بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمیخته بازاریابی کتب دفاع مقدس
رسول یوسفی
دریافت5031/30/51 :

1

پذیرش5031/33/30 :

چکیده

تکانههای محیطی ،سبب افزایش روزافزون درک نیازهاای مشارییان شاه اسا.

.هاا و
افایاد بااساقی ههاا،نیازهاا و تجاار  مخرقا  و باا توجاه باه ظیفیا 
میکننه با ظهور فضاای رقاابری ،مفااهییی

محهودی.های خود ،اقهام بهانرخا

کسبوکارشه ،

هیچون مشریی مهاری و کسب رضای.مشریی ،پایه واساس
یشاود درک
یتوجه باشه ،از صحنهبازار حذف ما 
سازمانی که به این تحوالت ب 
این نیاز در حوز فیهنگ و دفاع م هس کاه بخشای مها  از تااری جیهاوری
مییابه در واقع،بهمنظورجقب نظای
میدهه ،اهییری دوچنهان 
اسالمی راتشکیل 
میدم به مطالعه کربدفاع م هس ،ضیوری اس .که عوامال ماثری بایایان مها 
مورد بیرسی ومهاقّه قیار گیید بی ایناساس ،این تح یق به بیرسیعوامل ماثری
بی آمیخره بازاریابی کربدفااع م اهس پیداخراه اسا. .ازایان رو،رویکاید آن
توصیفی و از نوع پییایشیاس .جامعهآماری تح یق نیاز خییاهارانکراا در
شهی تهیان اس .که با بهایگیایی از جاهو  مورگاان 483نفای ،حجا نیوناه
روشهاای آمااری

انرخا شاهنه.هیچناین باهمنظاور تجزیاهوتحقیال دادهاا،
مطیحنظیقایار

توصیفی و اسرنباطی و آزمو نهایتحقیل تأییهی و تحقیل مسیی،
گیف .
واژگان اصلی:آمیخره بازاریابی ،کرب دفاع م هس ،تح یق پییایشی

 1عضو هیئ .عقیی دانشگا جامع امام حسین(ع)

فصلنامه علمی -ترویجی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،2شماره چهارم ،زمستان 6231

مقدمه

1

بهمثابه آمیخره بازاریابی ارائاه داد و آن را در محافالعقیای
مککارتی ،چهار« »Pرا 
در سا  1693
مطیح کید وی عوامل اصقی تأرییگذار بی بازاریابی محصوالت و خاهمات را درچاارچو  چهاار
مثلفه اصقی آن یعنی«قیی،.تیفیع،محصو ومکان(مکانوکانا توزیع)»معیفای کاید واظهاا ر
میتوانانجام داد در چاارچو 
فعالی.هایی را که بیای بازاریابی محصوالت و خهمات 

داش .هیه
میگنجه(ماککاارتی و هیکااران )3004،ازایان رو ،بسایاری از ساازمانهاا و
این چهار مثلفه اصقی 
.هاای بازاریاابی خاودرا بای مبناای چهاار عامال یادشاه
غییانرفااعی فعالیا 
مثسسات انرفاعی و 
بینامهریزی ،اجیا و کنری کیدنه

ههفگذاری و

انهکانهک مبانی این نظییه چنان بی طیز فکی انهیشینهان عق بازاریابی سایه افکنهکاه تیاا م

بیاساس این دیاهگاساامان بخشایهنه
مثلفههای بازار 
تحقیلهای خود را در مورد 

یها و
ریز 
بینامه 

این در حالی اس .که دیهگا یادشه بهون در نظی گیفرن اخرالففعالیا.هاا در کسابوکارهاای
رویه رفره ،ایان نظییاه

میکنه
بهنام چهار«»Pراتجویز 
نسخهای یکسان 

آنها
مرفاوت ،بیای هیه 
مینگید(بن  )1661،.
کسبوکار به بازار 
بی چش انهازی اسروار اس .که از دیهگا مهییان 
یتوانهاز ایاندیاهگا
میشود که م 
کسبوکارتق ی 

شاخههای

حوز نشی و کرا نیز یکی از
مورد بیرسی قیار گیید هیچنین از جیقه چاالشهاای پایش روی مرخصصاان عقاومکراباهاری و
نیازسنجیو بازاریابی اسا .کاه
اطالعرسانی و حوز نشی کسب دانش میبوط به فناوری اطالعات ،

میکنه فعاالن این حوز از فنون مخرق
ایجا  

مهییی .نوین آگاهییابنه از سوی دیگی ،هنگاامی

طوراخص آرار نگاشره شه در حوز دفاع م هس مهنظی قیار گیید ،طبیعای اسا .کاه مسائق ه
به 
که 
ارزشهاای فیاوانای را در خاود

یشود
مییابیه ،زییا آراری که در این گسری نگارش م 
اهییری ویژ  
نهفره دارنه و این مسئقه ،ضیورت انجامکارهای کارشناسی در رابطاه باا آرااری را کاه از آن دوران
یگیینه ،مضاع
بهی م 

یسازد
م

ف
پژوهشهای چنهانی بااهاه 

یهایی که پییامون این آرار صورت گیف ،.مشاهه شه
با بیرس 
موف ی .و ارت ای عیضه و پذییش خواننهگان هیچنین سودآوری بیشری ناشیان این عیصه،صورت
بهعیال آماه
نظیمیرسه در بیرسی 

نگیفره اس .بنابیاین ،انجام پژوهش در این زمینه ضیوری 
به
آنهاا
هیچیک از 
پژوهشهایی در این زمینهانجام شه اس ،.اما 

در تح ی ات گذشره ،مشخص شه
نپیداخرهانه در اینم اله سعی شه اس .بااکناهوکاوی در حاوز

با رویکید تخصصی به موضوع
ادبیات پایهاری و مباحث رفرار خییه،عوامل مثری بی آمیخره بازاریابی کربدفاع م هس تبیین شود
آمیخته بازاریابی

1. Price, Promotion, Product and Place
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بهوسیقه آن ،هی فید نیازها و خواسرههایخاود رااز
بازاریابی فیاینهی اجریاعی و مهیییری اس .که 
یکناه
میسازد کااتقی بازاریاابیراباهینصاورتتعییا  ما 
طییق تباد ارزش با دیگیان بیآورد 
بیقیار کنه تا بروانه در عوض از مشریی ارزش دریاف .کنه»(کاتقی19 1666،و )11انجینبازاریاابی
آمییکاا بازاریاابی را چناین تعییا  کاید اسا« .بازاریاابیفیایناه بیناماهریازی و تح یاق ایاه،
هااس،.بهنحویکه مبادلاه ای ایجااد کناه کا ه


انهیشه
قیی.گذاری،تبقیغات،توزیعکاال،خهم.یا

(اسیاعیلپور)1484،

اههاف فیدی و سازمانی توسط اینمبادله ارضا شود

میدارد بازاریابان از ابزارهای زیادی بیای بهدس .آوردن واکنشدلخاوا باازا ر
پورتی اظهار 
میبینه این ابزارها ،عناصی آمیخره بازاریابی را
مصیف خود بهی 

یآورناه(پاورتی،1680،
بهوجودم 

تواناینگونه تعییا  کاید «مجیوعاهای از ابزارهاایکنرای پاذیی و

 )35آمیخره بازاریابی را 
می
.
بهدسا 
موردنظی را از بازارههف 
آنها باه نریجه 
تاکریکی بازاریابی اس .که شیک .از آمیخرن 
ی
میتوانهباا باهکاارگیی 
میآورد آمیخرهبازاریابی از تیام چیزهاییتشکیل شه اس .که شیک .

یتاوان در
آنها بی ت اضا بیای کاالهایش در بازارههف تأریی بگذارد انواع چیزهاای میکان راما 

معیوفانه محصاو  ،قییا ،.محال وتایوی

چهار گیو طب هبنهی کید که بهچهار«»P
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«بازاریابی فیاینهی اس .که در آن شیک .بیای مشریی ارزش ایجاد کید ،رابطاهای مسارحک  باا او

(کااتقی،

)1666

 محصول :عبارت اس .از چیزی که بیای توجه ،خییه ،باهکاار گایفرن یاا مصایف آن باه باازا ر
یشود که میکن اس .نیاز یا میقای را ارضاا  کناه محصاو  مایتواناه شاامل یاک شای 
عیضه م 
فیزیکی ،خهم ،.مکان ،سازمان و حری یک ایه یا فکی باشه(محابعقای )165 1481،یاکمحصاو 
یتواناه
میشود و با اسرفاد کیدن ،صیف کیدن یا مالک شهنما 
موجب ارضای یک خواسره یا نیاز 
.ها وایههاباشه(وودراف )351 3003،
مکانها ،میدم ،فعالی 
شامل اههاف ،خهمات ،
وسیقهای بیای اسر

 قیمت:

یار ارزش مبادالت بین دو طیف اس(.سوئی فنگو هاو  یییناگ 1661،

بهاحریا بیایمحصو یاخاهمری
بهعبارت دیگی ،قیی .عبارت اس .از ارزشی که مشرییان 
  )311
میشونه قیی .محصو بی بهای عوامل تولیه از قبیل نییویکاار ،زماین و سایمایهتاأریی دارد 
قائل 
میگذارد ،تنطای کنناهاولیاهسیسار 
بنابیاین قیی .با توجه به تأرییاتی که بی تخصیص منابعتولیه 
یصدهنه منابع کییا تعیینمایکناه چاهچیازی
یآیه قیی .بهعنوان یکتخص 
بهشیار م 
اقرصاد 
ارائه شود(عیضه)و چه کسیمحصوالت تولیه شه

را دریاف .کنه(روسراوهیکاران )331 1480،

ی
اطالعرسانی ،مر اعهسازیو باهیاادآور 

 ترفیع :عبارت اس .از فیوش خهمات شیک .از طییق
ن
کوچکتای باا در نظای گایفر 

.های
بازار میزان تیفیع از شیکری به شیک .دیگی تفاوت دارد شیک 
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بودجه محهود خود بهطور معیو

کیری به بحث تیفیعمایپیدازناه(ساوئی فناگو هاوئی میناگ 1661،

 )316

موردنظی مشریی در زمان مطقو بهمکاان ماور د

 توزیع :در تعییفی ساد یعنی رسانهن محصو
یشود ،مسیییاسا .کاه ازآن
نظی(الوادری )134 1483،کانا توزیع که گاهی کانا تجاری نامیه م 
میشاود تولیهکنناه  ،واساطههااو
فکننه نهایی اسرفاد 
بیای انر ا محصو از تولیهکننه به مصی 
شیارمیرونه(رنجبییان )393 1418،

فکننه  ،عناصی کانا توزیع به
مصی 
فرایند تصمیمگیری خریدار

فکننه را یک واحه تصیی گییی(افیاد،خانواد یاشیک).میدانهکهبهجیاعآوری
هاوکینز مصی 
آنها(آگاهانهیاناآگاهانه)در پیتو موقعی .موجود پیداخره،بیایدساریابیباه
اطالعات و پیدازش 
رضای.وبهبودسبکزنهگیاقهاممیکنه(هاوکینز )13 1485،بی ایناسااس ،فیایناهتصایی گیایی

جس.وجاوی اطالعاات ،ارزیاابیاطالعاات،

خییه از پن میحقه تشکیل شه اس .شناخ ِ.نیاز،
یشاود
تصیی خییه و رفرار پس از خییه واضح اس .که فیاینهخییه پیش از خییه واقعیآغاز م 
فکننه در هیخییه ،هیه پن میحقاه را طای مایکناه ،اماا
مصی 
و خیقی پس از آن نیز ادامه دارد  
آنهاا را
میانهازنه یاا 
مصیفکننهگان در خییههای عادی،بیخی از میاحل را از قق 

بهطور معیو

یکننه(کاتقی )345 1666،
بهطور وارونه طی م 


شناخت

بررسی

ارزیابی

مشکل

اطالعات

گزینهها

تصمیم خرید

رفتار پس از

شکل  :1الگوی رفتار خریدار تصویی 


گزارههای پژوهش

 هدف پژوهش

ههف اصقی این پژوهش تعیین عوامل مثری بی آمیخره بازاریابی کرب دفاع م هس اس.
 سؤال پژوهش
سؤال اصلی

چه عوامقی بی آمیخره کرب دفاع م هس مثری اس.؟
سؤال های فرعی

چه عوامقی بی آمیخره محصو کرب دفاع م هس مثری اس.؟
23

خرید

چه عوامقی بی آمیخره قیی .کرب دفاع م هس مثری اس.؟
چه عوامقی بی آمیخره تیفیع کرب دفاع م هس مثری اس.؟
بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمیخته بازاریابی کتب دفاع مقدس

چه عوامقی بی آمیخره توزیع کرب دفاع م هس مثری اس.؟ 
 فرضیه
فرضیه اصلی

تعهادی از عوامل بی آمیخره بازاریابی کرب دفاع م هس تأریی دارنه
فرضیههای فرعی

تعهادی از عوامل بی آمیخره محصو کرب دفاع م هس تأریی دارنه
تعهادی از عوامل بی آمیخره قیی .کرب دفاع م هس تأریی دارنه
تعهادی از عوامل بی آمیخره تیفیع کرب دفاع م هس تأریی دارنه
تعهادی از عوامل بی آمیخره توزیع کرب دفاع م هس تأریی دارنه 
مدل مفهومی پژوهش
عامل 1

عامل 1

عامل 1

عامل 1

عامل 2

عامل 2

عامل 2

عامل 2

...

...

...

...

ترفیع

توزیع

قیمت

محصول

آمیخته بازاریابی

کتب دفاع مقدس

شکل  :2مدل تحلیلی پژوهش
روششناسی پژوهش
روش پژوهش
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روش این پژوهش از حیث ههف ،کاربیدی اس .و نحو گیدآوری دادها در آن،توصایفی از ناو ع
ب
بهدنبا بیرسی عواملتأرییگاذار بای آمیخراه بازاریاابی کرا 
پییایشیاس .از آنجا که این پژوهش 
میدهناه کا ه
دفاع م هس اس ،.بنابیاین خییهاران بال و کرا جامعه آماری این پژوهش را تشکیل 
پرانسیل خییه کرا در آنانیا بهواسطه تحصیالت دانشگاهی و با در نظی گیفرن میل باه مطالعاه در
این گیو لحاظ شه یا از میاجعین به فیوشگاهای کرا بیای خییه بودنه کاه در زمایخییاهارا ن
ک
بهدلیل اعیا دیهگاها و آرای گونااگون و تاالش بایای نزدیا 
بال و قیار گیفرنه در این پژوهش 
ساخرن دیهگاهای جامعه آماری و نیونه ،در میحقه او از روش نیونهبیداریساد بایای انرخاا 
گیوهایی از خییهاران بال و کرا بهی گیفره شه پس از آنبا بهیگیایی از روش تصاادفی سااد
به انرخا نیونه در هی یک از گیوها اقهامشاه بای ایان اسااس ،در میحقاه او گایوهاای زیا ی
بهعنوان جامعه ههف پژوهشانرخا شهنه

 1میاجعین به فیوشگاهای کرا

در میهان ان ال تهیان بیای خییه کرا ؛

دانشگاهای مخرق ؛ و

شآموخرگان
 3دان 
میگیفرنه 
 4تعهادی انهک از سایی افیاد که در زمی خییهاران بال و کرا قیار 
در میحقه دوم با بهی گییی از روش نیونهگییی ساد از میاان ایان گایوهاا ،نیوناههاا
انرخا

شهنه تعیین حج نیونه با بهیگییی از جهو مورگان ،کیجسی و کهن محاسبه شه

محافظهکارانه تعیینشه اس .و در صورتی

بهصورت
اس .تعهاد نیونههادر جهو مورگان 
بهاحریا بسیار زیاد عهدی کوچاکتای باهدسا.
که بیاساس فیمو های آماری محاسبه شود ،
خواهه آمه(سکاران )435 1480،با توجه به اینکه حج جامعه آماری نامشخص اسا ،.عاهاد
بیاساس جهو مورگان 483نفی
جامعه آماری در این پژوهش نامحهود و تعهاد نیونه مناسب 
اس .
ابزار جمعآوری دادههای پژوهش

نامهای بهای گیفراه شاه کاه در دوقسای.
پیسش 

جیعآوری دادهای مورد نیاز پژوهش ،از
بیای 
بهشیح ذیل طیاحی شه اس.

 .1مشخصات پاسخدهنده :این مشخصات شامل جنس ،سن ،میزان تحصیالت،درآمه و تعهاد دفعات
خییه کرا

اس.

شاخصهای الگوبیای

پیسشنامه از گزارهای میتبط با

 .2سؤاالت اصلی پرسشنامه :در بخش دوم
بیرسی دیهگاهای خییهاران بهی گیفره شه اس،.بهطوری که در هی گزار نظی مشرییان بامعیاار
21

بهمعناای
بهمعنای بسیار ک اهیی .تا  5
مطیح شه در آن گزار در یکم یاس پن تایی لیکیت(از 1
بسیار مه ) در رابطه با مرغیی میبوطه بیرسی شه اس .این قسی .پیساشناماه شاامل 34ساثا 
مرغیی توزیع و  8سثا به مرغیی کرب دفاع م هس،میبوط اس .
سنجش روایی و پایایی پرسشنامه

بنظیان در حوز بازاریابی اسارفاد
بهمنظور تأییه روایی محروا ،از دیهگاها و آرای خبیگان و صاح 

یهای اینپژوهش در طی انجام دو میحقه
پیسشنامه نیز آزمودن 

شه بیای تح ق روایی صوری این
بهنحاوی اعاالم کیدناه کاه باا
عبارتها و واژهانظی خود را 

جیقهبنهی،

پیشآزمون در خصوص

پیسشنامه نهایی ،اعربارصوری مح َّق شه

انجام آن اصالحات در
پیسشنامه این پژوهش با بهیگیایی از نایمافازار  SPSSنساخه  16تحا .ویناهو ز

اعربار
پیسشنامهو

محاسبه شه م هار آلفا بیای تیام سازها دارای م هاری باالتی از 0.1اس .که اعربار
بیداش .فکیی مناسب و یکسان پاس گویان از محروای مرغییهای میبوط باههای سااز را نشاا ن

بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمیخته بازاریابی کتب دفاع مقدس

اس .که  10سثا به مرغیی محصو  5 ،سثا به مرغیی قیی 13 ،.سثا به مرغیی تیفیع9 ،ساثا  باه

میدهه 

تجزیهوتحلیل دادهها

آمار توصیفی

تجزیهوتحقیلآماری در بخش توصیفی

نیمافزار آماری SPSS
پس از دریاف .دادها با بهیگییی از 
آوریشاه بایمبناای جنسای ،.ساطح
درآمه در قسی .آمار توصیفی ابراهادادهاای جیاع 
بهاجیا 

تحصیالت ،سن ،درآمه وتعهاد دفعات خییه کرا در زمینه دفاع م هس مورد بیرسی قیار گیفا.
کهنرای آن در جهو  1آمه اس .

آمار استنباطی

صح.وس

تجزیهوتحقیل دادها بیای بیرسی


فیضیات پژوهش از اهییری خاصبیخوردار اسا .

بهیگییی از نایمافازار آمااری لیازر  تجزیاهوتحقیال آمااری در بخاش
پس از دریاف .دادها با 
درآمه 
بهاجیا 
اسرنباطی 
جدول  :1فراوانی متغیرهای جنسیت ،سن ،تحصیالت ،درآمد و دفعات خرید

متغیر

محدوده

درصد فراوانی
23
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جنسیت

تحصیالت

سن

درآمد

تعداد دفعات خرید کتاب در
زمینه دفاع مقدس
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زن

2112

مرد

8313

دیپلم و زیر دیپلم

1313

کاردانی

715

کارشناسی

5.17

کارشناسی ارشد

2713

دکترا

318

کمتر از  27سال

212

بین  27تا  87سال

5312

بین  87تا  57سال

7218

باالتر از  57سال

515

کمتر از  733هزار

5713

بین  733هزار تا  1میلیون

8515

باالتر از  1میلیون

1813

بدون درآمد

213

هیچگاه

1315

کمتر از  8بار

2818

باالتر از  8بار

2213

الگوی اندازهگیری یا تحلیل عاملی تأییدی متغیرها

روششناسی الگوی معادالت ساخراری ،ابرها الزم اس .روایی ساز مورد مطالعهقایار گیاید تاا

در

میشود ،به این صاورت
بیخوردار هسرنه بیای این منظور از تحقیل عامقی تأییهی ( )CFAاسرفاد 
که اگی بار عامقی هی نشانگی با ساز خود دارای م هار tباالتی از  1.69باشه ،در ایان صاورت ایان
نشانگی از دق .الزم بیای انهازگییی آن ساز یا صف .مکنون بیخوردار اس.
بهغیی از یک مورد دارای م هار tبیشار ی
گیها 
میشود تیام نشان 
بیاساس جهو  3مشخص 

ش
.هایمکنون پاژوه 
از 1.69هسرنه ،بنابیاین سازها از دق .الزم بیای انهازگییی ساز یا صف 
ی
میدهه نشانگیهایانرخاابی پژوهشاگی بایا 
دس.آمه نشان 
بهبیان دیگی ،نرای به 
بیخوردارنه 
ی
انهازگییی این مفهوم هی یک دارای اهیی .باودو بخشای مها  ازایان عامال را اناهازگیای 

میکننه وجود تأییه در الگوی انهازگییی به این معناس .کهتأرییات این مرغیی بی سایی مرغیایهاا


بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمیخته بازاریابی کتب دفاع مقدس

مشخص شود نشانگیهای انرخا شه بیای انهازگییی سازهاای ماوردنظای ،خاود از دقا .الزم

.هایمکناو ن
در الگو ،قابل اتکا اس ،.زییا پژوهشگی در این میحقهمطیئن شه اس .ساز صف 
بهخوبی انهازگییی شه اس .
پژوهش 
بیای ارزیابی الگوی تحقیل عامقی تأییهی والگوی مسییچنهین مشخصه بیازنهگی،وجود
صهای  ،X2میانگین
دارد در این پژوهش بیای ارزیابی الگوی تحقیل عامقی تأییهی از شاخ 
پسمانهها ( ،)RMRشاخص بیازنهگی (،)GFIشاخص تعهیل بیازنهگی (،)AGFI
مجذور 
نیمنشه بیازنهگی ( ،)NNFIشاخص بیازنهگی
نیمشه بیازنهگی ( ،)NFIشاخص  
شاخص 
فزاینه ( ،)IFIشاخص بیازنهگی تطبی ی( )CFIو شاخصبسیارمه ریشه دومبیآورد واریانس
خطای ت ییب( )RMSEAاسرفاد شه که نرای آندر جهو  4ارائه شه اس.
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تیفیع 

34

عالمت در مدل

بار عاملی

t

p-value

سازه پژوهش

عالمت در مدل

بار عاملی
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قیی .

t

سازه پژوهش
محصو 

p-value

جدول  :2نتایج الگوی اندازهگیری متغیرهای محصول ،قیمت ،ترفیع ،توزیع و کتب دفاع مقدس

Q1

 8.30  0.35

 %1

Q23

 15.04  0.96

 %1

Q2

 6.04  0.38

 %1

Q24

 19.63  0.11

 %1

Q3

 11.18  0.58

 %1

Q25

 14.31  0.93

 %1

Q4

 3.51  0.13

 %1

تیفیع  Q26

 11.03  0.54

 %1

Q5

 8.08  0.33

 %1

Q27

 13.31  0.91

 %1

Q6

 6.49  0.50

 %1

Q28

 13.15  0.95

 %1

Q7

 14.01  0.99

 %1

Q29

 13.15  0.95

 %1

Q8

 11.63  0.91

 %1

Q30

 13.13  0.10

 %1

Q9

 11.11  0.58

 %1

Q31

 19.34  0.11

 %1

Q10

 11.18  0.58

 %1

Q32

 15.30  0.13

 %1

Q11

 10.10  0.51

 %1

Q33

 18.51  0.85

 %1

Q12

 13.31  0.11

 %1

Q34

 6.18  0.38

 %1

Q13

 11.63  0.98

 %1

Q35

 1.43  0.01

 %1

Q14

 3.01  0.33

 %1

Q36

 8.65  0.38

 %1

Q15

 1.19  0.35

 %1

Q37

 10.33  0.53

 %1

Q16

 13.54  0.93

 %1

Q38

 14.33  0.98

 %1

Q17

 10.03  0.36

 %1

Q39

 15.03  0.13

 %1

Q18

 6.04  0.35

 %1

Q40

 13.50  0.93

 %1

Q19

 15.18  0.11

 %1

Q41

 8.35  0.39

 %1

Q20

 30.04  0.89

 %1

Q42

 1.33  0.30

 %1

Q21

 11.36  0.55

 %1

Q43

 8.06  0.33

 %1

Q22

 11.55  0.55

 %1

توزیع 

کرب
دفاع
م هس 









جدول  :8شاخصهای برازندگی الگوی اندازهگیری
متغیرهای محصول ،قیمت ،ترفیع ،توزیع و کتب دفاع مقدس
شاخص

حد مطلوب

پسمانهها( )RMR
میانگین مجذور 

محصول

قیمت

توزیع

ترفیع

کتاب
دفاع مقدس

نزدیکبهصفی 

 0.033

 0.099  0.033  0.090

 0.014

نزدیکبهصفی 

 0.055

 0.059  0.044  0.031

 0.033

شاخص بیازنهگی( )GFI

0.6وباالتی 

 0.68

 0.66

 0.68

 0.68

 0.61

نیمشه بیازنهگی( )NFI
شاخص 

0.6وباالتی 

 0.68

 0.68

 0.68

 0.68

 0.69

شاخصنیمنشه بیازنهگی( )NNFI


0.6وباالتی 

 0.61

 0.69

 0.68

 0.61

 0.69

شاخص بیازنهگی فزاینه ( )IFI

0.6وباالتی 

 0.68

 0.66

 0.66

 0.68

 0.61

شاخص بیازنهگی تطبی ی( )CFI

0.6وباالتی 

 0.68

 0.66

 0.66

 0.68

 0.61

کیریاز 0.08

 0.080

 0.018  0.059  0.056

 0.091

کیریاز 4

 3.85

 3.61

 3.41

پسمانههااسرانهاردشه 
میانگین مجذور 
( )SRMR

ریشهدومبیآوردواریانسخطایت ییب
( )RMSEA
 X2/df

 1.88

 1.65

بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمیخته بازاریابی کتب دفاع مقدس

مقدار گزارششده متغیرها

میدهه دادهای این پاژوهش بااسااخرار
مشخصههای بیازنهگی جهو 4نشان 

هیانطور که
سازه 
عامقی و زییبنای نظیی پژوهش ،بیازشی مناساب دارد و ایان بیاانگای ها ساو باودنساثاالت باا
سازهای نظیی اس.


الگوی ساختاری (الگوی تحلیل مسیر) کل

میتوان به آزمون روابطبین سازهای
پس از طی میاحل تصهیق الگوی انهازگییی ،در این میحقه 
نیمافازار لیازر  اجایاو باا روش ماه ساازی
موردنظی در 
پژوهش پیداخ .به این منظور ،الگوی 
معادالت ساخراری ،با کیک نیم افزار 53.8لیزر رابطه عقّی بینمرغییها آزمون شه
ی
با توجه به اینکه م هار ریشه دوم بایآورد واریاانس خطاای ت ییاب بایای الگاوی سااخرار 
ی
تح یق کیری از  0.08گزارش شه اس ،.از این رو ،بیای بهیگییی از این ساز در طیاحایالگاو 
بهلحاظ آماری نیاازی باه انجاام اصاالحاتنیسا .و الگاواز
ساخراری پژوهش و آزمون فیضیات 
درصه قابالاتکاا دانسا .واز آن،
صه 
بهلحاظ آماری 
یتوان 
بیازشی خو بیخوردار اس .و آن را م 
بیای آزمون فیضیات بهی گیف..
36
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شکل  :8الگوی عمومی لیزرل (الگوی تحلیل مسیر)
جدول  :5ضرایب مسیر تأثیرات کل ساز هها و معن یداری پارامت رهای برآورد شده

مسیر مورد مطالعه در الگو
محصو کرا
قیی.کرا
تیفیعکرا
توزیعکرا

ضریب مسیر

دفاع م هس 
دفاع م هس 
دفاع م هس 
دفاع م هس 

t-value
 3.11
 3.60
 3.11
 3.48

 **0.35
 **0.41
 **0.44
 **0.39

جدول  :7شاخص برازندگی الگوی ساختاری

33

شاخص

حد مطلوب

مقدار گزارششده

پسمانهها( )RMR
میانگین مجذور 
پسمانههااسرانهاردشه ( )SRMR
میانگین مجذور 
شاخص بیازنهگی( )GFI
نیمشه بیازنهگی( )NFI
شاخص 
شاخصنیمنشه بیازنهگی( )NNFI

شاخص بیازنهگی فزاینه ( )IFI
شاخص بیازنهگی تطبی ی( )CFI
ریشهدومبیآوردواریانسخطایت ییب( )RMSEA

نزدیکبهصفی 
نزدیکبهصفی 
0.6وباالتی 
0.6وباالتی 
0.6وباالتی 
0.6وباالتی 
0.6وباالتی 
کیریاز 0.08

 0.014
 0.086
 0.65
 0.65
 0.68
 0.69
 0.69
 0.018

آزمون فرضیهها

 فرضیه اول :تعدادی از عوامل بر آمیخته محصول کتب دفاع مقدس تأثیر دارند.
بیاساس جهو  ،3آمیخره محصو بی موف ی .بازاریابی کراا  دفااع م اهس دارایضاییب مسای ی
 0.35و م هارtآن بیابی 3.11اس .م هار  tبیای این پارامری باالتیاز 1.69محاسبه شه اسا .کاه
میشود
بهلحاظ آماری این فیضیه پذییفره 

 فرضیه دوم :تعدادی از عوامل بر آمیخته قیمت کتب دفاع مقدس تأثیر دارند.
بیاساس جهو  ،3آمیخره قیی .بی موف ی .بازاریابی کرا دفاع م هس دارایضاییبمسایی0.41
میشود
بهلحاظ آماری این فیضیهپذییفره 
و م هار  tآن بیابی  3.60اس .و 
 فرضیه سوم :تعدادی از عوامل بر آمیخته ترفیع کتب دفاع مقدس تأثیر دارند.
بیاساس جهو  ،3آمیخره تیفیع بی موف ی .بازاریابی کرا دفاع م هس دارایضییب مسیی  0.44و
میشود
بهلحاظ آماری این فیضیهپذییفره 
م هار  tآن بیابی3.11اس.و 

بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمیخته بازاریابی کتب دفاع مقدس

مشخصههای بیازنهگی جهو نشاان مایدهاه دادهاای ایان پاژوهش باا

هیانطور که

ی
بیانگای اعرباار یافراههاا 
ساخرار عامقی و زییبنای نظیی پژوهش ،بیازشی مناسب دارد و این 
پژوهش از الگوی ساخراری اس.؛ بنابیاین ،آزمون فیضیات پزوهش از دقری مطقو بیخوردار
هسرنه

 فرضیه چهارم :تعدادی از عوامل بر آمیخته توزیع کتب دفاع مقدس تأثیر دارند.
بیاساس جهو  ،3آمیخره توزیع بی موف ی .بازاریابی کرا دفاع م هس دارایضاییب مسایی 0.39
میشود
بهلحاظ آماری این فیضیهپذییفره 
و م هار  tآن بیابی  3.48اس.و 
فیضیه اصقی این پژوهش«تعهادی از عوامل بی آمیخراه بازاریاابی کراب دفااع م اهستاأری ی
دارنه» با توجه به نرای پژوهش مورد تأییه قیار گیف .و این نریجاه باهدسا .آماه کاهتعاهادی از
عوامل بی آمیخره محصو  ،قیی ،.تیفیع و توزیع کرب دفاع م هس تأریی گذارهسارنه و ارتبااطشاا ن
یتوان نریجهگییی کیدیکی از عوامل تأرییگذار بایمیازا ن
بهصورت مثب .و مسر ی اس .بنابیاین ،م 

فیوش کرب دفاع م هس توجه به عوامل میبوط بهآمیخره بازاریاابی ایان کراب اسا .و کااهشیاا
افزایش کیفی .این عوامل اری مسر ی بی میزانفیوش این محصوالت خواهه داش ..
جمعبندی

ن
ههف از نوشرار حاضی بیرسی عوامل تأرییگذار بای آمیخراه بازاریاابی کراب دفااع م اهس وتعیای 
ق
اریگذاری عوامل هی یک از آمیخرههای بازاریابی بی فیوش این آراار و باهکاارگییی آنبایای رونا 
میتوان نریجهگیف .بایتاوجهی با ه
بازار کرب دفاع م هس اس .از یافرههای میبوط به این بیرسی 
کسبوکااردر ایان حاوز دارد باا توجاه با ه

هی یک از عوامل آمیخره بازاریابی تأریی منفی بی رونق
32
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نرای پژوهش ،در آمیخره محصو  ،توجه به محروای کرا ،بهروزرسانی مطالب کرا  ،اهیی .نامو
.گاذاری،
شهای گوناگونقییا 
رو 
عنوان کرا  ،نوع کاغذ مصیفی؛ در آمیخره قیی،.بهیگییی از 
ارائهشه ،ت سای بناهیمشارییان و ایجااد
قیی.های مخرق ومرناسب با کیفی .

ایجاد محصو با
تنوع در روش بیخورد با هی گیو ؛در آمیخره تیفیع ،توجه به بهیگیایی ازسیسار  اطاالعرساانی،
تبقیغ از طییق اینرین ،.نیایشکرا در تابقوی اعالناتکرابخانه ،تخفی قییری ،عیضاه کراا  در
یها ،چیهمان قفساه و ظااهی
کرا فیوش 
نیایشگا ؛ و در آمیخرهتوزیع ،توجه به سهول .دسریسیبه 
یتوانهبه موف ی .فیوش این آرار کیک کنه
یها و راهنیایی فیوشنهگان فیوشگاها ،م 
کرا فیوش 


پیشنهادها

از آنجا که مشخص شه عوامل آمیخره بازاریابی بی موف ی .بازاریابی کرب دفاع م هسماثری اسا،.
آنها ناکامی در فیوش کرب دفاع م هس را در پیخواهه شاه؛ از ایان رو،
بیتوجهی به هی یک از 

میشود 
پیشنهادهای عیقیاتی این تح یق به شیح ذیل ارائه 
آمیخته

پیشنهادها

ردیف
1

محصو 

بهروزرسانیمطالب ،اهیی.نام و عنوان کراا ،ناوعکاغاذ،شایو و
توجه به محروای کرا  ،

3

قیی .

4

تیفیع 

3

توزیع 

بهکاار رفراه ،قطاعکراا ،
کیفی .چاپ،طیاحیو وییاسراری مرن ،طیحرویجقه و روکش 
میتوانهباهموف یا .فایوش ایان
آراییوحیوفچینی وصحافی وجنس جقه کرا  


صفحه
آرارکیککنه .
قیی.گذاری بی میزان فیوش آرار تأرییگاذاراسا .و ناشایان

شهای گوناگون
رو 
بهیگییی از 
میتواننه با گزینش شایوهاای صاحیح قییا.گاذاری از نگاامشارییان ،بای میازان فایوش

قیی.هاای مخرقا 

میتوان ازطییق عیضه محصو با
محصوالتشان تأریی گذارنه هیچنین 

ارائهشه ،ت سی بناهی مشارییان و ایجااد تناوع در روش بیخاورد باا های
و مرناسب با کیفی .
گیو  ،شناساییمشرییان دائیای کاه وفادارناه ،تناوع کاالهاا و بهایگیایی از قییا .باهمثاباه
نشانهایبیای کیفی ،.بی موف ی .بازاریابی کرا دفاع م هس تأریی گذاش .

اطالعرسانی ،تبقیغ از طییق اینرینا ،.نیاایشکراا  در تاابقوی

توجه به بهیگییی از سیسر
اعالنات کرابخانه ،تخفی

قییری ،عیضه کرا در نیایشگا ،تبقیغ در مهارس ،تبقیاغ از طییاق

نشییههای تخصصی ،معیفی کرا از طییاقکاتاالو  و بیوشاور ،توضایحات پشا .جقاه،

تبقیغات رادیویی و تقویزیونی ،اههایرایگان کرا به افیاد بیجسره ،بیگزاری میاس رونیایی،
میتوانناه باه موف یا .فایوش
نشییههای عیومی ،

تبقیغ کرا در پش.جقه و تبقیغ از طییق
این آرارکیک کنه 
کرابفیوشیها ،بهیگیایی از

بفیوشیها ،چیهمان قفسه و ظاهی

توجه به سهول .دسریسی به 
کرا
میتواناه باه موف یا.
کانا صفی سطحی(خییه مسر ی ) و راهنیاییفیوشنهگان فیوشگاها 
فیوش آرار کیک کنه 
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