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چکیده
امروزه بازاریابان از استراتژیهای متفاوت قیمتگذاری برای کسب ارزش ایجاد شده در بازار
استفاده میکنند ،یکی از این استراتژیها ،استراتژی تخفیف که با قالبهای مختلف قابل اجرا
است ،میباشد .هدف اصلی تحقیق حاضر ،بررسی اثر استراتژیهای تخفیف افزایشی و
کاهشی ،محدودیت مقداری و فشار زمانی بر قصد خرید مشتریان است .تحقیـق حاضر از
لحاظ روش ،توصیفی -پیمایشی و از لحاظ هدف ،توسعهای -کاربردی است .این تحقیق مبتنی
بر یک طرح آزمایشی عاملی با  8سناریوی متفاوت بازی نقش است که در قالب پرسشنامه
میان مشتریان فروشگاههای زنجیرهای شهروند انجام شد .برای تجزیه و تحلیل دادههای
گردآوری شده از  326پرسشنامه ( 16پرسشنامه برای هر سناریو) از نرم افزار  SPSSاستفاده
شد .در این پژوهش برای بررسی اثر معناداری متغیرهای دو عاملی ،استراتژی تخفیف
(افزایشی و کاهشی) ،استراتژی محدودی مقداری (ارائه دو محصول با هم و یا ارائه یک
محصول) و وجود فشار زمانی و عدم وجود فشار زمانی از آزمون تیمستقل استفاده
شده است .در سنجش روایی از روش روایی محتوا ،در تحلیل پایایی از روش آلفای کرونباخ
استفاده گردید .نتایج تحقیق نشان میدهد که تفاوت معناداری بین اثرگذاری استراتژیهای
تخفیف افزایشی و کاهشی بر قصد خرید مشتریان وجود ندارد .اما بین اثرگذاری محدودیت
مقداری و فشار زمانی بر قصد خرید مشتریان تفاوت معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی :استراتژی تخفیف افزایشی و کاهشی ،قصد خرید ،فشار زمانی ،محدودیت
مقداری
* -نویسنده مسئولEmail: Mohsen.nazari@ut.ac.ir :
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مقدمه
تصمیم های قیمتی اهمیت بسیاری دارند؛ چرا که قیمت تنها عنصر آمیختة بازاریابی
(محصول ،ترفیع و توزیع) است که منجر به خلق درآمد میشود؛ قیمت عموماً ارتباط
مستقیمی با تقاضای مصرفکنندگان دارد و به همین علت ،قیمتگذاری بسیار بیشتر
از سایر عناصر آمیختة بازاریابی ،دستکاری میشود؛ قیمتگذاری سادهترین عنصر
برنامة بازاریابی برای تغییر است و بسیاری از بازاریابان قیمتها را برای انعکاس
شرایط بازار محلی ،تغییر در فروش کل ،ارائه قیمتهای مختلف برای مشتریان متفاوت
توسط فروشندگان آنالین یا ایجاد وفاداری مشتری ،تنظیم کرده و به راحتی تغییر
میدهند؛ قیمت یکی از ابزارهای اصلی برای نشان دادن کیفیت به مشتریان است و اگر
مشتریان اطالعات دیگری در خصوص محصول نداشته باشند ،قیمت باالی یک
محصول را نشان دهندة کیفیت بهتر آن میدانند (نظری و قزلباش.)9310 ،
از سوی دیگر به وجود آمدن فروشگاههای زنجیرهای موجب شد تا مفهوم رقابت قیمتی
تشدید شود .طبق تحقیقات ،پرفروش ترین شرکت دنیا نه یک شرکت نفتی یا خودروساز
است و نه یک بانک یا شرکت بیمه ،بلکه شرکت فروشگاههای زنجیرهای وال مارت
آمریکا می باشد که با فروشی بیش از  066بیلیون دالر (سال  )2691در لیست 066
شرکت بزرگ دنیا ،رتبه اول را به خود اختصاص داده بود و باالتر از همه قرار گرفته
است .به نظر ناتسون و همکاران )2661( 9مهمترین مزیت فروشگاههای زنجیرهای که
در سالهای اخیر ،بر سر آن در حال رقابت میباشند ،قیمت ارزان است و یکی از
استراتژی قیمتگذاری که بعنوان ابزار رقابتی از آن استفاده میکنند استراتژی تخفیف
میباشد .همچنین بانجو و جرمانو ،)2691( 2باور دارند استراتژی قیمتگذاری یکی از
جدیدترین استراتژی کاربردی است که خردهفروشان برای تحریک مصرفکنندگان
برای صرف پول بیشتر بابت خرید محصوالت ،از آن استفاده مینمایند.
در میان انواع ترفیعات فروش ،تخفیف قیمت محبوبیت خاصی دارد ،تخفیف قیمت
میتواند حس خوشایند خرید را افزایش دهد .به طور معمول ،احساس مثبت ناشی از
دالیل مختلف ،میتواند به صورت نظاممند بر قضاوتهای ارزشی افراد اثر بگذارد.
عالوه بر این ،تخفیف در قیمت ممکن است حس منفی پول هدر دادن را که در خرید

1- Knutson
2 - Banjo & Germano
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احساس میشود ،تعدیل کند و به مصرفکنندگان اجازه دهد از مصرف محصول
خریداری شده لذت ببرند )ناستون و همکاران .)2661 ،9انواع استراتژیهای تخفیف
افزایشی و کاهشی به همراه محدودیت مقداری و فشار زمانی یکی از مفاهیمهای اصلی
استراتژیهای قیمتگذاری در بازاریابی است و تاثیر آن بر قصد خرید به تفصیل مورد
مطالعه قرار گرفته است (لی و همکاران2698 ،2؛ فان لین و همکاران2690 ،3؛ کولین بی
و همکاران.)2693 ،1
با توجه به آن ،میتوان به فروشگاههای افق کوروش که با شعار "فروشگاه همواره
تخفیف" در حال فعالیت میباشد ،اشاره نمود .تاکتیکهای دیگری که بازاریابان می-
توانند برای ترغیب و افزایش قصد خرید مصرفکنندگان از آن استفاده نمایند ،ایجاد
محدودیت مقداری و فشاز زمانی در تخفیف ارائه شده میباشد .این محدودیت ایجاد
شده منجر به ارزش دریافتی توسط مصرفکنندگان شده و آنها را به سمت خرید
زود هنگام و بیشتر سوق میدهد ،از سوی دیگر با افزایش فروش سبب کاهش
هزینههای انبارداری فروشگاهها میشود ،که میتوان به عنوان نمونه از سایت نت برگ
که تحت عنوان "سایت تخفیف و خرید گروهی نت برگ" در حال فعالیت میباشد ،نام
برد .این سایت به ارائه محصوالت و خدمات با استفاده از درصد تخفیفهای قابل
مالحظه در یک بازه زمانی معین (اعالن زمان باقی مانده برای خرید بصورت معکوس)
میپردازد ،از این رو سایت نت برگ در حال اجرای استراتژی فشار زمانی تخفیف بوده
است.
همچنین فروشگاههای زنجیرهای شهروند درحال اجرای این نوع استراتژیهای تخفیف
برای برخی از محصوالتی همچون مایع ظرفشویی به صورت بستهی دوتایی با 20
درصد تخفیف میباشند ،در حالی که ارائه تکی این محصول بدون تخفیف قیمتی ارائه
نمیگردد ،از سوی دیگر این محصول جزء معدود محصوالتی است که شرایط الزم
برای عرضه محصول با استفاده از استراتژی تخفیف ،محدودیت مقداری و فشار زمانی
را دارا میباشد .بر این اساس ،مایع ظرفشویی فروشگاه زنجیرهای شهروند را به عنوان
1 - Knutson
2- Lee
3- Yu-Fan Lin
4- Colin
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مورد مطالعاتی منتخب در پژوهش حاضر انتخاب نمودهایم.
بر خالف مطالعات قبلی انجام شده در ایران ،که به بررسی اثر استراتژی تخفیف بر
قصد خرید پرداختهاند ،اما تاثیر آن متغیر همزمان با متغیر محدودیت مقداری ،فشار
زمانی و تخفیف افزایشی و کاهشی بر قصد خرید پرداخته نشده است .از این رو ،بخش
نوآوری این پژوهش نسبت به پژوهش پیشین ،بررسی اثرات معناداری متغیر استراتژی
تخفیف افزایشی و کاهشی ،محدودیت مقداری با ارائه محصول به صورت دوتایی و یا
تکی و وجود فشار زمانی و عدم وجود فشار زمانی به طور همزمان بر قصد خرید،
میباشد .از آنجا که امروزه استفاده عملی از استراتژی تخفیف در فروشگاههای زنجیره
ای در ایران رو به افزایش میباشد ،باید اثرات این استراتژی بر روی مصرفکنندگان
به خوبی شناخته شود تا بتوانند از این استراتژیها به نحو مطلوبتری استفاده گردد،
همچنین در این شرایطی که تمام بنگاهها در حال رقابت بر سر طراحی مناسب
استراتژی تخفیف میباشند و یکی از مسائل بازاریابان این میباشد که از چه ساختار
و چارچوب قیمتگذاری استفاده کنند تا بتوانند بهرهوری و سودآوری بنگاهها را
افزایش دهند .در نتیجه این پژوهش میتواند دیدگاهی مناسبی از اثرات ساختار قیمت-
گذاری بر مصرفکننده به بنگاهها ارائه دهد .در نتیجه در پژوهش فعلی به بررسی
استراتژی تخفیف افزایشی و کاهشی و در کنار آن به بررسی اثرات استراتژی
محدودیت مقداری و فشار زمانی بر تصمیم گیری و قصد خرید مصرفکنندگان
پرداخته میشود.

مبانی نظری پژوهش
استراتژی های تخفیف
استراتژی تخفیف در مشاغل مختلف ،یک روش مذاکره قیمت بین مصرفکننده و خرده
فروش است .و هنگامی که مصرفکننده تصور کند تخفیف ارائه شده ناکافی است،
تمایل و قصد خرید برای آن ها ایجاد نمیشود ،بنابراین خرده فروش را ملزم به افزایش
تخفیف به منظور افزایش تولید و فروش میکند .لیان )9181( ،9سه استراتژی مذاکره
قیمت  UDC ،UICو  UNCرا پیشنهاد میکند که به شرح زیر میباشد:

1- Lynn
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 :9UICدر ابتدا به مصرف کننده تخفیف کمتری ارائه میگردد و سپس در طول زمان
به افزایش تدریجی میانجامد :2UDC .در ابتدا به مصرفکننده یک تخفیف باالتر ارائه
میشود و به تدریج در طول زمان کاهش مییابد :3UNC .یک تخفیف مشابه در طول
دوره تبلیغات به مصرفکننده ارائه میگردد که دستیابی به منافع حاصل از مذاکره
قیمت ،ثابت باقی میماند.
از سوی دیگر محققان کمیابی محصول را مورد بررسی قرار داده و از آن در برنامه-
های تخفیفی برای پیش بینی تصمیمگیری مصرفکنندگان استفاده نمودهاند (بودور و
همکاران .)2690 ،1فان لین و همکاران )2690( 0بیان میکنتد که استراتژی تخفیفی که
نشاندهنده احتمال ارتقای قیمت در آینده باشد ،میتواند مصرفکننده را به فروشگاه
خردهفروشی جذب کند و بنابراین بر ارزش درک شده مصرفکننده تاثیر مثبت دارد
و منجر به افزایش قصد خرید میشود .از این رو ،بسیاری از خردهفروشان ،اطالعات
دقیقی از سطح موجودی ،تغییرات قیمت و استراتژیهای شان را ارائه میکنند ،خرده
فروشان مواد غذایی از این تکنیک در همه محصوالت خود از نان روزانه تا گوشت
بستهبندی شده که تاریخ انقضا آنها نزدیک میباشد ،استفاده میکنند (چانگ و سنگ،0
 ،)2693در حالی که خردهفروشان پوشاک ،فروشگاهها و دخانیات اغلب از برچسبهای
حاوی تخفیفهای آتی و فعلی استفاده میکنند (گروئال و همکاران.)2692 ،1
محدوديت مقداری

2

به نظر جیل و همکاران ،)2668( 1کمیابی به سه نوع میباشد :نخست ،کمیابی در مقدار
به دلیل عرضه (به عنوان مثال :نسخه محدود ،محدودیت در حجم تولید) .دوم ،کمیابی
در مقدار به دلیل تقاضا (به عنوان مثال :اعالن حجم فروش ،به عنوان نمونه؛ تا کنون
 16درصد فروخته شده است ،و مقدار کمی از کاال در قفسه باقی مانده است و تنها

X

1- Utility- Increasing Discount Strategy
2- Utility- Decreasing Discount Strategy
3- Utility- Neutral Discount Strategy
4- Bodor
5 - Fani lin
6- Chang
7- Grewal
8- Limited amount
9- Gierl
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مقدار کاال در انبار باقی مانده است) .سوم ،کمیابی زمانی به دلیل عرضه (به عنوان
مثال :محدودیت فصلی در عرضه ،فقط به طور موقت در دسترس میباشد و فقط تا

X

روز در دسترس است) .برخالف کمیابی مقداری که نتیجه تغییرات تقاضا و عرضه
است ،کمیابی زمانی تنها با عرضه محدود صورت میگیرد.
محصوالت کمیاب نسبت به محصوالتی که موجودی بیشتری دارند ،جذاب تر میباشند
به این دلیل که به مصرفکننده ،حس منحصر به فرد و خاص بودن القا میگردد
(گروئال و همکاران .)9118 ،9وان یی و همکاران )2692( 2معتقد میباشند که مردم در
تالش برای منحصر بودن میباشند و کاالهای کمیاب را انتخاب میکنند تا موقعیتهای
اجتماعی و منحصر به فرد خود را برجستهتر کنند .تحقیقات انجام شده محققان نشان
میدهد ،محدودیت در عرضه سبب افزایش انگیزه مصرفکننده برای خرید یا مبادله
محصوالت میگردد (فان لین و همکاران .)2690 ،3همینطور کولینبی و

همکاران1

( ،)2691باور دارند محدودیت مقداری منجر به افزایش قصد خرید میگردد.
افرادی که تمایل مالکیت کاالهای کمیاب را دارند ،احساسات شخصی منحصر به فرد
خود را بیان می کنند .این منحصر به فرد بودن نسبت به احساساتی که از کمیابی به
صورت طبیعی در یک بازار آزاد ناشی میشود ،تفاوت دارد .همچنین با کمیابی
محصول ،مصرفکننده تصور میکند محصوالت دارای محبوبیت بسیار باالیی می-
باشد .از این رو ،کمیابی ادراکشده منجر به افزایش قصد خرید میشود .همچنین برخی
از کاالهایی که از نوع کاالهای خاص میباشند با توجه به تمایالت اجتماعی برخی افراد،
این کمیابی محصول ،رضایت بخش تلقی میگردد (جیرل و همکاران.)2668 ،0
فشار

زمانی0

در محیط اطالعاتی نامطمئن ،قیمت نه تنها نشان دهنده قربانی شدن (از دست رفتن)
پول است بلکه شاخص کیفیت محصول هم میباشد .کیفیت ادراکشده حاصل از قیمت
در شرایط اطالعاتی نامطمئن ،به عنوان یک حالت پردازش اکتشافی (ناگهانی) 1است که
مصرفکننده را قادر میسازد از عواملی همچون قیمت ،برای ارزیابی کیفیت محصول
1- Grewal
2- Wann-Yih
3 - Fani lin
4- Colin bi
5 - Gierl
6- Time Pressure
7- Heuristic processing
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استفاده کند (راجنش و همکاران .)2663 ،9همچنین کولین بین و همکاران )2693( 2باور
دارند ،هنگامی که مصرفکننده قادر نباشد و یا انگیزه الزم برای پردازش اطالعات
محصول را نداشته باشد ،آنها از قیمت به صورت پردازش اکتشافی 3برای ارزیابی
محصول ارائه شده ،استفاده میکنند .از این رو ،مصرفکنندگان کمتر محصول را به
عنوان شاخص کیفیت در نظر میگیرند ،و بیشتر از قیمت برای ارزیابی کیفیت استفاده
مینمایند (سوری و همکاران.)2663 ،1
به نظر لی و همکاران ،)2698( 0اگر انگیزه الزم برای پردازش اطالعات کم باشد ،یا اگر
وجود داشته باشد ولی ظرفیت پردازش محدود باشد ،پردازش اکتشافی (ناگهانی) پیش-
بینی میشود .در نتیجه پردازش ناگهانی ،منجر به خرید ناگهانی میشود .خرید ناگهانی
به رفتار خرید فوری اشاره دارد و شامل خریدی میشود که مصرفکننده قبل از وارد
شدن به محل فروش قصد خرید آن محصول را نداشته است (راک و فیشر.)9110 ،0
مطالعه کانگ یئول و همکاران ،)2698( 1در خصوص بررسی اثر فشار زمانی بر قصد
خرید و خرید ناگهانی از بین مصرفکنندکان فروشگاهها در فردوگاه بین المللی ،به این
نتیحه دست یافتند که فشار زمانی می تواند بر رفتار خرید ناگهانی و قصد خرید تاثیر
مثبت بگذارد .همچنین یک اقدام خریدی است که بالفاصله در پاسخ به وضعیت خاص
نمایان میشود و برای مصرفکننده کنترل آن بسیار سخت است )لی و همکاران،
 .)2698هادگ )2661( 8بیان میکند ،خرید ناگهانی رفتاری است که مصرفکننده با
تحریک محیطهای خرید و بی توجه به برنامههای خرید قبلی خود ،تصمیم به خرید
فوری میگیرد ،به نظر هاسمن ،)2666( 1خرید ناگهانی اقدامی برای رسیدن به هدف
خاصی نیست بلکه یک اقدامی است که میتواند قصد خرید مجدد و رضایت را به ارمغان
بیاورد؛ خریدهای ناگهانی منجر به احساسات متضادی میگردد ،زیرا مصرفکنندگان
1- Suri, Rajneesh
2- Colin Bi
3- Price-quality heuristic
4- Suri
5 - Lee
6- Rook and Fisher
7- Kang-Yeol
8- Hodge
9-Hausman
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پس از خرید ناگهانی احساس گناه دارند در حالی که در لحظه خرید احساس رضایت
میکنند (گاردنر و راک.)9188 ،9
همچنین چی وی و همکاران )2691( 2بیان می کنند مصرفکنندگان نسبت به محصولی
که دارای استراتژی فشار زمانی میباشد ،اگر آگاهی از برند محصول باالیی داشته
باشند نسبت به زمانی که آگاهی از برند محصول کمتری داشته باشند ،وقت بیشتری
را برای ارزیابی محصول صرف خواهند نمود .با توجه به برخی از پژوهشهای انجام
شده محققان (همچون؛ مائول و همکاران ،)2666 ،3اشاره شده است که فشار زمانی
منجر به کاهش کیفیت تصمیمگیری و کاهش کیفیت ارزیابی و قضاوتها و افزایش
تمایل به ریسک میگردد .با توجه به استداللهای (دیدریچ و برسمایر ،)2663 ،1دو
شاخص اصلی کیفیت تصمیمگیری ،سرعت و دقت در تصمیمگیری است که در حالت
فشار زمانی ،هر دو آنها کاهش مییابد .از دالیل اصلی کاهش سرعت و دقت در
تصمیمگیری ،این است که فشار زمانی مانع ارزیابی دقیق و عمیق اطالعات می شود و
به این اثر از فشار زمانی را " بسته شدن ذهن "0گویند (کوچر و ساتر .)2660 ،0در
ادامه مائول و همکاران )2666( 1باور دارند ،فشار زمانی سبب یک اختالل شناختی
میشود که به عنوان فشار زمانی ذهنی 8نامیده میشود ،که ممکن است دو اثر مازاد
بر افراد ایجاد کند .اول ،ممکن است افکار نگران کنندهای را ایجاد کند ،که سبب مداخله
در توجه به اطالعات مربوطه و کاهش منابع شناختی موجود برای انجام یک فعالیت
شود .دوم ،یک حالتی از هوشیاری ،قدرت ،تردید و فعال شدن ،رخ دهد .تاثیر دوم (یک
نوع تحریک) ،سبب افزایش تالش و انگیزه برای انجام یک فعالیت مشخص میشود.
توسعه فرضیهها و چارچوب مفهومی تحقیق
در حوزه پژوهش حاضر ،مطالعاتی انجام گرفته است ،در ادامه به چند پژوهش که
ارتباط بیشتری با موضوع و زمینه پژوهشی حاضر داشتند و به توسعه فرضیهها کمک
1- Gardner and Roo2- Chih-Wei
3- Maule
4- Diederich and Busemeyer
5- Losing of the mind
6- Kocher & Sutter
7 - Maule
8- Subjective Time Pressure
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میکنند ،اشاره میشود .مطالعه ،نظری و قزلباش ( )9310در خصوص بررسی اثر قالب
بندی 9پیام تخفیف و برند بر صرفهجویی ادراک شده ،کیفیت ادراک شده و قصد خرید
مصرفکنندگان ،به این نتیجه اشاره میکند که برای محصول با ردة قیمت باال ،ارائة
تخفیف قیمت در قالب ریالی و برای محصول با ردة قیمت پایین ارائة تخفیف قیمت در
قالب درصدی ،صرفه جویی ادراک شدة بیشتری را از سوی مصرفکنندگان به همراه
دارد .همچنین قدرت برند در میزان صرفه جویی ادراک شده و کیفیت ادراک شده برای
محصول با ردة قیمت پایین ،تفاوت به وجود میآورد .در نهایت صرفه جویی ادرا شده
و کیفیت ادراکشده بر قصد خرید تأثیر مثبت شایان توجهی دارند .در مطالعه دیگر
مهریان و همکاران ( ،)9310به بررسی ارتباط تخفیف قیمت با قصد خرید مشتریان
محصوالت ورزشی در شهر یاسوج پرداختهاند و یافتههای آنها همبستگی مثبت و
معناداری را بین تخفیف قیمت با قصد خرید مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر
یاسوج نشان میدهد .از این رو ،پیشنهاد میکنند در جهت ارتقاء قصد خرید مشتریان
و جذب آنها از انواع روشهای قیمتگذاری و تخفیف قیمت استفاده شود .همچنین می-
توان به پژوهش میرزایی و نجف زاده ( ،)9313اشاره نمود ،آنها در پژوهششان به
بررسی ارتباط برخی از ابزارهای پیشبردهای فروش (تخفیف قیمت ،کوپن ،نمونه
رایگان ،بسته جایزه و نمایش در فروشگاه) و رفتار خرید ناگهانی پرداختهاند .نتایج
مطالعه آنها نشان داد که تخفیف قیمت و نمایش در فروشگاه بیشترین ارتباط با خرید
ناگهانی را دارد و بسته جایزه و نمونه رایگان ارتباط کمتری را با خرید ناگهانی داشته
است .بنابراین می توان فرضیه زیر را مطرح نمود:
فرضیه اول :اثرگذاری استراتژی تخفیف (افزایشی و کاهشی) بر میزان قصد خرید
مشتریان تفاوت معناداری دارد.
مطالعات انجام شده توسط کولین بی و همکاران ،)2691( 2در بررسی اثرات افزایش
تخفیف مستمر و محدودیت مقداری محصول بر قصد خرید مصرفکنندگان ،آنها به
این نتیجه دست یافتند محدودیت مقداری هم میتواند منجر به قصد خرید و هم عدم

1- Framing Effect
2 - Colin bi

 866نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال يازدهم ،شماره بیست و دوم ،پايیز و زمستان 8932

قصد خرید مصرفکنندگان گردد .وان یی و همکاران )2692( 9بیان میکنند ،یکی از
تمایالت اجتماعی ،دنبال کردن محصوالت منحصربهفرد است .برای تامین رضایت
تمایالت منحصربهفرد مصرف کننده ،معموال محصوالت کمیاب تبدیل به گزینهای جذاب
برای منحصر به فرد بودن ،فرد میشوند .همچنین نتایج پژوهش کولین بی و همکاران
( ،)2693استدالل میشود ،محصوالتی که از لحاظ مقداری دارای محدودیت میباشند،
میتوانند به مصرفکننده حس برتر بودن برسانند که با این وجود بازاریابان با محدود
کردن مقدار محصوالت میتوانند ارزش ادراکی محصوالت ،خدمات و تبلیغات را در
مصرفکننده برای دستیابی به قصد خرید ،افزایش دهند .در این پژوهش ،ما بر آن
شدیم که آیا اثر گذاری محصوالت دارای تخفیف ملزم به محدودیت مقداری (ارائه دو
عدد محصول با هم ،یا تنها ارائه یک عدد محصول) بر قصد خرید تفاوت معناداری دارد
یا خیر؟ بنا براین فرضیه زیر پیشنهاد میگردد:
فرضیه دوم :اثرگذاری محدودیت مقداری (ارائه دو عدد محصول با هم و ارائه محصول
تنها یک عدد) بر میزان قصد خرید مشتریان تفاوت معناداری دارد.
مطالعه (راجنش و مونروئه2663 ،2؛ کانگ یئول و همکاران ،)2698 ،3در خصوص فشار
زمانی در دو سطح باال و پایین (فشار زمانی و عدم فشار زمانی) ،به این نتیجه دست
یافتند که ارزیابی کیفیت محصوالت توسط افراد در شرایط محدودیت زمانی ،کاهش
مییابد و در صورت عدم فشار زمانی و دارا بودن انگیزه الزم برای پردازش اطالعات،
به ارزیابی محصول میپردازند .جیرل و همکاران )2668( 1به این نتیجه دست یافتند،
مصرفکنندگان در شرایط فشار زمانی ،میزان مشخصی از استرس روانی که بر کیفیت
تصمیمگیری خرید شان تاثیر میگذارد ،را تجربه میکنند .همچنین نتایج آنها نشان
میدهد ،استراتژیهای تبلیغاتی که از فشار زمانی استفاده شده است ،هیچ زمان اضافی
برای جستجوی اطالعات و یا مشاوره را به مصرفکننده نمیدهد؛ بنابراین تاثیر مثبت
در افزایش قصد خرید آنها دارد .فان لین و همکاران )2690( 0استدالل میکنند
مصرفکنندگان در شرایط فشار زمانی ،ریسک عملکردی را درک خواهند کرد که

1 - Wann-Yih
2 - Rajneesh & Monroe
3 - Kang-Yeol
4 - Gierl
5 - Fan lin
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باالترین میزان قصد خرید را در پی خواهد داشت .همچنین (لین و وو2660 ،9؛ سیو چو
و همکاران )2691 ،2در یافتههای پژوهش خود اشاره میکنند ،مصرفکنندگان در
مواجه با فشار زمانی ،سطوح خاصی از ریسک را که به صورت تنش و اضطراب که
بر قصد خرید آنها تاثیر منفی میگذارد ،را درک میکنند .بنابراین فرضیه سوم تحقیق
به شرح زیر است:
فرضیه سوم :اثرگذاری وجود فشار زمانی و عدم وجود فشار زمانی بر میزان قصد
خرید مشتریان تفاوت معناداری دارد.
با توجه به این که هدف اصلی تحقیق بررسی اثر استراتژی تخفیف به همراه محدودیت
مقداری و فشارزمانی بر قصد خرید میباشد؛ بنابراین چارچوب مفهومی تحقیق با
توجه به فرضیات بیان شده در بخش پیشین در شکل  9ارائه میگردد.
استراتژی تخفیف

قصد خرید

محدودیت مقداری

فشار زمانی

شکل - 8چارچوب مفهومی تحقیق (برگرفته از مدل های کولین و همکاران8289 ،؛ فان لین و همکاران)8285 ،

روش تحقیق
هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثر محدودیت مقداری و فشار زمانی در استراتژی
تخفیف افزایشی و کاهشی بر قصد خرید مشتریان است ،تحقیق حاضر با توجه به
هدف یاد شده از نوع تحقیقات کابردی محسوب میشود و به لحاظ نوع جمعآوری
دادهها از نوع پیمایشی میباشد .استراتژی اجرایی پژوهش یک طرح آزمایشی عاملی
1- Lin and Wu
2- Hsiu-Ju
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و سناریو های بازی نقش در قالب توزیع پرسش نامه می باشد .طرح آزمایشی مورد
استفاده در این مطالعه یک طرح عاملی  2×2×2با  8سناریوی متفاوت می باشد .عامل
های این طرح شامل سه متغیر استراتژی تخفیف (افزایشی /کاهشی) ،محدودیت مقداری
(ارائه دو محصول /ارائه تنها یک محصول) و محدودیت زمانی (ارائه /عدم ارائه)
میباشد .سناریو های طراحی شده در مطالعه در جدول  9ارائه گردیده است.
جدول  -8جزئیات سناريوهای طراحی شده برای اجرای تحقیق
سناريو

استراتژی تخفیف افزايشی
محدوديت مقداری

فشار زمانی

سناريو

استراتژی تخفیف کاهشی
محدوديت مقداری

فشار زمانی

اول

ارائه دو محصول

ارائه

پنجم

ارائه دو محصول

ارائه

دوم

ارائه دو محصول

عدم ارائه

ششم

ارائه دو محصول

عدم ارائه

سوم

ارائه یک محصول

ارائه

هفتم

ارائه یک محصول

ارائه

چهارم

ارائه یک محصول

عدم ارائه

هشتم

ارائه یک محصول

عدم ارائه

در هر سناریو ،متغیرها به صورت تصویر برای یک محصول ظرفشویی (برای عدم
ایجاد نگرش به برند در پاسخدهندگان ،محصول بدون برند در نظر گرفته شده است)
ارائه شده و در اختیار پاسخدهندگان قرار گرفته و آنها با مشاهده تصویر به
پرسشهای پرسشنامه پاسخ دادهاند .تصویر طراحی شده مربوط به سناریو اول
تحقیق که شامل وجود استراتژی افزایشی تخفیف (در گذشته تخفیف  26درصد بوده،
اما اکنون به  20درصد تخفیف افزایش یافته است) ،ارائه محدودیت مقداری (تنها با
خرید دو محصول با هم میتوان از تخفیف مذکور استفاده نمود) و وجود فشار زمانی
(مهلت زمانی برای بهرهمندی از تخفیف مذکور 26 ،خرداد میباشد) ،مطابق شکل 2
ارائه گردیده است.
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شکل -8محصول طراحی شده تحقیق

جامعه آماری تحقیق شامل تمام مشتریان فروشگاه شهروند منطقه ( 0فروشگاه
فروشگاه جالل آل احمد و بیهقی) بوده است .در این منطقه این شعبه فروشگاه شهروند
مورد برسی قرار گرفت .از آنجا که در تحقیق حاضر از طرح آزمایشی عاملی و
سناریوسازی بازی نقش به عنوان استراتژی اجرایی پژوهش استفاده گردید ،تعداد
نمونه برای تحقیق با توجه به معیار وجود  16نمونه برای هر کدام از سناریو و وجود
 1سناریو در این مطالعه  326نفر تعیین شد .جهت نمونه گیری ،روش نمونه گیری غیر
احتمالی «نمونه در دسترس» استفاده گردید .ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر
پرسشنامه است ،پرسشنامه پژوهش حاضر بر اساس راهنماییهای اساتید خبره و
متخصص در این حوزه طراحی شده است .پرسشنامه مورد استفاده از دو قسمت
تشکیل شده است .قسمت اول پرسشنامه شامل سواالت جمعیت شناختی )جنسیت،
تحصیالت ،سن و )...است و قسمت دوم آن که بخش اصلی پرسشنامه را تشکیل
میدهد ،سواالت مرتبط با متغیر قصد خرید با توجه به تصویر محصول مایع ظرفشویی
ارائه شده به خریداران شامل م شود .قسمت دوم شامل  1سوال (برای محصولی که
به صورت تکی با تخفیف ارائه می شود) و یا  0سوال (برای محصولی که به صورت
بسته دو عددی با تخفیف ارائه میشود) میباشد؛ برای پاسخ به سواالت از طیف لیکرت
 0تایی استفاده شده است ،که گزینههای آن عبارتند از :کامال مخالف ،مخالف ،نه موافق
و نه مخالف ،موافق و کامال موافق.
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در جدول  2سواالت طراحی شده متغیر قصد خرید ارائه شده است .به منظور بررسی
روایی محتوا ،پرسشنامه در اختیار استادان قرار گرفت و اصالحات مد نظر اعمال شد.
برای سنجش قابلیت اعتماد و پایایی نیز ،از آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS

استفاده شد که مقدار آن برای متغیر قصد خرید  6/89به دست آمد و پایایی مناسب
ابزار پژوهش را نشان میدهد.
جدول -8متغیر قصد خريد (تعداد سواالت ،ضرايب آلفای کرونباخ)
متغیر

آلفای کرونباخ

گويه
خرید این بسته را از نظر اقتصادی مقرون به صرفه میدانم.
با توجه به تخفیف در نظر گرفته شده ،تمایل به خریداری این بسته محصول را دارم.
در صورت نیاز به مایع ظرفشویی تمایل دارم تا این بسته از محصول را خریداری

6/89

نمایم.
قصد خرید

احتمال اینکه این محصول را خریداری نمایم بسیار زیاد است.
اگر مقدار نیاز من به این محصول کمتر از مقدار این بسته باشد ،باز هم تمایل به
خریداری این محصول را دارم.

برای بررسی نرمال بودن متغیر قصد خرید از آزمونهای ضریب چولگی و کشیدگی
استفاده شد .خروجی آزمون ضریب چولگی و کشیدگی متغیر قصد خرید تحقیق در
جدول  3ارائه شده است .در صورتی که ضریب چولگی و کشدیگی در بازه ()-2 ، 2
باشند دادهها از توزیع نرمال برخوردار میباشند ،از این رو مقدار چولگی مشاهده شده
متغیر قصد خرید برابر  -6/109است و در بازه ( )-2 ، 2قرار دارد .به این معنااست که
متغیر نرمال بوده و توزیع آن متقارن است .مقدار کشیدگی آن  6/091است و در بازه
( )-2 ، 2قرار دارد .این نشان میدهد توزیع متغیر از کشیدگی نرمال برخوردار است.
از این رو میتوان برای بررسی فرضیههای تحقیق از آزمون پارامتریک (آزمون تک
نمونه ای ،آزمون تی مستقل و آزمون لوین) استفاده نمود.
جدول -9خروجی آزمون ضريب چولگی و ضريب کشیدگی برای متغیر قصد خريد
متغیر

ضريب چولگی

ضريب کشیدگی

نتیجه

قصد خرید

-6/109

6/091

نرمال

يافتههای پژوهش
پس از توزیع پرسشنامه و در نهایت جمعآوری  326نمونه از پرسشنامهها ،اطالعات
توصیفی مربوط به پژوهش کنونی در جدول  1ارائه شده است.
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جدول- 2تعداد و درصد پاسخدهندگان بر اساس متغیرهای مختلف جمعیت شناختی
متغیر

شغل
شغل
سطح درآمد

خصوصی
دانشجو

86
16

26
28/9

سایر

20

8/9

کمتر از 3
میلیون

982

سطح درآمد

غرب
شمال

81
998

21/8
30/1

شرق

18

21/1

جنوب

30

96/1

کمتر از 26
سال

21

8/1

 29تا  20سال

11

21/1

86

20

02
21
20
3

91/1
1/9
1/1
9/1

01
31

96/0

22

0/1

 20تا  36سال

18
916
18
21

21/0
03/9
90
1/0

 39تا  30سال
 30تا  16سال
 19تا 06سال
بیش از 06

سن

تحصیالت

زن

912

03/8

26/1

سن

بین  3تا1
میلیون
بین  1تا0
میلیون
بیش از 0
میلیون
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
سایر

09/0

مرد

918

13/3

جنسیت

دولتی

03

91/1

محل سکونت

آزاد

09

91/9

محل سکونت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

آزمون جامعه میانگین برای بررسی تاثیرگذاری بر قصد خريد
برای بررسی تاثیرگذاری استراتژیهای تخفیف به همراه محدودیتهای مقداری و
زمانی از آزمون میانگین جامعه (آزمون  )tدر محیط نرمافزاری اس پس اس اس
استفاده شد .نتایج تجزیه و تحلیل آزمون میانگین جامعه برای تحلیل استراتژیهای
تخفیف یاد شده (اطالعات جدول )0نشان داد چون مقدار معناداری مشاهده شده
( (sig=6/666از سطح معناداری استاندارد کمتر است ()sig˂6/60؛ بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که میانگین به دست آمده با مقدار مورد آزمون مساوی نیست
استراتژیهای تخفیف افزایشی و کاهشی بر قصد خرید مشتریان تاثیر میگذارد.
جدول  - 5نتايج آزمون میانگین جامعه برای بررسی قصد خريد استراتژی های تخفیف
متغیر

T

درجه آزادی

Sig.

اختالف میانگین

قصد خرید

961//993

391

6/666

3/910

حدود اطمینان
حد پايین

حد باال

3/92

3/21
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برای بررسی اثر استراتژی تخفیف (افزایشی و کاهشی) ،محدودیت مقداری (ارائه دو
عدد محصول با هم و ارائه تنها یک عدد محصول) و فشار زمانی (ارائه و عدم ارائه)
بر قصد خرید مشتریان ،از آزمون مقایسه میانگین (آزمون تی مستقل) استفاده گردید.
نتایج آزمون مقایسه میانگین برای تاثیر متغیرهای یاد شده بر قصد خرید در جدول
0و  1گردآوری شده است.
جدول  - 6شاخصهای کمی قصد خريد در دو حالت متفاوت متغیرهای عامل (سناريو ساز)
حالت

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف

حالت

معیار

دوم

اول

تعداد

انحراف

میانگین

معیار

استراتژی

افزایش

906

3/29

6/061

کاهشی

906

3/91

6/061

فشار زمانی

ارائه

906

3/20

6/006

عدم ارائه

906

3/96

6/023

محدودیت

ارائه

906

3/61

6/001

عدم ارائه

906

3/28

6/060

مقداری

(دو عدد)

تخفیف

(یک عدد)

جدول  - 2نتايج آزمون مقايسه میانگین (آزمون تی مستقل) و آزمون لوين برای بررسی اثر متغیرهای
عامل بر قصد خريد
پیشفرض
متغیر

آزمون تی برای برابری میانگین ها

آزمون لوين

برابری
واريانس

F

Sig.

T

Sig

ها
استراتژی
تخفیف

برابری
عدم برابری

فشار

برابری

زمانی

عدم برابری

محدودیت

برابری

مقداری

عدم برابری

9/61
6/00

6/12

9/06

6/22

2/60

6/90

6/21

تفاوت

حدود اطمینان

میانگین

پائین

باال

6/60

-6060

6/98

9/61

6/21

6/60

-6060

6/98

نتیجه
گیری
عدم
تاثیر
گذاری

2/19

6/69

6/91

6/62

6/20

تاثیر

2/19

6/69

6/91

6/62

6/20

گذاری

-3/30

6/66

-6/26

-6/39

-6068

تاثیر

-3/30

6/66

-6/26

-6/39

-6068

گذاری

همان گونه که خروجی آزمون مقایسه میانگین نشان میدهد برای هر سه متغیر عامل،
نتایج آزمون لوین )sig˃ 6/60( 9نشان میدهد اختالف معناداری بین واریانس گروههای
متغیرها وجود ندارد و فرض برابری واریانسها تایید میگردد .در ادامه چون مقدار
عدد معناداری مشاهده شده در آزمون تی مستقل برای عامل استراتژی تخفیف افزایشی

1- Levene, s Test
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و کاهشی از سطح معناداری استاندارد بیشتر است ) ،)sig˃ 6/60میتوان گفت که میزان
قصد خرید مشتریان در دو حالت استراتژی تخفیف افزایشی و کاهشی یکسان است؛
به عبارت دیگر متغیر استراتژی تخفیف افزایشی و کاهشی بر قصد خرید مشتریان
تاثیر گذار نیست .اما مقدار عدد معناداری مشاهده شده آزمون تی مستقل برای دو
عامل فشار زمانی و محدودیت مقداری از سطح معناداری استاندارد کمتر است
( ،)sig˂6/60میتوان گفت میزان قصد خرید مشتریان دو حالت ارائه محدودیت زمانی
و عدم ارائه فشار زمانی و همچنین دو حالت ارائه محدودیت مقداری (ارائه دو عدد
محصول) و عدم ارائه محدودیت مقداری (ارائه تنها یک عدد محصول) متفاوت و برای
حالت ارائه فشار زمانی بیشتر از حالت عدم محدودیت زمانی است ،و همچنین حالت
عدم محدودیت مقداری (ارائه تنها یک محصول) بیشتر از محدودیت مقداری (ارائه دو
عدد محصول با هم) است ،به عبارت دیگر متغیر فشار زمانی و محدودیت مقداری بر
قصد خرید مشتریان تاثیرگذار هستند.
نتايج آزمايش تاثیر جنسیت بر رابطه تاثیرگذاری فشار زمانی بر قصد خريد
برای بررسی اثر تعدیلگری متغیر جنسیت ،از تحلیل واریانس بین گروهی دو طرفه
استفاده گردید .نتایج تحیل واریانس برای اثر معنیداری و تعاملی متغیرهای جنسیت
و فشار زمانی در قصد خرید در جدول  8و  1ارائه شده است.
جدول -2نتايج آزمون تحلیل واريانس دو طرفه برای جنسیت و فشار زمانی در قصد خريد
منابع واريانس

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

ضریب F

معنیداری

جنسیت

1/322

9

1/322

30/800

6/666

فشار زمانی

93/21

9

93/210

09/909

6/666

اثر تعامل

3/21

9

3/216

92/082

6/666

خطا

3011/10

390

6/206

کل

968/006

326

جدول  -3شاخصهای کمی قصد خريد در دو حالت متفاوت جنسیت
متغیر

حالت اول

تعداد

میانگین

انحراف معیار

حالت دوم

تعداد

میانگین

انحراف معیار

جنسیت

زن

913

3/06

6/000

مرد

911

3/91

6/001
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همانطور که در جدول  8قابل مشاهده میباشد تفاوت معنیداری ( )sig˂6/60در عامل
اصلی جنسیت ،محدودیت زمانی و همچنین بین تعامل دو عامل وجود دارد .تعامل
معنیدار دو عامل بدین معنی است که تغییرات صورت گرفته در سطوح جنسیت (مرد/
زن) موجب تعدیل سطوح فشار زمانی است .به عبارت دیگر ،تغییرات صورت گرفته در
هر یک از سطوح فشار زمانی (ارائه گردد /عدم ارائه) به شکل متفاوت رخ داده است،
در نتیجه تفاوت اثر تعدیل گری متغیر منبع جنسیت بر رابطه بین متغیر فشار زمانی و
قصد خرید مطلوب ،تایید میگردد .به منظور بررسی تفاوتهای بین گروهی با توجه به
جدول  ،1میزان میانگین حالت زنان بیشتر از میزان میانگین مردان است .بدیت ترتیب
جنسیت زن بطور معنیداری در مقایسه با جنسیت مرد از اثر تعدیلگری بیشتری بر
رابطه دو متغیر فشار زمانی و قصد خرید برخوراد است.
نتايج آزمايش تاثیر جنسیت بر رابطه تاثیرگذاری محدوديت مقداری بر قصد خريد
برای بررسی اثر کنترل متغیر جنسیت ،از تحلیل واریانس بین گروهی دو طرفه (تحلیل
عاملی) استفاده گردید .نتایج تحیل واریانس برای اثر معنیداری و تعاملی متغیرهای
جنسیت و محدودیت مقداری در قصد خرید در جدول  96ارائه شده است.
جدول -82نتايج آزمون تحلیل واريانس دو طرفه برای جنسیت و محدوديت مقداری در قصد خريد
منابع واريانس

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

ضریب F

معنیداری

جنسیت

8/908

9

8/908

20/610

6/666

محدودیت مقداری

6/896

9

6/896

2/016

6/961

اثر تعامل

6/213

9

6/213

6/130

6/331

خطا

18/806

390

6/393

کل

311/106

326

همانطور که در جدول  82قابل مشاهده میباشد عامل اصلی محدودیت مقداری در
قصد خرید غیر معنیدار ،تعامل دو عامل جنسیت و محدودیت مقداری غیر معنیدار،
اما عامل اصلی جنسیت دارای تفاوت معنیداری ( )sig˂6/60بوده است .در نتیجه
فرضیه تفاوت اثر متغیر جنسیت بر رابطه بین متغیر محدودیت مقداری و قصد خرید
تایید نمیگردد.
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نتیجهگیری و پیشنهادات
این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه تاثیر استراتژیهای تخفیف با دو حالت افزایشی
و کاهشی ،محدودیت مقداری (ارائه دو محصول با هم و ارائه تنها یک محصول) و
فشار زمانی (ارائه و عدم ارائه) برای محصول مایع ظرفشویی بر قصد خرید
مصرفکنندگان اجرا شد .نتایح تحقیق نشان داد که تفاوتی بین اثرگذاری استراتژیهای
تخفیف افزایشی و کاهشی بر قصد خرید مشاهده نشده است ،در حالی که اثرگذاری
استراتژی های محدودیت مقداری و زمانی در دو حالت مطرح شده ،بر قصد خرید
متفاوت میباشد.
نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق حاضر بیانگر آن است "ارائه استراتژی تخفیف در
خصوص نوع افزایشی یا کاهشی ،اثر متفاوتی بر قصد خرید مصرفکنندگان ندارد" .
در این راستا ،برخی از مطالعات با توجه نتایج تحقیق که این دو استراتژی تخفیف بر
قصد خرید اثر معناداری ندارند ،ناسازگار است ،همچنین مهریان و همکاران (،)9310
در مطالعات خود بیان میکنند که همبستگی مثبت و معناداری بین سطوح تخفیف با
قصد خرید مشتریان وجود دارد .مطالعات میرزایی و نجفزاده ( ،)9313نشان داده
است اراتباط معناداری بین متغیر تخفیف و قصد خرید وجود دارد .میرزایی و نجف
زاده ( ،) 9313به این نتیجه دست یافتند که تخفیف قیمتی و نمایش آن در فروشگاه در
میان ابزارهای پیشبردهای فروش بیشترین تاثیر را بر خرید ناگهانی دارد .مطالعات
(فان لین و همکاران )2690 ،9نشان داد ،استراتژی تخفیف با نوع افزایشی بیشتر از
تخفیف از نوع کاهشی بر قصد خرید مشتریان تاثیرگذار است.
دالیل چنین نتایجی از پژوهش میتواند به این واقعیت که مشتریان به تخفیفات قبلی
درج شده در برچسبهای قیمت بیتوجه هستند ،اشاره نمود .از این رو ،استراتژی
تخفیف در هر دو حالت افزایشی و کاهشی منجر به خرید ناگهانی میگردد .همچنین
میتوان به نقش تاثیرگذاری ریسک و ارزش دریافتی بر رابطه بین استراتژی تخفیف و
قصد خرید به عنوان متغیر میانجی و تاثیرگذاری متغیر سطح درگیری محصول بر
رابطه دو متعیر استراتژی تخفیف و قصد خرید اشاره نمود که در نهایت میتواند بر

1 - Fan lin
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نتایج تحقیق اثرگذار بوده باشد .براین اساس ،به مدیران و تصمیمگیرندگان حوزه
فروش و بازاریابی خرده فروشها و فروشگاههای زنجیرهای ،میتوان پیشنهاد گردد،
به ارائه تخفیفاتی از نوع افزایشی بپردازند ،و میزان تخفیف و درصد تفاوت آن نسبت
به درصد تخفیفات گذشته را با طراحی جذابتر و گیراتر بر روی برچسبهای قیمتی
ارائه گردد تا مورد توجه مصرفکنندگان قرار گیرد .همچنین به پژوهشگران و محققین
پیشنهاد میشود به تبیین نقش میانجی متغیرهای ریسک و ارزش دریافتی در رابطه
بین متغیر استراتژی تخفیف و قصد خرید بپردازند .همینطور پیشنهاد میگردد که به
بررسی پژوهش حاضر با محصوالتی با سطح درگیری باال و پایین ،همچون پوشاک
(سطح درگیری باال) و روغن کنجد (سطح درگیری پایین) پرداخته شود.
نتایج فرضیه دوم تحقیق نشان میدهد "محدودیت مقداری (ارائه /عدم ارائه) بر میزان
قصد خرید مشتریان تاثیر گذار است ".با توجه به آنکه میانگین به دست آمده در حالت
ارائه تخفیف ها با محدودیت مقداری (ارائه یک عدد محصول) بیشتر از محدودیت
مقداری (ارائه دو عدد محصول) است ،میتوان گفت اگر در استراتژیهای تخفیف همراه
با محدودیت مقداری (ارائه یک عدد محصول) به جای ارائه محدودیت مقداری (ارائه دو
عدد محصول) استفاده شود ،این شیوه از استراتژی تخفیف بر قصد خرید مشتریان
بیشتر اثرگذار بوده .همچنین نتایج مطالعات دیگر (جیرل و همکاران2668 ،9؛ وان یی و
همکاران2692 ،2؛ راجنش و مونروئه )2663 ،3نیز نشان داده است که متغیر محدودیت
مقداری بر قصد خرید مشتریان تاثیرگذار است.
از آنجا که مصرفکنندگان ارزش کاال را به میزان دسترسی آنها میسنجند ،بنابراین
ارائه محصوالت با تخفیف با محدودیت مقداری (به عنوان نمونه :تنها یک محصول
مجاز به خریداری همراه با تخفیف هستید) ،به مصرفکنندگان حس منحصر به فرد
بودن القا میگردد ،در نتیجه منجر به افزایش انگیزه و تمایل مصرفکننده به خرید
میگردد .از دالیل گرایش بیشتر پاسخدهندگان به محصول تکی نسبت به محصول
دوتایی میتوان به مشاغل غالب تشکیلدهنده پاسخدهندگان و همچنین به قلمرو مکانی
که پرسشنامهها در آنجا توزیع شدهاند اشاره نمود .از آنجا که اکثر جامعه آماری
پژوهش کنونی را دانشجویان ساکن منطقه شمال استان تهران ،که توزیع پرسشنامه
1 - Gierl
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در فروشگاه های آن منطقه انجام گرفته است ،تشکیل داده اند ،تمایل بیشتری به
خریداری محصول به صورت تکی (تنها یک محصول) داشتهاند ،چرا که خریداری دو
عدد از محصول را بیش از سبد مصرفی خود دانستهاند ،بنابراین خریداری محصول
تکی را مقرون به صرفه تر میدانند .بر این اساس ،میتوان به مدیران و
تصمیمگیرندگان حوزه فروش و بازاریابی خرده فروشها و فروشگاههای زنجیرهای،
پیشنهاد داد که به ارائه محصوالت با تخفیف همراه با محدودیت مقداری بپردازند.
همچنین میتوان پیشنهاد داد که استراتژی محدودیت مقداری (ارائه دو عدد محصول
با هم) را در شعبههای از فروشگاههای زنجیرهای که ساکنین آن منطقه از شعبه ،اغلب
خانوارها تشکیل میدهند ارائه نمایند .در ادامه به محققین و پژوهشگران پیشنهاد می-
گردد ،برای گستردگی جامعه مورد مطالعه خود به طبقهبندی مناطق مختلف شهر تهران
پرداخته و همچنین به بررسی این پژوهش در فروشگاههای زنجیرهای در شهرهای
دیگر ایران بپردازند.
نتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق نشان از آن دارد "فشار زمانی (ارائه /عدم ارائه)
بر میزان قصد خرید مشتریان تاثیرگذار است ،".با توجه به آنکه میانگین به دست آمده
در حالت ارائه تخفیفها با فشار زمانی بیشتر از عدم ارائه تخفیف با فشار زمانی است،
میتوان گفت که اگر در استراتژیهای تخفیف همراه با ارائه محدودیت زمانی به جای
عدم ارائه فشار زمانی استفاده شود ،این شیوه از استراتژی تخفیف بر قصد خرید
مشتریان بیشتر اثرگذار بوده و آنها را به خرید زود هنگام سوق میدهد .بررسی اثر
استراتژی تخفیف در مطالعات دیگر (کانگ یئول و همکاران2698 ،9؛ فان لین و
همکاران )2690 ،2نشان داد که متغیر فشار زمانی بر قصد خرید افراد در استراتژی
تخفیف تاثیر معناداری دارد .اما برخی محققان (لین و وو2660 ،3؛ تیس و
اگروئال2666،1؛ بهاتنگر و همکاران2666 ،0؛ کانگ یئول و همکاران )2698 ،معتقدند ،با
توجه به اینکه مصرفکنندگان ،میزانی از ریسک عملکردی را در شرایط فشار زمانی
1 - Kang-Yeol
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درک میکنند ،در نتیجه این ادراک ،خرید را به زمان دیگری موکول میکنند ،بنابراین
آنها باور دارند ،فشار زمانی ارائه شده منجر به کاهش قصد خرید مصرفکنندگان
میشود.
به این دلیل مصرفکنندهگان در فشار زمانی ترغیب به خرید میشوند که
مصرفکنندگان در صورت ارائه محصوالت با فشار زمانی ،زمان و انگیزه کافی برای
ارزیابی اطالعات و کیفیت محصول را دارا نمیباشند ،از این رو ،از عامل قیمت به عنوان
ارزیابی کیفیت محصول استفاده کرده و در نهایت منجر به خرید زود هنگام میشود.
همچنین در پژوهش حاضر برای ارزیابی میزان قصد خرید پاسخدهندگان ،تصویر
محصولی بدون برند استفاده شده است ،که در پاسخدهی آنها تاثیر گذار بوده است.
به این صورت که آنها با حذف تاثیر برند محصول و تنها با تاثیر عامل قیمت محصول
به سواالت مربوط به قصد خرید پاسخ دادهاند .بنابراین به مدیران و تصمیمگیرندگان
حوزه فروش و بازاریابی خرده فروشها و فروشگاههای زنجیرهای ،می توان پیشنهاد
داد که به ارائه محصوالت با فشار زمانی (به عنوان نمونه :با تعیین تاریخ مهلت خرید
محصول) بپردازند ،ارائه محصوالت در این شرایط منجر به بسته شدن ذهن
مصرفکنندگان و سبب بی توجهی آنها به نتایج پس از خرید شده ،در نهایت خرید
ناگهانی توسط مصرفکنندگان صورت میگیرد ،البته باید راهی برای جلوگیری از
پشیمانی پس از خرید ارائه گردد تا با اطمینان بیشتری خرید صورت گیرد .همچنین به
پژوهشگران و محققین پیشنهاد میشود در سنجش میزان قصد خرید پاسخدهندگان
خود از تصویر محصوالتی با برند استفاده نمایند.
نتایج آزمایش تاثیر جنسیت بر رابطه بین فشار زمانی و قصد خرید نشان میدهد "اثر
جنسیت در رابطه بین محدودیت مقداری و قصد خرید مصرفکنندگان تفاوت معناداری
ندارد ".اما نتایج آزمایش تاثیر جنسیت بر رابطه بین محدودیت زمانی و قصد خرید
نشان میدهد" اثر جنسیت در رابطه بین محدودیت زمانی و قصد خرید مصرفکنندگان
تفاوت معناداری دارد ".با توجه به آنکه میانگین به دست آمده در حالتی که جنسیت
زنان بیشتر از مردان است ،در نتیجه میتوان گفت زنان نسبت به مردان دارای تاثیر-
پذیری بیشتری در شرایط فشار زمانی میباشند ،و در شرایط فشار زمانی تمایل به
خرید بیشتری از خود نشان خواهند داد .از این رو به مدیران و تصمیمگیرندگان حوزه
فروش و بازاریابی خرده فروشها و فروشگاههای زنجیرهای ،میتوان پیشنهاد داد
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استراتژی محدودیت زمانی را بیشتر برای محصوالتی نظیر مایعظرفشویی و یا
. طراحی و پیادهسازی نمایند،محصوالتی دیگر که برای خانمها کابردیتر میباشد
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Abstract
Marketers use different pricing strategies to receive a market value. One
of these strategies is discount strategy that is applicable to different frames.
The main purpose of this study is to investigate the effects of increasing and
decreasing discounts, quantity limitation, and time pressure on the purchase
intention of customers. The study is based on a descriptive-survey method. In
terms of purpose, it is a developmental-applied piece of research. It is
conducted based on a pilot factorial design with eight different role playing
scenarios distributed in the form of a questionnaire among the customers of
Shahrvand chain stores. The data were collected from 320 questionnaires (i.e.
40 questionnaires for each scenario). The SPSS software was used for the data
analysis. In this research, independent t-tests were used to evaluate the effects
of several variables including discount strategy (incremental and decreasing),
limited quantitative strategy (presenting two products together or presenting
one product) and the existence of time pressure and the absence of time
pressure. To evaluate the validity of the questionnaire and the reliability,
content validity and Cronbach's alpha methods were used respectively. The
results of the research show that there is no significant difference between the
impact of increasing and decreasing discounts strategies on the purchase
intention of customers. But there is a significant difference between the
impacts of limited quantity and limited time on the purchase intention of
customers.
Keywords: Increasing and decreasing discount strategy, Limited quantity,
Time pressure, Purchase intention

(*-Corresponding Author Email: Mohsen.nazari@ut.ac.ir)

