندازجملدههتدلهدا(هاندگوهمكداران 9004؛مداتیوو
چوی 9004؛چویوماتیو  )9002شدرکتهدایهواپیمدایی(پدولروتیلدور  )9019
خدماتمجموعههایورزشی(وووهمكاران 9019؛وانگوکریشنا  )9019رسدتوران
(مارتینوهمكاران 9002؛وووهمكاران  )9019کافهها(کمپبلوهمكاران  )9014
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محصوالتتندمصرف(وایدیناتانوآگاروال  )9004خردهفروشی(لدیوسدای 9002؛
فسددناووآنترهددابر 9017؛کددووهمكدداران )9017وخدددماتاینترنتددی(گاربددارینوو
مكسول 9010؛وانگوکریشنا  .)9019
ومالهادردنیادردههاخیدررشددسدریعیداشدتهاسدت.ایدنروندد
مراکزتجاری 
مخصوصادرمنطقهملنا(غدربآسدیاوشدمارآفریقداودرکشدورهاییهمچدونامدارات
متحدهعربی ترکیه قطرومصر) رشدبیشتریداشتهاست.درسالیاناخیرایدنروندد
روبهرشدواردایرانهمشدهاست.نمونههاییهمچونسیتیسنتراصفهان(بداشدعار
بزرگترینمالدنیا) خلیجفارسشیرازواللهپاركتبریزمحصولاینروندروبدهرشدد
هستند.شهرتهراننیزدراینزمینهپیشگامبودهوبامجموعههاییمانندد"کدوروش" 
"پاالدیوم" "ایرانمال" "ارگتجاری" "اُپالسنتر"و"مگامالتهران"بهسدمتایدن
روندرفتهاست.بااینحالآماروارقامنشانمیدهندکهایدنرونددهمچنداندرحدال

پیشرویاستتاجاییکهدرپنجسالهنخستدههنودشمسی مجدوزسداختبدیشاز
900مرکزتجاریبزرگدرتهرانصادرشدهاست.1اینرونددرنیمهدومدههنودوبا
کزخریدومالهایمذکور واردمرحلهجدیدشدهاسدت.بندابراین

افتتاحبسیاریازمرا
اینپژوهشدرنظرداردتافرضیاتخودرادرزمینهمحیطیمراکدزتجداریومدالهدا
بررسیکندکهدلیلاینامر رشدفزایندهمراکزخریدومالهادرایراناست .
پیشینهتجربیونظریپژوهش 
تبعیضهایقیمتیوحالتنابرابری 


یكیازاستراتژیهایقیمتگذاریاست.تبعیضقیمتیبدهمعندای

تبعیضهایقیمتی2
ارائهدومحصولیاخدمتباویژگیهایکامومشابهویكسانامابادوقیمتمختلفبه
میباشد(پیگو .)1290ازدیدگاهمدیریتی تبعیضهایقیمتدیبدهسده
دوفردمتفاوت 
دستهتقسیممیشوند:تبعیضکامل تبعیضمستقیموتبعیضغیرمستقیم.درتبعیض
کاملقیمتهاطوریتعیینمیشوندکهحاشیهسودمشتریحدداک ربرابدربداحاشدیه
هزینهایشودکهبرایآنکاالیاخدماتپرداختهاست.درتبعیضمسدتقیم فروشدنده
کاالیاخدماتیكسانخودرابراساسویژگیهایفردییااجتماعیمصرفکنندگانبه
قیمتهایمختلفعرضهمیکند.درتبعیضغیرمستقیم فروشندهازبرخیویژگیهدای
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مصرفکنندگاناستفادهمیکندکهقابلدستكاریبودهوازطرفمصرفکننددگانهدم
قابلتغییراست(وووهمكداران .)9019تبعدیضهدایقیمتدیبدرایجدذبسدودهای
مختلفازمصرفکنندگانطراحیواجراشدهاست.اینسودزمانیایجادمدیشدودکده
مصرفکنندهتمایلداردبیشتریاکمترازدیگدرمصدرفکننددگانپدولپرداخدتکندد.
(وگلوپاول 9014؛کووهمكاران .)9017قیمدتهدادارایسدیگنالهدایاطوعداتی
هستند.آنهاارزشکاالوخدماترابرایمصرفکنندگانومشتریانبیانمیکنند.ارائه
قیمت هایمتفاوت نرخبازگشتفروشدندهراافدزایشدادهوبدهاواجدازهمدیدهددتدا
هایمختلفمشتریانراهدفگذاریکند(لیوسای .)9002


بخش
درسالیاناخیرتبعیضهایقیمتینهتنهادربرخیصنایدخداصماننددهتلدداری 
ازجملهخردهفروشیدرحالاسدتفادهاسدت.ایجدادتبعدیضبدین

بلكهدرصنایددیگر
مشتریانمیتواندبراساسمعیارهایمختلفیصورتگیدردماننددزمدانخریدد تعدداد

خرید تكرارخرید حقعضویتوقدمترابطهمشتریباسازمان(.فرنانددزوکداالموت 
.)9017م وهتلهاقیمتاتا هارابراسداسمیدزانتقاضدادسدتكاریمدیکننددودر
فصولپُرتقاضاگرانترازفصولکمتقاضااتا ارائهمیدهندد(مداتیووچدوی .)9004
ممكناستسازمانهابابخشبندیبازار قیمتهایمتفاوتیبرایهدربخدشدرنظدر
بگیرند.معموالمشتریانتاحداک رتمایلپرداختیخود هزینهمدیکنندد.بدرایجدذب
حداک رتمایلپرداخت سازمانهابهدنبالپیشنهادمحصوالتوخدماتمتنوعهسدتند
(وگلوپاول .)9014تبعیضهایقیمتیهموارهمصرفکنندگانرابراساستمایلآنها
بهپرداخت دستهبندیمیکند.اینبخشبندیبراسداسقیمدتهدایمتفداوتبدرای
میگیرد(فسناچتوآنترهابر .)9017تبعدیضقیمتدیباعدش
محصوالتیكسانصورت 
افزایشحساسیتمصرفکنندهوحتیجسدتجویبیشدتراومدیشدود(وووهمكداران 
 .)9014
تحقیقاتبازاریابینشانمیدهندکهتبعیضهایقیمتیدرمجموعمدیتوانددبدرای
سازمانسودآورباشد.سازمانهاییکهازاستراتژیتبعیضقیمتیاستفادهمیکنندد تدا
15درصدسودبیشترینسبتبهسازمانهاییبااستراتژیقیمتگذارییكپارچه سدود
کسبمیکنند(ولکوابلینگ .)9010حسابداریذهنیمصرفکنندگانباعشمیشود
کهعمودرذهنشانپرداختهارامتفاوتذخیرهکنندوتاثیرمتفاوتیرویآنهابگدذارد
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(کیم .)9012مصرفکنندگانبااستفادهازحسابداریذهنی معاملهخودبافروشگاهرا
چارچوببندیکردهومطلوبیتمعاملهرادركمیکنند(تالر  .)1291

مصرفکنندگانهموارهخودرابادیگرافرادیكسانوبرابرمدیدانندد.یعندیانتظدار
دارنددیگرانهمدرازایدریافتکاالیاخدماتیكسان هزینهایمشابهباآنهاپرداخت
کنند.عدمبرابریبینافرادبهدالیلمختلفرخمیدهد.ایننابرابری میتوانددرنظدر
مصرفکنندهمنطقیوپذیرفتنییاغیرقابلقبدولباشدد.وقتدیتبعدیضقیمتدیاجدرا
میشود فارغازاینكهکدامنوعتبعیضدرحالاجراست مصرفکنندگانبدهدودسدته
تقسیمخواهندشد:مصرفکنندگانبرخودارازمزایایقیمتیومصرفکنندگانمحدروم
ازمزایایقیمتی.مصرفکنندگانبرخوردار افرادیهسدتندکدهبدهنحدویازسیاسدت
تبعیضقیمتیمنتفدشدهاند.مصرفکنندگانمحرومازمزایانیزافرادیهستندکدهدر
حالتکلیهزینهبیشتریپرداختنمیکنند امانسدبتبدهافدرادبرخدوردارازمزایدای
قیمتیبایدپولبیشتریبدهندیداازامكانداتکمتدریاسدتفادهکنندد(وووهمكداران 
.)9019بااینحالبرخورداریامحرومبودنازمزایایقیمتدیبدهخدودیخدودباعدش
برخوردم بتیامنفیبافروشندهنمیشود(ونگوکریشنا .)9019مشتریانبهلحداظ
منطقیواقتصادی هموارهبهدنبالحداک رسازیسدودورضدایتخدودهسدتند(ووو
همكاران .)9014افزایشسودآوریسازمانازیکسووواکدنشهدایمنفدیاحتمدالی
مصرفکنندگانازسویدیگر اجرایتبعیضقیمتیراباحساسیتهمدراهکدردهاسدت
(فرناندزوکاالموت .)9017اینپژوهشسهنوعازانواعتبعیضرابرایبررسیانتخداب
کردهاست:تبعیضقیمتیمستقیمفردی(باتوجدهبدهسدنوسدال) تبعدیضقیمتدی
مستقیماجتماعی(باتوجهبهمحلسكونت)وتبعیضقیمتیغیرمستقیم(باتوجدهبده
حقعضویت).همچنینمصرفکنندگانبهدودستهبرخوردارازمزایایقیمتیومحروم
ازمزایایقیمتیتقسیمشدهاند .

بیعدالتیدرکشدهوهیجانمنفی 

بیعدالتیقیمتدی3رااینطدورتعریدفمدیکندیم:ارزیدابییدکقیمدت بدهطدوریکده
غیرمنطقی غیرقابدلقبدولوناعادالندهبدودنآنقیمدتدرمقایسدهبداقیمدتمرجدد
مصرفکنندهمشخصشود.معموالمصرفکنندهخودرابادیگرمصرفکنندگانمقایسه
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میکند.اساسابینمفاهیمعدالتوبدیعددالتیتفداوتسداختاریوجدوددارد.معمدوال
بیعدالتیمفهومیشفافترومشخصترنسدبتبدهعددالتاسدت.همچندینارزیدابی
قیمتیذاتامقایسهایاست.جداازبخششناختیبیعدالتی بخشهیجانیبیعددالتی
نیزبسیارمهماست جاییکهحتیمصدرفکننددگانبرخدوردارازمزایدایقیمتدیهدم
ممكناستاحساسگناهکنندد(ژیداوهمكداران .)9005عددالتبدهمعندای:قضداوت
خروجی/دریافتیویافرآیندیبرایرسیدنبهخروجی/دریافتیاستکهمنطقی قابل
قبولوعادالنهباشد.معموالمصرفکنندگانتمایلدارندتاهزینههایفروشندهراپایین
ترازحدواقعیتخمینبزنند(بولتنوهمكاران .)9001عدالت صداقتیپذیرفتهشدده
استکهمیتواندرویرفتارهدایمصدرفکنندده(ماننددمیدزانرضدایتووفداداریاو)
تاثیرگذارباشد.دركمشتریازعدالتقیمتدی یكدیازمحدركهدایاصدلیرفتداریاو
میباشد(مارتینوهمكداران .)9002درکدل عددالتیدابدیعددالتیدركشددهروی
هایمصرفکنندهتاثیرگذاراست(ژیاوهمكاران  .)9005

عكس 
العمل

احساسبیعدالتیزمانیاتفدا مدیافتددکدهمصدرفکننددگاندرموقعیدتمقایسده
میگیرند یعنیخودرابادیگرمصرفکننددگانمقایسدهمدیکنندد.برخدی
اجتماعیقرار 
پژوهشها ازنظریهعدالتاجتماعی4ونظریهمطلوبیتمعامله5بدرایبررسدیبدیعددالتی

استفادهکردهاند.مصرفکنندگانهنگاممواجهباتبعیضهایقیمتی بهسدرعتبدهفكدر
بیعدالتیموجدودمدیافتندد(وووهمكداران .)9019عددالتتدوزیعی6باعدشمدیشدود
مصرفکنندهقیمتدریافتیراباقیمتپیشنهادشدهبهدیگران قیمتخدردهفروشدانو
سوداحتمالیخردهفروشان مقایسهکردهواحساسعدالتیابیعدالتیکندد.درعددالت
توزیعی مصرفکنندهعدالتتوزیدشدهبینخودودیگرانرادیدهومقایسهمیکند(کدو
وهمكدداران .)9017هنجارهددایاجتمدداعیارتبدداطنزدیكددیبدداعدددالتاجتمدداعیدارنددد.
هنجارهایاجتماعی قوانینعدالت7هستند.وقتیقوانینبشكنند هدرفعدالیتیناعادالنده
خواهدبود.درصورتیکهقیمتگدذاریفروشدندههنجارشدكنانهباشدد اعتمداد8وعددالت
کنندهراافزایشمیدهد(گاربدارینوو


مصرف
دركشدهراکاهشدادهورفتارهایتنبیهی9
مكسول .)9010دركاینكهواقعامصرفکنندگاندرچدهشدرایطیاحسداسبدیعددالتی
میکنند بسیاردشواراست.عواملمختلفدیمدیتوانددرویایدنبدیعددالتیدركشدده
تاثیرگذارباشدکهتبعیضهایقیمتدیازمهدمتدرینهدایآنهاسدت(فرنانددزوکداالموت 

 |95فصلناهم علوم مدرییت اریان|سالچهاردهم شماره 45تابستان 1129

.)9017پذیرشتغییرقیمتازسویمصرفکنندگانتاحدودزیادیبدهپدذیرشعادالنده
بودناینقیمتهابستگیدارد.مقایسهمصرفکنندهبینقیمتپیشنهادیوقیمدتمرجدد

خودمهماست(لیوسدای .)9002بدیعددالتیدركشددهدرشدرایطمختلفدیایجداد
میشود امایكیازوضعیتهاییکهاحتمالزیدادیبدرایبدیعددالتیدركشددهوجدود
دارد زمانیاستکهمشتریانباقیمتهایمختلفبراییکمحصولمواجهمیشدوند.بدا
توجهبهعدالتتوزیعی مصرفکنندهبرایشناساییاینكهقیمتپیشنهادیبدهاونسدبت
بهدیگرانعادالنهاستیاخیر درگیرفرآیندهایفكریوشناختیمیشود(وگلوپداول 
.)9014اسدتراتژیتبعددیضهددایقیمتددینسددبتبدهدیگددرسیاسدتهددایقیمددتگددذاری
حساسدیتهددایبیشددتریدارد.یعنددیامكدداناینكددهمصددرفکنندددگانپددسازمواجددهبددا
عدالتیشوندبیشترازسایراستراتژیهایقیمتگدذاریاسدت

تبعیضهایقیمتیدچاربی
(فسناچتوآنترهابر .)9017ممكناستمصرفکنندهبرایقضداوتعادالندهبدودنیدک
قیمت ازارزشدركشدهومقایسهبادیگرقیمتهااستفادهکند.همچنینمصرفکنندده
براساستجربیاتقبلی یکارزشحدودیبرایمحصوالتوخدماتدریافتیقائلاسدت
کهدرتخمدینقیمدتپیشدنهادیکمكدشمدیکندد(فرگوسدنواللدن .)9011یكدیاز
معیارهایاصلیمصرفکننده مقایسهقیمتهایفعلدیبداقیمدتهدایقبلدیسدازمانیدا
تجربیاتقبلیخوداستکهدرحقیقتشاملقیمتهایمرجدمصدرفکننددهمدیشدود.
مصرفکنندگانمقایسهاجتماعیهمانجاممیدهند(ماتیووچوی .)9004ممكناسدت
افزایشقیمتمعینیدریکوضعیتعادالنهیاناعادالنهباشد.یكیازمهدمتدرینعوامدل
تاثیرگذاردراینوضعیت تطابقاینافزایشقیمتیباهنجارهایاجتماعیاست(هاندگو
همكاران .)9004مصرفکنندگانبهسرعتبیعدالتیراشناساییمیکنندد.درحقیقدت
ممكناستمصرفکنندگانتمایلبیشتریبهشناساییبیعدالتیداشتهباشندوعادالنده
بودنشرایطرابهنوعیشرایططبیعیتشبیهکنند.بنابراینهنگاممواجههباتبعیضهدای
قیمتیتمایلبیشتریبهدركبیعدالتیخواهندداشت.عواملدیگدریهمچدونهیجدان
تواندرویایندركمصرفکنندگانتاثیرگذارباشد(گراسیوالوهمكاران  .)9019


هممی
میتوانوضعیتروانشناختیتعریفکردکهازارزیابیشناختیرویددادهایدا
هیجانرا 
افكارفردایجادمیشود.هیجانماهیتیپدیدارشدناختیداردوبدافرآینددیفیزیولدوژیكی
همراهاستکهبازتابفیزیكیدارد مانندغم شادیوغیره.بازاریاباناز7هیجداناصدلی
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درفعالیتهایخوداستفادهمیکنند:عشق شادی تعجدب عصدبانیت نداراحتیوتدرس
(لیوسای .)9002بعدازدورانطوالنیکهمصرفکنندگان انسانهایمنطقدیدرنظدر
میشدندکهتصمیماتاصولیبرایکاالهایسودگرایانهمدیگیرندد دردهدههدای
گرفته 
اخیر پژوهشگرانبدهمطالعدههیجانداتبرانگیختدهشددهتوسدطمحدركهدایبازاریدابی 
محصوالتوبرندهاپرداختهاند.هیجاناتمعموالبدهدودسدتههیجدانم بدتوهیجدان
منفی10تقسیمبندیمیشود هرچندکهبرخیهیجاناتخاصهموجدوددارد(الروسو
استینك( .)9004یكیازتقسیمبندیهایمعروفهیجان مدلتنظیمهیجانمصدرف11
کنندهممكناستدرموقعیتهدای


هایاصلیهیجانکهمصرف
است.اینمدلاک رحالت
.حالتهایاصلیهیجاندراینمددلخشدم 

مختلفبهآنهادچارشودراپوششمیدهد
نارضایتی نگرانی ناراحتی ترس خجالت حسادت تنهایی عشقرومانتیک عوقه صدلح
طلبی رضایت خوشبینی لذت شدورواشدتیا وتعجدبمدیباشدد(ریچیندز .)1226
هیجانبهسطوحمختلفیتقسیممیشود:هیجدانهدایسدطحاول:شداملواکدنشهدای
فیزیولوژیكیمانندتغییرسرعتضربانقلب فشارخون تعدر وازایدنقبیدلکدهبدرای
کند.اینواکنشهاموجبسازگاریبدنباتغییدرات

پشتیبانیازفعالیتهایبدنتغیی 
رمی

شوند.هیجانهایسطحدوم:رفتداریخودانگیختدهومعندی


محیطیوحفظتعادلآنمی
دار مانندحاالتچهره حرکاتسرودستوازاینقبیدلکدهبدهمنظدورهمداهنگیبدا
هایسطحسوم:تجربهذهنیبیواسطهومستقیمکدهحتدیممكدن


.هیجان
اجتماعاست
استغیرمستقیموبهصورتبازخوردواکنشهایدیگرتجربهبشود.اینشكلازهیجانرا

عاطفههممینامند(چادهوری  .)9007

وقتیافرادباتبعیضقیمتیمواجهمیشوند ممكناسدتاحسداسمنفدیداشدتهو
دچارعواطفوهیجاناتمنفیشوند(وووهمكاران .)9019درزمدانتبعدیضقیمتدی 
عدالتیکند.ایناحساسبیعدالتیرویهیجاندات

مصرفکنندهممكناستاحساسبی
مصرفکنندههمتاثیرگذاراست.مصرفکنندهطییکفرآینددشدناختی ممكدناسدت
دچارهیجاناتمنفیشود(وگلوپاول .)9014امروزهمصرفکنندگانصرفابدهدنبدال
مزایددایمددادینیسددتند امددروزهآنهددابددهدنبددالمزایددایهیجددانیمددیباشددند.هیجددان
مصرفکنندهرویرفتاراودرفضایخریدتاثیرمستقیمدارد(داسووارشدنیا .)9016
بهطورکلقیمت گذاریدارایابعدادمختلفدیاسدتکدهبُعددهیجدانی ازمهدمتدرین
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د.قیمتازنظرمصرفکنندده

هایباالترمیتواندهیجاناتمنفیایجادکن

آنهاست.قیمت
محركپیچیدهایاستکهنیازمندواکنشهدایپیچیددهاسدت(گراسدیوالوهمكداران 
هایزیرپیشنهادمیشود :

.)9019باتوجهبهمطالبگفتهشده فرضیه

کنندگانمحرومازمزایایقیمتیبیشترینبیعدالتیدركشددهرا

فرضیهاول:مصرف
بهترتیبدرتبعیضقیمتیمستقیمبرخدوفهنجارهدایاجتمداعی تبعدیضقیمتدی
مستقیممطابقباهنجارهایاجتماعیوتبعیضقیمتیغیرمستقیمتجربهمیکنند .

فرضیهدوم:مصرفکنندگانبرخوردارازمزایایقیمتی بیشترینبیعدالتیدركشده
رادرقیمتگذاریبرخوفهنجارهایاجتماعیتجربهمیکنند.آنهدابدیعددالتیدرك
شدهکمتریبرایتبعیضقیمتی غیدرمسدتقیموتبعدیضقیمدتمسدتقیممطدابقبدا
هنجارهایاجتماعیتجربهمیکنند .

مصرفکنندگانمحرومازمزایایقیمتدیبیشدترینهیجدانمنفدیرابده

فرضیهسوم:
ترتیبدرتبعیضقیمتدیمسدتقیمبدرخدوفهنجارهدایاجتمداعی تبعدیضقیمتدی
ستقیممطابقباهنجارهایاجتماعیوتبعیضقیمتیغیرمستقیمتجربهمیکنند .

م
فرضیهچهارم:مصرفکنندگانبرخوردارازمزایایقیمتی بیشدترینهیجدانمنفدیرا
درقیمتگذاریبرخوفهنجارهدایاجتمداعیتجربدهمدیکنندد.آنهداعواطدفمنفدی
کمتریبرایتبعیضقیمتغیرمستقیموتبعیضقیمتمستقیممطابقبداهنجارهدای
اجتماعیتجربهمیکنند .

تمایلبهخریددوبارهوتبلیغشفاهی 
12

تبعیضهایقیمتیمیتواندرویتمایلبدهخریدددوبداره مشدتریانتاثیرگدذارباشدد.
کنندگانمحرومازمزایایقیمتیکهدرمعرضتبعیضقرارگرفتهاند تبعدیضرا

مصرف
ناعادالنهدانستهوتمایلکمتریبهخریددارند.رضایتمشتریمیتواندرویتمایلبده
خریددوبارهاوتاثیرگذارباشد.باتوجهبهاینكهتبعیضقیمتیمیتواندتداثیرم بدتیدا

منفیرویرضایتمشتریداشتهباشد بنابراینتبعیضقیمتیبهصدورتغیرمسدتقیم
هددمرویتمایددلبددهخریدددمشددتریتدداثیرگددذاراسددت(فرناندددزوکدداالموت .)9017
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تبعیضهایقیمتیرویتمایلبهخریددوبارهتاثیرگذاراست.ایناثرگذاریدرکسبو
کارهایآنویننسبتبهکسدبوکارهدایآفویدنکمتدراسدت(فسدناچتوآنترهدابر 
.)9017بهطورکل هرچهسوددریافتیمصرفکنندهازیکمعاملهبیشترباشد بیشتر
تمایلداردتاخریدشراتكرارکند(وووهمكاران .)9014اگرقیمتهامتفاوتباشدد 
ممكناستانتظاراتشانبرآوردهنشدهوکاهشرضدایتداشدتهباشدند.ایدنفرآیندددر
نهایتمیتواندمنجربهایجادحسبیعدالتیوکاهشتمایلبهخریدمجددشود(وگل
وپاول .)9014سیاستقیمتگذاریهمبهطورمسدتقیموهدمبدهطدورغیرمسدتقیم
رویخریددوبارهاثرگذاراست.اگرمصرفکنندهتصویرمناسبیازقیمتهایفروشدگاه
داشتهباشد احتمدالبازگشدتویبدرایخریددمجدددافدزایشمدییابدد(گراسدیوالو
همكاران  .)9019
تبعیضهایقیمتیرویتمایلبهتبلیغشفاهی13همتاثیرگدذاراسدت(.فسدناچتو
آنترهابر .) 9017یكیازعوامدلتاثیرگدذاررویارتبداطشدفاهی عامدلقیمدتاسدت.
قیمتهارویمشتریانیکهبرایاولینبارازبرندخریدمیکنند تاثیرشدیدتریدارندد.
هرچندعواملیهمچونحساسیتقیمتیافرادرویمیزاناینتاثیرگذارینقشدارد با
اینحالتفاوتهایقیمتیمیتواندباعشتحریکمصرفکنندهبهانتقالاینتجربدهبده
دیگرانباشد.رفتارپَساخریدمصرفکنندهمیتواندتحتتاثیرقیمتهایپیشنهادشدده
باشد.مشتریانقدیمیکهمیزانیازوفاداریبهبرندرادارند احتماالازتبعدیضقیمتدی
یگیرند.قیمتهایپیشنهادشدهبهمصرفکننددهمدیتوانددرویتبلیدغ
تاثیرکمتریم 
شفاهیاوبهدیگرانتاثیرم بتیامنفیداشتهباشد.بااینحدالتبعدیضقیمتدیروی
مصرفکنندگانقدیمیتاثیرمنفینخواهدداشدت(مداتزلروهمكداران .)9012عوامدل
زیادیهمچونهیجانمصرفکنندهمیتوانددرویتبلیدغشدفاهیاثرگدذارباشدد.ایدن
عواملمصرف کننددهرابدهسدمتتبلیدغم بدتیدامنفدیبرنددبدهدیگدرانمدیبدرد.
کنندگانیکهخریدخوبیداشتهاند معموالتمایلبیشتریبهتوصیهم بتبرندد

مصرف
بهدیگراندارند.بااینحالحتیافرادیکدهقیمدتبداالتریهدمپرداخدتمدیکنندد
میتوان ندتوصیهم بتداشتهباشندکدهایدنامدرتحدتتداثیرعوامدلمتعددددیگدری

همچونهیجاندركشده تعیینمیشود(ورکیجیكداودیوت .)9012بداتوجدهبده
هایزیرپیشنهادمیشود:

مطالبفو فرضیه
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فرضیهپنجم:درهمهانواعتبعیضقیمت مصرفکنندگانبرخوردارازمزایایقیمتدی
نسبتبهمصرفکنندگانمحرومازمزایایقیمتی تمایلبیشدتریبدهخریدددوبدارهاز
فروشندهوتبلیغشفاهیم بتدارند .
فرضععیهششععم:بددرایمصددرفکنندددگانمحددرومازمزایددایقیمتددیدرحالددتتبعددیض
غیرمستقیم تمایلبهخریددوبارهبیشترینسبتبهدوحالتتبعیضمستقیموجوددارد .
فرضعیههفععتم:بدرایمصددرفکننددگانمحددرومازمزایدایقیمتددیدرحالدتتبعددیض
غیرمستقیم تبلیغشفاهیم بتبیشترینسبتبهدوحالتتبعیضمستقیموجوددارد .
ارزشدرکشده 
ارزشدركشده نسبتیاستبینمزایایکسبشدهمشتریوهزینههاییکهاوبدرای
کسبمزایامتحملشدهاست.درحقیقتارزشدركشدهدارایدوبُعدکمیوکیفدی
است.ارزشدركشدهبازتابیازسودخالصبدستآمدهازخریدمصدرفکننددهاسدت.
اینسودخالصازتفاوتدستاوردهایاو(مانندکارکردمحصولخریداریشدهومیدزان
رضایت)وضررهایاو(پولازدسترفته هزینهجستجووهزیندههدایفكدریانتخداب
محصول)بدستمیآید.هرچههزینههایمادیومعنویمصدرفکننددهافدزایشیابدد 

مییابدد.ارزشدركشددهمدیتواندددردومرحلدهپدیشاز
ارزشدركشدهاوکاهش 
خریدوپسازخریدبرایمشتریایجادشدود(وووهمكداران .)9014نسدبتعایددی
مشتریبههزینههاییکهانجاممدیدهدددرموفقیدتسدازماننقدشبدهسدزاییدارد.

فروشندههمبایدتاجاییکهبرایشامكدانپدذیراسدتاجدازهدهددارزشدركشدده
مشتریافزایشیابد.درزماناجرایاستراتژیقیمدتگدذاریتبعیضدی قیمدتمرجدد
مصرفکنندهمیتواندرویارزشدركشدهتاثیرگدذارباشدد(وگدلوپداول .)9014از
نظربرخیازمصرفکنندگان قیمتپایینارزشمحسوبمیشود برخیدیگدرمزایدای
میدانندودیگرانکیفیدتمحصدوالتوخددماتارائدهشددهراارزش
دریافتیراارزش 
میدانند.ارزشدركشده ارزیابیکلیمصرفکنندهازارزشخالصدریافتیاسدتکده

بهارزیابیاوبینآنچهدریافتمیکند(مزایا)وآنچهپرداختمیکند(هزینههایمدادی
ومعنوی)بستگیدارد(گراسیوالوهمكاران .)9019درتبعیضهایقیمتیبایدتدوش
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شودکهقیمتپیشنهادشدهارزشدركشدهمشتریراکاهشندهد.درحقیقتیكدی
ازعواملیکهباعشافزایشهزینهسازمانهنگاماجرایتبعیضقیمتیمیشود کداهش
ارزشپیشنهادیودرنتیجهکاهشتمایلبهخریددوبدارهودرنهایدتازدسدترفدتن
مشتریوکاهشسوداست.مصرفکندگانتمایلدارندکهقیمتپیشدنهادیبدهآنهدا
مشابهویكسانباشد(وگلوپاول .)9014بداتوجدهبدهایدنتوضدیحات فرضدیهزیدر
پیشنهادمیشود :


فرضیههشتم:بدرایمصدرفکننددگانمحدرومازمزایدایقیمتدیدرحالدتتبعدیض
غیرمستقیم ارزشدركشدهبیشتریرانسبتبهتبعیضمستقیممطابقباهنجارهدای
اجتماعیوتبعیضقیمتیبرخوفهنجارهایاجتماعی تجربهمیکنند .
قیمتمرجع 
قیمتمرجدعبارتاستازنوعیانتظارقیمتپیشبینیشدهکدهبدهوسدیلهتجربدهی

کنندگانومحیطفعلیخریدشكلمیگیرد تعریدفمدیشدود(.بیسدوازو

قبلیمصرف
).قیمتمرجددرونیقیمتیاستکهازنظرمصرفکننددهعادالندهاسدت.

بیلیر 1221
قیمتمرجد قیمتیاستکهمصرفکنندهانتظارداردبپردازد.تفاوتبدینقیمتدیکده
پرداختهوقیمتیکهانتظارداردبپردازد مطلوبیتمعاملدهرابدرایاوتعیدینمدیکندد
(تالر .)9017قیمتمرجدمصرفکننده قیمتیاستکهازنظرمصرفکنندهطبیعدیو
هایمرجدمیتوانندازسهطریقتولیدشوند:ازمقایسهقیمدت

معمولیمیباشد.قیمت

تبلیغشدهباقیمتیکهخردهفروشقبوبراییککاالاخذکردهاست مقایسهقیمدت
هاییکهدیگرخردهفروشان(رقبا)درهمانمنطقهبرایهمدانکداال

تبلیغشدهباقیمت
اعومکردهاندومقایسهقیمتتبلیغشدهباقیمتیکهتولیددکننددهبدهخدردهفدروش
پیشنهاددادهاست(احمداقلووهمكاران  .)9015
بهدونوعتقسیممیشود:قیمتمرجددبیروندی14وقیمدتمرجدددروندی.15

قیمتمرجد
قیمتمرجدبیرونی تحتتاثیرعواملمحیطیماننداظهاراتفروشنده تبلیغاتوقیمدترقبدا
قرارداردومیتواندمنجربهخریدهایتكانشی16شود.قیمتمرجددروندی بدراسداستجربده
خریدهایقبلیمصرفکننددهیدااطوعداتجدانبیویدرمدوردارزشیدککداالیداخددمات

مشخص شكلمیگیردوتغییرمیکندد.همچندینایدنقیمدتمدیتوانددتحدتتداثیرسدود
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احتمالیفروشندههمقراربگیرد.بااینكهمصرفکنندگانمعموالسوددقیقفروشندهراازیدک
محصولیاخدماتنمیدانند امادراک رمواردتصدویریهرچنددغیرواضدح ازسدودتخمیندی

فروشندهخواهندداشت.درحالتتبعیضقیمتی وقتیمصرفکنندگانباقیمتهایپایینتدر
مواجهمیشوند ایناحساسرامیکنندکهفروشندهحاشیهسدودبداالییداشدتهکدهتوانسدته
قیمتهارابرایبرخیازافرادکاهشدهد(وووهمكداران .)9019قیمدتمرجدددروندی بدر
اساسرجوعقیمتهایقبلیدركشدهوقیمتمرجدبیرونی براسداسقیمدتهدایکندونی
ارائهشدهدرقفسهفروشگاههااست(اوئست .)9011مصدرفکننددگانبدرایبررسدیعادالنده
بودنیکقیمت معموالازقیمتمرجداستفادهمیکنند.آنهاقیمدتپیشدنهادیرابداقیمدت
مرجدوقیمتیکهدربازارمعاملهانجاممیشود مقایسدهمدیکنندد(کدووهمكداران .)9017
تبعیضقیمتیمیتواندتحتتاثیرقیمتمرجدقرارگیردزیرامصدرفکننددهبوفاصدلهپدساز
مشاهدهقیمت بهسرعتقیمتپیشنهادیراباقیمتمرجدخودمقایسدهمدیکندد(هاندگو
همكاران .)9004مصرفکنندگانترجیحمیدهندقیمتیدریافتکنندکهنسدبتبدهتصدویر
قیمتیکهدرذهندارندکمترباشددونسدبتبدهقیمدتهدایبیشدترواکدنشمنفدینشدان
میدهند(همیلتونوچرنو .)9011دراینپژوهشقیمتمرجددداخلدیمدوردبررسدیقدرار
هایزیرپیشنهادمیشود :

گرفتهاست.باتوجهبهمطالبفو فرضیه

فرضیهنهم:مصرفکنندگانمحرومازمزایایقیمتدیکدهبداتبعدیضقیمتدیمواجده
مددیشددوندوقیمددتپیشددنهادیکمتددرازقیمددتمرجدددداخلددیآنهاسددت نسددبتبدده
مصرفکنندگانمحرومازمزایایقیمتیکهباتبعیضقیمتیمواجهمیشدوندوقیمدت
پیشنهادیبیشترازقیمتمرجدداخلیآنهاست هیجانمنفیوبیعددالتیدركشدده
کمترتجربهمیکنند .

مصرفکنندگانمحرومازمزایایقیمتدیکدهبداتبعدیضقیمتدیمواجده

فرضیهدهم:
میشوندوقیمتپیشنهادیکمترازقیمتمرجدداخلیآنهاست درحالتتبعیضغیر
مستقیم هیجانمنفیوبیعدالتیدركشدهکمتریرادرمقایسهبداتبعدیضقیمتدی
مستقیممطابقباهنجارهایاجتماعیوتبعیضقیمتدیمسدتقیمبدرخوفهنجارهدای
اجتماعیاحساسمیکنند .
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فرضیهیازدهم:مصرفکنندگانمحرومازمزایایقیمتیکهباتبعدیضقیمتدیمواجده
مددیشددوندوقیمددتپیشددنهادیکمتددرازقیمددتمرجدددداخلددیآنهاسددت نسددبتبدده
مصرفکنندگانمحرومازمزایایقیمتیکهباتبعیضقیمتیمواجهمیشدوندوقیمدت
پیشنهادیبیشترازقیمتمرجدداخلیآنهاست تمایلبهخریددوبارهوتبلیغشدفاهی
م بتبیشتریتجربهمیکنند .
فرضیهدوازدهم:مصرفکنندگانمحرومازمزایایقیمتیکدهبداتبعدیضقیمتدیمواجده
میشوندوقیمتپیشنهادیکمترازقیمتمرجدداخلیآنهاست نسبتبهمصرفکننددگان
محرومازمزایایقیمتیکهباتبعیضقیمتیمواجهمیشوندوقیمدتپیشدنهادیبیشدتراز
تجربهمیکنند .

قیمتمرجدداخلیآنهاست ارزشدركشدهبیشتری
مطالعه.1تبعیضقیمتیوحالتنابرابری 
مطالعهنخستبهمنظوربررسی1X9طرحعاملیتصادفیوباهدفآزمونفرضیههدای
اولتاهشتمپژوهشاجراشد.دراینمطالعهدومتغیرمستقلتبعیضهایقیمتدی(در
1سددطح)وحالددتنددابرابری(در9سددطح)دسددتكاریشدددند(وووهمكدداران .)9019
همچنینازمشارکتکنندگانخواستهشدتابدراسداسسدناریویارائدهشددهورفتدار
احتمالیخوددریکمرکزخرید پرسشهاراپاسخدهند.متغیرهدایبدیعددالتیدرك
شده هیجانمنفی تمایلبهخریددوباره تمایلبهتبلیغشدفاهیم بدتوارزشدرك
شدهنیزمتغیرهایوابستهبودند(فسناچتوآنترهابر 9017؛وگلوپداول 9014؛ووو
همكاران 9019؛گاربارینوومكسول .)9010ابزارهایاستفادهشدهدرهدردومطالعده
اولودوم ابتدابهزبانفارسیترجمهوبومیسازیشدند سپسبابرگردانددنمجددد
بهزبانانگلیسیبهکمکمترجمدوزبانهازسازگاریمعناییآنهااطمینانحاصدلشدد.
سپسباهدفپایاییپرسشنامهوقابلدركبودنسدناریوها پدیشآزمدونبدراسداس
مقیاسپنجگزینهایلیكرت(1بهمعنایکامومخالفو4بهمعنایکاموموافدق)روی
نمونه90نفریانجامشد.هدفازانجاماینکار اطمینانازقابلفهمبودنسدناریوهاو
پرسشهابود.باتوجهبهتعدادکمگویههدایسدنجشمتغیرهدایوابسدتهپدژوهش(ده
امكانپذیرنبود.بههمیندلیلیکآلفدای
گویه)محاسبهآلفایکرونباخبرایهرمتغیر 
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کرونباخبرایکلپرسشنامهپژوهشمحاسبهشدتامیزانپایداییپرسشدنامهمشدخص
گردد.مقدارآلفایکرونباخبرایکلپرسشنامهمعادل0,69بودکهبرایمطالعاتعلوم
اجتماعیمناسببودهوموردتاییداست .
روشمطالعه 1
پژوهشهایتجربیدرحوزهاقتصادرفتاریوکارکردهایعلدوماقتصدادیدربازاریدابی 

عمومارویقشردانشجوییانجاممی شدوند.دلیدلایدنامدرآگداهینسدبتابداالیآنهدا 

همگنیتقریبیسنوطبقهاجتماعیوتمایلبههمكاریاست(وووهمكداران 9019؛
لیوسای 9002؛کووهمكاران 9017؛هانگوهمكاران .)9004برایایدنمنظدور 
برایهردومطالعهاولودومدانشجویانرشتهمدیریتدانشگاهآزاداسومیواحددهای
علوموتحقیقاتوتهرانجنوبانتخابشدند.برایبرقراریشرطنرمالبودندادههابر
اساسقضیهحدمرکزی یعنیتعددادحدداقل10نموندهبدرایهدرحالدتوهمچندین
استفادهازروندپژوهشهایپیشینتجربی تعداد54آزمدودنیبدرایهدرسدناریوودر

مجموع960آزمودنیبرایمطالعهاولانتخابشددند.ایدننموندهدارایتوزیددنرمدال
(79,9درصدبین91تا11سال 49,4درصددخدانم 71,1درصددمجدردوهمچندین
55,1درصددانشجویکارشناسیارشد 19,2درصدکارشناسیو91درصدددکتدری)
هایمستقلبودنگروهها توزیدنرمالمتغیرهایوابسته(تعداد

بود.بارعایتپیششرط

نمونهبیشتراز10و)K-Sوبرابریواریانسمتغیروابستهدرزیرگدروههدا روشتحلیدل
)برایآزمونفرضیههایمطالعهتجربیاولاستفادهشد .

واریانسیکسویه(ANOVA
یافتههایمطالعه 1

نتایجتحلیلواریانس()ANOVAبرایآزمونفرضیههاییکتاهشتبررسیشد.براسداس
ایننتایج مصرفکنندگاندرهردوحالتمحروموبرخدوردارازمزایدایقیمتدی بیشدترین
بیعدالتیدركشدهرادرتبعیضمستقیمبرخوفهنجارهایاجتماعیتجربهمیکنندکده
بدددینترتیددبفرضددیههددایاولودومپژوهشددگرتاییدددشددد.همچنددیننتددایجنشددانداد
مصرفکنندگانمحرومومصرفکنندگانبرخوردار بیشدترینهیجدانمنفدیرادرتبعدیض
قیمتیغیرمستقیمدركمیکنندکهاینموضوعبرخوفپیشبینیپژوهشگربدود.بندابراین
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فرضیههایسوموچهارمتاییدنشدند.نتایجتحلیلواریانسنشاندادکدهمصدرفکننددگان
برخوردارازمزایایقیمتینسبتبهمصرفکنندگانمحروم تمایلبیشتریبهخریددوبارهو
تبلیغشفاهیم بتدارندد.بندابراینفرضدیهپدنجمپدژوهشنیدزمدوردتاییددقدرارگرفدت.
مصرفکنندگانمحرومدرحالتتبعیضمستقیممطابقبداهنجارهدایاجتمداعیبیشدترین
تمایلبهخریددوبارهراکهاینموضوعبرخوفپیشبینیپژوهشگربدود.همچندینآنهدادر
تبعیضغیرمستقیم بیشترینتمایلرابهتبلیغشفاهیم بتدارندکهاینموضوعهمسوبدا
پیشبینیپژوهشگربود.بنابراینفرضیهششمردوفرضیههفتمتاییدشدند.درنهایتنتدایج
نشاندادندکهمصدرفکننددگانمحدرومبیشدترینارزشرادرتبعدیضغیرمسدتقیمدرك
میکنندکهتاییدفرضههشتمبود.بنابراینپنجفرضیهپژوهشگردرمطالعهاولمدوردتاییدد
)مطالعهاولرانشانمیدهد .

قرارگرفتند.جدول1جزئیاتنتایجتحلیلواریانس(ANOVA
جدول:1نتایجآزمونآنوامطالعهاول 
متغیرهای
وابسته 

منبد 

تبعیضX
محروم 
بیعدالتی

دركشده  تبعیضX
برخوردار 
تبعیضX
محروم 
هیجان
منفی 
تبعیضX
برخوردار 
تبعیضX
نابرابری 
تمایلبه
خریددوباره  تبعیضX
محروم 
تبعیضX
تبلیغ
نابرابری 
شفاهی
تبعیضX
م بت 
محروم 
ارزشدرك تبعیضX
محروم 
شده 

میانگین 

انحراف
معیار 

مجموع
مربعات 

درجه
آزادی 

مربد
میانگین 

تابدفیشر 

سطح
معناداری 

 1,1

 0,949

 11,911

9

 4,716

 9,597

 0/000

 9,16

 0,497

 7,111

9

 1,177

 11,421

 0/000

9

 0,417

 1,114

9

 0,776

 9,164

 0/026

 1,15

 0,699

 0,100

9

 0,140

 0,995

 0,641

 9,64

 0,917

 9,701

1

 9,701

 1,219

 0/052

 9,77

 0,720

 0,011

9

 0,007

 0,019

 0/292

 9,71

 1,110

 16,711

1

 16,711

 15,414

 0/000

 9,99

 1,196

 15,991

9

 6,151

 7,052

 0/001

 9,14

 0,694

 4,116

9

 9,472

 5,190

 0/015

بحثونتیجهگیریمطالعه 1

هاییکتاهشتدراینمطالعهبررسیشدند.درفرضیههاییدکودو تبعدیض

فرضیه
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مسددتقیمبددرخددوفهنجارهددایاجتمدداعیبیشددترینبددیعدددالتیدركشدددهرادر
مصرفکنندگانمحرومازمزایایقیمتیایجادمیکند.دلیلاصلیاینامرایناستکده
اینندوعتبعدیضبدامعیارهداییانجداممدیشدودکدهتداحددودزیدادیتحدتکنتدرل
مصرفکننددهنیسدت.مدواردیهمچدونشهر/کشدورمحدلسدكونت جنسدیت طبقده
اجتماعیوویژگدیهدای ندژادیومدذهبیمدواردیهسدتندکدهتداحددودزیدادیبده
مصرفکنندهمنتقلشدهاندواویاهرگزنمیتواندآنهاراتغییردهدیابااحتمدالکمدی
میتوانداینکارراانجامدهد.درفرضیههایسهوچهدار مصدرفکننددگاندرتبعدیض
غیرمستقیمبیشترینهیجانمنفیرادركکردند.مصرفکنندگانهنگامقرارگیدریدر
معرضتبعیض دراولینواکدنشفروشدندهرامقصدرمدیدانندد.بندابراینعدواملیکده
تواندتحتکنترلفروشندهباشدنیزایجادهیجانمنفیمیکند.اینبددانمعناسدت

می
کهتبعیضقیمتیغیرمستقیم هیجانمنفیبیشتریبرایمصدرفکننددهایجدادکدرده
است.مصرفکنندهانتظارداشتهکهفروشندهشدرایطتبعدیضراقبدلازحضدورویدر
میکردهتااوهمبتواندبداانجداماقدداماتی
محلخریدمحصولیاخدمت اطوعرسانی 
تقریباآسان(مانندعضویتدرباشگاهمشتریان) ازاینمزایایقیمتیبهرهمنددگدردد.
درفرضیهپنجم مصدرف کننددگانیکدهتجربدهخریددخدوبیدارندد(مصدرفکننددگان
برخوردار) تمایلپیدامیکننداینتجربهرادوبارهتكدرارکنندد.همچندینآنهداتمایدل
دارنداینتجربهرابهعنوانیکدستاوردوبُردبرایدیگرانتعریفکردهوبهآنهدانیدز
توصیهکنند.هرچندمصرفکنندگانمحرومهماحتماالهمینکارراانجاممیدهند اما
بهجایتبلیغشفاهیم بت تبلیغشدفاهیمنفدیخواهنددداشدت.درفرضدیهششدم 
مصرفکنندگانهنگاممواجهباتبعیضقیمتیمستقیممطابقباهنجارهدایاجتمداعی 
تمایلبهخریددوبارهبیشترینسبتبهدیگرحاالتدارندد.ایدنندوعازتبعدیضهداتدا
حدودیپذیرفتهشدهاست.بهعنوانم الشهرداریتهرانبااستفادهازهمینتكنیدک 
تبعیضقیمتیرادرقیمتبلیطمترواعمالمیکند.17درفرضیههفتم تبلیغشفاهیاز
رفتارهایپساخریدمصرفکنندهاست.مصرفکنندهپسازخریدومصرفمحصدولیدا
خدمتموردنظر بازخوردیازآنرابهخانواده دوستاننزدیکومخاطبانشبكههدای
اجتماعیمنتقلمیکند.مصرفکنندگانمحدروم درحالدتتبعدیضغیرمسدتقیمایدن
توانندجزوگروهمصرفکنندگانبرخوردارقراربگیرند.بههمدین


احساسرادارندکهمی
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دلیلتمایلبیشتریدارندتااینموضوعرابهعنوانیکمزیدتعمدومیوکلدی بدرای
دیگرانتعریفکنند.شدایددوسدتانوآشدنایانآنهدابخواهنددبداعضدویتدرباشدگاه
مشتریان ازمزایایقیمتدیاسدتفادهکنندد.درفرضدیههشدتم ارزشنسدبتمزایدابده
هاست.دربینمصرفکننددگانمحدروم مصدرفکننددگاندرمواجدهبداتبعدیض

هزینه
قیمتیغیرمستقیمارزشبیشتریرادركمیکنند.دلیدلایدنامدرآناسدتکدهایدن
مصرفکنندگانهزینهمعنویکمتریدارند.دراینندوعتبعدیضاحسداسبدیعددالتی
کمتراستومصرفکنندگانتمایلبهخریددوبارهخودراازدستنمیدهند بههمین
دلیلارزشدركشدهباالتریدارند.ازطرفیاینمصرفکنندگانبهدنبدالاسدتفادهاز
اینمزایادرخریدهایبعدیخودهستند بنابرایناینمعاملهراارزشمندتلقیکدردهو
مییابد .
میدانند.بنابراینارزشدركشدهآنهاافزایش 
ستادهقابلاکتسابرازیاد 
مطالعه.2تبعیضقیمتیوقیمتمرجع 
مطالعهدومبهمنظوربررسی1X9طرحعاملیتصادفیوباهدفآزمونفرضیههاینهدمتدا
دوازدهمپژوهشاجراشد.دراینمطالعهدومتغیرمستقلتبعیضهایقیمتی(در1سدطح)

وقیمتمرجد(در9سطح)دستكاریشدند(کووهمكاران 9017؛وووهمكداران .)9019
متغیرهایمستقلنیزمانندمطالعهاول متغیرهایبدیعددالتیدركشدده هیجدانمنفدی 
تمایلبهخریددوباره تمایلبهتبلیغشفاهیم بتوارزشدركشددهبودندد(فسدناچتو
آنترهابر 9017؛وگلوپاول 9014؛وووهمكداران 9019؛گاربدارینوومكسدول .)9010
دراینمطالعهفقطمصرفکنندگانمحرومدرنظرگرفتدهشددند.یعندیسدناریوهایشدش
گانهدرمطالعهدوم متغیرحالتنابرابریراثابتودرحالتمحرومدرنظرگرفتند .
روشمطالعه 2
همانطوریکهگفتهشدبرایاینمطالعههمازدانشجویانبدهعندوانآزمدودنیاسدتفادهشدد.
برایبرقراریشرطنرمالبودندادههابراساسقضیهحددمرکدزی یعندیتعددادحدداقل10
نمونهبرایهرحالتوهمچندیناسدتفادهازرونددپدژوهشهدایپیشدینتجربدی تعدداد54
آزمودنیبرایهرسناریوودرمجموع960آزمودنیبرایمطالعهدومانتخابشدند.ایدنافدراد
دارایتوزیدنرمال(74,2درصدبین91تا11سال 49,1درصدخدانم 44,2درصددمجدردو
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همچنددین19,4درصددددانشددجویکارشناسددیارشددد 14,4درصدددکارشناسددیو97درصددد
دکتری)بودند.برایمطالعهدومنیزبارعایتپیششرطهدایمسدتقلبدودنگدروههدا توزیدد

نرمالمتغیرهایوابسته(تعدادنمونهبیشتراز10و)K-Sوبرابدریواریدانسمتغیدروابسدتهدر
)برایآزمونفرضیههااستفادهشد .

زیرگروهها روشتحلیلواریانسیکسویه(ANOVA

یافتههایمطالعه 2

نتایجتحلیلواریانس()ANOVAبرایآزمونفرضیههاینهتادوازدهبررسیشدد.درایدن
فرضیههامصرفکنندگانمحرومازمزایایقیمتیدرمواجهبهتبعیضهایقیمتدیوقیمدت
مرجدداخلیخود موردبررسیقرارگرفتند.نتایجنشاندادهنگامیکدهقیمدتپیشدنهادی
بهمصرفکنندگانمحرومازقیمتمرجدداخلیآنهاکمترباشد هیجانمنفیوبدیعددالتی
دركشدهکمتریاحساسمیکنند.ایننتایجتاییدکنندهفرضیهپژوهشگروتاییددفرضدیه
نهماست.نتایجنشانمیدهدهمینمصرفکنندگان(یعنیمصرفکنندگانیکهبدهقیمتدی
پایینترازقیمتمرجدخودروبروشدهاند)درحالتتبعیضمسدتقیمبدرخوفهنجارهدای
اجتماعیبیشترینهیجانمنفیوبیعدالتیرادركمیکنندکهاینبدرخوفپدیشبیندی
پژوهشگربودهوفرضیهدهدمتاییددنمدیشدود.مصدرفکننددگانمحدرومهنگدامیکدهبدا
هایمرجدخودروبرومیشدوند تمایدلبدهخریدددوبدارهوتبلیدغ


هایباالترازقیمت
قیمت
شفاهیم بتکمتریدارندکهاینفرضیهنیزتاییدنمدیشدود.نتدایجتاییددمدیکننددکده
مصرفکنندگانمحرومهنگامیکهقیمتپیشنهادیازقیمتمرجدآنهاکمتراسدت ارزش
بیشتریرادركمیکنند.بنابراینفرضدیهدوازدهدمپژوهشدگرتاییددمدیشدود.جددول9
)مطالعهدومرانشانمیدهد .

جزئیاتنتایجتحلیلواریانس(ANOVA
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جدول:2نتایجآزمونآنوامطالعهدوم 
متغیرهای
وابسته 

منبد 

مرجدX
بیعدالتی تبعیض 


دركشده
تبعیض
Xمرجد 
مرجدX
تبعیض 
هیجان
منفی 
تبعیض
Xمرجد 
تمایلبه
مرجدX
خرید
تبعیض 
دوباره 
تبلیغ
مرجدX
شفاهی
تبعیض 
م بت 
مرجدX
ارزش
دركشده  تبعیض 

انحراف
میانگین 
معیار 

مجموع
مربعات 

درجه
آزادی 

سطح
مربد
تابدفیشر 
معناداری 
میانگین 

 9,42

 10,900  0,216

1

 19,959  10,900

 0/000

 9,12

 0,294

 9,514

9

 1,906

 1,512

 0/000

 9,14

 0,242

 6,192

1

 6,192

 9,947

 0/005

 9,12

 0,926

 9,411

9

 1,976

 1,497

 0/902

 9,75

 0,912

 1,619

1

 1,619

 9,477

 0/110

 9,65

 1,116

 0,697

1

 0,697

 0,491

 0/556

 1,21

 0,699

 4,711

1

 4,711

 11,096

 0/001

بحثونتیجهگیریمطالعه 2
دراینمطالعهنقشقیمتمرجدداخلیرارویرفتارمصدرفکننددهمحدرومازمزایدای
قیمتیدرشرایطتبعیضقیمتیبررسیکردیم.فرضیههاینهتادوازدهدرایدنمطالعده
کنندهایدرشرایط

موردبررسیقرارگرفتند.نتایجفرضیهنهمنشاندادحتیاگرمصرف
تبعیضآمیزقرارگرفتهومحرومباشد میتواندبیعدالتیوهیجانمنفیکمتریدرك
کند.قیمتمرجدداخلیباعشمیشودایناتفدا رخدهدد.دراینجدابدرخوفمطالعده

اول مصرفکنندهمحرومکهدارایقیمتمرجدداخلیاست بیعدالتیوهیجانمنفی
کمتریدركمیکند.ایننقشمهمقیمتمرجد ازجملهعواملیاستکهمیتواندبده
سازمانهادراجرایسیاستتبعیضقیمتیکمککندد.بداایدنحدالدرفرضدیهدهدم
مشاهدهشدکهاختوفبینحاالتمختلدفتبعدیضزمدانیکدهقیمدتپیشدنهادیاز
قیمتمرجدداخلیمصرفکنندهکمتراست تاثیرمعناداریرویبیعددالتیوهیجدان
منفیاونداشتهوکمتربودنقیمتپیشنهادیازقیمدتمرجددداخلدیمصدرفکنندده
محروم موجبایجادبیعدالتیدركشدهوهیجانمنفیمیشدود.درفرضدیهیدازدهم
همقیمتمرجدداخلیبرایمصرفکنندگانیمحرومیکدارکردداشدتکدهبداقیمتدی
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پایینترازقیمتمرجدروبروشدهاند.ایدنموضدوعدرفرضدیهدوازدهدموارزشدرك
شدهآنهاهمتاثیرداشت.قیمتمرجدداخلیباعدشمدیشدودبرخدیتبعداتاحتمدالی
اجرایسیاستتبعیضقیمتی کاهشیابد .
نتیجهگیریکلی 
آنچهمشخصاستمتغیرهایوابسدتهبدهشددتتحدتتداثیردسدتكاریتبعدیضهدای
قیمتی حاالتنابرابریوقیمتمرجدداخلیقدرارگرفتندد.درفرضدیههدایاولودوم
مصرفکنندگانمحروموبرخوردارازمزایایقیمتیتحدتتداثیرتبعدیضهدایقیمتدی 
بیعدالتیزیادیرادركمیکنند.اینیافتههاباپدژوهشهدایوووهمكداران( )9019
هانگوهمكاران( )9004ویسوانتانوهمكاران( )9006بدولتنوهمكداران()9001و
چویوماتیو( )9002همسواست.درفرضیههایسوموچهارمپدیشبیندیپژوهشدگر
مبنیبرتاثیرتبعیضقیمتیمستقیمبرخوفهنجارهایاجتماعیرویهیجدانمنفدی
مصرفکنندگان تاییدنشد.وووهمكاران()9019بهایننتیجدهرسدیدندکدهتبعدیض
مستقیمبرخوفهنجارهدایاجتمداعیبیشدترینتبعدیضقیمتدیراایجدادمدیکندد.
همچنیناینیافتههادرتضادبایافتههایمكسولوگاربدارینو()9010اسدت.امداایدن
نتایجبامطالعهداسووارشنیا()9016وریچینز()1226مطابقتدارد.فرضدیهپدنجم
تاییدیاستبراینكهمصرفکنندگانبرخوردارتمایلبیشتریبهخریددوبدارهوتبلیدغ
شفاهیم بتدارند.اینیافتههانیدزبداپدژوهشوووهمكداران()9014همسدواسدت.
فرضیهششموهفتمتمایلبهخریددوبارهوتبلیغشفاهیم بترامطرحمدیکندد.در
تبعیضمستقیممطابقباهنجارهایاجتماعی بیشترینتمایلبهخریدددوبدارهوجدود
دارد.همچنیندرتبغیضغیرمستقیم بیشترینتمایلبهتبلیغشفاهیبدهدسدتآمدد.
اینیافتههابانتایجماتزلروهمكاران( )9012گراسیوالوهمكداران( )9019مدارتینو
همكاران( )9002پیوهمكاران( )9015کیم()9012وپولروتیلور( )9019همسدو
است.همچنیندرفرضیههشتم ارزشدركشدهدرحالتتبعیضغیرمستقیمبیشدتر
ازدیگرحاالتاجرایتبعیضبود.کوووهمكاران()9017ولیوهمكاران()9012بده
نتایجمشابهدستیافتند.درمطالعهدوموفرضیاتندهتدادوازده تداثیرقیمدتمرجدد
داخلیرویمصرفکنندگانمحرومدرتبعیضهایقیمتیبررسدیشدد.بدهطدورکدل 
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وقتیقیمتپیشنهادیبهمصرفکنندگانمحرومکمتدرازقیمدتمرجددداخلدیآنهدا
باشد هیجانمنفیوبیعدالتیدركشدهکمتریاحساسمیکنند.همچنینتمایلبه
خریددوبارهوتبلیغشفاهیم بتبیشتریداشتهوارزشباالتریدركمیکنندد.ایدن
حجددمازبررسددیتدداثیرقیمددتمرجدددداخلددیدرخددولاجددرایتبعددیضقیمتددی در
پژوهش هایپیشدینمشداهدهنشددهاسدت.امدابرخدینتدایجمطالعداتوووهمكداران

( )9019کددووهمكدداران( )9017بروکسددواوهمكدداران( )9015هانددگوهمكدداران
)بااینیافتههامطابقتدارد .

()9004ودارکهوداهل(9001
پیشنهاداتکاربردی 
استفادهازاستراتژیتبعیض هایقیمتییكیازتكنیکهایقیمتگذاریاسدتکده
درسالهای اخیردرکسبوکارهایمختلفمورداستفادهواقدشدهاست.درایدن
مطالعهتوششدتاعواقباحتمدالی  م بدتومنفدیاجدرایتبعدیضقیمتدیروی
مصرف کنندگانبررسیشود.کسبوکارهاهنگاماجرایقیمت گذاریتبعیضی باید
استفادهازتبعیضقیمتیبرخوفهنجارهایاجتماعیراگزینهآخرخودقراردهند.
اجرایتبعیضبراساسویژگیهاییهمچونمحلسكونت جنسیت ملیدتوندژاد
(کهتقری باتحتکنترلمصرف کنندهنیستوبدهاوارثرسدیدهاسدت) مدیتواندد
ایجادحسبی عدالتیشدیدکردهوباعشانزجدارمصدرف کننددهگدردد.اسدتفادهاز
تبعیضقیمتیغیرمستقیم مانندداسدتفادهازحدقعضدویتدرباشدگاهمشدتریان 
اعطایکوپنتخفیفوتخفیفبراساستعدادخرید میتواندگ زینهاولبرندبدرای
اجرایتبعیض هایقیمتیباشدزیرابی عدالتیدركشدهکمتدریایجدادمدیکندد.
همچنیناجرایتبعیضقیمتدی منجدربدهایجدادهیجدانمنفدیدرهدردوگدروه
مصرف کنندگانمحروموبرخوردارخواهدشدد.ارائدهدلیدلبدرایاجدرایتبعدیض
قیمتیبهعنوانیکراهكاربرایجلدوگ یریازهیجدانمنفدی پیشدنهادمدیشدود.
همچنیناطوعرسانیگستردهخصوصادرروشتبعیضقیمتیغیرمستقیم تاحدد
زیادیجلویهیجانمنفیرامی گیرد.نكتدهکداربردیاینكدهبسدیاریازهیجاندات
(خصوصادرزمینهمحیطیفرهنگایران) آندیوتكانشدیبدودهودرصدورتیکده
مصرفکنندهاز قبلتصویرذهنییاانتظارمواجهبااینشرایطخاصراداشتهباشد 
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هیجانمنفیکمتریبهدست مدی آورد.بدهعندوانیدکنتیجده مصدرفکننددگان
برخوردارازمزایایقیمتیتمایلبهخریددوبارهوتبلیدغشدفاهیم بدتبیشدتری
دارند.سازمان هابایدمسیرروشنیبرایمصرفکنندگانمحروم درنظربگیرنددکده
درصورتطیکردناینمسیر مصرف کنندگانمحرومبتوانندجزومصرفکنندگان
برخوردارقرارگیرند.اینکارمی تواندماندازتبلیغشفاهیمنفیآنهاشدود.برنددها
می توانندهنگاماستفادهازتبعیض هایقیمتیمسدتقیم ازتبعدیضهداییاسدتفاده
کنندکهمطابقب اهنجارهایاجتماعیباشند.اینموضوعخصوصادرزمینهمحیطی
فرهنگایرانبسیارمهماستزیراتابوهاوهنجارهایپذیرفتهشددهاجتمداعی بده
نوعیخطقرمزمردماست.بنابراینضروریاستمعیارهاییبدرایاجدرایتبعدیض
انتخابشوندکهشدكنندهیهنجارهدایاجتمداعینباشدند.همچندینسدازمانهدا
می توانندبااستفادهازشبكههای اجتماعیوافزایشدرگیری19مصرف کنندهبابرند 
اوراتشویقبهبرخوردارشدنازمزایایارائهشدهتوسطبرند نمایند.ایدنموضدوع
بهایندلیلعملیاتیاستکهمصرفکنندگانمحروممی توانندبادنبالکردنایدن
روند خودرابهمر ورجزومصرف کنندگانبرخوردارازمزایدایقیمتدیقدراردهندد.
مصرف کنندگانتحتتاثیرتبعیضقیمتمستقیم(برخوفومطابقبداهنجارهدای
اجتمدداعی) ارزشدركشدددهنزدیددکبددهیكدددیگروبددهطددورمعنددیدارکمتددراز
مصرف کنندگاندرتبعیضغیرمستقیمرادارند.آنهاهزینهروانیبیشتریدادهاندد.
یكیازتبعاتاجرایتبعیضقیمتی تاثیرروانیمنفیرویمصرفکننددگاناسدت.
سازمان هابایدتوشکنندتااینبارمنفیرواندیراتداحددامكدانکداهشدهندد.
مصرف کنندگانبرخوردارازمزایایقیمتیارزشدركشدهبداالییدارندد.امداایدن
موضوعصرفابهایندلیلنیستک هآنهابهدلیلهزینهکمتریکهداشتهاند ارزش
بیشتریدركکردهاند.آنهاازلحاظروانیااحساسبردمی کنندودرلحظهخرید
خدماتومحصوالت نسبتبهمصرف کنندگانمحروماحساسبرتریکردهوارزش
دركشدهباالتریرااحساسمیکنند .
درنهایتمراکزخریدومالهابهعنوانزمینهمحیطدیمدوردبررسدیدرایدنپدژوهش 

میتوانندازنتایجبدستآمدهبهخوبیاستفادهکنند.باتوجهبهطیفگستردهمحصدوالتو

خدماتموجوددراینمراکزچندمنظوره(مانندفضاهایورزشی پردیسسدینمایی هتدل 
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فضدداهایعمددومیوفرهنگددی پارکینددگ شددهربازیسرپوشددیده فروشددگاههددایتجدداریو
هایپرمارکت) امكاناجرایتبعیضقیمتیبهخوبیفراهماست.مراکدزخریددبدااسدتفادهاز
توانندسیستمقیمتگذاریتبعیضیرابهخوبیاجراکنند .

باشگاهمشتریانقدرتمند می
پیشنهاداتبرایپژوهشهایآتی 

باتوجهبهمحدودیتهایزمانی انرژیودسترسی اینمطالعهبهصورتمقطعیانجدام
میتواناینمطالعهرابهصورتطولیودربدازههدایزمدانیطدوالنینیدز
شد.بنابراین 
برگزارکرد.برگزاریاینمطالعهدربازههایزمانیطوالنی شایدحتیمنجدربدهتغییدر
روشپژوهشواستفادهازروشهایطولیمانندمردمنگداریشدود.بدهطدورکدلایدن
پژوهشمیتوانددرصنایددیگراسدتفادهشدود.درایدنمطالعدهرویصدنعتمددیریت
مراکددزخریدددومددالهددابررسددیانجددامشددد.خصوصددادیگددرفضدداهایخدددماتیماننددد
مجموعههایورزشیورستورانها ایرالینهاوخدماتگردشدگریوهتلدداریقابلیدت
اجرایموضوعتبعیضهایقیمتیرادارند.اینپژوهشدرزمینهمحیطیوفرهنگایدران
انجامشدهاست.زمینهمحیطیوفرهنگهرجامعدهایقطعداروینظدراتافدرادتاثیرگدذار
است.همانطوریکهگفتهشد بسیاریازواکنشهایمصرفکنندگانایرانیبهتبعیضهدای
قیمتی خاصِفرهنگایرانیاستوشایداجرایاینپژوهشدرفرهنگیمتفداوت نتیجدهای
متفاوتداشتهباشد.باتوجهبهظهورشبكههایاجتماعیورشدفزایندهکسبوکارهای
هایقیمتییكیازاستراتژیهایبهشددتکداربردیدرفضدایآنویدن

آنوین تبعیض
خواهدبود.بنابراینپیشنهادمیشودتااینپژوهشدرفضایآنوینهمبررسدیواجدرا
شود.یكیازکارکردهاینتایجاینپدژوهشبدرایاسدتفادهدرباشدگاهمشدتریاناسدت.
باشگاهمشتریانخودتوسطبرنامههایوفداداریمشدتریانپشدتیبانیمدیشدود.برخدی
متغیرهایاینپژوهش مانندتبلیغشفاهیم بت درپژوهشهایدیگدربداموضدوعات
دیگربهعنوانمتغیرهایتاثیرگذاررویوفاداریمشتریانبررسیشدهاست .
نوشتها 

پ 
ی
عنوانمقاله:تهراندرحصارمالهایآمریكایی( 1. http://www.taadolnewspaper.ir

)
3. Price Unfairness

2. Price Discrimination

5. Transaction Utility Theory

4. Social Justice Theory
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6. Distributive Fairness

7. Rules of Fairness

8. Trust

9. Punishment

10. Negative Emotion

11. Consumption Emotion Set (CES)

12. Repurchase Intention

13. Word of Mouth (WOM) Intention

14. External Reference Price

15. Internal Reference Price

16. Impulsive Buying

17 Metro.tehran.ir

18. Engagement
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Consumer reponses to price discrimination: An
experimental study
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Kambiz Heidazadeh
Yazdan Mansourian
Abstract

Pricing has always been an important component of marketing.
Price discrimination is one of the attractive pricing strategies to
get the most out of the consumers. But these policies can have a
direct impact on consumer behavior and trigger different
reactions. In this study, the role of price discrimination,
inequality status and reference price in consumer behavior is
discussed. By conducting two experimental studies, 540
management students have engaged and collaborated projects,
the impact of these variables on perceived unfairness, negative
emotions, repurchase intention, positive word-of-mouth and
perceived value in the shopping malls industry was studied. The
results showed that different levels of price discrimination
produced different responses from consumers. However,
indirect price discrimination (using membership fees) is the best
option for enforcing this policy. Internal reference prices can
also moderate consumer reactions. The results of this study can
be used as a practical model for shopping malls (especially for
use in customer clubs).
Keywords: Price Discrimination, Consumer
Reference Price, Customer Club, Shopping Mall
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