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Abstract
In today's competitive and dynamic world of the banking industry, large-scale marketing
goals cannot be achieved without considering integrated marketing communications (IMC).
For this purpose, the main purpose of this study is to identify the types of Antecedents,
management methods and types of outcomes, modeling, and structural relationship modeling
of the comprehensive model of IMC in the banking industry. The statistical population
consists of all employees working in Selected bank branches in Tehran City, including both
line and staff units’ form. This research was conducted by descriptive-survey method and
based on heuristic-contextual methods of conducting and collecting data through a
questionnaire. The collected data were analyzed using descriptive and inference methods
including structural equation modeling. The results confirmed the proposed research model,
which means that the proposed variables are appropriate explanations of the antecedents and
consequences of IMC and the assumptions in the model were significantly confirmed. Also,
this model in two general levels of concepts and examples can as a roadmap, the interaction
and communication activities of the bank in a significantly cohesive and integrated.
Keywords: Integrated Marketing Communications, Market Orientation, Brand Orientation,
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چکيده
در دنیای رقابتی و پویای صنعت بانکداری امروز ،نمیتوان بدون درنظرگرفتن ارتباطات بازاریابی یکپارچه ،به اهداف
بازاریابی در مقیاس گسترده دست یافت .بدینمنظور هدف اصلی این پژوهش ،شناسایی انواع پیشآیندها ،روشهای
مدیریت ،انواع پیامدها ،مدلیابی و مدلسازی روابط ساختاری الگوی جامع «مدیریت ارتباطات بازاریابی یکپارچه» در
صنعت بانکداری است .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل در شعب بانکهای منتخب در سطح شهر
تهران اعم از واحدهای صف و ستاد تشکیل داده است .این پژوهش به روش توصیفی–پیمایشی و مبتنی بر روشهای
اکتشافی-زمینهیابی اجرا و جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامۀ انجام شده است .دادههای گردآوریشده نیز با
بهرهگیری از روشهای توصیفی و استنباطی ازجمله مدل معادالت ساختاری تحلیل شدند .نتایج حاکی از تأیید الگوی
پیشنهادی پژوهش بودند ،به این معنی که متغیرهای مطرحشده ،تبیینکنندههای مناسبی از محرکها و پیامدهای
ارتباطات بازاریابی یکپارچه بوده و روابط مفروض در مدل نیز بهطور معنیداری موردتأیید واقع شدند .همچنین این
مدل در دو سطح کلی مفاهیم و مصادیق میتواند بهعنوان یک نقشه راه ،فعالیتهای تعامالتی و ارتباطی بانک را
بهطور قابلمالحظهای منسجم و یکپارچه نماید.

واژگان کليدي :ارتباطات بازاریابی یکپارچه ،بازارگرایی ،برندگرایی ،تبلیغات ،صنعت بانکداری
استناد :شیخاسماعیلی ،سامان؛ نوربخش ،سیدکامران و حیدری ،سیدعباس ( .)1400طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای ارتباطات
بازاریابی یکپارچه در صنعت بانکداری .مطالعات رفتار مصرفکننده.133-157 ،)1( 8 ،
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 .1مقدمه
تغییر و تحوالت گسترده و سریع ناشی از ورود فناوری اطالعات و ارتباطات (،)Šerić & Gil-Saura, 2012
انقالب وسیع دیجیتال ) ،)Mulhern, 2009ظهور رسانههای اجتماعی ( Hein, Schreieck, Wiesche, Böhm
 ،)& Krcmar, 2019ورود اینترنت و سایر فناوریهای مبتنی بر وب ،تغییرات گستردهای در شیوههای ارتباطی
کسبوکارها ازجمله صنعت بانکداری ایجاد نموده و باعث تغییر رویکرد سنتی ارتباط با مشتریان به روشها و
مدلهای ارتباطات بازاریابی نوین شده است .این تحوالت ،متعاقباً نوع و ماهیت ارتباط با بازارها ،بهویژه بازارهای
خدماتی را متحول نموده است ( .)Kotler & Keller, 2015بهوجودآمدن کانالهای جدید برای برقراری ارتباط با
مخاطبان و ایجاد ارتباطات مؤثر و دوسویه با مشتریان ،فرصتهای بسیاری را برای کسبوکارها و سازمانها به
ارمغان آورده است؛ طبیعی است در چنین محیطی با دسترسی باال به ابزارهای ارتباطی ،سازمانهای خدماتی نظیر
بانک ،بایستی عالوهبر یکپارچهسازی امور ارتباطی خود ،از روشها و خدمات نوین ارتباطات با مشتری نیز بهره
ببرند تا مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند؛ موضوعی که صرفاً با ارائه خدمات مدرن و کیفیت باال به مشتریان
بهدست میآید ( & Keikha, nouridelavar & Keikha, 2019; Abbaszadeh, Alamtabriz, Irandoost
)Salavati, 2019؛ اما نکته مهم و حائز اهمیت اینجاست که بازاریابی مدرن بسیار فراتر از تولید محصوالت خوب،
قیمتگذاری مناسب و سهولت دسترسی مشتریان به کاال است و شرکتها و مؤسسات نیازمند ارتباط پایدار و
محکم و متنوع با مشتریان خود هستند که خود نیازمند برنامهای جامع در حوزه ارتباطات است ( & Roosta
 .)Aghaei, 2006همین موضوع باعث شده است که در دهههای اخیر ،موضوع ارتباطات بازاریابی یکپارچه1،
بهعنوان یک اولویت پژوهشی در بسیاری از پژوهشهای حوزۀ بازاریابی درنظرگرفته شود ( & Kumar, Keller
.)Lemon 2016; Tafesse & Kitchen, 2017
ازسوی دیگر با رقابتیشدن بازارها در حوزههای مالی ،نوع ابزارهای ارتباطی بکارگرفتهشده توسط بنگاههای
مالی در رابطه با مشتریان تغییر و تکامل پیدا کرده است .ارتباطات بازاریابی2بهعنوان یکی از حوزههای بازاریابی که
قبالً معروف به پیشبرد فروش بوده ،بهتدریج جایگاه خود را در استراتژیهای بازاریابی تثبیت کرده است ( Zwerin,
 .)Clarke & Clarke, 2020ارتباطات بازاریابی در حالت کالسیک آن شامل ابزارهای روابط عمومی 3،تبلیغات4،
پیشبرد فروش 5،فروش شخصی 6و بازاریابی مستقیم 7میگردد ( ;Othman, Harun, Almeida & Sadq, 2020
)Foroudi, Dinnie, Kitchen, Melewar & Foroudi, 2017; Foroudi, Melewar & Gupta, 2014؛ که
پس از تکامل این مفهوم و سوق آن به سمت یکپارچگی ،در ادبیات و مطالعات ،به ارتباطات بازاریابی یکپارچه تغییر
ماهیت داده است .هدف ارتباطات بازاریابی یکپارچه افزایش پیامهای مثبت و کاهش پیامهای منفی در مورد برند
سازمان براساس تعامل ،تفاهم و ارتباطات بهتر است ( )Duncan & Moriarty, 2006و زمانیکه ایجاد روابط
بلندمدت در اولویت قرار میگیرد ،منجر به تقویت و ارزشسازی برند ،سودآوری کسبوکار و افزایش ثروت
سهامداران خواهد شد ( .)Luxton, Reid & Mavondo, 2015همچنین براساس مطالعات ،ارتباطات بازاریابی
)1. Integrated Marketing Communications (IMC
2. Marketing communication
3. Public relation
4. advertising
5. Sales promotion
6. Personal selling
7. Direct marketing
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یکپارچه بازاریابی از طریق همافزایی ناشی از تطابق و سازگاری در پیامهای بازاریابی کامالً هماهنگ و چندگانه،
افزایش ارزش ویژۀ برند و مزیت رقابتی بلندمدت را در کسبوکار تضمین میکند ( Kattiyapornpong & Yu,
 )2019; Anabila, 2020; keller, 2016و درنهایت با استفاده از ارتقای توان تبلیغات ارتباطی ،مهارت شرکتها و
سازمانها را بهمنظور جذب و حفظ مشتری افزایش میدهد ()Kitchen, Kim & Schultz, 2008؛ بنابراین
اهمیت بررسی ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنعت بانکداری را میتوان بدینصورت برجسته کرد که سازمانهایی
نظیر بانک دائماً به دنبال کشف راههایی جهت حفظ ارتباط با مشتریان ارزشمند خود هستند ،دیدگاهی که اکثر
سازمانها در عصر رقابت بر روی آن تأکید میورزند ،حفظ و نگهداری مشتریان فعلی جهت ایجاد روابط سودآور و
بلندمدت است ( .)Barbara, 2011درواقع سازمان یا صنعت بانکداری با عرضۀ مداوم ارزش برتر به مشتری رضایت
او را جلب میکند ( )Anabila, 2020و از طریق تغییر در نگرشهای مرتبط به بازاریابی ،از بازاریابی مبتنی بر
معامله (تأکید برجذب مشتری) به بازاریابی مبتنی بر حفظ مشتری (تأکید بر ایجاد ارتباطات بلندمدت) عبور خواهد
کرد ( .)keller, 2016این در حالی است که بانکها از لحاظ ساختاری ،از آن دسته از ارگانهایی هستند که ماهیتاً
فعالیت آنها بسیار وابسته به مشتری است و مشتری نقش کلیدی در کلیۀ زمینههای عملیاتی نظیر تأمین و مصرف
منابع دارد .این امر منجر به جلب بیشترین توجه ازسوی این سازمانها به ایجاد ارتباط پایدار با مراجعهکنندهها و
جلب رضایت آنها شده و بهتناسب این موضوع ،ساختار ،فرآیندها ،رویهها ،نیروی انسانی و فرهنگ این سازمانها
در راستای پاسخگویی به خواست ،نیاز و ارزشهای مشتری تغییر کرده است (.)Manoli & Hodgkinson, 2020
طبعاً چنین مسئلهای زمانی محقق میشود که بانک یک الگوی جامع و یکپارچه برای مدیریت ارتباطات با
ذینفعان خود داشته باشند بهنحویکه زمینههای تعامل پایدار با مشتریان و جلب وفاداری آنان بهطور اثربخش
فراهم و نیازهای بازاریابی سازمان و اطالعاتی مشتری بهصورت نظاممند را تأمین نماید ( & Mahmoud, Hinson
 .)Adika, 2018از طرفی وجود تنوع بسیار زیاد در ابزارهای ارتباطی ،باعث شده است که بسیاری از بانکها بدون
توجه به شیوۀ مناسب و تطابق آن با سازمان خود ،منابع را بدون سنجش اثربخشی و کارایی الزم ،بیهوده در این
ابزارها مصرف کنند و بدون تفکّر دربارۀ اینکه تا چه میزان با استفاده از ابزارهای ارتباطی متنوع ،میتوان پیامهای
سازگاری به مشتریان ارسال نماید ،این ابزارها را مورداستفاده قرار میدهند ( & Amirshahi, Yazdani
.)Khanmohamadi, 2013
یکی از مسائل حائز اهمیت برای بانکهای امروزی ،چگونگی درک و جاافتادن ارزشها و تصویر خدمات آنها
در ذهن مشتریان ،است .این تصویر زمانی شکل میگیرد که بانک اقدام به بهبود عملکرد خود نماید و آنچه به
بانک برای شکلدهی عملکرد رقابتی کمک میکند ،اجرای رویکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه است .با توجه
بهشدت رقابت در صنعت بانکداری و بهکارگیری بانکداری جامع و الزام به توسعۀ ارتباطات بازاریابی یکپارچه در این
صنعت ،بررسی و شناسایی الگو جامعی از انواع محرکهای اثرگذار ،ابزارها و پیامدهای موردانتظار ارتباطات بازاریابی
یکپارچه ،میتواند کمک شایانی به بانکها نماید .بسیاری از بانکها با توسعۀ زیرساخت و استفاده از ابزارهای نوین
بازاریابی درصدد افزایش سهم بازار خود هستند ،اما چالش اساسی در این حوزه عدم تبیین نقشۀ راه موردنظر
بانکها برای رسیدن به هدف (کسب مزیت رقابتی) است که چالش موجود نهتنها کارایی و اثربخشی تخصیص
منابع مادی و زمانی را کاهش میدهد ،بلکه موقعیت رقابتی آنها را در بازار بهخطر میاندازد ( & Ghodselahi
 .)Tondnevise, 2018شکافی که در راستای مطالب مطرحشده و مطالعات موجود وجود دارد ،این است که
پیامهای متنوع و ناهماهنگی در ارتباط با اجزای ارتباطات بازاریابی یکپارچه ازسوی سازمانهای ایرانی به مخاطبان
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مخابره میشود که بهوضوح نمایانگر کمتوجهی بسیاری از سازمانها به مقولۀ ارتباطات بازاریابی یکپارچه و
کماطالعی مدیران نسبت به نحوۀ اجرای صحیح این مقوله و حتی عدم وضوح و شفافیت اهمیت جایگاه این مفهوم
در مجموعه فعالیتهای بازاریابی است (.)Keikha et al., 2019
بهمنظور درک بهتر از ضرورت انجام پژوهش حاضر و شکاف پژوهشی ناشی از آن ،با استفاده از ابزار گوگل
ترندز1به بررسی روند مطالعاتی مربوط به ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنعت بانکداری در ایران از سال -2020
 2015پرداخته شد ،نتایج ناشی از این بررسی نشان میدهد که بیشترین ارجاعدهی به موضوع پژوهش در سال
 2016با ( 2017 ،)99%با ( 2018 ،)79%با ( 2019 ،)46%با ( )45%و  2020با ( )30%با سایر واژههای کلیدی نظیر
عملکرد ( ،)99%بانکداری تجاری ( ،)75%بانکداری خصوصی ( ،)66%با موردهای مطالعه ،بانک تجارت (،)99%
بانک ملی ( ،)96%بانک ملت ( )67%برای استانهایی نظیر تهران ،یزد ،ارومیه ،بندرعباس و کرج بود .این بررسی
نشان میدهد ،پژوهشهای ناکافی و کماطالعی درزمینه تفکر ارتباطات بازاریابی یکپارچه ،برای بانکها هشداری
است که هرچه بیشتر در ارتباط با رویکردهای دربردارنده همافزایی و یکپارچگی مبتنی بر سیستم اطالعاتی
بازاریابی تأمل و پژوهش نمایند .در این چارچوب ،استفاده از الگوی مناسب ارتباطات بازاریابی یکپارچه با مشتریان
درونی و بیرونی خدمات بانکی و ایجاد یک سیستم هماهنگ و حتی معاونت مدیریت و یکپارچهسازی ارتباطات
بانک با ذینفعان ،میتواند همه جنبههای مربوط به عملیات بانکی را که در فرآیند انتقال پیام و ایجاد ارتباط
مؤثرند ،یکپارچه نموده و هدف نهایی کسبوکار یعنی رضایت و خشنودی مشتریان و سودآوری و مزیت رقابتی
سهامداران بانک را به سامان برد.
اما در حال حاضر تغییراتی نسبت به سالهای گذشته در نظام بانکداری کشور در حال وقوع است و این
تغییرات با ورود فناوری اطالعات پررنگتر شده و رقابت را در صنعت بانکداری شدت بخشیده است .از طرفی با
افزایش چالشهای مرتبط به فضای رقابتی بانکها به دلیل ورود بانکهای خصوصی و افزایش سهم آنان در بازار،
ظرفیت بازار خدمات مالی ،عرضه سهام بانکهای دولتی در بورس اوراق بهادار ،استفاده از رویکردها و خالقیت
متنوع روزافزون در فرآیندها و عملیات بانکی ،افزایش آگاهی ،انتظارات و توقعات و کاهش وفاداری مشتریان،
جهانیسازی و حضور قریبالوقوع بانکهای خارجی ،نااطمینانی در خدمات مالی و  ...ارتباطات و تعامالت جامع،
پیوسته و وفادار را بین بانک و مشتری جهت حفظ بقاء و سودآوری ،اجتنابناپذیر میکند .بیتوجهی به نقش
ارتباطی با مشتریان داخلی (کارکنان) و خارجی (مراجعین) بانک ،عواقب جبرانناپذیری را بهدنبال خواهد داشت و
ازآنجاکه بحث بازاریابی خدمات مقوله مهمی از بازاریابی را به خود اختصاص داده است و با توجه به ناملموسبودن
خدمات ،نقش ایجاد رابطه مناسب و توجه هرچه بیشتر به کیفیت ارتباطات با مشتری از سوی ارائهدهندگان خدمات
بهعنوان حقیقتی انکارناپذیر مطرح است ()Chen, Weng & Huang, 2018؛ بنابراین موفقیت سازمانهایی با
ماهیت خدمات در آن است که فراتر از حالت سنتی خود گام بردارند و با استفاده از رویکردهای نوین متناسب با
شرایط درون و بیرون سازمانی ،نقش خود را در بازار برجسته کنند .درنتیجه با عنایت به شرایط نامطلوب بازاریابی
بانکی 2،بازبینی سیاستها ،راهبردها و برنامههای سنتی ارتباطی با مشتری در بانکهای ایران متناسب با مفاهیم و
استانداردهای روز و شرایط بومی ،الزمه رقابتپذیری و مسئلهای فرصتآفرین است .بر این اساس ،مطالعه حاضر
بهدنبال چارچوب جامعی است که بتوان مطابق با آن ،تمامی ارتباطات ممکن بانکها و مشتریان را یکپارچهسازی
1. Google Trends
2. Bank Marketing
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نموده و رویکرد پژوهشی آن فراهمآوردن نظام ارتباطی مؤثر و بهینه برای کارآمدنمودن و انسجامبخشی به
الگوهای بازاریابی در شعب بانکی در سطح کشور است .لذا نتایج این پژوهش کمک بزرگی به شناسایی پیشایندها،
فرآیندها و پیامدهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنعت بانکداری کشور میکند .برای این منظور محقق ،الگوی
پیشنهادی را متناسب با شرایط مؤسسات مالی بهویژه حوزه بانکداری طراحی و سنجش کرده است که مدل
مفهومی توسعهیافته ،جامع ،هماهنگ ،عقالیی و اجرایی در سطوح مختلف کسبوکار است.
 .2مبانی نظري و پيشينه پژوهش
 .2-1ارتباطات بازاریابی یکپارچه
سال 1989
تعریف ارتباطات بازاریابی یکپارچه اولینبار توسط انجمن مربوط به آژانسهای تبلیغاتی
مطرح شد ،اما هنوز در مورد تعریف شفاف از ارتباطات بازاریابی یکپارچه ،زیربنای مفهومی آن ،نحوۀ سنجش این
متغیر و حتی در مورد چگونگی نامگذاری این مفهوم ،در میان متخصصین دانشگاهی و بازاریابان بحثهای متنوعی
صورت گرفته است ( .)Pisicchio & Toaldo, 2020; Manoli & Hodgkinson, 2020علیرغم بحثهای
اخیر ،از دیدگاه اکثر متخصصان حوزۀ بازاریابی و دانشگاهی ،ارتباطات بازاریابی یکپارچه بهعنوان اثربخشترین
رویکرد برای محیط پیچیدۀ چندکاناله امروزی ،شناخته میشود ( .)Laurie & Mortimer, 2019ارتباطات بازاریابی
یکپارچه فرآیندی است که تصمیمگیری ارتباطات بازاریابی تاکتیکی 2و استراتژیک را همراستا و یکپارچه میسازد
( .)Valos, Habibi, Casidy, Driesener & Maplestone, 2016در مقالۀ ای به ارتباطات بازاریابی یکپارچه
بهعنوان یک «زمینۀ در حال ظهور» اشاره شده است که به ترکیب فعالیتهای ارتباطی مختلف ازجمله تبلیغات،
بازاریابی با پاسخ مستقیم 3،ترویج فروش و روابط عمومی با هدف سازگاری و تأثیرگذاری میپردازد ( & Hewett
 .)Lemon, 2019با پیشرفت این حوزۀ مطالعاتی ،بازاریابان نهتنها در مورد مفهوم ارتباطات یکپارچه «مفهوم وسیع
بازاریابی یکپارچه» شناخت پیدا کردند ،بلکه آنان دریافتند که مصرفکنندگان نقش اساسی در فعالیتهای بازاریابی
بازی میکنند؛ بنابراین دو مؤلفۀ کلیدی از ارتباطات بازاریابی یکپارچه شامل «ارتباطات شرکتی» و «بازاریابی»
توسعه یافت .درواقع ارتباطات شرکتی ،هماهنگی کلیه ارتباطات برای جلوگیری از پیامرسانی ناگسیخته در بین
نامهای تجاری ،روابط رسانهای 4،روابط کارکنان 5و امور عمومی 6است ( Oltarzhevskyi, 2019; Christensen,
 )Fırat & Torp, 2008; Slabbert & Barker, 2014و در مقولۀ بازاریابی بر ایجاد ارتباط ،تحویل و مبادله و بر
پیشنهادهایی که برای مشتریان ،شرکا و جامعه ارزش ایجاد میکنند ،تمرکز دارد ()keefe, 2008؛ بنابراین ارتباطات
با هدف تقویت روابط با ذینفعان تحت مسئولیت ارتباطات شرکتی و بازاریابی است و هماهنگی این دو مؤلفۀ
کلیدی بهعنوان بخشی از رویکرد یکپارچه متناسب با ارتباطات بازاریابی یکپارچه در ایجاد آگاهی و هدایت
موفقیتآمیز بحرانهای مربوط به نام تجاری ضروری است ( .)Hewett & Lemon, 2019ازنظر تئوریکی ،نقش
کلیدی ارتباطات و تعامل در ایجاد و تقویت همکاریها ،توسط زمینه مرتبط با برند ،محقق میگردد و در برخی
آمریکا1در

1. American Association of Advertising Agencies
2. tactical marketing communication decision-making
3. direct response marketing
4. media relations
5. employee relations
6. public affairs
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مدلهای طراحیشده ،ارتباطات بازاریابی یکپارچه برای کل سازمان (بهویژه ،شرکتها ،بازاریابی و سطوح ارتباطات)
درنظرگرفتهشده است که بر روی ذینفعبودن سازمانها تأکید میکند .بر این اساس محققان دیگری بیان کردند که
ارتباطات یکپارچه 1،امکان برقراری ارتباط شفاف ،سازگار و مداوم را درون و بیرون مرزهای رسمی سازمانی فراهم
میکنند ( .)Christensen et al., 2008درحالیکه کر و پتی 2،یک رویکرد جامعتر و ساختار ادغام استراتژیک 3را
مفهومسازی کردند ( .)Kerr & Patti, 2015بااینوجود دیدگاه سازمانی «جامعنگر» ،مدیران را قادر میسازد تا
ادغام کل مجموعۀ ارتباطات و پیامهای تولیدشده را در تمام بخشها و واحدهای سازمان افزایش دهند
( .)Kliatchko & Schultz, 2014در همین راستا ،نظرسنجی اخیر از متخصصین بازاریابی نشان داد که دیدگاه
بازاریابی کلنگر ،در میان چهار مفهوم قابلتوجه ارتباطات بازاریابی یکپارچه ،نهتنها بر روی ارتباطات بازاریابی ،بلکه
بر روی کل فرآیند کسبوکار تمرکز میکند ( ،)Porcu, Del Barrio, Alcántara & Crespo, 2019بنابراین
ضرورت درک ارتباطات بازاریابی یکپارچه نهتنها بهعنوان یکپارچهسازی و ادغام بازاریابی و فروش ،بلکه ادغام کلیه
عملکردهای درونسازمانی نظیر ادغام عمودی و افقی در میان پلتفرمهای تجاری درون شرکت برجسته میشود
( .)Kliatchko & Schultz, 2014پیرو بررسی جامع از نظریهها ،تعاریف و مدلهای قبلی ارتباطات بازاریابی
یکپارچه ،این متغیر بهعنوان «روند تعاملی مبتنی بر ذینفعان از برنامهریزی چندمنظوره و همراستایی سازمانی،
تجزیهوتحلیل و فرآیندهای ارتباطی که امکان مذاکره مداوم را با انتقال پیامهای مناسب و شفاف توسط همۀ
رسانهها بهمنظور تقویت روابط بلندمدت سودآور که منجر به ارزشآفرینی میشوند ،فراهم میکند» تعریف میشود.
این تعریف چندبُعدی این مفهوم را برجسته میکند و با چهار بُعد ،سازگاری پیام ( & Porcu, Del Barrio-García
 ،)Kitchen, 2017تعامل ( ،)Hewett & Lemon, 2019تمرکز استراتژیک مبتنی بر ذینفع ( Porcu et al.,
 )2019و همراستایی سازمان ( )Pisicchio & Toaldo, 2020مشخص میشود.
 -2-2پيشآیندها و پيامدهاي ارتباطات بازاریابی یکپارچه
بررسی پیشینۀ پژوهش در زمینۀ ارتباطات بازاریابی یکپارچه نشان میدهد که چندین عامل محرک اصلی بر
روند اجرای این متغیر تأثیر دارد ( .)Duncan & Moriarty, 1998; Luxton et al., 2015برخی از نویسندگان
این عوامل محرک را در قالب چارچوب پیشنهادی یا مدل مفهومی ارتباطات بازاریابی یکپارچه گروهبندی کردند.
برای مثال پژوهشگران چندین فرآیند سازمانی را که ممکن است روند ارتباطات بازاریابی یکپارچه را در سطوح
مختلف ،حالتهای ادغام ،دامنه و پیامدهای مرتبط تحتتأثیر قرار دهند ،بررسی کردند .تمرکز کار علمی آنان بر
روی ادغام کلی فرآیند ارتباطات بازاریابی یکپارچه در سطوح ،زمینهها و حالتهای مختلف از استراتژیهای
سازمانی است .بسیاری از این محرکها در دو گروه عوامل درونزا و برونزا گروهبندی شدند و بیشتر به توضیح
ماهیت آنها پرداخته شده است ( .)Tafesse & Kitchen, 2017اما این پیشایندها هنوز در قالب یافتههای تجربی
هستند و ادبیات مربوط به بررسی این پیشایندها اندک است و ارتباطات بازاریابی یکپارچه هنوز در ادبیات دیدگاه
مبتنی بر منابع بررسی نشده است ( .)Ahmad & Perumal, 2018این مطالعه محرکهای داخلی و عمومی،
بازارگرایی و مشتریگرایی ،برندگرایی و اشتهار و محرکهای محیطی و تعامالتی را بهعنوان پیشایندهای مؤثر بر
ارتباطات بازاریابی یکپارچه درنظرگرفته است .از جنبۀ دیگر عالوهبر پیشآیندها ،بررسی پیامدهای ارتباطات
)1. Integrated Communication (IC

2. Kerr & Patti
3. Strategic Integration
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بازاریابی یکپارچه ضروری است؛ پیامد ارتباطات بازاریابی یکپارچه ،مزایای سازمانی ناشی از برنامهریزی و اجرای آن
در سازمان تعریف شده است ( )Einwiller & Boenigk, 2012که در سه چارچوب پیشنهادی بررسی میشود.
نخست چارچوب نواک و فلپس ،پاسخهای رفتاری و پاسخهای مربوط به تصور مشتری از پیامدهای کمپینهای
مربوط به ارتباطات بازاریابی یکپارچه را نشان میدهد ( )Nowak & Phelps, 1994و دوّم ،چارچوب دانکن و
موریارتی که ارتباط با مشتری و ارزش برند را بهعنوان پیامد اصلی ارتباطات بازاریابی یکپارچه که از ادغام
استراتژیک پیامها ،فرآیندهای تعاملی و ذینفعان حاصل میشود ،مطرح میکند ( ;Duncan & Moriarty, 1998
 )shafiee, Rahmatabadi & soleymanzadeh, 2019و چارچوب سوم مربوط به مطالعات شولتز و کیتچن
است که اطالعات مشتری ،دانش مشتری و سودآوری بهبودیافته را بهعنوان نتایج اصلی ارتباطات بازاریابی یکپارچه
پیشنهاد میکند که نتیجه آن استفاده از فناوری اطالعات است که به بازاریابان امکان درک سودآوری مشتری از
سازمان را میدهد ( .)Kitchen & Schultz, 1999برخی از مطالعات پیامدهای بیشتری را برای ارتباطات بازاریابی
یکپارچه مشخص کردهاند که این پیامدها شامل بازگشت سرمایه مشتری ،)Ahmad et al., 2018(1افزایش سهم
بازار ( ،)Dewhirst & Davis, 2005افزایش ارتباطات بازاریابی و عملکرد نام تجاری (،)Luxton et al., 2015
درآمد ناشی از فروش بیشتر ( ،)Tafesse & Kitchen, 2017افزایش ارزش ویژه برند ( ،)Keller, 2009پاسخهای
مصرفکننده شامل پردازش شناختی و عاطفی مثبت ( ،)Keller, 2009افزایش رضایت مشتری ( Porcu et al.,
 ،)2019سهم بیشتر مشتری از کیف پول و ارزش چرخۀ عمر مشتری ( Zahay, Peltier, Schultz & Griffin,
 )2004و درنهایت ارزش کل شرکت است ( .)Einwiller & Boenigk, 2012همچنین سایر محققان پیامدهای
کلیدی مربوط به ارتباطات بازاریابی یکپارچه را به چند دستۀ پیامدهای اقتصادی (سودآوری کلی ،حجم فروش ،رشد
فروش ،سهم بازار ،اثربخشی ،جریان نقدی و  )...و عملکرد مالی (بازده دارایی ،نرخ بازگشت سرمایه ،ارزش فروش،
ارزش سهام ،پیامدهای مالی و غیره) ،پیامدهای مربوط به برند (ارزش ویژه برند ،آگاهی از برند ،مزیت برند ،تصویر
برند ،ترجیح برند ،قیمتهای حق بیمه و  )...و پیامدهای مربوط به مشتری (رضایت ،حفظ و وفاداری مشتری)
تقسیم کرده است ()Porcu et al., 2019؛ در همین راستا فرضیۀ اصلی پژوهش «الگوی ارائهشده برای مدیریت
ارتباطات بازاریابی یکپارچه طراحیشده برای شعب بانکی ،دارای اعتبار کافی است» مطرح میشود.
همچنین سازمانها برای برنامهریزی جهت دستیابی به رسالت و اهداف خود و همچنین رقابت باید متفاوت از
گذشته عمل کنند و نگاه کلنگر را گسترش دهند و باید مهارتهای جدیدی به کارکنان شامل افرادی که
استراتژیها و تاکتیکهای سازمانی را تعیین میکنند و هم افرادی که مسئولیت اجرای این استراتژیها را بهعهده
دارند ،داده شود .کارکنان در سازمان باید سهم هریک از عناصر ارتباطی و چگونگی تأثیر این عناصر بر ارتباطات را
درک کنند ،این امر مربوط به محرکهای داخلی و عمومی است که در اجرای برنامههای مربوط به ارتباطات
بازاریابی یکپارچه دخیل است .یک سازمان نباید منحصراً به ارتباطات بازاریابی بهعنوان عامل جداگانهای برای
برنامهریزی و اجرا نگاه کند .درواقع یکی از الزامات اساسی ارتباطات بازاریابی یکپارچه ،ارائۀ یک صدای واحد است؛
بنابراین برای این اتفاق بسیار مهم است که هر تاکتیک ارتباطی تقویتکنندۀ سایر قسمتهای برنامه ارتباطات
باشد .این روش تضمینکنندۀ این موضوع است که هر قسمت از سازمان برای ارائۀ ارزش برتر با حداقل هزینه
ادغام میشود ( .)Zvobgo & Melewar, 2011مطابق با تعاریف موجود ،ارتباطات یکپارچه بازاریابی فرآیندی
است که سازمانها برای تسریع بازگشت سرمایهشان از طریق همسوسازی اهداف ارتباطی با اهداف سازمان صورت
)1. Return On Customer Investments (Roci
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میدهند .ارتباطات یکپارچه بازاریابی مفهومی است که فرآیند برنامهریزی ،اجرا و نظارت بر پیامهای برند که رابطه
مشتری با برند را ایجاد میکنند ،هدایت و هماهنگ میکند ( .)Ouwersloot & Duncan, 2008همچنین
بهکارگیری اساس ارتباطات بازاریابی یکپارچه برای طراحی و اجرای یک استراتژی بازاریابی (باالدستی) ،یک راهحل
قدرتمند برای هدایت چشمانداز ارتباطات پیچیده امروزی است .این امر از طریق یک فرآیند سیستماتیک که با
پژوهش دقیق در مورد مخاطبان هدف ،انتخاب کانال مناسب و پیامرسانی مؤثر آغاز میشود ،محقق میگردد ( Key
 .)& Czaplewski, 2017در سازمان هنگامی بهترین عملکرد رخ میدهد که ارتباطات با اصول سازمانی سازگار و
منطبق باشد و هر قسمت با سایر قسمتها هماهنگ عمل کند .ارتباطات باید با مأموریت و ارزشهای کلی سازمان
همراستا باشد ،بنابراین این امر باید بهروشنی بیان شود تا همۀ اعضای داخلی سازمان آن را درک کرده و از آن
پیروی کنند .این مسائل برخی از اصول اساسی هستند که باید تعریف شوند ،بهمحض تعریف واضح این مسائل،
سایر فعالیتها و ارتباطات باید با این اهداف و ارزشهای مطرحشده مطابقت داشته باشند ( Kitchen & Schultz,
 .)2001ارتباطات باید بین بخشهای مختلف سازمان یکپارچه شود و چون قرن بیستویکم ،قرن پیچیدگی و
سنجش است ،بنابراین حرکت بخشهای مختلف یک سازمان به جهات مختلف غیرمعمول نیست .تنها در مواردی
میتوان این امر را هدایت کرد که نقشها ،مأموریتها و ارزشهای بخشهای مختلف و برندهای محصول
عرضهشده براساس چشمانداز سازمان تحت چتر کلی بیان شود و ارتباطات باید بخشهای بالقوه و متناقض سازمان
را هماهنگ کند ()Gordon-Isasi, Narvaiza & Gibaja, 2020؛ همچنین آنانتاچارت 1،ارتباط بین مفهوم
ارتباطات یکپارچه و فرآیند برنامهریزی برای بازار را مطرح میکند ( .)Anantachart, 2006ایدۀ ارتباطات بازاریابی
یکپارچه ،همان هماهنگی استراتژیک ابزارهای ارتباطی بازاریابی برای بهینهسازی تأثیر این ابزارها بر مخاطبان
هدف است ( )Thorson & Moore, 2013که این ترکیبی از تمام تالشهای ارتباطی بازاریابی بهروشی یکپارچۀ
برای بهحداکثررساندن تأثیرات ارتباطی است که اهداف سازمان را ارتقاء میبخشد .برای وقوع این ادغام ،باید
عملکردهای بازاریابی و ارتباطات بهطور استراتژیک باهم ترکیب شوند (  .)Kitchen & Schultz, 1997از دیدگاه
برنامهریزی استراتژیک ،هنگامیکه بازاریابان برای محصوالت و خدمات خود برنامه میسازند ،ارتباطات بازاریابی
یکپارچه باید بهطور همزمان جزئی جداییناپذیر از برنامه بازاریابی آنها تلقی شود؛ ازاینرو فرضیۀ دوم پژوهش
«محرکهای داخلی/عمومی بر روی ارتباطات بازاریابی یکپارچه در شعب منتخب موردمطالعه بانکی اثرگذار است»
بیان میشود.
ازسوی دیگر در یک فضای نامطمئن ،شرکتها و بازارها باید توانایی سنجش اطالعات در مورد تغییرات بازار و
فناوری ،کسب قابلیتهای داخلی با استفاده از اطالعات و تحوّل مداوم مطابق با استراتژی را برای رسیدگی به
تغییرات محیطی کسب کنند تا شرایط تقلید را برای مقلدین دشوار سازند ( .)Teece, 2007این امر بهنوبه خود ،به
حفظ تأثیر مثبت ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر روی عملکرد کمک میکند .بازارگرایی و فناوریمحوری بهعنوان
پیشایندهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه محسوب میشوند که بازارگرایی ،نمایانگر توانایی شرکت در درک اطالعات
بازار (در مورد مشتریان ،رقبا و روندهای محیطی) و ادغام آنها در کسب قابلیتهای داخلی با هدف افزایش
اثربخشی آنها و کسب مزیت رقابتی است ( .)Šeric, Gil-Saura & Ozretić-Došen, 2015با افزایش سرعت
تغییرات فناوری ،عالوهبر بازارگرایی و فناوری محوری ،اطالعات بیشتری در مورد روندهای محیطی و امکان
گفتوگوی تعاملی با مشتریها ایجاد شد؛ بنابراین با بهکارگیری فناوریمحوری و بازارگرایی ،پیادهسازی ارتباطات
1. Anantachart
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یکپارچۀ اثربخش برای دستیابی به مزیت رقابتی افزایش مییابد (
 .)2019بازارگرایی و فناوریمحوری بهعنوان دو پیشایند و محرک استراتژیک ضروری بر روی پیادهسازی اثربخش
ارتباطات یکپارچه ،اثر دارند ( .)Butkouskaya et al., 2019بازارگرایی یک موضوع ضمنی است که زیربنای
توسعه و استقرار قابلیتهای مربوط به ارتباطات یکپارچه میشود ( .)Reid, 2005شرکتهایی با قابلیت ارتباطات
بازاریابی یکپارچه مؤثر ،احتماالً در زیرمجموعۀ سیستمهایی برای ارتباط شرکت با بازار و مشتریمحوری برای
درک ماهیت رقابتیشان و همچنین اخذ سیستمهای فرآیندی و مدلهای ذهنی که یکپارچهسازی ارتباطات را در
بین انواع حوزههای عملکردی سازمان رشد میدهند ،قرار میگیرند ( .)Kitchen & Burgmann, 2015بازارگرایی
اطالعات مربوط به تأثیرات مهم خرید در هر حوزه عملکردی که درون شرکت نفوذ کرده است را تضمین میکند و
تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی باید به دو قسمت بینبخشی و درونبخشی تقسیم شوند ،بنابراین احتماالً
قابلیتهای مربوط به ارتباطات بازاریابی یکپارچه در سازمانهایی که بازارگرایی پیشرفتهتری داشته باشند ،وجود
دارد ( .)Luxton, Reid & Mavondo, 2017ازاینرو فرضیۀ سوم پژوهش «محرکهای بازارگرایی بر روی
ارتباطات بازاریابی یکپارچه در شعب منتخب موردمطالعه بانکی اثرگذار است» شکل میگیرد.
جالبتوجه است که برندگرایی بهعنوان یک رویکرد در فرآیندهای شرکت یا سازمان بهمنظور ایجاد ،توسعه و
حفاظت از هویت برند در تعامل با مشتریان هدف ،با هدف دستیابی به مزایای رقابتی تعریف شده است ( Ride,
 .)2005بهعالوه ،برندگرایی بهعنوان ترکیب مفاهیم برند با ادبیات کسبوکار ،مشتقشده از دیدگاه مبتنی بر منابع
شرکتهاست ( )Evans, Bridson & Rentschler, 2012و بهعنوان نوع خاصی از بازارگرایی شناخته شده است
که به دلیل اهمیت استراتژیک ،بیشتر برای برند برجسته میشود ( Hirvonen & Laukkanen, 2014; Luxton
 .)et al., 2017اخذ برندگرایی مستلزم یک رویکرد کامالً گسترده شرکتی در رابطه با برندسازی است ( Anabila,
 )2020و این تداعیکننده این مفهوم است که شرکت یا سازمان دارای دید شفاف بر روی برند و هویت آن است و
با این عمل بنیانهای فرهنگی مربوط به برند خاص و بنیانهای استراتژیک را برای ارتباطات بازاریابی یکپارچه
فراهم میکند ( .)Luxton et al., 2015درواقع یکی از مؤلفههای محرک برندگرایی ،چشمانداز مشترک برند است
که در تصمیمگیری شرکتی و مأموریت شرکت ،برند نقش اساسی را ایفا میکند .این موضوع شامل یک دیدگاه
گسترده در ارتباط با عملکرد سازمان است و با اهداف استراتژیک که مستقیماً مربوط به برند هستند ،همپوشانی دارد
( .)Ride, 2005همچنین موضعیابی مشترک برند یکی دیگر از مؤلفههای این محرک است که شناسایی ،تمایز و
تضمین سازگاری با مشتریان را شکل میدهد .ایجاد برند برای ایجاد وفاداری مشتری در بازار بسیار مهم است و
تمامی ارتباطات مرتبط به نام تجاری با موقعیت رقابتی و باارزش است ( .)Gromark & Melin, 2011سازمانها
باید برای دستیابی به اهداف برند ،فعالیتهای داخلی و خارجی خود را مدیریت کنند تا قابلیتهای ارزش افزوده را
بهحداکثر برسانند .برندگرایی بر روی رضایت سودمند مصرفکنندگان تمرکز میکند و لذا نقش مهمی در ارتباطات،
باورها و قابلیتها دارد که سازمان برای افزودن ارزش فراتر از جنبههای عملکرد بکار میگیرد که میتواند شامل
تأکید بر خدمات ،کیفیت یا شخصیت برند باشد و ایجاد دانش برند دوجانبه را با مشتریان و ذینفعان کلیدی تسهیل
کند و باعث توسعه قابلیتهای برند شود ( .)Ride, 2005لذا فرضیه چهارم«محرکهای برندگرایی بر روی
ارتباطات بازاریابی یکپارچه در شعب منتخب موردمطالعه بانکی اثرگذار است» شکل میگیرد.
موضوع دیگری که بر روی توسعه ارتباطات بازاریابی یکپارچه مؤثر است ،محیط قانونی و نظارتی است .اهمیت
این موضوع برای پاسخ به این پرسش است که تا چه اندازه ادغام عملکردهای ارتباطی سنتی و مجزا نظیر
Butkouskaya, Andreu & Del-Amo,
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طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای ارتباطات بازاریابی یكپارچه در صنعت بانكداری

بازاریابی ،تبلیغات و روابط عمومی بهمنظور یکپارچهسازی پیامهای سازمان ،ممکن است بر روی قوانین یا
بیانیههای سیاسی و تجاری سازمان مؤثر باشد؟ نگرانی مهم دیگر این است که وقتی پیامهای مربوط به ارتباطات
بازاریابی یکپارچه با پیامهای تجاری عجین میشوند ،ممکن است توسط دادگاهها بهعنوان سخنرانی تجاری تفسیر
و فقط از حمایت محدود قانون اساسی برخوردار شوند ،در این صورت ،این پیامها تحت تأثیر استانداردهای
سختگیرانه قرار میگیرند که ازنظر تاریخی بر روی تبلیغات و سایر اشکال ترویج اعمال میشوند ( Fitzpatrick,
 .)2005یکی از علل ،عدم تمایل مدیران سازمانی برای اتخاذ مدلهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه ،ریسکهای
قانونی مربوط به یکپارچگی در سازمان است؛ زیرا اینگونه از ریسکها میتوانند بر روی برنامهریزی استراتژیک و
اجرای تاکتیکی ارتباطات بازاریابی یکپارچه نظیر تصمیمگیری در مورد نحوۀ قرارگیری و ساختار عملکرد ارتباطات
بازاریابی یکپارچه اثر بگذارد ( .)Fitzpatrick, 2005ازسوی دیگر عالوهبر قوانین و مقررات محیطی ،ماهیت و
شرایط بازار بهعنوان یک پیشایند محیطی و تعامالتی بر بازاریابی یکپارچه مؤثر است ،بهنحویکه محققان ،اهمیت
ارتباطات بازاریابی یکپارچه را به دلیل شرایط بازار پویا و تأثیر ابزارهای ارتباطی سنتی بازاریابی و روشهای
پیشبینی بررسی کرد ( .)Prasad & Kumar, 2017نکتۀ اساسی در استفاده از ارتباطات بازاریابی یکپارچه ،انتخاب
روش سازماندهی آن است و مشتریان ،مصرفکنندگان و شرکتهای تولیدی و بازرگانی در شرایط فعلی بازار از
نیاز به ارتباطات بازاریابی یکپارچه آگاه هستند ،به همین دلیل شرکتهای تولیدی که در رقابت به سر میبرند بر
روی سرمایهگذاری بیشتر بر روی آموزش کارکنان خود در یک رویکرد یکپارچه تأکید میورزند و برای پیادهسازی
ارتباطات بازاریابی یکپارچه در بازار ،نیازمند تحقق فرصتهای واقعی برای هماهنگی انواع مختلفی از ارتباطات،
ارتباطات و تبلیغات تولیدشده منسجم هستند .اکثر شرکتهای درگیر در ارتباطات بازاریابی یکپارچه ،تصور میکنند
که رویکرد یکپارچه کمیاب است ( & Timofeeva, Bulganina, Fomenko, Khachaturova, Nekrasova
 .)Zakharova, 2016در شرایط فعلی بازار ،روش مدیریت ارتباطات بازاریابی یکپارچه مبتنی بر ترکیبی از
روشهای تنظیم بازار ،اطالعات بهموقع برای تسهیل راهحلهای بازاریابی تصمیمگیری برای بهبود و مدیریت
نهادهای تجاری و سیستمهای باز است .بر این اساس شکلگیری مسئلۀ کشف کارآمدترین روش برای مدیریت
ارتباطات بازاریابی یکپارچه و جنبههای روششناختی توسعۀ آن از فعالیتهای بازاریابی براساس ماهیت و شرایط
بازار ،اهمیت خاصی دارد ( .)Potapenko, 2010با توجه به مطالب فوق ،فرضیۀ پنجم «محرکهای
محیطی/تعامالتی بر روی ارتباطات بازاریابی یکپارچه در شعب موردمطالعه بانکی اثرگذار است» تدوین میشود.
براساس مطالعات ویژگیهای خاص سازمان نظیر فرهنگمحوری ،هویت برند ،حمایت مدیران از هویت برند و
بازارمحوری ،منجر به همافزایی و اجرای مؤثرتر ارتباطات بازاریابی یکپارچه میشود؛ بنابراین هرچه همافزایی
(سازگاری ،تعامل و مکملبودن) ارتباطات بازاریابی در یک سازمان افزایش یابد ،ارزش ویژه برند نیز افزایش مییابد
( .)Madhavaram, Badrinarayanan & McDonald, 2005در ارتباطات بازاریابی یکپارچه ،ترکیب عناصر
ارتباطی سنتز میشود تا نقاط قوت هر کانال برای جبران نقاط ضعف سایر کانالها استفاده شود و این منجر به
همافزایی بین کانالهای ارتباطی بازاریابی برای ایجاد یک صدای واحد و یکپارچه میشود ( Kattiyapornpong
 .)& yu, 2019همچنین تعامل ناشی از ارتباطات بازاریابی یکپارچه ،به انتقال دانش صریح و ضمنی و تجارب
کارکنان در سازمان کمک میکند ،پُرسو و همکاران ،اخیراً سه جنبۀ اصلی از تعامل ناشی از ارتباطات بازاریابی
یکپارچه را مطرح کردند ،روابط متقابل که در این حوزه رابطۀ فرستنده و گیرنده ،سرعت پاسخ به پیامهای دریافتی
و پاسخ پاسخدهنده را مشخص میکند ( .)Porcu et al., 2017به همین ترتیب ،لی و پارک در توسعه سنجههای
ارتباطات بازاریابی یکپارچه ،ایده تعاملیبودن را از طریق دو بعد برجسته کردند« :ارتباطات با محوریت پایگاه داده»
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برای نتایج ملموس که بر اهمیت پاسخهای مشتریان به فعالیتهای بازاریابی و جمعآوری اطالعات مربوطه در
پایگاههای اطالعاتی مشتری میافزاید و «روابط مربوط به تقویت ارتباط با مشتریان موجود» که اهمیت ایجاد و
تقویت روابط با مشتریان را از طریق استراتژی ارتباطات تجاری برند مطرح میکند .تأثیر این ابعاد از ارتباطات
بازاریابی یکپارچه بر روی عملکرد مشتری و برند هنوز کشف نشده است ( .)Lee & Park, 2007پیرو مطالب
ذکرشده ،فرضیۀ ششم «ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر روی پیامدهای داخلی/شرکتی در شعب منتخب موردمطالعه
بانکی اثرگذار است» شکل میگیرد.
دانکن و مولهرن در مطالعات خود بیان کردند که ارتباطات بازاریابی یکپارچه ارتباط مثبتی با نگرش مطلوب
مشتری ،رضایت بیشتر و درنهایت وفاداری و حفظ مشتری دارد ( .)Duncan & Mulhern, 2004درنتیجه درک
مطلوب مشتری از ارتباطات شرکت باید تأثیر مثبتی بر روی رضایت ،وفاداری و عملکردش داشته باشد .همچنین
بررسیها نشان میدهد که حوزههای یکپارچهسازی و ادغام (تاکتیکها :نظیر پاسخ مشتری به ارتباطات ،عملکردی:
نظیر رضایت مشتری و حفظ آن و استراتژیک :نظیر رشد بازار یا بهبود عملکرد) تأثیر بیشتری بر روی پیامدهای
ارتباطات بازاریابی یکپارچه دارد ( ،)Tafesse & Kitchen, 2017در این راستا فرضیۀ هفتم «ارتباطات بازاریابی
یکپارچه بر روی پیامدهای مشتریان/بازار در شعب منتخب موردمطالعه بانکی اثرگذار است» ایجاد میشود.
از دیگر سو با توجه به اثرات ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر روی عملکرد اقتصادی و مالی ،پژوهشگران پیشنهاد
کردند که ارتباطات بازاریابی یکپارچه اثر مثبتی بر روی نرخ بازگشت سرمایه و قصد خرید دارد ( & Duncan
 )Mulhern, 2004درحالیکه سایرین معتقد بودند که ارتباطات بازاریابی یکپارچه ازنظر سودآوری جهانی و نرخ
رشد فروش پیوسته با عملکرد مالی و اقتصادی برتر همراه است ( .)Porcu, García & Kitchen, 2012در میان
پژوهشهای تجربی که اثر ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر روی پیامدهای مالی و اقتصادی آزمون میکند ،مطالعۀ
انجامشدهای ،بهطور تجربی رابطۀ مثبت بین اثر بهکارگیری ارتباطات بازاریابی یکپارچه و سنجههای اقتصادی
سخت نظیر نرخ بازگشت سرمایه و سهم بازار را تأیید میکنند ( .)Einwiller & Boenigk, 2012به همین ترتیب
محققین دیگری تأثیر قابلتوجه و مثبتی از ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر حجم فروش ،رشد فروش ،سهم بازار
( ،)Luxton et al., 2015حداکثرسازی بودجۀ ارتباطات ( )Raman & Naik, 2004و پیامدهای مالی ( Reid,
 ،)2005ارزش سهام و جریان نقدی ( ،)Porcu et al., 2019قیمت حق بیمه و توزیع (،)Zvobgo Et al., 2011
نرخ بازگشت سرمایه و بازده دارایی را سنجیدند ( )Tafesse & Kitchen, 2017؛ بنابراین فرضیۀ هشتم «ارتباطات
بازاریابی یکپارچه بر روی پیامدهای مالی/انتفاعی در شعب منتخب موردمطالعه بانکی اثرگذار است» مطرح میشود.
مدل جامع ارتباطات یک ابزار برای مدیریت عملیاتی است .با استفاده از این مدل بهعنوان چارچوبی برای
مرتبسازی دادهها و دانش دربارۀ مشتریان در پایگاه داده شرکت ،بازاریابان میتوانند عواملی را که برای ایجاد
معنای مصرفکنندگان تأثیر میگذارند ،شناسایی کنند .تشخیص چنین عواملی ممکن است منابع جدیدی از
پیامهای ارتباطی را نشان دهد که خارج از کنترل مستقیم سازمان هستند؛ بنابراین بازاریابها انواع جدیدی از
استداللها را برای کمپینهای ارتباطی ایجاد میکنند که بهتر است با شرایط مصرفکنندگان مطابقت داشته باشد.
اطالعات مربوط به عوامل تاریخی را میتوان در پایگاه داده مشتری و برنامههای وفاداری ،کارکنان اصلی و سایر
قسمتهای سازمان یافت ( .)Finne & Grönroos, 2009همچنین اطالعات مربوط به عوامل خارجی را میتوان
در گزارشهای مربوط به چرخههای اقتصادی ،تحوالت فناوری ،روندهای مد و تجزیهوتحلیل رقبا جستجو کرد.
بازاریابان میتوانند در نظرسنجیهای فکری شرکت کنند .همچنین آنان میتوانند عوامل داخلی را در مطالعات
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مربوط به نگرش مصرفکننده ،بررسی رضایت ،دادههای ناشی از بررسی شکایات و بازاریابی مبتنی بر پاسخ
مشتری پیدا کنند و عوامل احتمالی دخیل در سازمان را در آینده از میان سطح انتظارات و چشماندازهای جاری و
آینده مشتریان ،کارکنان و ذینفعان استخراج کنند .با ترکیب این عوامل دریک تجزیهوتحلیل جامع ،میتوان ارتباط
بازاریابی مؤثری ایجاد کرد .بااینحال چنین تجزیهوتحلیلی مستلزم استفاده از منابع دادهای بینبخشی و
درونبخشی ،بدون پیشداوری است .این موضوع میتواند برای بسیاری از سازمانها یک چالش باشد ،اما ازسوی
دیگر میتواند بنیادی برای ارتباطات آینده و ایجاد معنای مشترک بین سازمان و مشتریان آن ایجاد کند و درنهایت
ارتباطات بازاریابی یکپارچه را اثربخشتر نماید ()Šerić & Vernuccio, 2020؛ بنابراین تحقق اهداف ارتباطات
جامع ،کنترل و مدیریت ارتباطات و سرعت ،دقت و صحت ارتباطی از عوامل مهمی برای سنجش پیامدهای
عملیاتی و ارتباطی محسوب میشوند ( )Finne & Grönroos, 2009ازاینرو فرضیۀ نهم «ارتباطات بازاریابی
یکپارچه بر روی پیامدهای عملیاتی/ارتباطی در شعب منتخب موردمطالعه بانکی اثرگذار است» بیان میشود .لذا با
توجه به پیشینۀ ارتباطات بازاریابی یکپارچه و روابط اشارهشده بین پیشایندها و پیامدها ،مدل مفهومی پژوهش در
شکل  1ترسیم شد .بهطورکلی این پژوهش پیشنهاد میکند پیامدهای مشتریان/بازار ،پیامدهای مالی و انتفاعی،
عملیاتی و ارتباطی ،داخلی و شرکتی میتواند تحت تأثیر ارتباطات بازاریابی یکپارچه قرار گرفته و بر عملکرد بانک
تأثیرگذار باشد .عالوهبراین ،نقش مستقیم محرکهای اثرگذار نظیر محرکهای داخلی/عمومی،
بازارگرایی/مشتریگرایی ،برندگرایی و اشتهار و محرکهای محیطی و تعامالتی بر ارتباطات بازاریابی یکپارچه
صنعت بانکداری نیز موردتوجه قرار گرفت.

شکل ( .)1مدل مفهومی پژوهش (منبع :پژوهشگر)

 .3روششناسی پژوهش
هدف پژوهش حاضر ،تعیین روابط علّی میان متغیرهای محرکهای داخلی ،بازارگرایی و مشتریگرایی،
برندگرایی و اشتهار و محرکهای محیطی و تعامالتی در رابطه با ارتباطات بازاریابی یکپارچه و روابط علّی میان
متغیرهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه با پیامدهای مشتریان و بازار ،مالی و انتفاعی ،عملیاتی و ارتباطی و داخلی و
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شرکتی در شعب منتخب بانکی در شهر تهران است .این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری
اطالعات ،توصیفی ،از نوع همبستگی و بهطور مشخص مبتنی بر مدل معادالت ساختاری است .جامعه آماری
پژوهش حاضر ،کلیه کارکنان شعب منتخب بانکی در شهر تهران بر مبنای رتبهبندی سایت آی به رنک دات آی آر
است ،بهمنظور بررسی جامعه هدف از روش نمونهگیری برحسب پراکندگی جامعه آماری ،از نوع چندمرحلهای
استفاده شد .جامعه آماری شامل کارکنان تعداد منتخبی از بانکها و برابر با  812نفر بود که حجم نمونه با استفاده
از فرمول کوکران برابر با  261نفر به دست آمد؛ که با توجه به  %10اضافه پخش احتیاطی و میزان برگشت 294
پرسشنامه نهایتاً  280پرسشنامه قابلاستفاده تشخیص داده شد .در سؤاالت از طیف 5تایی لیکرت و جهت تعیین
پایایی ابزار گردآوری دادهها ،از آلفای کرونباخ استفاده شد .همچنین در پرسشنامه پژوهش ،برای سنجش سازه
محرکهای داخلی و عمومی شامل اهداف و رسالت سازمان ،استراتژیهای بازاریابی و اهداف و ارتباطات سازمانی
از پژوهش ( )Duncan & Moriarty, 1998با ضریب پایایی  ،0/896برای محرکهای بازارگرایی و مشتریگرایی
شامل فرهنگ بازارگرایی ،هوشمندی بازار و توانمندی بازاریابی از پژوهش ( )Butkouskaya et al., 2019با
ضریب پایایی  ،0/903برای محرک برندگرایی و مشتریگرایی شامل چشمانداز مشترک برند ،موضعیابی مشترک
برند و توسعه قابلیتهای برند ،از پژوهش ( )Reid, 2005با ضریب پایایی  ،0/90برای محرکهای محیطی و
تعامالتی ازجمله قوانین و مقررات محیطی ،ماهیت و شرایط بازار ،تحوّالت و زیرساخت ارتباطی از پژوهش
( )Fitzpatrick, 2005با ضریب پایایی  ،0/827برای پیامدهای داخلی و شرکتی نظیر یکپارچگی و انسجام،
همافزایی ارتباطی سازمان ،توانمندی تحلیلی ارتباطی با ضریب پایایی  ،0/883برای پیامدهای مشتریان و بازار از
عواملی چون رضایتمندی مشتریان ،وفاداری سازمان و توسعه سهم مشتری و بازار با ضریب پایایی  0/871و برای
پیامدهای مالی از عواملی مانند تحقق برنامههای مالی ،افزایش فروش و درآمد و ارتقای نسبت سودآوری با ضریب
پایایی  0/865و برای سنجش پیامدهای عملیاتی و ارتباطی از عواملی نظیر تحقق اهداف ارتباطات جامع ،کنترل و
مدیریت ارتباطات ،سرعت ،دقت و صحت ارتباطی به ترتیب از پژوهشهای ( ;; Tafesse & Kitchen , 2017
 )Finne & Grönroos, 2009; Duncan & Mulhern, 2004; porcu et al., 2017با ضریب پایایی 0/849
استفاده شد و ضریب پایایی کل پرسشنامه متغیر ارتباطات بازاریابی یکپارچه  0/918بهدست آمد؛ بنابراین وجود
آلفای کرونباخ در بازه  0/7تا  0/9نشاندهنده سطحی رضایتبخش و مطلوب است (.)kim, 1998
 .4یافتههاي پژوهش
نخست در این قسمت ،نتایج حاصل از تحلیل دادههای گردآوریشده در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی
ارائه میشود .در ابتدا در قالب آمار توصیفی به بررسی ویژگیهای جمعیتشناسی نمونه آماری پرداخته شد و سپس
از طریق مدل معادالت ساختاری فرضیات پژوهش موردبررسی قرار گرفت .بیشتر افراد جامعۀ این پژوهش مرد ،با
سن حدود  25تا  35سال ،متأهل با مدرک تحصیلی کارشناسی و سابقۀ  5تا  10سال بودند که این امر نشاندهندۀ،
باتجربهبودن افراد جامعه موردبررسی است.
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جدول ( .)1ویژگیهاي جمعيتشناسی نمونه آماري
ویژگی :سن

ویژگی :سابقه کار

ویژگی :تحصيالت

گزینهها

فراوانی

درصد

گزینهها

فراوانی

درصد

گزینهها

فراوانی

درصد

زیر  25سال
 25تا  35سال
 35تا  45سال
 45تا  55سال
 55به باال

76
85
65
33
14

23/8
31/1
27/8
12/1
5/1

دیپلم و زیر دیپلم
فوقدیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

30
63
120
52
8

11
23/1
44
19
2/9

زیر  5سال
 5تا  10سال
 10تا  15سال
 15تا  20سال
بیش از  20سال

66
87
52
46
22

24/2
31/9
19
16/8
8/1

منبع :دادههای مستخرج از پژوهش

بهمنظور بررسی روایی محتوا و روایی ظاهری ،پرسشنامه اولیه در اختیار جمعی از اساتید و کارشناسان حوزه
بانکداری قرار داده شد .الزم به ذکر است که در این پرسشنامه ،سؤاالت مربوط به هریک از متغیرهای مکنون آورده
شده بود تا مشخص شود که به چه میزان متغیرهای مشاهدهگر توانایی و همخوانی الزم جهت سنجش متغیرهای
مکنون را دارند؟ پس از جمعآوری نظرات اصالحی خبرگان و اعمال آنها ،پرسشنامه اولیه در اختیار  30نفر از
کارکنان بانک قرار گرفت .همچنین جهت تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول استفاده شد.
همانطورکه نتایج (جدول  )2نشان میدهد ،تمامی سؤاالت و ابعاد پژوهش از روایی الزم جهت سنجش ابعاد و
سازههای خود برخوردارند .جدول  ،2نتایج مربوط به ضرایب استاندارد و معناداری مربوط به شاخصهای پرسشنامه
پژوهش و نتایج تأیید یا عدم تایید فرضیهها در روابط مستقیم بین متغیرها را نشان میدهد.
جدول ( .)2ضرایب استاندارد و اعداد معناداري و نتایج تأیيد یا عدم تایيد فرضيهها در روابط مستقيم بين
متغيرهاي پژوهش
انواع
متغیرها
متغیرهای برونزای پژوهش

ابعاد

میانگین

ضریب
استاندارد

اعداد
معناداری

محرکهای داخلی و
عمومی

3/46

0/29

4/55

محرکهای بازارگرایی و
مشتریگرایی

3/46

0/33

4/23

محرکهای برندگرایی و
اشتهار

3/51

0/23

2/53

محرکهای محیطی و
تعامالتی

3/46

0/29

3/40

ارتباطات بازاریابی
یکپارچه

3/41

-

-

مؤلفهها

ضریب
استاندارد

اعداد معناداری

اهداف و رسالتهای سازمان
استراتژیهای بازاریابی
اهداف ارتباطات سازمانی
فرهنگ بازارگرایی
هوشمندی بازار
توانمندی بازاریابی
چشمانداز مشترک برند
موضعیابی مشترک برند
توسعه قابلیتهای برند
قوانین و مقررات محیطی
ماهیت و شرایط بازار
تحوالت و زیرساخت ارتباطی
ابزارهای روابط عمومی
ابزارهای تبلیغاتی
ابزارهای پیشبرد فروش
ابزارهای فروش شخصی

0/77
0/62
0/58
0/67
0/59
0/71
0/71
0/66
0/69
0/58
0/64
0/60
0/73
0/64
0/63
0/54

12/71
9/96
9/16
11/5
9/51
11/90
12/00
10/92
11/53
9/02
9/95
9/38
10/33
10/16
8/73
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انواع
متغیرها

ابعاد

میانگین

ضریب
استاندارد

اعداد
معناداری

مؤلفهها
ابزارهای بازاریابی مستقیم
ابزارهای بازاریابی تعاملی
ابزارهای آوازهجویی
ارتباطات الکترونیکی

رابطه موجود در مدل مفهومی

انواع متغیرها

محرکهای داخلی و عمومی -ارتباطات بازاریابی یکپارچه
محرکهای بازارگرایی و مشتریگرایی – ارتباطات بازاریابی
یکپارچه
محرکهای برندگرایی و اشتهار -ارتباطات بازاریابی یکپارچه
محرکهای محیطی و تعامالتی -ارتباطات بازاریابی یکپارچه
ضریب
استاندارد
میانگین
ابعاد
ابعاد

ضریب
استاندارد
0/29
0/33
0/23
0/29
اعداد
معناداری
ابعاد

متغیرهای درونزای پژوهش

پیامدهای داخلی و
شرکتی

3/37

0/76

7/68

پیامدهای مشتریان و
بازار

3/33

0/74

8/46

پیامدهای مالی و
انتفاعی

3/39

0/85

10/19

پیامدهای عملیاتی و
ارتباطی

3/38

0/71

8/10

رابطه موجود در مدل مفهومی
ارتباطات بازاریابی یکپارچه -پیامدهای داخلی و شرکتی
ارتباطات بازاریابی یکپارچه -پیامدهای مشتریان و بازار
ارتباطات بازاریابی یکپارچه -پیامدهای مالی و انتفاعی
ارتباطات بازاریابی یکپارچه -پیامدهای عملیاتی و ارتباطی

ضریب
استاندارد
0/74
0/85
0/71
0/76

واریانس تبیینشده

0/90

مؤلفهها
یکپارچگی و انسجام
همافزایی ارتباطی سازمان
توانمندی تحلیل ارتباطی
رضایتمندی مشتریان
وفاداری مشتری
توسعه سهم مشتری و بازار
تحقق برنامههای مالی
افزایش فروش و درآمد
ارتقای نسبت سودآوری
تحقق اهداف ارتباطات جامع
کنترل و مدیریت ارتباطات
سرعت ،دقت و صحت ارتباط
واریانس تبیینشده
0/54
0/72
0/50
0/58

ضریب
استاندارد
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اعداد معناداری
9/86
9/64
8/70
8/80

0/61
0/60
0/54
0/55
ضریب
معناداری
4/55

تأیید

4/23

تأیید

2/53
3/40
ضریب
استاندارد
مؤلفهها
0/61
0/59
0/63
0/68
0/74
0/66
0/74
0/69
0/69
0/69
0/66
0/64
ضریب
معناداری
8/46
10/19
8/10
7/68

تأیید
تأیید

نتیجه

اعداد معناداری
شاخصها
9/96
7/26
9/40
8/73
10/12
10/15
8/26
8/11
نتیجه
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

همانطورکه نتایج نشان میدهد ،همۀ ابعاد متغیر محرکهای داخلی و عمومی ،بازارگرایی و مشتریگرایی،
برندگرایی و اشتهار و محرکهای محیطی (پیشایندها) و ارتباطات بازاریابی یکپارچه از روایی الزم برای سنجش
ابعاد و سازۀ خود برخوردارند .همچنین بهمنظور بررسی فرضیههای پژوهش از مدل معادالت ساختاری استفاده شد.
معیار در تأیید یا عدم تایید فرضیهها اعداد معناداری است .چنانچه عدد معناداریِ مسیری بزرگتر از  1/96یا
کوچکتر از  -1/96باشد ،فرضیه مذکور تأیید میشود و چنانچه عدد معناداریِ مسیری در بازه فوق باشد ،فرضیه
موردنظر تایید نمیشود .جدول  2نتایج فرضیات پژوهش و شکل  2ماتریس اهمیت–وضعیت پیشایندها و پیامدهای
ارتباطات بازاریابی یکپارچه را که با توجه به میانگین و ضرایب استاندارد ابعاد حاصلشده است ،نشان میدهند.
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م ت

و واب ته

III

IV

پیامدهای مالی و انت اعی
پیامدهای دا لی و شرکتی

پیامدهای بازار و مشتریان
اهمیت

پیامدهای عملیاتی و ارتباطی
م رک ای بازار رایی و مشتری رایی
م رک ای عمومی و دا لی
م رک ای برند رایی و اشت ار
م رک ای م یطی و تعام تی

I

II

و عیت

شکل ( .)2ماتریس اهميت– وضعيت متغير برونزا و درونزاي پژوهش
(منبع :دادههای مستخرج از پژوهش)

ماتریس مشخص در شکل  2نشاندهندۀ این امر است که آیا هر بُعد با توجه به اهمیت خود در جایگاه مناسبی قرار
دارد یا خیر .مثالً محرکهای پیامدهای مالی و انتفاعی ،داخلی و شرکتی ،بازار و مشتریان و عملیاتی و ارتباطی
دارای میانگین کمتر از  3/41هستند ولی از اهمیت باالیی برخوردارند ولی ،در حالت کلی ،نبود مؤلفههای درونزا در
خانۀ اول ماتریس نگرانکننده است .همچنین شکل  3نتایج مربوط به مدل معادالت ساختاری را در حالت اعداد
استاندارد و معناداری نشان میدهد.

شکل  .3نتایج مدل معادالت ساختاري در حالت اعداد استاندارد و معناداري (منبع :دادههای مستخرج از پژوهش)
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در بررسی برازش مدل پژوهش ،پژوهشگر بهدنبال این موضوع است که تا چه حد یک مدل با دادههای
مربوطه سازگاری و توافق دارد .در یک مدل ،شاخصهای برازش ضعیف ،شواهدی هستند مبنی بر اینکه مدل
موردنظر بهوسیله دادههای استفادهشده حمایت نمیگردد و بین آنها توافق الزم وجود ندارد .برازش مدل نیز باید از
طریق روشها و معیارهای مختلف موردارزیابی قرار گیرد تا برازندگی آن از ابعاد مختلف بررسی شود .در این
پژوهش بهمنظور بررسی برازش مدل مفهومی از هشت شاخص متداول به همراه مقدار قابلقبول هر شاخص
پیشنهادشده در پژوهشهای گذشته استفاده شد )  .)Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 1998از
جدول  3اینگونه میتوان نتیجه گرفت که مدل مفهومی پژوهش حاضر ،تناسب مناسبی با دادههای جمعآوریشده
دارد.
جدول ( .)3شاخصهاي برازش مدل
منبع
)Hair et al., (1998
)Joreskong & Sorbom (1996
)Bentler (1990
)Fornell & Larcker (1981
)Bagozzi (1981
)Joreskong & Sorbom (1996
)Bagozzi (1981
)Etezadi-Amoli & Farhoomand (1996

مقدار پيشنهادشده
<5
<0/06
<0/08
>0/90
>0/90
>0/90
>0/90
>0/80

آماره مدل فرضيات اصلی
1/25
0/03
0/025
0/95
0/99
0/99
0/92
0/84

شاخص برازش
X2/df
RMSEA
RMR
NFI
NNFI
CFI
GFI
AGF

منبع :دادههای مستخرج از پژوهش

 .5نتيجهگيري و پيشنهادها
صنعت بانکداری امروزی ،بهدنبال یافتن شیوههایی برای برقراری ارتباط ،جذب و حفظ مشتری و درنهایت
ایجاد مشتری وفادار چه در بخش خصوصی و دولتی است ،لذا این پژوهش برای پاسخ به این شکاف که یکی از
اصلیترین مسائل مطرح در صنعت بانکداری بوده است ،انجام شد .یافتههای حاصل از این پژوهش ،تأثیرگذاری
محرکهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه (محرکهای داخلی و عمومی ،بازارگرایی و مشتریگرایی ،برندگرایی و
اشتهار ،محیطی و تعامالتی) را بر ارتباطات بازاریابی یکپارچه موردتأیید قرار میدهد .بررسی محرکها و پیشایند-
های ارتباطات بازاریابی یکپارچه در مطالعات بسیاری مدنظر قرار گرفته است ( Duncan et al., 1998; Kitchen
 .)& Schultz, 1999; Luxton et al., 2015سازمانهایی نظیر بانک که قصد دارند بر ذهن گروههای خاص
اثرگذار باشند ،یا در بازار نفوذ کنند ،میتوانند از ابزارهای ارتباطی متنوعی استفاده کنند .ابزارهای ارتباطی این امکان
را برای شرکتها و سازمانها ایجاد میکنند که پیامهای خاصی را به مخاطبان هدف خود برسانند .ارسال صحیح
این پیامها میتواند تأثیر قابلتوجهی بر تصمیم خرید مشتریان داشته باشد .در صنعت بانکداری نیز به دلیل ماهیت
خدماتیبودن فعالیت ،نیاز دوچندانی به ارتباطات با مشتریان هدف احساس میشود .در بانکها ،توجه به مخاطبان و
برقراری ارتباط با آنها میتواند در یک تعامل دوسویه ،ارتباطی مستمر و پایدار را پایهریزی کند که باعث میشود از
یکسو بانک از نیازها و خواستههای مصرفکنندگان آگاهی پیدا کند و در جهت رفع آن نیازها اقدام کند که این امر
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باعث وفاداری بیشتر مشتریان خواهد شد و ازسوی دیگر مشتریان از آخرین خدمات ،فعالیتها و رخدادهای بانک
آگاهی مییابند که بهموجب آن به استفاده از خدمات شرکت ترغیب خواهند شد؛ بنابراین شناسایی پیشایندهای
مربوط به این متغیر میتواند کمک شایانی به بهبود روند ارتباطات بازاریابی یکپارچه کند .رضایت از تجربیات خوب
مشتری ناشی میشود ،همانطورکه قبالً ذکر شد ،نتایج مرتبط با مشتری نیز بهعنوان اثرات کلیدی پیادهسازی
ارتباطات بازاریابی یکپارچه پدیدار شد .در این راستا ،بررسی پیشینۀ پژوهش نشان میدهد که ارتباطات بازاریابی
یکپارچه با وفاداری مشتری برتر و رضایت مشتری ارتباط مثبتی دارد ( Šeric et al., 2015; Gordon-Isasi et
 .)al., 2020ارتباطات بازاریابی یکپارچه با استفاده از اطالعات کسبشده از سنجش تغییرات بازار و فناوری برای
کسب ارتباطات بازاریابی عمل و از کانالهای موردترجیح مشتریان ،برای ارسال پیامهای شخصی بهروزشده استفاده
میکند ( ،)Butkouskaya et al., 2019; Finne & Grönroos, 2017بنابراین نتایج این پژوهش تأثیر مثبت
محرک بازارگرایی بر ارتباطات بازاریابی یکپارچه را تأیید میکند که نتایج این پژوهش با یافتههای ( Kitchen et
 )al., 2015; Luxton et al., 2017; Reid, 2005; Tafesse & Kitchen, 2017همخوانی دارد .در تبیین
نتیجۀ مذکور میتوان ادعا کرد برای بانکها در بازارهای مالی ،حفظ و گسترش رابطه با مشتری در محیط پویا و
رقابتی امروز ضروری است و در صنعت بانکداری به ارزش طول عمر مشتری توجه میشود ،بنابراین نیازمندیهای
مالی بلندمدت مشتریان و ماهیت خدمات بانکی الزامی است که بانکها را بهسوی ارتباطات بازاریابی یکپارچه سوق
میدهد ()Keikha et al., 2019؛ بررسی این نتایج نشان میدهد که در بانکها بیشترین تمرکز بر روی رضایت
مشتریان و کسب سهم بازار است .ازآنجاییکه ارتباطات بازاریابی یکپارچه بیشترین اثر را بر روی پیامدهای
مشتریان و بازار دارد ،بنابراین جلب رضایت و حفظ مشتری در سازمان پررنگ میشود ،زیرا مشتری بهدنبال شنیدن
پیام و صدای واحد از منابع مختلف است ،لذا برای حل این مسئله ،بهکارگیری مدل پژوهش که یک مدل جامع و
چندبعدی است که براساس رویکردهای چندرسانهای نوین در اجرای ارتباطات بازاریابی یکپارچه میتواند بسیار مؤثر
باشد ،پیشنهاد میشود؛ به این معنی که همزمان با افزایش رسانههای دردسترس مشتریان ،تصمیمگیری طراحی
رسانه ارتباطی و به طبع آن گزینش ابزارها و رسانههای ارتباطی و تبلیغاتی برای مدیران بازاریابی بانک بهطور
فزایندهای پیچیده و چالشزا شده است .پیشرفتهای صورتگرفته بهویژه در حوزه رسانههای دیجیتال باعث
گردیده در این مدل نسبت به ابعاد سنتی ارتباطات بازاریابی شامل روابط عمومی ،تبلیغات ،پیشبرد فروش و فروش
شخصی تجدیدنظر شده و ابعاد نوین شامل بازاریابی مستقیم ،بازاریابی تعاملی ،ارتباطات الکترونیک و آوازهجویی
عمومی نیز ملحوظ گردد .تبعات اقتصادی حاصل از تصمیمات گزینش رسانههای ارتباطی باعث شده مستقیماً
گردش مالی و سود و زیان را تحتتأثیر قرار دهد که از این منظر ،داشتن راهبردهای ارتباطی آمیخته مبتنی بر این
مدل میتواند بهعنوان یک پیشنهاد کلی برای مدیران بازاریابی بانک مدنظر قرار گیرد .نظام و مدل ارتباطات
بازاریابی یکپارچه برای تمامی طیف وسیع و کاملی از مخاطبان ،ذینفعان و متصدیان داخلی و خارجی بانک شامل
کارکنان ،مشتریان حقیقی و حقوقی ،جامعه ،رسانهها ،سهامداران ،شرکتهای تابعه ،نهادهای قانونی ،گروههای
ذینفع ،حسابرسان ،عرضهکنندگان ،رقبا ،آژانسهای تبلیغاتی ،بنگاههای استخدامی ،دادگاهها ،مؤسسات تجاری،
مخاطبان بینالمللی و  ...طراحیشده است و مدیران بانک بایستی جامعبودن ،دیدگاه سیستمی و یکپارچگی ارتباطی
را در اجرایینمودن آن لحاظ نمایند تا بتوانند مؤثر و همافزا باشند .چند عامل کلیدی در مدل ارتباطات بازاریابی
یکپارچه را باید مدنظر قرار داد .نخست ،اینکه مشتری نقطه آغاز تمام فعالیتهای ارتباطات بازاریابی است .دوم
استفاده از تمامی اشکال ارتباط و ابزارهای ارتباطی را باید مدنظر داشت .سوم اینکه یکپارچگی در اهداف و
یکصدایی در پیامها در اجرای مدل باید رعایت شود .چهارم هدف غایی الگو ،ایجاد ارتباطات تأثیرگذار و توسعه-
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یافته با مشتری یا مصرفکننده است و نهایتاً خروجی بهکارگیری مدل بایستی امکان تأثیر بر رفتار مشتریان را
فراهم آورد .همچنین بهمنظور پیبردن به این نکته که در جامعه آماری پژوهش کدام متغیر میتواند ارتباطات
بازاریابی یکپارچه را بهتر پیشبینی کند از واریانس تبیینشده استفاده شد که مطابق نتایج ،ابتدا پیشایندها با مقدار
 0/90و پیامدهای مشتریان و بازار با مقدار  0/72بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادهاند ،بدینمعناکه با داشتن
متغیر پیشایندها و پیامدهای مشتریان و بازار میتوان  90و  72درصد تغییرات مربوط به ارتباطات بازاریابی یکپارچه
را پیشبینی کرد و  10و  29درصد باقیمانده مربوط به تغییرات تصادفی و سایر عوامل دخیل در پژوهش است.
همچنین وجود رابطۀ مثبت بین محرکهای داخلی و عمومی ،برندگرایی و اشتهار و محرکهای محیطی تعامالتی
با ارتباطات بازاریابی یکپارچه تأیید شد که همسو با مطالعات ( Kitchen et al., 2001; Gordon-Isasi et al.,
 )2020; Evans et al., 2012; Anabila, 2020; Reid, 2005; Fitzpatrick, 2005است .ضریب تبیین در این
رابطه برای این متغیرها بهصورت کلی و  0/90بهدست آمد که نشاندهندۀ اهمیت زیاد پیشایندها در ارتباطات
بازاریابی یکپارچه است .درنهایت تأثیر مثبت ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر پیامدهایی نظیر مشتریان و بازار با
ضریب تبیین ( ،)0/72پیامدهای عملیاتی و ارتباطی با ضریب تبیین ( )0/58و پیامدهای مالی و انتفاعی با ضریب
تبین ( )0/50تأیید شد که با مطالعات محققانی چون ( Duncan et al., 1998; Low, 2000; Rust, Ambler,
Carpenter, Kumar & Srivastava, 2004; Reid, 2005; Einwiller & Boenigk, 2012; Keikha et

 ),al., 2019; Porcu et al., 2012; Šeric et al., 2015همخوانی دارد .براساس این نتایج میتوان استدالل کرد
که ارتباطات بازاریابی یکپارچه ،محرّک اِعمال سازوکارهای سازمانی سنجش بازار و مشتری بهمنظور ایجاد
استراتژیهای تبلیغاتی و رسانهای برای بهبود عملکرد است .در این راستا با توجه به تفاوتهای فرهنگی موجود
بین شرکتها و سازمانهای ایرانی با کشورهای غربی که مهد بازاریابی مدرن منجمله مفاهیم مطرحشده در حوزه
ارتباطات یکپارچه بازاریابی هستند ،بسیاری از تکنیکها و ابزارهای ارائهشده در کتابها و پروژههای اجراشده در
ایران قابلاجرا نمیباشند ،لذا برای کنترل این مسئله پیشنهاد میشود در بانکهای ایرانی شاخصهای جدید و
متناسبتری با توجه به شرایط بازاریابی در ایران برای اندازهگیری درنظرگرفته شود .از این لحاظ پیشنهاد میگردد
این الگو بهعنوان یک چارچوب مفهومی و بومی توسعهیافته در تصمیمات کالن بازاریابی موردتوجه مدیران قرار
گیرد تا چارچوب ذهنی جامعی به مدیران و کارکنان جهت توجه به زوایا و ابزارهای ارتباطی جهت تصمیمگیری
بهینه در این حوزه بدهد .بهطورکلی اینکه چه راهکارها ،ساختارها و استراتژیهایی را میتوان بدینمنظور استفاده
کرد ،مسئلهای است که بهنظر میرسد در کنار مطالعات کنونی دربارۀ شناخت ارتباطات بازاریابی یکپارچه ،بسیار
قابل توجّه و حائز اهمیت است.
منابع
امیرشاهی ،میراحمد؛ یزدانی ،حمیدرضا و خان محمدی ،محبوبه .)1391( .بررسی وضعیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی و عوامل
مؤثر و متأثر از آن (مورد پژوهی :بانک ملت) .چشم انداز مدیریت بازرگانی.55 -72 ،)13(11 ،
روستا ،احمد و آقایی ،محمد .)1385( .طراحی مدل اثر بخش ارتباطات یکپارچه بازاریابی ،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت
بازاریابی ،تهرانhttps://civilica.com/doc/20258 ،
قدس الهی ،احمد و تندنویس ،فرید .)1397( .ارزیابی نقش مؤلفه های رقابتی بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری ایران،
مطالعات مالی و بانکداری اسالمی.31-1 ،2)9( ،
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 تاثیر ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر مدیریت ارتباط با مشتری در.)1398( . حسن، کیخا، محسن، عالمه نوری؛ دالور،کیخا
.279-304 ,)46(12 ، پژوهش های مدیریت عمومی.بانک های خصوصی شهر زاهدان
 برندسازی جهت خلق ارزش مصرفکننده در نظام بانکی.)1398(  عادل، منصور و صلواتی، اکبر؛ ایراندوست، حسن؛ عالمتبریز،عباسزاده
.193-211 ،)1(6 ، مطالعات رفتار مصرفکننده.کشور
، تأثیر ارتباطات بازاریابی شبکههای اجتماعی بر ارزش ویژه برند.)1398(  امید، یزدان و سلیمانزاده، مجید؛ رحمتآبادی،محمدشفیعی
.105-124 ،)1(6 ، مطالعات رفتار مصرفکننده.ارزش ویژه ارتباطی و پاسخ مشتری
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نوی ند ان این م اله
سامان شيخاسماعيلی؛ فارغالتحصیل مقطع دکتری تخصصی رشته مدیریت بازاریابی از دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی است .در حال حاضر بهعنوان عضو هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه
و همچنین مشاور در حوزههای بازاریابی ،برندسازی ،تبلیغات و  ...مشغول به فعالیت است .در حوزه
آموزشی و پژوهشی عالوهبر احراز عنوان استاد برتر دانشگاه آزاد اسالمی ،در سالهای متوالی با چاپ
کتب و مقاالت متعدد عنوان نخبه و پژوهشگر برتر دانشگاه را دریافت نموده است و مفتخر به دریافت
عنوان مقاله ممتاز سال ( )Outstanding Paperیا جایزه اهل قلم از پایگاه معتبر علمی بینالمللی
 Emeraldنیز شده است.
سيد کامران نوربخش؛ فارغالتحصیل مقطع دکتری تخصصی رشته مدیریت بازاریابی از دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات در سال  1382است .در حال حاضر با مرتبه استادیاری بهعنوان
عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی مشغول به تدریس هستند.
ایشان دارای بیش از  35سال سوابق اجرایی مختلف بهویژه در سمتهای مدیر بازرگانی ،سرپرست
شرکت ،کارشناس سفارشات خارجی ،کارورز سفارشات خارجی و  ...بودهاند.
سيد عباس حيدري؛ تحصیالت خود در تمامی مقاطع تحصیلی را خارج از ایران طی نموده و
فارغالتحصیل مقطع دکتری تخصصی رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه  MLQمانیل کشور فیلیپین
است .ایشان در حال حاضر با درجه استادیاری بهعنوان عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکزی مشغول به فعالیت بوده و از سال  1385تاکنون مدیر گروه مقطع
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است.

