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 -2عضو هیأت علمی گروه مدیریت ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران
 -1کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سنندج ،سنندج ،ایران

چکیده
مطالعه حاضر ،در حوزه فعالیتهای ارتباطیِ مرتبط با برندسازی در سازمانها و باا محوریات تصامیمات بازاریاابی در
رابطه با ارتقای عملکرد برند طرح و اجرا شده است .هدف اصلی پژوهش ،ارزیابی اثرات ارتباطات یکپارچه بازاریاابی بار
ارزش ویژه برند؛ با نقش تصویر ذهنی شرکت و عملکرد برند است .به این منظور ،صنایع غذایی استان کردستان به عناوان
جامعه آماری و  185نفر از مصرفکنندگان محصوالت نوشیدنی شرکت ایستک به عناوان نموناه آمااری لحاا و ماورد
مطالعه قرار گرفته است .به لحا روششناسی ،پژوهش حاضار از ناوپ پیمایشای -کااربردی باوده و مبتنای بار روشهاای
توصیفی است .دادههای موردنیاز ،از طریق پرسشنامههای ارتباطات یکپارچه بازاریاابی دانکان  ،)1004ارزش ویاژه برناد
آکر  ،)2332تصویر ذهنی شرکت کیم و هیون  )1020و عملکرد برند اوکاا

و انجایاُ  ،)1002جماعآوری گردیاد.

اعتبار این آزمونها به صورت صوری و با نظر اسااتید بررسای مدادد شاده و در نهایات شاام  11ساوال تنظایم و توزیاع
گردید .پایایی کلی آزمون نیز با توجه به آلفای کرونباخ ،برابر با  0/834محاسبه و تأیید گردید .نتایج حاصا از تدزیاه و
تحلی آماری ،در نرم افزارهای آماری علوم اجتماعی و روابط ساختاری خطی ،نشان داد که متغیرهای مطرحشاده ،پایش-
بینهای مناسبی از ارزش ویژه برند هستند .لذا میتوان اذعان نمود که ارتباطات یکپارچه بازاریابی ،تصویر ذهنای شارکت
و عملکرد برند ،بهطور قاب توجهی ارزش ویژه برند را تبیین مای نمایناد .ساایر نتاایج ،حااکی از بارازش و درجاه تقریا
مناس

مدل پیشنهادی در جامعه مورد مطالعه است.

واژههایکلیدی :ارتباطات یکپارچه بازاریابی ،ارزش ویژه برند ،تصویر ذهنی شرکت و عملکرد برند.

* نویسنده مسؤول

sheikhesmaeili@gmail.com
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مقدمه

فعالیتهای بازاریابی ،مصرفکنندگان را از برناد آگااه

بهواسطه بهوجودآمدن محدودیتهای منابع و انرژی

ساخته و تصویر مطلوبی از برند در ذهن آنها ایداد مای-

در دهه  20میالدی و افزایش تعداد کس وکارها ،جهان

کنند ون ری  1و همکاران .)1004 ،تاا اواساط دهاه 30

شاهد افزایش رقابت بین شرکتهاا باوده اسات .در ایان

تحقیقااات محاادودی در بررساای رابطااه عناصاار آمیختااه

میان سازمانها برای بقا و رشد ،ناگزیر به اساتفاده ماؤثر،

بازاریابی و ارزش نام و نشاان تدااری از نگااه مشاتریان

مفید و کارآمد از داراییهاای مشاهود و نامشاهود خاود

صورت گرفتاه باود .باه گوناهای کاه باارویس)2331 5

گردیدند .بویژه از آن زمان تاکنون پیوسته باه اهمیات و

معتقد بود کاه عالرغام عالقاه بسایار محققاان باه مقولاه

نقش داراییهای نامشهود در اثربخشی فعالیتها و بهبود

ارزش نااام و نشااان تداااری ،توجااه کماای بااه اثاارات

و کارها افزوده شده است .در ایان میاان

فعالیااتهااای بازاریااابی در ارزش نااام و نشااان تداااری،

یکی از داراییهای نامشهود و بسیار با اهمیات بارای هار

صورت گرفتاه و بیشاتر باه اهمیات ناام و نشاان تدااری

سازمانی برند است .بهطور کلی برند یک نام ،عبارت یاا

پرداخته شده تا باه مناابع ایدااد ایان ارزش و توساعه آن

اصااطالح ،نشااانه ،عالماات ،نماااد ،طاارح یااا ترکیباای از

صحت و همکاران .)2132 ،درك عوام مؤثر بر ابعااد

آنهاست که هدف آن معرفی کاال یا خادمتی اسات کاه

ارزش نام و نشان تداری میتواند برندهای تداری را در

یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه میکنند،

توسعه و اجرای بهتر استراتژیهای برندینگ یاری دهد.

متمایز نمایناد

فعاالیتی چاالش-

عملکرد کس

تا آنها را از محصوالت شرکتهای رقی

حفظ و توسعه ارزش ویژه برناد اغلا

کلر .)1003 ،2اما برند هام بارای مشاتریان و هام بارای

برانگیااز و دشااوار اساات باادین منظااور الزم اساات کااه

سازمان ارزشآفرینی میکند ،بهطوری کاه منباع اصالی

رویکرد گستردهای نسبت به عوام مؤثر بر ارزش ویاژه

این ارزش ،در ذهن مشتریان باالقوه و بالفعا قارار دارد

برند اتخاذ شود ،تا بتوان به صورت صاحی ارزش ویاژه

دیواندری و همکاران .)2130 ،این ارزش برای سازمان

برناااد را توساااعه داد ایاااران زاده و همکااااران.)2132 ،

در افاازایش فااروش ،درآماادها و قیماات سااهام شاارکت

استراتژیهای موفق برندساازی از طریاق تفکیاک میاان

محاسابه مایگاردد؛

برند موردنظر از سایر رقباا و افازایش عملکارد برناد در

دادههاای

بازار موقعیتی متمایز برای برند مذکور بوجود میآورناد

متدلی شده و با روشهای مختلا

که ارزش ویژه برند 1نام گرفته است .بر اسا

منتشاار شااده از سااوی موسسااه اینتربرنااد  ،)1021ارزش
برند تنها ده برند برتر دنیا بالغ بر  455میلیاارد دالر باوده
است حسنی و همکاران.)2131 ،

سین کلیر و سی وارد.)2388 ،4
یکی از فعالیتهای بازاریابی اشاارهشاده کاه اثارات
بسیار زیادی بر شک گیری ارزش ویژه یک برند داشاته

از عوام مهم برای ایداد و تقویت ارزش ویژه برناد

و تصااویر ذهناای مطلااوبی از شاارکت در اذهااان ایداااد

فعالیتهای بازاریابی هساتند .ارزش ویاژه برناد حاصا

ماااینمایاااد ،ارتباطاااات ماااؤثر و ماااداوم بازاریاااابی باااا

سرمایهگاذاری اسات کاه در فعالیاتهاای بازاریاابی در

مصرفکنندگان است که در بلند مدت تبادی باه یاک

گذشااته صااورت گرفتااه اساات .شاارکتهااا از طریااق

سرمایه نامشهود برای سازمان مایگاردد ،کاه اصاطالحا

1 Keller, K. L.
2 Brand Equity

3 Van Riel
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ارتباطات یکپارچه بازاریابی 2اطالق مایگاردد .بار ایان
اسا

بازاریابی مدرن بسیار فراتار از تولیاد محصاوالت

خااو  ،قیمااتگااذاری مناساا

هماهنگی و تناس

بین شارکت و محایط بیرونای بارای

باالبردن عملکرد برند است.

و سااهولت دسترساای

بهطور کلی ارزش ویژه برناد مزایاای بسایاری بارای

مشتریان به کاال است .شرکتها نیازمند ارتباط پایادار و

شرکتها و تولیاد کننادگان دارد ،باه عناوان مااال اگار

محکم و متنوپ با مشتریان خود هستند که خاود نیازمناد

برناادی از ارزش ویااژه باااالیی برخااوردار باشااد در ایاان

برنامهای جامع در حوزههای ارتبااطی و تبلیغااتی اسات.

صورت مصرف کننده هدف رفتار مابتی نسبت باه برناد

امروزه مسأله حائز اهمیت برای شرکتها این نیست کاه

خواهد داشت که در نتیداه حاضار اسات قیمات بااالیی

آیا به ارتباطاات نیاازی هسات یاا ناه ،بلکاه مساأله مهام

برای محصول پرداخت کند ،خرید خود را تکرار نماید،

برنامااهریاازی ارتباطااات یکپارچااه بازاریااابی و اجاارای

تبلیغات دهان به دهان برای محصول اندام دهاد کایم و

درست آن است روستا و آقایی.)2184 ،

هااون .)1020 ،5تمااامی ایاان رفتارهااای مصاارف کننااده

در محاایط رقااابتی و متغیاار امااروزی ،شاارکتهااا بااه

موقعیاات رقااابتی و عملکاارد مااالی شاارکت را افاازایش

منظااور حفااظ روابااط سااودآور بااا مشاتریان ،ناااگزیر بااه

میدهد .ارزش ویژه برند با ایدااد وفااداری در مصارف

اسااتفاده از روشهااای متنااوپ و نااوین ارتباااطی هسااتند.

کنندگان احتمال انتخا برند را باال میبرد ،شارکتهاا

تبلیغات رسانهای ،رواباط عماومی ،بازاریاابی مساتقیم و

میتوانند از این مزیت برای توسعه مدموعه محصاوالت

ابزارهای ارتقای فروش ،ازجمله این روشها هستند ،که

خود بهره ببرند .باا تعمایم برناد موجاود باه محصاوالت

برای موفقیت سازمان ازطریق یک سیستم یکپارچه بایاد

جدید هزینههای تبلیغات برای محصاول جدیاد کااهش

به اجرا درآیند .در این راستا مفهوم ارتباطاات یکپارچاه

خواهد یافت راج.)1004 ،4

بازاریابی از طریاق یکپارچاه و منسادم نماودن پیاامهاا،

از نظر کاتلر ،دشوارترین تصمیمات کسا وکاار در

پایگاااه ،موضااع و ابزارهااای ارتباااطی شاارکت در بااازار

حوزه بازاریابی گرفته میشود ،که شاید علت این امر را

مطارح شااده و باعاات توانمنادی و عملکاارد برنااد 1بهتاار

بتوان در ذهنی ،مبهم و فازی بودن متغیرهای ایان حاوزه

شاارکت ماایگااردد باشااکوه و شکسااته بنااد .)2132 ،بااا

از کس ا

و کااار دانساات خااداداد و رضااوانی2188 ،؛

وجااود اینکااه سااندش عملکاارد برنااد ،ممکاان اساات بااه

شاافیعی و همکاااران .)2132 ،هاادف پااژوهش حاضاار

شرکت مندار نگاردد ،اماا

بررسی برخی عوام مؤثر بر ارزش ویژه برند اسات کاه

موفقیت یک برند در بازار را نشاان مایدهاد .مطالعاات

بااا سااندش اثاارات مختلاا

متغیرهااای دیگااری نظیاار

نشااان ماایدهااد ،در حاادود  00درصااد از درآماادهای

ارتباطات یکپارچاه بازاریاابی ،تصاویر ذهنای شارکت و

و وِروارداناا،1

عملکرد برند در صنایع غاذایی اساتان کردساتان ،انداام

 .)1003مس األهای کااه ماادیران ،امااروز بااا آن مواجهنااد

شده است .برای اندازهگیری ارزش برند در این شارکت

تاااالش بااارای ایدااااد تاااوازن میاااان شااادت رقابااات و

ابعاد تاداعی برناد ،کیفیات درك شاده ،تاداعی برناد و

شناسایی نقاط قوت و ضع

شرکت قاب انتسا به برند اسات اُکاا

ویژگیهای شارکت اسات .وفیفاه مادیران دساتیابی باه
1 Integrated Marketing Communication
2 Brand Performance
3 O'Cass & Weerawardena

4 Kim & Hyun
5 Rajh
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وفاداری برند ملحاو گردیاده و معاادالت متغیرهاا باه

به شفافیت ،انسدام و حداکار تأثیر ارتباط ترکیا
کنااد بِلا  .)1002 ،1طبااق تعریا

صورت ساختاری توسعه یافته است.

مای-

شااولتز )1005 1نیااز

فرآیندی اسات کاه شارکتهاا بارای تساریع بازگشات
مبانی نظری پژوهش

سرمایه خود از طریق هم سو سازی اهاداف ارتبااطی باا

ارتباطات یکپارچه بازاریابی

اهداف سازمان صورت مایدهناد و مفهاومی اسات کاه

تأکید بازاریا ها از میانههاای دهاه  2340تاا اواخار

فرآیند برنامهریزی ،اجرا و نظارت بر پیامهاای برناد کاه

دهه  2300بر مشاتری گرایای باود .در طاول دهاه 2380

رابطه مشتری با برند را ایداد و هماهنگ میکند دانکن

مفهوم بازاریابی با توجه باه آنهاه کاه رقباا بارای تاأمین

و اورسلوت.)21 :1008 ،5

رضااایت مشااتری اندااام ماایدادنااد ،توسااعه داده شااد.

دو تفاوت عمده میاان رویکارد جدیاد برناماهریازی

سراندام در اواخر دهه  2380بازاریاا هاا ،فعالیاتهاای

ارتباطات یکپارچاه بازاریاابی و اکاار برناماههاای سانتی

یکپارچه بازاریابی را در داخا شارکت باه عناوان یاک

ارتباطات وجود دارد:

ک  ،آغاز کردند که فعالیتهایی ما مادیریت کیفیات

 -2تمرکز ارتباطات بازاریابی یکپارچاه بار مصارف

فراگیر ،تولید بهنگام و تغییر فرآینادهای ساازمانی از آن

کننده یا مشتری است نه بر هادفهاای فاروش یاا ساود

جملااه بااود صااال نیااا .)2183 ،اصااطالح بازاریااابی

سازمان؛ و

ارتباطات در طول دهاه  ،2330هام باه عناوان یاک واژه

 -1رفتار متفاوت مشتریان؛ که رفتار مشتری در ایندا

خاص و هم به عنوان یاک مفهاوم ،عمومیات یافات.این

به صورت اولین رویکرد تقسیم بازار بکار مایرود .ایان

روش جدید بر ارتبااط باین فروشانده و خریادار تاکیاد

رفتار نیز ،مستقیما باه طبقاهبنادی و شابکهبنادی مفااهیم

دارد و ایداد ،تقویت و توسعه ارتباطاات باا مشاتری ،باه

بستگی دارد دانکن.)21 :2184 ،

ویژه ارتباطات طاوالنی مادت و باا دوام را ماورد توجاه
قرار میدهد میری زاده.)2181 ،

در ارتباطااات یکپارچااه بازاریااابی ابزارهااایی جهاات
ارتقای جایگاه محصوالت بنگااه در بازارهاای هادف و

قابلیاات ارتباطااات یکپارچااه بازاریااابی در توانااایی

برای مشتریان مختل

مورد استفاده قرار میگیرند ،و هر

بهبود ،آزمون ،توجه به نتایج و تنظیم خود با آنهاا بارای

یک از آنها برای تحقق اهداف خاصی مناس ترناد آن

توسعه یک دیدگاه عمومی دربااره تداارت ماورد نظار

ناون ،)2383 ،4از جمله؛

است روگارز .)2334 ،2اتحادیاه شارکتهاای تبلیغااتی

 -بازاریابی مستقیم :استفاده از ایان روش ،از مفااهیم

آمریکا تعریفای از ارتباطاات بازاریاابی یکپارچاه بادین

جدیااد بازاریااابی اساات .اکااار شاارکتهااای باازر  ،از

شرح ارایه داده است :مفهومی از برنامهریازی ارتباطاات

بازاریابی مستقیم به عنوان یک روش عملیاتی اساتاندارد

بازاریابی که ارزش افزوده یک برنامه جاامع و کاما را

استفاده میکنناد .دلیا اساتفاده از روشهاای بازاریاابی

شناساااایی کااارده و نقاااش کلیااادی ابزارهاااای متناااوپ

مستقیم در درجه اول ،به بازسازی عماده بارای مقاررات

ارتباطات ،ما تبلیغات ،پاسخ مستقیم ،پیشابرد فاروش و
روابط عمومی را ارزیابی و این ابزارهاا را بارای رسایدن
1 Rogers

2 Belch
3 Schultz
4 Duncan & Ouwersloot
5 Un Knowm
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زدایی بازارهای موجود بر میگردد .یکی از چالشهاای

به وفاداری و حتی افزایش خرید تشاویق کنناد .در ایان

شرکتها ،جلوگیری از ایدااد نگارش منفای نسابت باه

میااان برنامااههااای وفاااداری پیشاابرد وفاااداری) بساایار

تالشهای بازاریابی مستقیم اسات لینگار .)2338 ،2ایان

اثربخش هستند لووِلوك.)11 :2333 ،

ابزار ممکن است از دید مشتری ،مزاحمات تلقای شاود.

 -روابط عمومی :شام تالشهایی است برای ایداد

برای اجتناا از ایان امار الزم اسات در عاین توجاه باه

و کنترل اخبار ،اعالنها و یادآورندههای یک برناد کاه

افزایش سودآوری ،به کاهش از دست دادن مشتری نیاز

بدون پرداخت هزینه ،از طریق رسانههای عمومی منتشار

توجه شود کیم 1و همکاران.)1003 ،

میشوند .مدیران بازاریابی به خاوبی از ایان ابازار بارای

 -تبلیغات :تبلیغات عبارت است از برقراری هرگوناه

ایداد و تقویات برندشاان بهاره مایگیرناد رابینساون،5

ارتباط غیرشخصای باا مخاطباان و انتقاال پیاام از طریاق

 .)1002ماادیران باارای بهتاار اجاارا شاادن دسااتورها ،نشاار

رسانههای مختل  ،به منظاور تارویج و ارایاه محصاول،

اطالعااات و اخبااار ،تعلیمااات شاارکتی و غیااره ،بایااد بااه

خدمات یا ایده .با گسترش سریع تدارت مبتنی بر رایانه.

صورت مداوم و از راههای مختل

با کارکناان ساازمان

بساایاری از شاارکتهااا ،اینترناات را بخشاای از آمیختااه

در ارتباط باشند .این ارتباط متقاب با کارمندان ،موجا

رسااانهای تبلیغااااتی بااارای جااذ مزایاااای حاصاا از

باااالرفتن سااط اطالعااات ماادیر روابااط عمااومی از

تکنولااوژیهااای آنالیاان دانسااتهانااد لاایم 1و همکاااران،

اندیشههای ناو ،پیشانهادها ،شاکایتهاا ،نارضاایتیهاا و

 .)1020در این راستا ارزیابیها نشان میدهند کاه تعاداد

ایداد ارتباط صمیمی با کارکناان و خاانوادههاای آنهاا

کاربران اینترنت در سراسر جهان ،حدود دو میلیارد نفار

میشود .کارشناساان رواباط عماومی ،عاالوه بار ایدااد

بوده است کاه  800میلیاون نفار آنهاا آسایایی باودهاناد.

ارتباط دوسویه باا کارکناان و نهادهاای دیگار ،موفا

همهنین تعداد کاربران ایرانای در پایاان ساه ماهاه ساوم

هستند که پاسخگوی هماه ساؤاالت ساازمان باشاند .در

ساال  1022حادود  10میلیااون نفار بااوده اسات حنیفاای

واقع ،بیشتر پرسشها را خبرنگاران روزناماههاا ،رادیاو و

زاده.)1021 ،

تلویزیون مطرح کرده و اطالعات الزم را از کارشناساان

 پیشبرد فروش :شاام محاركهاای کوتااه مادتبرای تشاویق باه خریاد یاا فاروش محصاول و خادمات

روابط عمومی دریافت میکنند فرهنگی.)24 :2104 ،
در زماره ابزارهااای فااوق ،ابزارهاای خاااص دیگااری

سازمان است که در اص  ،فعالیتهای بازاریابی مختل

مانند تبلیغات رسانهای ،هدایا و جاوایز فاروش ،تبلیغاات

یک سازمان در ارتباط با مشتریان را دربر میگیرد بِلا

نمایشاااای در محااا خریااااد ،تبلیغااااات اختصاصاااای،

و بِل  .)8 :1005 ،موارد استفاده پیشبرد فروش بسایار رو

نمایشااگاههااای صاانفی و تاداااری ،جااوایز ،تحفیفااات،

به رشد است؛ چراکه بیشتر ساازمانهاا نیازمناد برقاراری

کپنها و کارتهای اعتباری تاداری ،حامی گاری ماالی

بازاریاباان

و نظیر اینها وجود دارند کاتلر)214 :1001 ،4؛ باا ایان

ایان اساات کااه هاام مشاتریان آینااده را بااه منظااور اندااام

حال ،استفاده بیش از حد از این ابزار در بلند مادت هام

ارتباط با مشتریان خود هستند .چالش بازر

تدارت با شرکت توجیه کنند و هام مشاتریان کناونی را
1 Ljunger
2 kim
3 Lim

4 Robinson
5 Kotler
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موج

مدلسازی فعالیتهای ارتباطات یکپارچاه بازاریاابی

کاهش سود و هم مندر باه تخریا چهاره برناد

در حقیقاات کاااربرد دیاادگاههااای تحلیاا گاارا در بااه

میشود آکر.)12 :2332 ،

کارگیری دادههای تااریخی-عاددی ،اعام از دادههاای

بطور خالصه در ارتباطاات یکپارچاه بازاریاابی الزم

درونی و بیرونی مؤثر در عملکارد ارتبااطی و پیشابردی

است:

بنگاه است .تاکنون ،رویکردهای متنوعی در مدلساازی

 -اسااتفاده کنناادگان خاااص هاار کاااال و خاادمت

ارتباطات یکپارچه بازاریابی چاه از بععاد نظاری و چاه از

شناسائی گردد.

بععااد عملیاااتی وجااود داشااته اساات لااوپز و همکاااران،

 معیارهای خرید و گرایش به یاک ماارك خااصیا گروهی از کاالها شناسایی شود.

 تاثیر فعالیتهای تبلیغااتی و ارتباطاات بازاریاابی واثر عملی آنها را بر رفتار مطالعه گردد.

 .)1001باار اسااا

نتااایج ایاان پااژوهش ،در جاادول ،2

تئوریهای مختل

مربوط به فرآیناد مادلهاای برناماه-

ریزی ارتباطات یکپارچه بازاریابی ارایه شده است.

 اطالعات مورد نیاز را در هر زمان بدسات آماده وتحلی شود.

جدول ( )1مدلهای ارایه شده در مورد ارتباطات یکپارچه بازاریابی
مدل

مدل پنج مرحلهای برنامه ریزی ارتباطات

ارایه

یکپارچه بازاریابی از دیدگاه جرج و بلی

شده

فرآیند ده مرحلهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی

فرآیند هشت مرحلهای ارتباطات یکپارچه

گونرینگ )2335

بازاریابی شولتز و کیتهن )1000

)1002

مرحله اول :حسابرسی بستههای ارتباطی وابسته به
مخارج صرف شده در سازمان.
مرحله دوم :ایداد معیارهای سندش عملکردهای
مشترك.
مرحله سوم :استفاده از گسترش پایگاه دادهها و

مراحل
مدل

مرحله اول :مرور برنامههای بازاریابی

مدیریت نتایج برای درك سها مداران.

شرکت.

مرحله چهارم :تشخیص همه نقاط تما

مرحله دوم :تدزیه و تحلی داخلی و

محصوالتش.

خارجی برنامههای ترفیعی.

مرحله پندم :تدزیه و تحلی روندهای داخلی و

مرحله سوم :تدزیه و تحلی فرآیند

خارجی که میتوانند بر توانایی شرکت در اندام

ارتباطات.

تدارت تأثیر بگذارند.

مرحله چهارم :تعیین بودجه.

مرحله ششم :ابداپ برنامه تداری و ارتباطی برای هر

مرحله پندم :توسعه و بهبود برنامه

یک از بازارهای محلی.

ارتباطات یکپارچه بازاریابی.

مرحله هفتم :انتخا یک مدیر مسئول جهت

شرکتها و

تالشهای قانع کننده ارتباطی شرکت.
مرحله هشتم :ایداد مضامین ،سبکها و ارزشهای
سازگار در همه رسانههای ارتباطی.
مرحله نهم :استخدام کارکنان تیمی.
مرحله دهم :اتصال ارتباطات یکپارچه بازاریابی به
فرآیند مدیریت ،مانند مدیریت مشارکتی.

گام اول :پایگاه دادهها.
گام دوم :ارزیابی مشتریان  /مشتریان
احتمالی.
گام  :1نقاط  /ترجیحات ارتباطی .بطور
عرف.
گام  :5روابط تداری.
گام  :4تهیه و ارایه پیام.
گام  :2تخمین میزان بازگشت سرمایه
گذاری روی مشتری.
گام  :0سرمایه گذاری و تخصیص.
گام  :8سندش بازار.
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در این مدل ،تاکید زیادی بر فرستندگان

این فرآیند به شرکتها کمک میکند که به

ویژگی

و گیرندگان پیام دارند .با این حال ،در

ارتباطاتی توجه کنند که از طریق آن مشتریان این

را فقط شام موارد ملمو

مدل

مورد نتایج به کارگیری و عواملی که

ارتباطات را به عنوان یک جریان اطالعاتی از منابع

و به نتایج و داراییهای نامشهود ایداد شده،

غیرقاب

باید مدنظر قرار گیرد ،اشارهای نکردند

این مدل ،نتایج ارتباطات یکپارچه بازاریابی

تشخیص ببینند.

و مادی میدانند

توجه ندارد.

دانستههای فرعی ارزش ویژه برند ایداد میکند کلار،4

تصویر ذهنی شرکت
برند موفق باید همزمان به جنباههاای ملماو

نظیار

مشخصات محصاول و )...و جنباههاای نااملمو

نظیار

کیفیت خدمات باال و همهناین ایدااد یاک تصاویر

تصویر شرکت ،جنبههاای نماادین برناد ،خادمات و )...

ذهنی مابت در مشتریان ،اغل

باه عناوان عواما اصالی

توجه کند هانکینسون و کُوکینگ .)2332 ،2زمانی کاه

موفقیت و ایداد یک مزیت رقابتی پایادار باه خصاوص

متمایزسازی محصوالت یا خدمات بر پایه ویژگایهاای

در صنایع خدماتی محسو میشود که توجاه باه آنهاا

آنها مشک باشد ،یا حتی وقتی که کاالها

ماایتوانااد در تحکاایم جایگاااه مؤسسااات خاادماتی در

و خدمات عرضه شده مشابه هستند ،خریداران نسبت باه

بازارهااای رقااابتی مااوثر واقااع شااود رایااو 2و همکاااران،

تصویر ذهنی شرکت یا برند کاالی تولیدی عکسالعم

 .)1008آل رایااز و جااک تااروت 0معتقااد بودنااد کااه

متفاااوتی دارنااد .کاااتلر  )1002تصااویر را بااه عنااوان

جایگاهیابی چیزی نیست که بارای محصاول یاا خادمتی

مدموعهای از باورها ،ایدهها و تصور فرد در مورد یاک

اندام شود ،بلکه چیزی است که باا ذهان مشاتری انداام

کاارده اساات ساااندوح و همکاااران،1

میشود و کاتلر نیز ایان مضامون را تأییاد مایکناد و از

 .)1000این تداعی میتواناد از تدرباه مساتقیم مشاتریان

دیااد وی ،جایگاااه یااابی طراحاای کاااال و تصااویر ذهناای

ناشی شود و یا از اطالعات به دست آمده از ارایاه باازار

شرکت است به گونهای که ایان دو در اذهاان مشاتریان

و یا به دلی تأثیر تداعیهای موجود از قب کاه ساازمان

هاادف از جایگاااه رقااابتی برجساته و نمایااانی برخااوردار

بر مصرف کننده داشته ،ناشی شود برونر 1و همکااران،

گردند صال نیا.)2183 ،

کیفی ملمو

شاایء ،تعریاا

 .)1008لاااذا تصاااویر ذهنااای از شااارکت درك ذهنااای
بیدرنگی است که فرد ،گروه یا شبکه از سازمان دارد و
یا حالت بهم پیوسته درونی ذهن که تالشهای موفاق یاا
ناموفق ارایه شده توسط شرکت را ماخاذ و اساا

قارار

میدهاد کرتاو وبارودی .)1003 ،5یکای از شایوههاای
ایداد ارتباط بین دانستههاای فرعای برناد و خاود برناد،
تصویر شرکت میباشد کاه ارتقاای آن از طریاق بهباود

.)1008

برای نشان دادن تصویر شرکت ،ابعادی را مای تاوان
در نظر گرفت که عبارتند از:
 ویژگیها ،مزایا و نگرشهای مارتبط باا محصاولما ؛ کیفیت و نوآوری؛
 تااداعی مربااوط بااه افااراد وروابااط ما ا ؛ مشااتریمداری؛
 ارزشها و برنامهها ما ؛ نگرانی در مورد محایط ومسئولیت اجتماعی؛

1 Hankinson & Cowking
2 Sondoh
3 Brunner
4 Cretu & Brodie

5 Keller
6 Ryu
7 Al Ries & Jack Trout
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 اعتبااار شاارکت ماا ؛ تخصااص ،قابلیاات اعتماااد ومحبوبیت کلر.)1003 ،

دارد که اصطالحا عملکرد برند نامیده میشود چیرانی
و همکااران .)1021 ،بااه عباارت دیگاار اغلا

1

در بحاات

برناادها دو سااؤال اصاالی در ذهاان ایداااد ماایشااود :چااه
عملکرد برند

عواملی باعت ایداد قادرت برناد مایشاوند و چگوناه

عملکرد برند به معنای میزان موفقیات برناد در باازار

میتوان برند قدرتمندی ایداد کرد  ،که برای پاساخ باه

اساات قاساامی و درزیااان .)2131 ،جملااه معروفاای در

ایاان سااؤاالت مفهااوم گسااترده عملکاارد برنااد معرفاای

ادبیات مادیریت وجاود دارد :چیازی کاه انادازهگیاری

میگردد.

نشود ،مدیریت نمیشود .اگر سالمت بلندم دت ،ثبات و

به سب

استحکام سازمان از جنبهها و ابعاد مختل

انادازهگیاری

و کنترل نشوند ،موقعیت ساازمان چگوناه خواهاد باود
اوکا

و ان جی ُا )1000 2بیان میکنند کاه بار اساا

آنکه عملکرد برند ماهیتی چند بععادی دارد،

محققااان مختلاا

شاااخصهااا و معیارهااای مختلاا

و

گوناگونی را بارای انادازهگیاری عملکارد برناد معرفای
نمودهاند حسنی و همکاران .)2131 ،از جمله شاخص-

مطالعاات موجاود ،در حادود  00درصاد از درآماادهای

هایی که در این ارتباط مطرح شدهاناد عبارتناد از :نفاوذ

شرکتها قاب انتسا به برند است .این موضوپ بیاانگر

در بااازار اهرنباار

و همکاااران)1005 ،؛ سااهم بااازار

وجود یک رابطه مستقیم بین عملکرد سازمان و عملکرد

وییراواردنا و همکاران1002 ،؛ لی و همکاران 1008 ،و

برنااد بااوده و در دنیااای بااه شاادت رقااابتی امااروز کااه

الی و همکاااران)1020 ،؛ قیماات نساابی بااازار آکاار

سااازمانهااا بااا هاادف حفااظ و توسااعه سااهم بااازار خااود

)2332؛ چادهوری وهالبروك )1002؛ کشش پاذیری

پیوسته به دنبال دستیابی به مشتریان وفاداری که به تکرار

قیماات کلاار و لماان )1001؛ گسااتردگی توزیااع آکاار

خرید خود و توصیه آن به دیگران بپردازند ،هساتند ،ناه

)2332؛ پاااداش قیماات آکاار )2332؛ کلاار و لماان

بااا هاادف باارآورده

)1001؛ ساختار هزینه کلر و لمن )1001؛ موفقیت در

کردن حداکاری نیازها و خواستههای مشتریان بارای بقاا

توسعه بازار کلر و لمان )1001؛ رشاد فاروش الی و

در بازار ضروری است ،بلکه پاایش و ارزیاابی مساتمر و

همکاران )1020؛ اوکاا

و همکااران )1020؛ حدام

بااه عبااارت دیگاار سااندش عملکاارد برنااد نیااز باارای

فروش فوبرت وگیدس برچز )1020؛هانگ کیم و وو

جلااوگیری از هاار گونااه انحرافاای از اهمیاات باااالیی

کاایم )1004؛ ساارعت فااروش بروننباار

و سیساامریو

برخوردار است.

)1001؛ حاشیه سود بالداف و همکاران )1003؛ لی و

تنهااا اتخاااذ یااک اسااتراتژی مناسا

لزوم اندازهگیاری عملکارد ساازمان از جنباههاا و باا

همکاااران )1008؛ سااودآوری کلاار و لماان )1001؛

در ادبیات بازاریاابی و باه

بالداف و همکااران )1003؛ جاذابیت ماالی بالاداف و

عنوان یک متغیر وابسته همیشه مورد توجه بوده است ،به

همکاران )1003؛ سهم سود دهی بالاداف و همکااران

همین جهت دیدگاهی جهت ارزیابی عملکارد از طریاق

)1003؛ بازگشاات ساارمایه لاای و همکاااران )1008؛

محصوالت و خدمات ارایه شده توساط ساازمان وجاود

درآمد فوبرت و گیدس برچز  )1020و جریان نقادی

توجه به سطوح مختل

اغل

عملیاتی میونوز و کیومر .)1005
1 O'Cass & Ngo

2 Chirani
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ارزش ویژه برند

اندمن علمی بازاریابی ارزش برند را اینگونه تعری

یکاای از معااروفتاارین و شاااید مهمتاارین مفاااهیم

کرد :ارزش افزودهای که بواسطه ناام در باازار از طریاق

بازاریابی امروز ،که برای اولین بار در دها  2380شاک

حاشیه ساود بهتار یاا ساهم باازار بارای محصاول ایدااد

گرفت ،مفهوم ارزش ویاژه برناد اسات .ایان مفهاوم در

میشود .که این ارزش افازوده بوسایله مشاتریان و ساایر

ابتدا باه عناوان مهمتارین حاوزه تحقیقااتی در بازارهاای

اعضای کانال میتواند بعنوان دارایی مالی و مدموعهای

مصارفی مطارح شاده اسات .مهمتارین و باا ارزشتارین

از روابااط و رفتارهااای مطلااو تلقاای گااردد یاسااین و

و چارچو هاای مفهاومی را در ایان خصاوص

همکاااران .)1000 ،السااار 1و همکاااران  )2334عقیااده

ماورد

ارزش ویاژه برناد

تعاری

کلر و آکر ارایه دادهاند که بیش از سایر تعااری

دارند ،پنج مالحظاه مهام در تعریا

استفاده قرار گرفتهاند .آکر  )2332ارزش ویژه برناد را

وجود دارد :نخست ،ارزش ویژه برناد در مقایساه باا هار

مدموعااهای از پاانج گااروه داری ایهااا و تعهاادات برنااد

شاخص عینای دیگار باه ادراکاات مشاتری اشااره دارد.

میداند که به اسم یا سامب برناد متصا مایشاود و باه

دوم ،ارزش ویژه برند به ارزش کلی مرتبط با یک برناد

ارزش یک محصول یا خدمت بارای یاک شارکت ویاا

اشاره دارد .سوم ،ارزش کلی مرتبط با برناد از ناام برناد

باارای مصاارفکنناادگان آن شاارکت ،افاازوده یااا از آن

مشتق میشود و نه از جنباههاای فیزیکای برناد .چهاارم،

میکاهد .ارزش ویژه برند مفهوم بسیار مهمای در زمیناه

ارزش ویژه برند مزیت مطلق نیست ،بلکاه مزیات نسابی

وکااار و پااژوهشهااای دانشااگاهی اساات؛ زیاارا

است .و درنهایت ،ارزش ویاژه برناد باه طاور مابات بار

کس ا

بازاریابااان ماایتواننااد از طریااق برناادهای موفااق ،مزیاات
رقابتی کس کنند جلیلیان و همکاران.)2132 ،

عملکرد مالی تأثیر میگذارد.
در مطالعات بازاریابی گذشته ارزش ویژه برند باه دو

فعالیتهایی مانناد هزیناههاای تبلیغاات ،هزیناههاای

دسته تقسیم میشوند .آها یی که شاام ادراکاات دساته

تحقیقات بازاریابی و نیروی فروش ،قادمت برناد ،ساهم

تقسیم مایشاوند .آنهاایی کاه شاام ادراکاات کیفیات

تبلیغاااات و پرتفولیاااوی محصاااول و همهناااین ساااایر

ادراك شده و آنهایی که شام رفتار مشتری است مانند

فعالیتهای بازاریابی نیز ما  :استفاده از روابط عماومی،

وفاااداری بااه برنااد و تمرکااز باار تفاااوتهااای قیمیتاای

ضمانتنامه ،شعارها یا طنینها ،سامب هاا و بساتهبنادی،

سیدجوادین و شمس.)2182 ،

تصااویر شاارکت ،کشااور مباادأ و فرایناادهای ترفیعاای و

یکی از معروف ترین مدلهای ارزیاابی ارزش ویاژه

استراتژی نامگذاری برناد ،باه عناوان مناابع ارزش ویاژه

برند ،مد ل دیوید آکر  )2332اسات کاه چهاار بععاد را

برند ارایه شدهاند یو 2و همکاران .)1000 ،البته با توجاه

معرفی کرده است که عبارتند از :آگاهی از برند ،میازان

به این فعالیتها ،اگر چه برند به صاورت آشاکارا بارای

و قدرت حضوری است که برند در ذهن مصرف کننده

سازمان و شرکت ارزش آفرینی میکند ،اماا ریشاه ایان

دارد؛ کیفیت درك شده برند ،که ناوعی تاداعی ذهنای

ارزش در مشتری قرار دارد .در حقیقات ،ارزش ویاژهی

برند است که به سط باالتری رسیده است و باه شارایط

برند مبتنی بار مشاتری ،تعیاینکنناده ارزش واقعای برناد

و چگونگی داراییهای برناد م ی پاردازد؛ تاداعی برناد

است دیواندری و همکاران.)2130 ،

که هویت برند را تشکی میدهد ،به هار چیازی اطاالق
1 Yoo

2 Lassar
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میشود که باه صاورت مساتقیم یاا غیرمساتقیم در ذهان

تبلیغااات ،پیشاابرد فااروش ،روابااط عمااومی و بااازارابی

مشتری با برند مرتبط است؛ و وفاداری به برند ،مفهاومی

مستقیم ،تاثیر مابت و معنی دار بر تصویر ذهنای شارکت

مهاام در اسااتراتژی بازاریااابی اساات و بااه گفتااه آکاار،
وفاداری به برند هسته مرکازی ارزش ویاژه برناد اسات.
تصامیمهاای خریاد برمبنااای وفااداری ممکان اسات بااه
صورت عادت درآید و این ممکن است نتیداه رضاایت
از برند فعلی باشد رومانیک و نانیسز.)1022 ،2

دارند .بر این اسا

میتواند فرضیه زیر را متصور بود:

فرضیه اول :ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر تصویر
ذهنی شرکت تاثیری مابت و معنی دار دارد.
موسمانز  )2332با توجه به اهمیت استراتژیک برناد
بیان میکند که برند را میتوان به عناوان ایاده یکپارچاه
بازاریابی در نظر گرفت که نیروی محرك کس

توسعه فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش
کیفیت خدمات باال و همهناین ایدااد یاک تصاویر
ذهنی مابت در مشتریان ،اغل

باه عناوان عواما اصالی

و کار

اساات کااه را رقاباات پااذیرتر کاارده و منداار بااه افاازایش
عملکرد شرکت میشود .امیر شاهی و همکاران )2132
در پژوهشی که در بانک ملت انداام دادناد ،باه عواما

موفقیت و ایداد یک مزیت رقابتی پایادار باه خصاوص

موثر و متاثر از ارتباطات یکپارچه بازاریابی پرداختند که

در صنایع خدماتی محسو میشوند که توجاه باه آنهاا

در این تحقیق ،عملکرد برند را به عنوان یکی از مفااهیم

ماایتوانااد در تحکاایم جایگاااه مؤسسااات خاادماتی در

متاثر از ارتباطاات یکپارچاه بازاریاابی تشاخیص دادناد.

بازارهااای رقااابتی مااوثر واقااع شااود رایااو و همکاااران،

رید  )1001پژوهشی با عنوان ایدااد برنادهای قاوی باا

 .)1008کاایم و هیااون  )1020در تحقیقاای بااا عنااوان

استفاده از مدیریت ارتباطاات یکپارچاه بازاریاابی انداام

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش

داد .در این تحقیق از پنج مفهوم  IMCموثر بار عملکارد

نام و نشان تداری در صنعت  ،ITباه بررسای رابطاه باین

برند نام برده شد .یافتههای تحقیق نشان داد که از لحاا

آمیختههای بازاریابی که شاام عملکارد کاناال توزیاع،

اماااری ،رابطااه قااوی میااان سااازه تعااامالت و سااازگاری

قیمت گذاری بر مبنای ارزش و خدمات پاس از فاروش

استراتژیک با ابعاد عملکرد برند وجود دارد .میان ساازه

است و تصاویر شارکت بار ساه بععاد ارزش ناام و نشاان

برناماه ریازی و ارزیاابی عملکارد باا تااثیر باازار ،رابطااه

تدااری شاام آگاااهی و تاداعی برناد ،کیفیاات ادراك

ضعی

تری برقرار اسات و های رابطاه معنااداری میاان

شده و وفاداری به برند ،پرداختند .در این تحقیاق ،متغیار

مفاهیم بازاریابی ماموریت و زیربناای ساازمانی باا ابعااد

تصویر شارکت باه عناوان یاک متغیار تعادی گار ،اثار

عملکاارد برنااد دیااده نماایشااود .لوکسااتون و همکاااران

آمیختههاای بازاریاابی را بار ارزش ناام و نشاان تدااری

 )1004در پااژوهش خااود نشااان دادنااد کااه ارتباطااات

تعدی میکند .نتایج این پژوهش نشان داد که عملکارد

یکپارچااه بازاریااابی در کنااار مفاااهیمی همهااون بااازار

آمیختههای بازاریابی رابطاه مابتای باا ارزش ناام و نشاان

مداری و برند مداری؛ موج

افرایش عملکارد ساازمان

تداری دارد و تصویر شرکت اثر آمیختههاای بازاریاابی

میشوند .در نتیده میتوان فرضیهای به صاورت زیار در

را باار هاار سااه جاازء ارزش نااام و نشااان تداااری تعاادی

نظر داشت:

میکند .ساکتی  )1021در پژوهش خود نشاان داد کاه
1 Romaniuk & Nenycz

فرضیییه دو  :ارتباطااات یکپارچااه بازاریااابی باار
عمکلرد برند تاثیری مابت و معنی دار دارد.
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ارتباطات یکپارچه بازاریابی به دنبال حداکار ساازی

شرکت به دلی شکننده باودن بسایار مشاک اسات و در

پیامهای مابت و حداق سازی پیامهای منفای اسات کاه

صااورت آساای

دیاادن مسااتلزم صاارف زمااان و منااابع

در مورد نام تاداری سازمان ارسال میشود .اما ایان تنهاا

بسیاری است .کوهن و همکاران  )1008نیز نشان دادند

یکی از اهداف استفاده شرکتها از ارتباطاات یکپارچاه

که نقش تصویر ذهنی از شارکت در ایدااد ارزش ویاژه

بازاریااابی اساات؛ هنگااامی کااه باارای ایداااد روابااط

برند در بازارهای صنعتی بیش از بازارهای مصرفی مورد

درازمدت به کار گرفته میشوند ،باز هم در پی سااخت

تاکید قرار گرفتاه اسات .بریساتین و زوریاال  )1022باه

و تقویاات نااام تداااری بااا ارزش و قااوی هسااتند کااه

منظااور بررسااای راههاااای افااازایش ارزش ویاااژه برناااد

سودآوری کرده و ارزش ثروت ساهام داران را افازایش

فروشگاههاای زندیارهای باه بررسای متغیرهاای تصاویر

میدهند راولی .)10005 ،باردین آریاناان در پژوهشای

فروشگاه و قیمت پرداختند .نتایج نشاان داد کاه تصاویر

بااا عنااوان "بررساای ارتباطااات یکپارچااهی بازاریااابی و

فروشگاه به عنوان عاملی مهام بارای خارده فروشاان در

ارزش ویژهی نام تداری در شرکت مک دونالد" انداام

افاازایش ارزش ویااژه برنااد فروشااگاه آنااان بااه حسااا

داد ،که به بررسی ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی انداام

میآید.

داد و به طور خاص ،طرحی کلای در ماورد اهمیات ناام

راج  )1004در پژوهشاای کااه در کشااور کرواساای

تداری و نقش ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی در ایدااد

اندام داد ،تصاویر شارکت را باه عاوان یکای از عواما

و حفظ نام تداری ارایه میدهد باشکوه و شکسته بناد،

تاثیر گذر بر ارزش ویژه برناد تشاخیص داد .و همهناین

 .)2132ابعاااد ارتباطااات یکپارچااه بازاریااابی از قبیاا

اُورت و گااریین  )1003در کشااور آلمااان پژوهشاای را

تبلیغااات ،پیشاابرد فااروش ،روابااط عمااومی و بازاریااابی

اندام دادند که نتیده پژوهش آنان نشان داد کاه تصاویر

مستقیم) در پاژوهشهاای مختلفای باا ارزش ویاژه برناد

شرکت به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق رضایت)

بررسی شاده و باه عناوان عواما تااثیر گاذار بار برناد،

بر وفاداری مشتریان به عنوان یکی از عوام تااثیر گاذار

شناخته شدهاند کاه در پاژوهش) هوناگ و سااری گا

بر ارزش ویاژه برناد ،نقاش دارد .در نتیداه فرضایه زیار

 ،)1021پیشبرد فروش؛ چاتو پاده و همکااران ،)1020

مطرح میگردد:

تبلیغات؛ ون ری و همکااران  ،)1004کاناال توزیاع؛ و
معباشر و همکاران  ،)1021رواباط عماومی را باه عناوان
عوام تااثیر گاذار از ارتباطاات یکپارچاه بازاریاابی بار

فرضیه چهیار  :تصاویر ذهنای شارکت بار ارزش
ویژه برند تاثیری مابت و معنی دار دارد.
عمکلرد برند اغلا

باه عناوان پیامادی بارای ارزش

ارزش ویژه برند تشخیص دادند .فرضیه سوم پژوهش از

ویژه برند تعری

این این مطالعات و به شیوه زیر استنباط میگردد:

داراییها و تولیداتی که یک برناد قاوی باه آنهاا دسات

فرضیه سو  :ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارزش
ویژه برند تاثیری مابت و معنی دار دارد.

شاده اسات کاه مدموعاهای اسات از

مااییابااد تااران و مااین .)1002 ،چیراناای و همکاااران
 )1021پژوهشاای را بااا عااوان "عملکاارد برنااد و ارزش

مودابی و همکاران  )2330نشان دادناد کاه تصاویر

برند" اندام دادند که نشان دادند سندش میزان عملکرد

شاارکت پاایش نیااازی مهاام باارای ارزش ویااژه برنااد در

برند ،نقش و تاثیر بسزایی در ارزش ویژه برند دارد .کیم

بااازارهااای صاانعتی اساات و ماادیریت تصااویر ذهناای از

 )1004در پژوهشی مشابه به بررسی رابطاه ارزش ویاژه
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برند و عملکرد شرکتهاا در رساتورانهاای زندیارهای

ویژه برای برند سازمان دارد .بر این اساا

اندام دادند و به تاثیر مابت باین مولفاههاای ارزش ویاژه

عنوان زیر به دست میآید:

فرضایهای باا

فرضیه پنجم :عمکلارد برناد بار ارزش ویاژه برناد

برند و عملکرد ،دسات پیادا کردناد .عباد عزیاز و مهاد
یاسین  )1020پژوهشی با عنوان ارزیابی عوام موثر بار

تاثیری مابت و معنی دار دارد.

ارزش ویااژه برنااد خاادمات بااانکی در کشااور مااالزی

بر اسا

پرداختند و روش دستیابی به ارزش ویاژه برناد خادمات

فرضیههای مطرحشده ،مادل مفهاومی زیار

جهت بررسی مطرح و در نهایت آزمون میگردد:

بااانکی را بررساای کردنااد و بااه ایاان نتیدااه رساایدند کااه
عملکرد سازمانها تاثیر زیادی در دستیابی آنها به ارزش

H1

تصویر ذهنی شرکت

ارتباطات یکپارچه بازاریابی

H4

H3

ارزش ویژه برند
H5

H2

عملکرد برند
نمودار ( )1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش

تحقیق ،از طریق ابزار پرسشنامه محقاقسااخته مبتنای بار

این تحقیاق از لحاا ماهیات ،از ناوپ پاژوهشهاای

مبانی نظری -منطقای و نتاایج تحلیا عااملی اکتشاافی،

توصاایفی -پیمایشاای 2مبتناای باار روشهااای اکتشااافی-

جمعآوری گردید .در تدوین مقیا  ،ادبیات مفهومی و

زمینهیابی در تحلی باوده و از دیادگاه هادف ،در زماره

مدلهای خارجی و الگوهای داخلی بررسی شد ،ساپس

پژوهشهای کاربردی 1بهشمار مایآیاد .از آندااییکاه

سؤاالت و عوام استخراج ،تنظیم ،اعتباریاابی ،تابیات و

بهدنبال بررسی رابطه بین چند متغیر پنهاان و مؤلفاههاای

توزیع شدند .در پرسشنامه پژوهش ،ابعاد به صورتی کاه

آشکار آنها با یکدیگر و بررسی برازش و درجه تقریا

در جدول زیر امده است؛ مورد آزمون بودهاند.

مدل مشخص است از نوپ تحقیقات همبستگی 1و مبتنای
باار روش ماادلیااابی معااادالت ساااختاری 5محسااو
ماایشااود .از دیااد زمااانی و اجرایاای نیااز ،یااک پااژوهش
مقطعی -عرضی 4بهشمار میآید .دادههای موردنیاز ایان
1 Descriptive- Survey Research
2 Applied Research
3 Correlation R. Method
)4 Structural Equation Modeling (SEM
5 Cross - Sectional
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جدول ( )2وضعیت گویهها و مقیاسهای سنجش پژوهش
تعداد

آلفای

گویهها

کرونباخ
00301

دانکن )1004
کیم و هیون )1020

متغیر

مقیاس

ارتباطات یکپارچه بازاریابی

لیکرت  4گزینهای

21

تصویر ذهنی شرکت

لیکرت  4گزینهای

4

00823

عملکرد برند

لیکرت  4گزینهای

1

00804

ارزش ویژه برند

لیکرت  4گزینهای

21

00808

منبع

اوکا

و انجیاُ )1002
آکر )2332

اعتبار محتوای عوام احصاءشده باا نظار خبرگاان و

گرفته شد .با استفاده مقادیر نمونه ،آمارهها محاسابه و باا

اعتبار ساازه نیاز باا اساتفاده از تحلیا عااملی تأییادی و

کمک آزمون فرض ،به پارامترهاای جامعاه تعمایم داده

شاخص  KMOتأیید گردید .پایایی سنده نیز بار اساا

شد .برای تدزیهو تحلیا دادههاا و آزماون فرضایههاای

مطالعات مقدماتی شاام توزیاع پایشنموناه  10تاایی و

پژوهش از روشهایی مانند مقایساه میاانگینهاا ،تحلیا

روش آلفای کرونباخ حاصا از تطبیاق آن باا دادههاای

واریانس ،همبستگی بین متغیرهای پژوهش و روشهاای

گردآوری شده به ترتیبی که در جدول مشاهده میشود

تحلی عاملی 4و تحلی رگرسیونی 2اساتفاده شاد کاه باه

محاسبه و تأیید شد .جامعه آماری ایان پاژوهش ،شاام

اختصار یا لزوم به آنها اشاره شده است.

صاانایع غااذایی اسااتان کردسااتان بااوده اساات .روش

همانگونه که مشااهده مایگاردد ،تماام پرامترهاای

پراکندگی جامعاه آمااری ،از ناوپ

برآوردشده در مدل ،در سط معنیداری قارار دارناد و

 185نفار

قدرمطلق  )t-valueآنها بیشتر از مقدار  2/32است ،لاذا

از مصاارفکنناادگان محصااوالت نوشاایدنی شاارکت

روابط مفروض مورد تأیید واقع میشوند .باتوجه به ایان

ایستک کردستان به عنوان نمونه آمااری لحاا و ماورد

نمودار ،عدد معنیداری مسیر ماابین دو متغیار ارتباطاات

مطالعه قرار گرفته است .برای پردازش دادههاا ،ترکیبای

یکپارچه بازاریابی و تصویر ذهنی شرکت برابار ،)8/42

از روشهااای توصاایفی و اسااتنباطی بااهویااژه ماادلیااابی

مساایر مااابین دو متغی ار ارتباطااات یکپارچااه بازاریااابی و

معااادالت ساااختاری ،2مااورد اسااتفاده قرارگرفاات کااه

عملکاارد برنااد  )0/25مساایر مااابین دو متغیار ارتباطااات

بصورت ترجیحی ارایه شدهاند.

یکپارچااه بازاریااابی و ارزش ویااژه برنااد  ،)2/15مساایر

نمونهگیری بر حس

طبقهای -تصادفی بوده است ،که بر این اساا

تجزیه و تحلیل دادهها
برای تحلی دادههای پژوهش ،عالوه بر بهارهگیاری
از روش های تحلی آماریِ یاک متغیاره 1و توصایفی ،از
تحلی های دو متغیره ،1چند متغیره 5و استنباطی نیاز بهاره
1 Structural Equation Modeling
2 Univariate
3 Bivariate
4 Multivariate

مابین دو متغیر تصویر ذهنی شرکت و ارزش ویاژه برناد
 )3/18و مساایر مااابین دو متغیار عملکاارد برنااد و ارزش
ویاژه برنااد  )2/30اساات کاه همگاای بزرگتاار از مقاادار
 )2/32اساات ،بنااابراین روابااط ازپاایشتعری ا شااده در
قال

فرضیههای پژوهش و الگاوی پیشانهادی ،پذیرفتاه

شده و با اطمینان  )%33مورد تأیید قرار میگیرند.
5 Factor analysis
6 Regression analysis
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نمودار ( )2اعداد معنیداری مدل ساختاری پژوهش

در جدول شماره  )2نیز شاخصهاای بارازش مادل

ها از برازش قاب قبولی برخوردارند و بدینترتی

ساختاری ارایه شده است .باتوجاه باه اعاداد معنایداری

مدل مفروض پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.

بدست آمده و مقادیر شاخصهای برازش؛ مدل و داده-
جدول ( )3شاخصهای برازش مدل ساختاری
شاخص برازش

نتیده

مقدار مطلو

2/083

>1/00

χ2/df

0/84

<0/30

)GFI (goodness of fit index

0/041

>0/08

RMSEA (Root Mean Square Error of
)Approximation

0/015

>0/04

)RMR (root mean square residual

0/31

<0/30

)NFI (Normed Fit Index

0/30

<0/30

)NNFI (Non-Normed Fit Index

0/30

<0/30

)CFI (Comparative Fit Index

روایی
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در باتوجااه بااه نمااودار  )1یعناای ضاارای تخمااین

یکپارچه بازاریابی و عملکرد برند برابر با  )0/25اسات.

استاندارد مدل سااختاری پاژوهش ،در ساط اول مادل

مسیر میان دو متغیر ارتباطاات یکپارچاه

ساختاری پژوهش ،ضری

مسیر میان دو متغیر ارتباطات

همهنین ضری

بازاریااابی و ارزش ویااژه برنااد براباار  ،)0/40ضااری

یکپارچه بازاریابی و تصویر ذهنی شارکت برابار )0/03

همبستگی بین تصویر ذهنی شرکت و ارزش ویاژه برناد

و این بدین معنیاست که یک واحد تغییر در ارتباطاات

نیز  )0/82و همبستگی مابین دو متغیار عملکارد برناد و

یکپارچه بازاریابی سب

 )0/03تغییار در متغیار تصاویر

ارزش ویژه برند برابر با  )0/22است.

ذهناای شاارکت ماایشااود .همبسااتگی میااان ارتباطااات

نمودار ( )3ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش

نتایج و بحث

مستقیم بر تصمیمات مصرفکننده ،در سالهای اخیر باه

اثرات ارتباطات یکپارچه بازاریابی و ابعاد آن شاام

عنوان یک عام کلیادی ماورد توجاه ساازمانهاا قارار

تبلیغااات ،پیشاابرد فااروش ،روابااط عمااومی و بازاریااابی

گرفته و نقش تصویر ذهنی شارکت و عملکارد برناد در

 / 58ویژنامه تحقیقات بازاریابی نوین ،کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی 21 ،بهمن  ،2131مرکز همایشهای بینالمللی شهید بهشتی

ارزش ویژه برند ،از جذابیت خاصی در بین پژوهشگران

مابت و معنیدار دارد .چراکه ایداد جلسات مالقاات باا

بازاریابی ،برخوردار باوده اسات .در ادبیاات نظاری هام

مشتریان و یا برقراری ارتبااط باا مشاتریان از راه دور باه

پیشبینهای متعددی برای ابعاد ارزش ویژه برناد شاام

عنوان راهکاری جهت توساعه محادوه جغرافیاایی برناد

آگاهی از برند ،کیفیت ادراكشده برند ،تاداعی ذهنای

سازمان عم نموده و اعطای تسهیالت اعتبااری ویاژه و

برند و وفاداری به برند مطرح شاده اسات ،تاا جااییکاه

تخفی

تداری به مشتریان و تأمین ماالی خریاداران ،باه

عنوان شده هر فعالیت بازاریابی پتانسای تااثیر بار ارزش

مطرح شدن نام تداری سازمان در سط وسیعی کماک

ویژه برند را دارد و این فعالیتها اثر سرمایهگذاریهاای

نموده است ،که با مدیریت بهیناه ،تاأثیر ایان ابزارهاا بار

بازاریابی اندامشده برای تقویت برند را نشان مایدهناد.

فروش و سود سازمان ،رهبر و الگو شدن برند در بازار و

هاادف پااژوهش حاضاار نیااز بررساای اثاارات ارتباطااات

همهنین تابیت آن دوچندان شده است .نتایج حاصا از

یکپارچه بازاریابی بر ارزش ویژه برند؛ با درنظار گارفتن

این فرضیه ،همجهت با پژوهشهای اوکا

و همکااران

نقش تصویر ذهنی شرکت و عملکرد برند صنایع غذایی

)1020؛ رید )1001؛ یانگ چیم )1003؛ و نیز دانکان

استان کردستان ،با مطالعه مصرفکننادگان محصاوالت

 )1001است که در پژوهشهای خود عناوان کاردهاناد

نوشیدنی شرکت ایستک بوده است.

که خروجای ارتباطاات یکپارچاه بازاریاابی ،تاأثیر قابا

نتایج پژوهش مطابق با فرضیه  ،)2بیاانگر آن اسات

توجهی بر قوت و توانمندی برند ساازمان دارد .اساتفاده

کااه ارتباطااات یکپارچااه بازاریااابی باار تصااویر ذهناای

مناس ا

و اثااربخش از آمیختااه تبلیغااات جهاات ارتقااای

شاارکت ،تاااثیری ماباات و معناایدار دارد ،ایاان موضااوپ

قدرت برند در اذهاان مصارف کننادگان و نیاز اساتفاده

نشان میدهد که فعالیتهایی مانند برگزاری نشستهای

مناس

باا مراحا چرخاه

مطبوعاااتی و ارتباااط بااا رسااانههااای جمعاای ،نشااریه و

عمر محصول ،نیز به گونهای دیگر مایتواناد باه ارتقاای

کاتااالو

و تبلیغااات اینترنتاای و عااام المنفعااه در بااین

از این ابزار تبلیغااتی متناسا

موقعیت و عملکرد برند کمک نماید.

مشتریان و اقشار جامعه ،نقش بسازایی در ایدااد تصاویر

با توجه به نتایج پژوهش مطابق با فارض  ،)1بیاانگر

مطلو ذهنی در مصارفکننادگان داشاته اسات .نتاایج

آن است که ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارزش ویاژه

حاص از این فرضیه ،همراستا باا پاژوهشهاای سااکتی

برند ،تاثیری مابات و معنایدار دارد کاه نشاان مایدهاد

)1021؛ لی و همکاران )1000؛ لین )1020؛ و رفیعای

ابزارهااای پیشاابردی در برگیرنااده فعالیااتهااای علملاای و

و همکاران  )2132است .در این ارتبااط شارکت مای-

پشتیبانی اصلی سازمان نسابت باه دیگار اقادامات مانناد

تواند با انتخا هرچه صحی تر مدیران شایسته ،حمایت

ماادیریت اتخاااذ راهبردهااا ،بخااشبناادی بااازار هاادف،

و کمکهای ماالی باه مراسام و وقاایع محلای ،پوشاش

موقعیتیابی و توجه به محایط اثارات اساسای بار ارزش

خبری وسیع اطالعات مطلاو و ساازگار باا برناماههاا،

برند شارکت داشاته اسات .در نتیداه تماام فعالیاتهاای

تهیه عناوین تبلیغاتی کوتااه ،جاذا و تاثیرگاذار بارای

ارتباطاات بازاریااابی ازجملااه تبلیغااات ،روابااط عمااومی،

شرکت تاثیر این متغیر را بهبود بخشد.

پیشاابرد فااروش و بازاریااابی مسااتقیم ،در واقااع باار برنااد

نتایج پژوهش در ارتباط با فرضیه  ،)1نشان میدهاد

سازمان و نگرش مخاطبان هدف نسبت به آن تأثیر مابتی

که ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر عملکرد برند ،تاثیری

دارد .یااو  )1001دریافاات کااه تبلیغااات هزینااه شااده در
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ابعاد ارزش ویژه برند تاثیر مابت در بازار آمریکا داشت.

میکند .نتایج حاص از این فرضیه ،مطابق باا پاژوهش-

آکر  )2338و میهو  )1008دریافتند ابزارهاای پیشابرد

هایی از قبی بریستین و زوریال )1022؛ تانگ وهااولی؛

فااروش تااأثیر مابتاای باار ارزش ویااژه برنااد دارنااد .نتااایج

صاااحت و همکااااران )2132؛ و رفیعااای و همکااااران

حاص از این فرضایه ،مطاابق باا پاژوهشهاایی از قبیا

 )2132است .تدوین برنامههای مناسا

معباشر و همکاران )1021؛ کیم و هیاون )1020؛ ایاران

کاهش و یا سرشکن کردن هزینههای سربار و ثابت البته

زاده و همکاران )2132؛ و رفیعای و همکااران )2132

باادون خدشااه وارد شاادن بااه تصااویر شاارکت و ارایااه

است .شرکت ،میتواند با باه خادمت گارفتن کارکناان

خدمات در سط مناس  ،میتواناد راه را بارای کااهش

خااالق ،نااوآور و متخصااص در زمینااه بازاریااابی ،باارای

قیمتها هموار سازد ،که این موضوپ به نوبه خود مندار

تدوین و پیاده سازی ابزارها و عوام ارتباطاتی ناوین در

به تقویت و یا حفظ مطلوبیات تصاویر شارکت در نگااه

صااحنه رقاباات و ارتباااط مااؤثر و مسااتمر بااا مشااتریان و

مشااتریان منداار ماایشااود .همهنااین پیشاانهاد ماایشااود

استفاده از نظرها و دیدگاههای آنان در ماورد چگاونگی

شرکتهای محصوالت غذایی برنامههای ویژهای جهت

و

پاسخ باه ساواالت مشاتریان و جلاوگیری از ساردرگمی

بااا مخاطبااان هاادف و از طریااق فعالیااتهااای

آنهااا و دریافاات پیشاانهادات و نظاارات مفیدشااان بکااار

باا سالیقه مصارف کننادگان مایتاوان

گیرند ،چراکه چنین اقداماتی ممکن است سااده باه نظار

آگاهی از برند را گسترش داده و تداعیات شک گرفتاه

آید ولی میتواند تصویر بسیار مطلاو تاری از شارکت

از شرکت بهویژه در حوزه صنایع غذایی) را نیرومنادتر

در ذهن مشتریان ایداد نماید.

یکپارچاهسااازی ابزارهااای ارتبااطی بااه شااک مناسا
متناساا

ترویدی مناسا

نمود.

و دقیاق جهات

نتایج حاص از آزمون فرضیه  ،)4بیاانگر آن اسات

نتایج پژوهش مطابق با فارض  ،)5بیاانگر آن اسات

که عملکرد برند بار ارزش ویاژه برناد ،تااثیری مابات و

که تصویر ذهنی شارکت بار ارزش ویاژه برناد ،تااثیری

معناایدار دارد کااه ایاان موضااوپ باادین معناساات کااه

مابت و معنیدار دارد که حاکی از آن است کاه عواما

مصرفکنندگان بر اسا

زیادی ازجمله رفتاار و فااهر فروشاندگان و بازاریاباان،

در ذهاان خااود تصاامیم ماایگیرنااد کااه کاادام برناادها از

سرعت ارایه خدمات با کیفیت و  ...میتوانند در شاک -

ارزش باالتری نسبت به ساایر برنادها برخوردارناد و بار

گیری تصویر مطلو از شرکت در ذهن مشتریان نقاش

این مبنا مبادرت به خرید میورزند .برند باه دو روش باه

شارکتهاا بایاد از عنااوین و یاا

ارزش شاارکت ماایافزایااد .ابتاادا ،مشااتریان جدیااد را بااا

مفاهیم مابات ،جاذا و خاصای بارای تاداعی اساتفاده

توساعه و تمرکااز آگااهی و شااناخت جاذ ماایکنااد و

نمایند که با دیگر تداعیکنندهها تداخ نداشاته باشاد و

ساپس باه مشاتریان فعلای یاادآوری مایکناد تاا دربااره

همهنین به آساانی تاداعی گاردد .کلار  )1001تصاویر

شااارکت ،محصاااوالت و خااادمات باااه نحاااو مطلاااوبی

ذهنی را به عنوان یک شاخص اثرگاذار در ارزش ویاژه

بیاندیشند .قادرت و عملکارد یاک برناد در اندیشاههاا،

برناد مطارح کاارد .کایم و هیااون  )1020نشاان داد کااه

احساسااات ،تصاااویر ،اعتقااادات ،گرایشااات ،تدااار و

تصویر ذهنی شرکت ،به عنوان یک متغیر تعدی گر ،اثر

مانند آنها در اذهاان مصارف کننادگان اسات .از ساوی

ابزارهای آمیخته بازاریابی را بر ارزش ویژه برند ،تعدی

دیگر ،عملکرد ساازمان و عملکارد برناد ساازه هاایی باه

ایفا کنند .بر این اسا

فاکتورهاا و عواما بااهمیات
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شادت درهاام تنیااده شااده هسااتند کلاار .)1000 ،نتااایج

تداری خاود نازد مصارفکننادگان ،آنهاا را تبادی باه

حاص از این فرضایه ،مطاابق باا پاژوهشهاایی از قبیا

مشتریان دائمی و همیشگی خود کنند.

پراسد و دو )1000؛ کایم و همکااران )1001؛ تولباا و
حسن  ،)1003و الی و همکاران  )1020است .در ایان

منابع

راساتا پیشاانهاد ماایشااود کااه بااا برگاازاری کارگاااههااای

 -2امیرشاااهی ،میراحمااد؛ یزداناای ،حمیدرضااا و خااان

آموزشی پیرامون برند ،اصاول مادیریت برناد و مزایاای

محمد ،محبوبه ،)2132 ،بررسی وضعیت ارتباطات

برند گرایی ،مدیران و کارکنان شرکت بیشتر با مباحات

یکپارچااه بازاریااابی و عواماا مااوثر و متاااثر از آن

ارتباطات بازاریاابی و برناد آشانا شاوند .ایان دورههاای

مورد پژوهی :باناک ملات ،چشام اناداز مادیریت

آموزشی باید با هدف شناساایی اهمیات برناد و مزایاای

بازرگانی ،شماره .20

تماامی

 -1ایاران زاده ،سالیمان؛ رندبار ،آیادا ،و پاور صااادق،

اعضای شرکت به اهمیت برند پی برده و سعی میکنناد

ناصاار ،)2132 ،بررساای تااأثیر آمیاازه بازاریااابی باار

در راستای این هدف گام بردارند.

روی ارزش ویاژه برناد ،فصاالنامه علمای -پژوهشاای

داشتن برند قوی برگازار شاوند .باه ایان ترتیا

پژوهش اندام گرفته دارای محدودیتهایی نیز بوده
است که میتوان در تحقیقات بعدی ایان محادودیتهاا

تحقیقااات بازاریااابی نااوین ،سااال دوم ،شااماره ،1
صص .244-201

را کمتاار نمااود .ایاان پااژوهش در حااوزه محصااوالت

 -1باشااکوه ،محمااد و شکسااته بنااد ،میتاارا،)2132 ،

نوشیدنی اندام گرفته و تعمیم آن به سایر صنایع ،به ویژه

بررسی تأثیر عناصر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بار

در مورد کاالهای کاربردی ،نیازمناد مطالعاات بیشاتری

قااوت نااام تداااری در صاانعت بانکااداری مطالعااه

است .بنابراین پیشنهاد میشود برای تقویت اعتبار تحقیق

مااوردی :بانااک ملاای اسااتان اردبیاا ) ،ماادیریت

و تعمیمپذیری آن در زمینهها و صانایع دیگار ،باه طاور

بازرگانی ،دوره چهارم ،شماره .1

تدربی مورد آزمون قرار گیرد .برند ماورد مطالعاه قارار

 -5جلیلیااااان ،حسااااین؛ ابراهیماااای ،عبدالحمیااااد و

گساتردهای از مصارف کننادگان در

محمودیان ،امید ،)2132 ،تاأثیر تبلیغاات دهاان باه

سراسر کشور است در صورتی کاه جامعاه آمااری ایان

دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصارف کننادگان

پااژوهش صاارفا شااام مصاارفکنناادگان شااهر ساانندج

از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشاتری در میاان

گرفته دارای طی

بودناد .بار ایان اساا

پیشانهاد مایگاردد کاه پاژوهش

دانشدویان مطالعه موردی :محصاوالت لات تاا

گستردهتری در سراسر کشور صاورت گرفتاه و بررسای

شاارکت  ،)Dellنشااریه ماادیریت بازرگااانی ،دوره

شود که آیا اثرات متغیرهای مرتبط با ارتباطات یکپارچه

چهارم ،شماره  ،5صص .52-25

کشاور

 -4حساانی ،علاای؛ موسااوی بازرگااان ،ساایدجالل ،و

چگونه است .از طرفی بهتر اسات ایان تحقیاق در ماورد

قدیری نیا ،محمد ،)2131 ،عملکارد برناد ،مفهاوم

ساایر برنادهای موجاود در ایاان صانعت انداام گرفتااه و

سازی و اندازهگیری ،فصلنامه گردشگری دانشاگاه

نتایج با هم مقایسه شود .بنابراین به شرکت های تولیادی

علم و فرهنگ ،دوره یکم ،شماره .2

بازاریابی بر روی ارزش برند در منااطق مختلا

توصیه میشود با ارتقای میازان باورپاذیری ناام و نشاان
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 -2دانکن ،تام ،)2184 ،ارتباطات یکپارچه بازاریاابی،

-21

صحت ،سعید؛ باجماالوی رساتمی ،حمیاده ،و

اساتفاده از تبلیغاات و فعالیااتهاای پیشابردی باارای

کشااکولی ،محبوبااه ،)2132 ،تااأثیر آمیختااههااای

ایداد برند تداری ،مترجم :بهرام رضازاده و کیاوان

بازاریابی بر ارزش نام و نشان تداری شارکت بیماه

قاسمبگلو ،نشر فرا رنگ آریا ،چا اول.

کارآفرین ،نشریه مادیریت بازرگاانی ،دوره ساوم،

 -0دیواندری ،علی؛ حقیقی ،محمد؛ الهیااری ،اشاکان،
 ،)2130بررسااااای رابطاااااه باااااین تصاااااویر از
عناصرمعنابخش برند و شناخت برند ،بر اسا

مدل

ارزش ویژه برند مبتنی بر مشاتری مطالعاه ماوردی
بانک ملّت) ،نشریه مدیریت بازرگانی ،دوره ساوم،
شماره  ،20صص .04-31
 -8رضاااوانی ،مهاااران و خدادحساااینی ،سااایدحمید،
 ،)2188طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریاابی
فااازی مطالعااه مااوردی :صاانعت تولیااد تدهیاازات

شماره  ،21صص .02-30
-21

فرهنگاای ،علاای اکباار ،)2104 ،ساامینار نقااش

روابط عماومیهاا در قارن  ،12دانشاکده مادیریت
تهران.
-25

قاسمی ،پریاا و درزباان ،عبادالهادی،)2131 ،

بررسی تاثیر برند گرایی بر عملکرد برند و عملکرد
مالی شرکت در شرکتهای فعال در شاهركهاای
صنعتی اهواز ،مدله مدیریت بازاریابی ،شماره .28
-24

میااااری زاده ،علاااای ،)2181 ،بازاریااااابی و

پزشکی و ورزشی) ،چشام اناداز مادیریت ،شاماره

مدیریت ارتباطات در خدمات بیمه ،تازههای جهان

.13

بیمه ،شماره .05

 -3روسااتا ،احمااد و آقااایی ،محمااد ،)2184 ،طراحاای
ماادل اثاار بخااش ارتباطااات یکپارچااه بازاریااابی،
کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی ،تهران.
-20

شفیعی ،مدیدمحمد؛ کتابی ،سعیده؛ اردکاانی،

محمدشاااکر و شاافیعی ،مساای محمااد،)2132 ،
انتخا

بهینه ابزارهای ارتباطات بازاریابی یکپارچاه

بااا رویکاارد تحلی ا سلسااه مراتباای فااازی مطالعااه
موردی :گروه تولیدی لوازم خانگی) ،مدله تحقیاق
در عملیات و کاربردهای آن ،سال نهم ،شاره سوم.
-22

صاااال نیاااا ،منیااار ،)2183 ،جایگااااهیاااابی

اسااتراتژیک و شناسااایی منااابع دسااتیابی بااه مزیاات
رقااابتی پایاادار مطالعااه مااوردی :جایگاااه یااابی
اساتراتژیک نااامهااای تداااری در بخااش بانکااداری
دولتاای) ،دومااین کنفاارانس بااین المللاای بازاریااابی
خدمات مالی ،تهران.
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