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تاثیر ارتباطات بازاریابی بر دانش مشتریان و رفتارهای خرید سازمانی با روش مدلسازی بررسی 

 معادالت ساختاری
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 چکیده :

تاثیر ارتباطات بازاريابی بر دانش  اين پژوهش بررسی هدفد. گیرتحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می سازمانیگیري خريد فرايند تصمیم :هدف

 مشتريان و رفتارهاي خريد سازمانی با روش مدلسازي معادالت ساختاري می باشد

اداره کل  مديران و مسوالن خريدروش مورد استفاده در اين تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماري مورد مطالعه،  روش:

انتخاب و مورد نسبی  ا روش نمونه گیري تصادفیبنفر  ۴۴2 نفر از 2۰۱بودند که  13۳۱در سال تبريز  آموزش و پرورش و نواحی پنجگانه ي

رفتار خريد سازمانی توسط  لی و پارک و پرسشنامه –پرسشنامه پرسشنامه ارتباطات يکپارچه بازاريابی  مطالعه قرار گرفتند. آزمون ابزار تحقیق

تحلیلهاي آماري براساس معادله ساختاري و با استفاده  شده است و پرسشنامه دانش مشتري می باشد.مرکز علوم مديريت آريا مدير گردآوري 

 انجام يافته است. Amosو Spssاز برنامه 

 رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد. همچنینارتباطات يکپارچه بازاريابی )و ابعاد آن( و رفتار خريد سازمانی نتايج نشان داد بین  یافته ها:

دانش مشتري  و رفتار خريد بین  ،همچنین .، رابطۀ مثبت و معناداري داشتندارتباطات يکپارچه بازاريابی)و ابعاد آن(  و دانش مشتري 

  رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد.سازمانی 

نجر می شود و الزم است از اين مرفتار خريد سازمانی به تقويت دانش مشتري  ارتباطات يکپارچه بازاريابی و افزايش سطحنتیجه گیری:

 استفاده شود.   رفتار خريد سازمانی پتانسیل براي افزايش 

 مديران و مسوالن خريد آموزش و پرورش ،رفتار خريد سازمانی، دانش مشتري ، ارتباطات يکپارچه بازاريابی  واژگان کلیدی:

 

                                           
 :Email:H.Abbasi@pnu.ac.ir   ،06141901110 Telدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور تهران،ایران)نویسنده مسئول(استادیار گروه م - 1

 margadir94@gmail.comEmail:“    11854Tel:091499  “،  اسالمی تبریزانشگاه آزاد کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ددانشجوی .-۱

 Email:Farokh.davood@yahoo.com   "  Tel: 09149911298 "ایران "مدرس دانشگاه آزاد اسالمی مرند، دکترای جامعه شناسی -.3
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 مقدمه -1

گان عوامل آمیخته بازاريابی است. عوامل و عناصر آمیخته بازاريابی خريداران را تحت کننديکی از مهم ترين عوامل موثر بر تصمیم خريد مصرف

هاي پرداخت، امکانات و گذاري و روشهاي قیمتهاي آن، شیوهها وابسته به نوع محصول و ويژگیگیري آندهد و تصمیمتأثیر قرار می

و ... از  بندي، کیفیتند طرح ظاهري، بستههاي آن ماننوع محصول و ويژگی باشد.ها میهاي ترغیبی و ترويجی شرکتتسهیالت توزيع و روش

 .باشندمهمترين عوامل تأثیرگذار در بین عناصر آمیخته بازاريابی يعنی قیمت، کاال، توزيع و ترويج می

شرکت هاي بزرگ وکوچک می باشد.  خواسته هاي مشتري نیز عاملی کلیدي براي موفقیت در بازار جهانی توجه به نیازها و براي حفظ بقا در

 .به دست آوردن يک مشتري جديد سودي معادل پنچ برابر بیشتراز ايجاد تمايل در مشتريان موجود براي يک خريد جديد به دنبال می آورد

 یر پیدا کرده است.محوري تغیمحوري به مشتري  ها از محصولها چنان باال رفته که گرايش سازمانامروزه اهمیت مشتري در سازمان لذا

 در نگاه اول مديريت دانش مشتري ممکن است تنها نام ديگري براي مديريت ارتباط با مشتري يا مديريت دانش به نظر برسد. اما مديران دانش

  مشتري در برخی جوانب نیازمند نگرشی متفاوت از شیوه رايج در مديريت ارتباط با مشتري و مديريت دانش هستند.

 الهبیان مس -2

ها به دلیل وجود فاکتورهايی از قبیل مرزهاي نامشخص  قابل پیش بینی است و شرکت ها و سازمان عصر کنونی دوره تحوالت شتابنده و غیر

تغییر سريع الگوهاي خريد مشتريان و آگاه تر و خبره تر شدن مشتريان با  کوتاه شدن دوره عمر محصول، تکه تکه ترشدن بازارها، بین بازارها،

هاي بازاريابی گذشته  (. در شرايط جديد روش3۴،2۰۰2شوارترين شرايط رقابتی که هرگز سابقه نداشته است روبرو هستند)وانگ و شئوال،د

 در اين. و عرضه بسیار فراوان از تقاضا مواجه هستند با رقابت فشرده سود آوري کمتري دارند. بیشتر بازارها بلوغ يافته و کارايی الزم را نداشته و

نیاز مبرمی به حفظ و نگهداري مشتريان فعلی به شدت در بنگاه ها احساس می شود. شرکت ها  ،لذا؛ مشتريان جديد به سختی يافت شرايط

مشتريان وفادار مهمترين منبع سودآوري آنها  ،زيرا .شان را با مشتريان ارزشمند حفظ کنند هايی هستند که ارتباط در جستجوي راه دائماً

ارتباطات بازاريابی است که مشتريان ناراضی را محدود می کند و باعث فزونی  روشی شناخته شده تحت عنوان از اين راهها، هستند. يکی

وي ارتباطات  معرفی شد. 1۳۴3ارتباطات بازاريابی توسط لئونارد بري در سال  (.۴۰۴،13۳۰مشتريان وفادار می شود)قاضی زاده و همکاران،

( و حفظ و نگهداري و تبديل 2۰۰۲تقويت و افزايش دانش مشتري تعريف نموده است)ساين و همکاران، نگهداري، جذب،بازاريابی را به عنوان 

موقعیت مشتريان با  و شخصیت در ارتباطات بازاريابی بايد توجه داشت که نیازها، او به يک مشتري وفادار بر ارزش حیاتی سازمان می افزايد.

 عاليق شخصی مشتريان توجه داشته و و موقعیت شخصیت، براي اجراي يک بازاريابی رابطه مند بايد به نیازها، ،واز اين ر يکديگر متفاوت است.

آنچه که  ارتباطات بازاريابی يکی از ابعاد کلیدي راهبرد بازاريابی مدرن است، بر دانش مشتريان و رفتار هاي خريد سازمانی دست يافت.

 .(2۰۰۳تاکید بر ايجاد روابط نزديک وپايدار با مشتري و دست يابی به دانش مشتريان می باشد)فیل، ده است،ارتباطات بازاريابی را فراگیر کر

در بازارهاي صنعتی است به شرطی که مدير بازاريابی به اين نکته توجه نمايد که علی رغم اينکه  امیخته ارتباطات بازاريابی سالح بسیارقوي

میخته ها آاز سوي ديگر بین  یخته ارتباطات بازاريابی چیزي فراتر از مجموع اجزا خود می باشد.آم ،اامّ ست.اين امیخته متشکل از چند عنصر ا

میخته می تواند تاثیر گذار بسیار زيادي بر دانش خريداران سازمانی گذاشته و آو دانش خريداران سازمان ارتباط بسیار زيادي وجود دارد و اين 

 .(21۴،13۴۴،انید)سیدجوادين و اسفی سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد اين طريق روند خريد هاي از
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پاسخگويی روشن و صريح به نیازهاي مشتريان با ارائه  ها،براي تحقق افزايش دانش مشتري به چند نکته بايد توجه داشت که مهمترين آن 

ها ملزم هستند تا  وفاداري در آنان می باشد. البته سازمانخدمات در کیفیت مناسب در جهت ايجاد حس رضايت در مشتري و در نهايت ايجاد 

دو  د مدت،با تامین انتظارات مشتريان، فراتر از ارضاي نیاز اولیه آنها رفته و کانون توجه خود را به ايجاد وفاداري از طريق ايجاد ارتباطی بلن

بدلیل رقابت فشرده در فعالیت امروزي و اشباع بازار از ارائه  .(۴۲؛13۴۴جانبه و سودآور براي هردو طرف معطوف نمايند)حق شناس کاشانی،

دهندگان خدمات صاحبان کسب وکار به دنبال راهکارهايی هستند تا همچنان در فضاي رقابتی به فعالیت خود ادامه دهند. يکی از راهکارها 

ر خريد سازمانی می باشد. بدنبال تامین انتظارات مشتري ايجاد رضايت در مشتري و وفادار نمودن آنان به سازمان وارائه الگوي مناسب رفتا

باتوجه به تغییرات در سیاست هاي کشور و گرايش به  باشد. آيد و وفاداري مشتري نیز پیامد رفتار خريد سازمانی می رضايت مشتري پديد می

ابد و روز به روز به سمت فضاي رقابتی شديد تر خصوصی سازي در ايران و گسترش آن،فضاي ارائه خدمات با عناوين مختلف نیز افزايش می ي

ها  تدوين و اجراي استراتژيهاي بازاريابی موفق بدون داشتن درک و شناخت صحیح از نیازها،خواسته ها،انتظارات، منابع،سیاست رود. پیش می

 و فرايند خريد خريداران سازمانی مشکل است با مخاطره بااليی مواجه است.

ه تاثیرات بسزايی که ارتباطات بازاريابی در جذب مشتري دارد و اهمیت دانش مشتري در مشتري مداري و خريد سازمانی اين و نهايتا با توجه ب

 بر دانش مشتري و خريد سازمانی تاثیر دارد؟ يکپارچه مساله پیش می آيد که آيا ارتباطات بازاريابی

  مقالهاهداف  -3

بررسی رابطه  بین ارتباطات بین رابطه نسبت به والن مالی ادارات آموزش و پرورش  تبريز مسپژوهش حاضر درصدد ترسیم نگرش و احساس 

 می باشد.و خريد سازمانی يکپارچه بازاريابی و دانش مشتريان 

 خرید سازمانیارتباطات جامع بازاریابی بر رفتار : : بررسی تاثیر  1هدف اصلی

 : 1اهداف فرعی

 خريد سازمانی.پیام و تصوير ثابت بر رفتار ارتباطات واحد براي بررسی تاثیر  .1

 خريد سازمانی. بر رفتار  مشتريان مختلف هاي گروه با متفاوت بررسی تاثیر ارتباطات .2

 خريد سازمانی.بر رفتار  مناسب هاي نتیجه شدن براي حاصل داده پايگاه بر مبتنی بررسی تاثیر ارتباطات .3

 خريد سازمانی.بر رفتار  یفعل مشتريان با ارتباطات بررسی تاثیر تقويت .۴

 دانش مشتریان.ارتباطات جامع بازاریابی بر :  بررسی تاثیر  ۲هدف اصلی 

 : ۲اهداف فرعی

 دانش مشتريان.ارتباطات واحد براي پیام و تصوير ثابت بر بررسی تاثیر  .۲

 دانش مشتريان.بر  مشتريان مختلف هاي گروه با متفاوت بررسی تاثیر ارتباطات .۱

 دانش مشتريان.بر  مناسب هاي نتیجه شدن حاصل براي داده پايگاه بر مبتنی تباطاتبررسی تاثیر ار .7

 دانش مشتريان.ی بر فعل مشتريان با ارتباطات بررسی تاثیر تقويت .۴

 

 ادبیات و چارچوب نظري  -۴

 .می باشدرفتار خريد سازمانی و دانش مشتريان  و لی پارک ارتباطات يکپارچه بازاريابی  چارچوب نظري اين پژوهش تلفیقی از نظريه هاي

  :ارتباطات جامع بازاریابی

پروسه اي است که به وسیله ي آن می توان برنامه هاي ايجاد  ارتباط با مشتريان فعلی و بالقوه، کارمندان، سازمان ها و ساير مخاطبین 

بازاريابی ايجاد تاثیرات مالی در کوتاه مدت و برقراري  در داخل و خارج سازمان را راه اندازي، اجرا و ارزيابی نمود. هدف از ارتباطات جامع

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 ۴بوردن نیل وسیله به 1۳۲۰ دهه در بار اولین براي بازاريابی آمیخته مفهوم (.2۰۰۳روابط سودمند با مشتري در دراز مدت است )بلچ 

 آلدرسون پوياي کارکردگراي روش مانند بازار مديريت سنتی روش هاي و ها مدل بر بازاريابی آمیخته گشت. معروف  4pبه  و شد معرفی

 مانند جديد روش هاي و غلبه کرد يافت، توسعه اروپا در کپنهاگ دانشگاه توسط که پارامتر تئوري نیز و روش هاي سیستمی ساير کنار در

ها توانستند بقاي  مدل اين زا کمی تعداد تنها شدند. مواجه سرنوشتی چنین با نیز ديدگاه جغرافیايی و اي وظیفه ديدگاه محصولی، ديدگاه

 صورت به که بازار در مداخله ابزارهاي از اي مجموعه از است عبارت ( آمیخته بازار۲،2۰۰۴حفظ کنند. )گرونروس  p4 خود را در مقابل 

 گر نمايان ازاريابیب ( آمیخته13۴1گذارند. )محب علی،  می بازار در را نظر مورد يا الزم تأثیر که طوري به کنند؛ می عمل هم وابسته به

 فروش به براي سیستماتیک برنامه يک بايد بازاريابی مديران هدف، بازار يک از انتخاب پس است. بازاريابی مديران اساسی فعالیت هاي

 توزيع و فیعتر قیمت، محصول، به راجع تصمیماتی از بازاريابی ( برنامه2۰۰3، ۱کنند. )دولین و انیو تدوين بلندمدت روابط ايجاد و مشتريان

 را شرکت منابع سودآوري، و فروش به اهداف رسیدن براي بازاريابی مديران که هستند بخش هايی نوع مهمترين اين ها شود. تشکیل می

 هاي و تاکتیک بازاريابی ابزارهاي بازاريابی، ترکیب بازاريابی، عناصر بازاريابی، ( آمیزه2۰۰۲، 7دهند. )گلد اسمیت می تخصیص آنها به

 بین که است اين ترکیب يا میخته آ آمیزه، از منظور اند. رفته کار به بازاريابی آمیخته ترجمه براي که هستند هايی واژه همگی ازاريابی،ب

 به باشند. مؤثر مشتريان و متقاعدسازي گذاري تأثیر در بتوانند تا باشد برقرار هماهنگ و سیستمی نگرش يک می بايست اجزاء اين

 می هم عمل با همگی مناسب ارتباطی هاي شیوه کارگیري به و مناسب توزيع با مشتريان از نظر مناسب قیمت با مناسب لمحصو عبارتی،

 به دستیابی از را شرکت و بوده مجموعه کارايی و بخشی اثر آن کاهش نتیجه باشد، سايرين با ناهماهنگ اجزا اين از يک هر اگر و کنند

 رقبا به نسبت بیشتر توفیق و بازار در براي جنگیدن ها شرکت ابزار و وسیله که است آن ابزار يا تاکتیک از رمنظو اما دارند. باز می اهداف

 و کجا وقت، چه چرا، است؟ کسی چه مشتري از اينکه صحیح درک داشتن بدون بازارياب ( يک7۴؛13۴1هستند. )رنجبريان،  عوامل همین

 گروهی نظر از است کنند ممکن می درک را ارزش مشتريان از گروهی آن واسطه به که ايیه ويژگی و خطا می رود به کند؟ خريد چگونه

 بیشتر سودآوري و و فروش مشتري رضايت مندي عامل دو از استعانت با تا تالشند در شرکت ها نباشد. امروزه مهم اصالً مشتريان، از ديگر

 است که کنترل قابل بازاريابی متغیرهاي از هاي مجموعه بازاريابی هآمیخت ( عناصر3۴؛13۴3باشد. )علی میرزايی،  می کاري و کسب

 نوع هر شامل ترکیب اين کند. می ترکیب خود نیاز مورد ايجاد واکنش براي و هدف بازار در بازاريابی اهداف به نیل براي را آنها شرکت

رادر  عناصر اين ( معموال13۴۲ًتقاضا، انجام دهد. )کاتلر،  نداد قرار تأثیر تحت منظور به و خود کاالي براي بتواند شرکت است که اقدامی

و دارايی هاي  از: نوع خدمت، قیمت، مکان، ترويج، کارکنان، فرآيندها، امکانات عبارتند که شناسند می 7Pعنوان  تحت بازاريابی خدماتی

 دهد. می تشکیل را بازاريابان فعالیت عناصر اساس فیزيکی. اين

ي پیام و تصوير ثابت: بررسی دقیق انتقال پیام از طريق ابزارهاي ارتباطی و کانال هاي مختلف توسط امور مالی، تحت نظر ارتباطات واحد برا

قراردادن کامل عنصرهاي مختلف ارتباطات )عالمت تجاري، لوگو، مدل ها و رنگ( توسط امورمالی، تحت نظر قراردادن کامل عناصر مختلف 

 الی، اطمینان حاصل پیدا کردن از يک تصوير برند استوار يکی از هدف هاي اصلی برنامه ي بازاريابی ارتباطیارتباطات زبانی توسط امورم

ارتباطات متفاوت با گروه هاي مختلف مشتريان شامل: جداسازي خريدار و استفاده کننده از محصول درصورت يکی نبودن آنها، توسط 

رفتن در شرکت امور مالی موضوع حفظ يک تصوير برند و يا ايجاد چند تصوير برند به طور گسترده استراتژي بازاريابی ارتباطی، موردبحث قرارگ

 اي، استراتژي بازاريابی ارتباطی براساس بررسی دقیق فرايند خريد مصرف کنندگان از جمله: آگاهی از برند، جست و جوي اطالعات، بازديد و

 که براي هر مرحله از فرآيند خريد مصرف کننده مناسب است. خريد، استفاده از ابزارهاي ارتباطی بازاريابی

                                           
4 Nil Borden 
5 Granroos 
6 Devlin & Ennew 
7 Goldsmith 
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 ارتباطات مبتنی بر پايگاه داده براي حاصل شدن نتیجه ها که شامل: طراحی فعالیت هاي ارتباطی بازاريابی با هدف تحريک کردن فعالیت هاي

ل کارت پستال(، پی گیري واکنش هاي واحدهاي تابعه به ادارات و واحدهاي تابعه )سفارش تلفنی، اطالع رسانی تلفنی، بازديد حضوري و ارسا

ی فعالیت هاي بازاريابی، بررسی صحت و تناسب اطالعات واحدهاي تابعه را که از طريق فعالیت هاي ارتباطی بازاريابی حاصل می شود.، دستیاب

 کپارچه نگهداري می کند..اطالعات مختلف مربوط به واحدهاي تابعه را که از بخش هاي مختلف در يک پايگاه داده ي

ان تقويت ارتباطات با مشتريان فعلی شامل: انجام امورمالی به نحوي فعال و مستمر فعالیت هاي بازاريابی که منجر به تقويت رابطه با مشتري

حفظ رابطه با واحدهاي  )واحدهاي تابعه( فعلی می شود )ايجاد دفتر مشاوره به مشتريان، ارسال کارت هاي تبريک تولد(. ناکیید بر تقويت و

 تابعه فعلی، استراتژي بازاريابی امورمالی ما، تأکید زيادي بر حفظ واحدهاي تابعه فعلی از طريق افزايش سطح رضايت آن ها دارد.

 مدیریت دانش مشتری 

ال راندمان و بازدهی سود است همچنین در پیگیري اهداف از مديريت دانش سنتی، متفاوت است. با در نظر گرفتن اينکه مديريت دانش به دنب

، مديريت دانش مشتري در راستاي نوآوري و پیشرفت است. مديران دانش مشتري در جستجوي فرصت هاي مشارکت با مشتريان به عنوان با 

ارتباط با  هم سازندگان ارزش سازمان هستند. اين امر همچنین در مقايسه با تمايل نگهداشتن و پرورش پايگاه مشتري موجود در مديريت

 .مشتري قابل مشاهده است

ی دانش درباره مشتري: دانشی است که مربوط به اطالعات مشتري میشود ازجمله: بانک اطالعات الزم درباره ساليق اطالع بانک در مورد تواناي

 مالی، اطالعات کافی بانک از کارها، شناخت بانک ازعادت ها میباشد.

تري بدست می آيداز جمله: دارا بودن بانک از صندوق پیشنهادات مشتري، درمیان گذاشتن آسان دانش از مشتري:دانشی است که از مش

انتقادات و پیشنهادات خود با بانک، درمیان گذاشتن آسان ايده هاي خاصی براي دريافت خدمات مالی از بانک، درمیان گذاشتن آسان ايده 

به انتقادات ما در جهت بهبود خدمات توسط بانک، مورد توجه قرار گرفتن ايده هاي  هاي خاصی براي دريافت خدمات مالی از بانک، اثر دادن

 ارائه شده به بانک

دانش براي مشتري:دانشی است که براي مشتري اختصاص میابد از جمله: در اختیار گذاشتن تمام اطالعاتی مورد نیازم توسط بانک، مطرح 

 بانک، دسترسی سريع و آسان به پاسخ سئواالتنمودن آسان سئواالتی از خدمات ارائه شده به 

 : رفتار خرید سازمانی

باشد. بنابراين، بازاريابان نیازمند شناخت در خصوص مواردي از قبیل، چه شامل تعامالت بین افکار و احساسات و رفتار انسان و محیط می 

کند و چه عواملی بر خريد و مصرف ی به چه طريقی خريد میاي براي خريد سازمانی معنی دارند، خريد سازمانهاي تجاريمحصوالت و نام

باشد. به اين معنی که افراد چیزي را که داراي ارزش ها میباشند. همچنین رفتار خريد سازمانی شامل مبادالت بین انسانگذارد، میتأثیر می

 کننددهند و در مقابل چیزي دريافت میهست به ديگري می

 اجتماعی، –ترين اين عوامل عبارتند از: عوامل فرهنگی مهم .گیردکننده تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار مید مصرفگیري خريفرايند تصمیم

 .بازاريابی آمیخته به مربوط عوامل و موقعیتی عوامل فردي، و روانی عوامل

ابعه خواستار محصوالت جديدي است. برخورد تازگی که شامل: واحدهاي تابعه خیلی کم محصول هاي موجود در انبار می خواهد.، واحدهاي ت

نداشتن مشتري تاکنون با اين نوع محصول. اين نوع خريد براي مشتري هنوز يک خريد جديد محسوب می شود. نیازهاي واحدهاي تابعه از 

د مدنظرش جهت حل آخرين باري که خريد کرده ايم تغییر کرده است. واحدهاي تابعه اطالعات کافی راجع به ويژگی هاي محصول جدي

عه مشکل اش دارد. واحدهاي تابعه به طور دقیق می داند به چه چیزي نیاز دارد. تصمیم خريد نیازمند اطالعات بسیار زيادي است. واحدهاي تاب
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ل از خريد امورمالی ترجیح می دهد قبل از خريد، اطالعات زيادي را جمع آوري و تحلیل کند. واحدهاي تابعه امورمالی ترجیح می دهد قب

 اطالعات جديد را مد نظر قرار دهد.

جايگزين ها شامل: واحدهاي تابعه امورمالی به صورت کامالً جدي به جايگزين هاي تأمین کننده ي فعلی عالقمند است. واحدهاي تابعه 

هاي تابعه براي تغییر تأمین کننده امورمالی ترجیح می دهد به دقت به ارزيابی تمامی جايگزين ها بپردازد. امورمالی به پیشنهادهاي واحد

عالقمند است. واحدهاي تابعه به شنیدن پیشنهادهاي جديد براي تغییر الگوي خريد فعلی عالقمند است. امورمالی تجربه ي زيادي در زمینه 

 ا بررسی کند.ي محصول دارد اما با اين حال ترجیح می دهد، جايگزين هاي جديد، تأمین کننده هاي جديد و محصول هاي جديد ر

کنندگان عوامل آمیخته بازاريابی است. عوامل و عناصر يکی ديگر از مهم ترين عوامل موثر بر تصمیم خريد مصرف: عوامل آمیخته بازاريابی

گذاري و تهاي قیمهاي آن، شیوهها وابسته به نوع محصول و ويژگیگیري آندهد و تصمیمآمیخته بازاريابی خريداران را تحت تأثیر قرار می

هاي آن مانند طرح باشد. نوع محصول و ويژگیها میهاي ترغیبی و ترويجی شرکتهاي پرداخت، امکانات و تسهیالت توزيع و روشروش

بندي، کیفیت، شخصیت محصول و ... از مهمترين عوامل تأثیرگذار در بین عناصر آمیخته بازاريابی يعنی قیمت، کاال، توزيع و ظاهري، بسته

 .باشنديج میترو

 مبانی تجربی)پیشینه تحقیق( -۲ 

 وبطور عمده از منطقه آسیا و کشورهاي ديگر خارج ازاياالت متحده و بريتانیا آغاز شده است. از ۳۰پژوهش در زمینه ارتباطات بازاريابی از دهه 

(، در يک مطالعه کاربردي در صنعت دخانیات 2۰۰۲مطالعات بسیاري در زمینه ي ارتباطات بازاريابی انجام گرفته است. ديويسون) 2۰۰ سال

اريابی با کانادا، به بررسی رابطه میان ارتباطات بازاريابی با ارزش ويژه نام تجاري پرداخت و نتیجه آن حاکی از رابطه مستقیم بین ارتباطات باز

بین اجراي فرايند ارتباطات بازاريابی،نتايج نام ( ادعا می کند که يک رابطه مثبت 2۰۰۲ريد)  -ارزش ويژه نام تجاري بود.به همین ترتیب،

ش تجاري و جهت گیري بازار وجود دارد.ازجمله پژوهش هاي موثري که در اين زمینه انجام گرفته، مطالعات مايکل يووينگ با عنوان قابلیت ارز

اي ارزيابی تاثیر ارتباطات بازاريابی بر افزايش قابلیت نام تجاري و ارتباطات بازاريابی در دانشگاه موناش استرالیا است که يک مدل مفهومی را بر

 (می دهد2۰۰۲ نام تجاري توسعه )باکر و هانت

( الگويی را پیشنهاد داد که رابطه ي 2۰12دانش مشتري بسیار مورد توجه و عالقمندي متخصصین بازاريابی و ارتباطات قرار دارد. آندرياسن )

( الگويی را 13۴۱ش مشتري را بررسی می کند و مهم ترين آنها عبارت است از آگاهی و نظر.ديويد )بین فاکتورهاي اصلی تاثیرگذار بر دان

يويد پیشنهاد داد که بر تالش شرکت براي برقراري ارتباط با مشتريان فعلی و مشتريان بالقوه از طريق پیام هاي ارتباطی متمرکز است. الگوي د

است. سازمان از طريق پیام هاي ارتباطی با مشتريان ارتباط بر قرار می سازد و مشتري با خريد  ( بر رابطه ي شرکت و مشتريان مبتنی1۳۴۱)

 کاال/ يا خدمات به آنها واکنش نشان می دهد. اين الگو نشان دهنده ي اين حقیقت است که شرکت و مصرف کننده به هم ارتباط دارند، به اين

 اثیر می گذارد و مشتريان نیز با تصمیمات خويش بر شرکت اثر می گذارند. ترتیب که شرکت بر تصمیم مشتريان براي خريد ت

ها اند، هر چند سرچشمه اين انديشه به سالتألیف شده 1۳۱۰رفتار خريد سازمانی يک مبحث نوپا است. اولین کتب درسی در اين باره در دهه 

نويسندگان بحثی را آغاز  1۳۰۰سخن گفته است. در آغاز دهه « مصرف تجملی»در مورد  1۴۳۴گردد. تورستاين و بلن در سال میقبل بر

عقايد مربوط به روانشناسی فرويدي  1۳۲۰توانند از اصول مربوط به روانشناسی استفاده کنند. در دهه کنندگان میکردند که چگونه تبلیغ

ت. مفهوم بازاريابی داللت بر اين عقیده دارد که صنعت، کنندگان مورد استفاده قرار گرفگیر شده و توسط تبلیغتوسط پژوهشگران انگیزش همه

شود نه به وسیله حق امتیاز، مواد خام يا فرآيند رضايت مشتري است نه فرآيند تولید کاال. يک صنعت با خريد سازمانی و نیازهايش شروع می

هاي خريد سازمانی را با درکی صحیح و جامع از وخواستهتواند به بقاي خود ادامه دهد که بتواند نیازها مهارت فروش. تنها وقتی سازمان می

 .دهدطرف مقابلش برآورده کند که اين اهمیت مطالعه خريد سازمانی را نشان می
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براي تبیین اهداف و ارايه فرضیات از نظريات و پیشینه ي پژوهش هايی که در راستاي متغیرهاي تحقیق استفاده شده است. که 

  ( آمده است.1اره )خالصه آنها در جدول شم

 

 

 (: خالصه ی چارچوب نظری و مبانی تجربی استفاده شده در ارایه فرضیات پژوهش1جدول )

 متغیر مستقل
متغیر 

 وابسته 
 شرح نظریه یا نتایج تحقیقات پیشین نظریه پرداز یا محقق

ارتباطات جامع 

 بازاریابی

رفتار خرید 

 سازمانی

 اریابی و ابعاد آنارتباطات جامع باز (۲00۲پارک ) و لی

 ارتباطات جامع بازاریابی و ابعاد آن (۲001هارتلی و پیکتون)

 موثربودن ارتباطات جامع بازاریابی بر رفتار خرید سازمانی (1363سلمانیون )

محمودی میمند و دیگران 

(1363) 
 موثربودن ارتباطات جامع بازاریابی بر رفتار خرید سازمانی

ی و فریدون عبدالله

 (1363همکاران)
 موثربودن ارتباطات جامع بازاریابی بر رفتار خرید سازمانی

 موثربودن ارتباطات جامع بازاریابی بر رفتار خرید سازمانی (131۱آزاده، توکلی ) 

صمدی، نورانی و فارسی 

 1311زاده در سال 
 موثربودن ارتباطات جامع بازاریابی بر رفتار خرید سازمانی

 تری دانش مش
رفتار خرید 

 سازمانی

 دانش مشتری و ابعاد آن (1666) پلر و دیگران

 دانش مشتری و ابعاد آن (۲009چو تانسو)

 موثربودن ارتباطات جامع بازاریابی بر دانش مشتری (131۱آزاده، توکلی ) 

 موثربودن ارتباطات جامع بازاریابی بر دانش مشتری (1363سلمانیون )

 ازمانیرفتار خرید س

 رفتار خرید سازمانی و ابعاد آن (۲001پیمان اخوان)

علی خانی و معصوم زاده 

 (131۲زواره )
 رفتار خرید سازمانی و ابعاد آن

 

 تحقیق : و فرضیات مدل -۱

علی رغم اينکه اين  در بازارهاي صنعتی است به شرطی که مدير بازاريابی به اين نکته توجه نمايد که سالح بسیارقوي، ارتباطات بازاريابی 

امیخته متشکل از چند عنصر است .اما ارتباطات بازاريابی چیزي فراتر از مجموع اجزا خود می باشد.از سوي ديگر بین امیخته ها و دانش 

اين طريق روند خريداران سازمان ارتباط بسیار زيادي وجود دارد و اين می تواند تاثیر بسیار زيادي بر دانش خريداران سازمانی گذاشته و از

خريد خريد هاي سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد؛ لذا، دانش مشتري بعنوان متغیر میانجی در ارتباط بین ارتباطات يکپارچه بازاريابی و رفتار 

جوادين و سید)سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد. بر اين اساس و پیرو مرور مبانی نظري و ادبیات تحقیق و بر مبناي ديدگاه رفتاري 

(  و با در نظر گرفتن رفتار خريد سازمانی به عنوان متغیر وابسته، دانش مشتري  به عنوان متغیر واسطه و با استناد به مدل 13۴۴ی اسفنديان
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 هايی که در بخش پیشینه پژوهش اشاره شد، فرضیه هاي پژوهش به شرح زير طرح می گردد:

 

 سازمانی موثر است.بر رفتار خريد زاريابی ارتباطات جامع با:  1فرضیه اصلی

 : 1 فرضیات فرعی

 سازمانی موثر است.ارتباطات واحد براي پیام و تصوير ثابت بر رفتار خريد  .1

 ه موثر است.بر رفتار خريد مصرف کنند مشتريان مختلف هاي گروه با متفاوت ارتباطات .2

 سازمانی موثر است.رفتار خريد  بر مناسب هاي نتیجه شدن حاصل براي داده پايگاه بر مبتنی ارتباطات .3

 سازمانی موثر است.ی بر رفتار خريد فعل مشتريان با ارتباطات تقويت .۴

 دانش مشتري موثر است.ارتباطات جامع بازاريابی بر :  2فرضیه اصلی

 : 2فرضیات فرعی

 دانش مشتري موثر است.ارتباطات واحد براي پیام و تصوير ثابت بر  .۲

 دانش مشتري موثر است.بر  مشتريان مختلف ايه گروه با متفاوت ارتباطات .۱

 دانش مشتري موثر است.بر رفتار  مناسب هاي نتیجه شدن حاصل براي داده پايگاه بر مبتنی ارتباطات .7

 دانش مشتري موثر است.ی بر رفتار فعل مشتريان با ارتباطات تقويت .۴

 

 روش تحقیق   -7

ها روشو سازي ابزارها بهینه بهبود و ،هاي بشرتحقیقات براي رفع نیازمندي از نتايج اين تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردي است. چرا که

اين پژوهش از نوع همبستگی است. چرا که به بررسی  .گیردآسايش و ارتقا سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می جهت توسعه رفاه و در

اين پژوهش از نوع کمی است. چرا که در تجزيه و تحلیل از  يد سازمانی می پردازد.دانش مديريت و خر درتاثیر ارتباطات يکپارچه بازاريابی 

 .ه استروشهاي آماري استفاده شد

براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه استفاده  چرا کهآوري اطالعات توصیفی است و اين پژوهش پیمايشی است روش با توجه به نوع جمع

  شده است.

براي اندازه گیري متغیر  بعد می باشد ۴داراي است که  سؤال 1۱پرسشنامه شامل  اين پارک که  و لی – بازاريابی ارچهيکپ ارتباطات پرسشنامه

 گويه استفاده شده است. 12وابسته تحقیق با توجه به  ابعاد آن از 

ايايی آن در تحقیقات متفاوت گذشته مورد توسط مرکز علوم مديريت آريا مدير گردآوري شده است و روايی و پخريد سازمانی رفتار  رسشنامهپ

  .باشد  گويه می 1۲بعد و  2تأيید قرار گرفته است. اين پرسشنامه داراي 

 گويه می باشد. استفاده شده است .  12و پرسشنامه دانش مشتري داراي سه بعد و   
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( روايی و 2در جدول )که سوال است   ۴۲ت. و شامل آوري اطالعات پرسشنامه می باشد که بر اساس مبانی نظري اسبطور خالصه ابزار جمع

 .اطالعات پرسشنامه مورد استفاده آمده است

 پایایی پرسشنامه های مورد استفاده(: ۲جدول شماره)

 مقدارروایی شماره سئواالت تعداد متغیرها

 ۲۲/0 4تا  1 4 دانش درباره مشتري

 ۲9/0 1تا  ۱ 4 دانش از مشتري

 ۲4/0 1۲تا  6 4 دانش براي مشتري

 ۲1/0 1۲تا  1 1۲ دانش  مشتري

 ۲۱/0 19تا  13 4 ارتباطات واحد براي پیام و تصوير ثابت

 1/0 ۲0تا  1۲ 4 ارتباطات متفاوت با گروه هاي مختلف مشتريان

 ۲3/0 ۲4تا  ۲1 4 ارتباطات مبتنی بر پايگاه داده براي حاصل شدن نتیجه

 ۲1/0 ۲1تا  ۲۱ 4 تقويت ارتباطات با مشتريان فعلی

 ۲۱/0 ۲1تا  13 19 ارتباتات يکپارچه بازاريابی

 ۲1/0 40تا  ۲6 11 تازگی

 ۲1/0 4۱تا  41 ۱ جايگزين ها

 ۲۱/0 4۱تا  ۲6 1۱ خريد سازمانی

 باشد.می  7/۰باالي ( مشاهده می شود همه پرسشنامه ها از پايايی کافی برخوردارند چون مقادير آلفاي کرنباخ 2همانطور که در جدول )

براساس آماري که از اداره کل آموزش و پرورش استان اذربايجان شرقی اخذ شده تعداد جامعه :  آماريآماري و نمونه جامعه 

نفر ، براساس روش نمونه  2۰۱نفر می باشد و براساس فرمول کوکران نمونه اي به اندازه  ۴۴2در حدود  مسوالن خريد ()مديران و آماري

 ي اي انتخاب شده است.گیري تصادفی طبقه ا

 (: جامعه و نمونه آماري 3)جدول

 مسوالن امورمالی آموزش و پرورش
 جامعه نمونه جامعه آماري

۴۴2 2۰۱ 

 

 یف داده هاتوص -۴

  مديران و مسوالن خريدسطح تحصیالت توصیف داده هاي مربوط به -۴-1

درصد  1/۴7درصد فوق ديپلم ،  3/۱ديپلم ،  آنها درصد  ۳/۴آمده است.   مديران و مسوالن خريد( سطح تحصیالت ۴در جدول )

 لیسانس هستند. مديران و مسوالن خريددرصد فوق لیسانس می باشد. بیشتر  7/۴1لیسانس و 

 مدیران و مسوالن خرید: فراوانی مربوط به سطح تحصیالت  4جدول 

 سطح تحصیالت فراوانی درصد

 ديپلم 1۰ ۳/۴

 فوق ديپلم  13 3/۱

Commented [R1 :]؟ 
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 لیسانس ۳7 1/۴7

 فوق لیسانس  ۴۱ 7/۴1

 جمع 2۰۱ 1۰۰

 
 

  مديران و مسوالن خريدمحل خدمت  -۴-2

جمع آوري اطالعات  برايدرصد  32و از اداره کل درصد  13 از هر نواحی  آمده است. مدیران و مسوالن خرید( محل خدمت ۲در جدول )

 انتخاب شده است.

 سان امورمالی: فراوانی مربوط به محل خدمت کارشنا ۱جدول 

 سطح تحصیالت فراوانی درصد

 ناحیه يک تبريز 2۴ 13

 ناحیه دو تبريز 2۴ 13

 ناحیه سه تبريز 2۴ 13

 ناحیه چهار تبريز 2۴ 13

 ناحیه پنج تبريز 2۴ 13

 اداره کل ۱۱ 32

 جمع 2۰۱ 1۰۰

 

 مديران و مسوالن خريدوضعیت پست هاي سازمانی   -۴-3

درصد در پست  ۳/2درصد درپست معاونت مالی ،   ۳/2آمده است.  مدیران و مسوالن خریدسازمانی  ( وضعیت پست هاي۱در جدول )

درصد درپست  ۱/2۴کارشناس حسابداري  ،   ۱/۱2درصد درپست کارشناس مسول کارپردازي  ،   ۳/2کارشناس مسول حسابداري ،  

  کارشناس کارپردازي مشغولند.

 ست های سازمانی( فراوانی مربوط به وضعیت پ9جدول) 

 پست سازمانی فراوانی درصد 

 معاونت مالی 9 6/۲

 کارشناس مسول حسابداری   9 6/۲

 کارشناس مسول کارپردازی   9 6/۲

 کارشناس حسابداری   1۲6 9/9۲

 کارشناس کارپردازی   ۱6 9/۲1

 جمع ۲09 100
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 مديران و مسوالن خريدسابقه خدمت توصیف داده هاي مربوط به  -۴-۴

درصد  ۴/۴2سال ،   3۰تا  2۰درصد بین  ۴۱سال ،   1۰درصد کمتر از  ۱/1۰آمده است.. مديران و مسوالن خريد( سابقه خدمت 7در جدول )

  سال سابقه دارند. 2۰باالي 

 مدیران و مسوالن خریدفراوانی مربوط به سابقه خدمت  (۲)جدول

 سابقه خدمت فراوانی درصد 

 سال 10کمتر از  ۲1 9/10

 سال ۲0تا  10بین  6۲ 49

 سال ۲0باالی  1۱ 4/4۲

 جمع ۲09 100

 

 

 يکپارچه ارتباطات بازاريابیتوصیف متغیر مستقل : میزان  -۴-۲

اسهت اگهر داده هها را در محهور زيهر ترسهیم کنهیم          2۱/۴۰ارتباطات بازاريابی يکپارچهه  میانگین ( مشاهده می شود ۴همانطور که در جدول )

 در سطح متوسط قرار می گیرد.بازاريابی يکپارچه ارتباطات میانگین 

 و ابعاد آن های آماری میزان ارتباطات بازاریابی یکپارچه( : شاخص1جدول )

نمیانگی تعداد متغیر  
انحراف 

 معیار
 حداکثر حداقل چولگی واریانس

دامنه 

تتغییرا  

۲1/10 ۲09 ارتباطات واحد برای پیام و تصویر ثابت  6۲/1  ۲1/3  13/0-  ۲ ۱1  1 

تیجهل شدن نارتباطات مبتنی بر پایگاه داده برای حاص  ۲09 ۲3/10  ۲9/۲  11/۱  1۲/0  4 1۱ 11 

16/10 ۲09 تقویت ارتباطات با مشتریان فعلی  93/۲  6۱/9  19/0  4 1۱ 11 

۲9/40 ۲09  یکپارچه بازاریابی ارتباطات  ۲3/۱  11/3۲  09/0  ۲۲ ۱3 ۲9 

  

و   27، حهداقل میهزان    73/۲و انحهراف معیهار آن     2۱/۴۰. میانگین ارتباطات بازاريهابی يکپارچهه   شودشاهده می( م۴همانطور که در جدول )

ها مربوط به ارتباطات بازاريابی يکپارچه به مقدار خیلی کهم  دهد دادهباشد که نشان میمی ۰۱/۰باشد. ضريب چولگی می ۲3حداکثر میزان آن 

 چولگی مثبت دارند. و نرمال هستند. 

 دانش مشتري  میزان توصیف متغیر میانجی :  -۴-۱  

است اگر داده ها را در محور زيهر ترسهیم کنهیم میهانگین       7۴/3۱میزان دانش مشتري میانگین ( مشاهده می شود ۳همانطور که در جدول ). 

 در سطح زياد قرار می گیرد.میزان دانش مشتري 

 نو ابعاد آ های آماری میزان دانش مشتری( : شاخص6جدول )

نمیانگی تعداد متغیر  دامنه تغییرات حداکثر حداقل چولگی واریانس انحراف معیار 

94/1۲ ۲09 دانش درباره مشتری  6۲/1  16/3  11/0  ۲ 19 6 

۲1/1۲ ۲09 دانش از مشتری  ۱3/1  39/۲  1۲/0  1 11 10 
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۲۲/11 ۲09 دانش برای مشتری  ۱۱/۲  ۱۲/9  11/0-  ۱ 1۲ 1۲ 

۲4/39 ۲09 دانش مشتری  ۲1/۱  9۱/3۲  0۲/0  ۲۱ ۱0 ۲۱ 

 

و   2۲، حداقل میزان  71/۲و انحراف معیار آن   7۴/3۱شود. میانگین میزان دانش مشتري ( مشاهده می۳همانطور که در جدول )

ها مربوط به میزان دانش مشتري  به مقدار خیلی کم دهد دادهباشد که نشان میمی ۰7/۰باشد. ضريب چولگی می ۲۰حداکثر میزان آن 

 مثبت دارند. و نرمال هستند.  چولگی

 میزان رفتار خريد سازمانیتوصیف متغیر وابسته :  -۴-7

است اگر داده ها را در محور زير ترسیم کنیم   ۲۱/۲1( مشاهده می شود میانگین میزان رفتار خريد سازمانی 1۰همانطور که در جدول )

 د.در سطح زياد قرار می گیرمیانگین میزان رفتار خريد سازمانی 

 و ابعاد آن های آماری میزان رفتار خرید سازمانی( : شاخص10جدول )

 دامنه تغییرات حداکثر حداقل چولگی واریانس انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 ۲6 41 16 -14/0 1/۲9 1/۱ ۲1/33 ۲09 تازگی ها

 16 ۲4 ۱ -19/0 ۱۲/9 ۱9/۲ 14/1۲ ۲09 جایگزین ها

 ۲۲ 9۱ 31 -0۱/0 4۱/39 03/9 ۱9/۱1 ۲09 میزان رفتار خرید سازمانی

  

و   3۴، حهداقل میهزان    ۰3/۱و انحهراف معیهار آن     ۲۱/۲1میزان رفتار خريد سهازمانی  شود. میانگین ( مشاهده می1۰همانطور که در جدول )

به مقدار خیلی کم ر خريد سازمانی میزان رفتاها مربوط به دهد دادهباشد که نشان میمی -۰۲/۰باشد. ضريب چولگی می ۱۲حداکثر میزان آن 

 چولگی منفی دارند. و نرمال هستند. 

 تحلیل داده هاي پژوهشی)آزمون فرضیات( -۳

رفتار خريد سازمانی در   ، ارتباطات بازاريابی يکپارچه و مولفه هاي آنو مولفه های ان  دانش مشتریهمانطور که در فرضیات به دنبال تاثیر 

هاي پارامتريهک از جملهه آزمهون رگرسهیون و مهدل مسهیر، نرمهال بهودن داده ههاي          فرضیات؛ شرط استفاده از آزمون قبل از آزمونشد . می با

نفر( فرض بر نرمال بودن دادها گرفته می شود. ولی بهاز   2۰۱پژوهشی است. و اين اصل بنابر قضیه حد مرکزي و زياد بودن تعداد نمونه )حدود 

داده ههاي مربهوط بهه    پژوهشی آزمون گلوموگروف اسمیرنوف براي تهک تهک متغیرهها صهورت گرفتهه اسهت       هاي براي آزمون نرمال بودن داده

نرمال مهی باشهند چهون سهطح معنهی داري متغیرههاي        رفتار خريد سازمانی و   دانش مشتریارتباطات بازاريابی يکپارچه و مولفه هاي آن ؛ 

 است.  ۰۲/۰پژوهشی در آزمون کالماو اسمیرنوف بزرگتر از 

 (:مربوط به آزمون کالماواسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال بودن دادها11جدول شماره)

 sigسطح معنی داری  zمقدار  انحراف معیار میانگین متغیرها

 = نرمال ۲/0 043/0 ۲1/۱ ۲4/39 دانش مشتری

 = نرمال 11/0 04۱/0 ۲3/۱ ۲9/40 ارتباطات بازاریابی یکپارچه 

 = نرمال ۲/0 043/0 03/9 ۱9/۱1 رفتار خرید سازمانی
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 سازمانیارتباطات يکپارچه  بازاريابی بر رفتار خريد تاثیر  -۳-1

تايیهد و  دو متغیر فاصله اي و نرمال بوده لذا  بوده و هرسازمانی بر رفتار خريد  و ابعاد آن ارتباطات يکپارچه  بازاريابی تاثیر در اين فرضیه دنبال

 .است آمده( 12) در جدول آننتايج  شده است. کهن استفاده از آزمون ضريب رگرسیورد فرضیه 

 ارتباطات یکپارچه  بازاریابی بر رفتار خرید سازمانینتایج حاصل از آزمون رگرسیون (: 1۲)جدول 

 تار سازمانیرفمتغیر وابسته : 
 متغیر مستقل

 تعداد ضریب رگرسیون 2rشدت همبستگی  سطح معنی داری

 تباطات واحد برای پیام و تصویر ثابتار ۲09 ۲06/0 4/4 00/0

 ارتباطات متفاوت با گروه های مختلف مشتریان   ۲09 116/0 --- 01/0

 ارتباطات مبتنی بر پایگاه داده برای نتیجه ۲09 ۲4۱/0 9۶ 00/0

 تقویت ارتباطات با مشتریان فعلی   ۲09 ۲۱۱/0 9/9۶ 00/0

 اریابیارتباطات یکپارچه  باز ۲09 3۲6/0 1/10۶ 00/0

 

چون سطح است. معنی دار بر رفتار خريد سازمانی و ابعاد آن تاثیر ارتباطات يکپارچه بازاريابی ( مشاهده می شود 12همانطور که در جدول )

درصد است. مثبت بودن مقدار  2r= ۴/1۰شدت هبستگی بین آنها  می باشد. و ۰۲/۰ کوچکتر از هاي رگرسیون ( آزمون=۰۰۰pمعنی داري )

نیز بیشتر می و مثبت می باشد يعنی هرچه میزان ارتباطات يکپارچه  بازاريابی بیشتر ، میزان رفتار خريد سازمانی مستقیم  تاثیرن نشانگر آزمو

  شود.

 نتايج تحلیل رگرسیونی چند متغیره )ابعاد ارتباط بازار يابی يکپارچه( بر رفتار خريد سازمانی  -۳-2

ا استفاده از ترکیب خطی چند متغیر مستقل به پیش بینی متغیر وابسته پرداخته می شود کهه در مهدل رگرسهیون    در رگرسیون چند متغیره ب

 ؛ ارتباطهات ارتباطات واحهد بهراي پیهام و تصهوير ثابهت      متغیر که همان ابعاد ارتباط بازاريابی يکپارچه می باشد) ۴رفتار خريد سازمانی ، در کل 

 مشهتريان  بها  ارتباطهات  ؛ تقويهت  مناسهب  هاي نتیجه شدن حاصل براي داده پايگاه بر مبتنی ؛ ارتباطات يانمشتر مختلف هاي گروه با متفاوت

 متغیر در مدل نهايی باقی ماندند. 3( وارد مدل شد که در نهايت یفعل

شده  =3۲/۰Rفوق برابر با نتايج به دست آمده از انجام تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که ضريب همبستگی چند گانه رگرسیونی 

مهی باشهد . بهدين      =Adjused Rsquare 1۰۲/۰و ضريب تبیین تصحیح شده نیز برابر با  =RSquare 122/۰است ,ضريب تبیین برابر با 

ه انهد .  درصد تغییرات مربوط به متغیر رفتارخريدسازمانی ناشی از تغییرات متغیري مستقلی است که در مدل نهايی بهاقی مانهد   ۲/1۰معنی که 

عنهی دار  عالوه بر اين ، نتايج تحلیل واريانس رگرسیونی نیز نشان می دهد که اثر رگرسیون يا اثر متغیر مستقل نسبت به اثر باقی مانده ,کامال م

رگرسهیونی   می باشد که نشانگر اين است که باقی مانده هها بهراي مهدل    ۴/1است . و میزان دوربین واتسون بدست آمده براي اين مدل برابر با 

(  و مثبت بودن مقدار آزمون نشان از رابطه مستقیم و مثبت بین مولفه هاي ارتبهاط بازاريهابی يکپارچهه و    1۱مستقل از هم می باشد و نمودار )

 رفتار خريد سازمانی می باشد. به اين ترتیب معادله رگرسیونی رفتار خريد سازمانی به صورت زير خواهد بود : 

 شدن حاصل برای داده پایگاه بر مبتنی +  ارتباطات ۲0۲/0 یفعل مشتریان با ارتباطات + تقویت 9۲/3۲نی =  رفتار خرید سازما 

  1۲3/0ارتباطات واحد برای پیام و تصویر ثابت +  113/0 مناسب های نتیجه

 بها  ارتباطهات  یهر ديگهر , از بعهد تقويهت    با توجه به مدل رگرسیون فوق مشاهده می گردد که متغیر وابسته رفتار خريد سازمانی بیش از هر متغ

ارتباطهات  و بعد  مناسب هاي نتیجه شدن حاصل براي داده پايگاه بر مبتنی متاثر می باشد و بعد از آن به ترتیب از بعد ارتباطات یفعل مشتريان
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و تحلیل واريانس رفتار خريهد سهازمانی را   ( آماره هاي تحلیل رگرسیون 1۲( , )1۴(, )13متاثر می باشد. جداول) واحد براي پیام و تصوير ثابت 

 نشان می دهد.

 

 ( آماره های تحلیل رگرسیون چند متغیره رفتار خرید سازمانی13جدول )

 دوربین واتسون عرض از مبدا اشتباه معیار ضریب تصحیح شده ضریب تبیین ضریب همبستگی چند گانه

3۱/0 1۲۲/0 10۱/0 ۲1/۱ 9۲/3۲ 01/1 

 

 اریانس چند متغیره رفتار خرید سازمانی( تحلیل و14جدول )

 سطح معنی داری Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 1/۲۲1 4 3/61۱ رگرسیون

 9/3۲ ۲01 3/9۱۱۲ باقی مانده 000 01/۲

 -- ۲0۱ 9/۲4۲۲ کل

 

 ( متغیرهایی که در مدل باقی مانده اند) به ترتیب اثر(1۱جدول )

 B SEB Beta T Sig متغیرها

 00۲/0 3۲/۲ ۲0۲/0 196/0 49/0 یفعل مشتریان با ارتباطات تقویت

 006/0 9۱/۲ 113/0 114/0 46/0 مناسب های نتیجه شدن حاصل برای داده پایگاه بر مبتنی ارتباطات

 00۲/0 ۲۲/۲ 1۲3/0 16۲/0 36/0 ارتباطات واحد برای پیام و تصویر ثابت
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 به میزان ارتباط بازاریابی یکپارچه بر رفتار خرید سازمانینمودار پراکنش مربوط  ( :1نمودار)

 ارتباطات يکپارچه  بازاريابی بر دانش مشترياثیر ت -۳-3

از ه تايیهد و رد فرضهی  دو متغیر فاصله اي و نرمهال بهوده لهذا     ارتباطات يکپارچه  بازاريابی بر دانش مشتري بوده و هر تاثیر در اين فرضیه دنبال

 شده است.  آزمون ضريب رگرسیون استفاده 

 دانش مشتریارتباطات یکپارچه  بازاریابی بر نتایج حاصل از آزمون رگرسیون (: 19)جدول 

 متغیر وابسته : دانش مشتری
 متغیر مستقل

 تعداد ضریب رگرسیون 2rشدت همبستگی  سطح معنی داری

 و تصویر ثابتارتباطات واحد برای پیام  ۲09 303/0 ۲/6۶ 00/0

 ارتباطات متفاوت با گروه های مختلف مشتریان   ۲09 333/0 1/11٪ 01/0

 ارتباطات مبتنی بر پایگاه داده برای نتیجه ۲09 ۲11/0 3/1۶ 00/0

 تقویت ارتباطات با مشتریان فعلی   ۲09 394/0 6/11۶ 00/0

 ارتباطات یکپارچه  بازاریابی ۲09 ۱/0 ۲۱۶ 00/0

 

چون سطح معنی است. معنی دار بر دانش مشتري و ابعاد آن تاثیر ارتباطات يکپارچه بازاريابی ( مشاهده می شود 1۱ر جدول)همانطور که د

 تاثیردرصد است. مثبت بودن مقدار آزمون نشانگر  2r= 2۲شدت هبستگی بین آنها می باشد.و ۰۲/۰ ( اين آزمون کوچکتر از=۰۰۰pداري )

 نیز بیشتر می شود.هرچه میزان ارتباطات يکپارچه  بازاريابی بیشتر ، میزان دانش مشتري و مثبت می باشد يعنی مستقیم 
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  دانش مشتري نتايج تحلیل رگرسیونی چند متغیره )ابعاد ارتباط بازار يابی يکپارچه( بر  -۳-۴

پرداخته می شود کهه در مهدل رگرسهیون     در رگرسیون چند متغیره با استفاده از ترکیب خطی چند متغیر مستقل به پیش بینی متغیر وابسته

 متفهاوت  ؛ ارتباطهات ارتباطات واحد براي پیام و تصوير ثابهت  متغیر که همان ابعاد ارتباط بازاريابی يکپارچه می باشد) ۴دانش مشتري  ، در کل 

( وارد یفعله  مشهتريان  با ارتباطات ويت؛ تق مناسب هاي نتیجه شدن حاصل براي داده پايگاه بر مبتنی ؛ ارتباطات مشتريان مختلف هاي گروه با

 متغیر در مدل نهايی باقی ماندند. ۴مدل شد که در نهايت 

 =۲۰2/۰Rنتايج به دست آمده از انجام تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که ضريب همبستگی چند گانه رگرسهیونی فهوق برابهر بها     

مهی باشهد .     =Adjused Rsquare 237/۰ب تبیین تصحیح شده نیز برابهر بها   و ضري =RSquare 2۲2/۰شده است ,ضريب تبیین برابر با 

درصد تغییرات مربوط به متغیر دانش مشتري ناشی از تغییرات متغیري مستقلی است که در مدل نهايی باقی مانده انهد .   7/23بدين معنی که 

رگرسیون يا اثر متغیر مستقل نسبت به اثر باقی مانده ,کامال معنهی دار  عالوه بر اين ، نتايج تحلیل واريانس رگرسیونی نیز نشان می دهد که اثر 

می باشد که نشانگر اين است که باقی مانده ها بهراي مهدل رگرسهیونی     ۲2/1است . و میزان دوربین واتسون بدست آمده براي اين مدل برابر با 

ز رابطه مستقیم و مثبت بین مولفه ههاي ارتبهاط بازاريهابی يکپارچهه و     (  و مثبت بودن مقدار آزمون نشان ا2مستقل از هم می باشد و نمودار )

 دانش مشتري  می باشد. به اين ترتیب معادله رگرسیونی دانش مشتري  به صورت زير خواهد بود : 

 برای داده پایگاه بر مبتنی + ارتباطات۲16/0مشتریان مختلف های گروه با متفاوت + ارتباطات 9۲/۲۲میزان دانش مشتری  =  

ارتباطات واحد برای پیام و تصویر ثابت +  +  16/0 یفعل مشتریان با ارتباطات + تقویت ۲01/0 مناسب های نتیجه شدن حاصل

1۲9/0  

 مشهتريان  بها  ارتباطات با توجه به مدل رگرسیون فوق مشاهده می گردد که متغیر وابسته دانش مشتري  بیش از هر متغیر ديگر , از بعد تقويت

ارتباطهات واحهد   و بعهد   مناسهب  ههاي  نتیجه شدن حاصل براي داده پايگاه بر مبتنی تاثر می باشد و بعد از آن به ترتیب از بعد ارتباطاتم یفعل

آماره هاي تحلیل رگرسیون و تحلیل واريانس دانهش مشهتري را نشهان مهی     (1۳( , )1۴(, )17متاثر می باشد. جداول) براي پیام و تصوير ثابت 

 دهد.

 ( آماره های تحلیل رگرسیون چند متغیره دانش مشتری 1۲جدول )

 دوربین واتسون عرض از مبدا اشتباه معیار ضریب تصحیح شده ضریب تبیین ضریب همبستگی چند گانه

۱0۲/0 ۲۱۲/0 ۲3۲/0 66/4 1/19 ۱۲/1 

 

 ( تحلیل واریانس چند متغیره دانش مشتری 11جدول )

 سطح معنی داری Fآماره  میانگین مجذورات یدرجه آزاد مجموع مجذورات منبع تغییرات

 1/4۲۲ 4 4/1911 رگرسیون

 6/۲4 ۲01 6/۱004 باقی مانده 000 6۱/19

 -- ۲0۱ 3/9963 کل

 

 ( متغیرهایی که در مدل باقی مانده اند) به ترتیب اثر(16جدول )

 B SEB Beta T Sig متغیرها

 001/0 ۲9/3 ۲16/0 1۲1/0 ۱1/0 مشتریان مختلف های گروه با متفاوت ارتباطات

 001/0 ۲۱/3 ۲01/0 16/0 9۲/0 ارتباطات واحد برای پیام و تصویر ثابت
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 009/0 ۲1/۲ 16/0 141/0 41/0 یفعل مشتریان با ارتباطات تقویت

 009/0 ۲۲/۲ 1۲9/0 191/0 4۱/0 مناسب های نتیجه شدن حاصل برای داده پایگاه بر مبتنی ارتباطات

 :اختاريسمدل تبیین  -۳-۲

از طريق آزمون دانش مشتري بر  رفتار خريد سازمانی  ارتباط بازاريابی يکپارچه و میزان میزانثیر متغیر هاي ادر اين قسمت از تحقیق ت

صورت مدل ه که نتايج حاصله بمورد بررسی قرار گرفته  ۳يابی معادالت ساختاريبا مدل Amos ۴رگرسیون )مدل مسیر( از طريق نرم افزار 

 .شده استر آورده زي

اين مدل داراي يک مدل اندازه گیري و يک مدل ساختاري می باشد . پارامترهاي آزاد در مدل تدوين شده شامل دو نوع کلی واريانس و وزن 

ورد آزاد پارامتر براي برآ 1۰اند. در مجموع ( منعکس شده2۰شوند. مجموعه پارامترهاي آزاد براي مدل تدوين شده در جدول )رگرسیونی می

 اند.تعريف شده

 پارامتر آزاد در مدل تدوین شده ( مربوط به ۲0جدول )

 مقادیر شرح نوع پارامتر مدل

 مدل ساختاری

 واریانس

 3۲/39 واریانس میزان ارتباط بازاریابی یکپارچه

 61/۲۲ ) مربوط به دانش مشتری(  E1واریانس متغیر خطای اندازه گیری 

 44/1۲ ) مربوط به رفتار سازمانی(  E2اندازه گیری واریانس متغیر خطای 

 14/۲6 )مربوط به تازگی(  E3واریانس متغیر خطای اندازه گیری 

 ۱4/9 ) مربوط به جایگزینی(  E4واریانس متغیر خطای اندازه گیری 

 وزن رگرسیونی

 ۱1/0 اثر میزان ارتباط بازاریابی یکپارچه  بر دانش مشتری

 3/0 دانش مشتری بر رفتار خریدسازمانیاثر میزان 

 11/0 اثر میزان ارتباط بازاریابی یکپارچه  بر رفتار خرید سازمانی

 بارعاملی مدل انداره کیری
 46/0 بارعاملی میزان تازگی بر رفتار خریدسازمانی

 -- بارعاملی میزان جایگزینی بر رفتار خریدسازمانی

 1۱ (FPتعداد کل پارامترهای آزاد )

 10 تعداد متغیرها

 ۱ تعداد متغیرهای مشاهده شده:

 ۱ تعداد متغیرهای بیرونی

 4 تعداد متغیرهای درونی

 ۱ (DFدرجه آزادی )

( مدل نظري پژوهش را نشان می دهد که در برنامه اموس بر اساس فرضیه ها طراحی شده است و اين مدا داراي يک مدل اندازه 1شکل )

دانش مشتري بر  رفتار خريد  ارتباط بازاريابی يکپارچه و میزان می باشد و در آن میزان تاثیر متغیر هاي میزان گیري و يک مدل مسیر

                                           
8 Analysis Of Moment Structures  
9 SEM: Stru ctural Equation Modeling 
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يعنی بار عاملی ابعاد رفتار خريد سازمانی شامل شده اشت. سازمانی سنجیده خواهد شد. و هم بار عاملی هر يک از ابعاد متغیر ها سنجیده 

 )تازگی ، جايگزينی( می باشد.

  : تاثیر میزان ارتباط بازاریابی یکپارچه و میزان دانش مشتری بر  رفتار خرید سازمانی(: مربوط مدل نظری1شکل )

 

 تجربی: تاثیر میزان ارتباط بازاریابی یکپارچه و میزان دانش مشتری بر  رفتار خرید سازمانی(: مربوط مدل ۲شکل )

 

دانش مشتري بر  رفتار  ط به آزمون رگرسیون تاثیر میزان ارتباط بازاريابی يکپارچه و میزان( که مربو2۰( و جدول )2همانطور که در شکل )

 می باشد .  خريد سازمانی

( بر رفتار 3/۰دانش مشتري  به میزان ) ( و میزان11/۰مقادير رگرسیونی مدل حاکی ازآن است که عوامل ارتباط بازاريابی يکپارچه به میزان )

می باشد. البته الزم است به تاثیر ارتباط بازاريابی يکپارچه بواسطه  ۰۲/۰( آنها کوچکتر از pدارد. چون سطح معنی داري)تاثیر خريد سازمانی 

می باشد.)ر.ک  ۰۲/۰( آنها نیز کوچکتر از pاشاره کرد چون سطح معنی  داري)(  2۱3/۰دانش مشتري بر رفتار خريد سازمانی به مقدار) میزان

 ( ۴-2شکل
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 وامل  موثر در رفتار خرید سازمانی به ترتیب اثر( ع۲1جدول)

 

 ( عوامل سازمانی موثر در امید به آینده حاشیه نشینان به ترتیب تاثیر۲۲جدول)

 

 

 

(بیشترين تاثیر را در رفتار خريد سازمانی دارد و بعد از ان 3/۰( مشاهده می شود میزان دانش مشتري )2( و )شکل 22همانطور که در جدول )

  ( در رفتار خريد سازمانی تاثیر دارد.2۱1/۰ر )ارتباط بازاريابی يکپارچه به مقدا

( مشاهده می شود بار عاملی هر يک از ابعاد تک تک متغیر ها مشخص شده است . بارعاملی ابعاد رفتار 2( و شکل )23همانطور که در جدول )

 د سازمانی توسط تازگی تبیین می شود.درصد واريانس متغیر رفتار خري ۴۳( می باشد يعنی اينکه ۴۳/۰خريد سازمانی شامل تازگی مساوي )

 ( مربوط به بارعاملی ابعاد رفتار خرید سازمانی۲3جدول)

 

 

 

 

 برازش و نیکويی مدل: -۳-۱

شده، برازش اصالح  11شاخص نیکويی AGFIدو،  خی –  1۰( مقادير شاخص هاي مطلق از جمله : درجه آزادي ، کاي اسکوئر2۴در جدول )

RMR و شاخصهاي تطبیقی از جمله : ،  12ماندهريشه میانگین مربعات باقیGFI 13شاخص نیکويی برازش ،IFI 1۴شاخص برازش افزايشی ،

NFI  1۲بونت  –شاخص برازش هنجارشده يا شاخص برازش بنتلر  ،TLI وشاخص هاي اقتصادي از جمله 1۱شاخص توکر لويسRMSEA  

 .باشندمی 1۴کاي اسکوئر هنجار شده CMIN/DF،  17ريشه میانگین مربعات خطاي برآورد

                                           
10 Chi – Square 
11 Adjusted Goodness of Fit Index 
12 Root Mean Squared Residual 
13 Goodness of Fit Index 
14 Incremental Fit Index 
15 Normal Fit Index (Bentler – Bonett Index) 
16 Tucker – Lewis Index 
17 Root Mean Squared Error of Approximation 

 جمع تاثیربرخریدسازمانی تاثیر غیرمستقیم تاثیر مستقیم متغیر وابسته متغیر واسط متغیر مستقل

 ---- --- 11/0 رفتار خرید سازمانی --- ارتباط بازاریابی یکپارچه 

 --- --- ۱1/0 میزان دانش مشتری  ارتباط بازاریابی یکپارچه

 3/0 --- 3/0 رفتار خرید سازمانی --- میزان دانش مشتری 

 11/0+1۱3/0=۲93/0 ۱1/0×3/0=1۱3/0 11/0 رفتار خرید سازمانی دانش مشتری ارتباط بازاریابی یکپارچه 

 کل تاثیر  متغیر وابسته متغیر مستقل

 3/0 رفتار خرید سازمانی میزان دانش مشتری 

 ۲91/0 رفتار خرید سازمانی ارتباط بازاریابی یکپارچه

 بارعاملی ابعاد متغیر

 رفتار خرید سازمانی
 46/0 تازگی

 1 جایگزینی
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(، NFIه )شاخص برازش هنجارشد(، GFI) برازش يیکویشاخص نبر اساس منابع موجود در يک الگوي معادالت ساختاري مطلوب الزم است 

نزديک به يک باشد. همچنین الزم است ريشه میانگین مربعات  ۳/۰( بزرگتر از TFI) سيشاخص توکر لو( و IFIی )شيشاخص برازش افزا

باشد و نسبت کاي اسکوئر به درجه   ۰۲/۰( کوچکتر از RMSEA) برآورد يمربعات خطا نیانگیم شهيرو  ۳/۰( کوچکتر از RMRمانده )باقی

 باشد. 3-۲آزادي کمتر از بین 

، نسبت کاي اسکوئر به 2۴/23دله ساختاري برازش يافته، کاي اسکوئر  برابر با براي الگوي معا( مشاهده می شود 2۴همانطور که در جدول )

، ريشه میانگین ۳۱/۰و نیکويی برازش به ترتیب  ۳۴/۰، برازش افزايشی  ۳2/۰هاي برازش هنجار شده ، شاخص2۲۱درجه آزادي برابر با 

هاي برازش الگوي نهايی، از برازش کامال دست آمده است. کلیه شاخصبه  2۱/۰ برآورد يمربعات خطا نیانگیم شهيرو  2۲/۰مانده مربعات باقی

 رضايت بخش مدل حکايت دارد.

 ( مربوط به شاخص های  نیکویی برازش مدل ساختاری۲4جدول)

 مقادیر الزم برای برازش و نیکویی مدل مقادیر مدل شاخص

 مطلق

 --   ۱ درجه آزادی

 -- ۲4/۲3 کای اسکوئر

 باشد 0۱/0کوچکتر از  000 سطح معنی داری

GFI 69/0  نزدیک به یک باشد 6/0بزرگتر از 

AGFI 64/0  نزدیک به یک باشد 6/0بزرگتر از 

RMR ۲۱/0  نزدیک به صفر باشد 6/0کوچکتر از 

 تطبیقی

TLI 61/0  نزدیک به یک باشد 6/0بزرگتر از 

CFI 64/0  نزدیک به یک باشد 6/0بزرگتر از 

IFI 64/0 نزدیک به یک باشد 6/0تر از بزرگ 

NFI 6۲/0  نزدیک به یک باشد 6/0بزرگتر از 

 اقتصادی

RMSEA ۲9/0  نزدیک به یک باشد 1/0کوچکتر از 

Cmin/DF 9/4  باشد 3-۱بین 

PNFI ۱1/0 ۱/0 – 9/0  

 

 

، نسبت کاي اسکوئر به 2۴/23کوئر  برابر با براي الگوي معادله ساختاري برازش يافته، کاي اس( مشاهده می شود 2۴همانطور که در جدول )

، ريشه میانگین مربعات  ۳۴/۰و نیکويی برازش به ترتیب  ۳1/۰، برازش افزايشی  ۴۳/۰هاي برازش هنجار شده ، شاخص۲درجه آزادي برابر با 

ش الگوي نهايی، از برازش کامال رضايت هاي برازبه دست آمده است. کلیه شاخص 2۱/۰ برآورد يمربعات خطا نیانگیم شهيرو  2۲/۰مانده باقی

 بخش مدل حکايت دارد.

 خالصه يافته هاي  توصیفی تحقیق  -1۰

 پژوهشی مذکور به مطالعه تاثیر متغیرهاي بازاريابی يکپارچه و دانش مشتري  در خريد سازمانی  پرداخته است و نتايج زير بدست آمده است:

                                                                                                                                        
18 Normed Chi - Square 
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  است و میانگین میزان دانش درباره مشتري در سطح زياد قرار می گیرد.   2۲/12میانگین میزان دانش درباره مشتري 

  است و میانگین میزان دانش از مشتري در سطح زياد قرار می گیرد.  71/12میانگین میزان دانش از مشتري 

  رد.است و میانگین میزان دانش براي مشتري در سطح متوسط قرار می گی  77/11میانگین میزان دانش براي مشتري 

  است و میانگین میزان دانش مشتري در سطح زياد قرار می گیرد.   7۴/3۱میانگین میزان دانش مشتري 

   است اگر داده ها را در محور زير ترسیم کنیم میانگین ارتباطات بازاريابی   71/1۰میانگین ارتباطات واحد براي پیام و تصوير ثابت

 يکپارچه در سطح متوسط قرار می گیرد 

 است اگر داده ها را در محور زير ترسیم کنیم میانگین ارتباطات   11/۳ین ارتباطات متفاوت با گروه هاي مختلف مشتريان   میانگ

 بازاريابی يکپارچه در سطح متوسط قرار می گیرد.

    ابی يکپارچه در سطح است و میانگین ارتباطات بازاري  23/1۰میانگین ارتباطات مبتنی بر پايگاه داده براي حاصل شدن نتیجه ها

 متوسط قرار می گیرد.

    است و میانگین ارتباطات بازاريابی يکپارچه در سطح   23/1۰میانگین ارتباطات مبتنی بر پايگاه داده براي حاصل شدن نتیجه ها

 متوسط قرار می گیرد.

    ی يکپارچه در سطح زياد قرار می گیرد .است و میانگین ارتباطات بازارياب  1۳/1۰میانگین تقويت ارتباطات با مشتريان فعلی 

  است و میانگین ارتباطات بازاريابی يکپارچه در سطح متوسط قرار می گیرد.  2۱/۴۰میانگین ارتباطات بازاريابی يکپارچه 

  است و میانگین میزان تازگی در سطح زياد قرار می گیرد .  71/33میانگین میزان تازگی 

  است و میانگین میزان جايگزين ها در سطح زياد قرار می گیرد.  ۴۴/17میانگین میزان جايگزين ها 

  است و میانگین میزان رفتار خريد سازمانی در سطح زياد قرار می گیرد.  ۲۱/۲1میانگین میزان رفتار خريد سازمانی 

 تفسیر يافته هاي تحقیق -11

میزان رفتار خريد يابی يکپارچه ، میزان دانش مشتري و بر اساس اطالعات بدست آمده، داده هاي مربوط به میزان ارتباطات بازار -１

 است. ۰۲/۰نرمال می باشند چون سطح معنی داري متغیرهاي پژوهشی در آزمون کالماو اسمیرنوف بزرگتر از سازمانی 

می  ۰۲/۰ر از تاثیر ارتباطات يکپارچه  بازاريابی بر رفتار خريد سازمانی معنی دار است. چون سطح معنی داري اين آزمون کوچکت -２

درصد است. مثبت بودن مقدار آزمون نشانگر تاثیر مستقیم و مثبت می باشد يعنی هرچه  2r= ۴/1۰باشد. و شدت هبستگی بین آنها 

اين يافته از پژوهش با يافته هاي   . میزان ارتباطات يکپارچه  بازاريابی بیشتر ، میزان رفتار خريد سازمانی نیز بیشتر می شود.

فريدون عبداللهی و ،  (13۳3سلمانیون )، ( 13۴۲آزاده، توکلی و جعفري هرندي ) ، و يافته هاي (2۰12)آندرياسن 

 همخوانی دارد.( 13۳3همکاران)

 ۰۲/۰تاثیر ارتباطات واحد براي پیام و تصوير ثابت بر رفتار خريد سازمانی معنی دار است. چون سطح معنی داري آزمون کوچکتر از  -１

درصد است. مثبت بودن مقدار آزمون نشانگر تاثیر مستقیم و مثبت می باشد يعنی  2r= ۴/۴ستگی بین آنها می باشد. و شدت هب

اين يافته از پژوهش با  هرچه میزان ارتباطات واحد براي پیام و تصوير ثابت بیشتر ، میزان رفتار خريد سازمانی نیز بیشتر می شود.
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فريدون عبداللهی و ،  (13۳3سلمانیون )، ( 13۴۲اده، توکلی و جعفري هرندي ) آز، و يافته هاي (2۰12آندرياسن )يافته هاي 

 همخوانی دارد.( 13۳3همکاران)

تاثیر ارتباطات متفاوت با گروه هاي مختلف مشتريان  بر رفتار خريد سازمانی معنی دار نیست. چون سطح معنی داري  اين آزمون  -２

آزاده، توکلی و جعفري هرندي ) ، و يافته هاي (2۰12آندرياسن )وهش با يافته هاي .  اين يافته از پژمی باشد.  ۰۲/۰بزرگتر از 

 .نداردهمخوانی ( 13۳3فريدون عبداللهی و همکاران)،  (13۳3سلمانیون )، ( 13۴۲

طح معنی تاثیر ارتباطات مبتنی بر پايگاه داده براي حاصل شدن نتیجه هاي مناسب  بر رفتار خريد سازمانی معنی دار است. چون س -３

درصد است. مثبت بودن مقدار آزمون نشانگر تاثیر مستقیم  2r= ۱می باشد. و شدت هبستگی بین آنها  ۰۲/۰داري آزمون کوچکتر از 

و مثبت می باشد يعنی هرچه میزان ارتباطات مبتنی بر پايگاه داده براي حاصل شدن نتیجه هاي مناسب  بیشتر ، میزان رفتار خريد 

آزاده، توکلی و جعفري هرندي ) ، و يافته هاي (2۰12آندرياسن ).  اين يافته از پژوهش با يافته هاي  ر می شود.سازمانی نیز بیشت

 همخوانی دارد.( 13۳3فريدون عبداللهی و همکاران)،  (13۳3سلمانیون )، ( 13۴۲

می  ۰۲/۰معنی داري آزمون کوچکتر از  تاثیر تقويت ارتباطات با مشتريان فعلی  بر رفتار خريد سازمانی معنی دار است. چون سطح -４

درصد است. مثبت بودن مقدار آزمون نشانگر تاثیر مستقیم و مثبت می باشد يعنی هرچه  2r= ۱/۱باشد. و شدت هبستگی بین آنها 

با يافته هاي  اين يافته از پژوهش میزان تقويت ارتباطات با مشتريان فعلی  بیشتر ، میزان رفتار خريد سازمانی نیز بیشتر می شود. 

همخوانی ( 13۳3فريدون عبداللهی و همکاران)،  (13۳3سلمانیون )، ( 13۴۲آزاده، توکلی و جعفري هرندي ) ، (2۰12آندرياسن )

 دارد.

و ضريب تبیین  =RSquare 122/۰شده است ,ضريب تبیین برابر با  =3۲/۰Rضريب همبستگی چند گانه رگرسیونی فوق برابر با   -５

درصد تغییرات مربوط به متغیر  ۲/1۰می باشد . بدين معنی که   =Adjused Rsquare 1۰۲/۰رابر با تصحیح شده نیز ب

که در مدل نهايی باقی مانده اند . متغیر وابسته خريد سازمانی بیش از رفتارخريدسازمانی ناشی از تغییرات متغیري مستقلی است 

متاثر می باشد و بعد از آن به ترتیب از بعد ارتباطات مبتنی بر پايگاه داده  از بعد تقويت ارتباطات با مشتريان فعلی هر متغیر ديگر

می باشد. اين يافته از تحقیق براي حاصل شدن نتیجه هاي مناسب و بعد ارتباطات واحد براي پیام و تصوير ثابت  متاثر می باشد. 

 ( 13۳3فريدون عبداللهی و همکاران)،  (13۳3انیون )سلم، ( 13۴۲آزاده، توکلی و جعفري هرندي ) ، (2۰12آندرياسن )با نظريه 

همخوانی دارد. مثبت بودن مقدار آزمون نشان از رابطه مستقیم و مثبت بین ابعاد بازاريابی يکپارچه و رفتار خريد سازمانی است به 

 اين ترتیب معادله رگرسیونی رفتار خريد سازمانی به صورت زير خواهد بود: 

 شدن حاصل برای داده پایگاه بر مبتنی +  ارتباطات ۲0۲/0 یفعل مشتریان با ارتباطات + تقویت 9۲/3۲=  رفتار خرید سازمانی 

  1۲3/0ارتباطات واحد برای پیام و تصویر ثابت +  113/0 مناسب های نتیجه

می باشد.و شدت  ۰۲/۰از تاثیر ارتباطات يکپارچه  بازاريابی بر دانش مشتري معنی دار است. چون سطح معنی داري آزمون کوچکتر  -１

درصد است. مثبت بودن مقدار آزمون نشانگر تاثیر مستقیم و مثبت می باشد يعنی هرچه میزان ارتباطات  2r= 2۲هبستگی بین آنها

( ؛ 1۴۳۴تورستاين و بلن ) اين يافته از تحقیق با نظريه  يکپارچه  بازاريابی بیشتر ، میزان دانش مشتري نیز بیشتر می شود.

فريدون عبداللهی و ،  (13۳3سلمانیون )، ( 13۴۲آزاده، توکلی و جعفري هرندي ) ،  و يافته هاي (2۰12اسن )آندري

 همخوانی دارد. ( 13۳3همکاران)

می  ۰۲/۰تاثیر ارتباطات واحد براي پیام و تصوير ثابت بر دانش مشتري معنی دار است. چون سطح معنی داري آزمون کوچکتر از  -２

درصد است. مثبت بودن مقدار آزمون نشانگر تاثیر مستقیم و مثبت می باشد يعنی هرچه  2r= 2/۳گی بین آنها باشد. و شدت هبست

 میزان ارتباطات واحد براي پیام و تصوير ثابت بیشتر ، میزان دانش مشتري نیز بیشتر می شود.

ست. چون سطح معنی داري آزمون کوچکتر از تاثیر ارتباطات متفاوت با گروه هاي مختلف مشتريان  بر دانش مشتري معنی دار ا -３

درصد است. مثبت بودن مقدار آزمون نشانگر تاثیر مستقیم و مثبت می باشد  2r=  2/۳می باشد. و شدت هبستگی بین آنها  ۰۲/۰

يافته از اين يعنی هرچه میزان ارتباطات متفاوت با گروه هاي مختلف مشتريان  بیشتر ، میزان دانش مشتري نیز بیشتر می شود. 
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سلمانیون ، ( 13۴۲آزاده، توکلی و جعفري هرندي ) ،  و يافته هاي (2۰12( ؛ آندرياسن )1۴۳۴تورستاين و بلن ) تحقیق با نظريه 

 همخوانی دارد. ( 13۳3فريدون عبداللهی و همکاران)،  (13۳3)

مشتري معنی دار است. چون سطح معنی داري  تاثیر ارتباطات مبتنی بر پايگاه داده براي حاصل شدن نتیجه هاي مناسب  بر دانش  -４

درصد است. مثبت بودن مقدار آزمون نشانگر تاثیر  2r= 3/۴می باشد. و شدت هبستگی بین آنها  ۰۲/۰اين آزمون کوچکتر از 

یزان مستقیم و مثبت می باشد يعنی هرچه میزان ارتباطات مبتنی بر پايگاه داده براي حاصل شدن نتیجه هاي مناسب  بیشتر ، م

آزاده، ،  و يافته هاي (2۰12( ؛ آندرياسن )1۴۳۴تورستاين و بلن ) اين يافته از تحقیق با نظريه  دانش مشتري نیز بیشتر می شود.

 همخوانی دارد. ( 13۳3فريدون عبداللهی و همکاران)،  (13۳3سلمانیون )، ( 13۴۲توکلی و جعفري هرندي ) 

راي حاصل شدن نتیجه هاي مناسب  بر دانش مشتري معنی دار است. چون سطح معنی داري تاثیر ارتباطات مبتنی بر پايگاه داده ب -５

درصد است. مثبت بودن مقدار آزمون نشانگر تاثیر مستقیم و  2r= 3/۴می باشد. و شدت هبستگی بین آنها  ۰۲/۰آزمون کوچکتر از 

صل شدن نتیجه هاي مناسب  بیشتر ، میزان دانش مثبت می باشد يعنی هرچه میزان ارتباطات مبتنی بر پايگاه داده براي حا

آزاده، توکلی و ،  و يافته هاي (2۰12( ؛ آندرياسن )1۴۳۴تورستاين و بلن ) اين يافته از تحقیق با نظريه  مشتري نیز بیشتر می شود.

 همخوانی دارد. ( 13۳3فريدون عبداللهی و همکاران)،  (13۳3سلمانیون )، ( 13۴۲جعفري هرندي ) 

می  ۰۲/۰ر تقويت ارتباطات با مشتريان فعلی  بر دانش مشتري معنی دار است. چون سطح معنی داري  اين آزمون کوچکتر از تاثی -６

درصد است. مثبت بودن مقدار آزمون نشانگر تاثیر مستقیم و مثبت می باشد يعنی هرچه  2r= ۳/11باشد. و شدت هبستگی بین آنها 

تورستاين و اين يافته از تحقیق با نظريه  علی  بیشتر ، میزان دانش مشتري نیز بیشتر می شود.میزان تقويت ارتباطات با مشتريان ف

فريدون عبداللهی و ،  (13۳3سلمانیون )، ( 13۴۲آزاده، توکلی و جعفري هرندي ) ،  و يافته هاي (2۰12( ؛ آندرياسن )1۴۳۴بلن ) 

 همخوانی دارد. ( 13۳3همکاران)

و ضريب  =RSquare 2۲2/۰شده است ,ضريب تبیین برابر با  =۲۰2/۰Rگرسیونی فوق برابر با ضريب همبستگی چند گانه ر -７

درصد تغییرات مربوط به متغیر  7/23می باشد . بدين معنی که   =Adjused Rsquare 237/۰تبیین تصحیح شده نیز برابر با 

متغیر وابسته دانش مشتري  بیش از هر . انده انددانش مشتري ناشی از تغییرات متغیري مستقلی است که در مدل نهايی باقی م

متغیر ديگر , از بعد تقويت ارتباطات با مشتريان فعلی متاثر می باشد و بعد از آن به ترتیب از بعد ارتباطات مبتنی بر پايگاه داده 

اين يافته از تحقیق با نظريه براي حاصل شدن نتیجه هاي مناسب و بعد ارتباطات واحد براي پیام و تصوير ثابت متاثر می باشد. 

فريدون ،  (13۳3سلمانیون )، ( 13۴۲آزاده، توکلی و جعفري هرندي ) ،  و يافته هاي (2۰12( ؛ آندرياسن )1۴۳۴تورستاين و بلن ) 

کپارچه و همخوانی دارد. مثبت بودن مقدار آزمون نشان از رابطه مستقیم و مثبت بین ابعاد بازاريابی ي ( 13۳3عبداللهی و همکاران)

 دانش مشتري است به اين ترتیب معادله رگرسیونی دانش مشتري به صورت زير خواهد بود: 

+ ارتباطات مبتنی بر پایگاه داده ۲16/0+ ارتباطات متفاوت با گروه های مختلف مشتریان 9۲/۲۲میزان دانش مشتری  = 

+  + ارتباطات واحد برای پیام و  16/0ن فعلی + تقویت ارتباطات با مشتریا ۲01/0برای حاصل شدن نتیجه های مناسب 

  1۲9/0تصویر ثابت 

دانش مشتري  به میزان  ( و میزان11/۰مقادير رگرسیونی مدل حاکی ازآن است که عوامل ارتباط بازاريابی يکپارچه به میزان ) -８

ی باشد. البته الزم است به تاثیر ارتباط م ۰۲/۰( آنها کوچکتر از pتاثیر دارد. چون سطح معنی داري)( بر رفتار خريد سازمانی 3/۰)

می  ۰۲/۰( آنها نیز کوچکتر از pاشاره کرد چون سطح معنی  داري)(  ۲1/۰دانش مشتري به مقدار) بازاريابی يکپارچه بر میزان

اشاره (  2۱3/۰مقدار)دانش مشتري بر رفتار خريد سازمانی به  البته الزم است به تاثیر ارتباط بازاريابی يکپارچه بواسطه میزان باشد.

( ؛ 1۴۳۴تورستاين و بلن ) اين يافته از تحقیق با نظريه می باشد.  ۰۲/۰( آنها نیز کوچکتر از pکرد چون سطح معنی  داري)

فريدون عبداللهی و ،  (13۳3سلمانیون )، ( 13۴۲آزاده، توکلی و جعفري هرندي ) ،  و يافته هاي (2۰12آندرياسن )

 ی دارد.همخوان ( 13۳3همکاران)
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 پیشنهادهاي کاربردي:  -12

با توجه به يافته هاي  و« دانش مشتري بر رفتار خريد سازمانی  بررسی تاثیر ارتباط بازاريابی يکپارچه و میزان »با توجه به موضوع پژوهش 

 ر پیشنهاد می گردد:متغیرهاي مستقل و وابسته جهت افزايش رفتار خريد سازمانی موارد زي تحقیق و وجود رابطه معنا دار بین 

موثر است اقدامات انجام يافته براي افزايش میزان ارتباطات يکپارچه بازاريابی بر رفتار خريد سازمانی میزان با توجه به اينکه  -１

 قرار  گیرد. مديران و مسوالن خريدتوجه مسوالن و ارتباطات يکپارچه  بازاريابی 

موثر است اقدامات انجام یام و تصوير ثابت بر دانش مشتري و رفتار خريد سازمانی ارتباطات واحد براي پمیزان با توجه به اينکه  -２

قرار  گیرد. از اقدامات موثر  مديران و مسوالن خريدتوجه مسوالن و ارتباطات واحد براي پیام و تصوير ثابت مورد يافته براي افزايش 

تقال پیام از طريق ابزارهاي ارتباطی و کانال هاي مختلف ؛کنترل انمی توان  ارتباطات واحد براي پیام و تصوير ثابتدر افزايش  

عنصرهاي مختلف ارتباطات )عالمت تجاري، لوگو، مدل ها و رنگ( ؛ در نظر گرفتن عناصر مختلف ارتباطات زبانی توسط کارشناسان 

 امور مالی را نام برد.

موثر است اقدامات انجام يافته براي افزايش ريان بر دانش مشتري ارتباطات متفاوت با گروه هاي مختلف مشتمیزان با توجه به اينکه  -３

قرار  گیرد. از اقدامات موثر در  مديران و مسوالن خريدتوجه مسوالن و ارتباطات متفاوت با گروه هاي مختلف مشتريان مورد میزان 

چند تصوير برند؛ بررسی دقیق فرايند خريد حفظ تصوير برند و يا می توان ارتباطات متفاوت با گروه هاي مختلف مشتريان افزايش 

مصرف کنندگان از جمله: آگاهی از برند، جست و جوي اطالعات، بازديد و خريد و استفاده از ابزارهاي ارتباطی بازاريابی توسط 

 کارشناسان امور مالی را نام برد.

جه ها بر رفتار خريد سازمانی و دانش مشتري موثر است با توجه به اينکه میزان ارتباطات مبتنی بر پايگاه داده براي حاصل شدن نتی -４

مديران و اقدامات انجام يافته براي افزايش میزان ارتباطات مبتنی بر پايگاه داده براي حاصل شدن نتیجه ها مورد توجه مسوالن و 

صل شدن نتیجه ها می توان تحريک قرار  گیرد. از اقدامات موثر در افزايش ارتباطات مبتنی بر پايگاه داده براي حا مسوالن خريد

فعالیت هاي ادارات و واحدهاي تابعه )سفارش تلفنی، اطالع رسانی تلفنی، بازديد حضوري و ارسال کارت پستال( ؛ پی گیري واکنش 

چه توسط هاي واحدهاي تابعه به فعالیت هاي بازاريابی نگهداري اطالعات مختلف مربوط به واحدهاي تابعه در يک پايگاه داده يکپار

 کارشناسان امور مالی را نام برد.

با توجه به اينکه میزان تقويت ارتباطات با مشتريان فعلی بر رفتار خريد سازمانی و دانش مشتري موثر است اقدامات انجام يافته  -５

د. از اقدامات موثر در قرار  گیر مديران و مسوالن خريدبراي افزايش میزان تقويت ارتباطات با مشتريان فعلی مورد توجه مسوالن و 

تقويت ارتباطات با مشتريان فعلی می توان ايجاد دفتر مشاوره به مشتريان، ارسال کارت هاي تبريک تولد؛ تقويت و حفظ رابطه با 

 واحدهاي تابعه فعلی و ....  توسط کارشناسان امور مالی را نام برد.

نی موثر است اقدامات انجام يافته براي افزايش دانش مشتري مورد توجه با توجه به اينکه میزان دانش مشتري بر رفتار خريد سازما -６

پی بردن به اطالعات الزم درباره قرار  گیرد. از اقدامات موثر در افزايش دانش مشتري می توان  مديران و مسوالن خريدمسوالن و 

رمیان گذاشتن انتقادات و پیشنهادات و توجه به ايده ساليق؛ عادت ها ؛ ماموريتها و توانايی مالی واحدهاي اداره آموزش و پرورش ؛ د

توسط کارشناسان امور مالی را نام  هاي براي دريافت خدمات مالی در اختیار گذاشتن تمام اطالعاتی مورد نیاز ؛ پاسخ  به سئواالت

 برد.

 

 و ماخذ منابع

 منابع فارسی:

 مل.چاپ دوم.انتشارات آتی نگر.(مدیریت دانش از ایده تا ع۲001اخوان،پیمان. روح ا.. باقری) -１
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گروه مدیریت دانشگاه خلیج ، همایشمدل عمومی برای شناخت خرید سازمانی ارایه  ،(1364) راسماعیل پو -２

 رفارس(بوشه

انتشارات زمزمه نور با همکاری  .در امیخته ارتباطات بازاریابی صنعتی بازاریابی صنعتی(136۱) جوادین وم.ر.اسفندیانی -３

 انش انتشارات نگاه د

(. بررسی ویژگیهای برند اینترنتی و وب سایتها و تاثیر آن بر اعتماد 1313جوانمرد، حبیب ا... و سلطانزاده، علی اکبر ) -４

 و وفاداری مشتریان 

.نقش اعمال مدیریت موثر بازاریابی بانک ها در حفظ و جذب مشتری،فصلنامه 131۲حق شناس کاشانی.فریده. -５

 .۲1-61(.1)3پژوهشنامه اقتصادی،

در سال در دانشگاه  "طراحی الگوی ارتباطات بازاریابی در راستای بهینه سازی مصرف گازوئیل"(1311سلمانیون ) -６

 تهران

رابطه بین دانش مشتری و ارتباطات یکپارچه بازاریابی در بانک های تخصصی شهرستان ، (1363عبداللهی و همکاران) -７

 همایش ملی مدیریت،سنندج

(،بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان با استفاده از مدل 1360عباسپور.م.) قاضی زاده م.بیگی نیا.ع، -８

 .4۲(۲پژوهشی.دانشگاه شاهد.شماره)-توسعه یافته بازاریابی رابطه مند. دو ماهنامه علمی

 تهران.انتشارات دانشگاه  "ارتباطات بازاریابی "( 1360)امیر مقدمی ،دکتر جمشید ساالر ،محمودی میمند -９

  .1۱مطالعه موردی: خرید محصوالت فرهنگی از طریق  اینترنت)فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره  -０１

.روش های کاربدری بازاریابی خدمات بانکی برای بانک های ایارنی،انتشارات 1313ونوس داور،صفاییان.میترا. -１１

 نگاه دانش.
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