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چکیده
در دنیای رقابتی امروز ،سازمانها برای حفظ بقای خود بیش از پیش نیازمند ارتباطات مؤثرتر و کارآمدتر باا مشاتریان
خود هستند و از سویی با توجه به ترکیب شدن روشهای بازاریابی ،توجه به ایجاد هم افزایی در ابازار ارتبااطی باه من اور
ارتبا ط مؤثرتر با مشتریان در حال افزایش است .ارتباطات یکپارچه بازاریابی یکی از جدیادترین دیادگاههاا و مادلهاا در
هدفگاذاری تبلیاااات و ارتباطااات تجاااری اساات .ایاان ماادل ن ااام منااد در جسااتجوی ارتقااای اثرب شاای و هاام افزایاای در
فعالیتهای ارتباطی و تبلیااتی شرکتها به من ور دستیابی به اهداف خود که مهمترین آنها ایجاد نگرش مثبت به برناد و
قصد خرید است ،است .اما با وجود اهمیت ایجاد هم افزایی از طریق ارتباطاات یکپارچاه بازاریاابی در نگارش باه برناد و
قصد خرید پژوهشهای کمی در این خصوص صورت گرفته است .از این رو پژوهش حاضر به بررسی ایان موضاوک کاه
آیا رویکرد ارتباطات یکپارچه بازاریابی در ایجادهم افزایی در نگرش به برناد و قصاد خریاد تا ثیر دارد مایپاردازد .ایان
پژوهش از نوک یک پژوهش تجربی از نوک پس آزمون با  2گروه کنترل و  1گروه آزماایش اسات .عا وه باراین ،جهات
روایی سازی آن از طریق تصادفی سازی و استفاده از آزمونهای آماری انجام شده است .تعداد نموناه شارکت کنناده در
آزمون پژوهش حاضر در مجموک  206نفر از فعاالن  10سایت بازاریابی که خرید اینترنتای انجاام دادهاناد ،هساتند کاه باه
صورت تصادفی وارد گروهها شده اند .نتایج اط عات حاصل از پاسخهای آنها به پرسش نامه ،از طریاق آزماون آمااری
مانکوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بنابراین ،در سطح معناداری  ،0005نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که قصاد
خرید و نگرش به برند در بین گروه های آزمایش و کنترل متفااوت اسات و همیناین نتاایج حاصال از آزماون تاوکی در
سطح ( ،)p-value < 0.001نشان داد که میانگین نمرات نگرش به برند و میانگین نمرات قصاد خریاد در باین افاراد قارار
گرفته در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است .که این امر بیانگر ت یید فرضیههای پژوهش حاضر اسات .یعنای نتاایج
پژوهش حاضر نشان داد که فرضیه اول پژوهش که بیان میکند استفاده از رویکرد ارتباطات یکپارچه بازاریاابی در ایجااد
* نویسنده مسؤول
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سینرژی در نگرش به برند ت ثیر دارد ت یید میشود .و همینین فرضیه دوم پژوهش که بیاان مایکناد اساتفاده از ارتباطاات
یکپارچه بازاریابی در ایجاد سینرزی در قصد خرید ت ثیر دارد ،نیز مورد ت یید قرار مایگیارد .و نتاایج آمااری پاژوهش در
نمونه مورد بررسی معنادار هستند.
واژههای کلیدی :هم افزایی ،ارتباطات یکپارچه بازاریابی ،تبلیاات ،روابط عمومی ،نگرش به برند،قصد خرید
مقدمه

تفکر ،احساب و واکنشهاایی اسات کاه وی نسابت باه

در دنیای رقابتی امروز ،سازمانها بارای حفاظ بقاای

محیط خود مث ً نسابت باه یاک فروشاگاه یاا برناد دارد

خود بیش از قبل نیازمند ارتباطات مؤثرتر و کارآمدتر با

(هاااوکینز .)2001 ،5نگاارش بااه برنااد و قصااد خریااد از

مشتریان خود هستند و از سویی با توجه به ترکیب شادن

عواملی هساتند کاه بارای ساازمانهاا بارای دساتیابی باه

روشهای بازاریابی ،توجه به ایجاد هام افزایای در ابازار

اهدافشاااان از اهمیااات زیاااادی برخوردارناااد (شاااالوم،6

ارتباطی باه من اور ارتبااط ماؤثرتر باا مشاتریان در حاال

 .)2011چرا که میتوان با ایجاد نگرش مثبت نسابت باه

افزایش است(سامیبروا،)2002 ،1کاه ابازار ویاژه آن نیاز

برند احتمال خرید مشتریان که همان قصاد خریاد اسات

ارتباطااات یکپارچااه بازاریااابی اساات (کاااتلر.)2003،2

را افزایش داد (هااوکینز و همکااران .)2001 ،2از ساوی

شاارکتهااا باارای هماهنااس و همسااو کااردن تمااام

دیگر شرکتها از کانالهای ارتباطی متفاوتی برای ایان

فعالیتهای ارتباطی خود در هر نقطاه تمااب باا مشاتری

امر استفاده مایکنناد یکای از ایان کاناالهاای ارتبااطی

ازمفهااوم ارتباطااات یکپارچااه بازاریااابی اسااتفاده ماای-

اینترناات اساات (تلاایس .)2001 ،2گسااترش اینترناات در

کننااد(کاتلر و کلاار .)2006،3ایاان رویکاارد بااا ترکیااب

سراسر جهان به ویژه در کشورمان بسیار چشمگیر است.

ابزارهای ارتباطی م تلف موجب ایجااد هام افزایای در

آمار منتشر شده نشان مایدهاد تعاداد کااربران اینترنتای

ابازار ارتبااطی مایشاود(کاتلر و کلار .)2002 ،تعااریف

ایران در سال  2012نسبت به سال گذشته ،با افازایش 15

متفاوتی از ارتباطات یکپارچه بازاریاابی شاده اسات کاه

درصدی به تعداد  12میلیون نفر رسیده اسات .باه بیاانی،

در همااه ی آنهااا از ایجاااد هاام افزایاای صااحبت شااده

بیش از  10درصد از حدود  10میلیون نفر کاربر اینترنت

اسااات(نالکا )2001 ،1کاااه موجاااب اهمیااات بررسااای

در خاور میانه ،به کشاور ایاران اختصااص دارد (ساایت

ارتباطااات یکپارچااه بازاریااابی ماایشااود(امیر شاااهی و

آمار جهاانی اینترنات .)2012 ،و مزایاای ویاژه اینترنات

همکاااران ،)1311 ،امااا اط عااات زیاااد و روش مناساابی

مانند هزینه پایین ،دوطرفه بودن و توانایی اساتفاده از آن

برای سنجش روانی و رفتااری هام افزایای در ارتباطاات

در هاار زمااان از جملااه دالیلاای اساات کااه در بساایاری از

یکپارچااه بازاریااابی وجااود ناادارد (تورسااون.)2005 ،از

شاارکتهاازاینترناات در بازاریااابی اسااتفاده مااینماینااد

عواماال شااکل دهاای واکاانشهااای رواناای و رفتاااری

(کاتی.)2010 ،1

نگرشها و قصدها هستند نگرش یک فارد بیاانگر شایوه

1.Simberova
2.Kotler
3.Kotler & Keller
4.Nalka

5.Hawkinse
6.Shalom
7.Hawkinse, et al.
8.Telis
9.Kutty
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بنااابراین بااا توجااه بااه اهمیاات اسااتفاده از ارتباطااات

استفاده از تبلیاات احساسی مثبت(متن روزنامه) و بعد از

یکپارچه بازاریابی برای ایجاد هام افزایای در ابازارهاای

آن استفاده از تبلیاات معمولی ،تاثیرگاذاری بیشاتری را

ارتباطی بازاریابی و شاکل دهای واکانشهاای روانای و

دارا است.

رفتار ی ،پاژوهش حاضار باا هادف بررسای اثارات هام

-3استفاده از تبلیاات احساسی(متن روزناماه) باعا

افزایی رویکارد ارتباطاات یکپارچاه بازاریاابی بار قصاد

افزایش نگرش مثبت یا منفی نسبت به تبلیاات مایشاود.

خرید و نگرش به برند مشتریان انجام شده است.

تبلیاات احساسی(متن روزنامه) نسبت به حالتی که فقاط
از تبلیاات استفاده میشود ،بر نگرش تاثیر بیشتری دارد.

ادبیات پژوهش

در پایان مای تاوان ایان طاور بیاان نماود کاه اساتفاده از

پیشینه پژوهش:

تبلیاات احساسی(متن روزنامه) و تبلیااات باا هام ،تااثیر

پوآل بول و همکاران )2011( 1در پژوهشی با عنوان
روابط عمومی(متن مقاالت روزناماه) مایتواناد موجاب

بیشتری بر نگرش افراد نسبت باه زماانی کاه تبلیااات باه
تنهایی استفاده میشود ،دارد.

برانگی تااه شاادن احساسااات مثباات نساابت بااه یااک نااام

دوبیل )2011( 2به بررسی ترکیب آمی تاه بازاریاابی

تجاری و تاییر نگرش نسبت به نام تجااری بعاد از یاک

در ایجاد سینرژی پرداخته است که نتایج حاصال از ایان

بحران سازمانی(شرکتی) شود ،پرداخته اسات .دادههاای

پژوهش ،باا بررسای پاژوهش هاای دیگار حاصال شاده

این پژوهش از طریق آزمایش بر روی  55دانشجو جما

است .نتایج حاصل نشان مایدهاد کاه ادماام و ترکیاب

آوری شده و نتایج حاصل از این پژوهش به سه صورت

عواماال آمی تااه بازاریااابی موجااب ایجاااد هاام افزایاای

بیان میشود:

میشود.

 -1براساب ارزیابی روانشناسی :مایتاوان ایان طاور

شین الن و همکاران )2006( 3در پژوهشی به بررسی

بیان نمود ،زمانی که افاراد داساتانهاای منفای در ماورد

اثر تبلیاات و روابط عماومی بار روی واکانش مشاتریان

بحران های شرکت مطالعه میکند یا این که با تجربیاات

پرداخته اند .این پژوهش از نوک آزمایشگاهی اسات کاه

احساسی منفی مواجه میشوند ،بر روی احساسات افاراد

بر روی  50نفر انجام شاده اسات .نتاایج حاصال از ایان

نسبت به شرکت تاثیرگذار است ،ولای ایان امار تفااوت

پژوهش نشان می دهد که پیامهای متفاوت در تبلیاات و

چندانی باا زماانی کاه شاما ب واهیاد از طریاق تبلیااات

روابط عماومی در ماورد محصاول یاا خادمات و تاییار

احساسی(متن روزنامه) مثبت و یا معمولی ،نگرش نسبت

محیط رسانهها به من ور این کاه مشاتری اط عاات را از

به نام تجاری را تاییر دهید ،ن واهد داشت.

منب متفاوت به دسات بیااورد ،شایوه ت ثیرگاذارتری در

 -2احساساات گاازارش شااده افاراد نشااان ماایدهااد:

ارتباطات یکپارچه بازاریابی اسات و از ساویی هنگاامی

احساب منفی ایجاد شده بعد از مطالعه داستانهای منفی

که تبلیاات به همراه روابط عمومی باشد ،با ایجاد اعتباار

در مورد بحران شرکت ،بار روی احساساات تاثیرگاذار

میتواند ت ثیر بیشتری بر خرید محصول داشته باشد.

است .اما میتوان این احساب را از طریق ایجاد تبلیااات
مثبت یا معماولی افازایش داد ،کاه البتاه در ایان حالات
3. Paul Bolls et al

2. Dobil
3. Shih- lun et al

 / 102تحقیقات بازاریابی نوین ،سال چهارم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی ( )15زمستان 1313

تورسااون و همکاااران ،)2005( 1بااه آزمااونی باارای
سنجش تاثیر هم افزایی میان تبلیاات عماومی و تبلیااات
آن ین در ارتباطات بازاریابی یکپارچاه ،پرداختناد .ایان
پژوهش در دو حوزه بر روی  631دانشاجو انجاام شاده

مبانی نظری
هم افزایی
اصااط ه هاام افزایاای کااه ریشااه در کلمااه یونااانی
"ساینرجوب" دارد از ن ر محتوایی بیشتر به معنی تعاون

است .در حوزه اول به بررسی عوامل موثر بر روابط برند

و همکاری آمده است و در علوم م تلف ،معانی تقریبااً

پرداختااه اساات کااه در آن نمااایش تبلیاااات و روابااط

مشابه ی دارد .در فرهنس پزشکی ،سینرژی را هار مااده

عماومی متایاار مسااتقل و اعتبااار پیااام (روابااط عمااومی)،

یا عضلهای که با ماده یا عضله ی دیگر همکااری داشاته

اعتبار تبلیاات ،نگرش به تبلیاات ،نگرش به برناد ،متایار

باشد ،می گویند .در فیزیاک ،ساینرژی عباارت اسات از

میانجی و قصد خرید متایر وابسته است .نتایج حاصال از

افزایش ترکیب دو انرژی که بیشاتر از میازان واقعای در

آزمون دادهها از طریق نرم افزار آماوب نشاان مایدهاد

حالت انفرادی است .در مباح

مرباوط باه علاوم رفتاار

که نمایش تبلیاات و تبلیاات آن ین بار اعتباار تبلیااات

انسانی و روان شناسی اجتماعی ،هم افزایی یا سینرژی را

عمومی (متن) و اعتبار تبلیاات عمومی بر اعتبار تبلیااات

رفتار مضاعف و ایجاد کلای کاه بازرر تار از مجماوک

و نگرش به برناد و اعتباار تبلیااات بار نگارش باه برناد،

رفتارهای افراد تشاکیل دهناده ی آن اسات ،مایگویناد

اعتبار تبلیاات بر نگرش به تبلیاات ،نگرش به تبلیاات بر

(بابائی .)1325 ،ساینرژی،همکاری مجازای چناد عامال

نگرش به برند ،نگرش به برند بر قصد خرید و نگرش به

است به طوری که اثر کلّی آنها از جم اثارات عاواملی

تبلیاات تاثیر دارند.

که به صورت مستقل به دست می آیند ،بیشتر اسات .باه

در حااوزه دوم ،بااه آزمااون وجااود هاام افزایاای میااان

طور مثال ،هنگامی که افراد در کنسرت با هام کاار مای

تبلیاااات و تبلیاااات عمااومی آن یاان پرداختنااد .نتااایج

کنند ،نتیجاه دریاافتی در کالّ،ارزش بیشاتری نسابت باه

حاصل از آزمون دادهها از طریق آزمون آماری منکووا

2

3

مجموک ورودیهای فردی ایجاد می کند(دل .)2006 ،

نشان میدهد ،هنگامی که از روابط عمومی-تبلیااات یاا

با توجه به ترکیب شدن روشهای بازاریابی توجه به

تبلیاات -روابط عمومی به همراه هم اساتفاده مایشاود،

ایجاد هم افزایی در بازاریابی و ابزارهای ارتباطی به

اثرگذاری بیشاتری نسابت باه زماانی کاه از تبلیااات باه

من ور ارتباطات مؤثر تر روز به روز بیشتر شده استکه

تنهاایی اساتفاده مایشااود بار ارتباطاات برناد(نگرش بااه

ابزار ویژهی آن نیز ارتباطات یکپارچه بازاریابی میباشد

تبلیاات ،نگرش به برند ،قصد خریاد) دارد و اساتفاده از

(کاتلر )2003 ،و از طریق ترکیب عناصر ارتباطی در آن

روابط عمومی بر جسته شده(روابط عماومی -تبلیااات)

هم افزایی ایجاد میشود (نالکا.)2001 ،

دارای تاثیرگذاری بیشتری نسابت باه ساه شارایط دیگار
ارتباطات یکپارچه بازاریابی

است.

ارتباطااات یکپارچااه بازاریااابی مفهااومی اساات کااه
شرکتها و پژوهشگران از اواخر دهه  1120به آن روی

1. Thorson
2. Mankova

3. Dale
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آورده اند (هولم)2006 ،1و تعاریف م تلفی از آن بیاان

اساات (کاااتلر ،)2003 ،نالکااا ( )2001تبلیاااات را شااامل

شده است ،توافق کلی درباره تعریف ارتباطات یکپارچه

آگهی های چاپی ،پ ش ی و اینترنتی؛ پیشبرد فاروش را

بازاریاابی وجاود ناادارد و توصایف ارتباطاات یکپارچااه

شااامل نمااایشهااای محاال خریااد ،جااوایز ،ت فیفااات و

بازاریااابی باه دیاادگاه پژوهشااگر بسااتگی دارد .ماادیران

کااوپنهااا؛ روابااط عمااومی را شااامل چااا آگهاای در

تجاری نه تنها باید درک کنند چگونه فعالیتهاای شاان

روزنامه ها وحمایت مالی؛ فروش ش صی را شامل ارائاه

با دیگر فعالیات هاای ساازمان مارتبط اسات ،بلکاه بایاد

فروش و برنامه هاای برانگیزانناده و بازاریاابی مساتقیم را

بدانند که این فعالیتها با چه روشاهایی بارای مشاتری و

شامل کاتالور ،بازاریابی تلفنی،ا ینترنت بار مایشامرد.

دیگر سهامداران ارزش افزوده ایجاد میکناد.ارتباطاات

بنااابراین ارتباطااات یکپارچاااه بازاریااابی را ماایتاااوان

یکپارچه بازاریابی فرآیندی اسات کاه شارکتهاا بارای

یکپارچگی و هماهنگی همه ابزارها ،تکنیک ها و سااز و

تسااری بازگشاات ساارمایه شااان از طریااق همسااو سااازی

کارهااای آمی تااه ارتباطااات بازاریااابی بااه من وربهبااود

اهداف ارتبااطی باا اهاداف ساازمان صاورت مایدهناد

عملکاارد برنااد ،افاازایش کااارایی و اثرب شاای ارتباطااات

(شااولتز و شااولتز.)2001 ،2و بیااانگر فراینااد اسااتراتژیک

بازاریابی از طریق ایجاد هم افزایی در عناصار گونااگون

مدیریت پیامهای برند است کاه باه ایجااد ،حفاظ و هام

آمی تااه ارتباطااات بازاریااابی دانساات (امیاار شاااهی و

افزایاای در روابااط بااا مشااتری و برنااد ماایپردازد(ریااد،3

همکاران .)1311 ،که در این پژوهش از روابط عماومی

 .)2002دانکن و اورسلوت ( )2002ارتباطاات یکپارچاه

و تبلیاات به عنوان ابزارهای ارتبااطی ماورد اساتفاده در

بازاریابی را این گونه تعریف میکناد" فرایناد مادیریت

ارتباطات یکپارچه بازاریابی استفاده شده است.

روابط با مشتریان که ارزش برند را هدایت مایکناد .باه
عبارت دیگار ،ارتباطاات یکپارچاه بازاریاابی ،فراینادی

تبلیغات

میان وظیفه ای است برای ایجاد و حفظ رواباط ساودمند

در میان عناصر مدل ارتباطات یکپارچاه بازاریاابی،

مشااتریان و دیگاار ذی نفعااان از طریااق کنتاارل و نفااوذ

تبلیاات جایگاه شناخته شدهتری نسبت به ساایر عناصار

استراتژیک بر تمام پیام های ارساالی باه ایان گاروه هاا و

برای جایگاهیابی محصول دارد ،زیرا از طریاق تبلیااات

ترمیب گفتگاو ی هدفمناد باا آنهاا" اسات.این مفهاوم،

است که مشتریان از محصوالت جدید آگاهی حاصال

رویکردی است برای اطمینان از این که ش صایت ،پیاام

می کنند تبلیاات میر ش صی عبارت اسات از هرگوناه

و موض ا برنااد بااا ایجاااد هاام افزایاای بااین تمااام عناصاار

ارائة میرش صی ایدهها ،کاالها یا ,خدمات که توساط

ارتباطی ،به مشتری منتقل میشاود (کااتلر.)2006 ،مادل

یک واحد تبلیاااتی انجاام شاود و مساتلزم هزیناه باشاد

مناسب ارتباطات یکپارچه بازاریابی با ترکیاب معینای از

(کاتلر )2003 ،تبلیاات ،اط عاتی را در ماورد کاالهاا و

عناصر ی مانناد تبلیااات میار ش صای ،عوامال پیشابرد

خاادمات باارای مصاارف کنناادگان بااه همااراه دارد .ایاان

فااروش ،روابااط عمااومی و فااروش حضااوری ،تمهیاادی

اط عات به مصرف کنندگان کمک مینماید تا بتوانناد

مناسب برای نیل باه اهاداف تبلیاااتی و بازاریاابی بنگااه

انت ابهایی را بر اساب نیازها ،خواساتههاا و مشاک تی
که با آنهاا مواجاهاناد ،از باین برنادهای متفااوت داشاته

1. Holm
2. Schultz & Schultz
3. Reid

باشند .هدف نهایی تبلیغ کنندگان ایان اسات تاا بتوانناد
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مصرف کنندگان را وادار به خرید -چه ب فاصاله یاا در

 .)2001هنگامی که مصارف کنناده باا برناد تبلیاغ شاده

آینده -نمایند(متیو 1و همکاران.)2013 ،

ناآشنا است اط عات کافی برای ارزیابی برند در اختیاار
ندارد .بنابراین احتماالً برای شکل دهی نگرش خاود در

روابط عمومی

مورد برند به نگرش خود نسبت به پیام تبلیاااتی متوسال

عبارت است از تشاویق میار ش صای تقاضاا بارای

می شوند .بر عکس هنگامی که مصارف کنناده باا برناد

یک محصول،خدمت یا واحد تجااری ،از طریاق درج

تبلیغ شده آشنا است ،احتماال بر دانش و اط عات قبلای

اخبار تجاری با اهمیت و مثبت در رسانهها بدون این که

خود از برند برای ارزیابی تکیه میکنند (کمپل و کلار،5

شرکت ذی ربط وجه خاصای بپاردازد و شاامل ایجااد

 .)2003به عقیده (هاومر )2006،6بارای برنادهای آشانا،

مناسبات مطلوب با جوام متفاوتی است که با شارکت

شااناخت نقااش مهاام تااری در فراینااد تاییاار نگاارش ایفااا

سروکار دارند از طریاق کساب شاهرت خاوب ،ایجااد

مااایکناااد در حاااالی کاااه بااارای برنااادهای ناآشااانا

"تصویر ذهنی کلی "مطلوب ،یا برطرف کردن مسائل،

احساب(عاطفه) نقش مهم تری در شکل گیاری نگارش

شاایعات ،روایاات ورخادادهای ناامطلوب (موریااتی،2

ایفا میکند .سازمانها از ابزار ارتباطی متفاوتی برای این

 )2001ت شهایی اسات بارای ایجااد و کنتارل اخباار،

من ور یعنی ایجاد شناخت یا واکانشهاای احساسای بار

اع نها و یادآورندههای یک برناد کاه بادون پرداخات

اساب نوک برند در مشتریان خود استفاده ماینمایناد کاه

هزینه ،از طریق رساانههاای عماومی منتشار مایشاوند .

رویکرد ارتباطات یکپارچه بازاریابی در اساتفاده از ایان

مدیران بازاریابی به خاوبی از ایان ابازار بارای ایجااد و

ابزار ارتباطی با ایجاد هم افزایی ،در دساتیابی اثار ب اش

تقویاات برندشااان بهااره ماایگیرند(رابینسااون)2006،3

تر به ایان اهاداف یعنای افازایش پاساخهاای شاناختی و

روابط عمومی دارای اشکال متفاوتی است یکای از ایان

احساسی افراد به سازمانهاا یااری مایرسااند (بیرانوناد،

اشکال اخباار منادرج در روزناماههاا اسات کاه در ایان

 .)1322مکلناایس و برنااارد )1112(2نیااز بیااان ماایکننااد

پژوهش از آن استفاده شده است

اساتفاده همزماان از ماتنهاا و تبلیااات چااپی باه عناوان
ابزارهای ارتباطات یکپارچاه بازاریاابی موجاب افازایش

نگرش نسبت به برند
نگرش نسبت به برناد باه عناوان تمایال بارای پاساخ
مطلوب یا نامطلوب به یک برند بعد از نماایش محارک
تبلیااتی است (حیدرزاده ،الوانی و قلنادری .)1321 ،باه
زعم پژوهشگران احساب برانگی ته شده توسط تبلیاات
می تواند به برند انتقال یابد و آن را تحت تاثیر قرار دهد.
در واق نگرش نسبت به پیام تبلیااتی مستقیم بار نگارش
فرد نسبت به برند اثر مایگاذارد (هارری و ویلزیناس،1
1 Mathew
2 Moriarty
3Robinson
4.Harari & Wilzig

پاسخهاای شاناختی و عااطفی مشاتریان مایشاودوهمین
طور شمدسانی و همکاران ،)2001(2معتقدند همااهنگی
میان متنهای موجود در وب سایت تبلیااات آن یان بار
پاساخهاای شاناختی و عااطفی افاراد تا ثیر دارد و آن را
افاازایش ماایدهااد.از سااویی هم اان طااور کااه بیااان شااد
پاسخ های شناختی و عاطفی موجب شکل گیری نگرش
بااه برنااد در مشااتریان ماایشااود (گلداساامیت؛ لفرتاای و

5.Campbell & Keller
6. Homer
7.Maclnnis & Bernard
8.Shamdasani,et al
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نوول .)2000 ،1در نتیجه ارتباطات یکپارچه بازاریاابی از

یکپارچه میدانند به گونهای که هم افزایی ایجاد شده از

طریااق افاازایش پاسااخهااای شااناختی و عاااطفی موجااب

طریق ارتباطات یکپارچاه بازاریاابی موجاب اثار ب شای

ایجادهم افزایی در نگرش به برنادمی شاود و اساتفاده از

بیشتر برنامههای تبلیاااتی مانناد ایجااد نگارش مثبات باه

رویکرد ارتباطات یکپارچه بازاریاابی در ابازار ارتبااطی

تبلیاات و برند مای شاود (بیرانوناد .)1322،از آنجاا کاه

(تبلیاات و روابط عمومی) ،افزایش دهناده اعتباار باوده

نگرش به برند و نگرش به تبلیاات از عوامل ت ثیر گاذار

که آن در ایجاد سینرژی در نگرش باه برناد افاراد ماؤثر

بر قصد خرید است (عزیز)2013 ،6هم افزایی حاصال از

است (تورسون .)2005 ،بر ایان اسااب فرضایه اول ایان

استفاده از رویکرد ارتباطات یکپارچه از طریاق افازایش

پژوهش بصورت ذیل ارائه میشود:

اثر ب شی برنامههای تبلیااتی موجاب ایجااد هام افزایای

فرضاایه اول :اسااتفاده از رویکردارتباطااات یکپارچااه

در قصد خرید افراد مایشاود .نتاایج پاژوهش تورساون

بازاریااابی در اباازار ارتباااطی در ایجاااد هاام افزایاای در

( ،)2005نشان میدهد که استفاده از رویکارد ارتباطاات

نگرش به برند مشتری ت ثیر دارد.

یکپارچه بازاریابی از عوامل افزایش دهناده اعتباار ابازار
ارتباطی است که بر ایجاد هم افزایی در قصد خریدمؤثر

قصد خرید
به تمایل برای خرید یک برناد یاا محصاول خااص،
قصد خرید گویند (بلچ و بلچ .)2001 ،2قصد خریاد ،باه
احتمال اینکه مشتریان در یک موقعیت خریدی که پیش
ماای آیااد ،برنااد ی خاااص از یااک طبقااه محصااول را
خریااداری کنند،اشاااره دارد (حیاادرزاده و همکاااران،
 .)1321از این رو افزایش قصد خرید برای شرکتهاا از
اهمیت زیادی برخوردار است چرا که باه شارکتهاا در
دستیابی به اهداف اقتصادی یاری میرساند و شرکتهاا
به من ور افزایش قصد خرید در مشاتریان خاود از ابازار
ارتباااطی متفاااوتی باارای ارتباااط بااا مشااتریان اسااتفاده
میکنناد .لمان و همکااران )2002(3اساتفاده ترکیبای از
ابزارهای ارتباطی مانند پیشبرد فاروش و تبلیااات خارده
فروشی (چاترچی ،)1111 ،1فروش ش صای و تبلیااات؛
وجاااین،)2003(5تبلیاااااات و تبلیاااااات عمااااومی را از
روشهااای ایجاااد هاام افزایاای در ارتباطااات بازاریااابی

اسات.بنابراین باار اسااب مبااانی ذکار شااده ،فرضاایه دوم
پژوهش بصورت ذیل ارائه میشود:
فرضاایه دوم :اسااتفاده از رویکردارتباطااات یکپارچااه
بازاریابی در ابازار ارتبااطی در ایجااد ساینرژی در قصاد
خرید مشتری ت ثیر دارد.
روش شناسی
استراتژی این پژوهش از نوک تجربی ،روایای ساازی
از طریق تصادفی سازی اسات و طاره آزماایش از ناوک
پس آزمون اسات و بارای آزماون فرضایههاا از آزماون
آماااری منکااوا اسااتفاده شااده اساات کااه یااک آنااالیز
کواریانس است .در آناالیز کواریاانس عا وه بار متایار
وابسته ممکن است یک یا چند متایر کمی وجود داشاته
باشد که مایتاوان آن را در هار واحاد تجربای در یاک
حالت آنالیز واریانس انادازه گیاری کارد .اگار باه ن ار
برسد که متایر اضافی بر نتیجه آزمایش ت ثیر میگاذارد،
میتوان آنهاا را باه عناوان متایارهاای مساتقل باه مادل

1. Goldsmith, Lafferty & Newell
2. Belch & Blech
3. Lemon, et al.
4. Chaterchi
5. Jin

اضافه کرد در این حالت آنهاا را باه عناوان متایارهاای
6.Azizi
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کووریت میشناسند(صادق پور )1312 ،جامعاه آمااری

عبارت است از مجماوک  206نموناه آمااری15 ،درصاد

پژوهش شامل کااربران  10ساایت بازاریاابی اسات کاه

( 31نفر) در گاروه اول 12 ،درصاد ( 35نفار) در گاروه

خرید اینترنتی انجام داده اند و این فااکتور باه ایان دلیال

دوم11 ،درصد ( 10نفر) در گروه سوم 16 ،درصاد (33

انت اب که اعتماد به سایتهای اینترنتی متایر ت ثیرگاذار

نفاار) در گااروه چهااارم 12 ،درصااد ( 35نفاار) در گااروه

در شکل گیاری نگارش اسات و انجاام خریاد اینترنتای

پاانجم و 16درصااد ( 32نفاار) در گااروه ششاام هسااتند.

نشان دهنده این اعتماد است .تعداد شرکت کنندگان در

مناسب ترین تعداد شرکت کننده در هر گروه آزماایش

این پژوهش در مجموک  206نفر است و تعاداد شارکت

در یک آزماایش تجربای  10تاا  20نفار اسات (احماد،

کنندگان در هر گروه که در جدول  1ارائاه شاده اسات

.)2010

جدول شماره  -1فراوانی تعداد پاسخدهندگان گروهها
شماره گروه

نوک گروه

در معرض

فراوانی

درصد

1

آزمایش

دیدن دو بنر تبلیااتی

31

15

2

آزمایش

35

12

3

آزمایش

10

11

1

آزمایش

خواندن دو متن روزنامه

33

16

5

کنترل

دیدن یک بنر

35

12

6

کنترل

خواندن یک متن

32

16

206

100

دیدن بنر و بعد از آن خواندن متن روزنامه
(ارتباطات یکپارچه بازاریابی)
خواندن متن و بعد از آن دیدن بنر
(ارتباطات یکپارچه بازاریابی)

جم کل
منب  :یافتههای پژوهش

نوک کاال و برندها نیز براسااب ن ار سانجی صاورت

دارد از دو نوک تصادفی سازی استفاده شده است ،بادین

گرفته از کاربران  10سایت که این ن ر سنجی از طریاق

صورت که برای هر کاال 1 ،برند مشهور انت ااب شاد و

تاالر گفتگو این سایتها و با این پرساش کاه «تبلیااات

هر آزمودنی بر اساب برندی که خود انت ااب مایکناد

کاادام کاالهااا در اینترناات بیشااتر توجااه شااما را جلااب

به سوآالت پاساخ دهد(تورساون.)2005 ،و از تصاادفی

میکند؟ » انجام گرفت .اکثر کاربران چهار کاالی تلفن

سازی دیگر برای ایجااد روایای بارای برنادهای آشانا و

همااراه ،لااپ تااا  ،کفااش و لباااب ،وسااایل بهداشااتی و

ع قه مندی به کاال به این صورت که هر فرد به صورت

آرایشی را انت ااب نمودناد ،کاه ایان کاالهاا باه عناوان

تصادفی وارد یک گروه میشود استفاده شده اسات کاه

کاالهااای انت اااب شااده در آزمااایش هسااتند .بااه دلیاال

روشی برای کنترل متایر های مزاحم مانند تجربه ،ع قاه

استفاده از رواباط عماومی (ماتن روزناماه) از برنادهاای

مندی و نگرش قبلای اسات (داناایی فارد .)1311 ،از آن

مشهور استفاده شده اسات و از آن جاایی کاه نگارش و

جااایی کااه در ارتباطااات یکپارچااه بازاریااابی اثاارهااای

تجربه قبلی نسبت به برند بار فرایناد پاساخ گاویی تا ثیر

ارتباطی تبلیاات و روابط عمومی ،تاییر نگارش و تاییار
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رفتااار اساات (بیرانونااد )1322 ،و متایاار مااورد بررساای

نتیجه برای این دو  2صفحه آزمایش طراحی شده اسات

پژوهش ،نگرش و رفتار مصرف کننده اسات از ایان دو

که در هر صفحه یک بنر نماایش داده مایشاود و افاراد

ابزار ارتباطی در آزمایش استفاده شد ،و باه دلیال اینکاه

شاارکتکننااده در آزمااایش کااه وارد صاافحه آزمااایش

بیشتر تبلیاات در اینترنت ،به صورت بنر میباشد و برای

مربوط به گروه  5مایشاوند خاود باه صاورت تصاادفی

روابط عمومی ،روزنامههاا باه دلیال متنای باودن آن ،در

انت اب میکنند که وارد کدام صفحه بشوند.

پژوهش از این دو ابزار استفاده میشاود.بنرهاای سااخته
شده بنر هاای متحرکای هساتند کاه رناس زمیناه ،تعاداد

ابزار جمع آوری اطالعات

تکرار و اندازه یکسان است و به ت یید  3شرکت تبلیااتی

شارکتکنناادگان در  6گااروه بارای ساانجش میاازان

رسیده اسات .ماتن روزناماه هاا از مجا ت الکترونیکای

ت ثیر ابزار ارتباطی مورد استفاده در هر گروه برنگرش به

گرفته شده است که ناام برناد باه دلیال اینکاه تنهاا ماتن

برند و قصد خرید به آن پاساخ داده اناد .بارای سانجش

نوشته شده ت ثیر گذار باشاد ناه ناام برناد (جاین2003 ،؛

متایاااار نگاااارش بااااه برنااااد از پرسشاااانامه چنااااس و

تورسون )2005 ،از آن حذف شده است قابل بیان است

تورسااون()2001و باارای ساانجش متایار قصااد خریااد از

در گروه آزماایش  3و  1دو بنار تبلیاااتی متفااوت و دو

پرسشنامه تورسون( ،)2005چانس و لیو( )2001اساتفاده

مااتن مقالااه متفاااوت وجااود دارد کااه در کنااار یکاادیگر

شده است.

میتوانند ت ثیر متفاوت بگذارند و انت اب یاک ترکیاب

همینااین باارای بررساای روایاای سااازه پرسشاانامه از

از آنها میتواند روایی آزمایش را دچاار مشاکل ساازد.

روایاای تش یصاای (واگاارا) بااه روش تعیااین شاااخص

در نتیجه برای این دو گروه  1صفحه طراحی شده اسات

میانگین واریانس است راج شدهاستفاده شاده اسات کاه

که تمام بنرها و مقاالت در کنار هم قرار بگیرند و افاراد

میااانگین واریااانس اساات راج شااده نگاارش بااه برنااد و

بهصورت تصادفی وارد یکی از صفحهها شوند در گروه

قصدخرید به ترتیب  0/2و  0/22است کاه بااالتر از 0/5

 5نیااز بااه دلیاال آن کااه یااک بناار تبلیااااتی نمااایش داده

است که نشان دهنده روایی پرساش ناماه اسات و بارای

ماایشااود و در آزمااایش دو بناار تبلیااااتی وجااود دارد،

سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شاده

انت اب یک بنر تبلیااتی از آنها میتواند روایی آزمایش

کااه ضااریب الفااای کرونباااخ باارای نگاارش بااه برنااد و

را دچار مشکل سازد .در نتیجه برای این گروه  2صافحه

قصدخرید به ترتیب  0/ 26و  0/21است که نشان دهنده

طراحی شده است که در هر صفحه یک بنر نمایش داده

پایایی پرسشنامه است.

ماایشااود و افااراد شاارکتکننااده در آزمااایش کااه وارد
صفحه آزمایش مرباوط باه گاروه  5مایشاوند خاود باه

فرایند آزمون

صورت تصادفی انت اب میکنند که وارد کادام صافحه

ابتدا آدرب پسات الکترونیکای  100نفار کاه خریاد

بشوند .در صفحه مربوط به گاروه  6نیاز از آنجاایی کاه

اینترنتی از 10سایت بازاریابی داشتهاند گرفته شد وسپس

یک مقاله روزناماه اساتفاده مایشاود و در آزماایش دو

برای آنها یک نامه الکترونیکی ارسال شاد کاه حااوی

مقاله روزنامه وجاود دارد کاه انت ااب یاک روزناماه از

لینکی باود کاه آنهاا را باه ساایت طراحای شاده بارای

آنها میتواند روایی آزمایش را دچار مشاکل ساازد در

آزمایش متصل میکارد و از آنهاا در خواسات شاد در
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صورت تمایل به شرکت در آزمایش از طریق این لینک

و به قصد خرید ،افراد این گروه سنجیده شده اسات .در

وارد سااایت طراحاای شااده باارای آزمااایش شااوند و در

گروه چهارم متن روزنامه دیگر ،جاایگزین بنار تبلیاااتی

فرایند آزمایش شرکت کنند.

شده است و افراد دو مقاله روزنامه(برای هر چهار کااال)
را خواندنااد .سااپس شاارکت کنناادگان در آزمااایش بااه

روش انجام آزمایش در هر گروه

پرسشنامهای برای سنجش میزان ت ثیر استفاده از دو مقاله

در گااروه اول افااراد  2بناار تبلیااااتی باارای  1کاااال

روزنامه ،بر نگرش به برند و قصد خرید پاسخ دادند کاه

مشااااهده کردناااد(در معااارض قااارار گااارفتن) ساااپس

براساب دادههای این پرسشنامه میزان نگارش باه برناد و

شاارکتکنناادگان در آزمااایش بااه پرسشاانامهای باارای

قصد خرید ،افراد این گروه سنجیده شاده اسات .گاروه

سنجش میزان ت ثیر نمایش دو بنر تبلیااتی بار نگارش باه

پنجم (گروه کنترل مربوط به آزمایش وجود هم افزایای

برنااد و قصااد خریااد دادنااد کااه براساااب دادههااای ایاان

در ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای گروه آزمایش اول

پرسشنامه میزان نگرش به برند ،نگرش باه تبلیاغ و قصاد

و دوم)در این گروه افراد تنها یک تبلیغ برای هار چهاار

خرید ،افراد این گروه سنجیده شده است .در گروه دوم

کاااال دیدنااد .سااپس شاارکت کنناادگان در آزمااایش بااه

آزمایش ،یک متن روزناماه جاایگزین یکای از بنرهاای

پرسشنامهای برای سنجش میزان ت ثیر استفاده از یک بنار

تبلیااتی شده است .در ایان گاروه افاراد ابتادا یاک بنار

تبلیااتی بر نگرش به برند و قصد خرید پاسخ دادناد کاه

تبلیااتی برای هر چهار کاال مشاهده کردند و بعاد از آن

براساب دادههای این پرسشنامه میازان نگارش باه برناد،

مقاله روزنامه(برای هر چهار کاال) را مطالعه کردناد کاه

نگرش به تبلیغ و قصد خرید ،افاراد ایان گاروه سانجیده

به این حالت برجسته سازی تبلیااات مایگویناد .ساپس

شده است .گروه ششم (گروه کنترل مربوط به آزماایش

شاارکت کنناادگان در آزمااایش بااه پرسشاانامهای باارای

وجود هم افزایی در ارتباطات یکپارچاه بازاریاابی بارای

سنجش میزان ت ثیر نمایش بنر تبلیااتی– مقاله روزنامه بر

گروه آزمایش سوم و چهارم) در ایان گاروه افاراد تنهاا

نگاارش بااه برنااد و قصااد خریااد پاسااخ دادنااد .براساااب

یک مقاله روزنامه را برای هر چهار کاال خواندند .سپس

دادههای این پرسشنامه میزان نگرش به برناد ،نگارش باه

شاارکت کنناادگان در آزمااایش بااه پرسشاانامهای باارای

تبلیغ و قصد خرید ،افراد این گروه سنجیده شاده اسات.

سنجش میزان ت ثیر استفاده از یاک مقالاه درج شاده در

در گروه سوم ابتدا افراد متن روزنامه را خواندناد و بعاد

روزنامه ،بر نگرش به برند و قصد خرید پاسخ دادند کاه

از آن بناار تبلیااااتی(برای هاار چهااار کاااال) را مشاااهده

براساب دادههای این پرسشنامه میزان نگرش باه برناد ،و

کردنااد .تفاااوت ایاان گااروه بااا گااروه دوم آزمااایش در

قصد خرید ،افراد این گروه سنجیده شده است.

ترتیب استفاده از بنر و مقاله روزنامه میباشد که باه ایان
حالت میگویند مقاله از طریق بنار برجساته شاده اسات.

یافتههای پژوهش

سااپس شاارکت کنناادگان در آزمااایش بااه پرسشاانامهای

اطالعات جمعیت شناختی

برای سنجش میزان ت ثیر مطالعه مقاله روزناماه و نماایش
بنر تبلیااتی بر نگرش به برند و قصد خرید پاساخ دادناد
که براساب دادههای این پرسشنامه میزان نگرش به برناد

جدول شماره  2خ صهای از ویژگایهاای جمعیات
شااناختی نمونااه آماااری پااژوهش حاضاار را از حیاا
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ارائه میکند.

متایرهاایی چااون جنساایت ،درآمااد و میاازان تحصاای ت

جدول  - 2ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری
متایر
جنسیت

بعد

فراوانی

درصد

مرد

15

16

زیر دیپلم

زن

111

51

دیپلم

32

کمتر از  100میلیون ریال

125

60

لیسانس

120

52

51

26

فوق لیسانس

31

11

بیشتر از  100میلیون ریال
درآمد

کمتر از  150میلیون ریال
بیشتر از  150میلیون ریال
کمتر از  200میلیون ریال
باالتر از  200میلیون ریال

21

12

1

2

متایر

تحصی ت

بعد

فراوانی

درصد

12

6
16

دکتری

3

1

منب  :یافتههای پژوهش حاضر

همینین جدول شماره  ،3یافتههای توصیفی میانگین
نماارات نگاارش بااه برنااد و قصااد خریااد در گااروههااای
آزمایش و کنترل را ارائه میدهد.
جدول شماره  - 3میانگین نمرات نگرش به برند و قصد خرید در گروههای آزمایش و کنترل
شاخصهای آماری متایر

نگرش به برند

قصد خرید

گروه

میانگین

انحراف معیار

تعداد

1

3/25

0/11

22

2

1/011

0/12

33

3

1/62

0/5

11

1

3/53

0/61

30

5

1/13

0/23

33

6

2/03

0/31

31

1

3/12

0/52

21

2

1/06

0/51

33

3

1/6

0/51

12

1

3/5

0/21

32

5

2/01

0/21

32

6

1/12

0/11

31
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همینین نتایج آزمون کلموگروف – اسامیر ناف بارای

یافتهها
قبل از بررسی فرضیههاا ،بارای رعایات پایش فارض

پاایش فاارض نرمااال بااودن توزیا نماارات در جامعااه،در

تساااوی واریااانس متایاارهااای پااژوهش از آزمااون لااوین

جدول  5نشان داده شده است.

استفاده شد که نتایج آن در جادول  1ارائاه شاده اسات.
آزمون لوین
جدول شماره  -4نتایج آزمون لوین درباره پیش فرض تساوی واریانسهای نمرههایمتغیر پژوهش
متایر

F

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

سطح معنی داری

نگرش به برند

0/235

5

121

0/115

قصد خرید

1/200

5

121

0/522

همانگونه که در جادول  1مشااهده مایشاود فارض
صاافر باارای تساااوی واریااانسهااای نماارههااای  6گااروه

پااژوهش ت ییااد ماایشااود؛ یعناای پاایش فاارض تساااوی
واریانس ت یید شده است (صادق پور.)1312 ،

آزمون بررسی نرمال بودن
جدول شماره  - 5نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف درباره پیش فرض نرمال بودن
نرمال بودن

آماره

سطح معنی داری

نگرش به برند گروه 1

1022

0/52

نگرش به برند گروه 2

1022

00025

نگرش به برند گروه 3

2005

00236

نگرش به برند گروه 1

00612

0020

نگرش به برند گروه 5

1051

00166

نگرش به برند گروه 6

1031

0053

قصد خرید گروه 1

20262

00201

قصد خرید گروه 2

20262

002

قصد خرید گروه 3

20001

00223

قصد خرید گروه 1

00612

00201

قصد خرید گروه 5

20112

1022

قصد خرید گروه 6

1031

0061
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همانگونه که در جادول  5مشااهده مایشاود فارض

 -1-2میانگبن نمرات قصد خریاد در گاروه کاه دو

صفر برای نرمال بودن متایر نگرش بر برند و قصد خرید

بنر تبلیااتی متفاوت میبینند (گروه آزمایش  )1بیشاتر از

ت یید میشود؛ یعنی پیش فرض نرمال بودن متایرها ت یید

گروهی که تنها یک بنر تبلیااتی میبینند (گاروه کنتارل

میشود.

 )5است.
 -2-2میانگبن نمرات قصد خرید دردر گروهی کاه

آزمون فرضیه
فرضیه اول :استفاده از ارتباطات یکپارچاه بازاریاابی
در ایجاد هم افزایی در نگرش به برند ت ثیر دارد.
برای سنجش این فرضیه نیاز باه بررسای ماوارد بیاان
شده در زیر است:
 -1-1میانگبن نمرات نگرش به برند در گروهی کاه
دو بنر تبلیااتی متفاوت مایبینناد (آزماایش  )1بیشاتر از
گروهی که تنها یک بنر تبلیااتی مایبینناد(گروه کنتارل
 )5است.
 -2-1میانگبن نمرات نگرش به برند در گروهی کاه
ابتاادا بناار تبلیااااتی ماایبیننااد سااپس مااتن روزنامااه را
میخوانند (گروه آزمایش  )2بیشتر از گروهای کاه تنهاا
یک بنر تبلیااتی میبینند(گروه کنترل  )5است.

ابتاادا بناار تبلیااااتی ماایبیننااد سااپس مااتن روزنامااه را
میخوانند (گروه آزمایش  )2بیشتر ازگروهای کاه تنهاا
یک بنر تبلیااتی میبینند (گروه کنترل  )5است.
 -3-2میانگبن نمرات قصد خرید در در گروهی که
ابتدا متن روزنامه را میخوانند سپس بنر تبلیااتی (گاروه
آزمایش  )3بیشتر از تنها یک متن روزنامه را مایخواناد
(گروه کنترل  )6است.
 -1-2میانگبن نمرات قصد خرید در گروهی که دو
مااتن روزنامااه متفاااوت ماایخواننااد (گااروه آزمااایش )1
بیشتر ازگروهی که تنها یک متن روزناماه را مایخواناد
(گروه کنترل  )6است.
نتایج آزماون منکاوا باا کنتارل ع قمنادی افاراد باه
کاالی دیجیتال و ع قمندی افراد به کاالی میر دیجیتال

 -3-1میانگبن نمرات نگرش به برند در گروهی کاه

که در جدول شماره  6ارائه شده است نشاان داده (0/05

ابتدا ماتن روزناماه را مایخوانناد ساپس بنار تبلیاااتی را

> )F = 31/111 Sig,=...بااین گااروههااای آزمااایش و

مشاهده میکنند (گروه آزماایش  )3بیشاتر از تنهاا یاک

کنترل از لحاظ نگرش به برند تفاوت معنی داری وجاود

متن روزنامه را میخواند (گروه کنترل  )6است.

دارد باارای تعیااین تفاااوت میااانگین گااروههااا از آزمااون

 -1-1میانگبن نمرات نگرش به برند درگروهای کاه

توکی استفاده شده با توجه باه نتاایج حاصال از آزماون

دو متن روزنامه متفاوت میخوانناد (گاروه آزماایش )1

توکی که در جدول  2ارائه شده است در سطح  pکمتار

بیشتر از تنها یک متن روزنامه را میخواند (گروه کنترل

از  00001کااه بااا ع ماات سااتاره مش ا ص شااده اساات

 )6است.

(صادق پور )1312،نشان داده است به دلیل منفای شادن

فرضیه دوم:استفاده از ارتباطاات یکپارچاه بازاریاابی
در ایجاد هم افزایی در قصد خرید ت ثیر دارد.
برای سنجش این فرضیه نیاز باه بررسای ماوارد بیاان
شده در زیر است:

تفاوت میانگین نگرش باه برنادگروه کنتارل  5از گاروه
آزمایش  1و  2نگرش باه برناد گروهاای آزماایش 1و2
بیشااتر از گااروه کنتاارل  5اساات و نگاارش بااه برنااد
درگروهای آزمایش  3و 1نیز به دلیل منفی شدن تفاوت
میااانگینگروه کنتاارل 6ازگااروه آزمااایش 3و ،1ازگااروه
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کنتاارل  6بیشااتر شااده اساات کااه ماایتااوان ابنگونااه بیااان

ستاره مشا ص شاده اسات) (صاادق پاور )1312،نشاان

کرد:میانگبن نمرات نگرش به برند در گروه آزماایش 1

داده است باه دلیال منفای شادن تفااوت میاانگین قصاد

و  2بیشااتر از گااروه کنتاارل  5اساات.ومیانگبن نماارات

خرید گروه کنترل  5از گروه آزمایش 1و ،2قصد خرید

نگرش به برند در گروه آزمایش  3و1نیز بیشتر از گاروه

گروهای آزمایش 1و 2بیشتر از گروه آزمایش  5است و

کنترل  6است.

قصد خرید درگروهای آزمایش  3و 1نیز به دلیال منفای

در نتیجاااه فرضااایه اول یعنااای اساااتفاده از رویکااارد

شدن تفاوت میاانگین گاروه کنتارل 6ازگاروه آزماایش

ارتباطااات یکپارچااه بازاریااابی در ایجاااد سااینرژی در

3و،1از گروه کنترل  6بیشتر است کاه مایتاوان ابنگوناه

نگرش به برند ت ثیر دارد ت یید میشود.

بیان کرد:میانگبن نمرات قصد خرید در گاروه آزماایش

و همینین بر اسااب نتاایج آزماون منکاوا باا کنتارل

 1و 2بیشااتر از گااروه کنتاارل  5اساات.ومیانگبن نماارات

ع قمندی افراد به کاالی دیجیتال و ع قمندی افاراد باه

قصااد خریااد در گااروه آزمااایش  3و  1بیشااتر از گااروه

کاالی میر دیجیتاال کاه در جادول  6ارائاه شاده اسات

کنترل  6است.

( )F = 31/111 Sig,=...> 0/05بین گروه های آزمایشی

در نتیجااه فرضاایه دوم یعناای اسااتفاده از ارتباطااات

و کنترل از لحاظ قصد خرید تفاوت معنی داری مشاهده

یکپارچه بازاریابی در ایجاد سینرزی در قصد خرید ت ثیر

میشود و بر اساب آزمون توکی که در جادول  2ارائاه

دارد مورد ت یید قرار میگیرد.

شده است( .در سطح  pکمتار از  00001کاه باا ع مات
جدول شماره  -6نتایج تحلیل کواریانس در متن مانکوا بر روی نگرش به برند و قصد خرید
متایر

منب تایرات

مجموعه

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح معنی
داری

ع قمندی به کاالی دیجیتال

0/222

1

0/222

1/31

0/231

نگرش به

ع قمندی به کاالی میر دیجیتال

0/361

1

0/361

2/22

0/032

برند

گروه

111/121

5

31/11

31/111

000

خطا

22/12

161

22/12

-

-

ع قمندی به کاالی دیجیتال

0/121

1

0/121

0/522

0/01

قصد

ع قمندی به کاالی میر دیجیتال

0/232

1

0/232

1/022

0/31

خرید

گروه

111/065

5

31/22

216/036

000

خطا

32/02

161

32/02

-

-

سنجش تجربی هم افزایی در بازاریابی 111 /

جدول شماره -7نتایج حاصل از آزمون توکی
متایر وابسته

گروه کنترل

نگرش به برند

5

نگرش به برند

6

قصد خرید

5

قصد خرید

6

گروه آزمایش

تفاوت میانگین

سطح معناداری

1

*-101200

00000

2

*-200225

00000

3

*-202111

00000

1

*-101256

00000

3

*-206116

00000

1

*-001230

00000

2

*-200225

00000

3

*

-206601

00000

3

*-202021

00000

1

*-201135

00000

بحث و نتیجه گیری
ارتباطااات یکپارچااه بازاریااابی ،یکاای از جدیاادترین
دیاادگاههااا و ماادلهااا در هاادف گااذاری تبلیاااات و

ماایشااود کااه باار روی فااروش بیشااتر تا ثیر دارد .بوساای
( ،)2003استفاده از تلویزیون و اینترنات را باه طاور هام
زمان ،ایجاد کننده هم افزایی میدانند.

ارتباطات تجاری است .این مادل ن اام مناد در جساتجو

دومین طبقه بندی ،استفاده از ابزار تبلیاااتی متفااوت

ارتقای اثر ب شی و هم افزایی در فعالیتهای ارتبااطی و

در یک کاناال ارتبااطی اسات (تورساون .)2005 ،جاین

تبلیااتی شرکتها و مؤسسات است و از طریق برقاراری

( ،)2003استفاده از تبلیاات به هماراه رواباط عماومی را

ارتباااط منسااجم و ساااختار یافتااه بااین عناصاار آمی تااه

در ارتباطاات یکپارچاه بازاریاابی از عوامال ظهاور هام

بازاریابی ،فعالیت های تبلیااتی شرکت را به طاور کامال

افزایاای بیااان ماایکنااد .تورسااون ( ،)2005ارتباطااات

و اثر ب ش در خدمت استراتژیها و اهداف بازاریابی و

یکپارچه بازاریابی (استفاده از تبلیاات رواباط عماومی و

فاروش قارار مایدهاد (حساینی.)36 :1321 ،ارتباطاات

تبلیاات اینترنتای) را عااملی در افازایش اعتباار تبلیااات

یکپارچه بازاریاابی از طریاق ترکیاب عناصار آمی تاه باا

بیان میکند کاه موجاب هام افزایای در ارتباطاات برناد

یکدیگر هم افزایی ایجااد مای کناد .پژوهشاگران بارای

میشود .همان طور که در ب ش مبانی ن ری عنوان شاد

ایجاد هم افزایی در ارتباطاات یکپارچاه بازاریاابی از دو

پااژوهشهااا و اط عااات اناادکی در مااورد ساانجش هاام

طبقه بندی استفاده کردهاند (تورسون:)2005 ،

افزایی در واکنشهای روانی و رفتاری مانناد نگارش باه

استفاده از کانالهای ارتباطی متفاوت در ارتباطاات

برند و قصد خرید انجام شده که ایان امار موجاب شاده

یکپارچه بازاریابی :ایدل و همکاران ( ،)1121استفاده از

اباازار انت ااابی و روشهااا باارای ساانجش هاام افزایاای در

رادیو و تلویزیون را عامل ایجاد هم افزایی بیان میکنند.

ارتباطاااات یکپارچاااه بازاریاااابی در ایااان پاااژوهش باااا

نایک ( ،)2003بیان میکنند کاه اساتفاده از تلویزیاون و

پژوهش های عنوان شده متفاوت باشد .در ایان پاژوهش

چا موجب افزایش اثار ارتباطاات یکپارچاه بازاریاابی

برای بررسی سینرژی در ارتباطات یکپارچه بازاریاابی از
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ابزارهااای متفاااوت ارتباااطی یعناای تبلیاااات و روابااط

است که ارتباطات یکپارچه بازاریابی در ایجاد ساینرژی

عمومی در یک کانال ارتبااطی اساتفاده شاده اسات .در

در قصد خرید ت ثیر دارد .که تاییاد ایان نتیجاه باا نتاایج

فرضاایه اول بااه بررساای اینکااه آیااا ارتباطااات یکپارجااه

حاصل از پژوهش لمون و همکاران ( )2002که اساتفاده

بازاریابی در ایجاد سینرژی در نگرش به برند تا ثیر دارد

از ارتباطااات یکپارچااه بازاریااابی در ابزارهااای ارتباااطی

می پردازد ،نتایج حاصل از آزمون مانکوا که در جادول

پیشاابرد فااروش و تبلیاااات خاارده فروشاای را از عواماال

ارائه شده است نشان داده میانگین نمرات نگرش به برند

افزایش فروش میداناد و چااترچی ( )1112کاه فاروش

گروه آزمایش و کنترل متفاوت است که این امار نشاان

ش صی و تبلیااات را باه عناوان ابازارهاای ارتبااطی در

دهنااده ت ثیرگااذاری ارتباطااات یکپارچااه بازاریااابی باار

پاژوهش انت ااب نماوده و نتاایج حاصال از پااژوهش او

نگرش به برند است .تفاوت میانگین گروهاای آزماایش

نشااان داده کااه اسااتفاده از فااروش ش صاای و تبلیاااات

و کنتاارل حاص ال از آزمااون تااوکی نشااان داد میااانگین

موجب افازایش قصاد خریاد در نتیجاه افازایش فاروش

نمرات نگرش به برناد گاروه آزماایش بیشاتر از کنتارل

میشود .و پژوهش نیاک و همکااران ( )2003کاه بیاان

است که این امر نشان دهنده ی این است کاه ارتباطاات

میکنناد کاه ارتباطاات یکپارچاه بازاریاابی (اساتفاده از

یکپارچه بازاریابی در ایجاد سینرژی در نگارش باه برناد

تلویزیون و چا ) موجب افازایش اثرب شای ارتباطاات

تاا ثیر دارد و ایاان نتیجااه بااا نتااایج حاصاال از پااژوهش

یکپارچااه بازاریااابی ماایشااود و موجااب فااروش بیشااتر

اسیولتز ( )2012که استفاده از رسانههاای متفااوت را از

میگردد چنچ و همکاران ( ،)2001استفاده از تلویزیاون

عوامل ایجاد سینرژی در واکانشهاای رفتااری مصارف

و اینترنت از عوامل ایجاد کننده هم افزایی مایداناد کاه

کنندگان بیان مایکناد و وتورساون ( )2005اساتفاده از

قصااد خریااد را افاازایش ماایدهااد .وتورسااون (،)2005

تبلیاات به همراه تبلیااات عماومی را از عوامال افازایش

استفاده از تبلیاات به همراه تبلیاات عمومی را از عوامال

دهنده اعتبار تبلیاات میداند که موجاب هام افزایای در

افزایش دهنده اعتبار تبلیااات مایداناد کاه موجاب هام

نگرش به برند میشود یکسان شده است .فرضایه بعادی

افزایی در قصد خرید میشود یکسان شاده اسات .مقالاه

باه بررساای اینکااه آیااا ارتباطااات یکپارجااه بازاریااابی در

حاضر با محور قرار دادن و عملیااتی کاردن مفهاوم هام

ایجاد سینرژی در قصد خرید ت ثیر دارد مایپاردازد کاه

افزایی بیانگر چشم انداز جدیدی از اندازه گیری و بهینه

در آن ابتاادا ایاان مطلااب کااه آیااا ارتباطااات یکپارچااه

سازی آمی تههای ارتباطی شرکتها است بگونهای کاه

بازاریابی در قصد خریاد تا ثیر دارد ماورد بررسای قارار

هر رسانه میتواند تااثیر سایررساانههاای دیگار را بهباود

میگیرد که نتاایج حاصال از آزماون ماانکوا نشاان داده

ب شد .این تمایز باا پتانسایل باالقوه هام افزایای هادایت

میانگین نمارات قصاد خریاد گاروه آزماایش و کنتارل

می شود ،به این معنی که ،ارزش افازوده یاک رساانه باه

متفاااوت اساات کااه ایاان اماار نشااان دهنااده ت ثیرگااذاری

عنوان نتیجه حضور یک رسانه دیگر باع

میشاود کاه

ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر قصد خرید است .تفاوت

اثر ترکیبی رسانهها از مجموک اثرات انفرادی آنها بیشاتر

میانگین گرو های آزماایش و کنتارل حاصال از آزماون

شود .بنابراین ،تاثیر ترکیب فعالیاتهاای چناد رساانهای

تااوکی نشااان داد میااانگین نماارات قصااد خریااد گااروه

مانند تلویزیون ،چا  ،رادیاو ،اینترنات ،پاساخ مساتقیم،

آزمایش بیشتر از کنترل است این امر نشان دهنده ی این

ارتقاءفروش ،و روابط عمومی مایتواناد بسایار بیشاتر از
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جم ا اثاارات جداگانااه آنهااا باشااد.وبااا توجااه بااه نتااایج

 -1دانکن،تام،)1325( ،ارتباطاات یکپارچاه بازاریاابی؛

آزمایش و از آن جایی کاه نگارش باه برناد مشاتریان و

اسااتفاده از تبلیاااات و فعالیااتهااا یپیشاابرد ی باارای

قصد خرید در دستیابی به اهدافی مانند رشاد ،ساود ،بقاا

ایجاد برند تجاری ،ترجمه بهرام رضاازاده و کیاوان

و ...بسیار مهم اسات و ارتباطاات یکپارچاه بازاریاابی از

قاسم بگلو ،نشر فرارنس آریا،چا اول.
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مثبت به برند و قصد خرید در مشاتریان باه ساازمانهاا و

آماااری بااا ناارم افاازارهااای  AMOSو  SPSSبااا

شرکتها یاری میرسانداز این رو مدیران سازمانهاا در

مثااالهااای واقعاای و تفساایر ،انتشااارات دانشااگاه

استفاده از ابزار ارتباطی بهتر است از رویکارد ارتباطاات
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ترکیبات م تلف ابزار ارتباطی هم افزایی متفاوتی ایجاد

رفتار مصارف کنناده تادوین اساتراتژی بازاریاابی،

میکند .این ابازار هاا بایاد باه صاورت درسات انت ااب

ترجمااه احمااد روسااتا و عطیااه بطحااایی ،انتشااارات

شوند .و باید سازمانها به این موضاوک توجاه کنناد کاه

سارگل ،چا اول،تهران ،صص.332-211

روابط عمومی به دلیل نداشتن هزیناه ،اعتمااد بااالیی در

 -2حیدرزاده ،کامبیز؛ الوانی ،ساید مهادی و قلنادری،

میان افراد ایجاد می کند در نتیجه موجاب شاکل گیاری

کمال ،)1321( ،بررسی تاثیر ابعاد قدرت اجتمااعی

نگرش مثبت و قصد خرید باالتر میشود از این رو بهتار

برند براسااب ساطوه آماادگی ذهنای مشاتریان بار

است این ابزار ارتباطی به طور مؤثرتری به کار رود.

تصاامیم بااه خریااد ،مجلااه پااژوهشهااای ماادیریت،
شماره  ،26صص.52-22
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