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بررسي نقش اجزای آميخته پيشبرد بر افزایش ميزان فروش فيلم
سيد کامران نوربخش
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بهاره شفيعي

چکيده
سينما بهعنوان هنري جذاب و پرمخاطب ،چنانچه موردحمایت جدي مدیران کشور قرار گيرد میتواند
بسيار درآمدزا باشد .هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی نقش و اولویتبندي «عناصر آميخته پيشبرد» بر
افزایش فروش گيشهاي فيلمهاي سينمایی است که عوامل آن عبارتاند از :تبليغات و آگهی؛ فروش
شخصی؛ بازاریابی مستقيم؛ روابط عمومی و پيشبرد فروش در افزایش فروش گيشهاي فيلمهاي سينمایی.
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردي و ماهيت و روش آن توصيفی است .جامعه پژوهش تماشاگران
فيلمهاي سينمایی سينماهاي تهران در بازه زمانی بهار  94است .با توجه به جامعه آماري ،نمونه برآوردشده
شامل  384نفر است .ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامه بود و سایر دادهها از طریق مرور مبانی نظري،
مطالعات سایر پژوهشگران و اینترنت جمعآوري شد .در این پژوهش براي بررسی و تحليل دادهها از روش
آمار توصيفی براي دستهبندي و تنظيم اطالعات خام ،جدولهاي فراوانی ،درصدها ،نمودارهاي فراوانی
متغيرهاي پژوهش و براي آمار استنباطی از آزمونهاي ميانگين ،تی تکنمونهاي استفاده شده است .با
توجه به نتایج ،روابط عمومی بيشترین تأثير را در افزایش فروش فيلمهاي سينمایی دارد و سایر عناصر
بهترتيب پيشبرد فروش ،تبليغات و آگهی ،فروش شخصی رتبه دوم تا چهارم و بازاریابی مستقيم رتبه پنجم
(کمترین تأثير) را به خود اختصاص داده است.
واژگان کليدی :آميخته پيشبرد ،گيشه ،فيلم سينمایی

تاریخ دریافت مقاله ،1393/1/17 :تاریخ پذیرش مقاله.1393/3/21 :
 .1استادیار  ،دانشکده مدیریت  ،واحد تهران مرکزي ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،تهران  ،ایران
 .2دانشجوي کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت  ،واحد تهران مرکزي  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،تهران  ،ایران
E-mail: Bahar.sh26@yahoo.com
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 .1مقدمه

امروزه سليقه و نياز مشتري بهدليل کثرت و تنوع مصرف به فرآیندي پيچيده و نااستوار مبدل شده
است؛ به همين دليل دانش بازاریابی بيش از پيش حساستر و پيچيدهتر شده است (حيدرزاده،
 .)1380بازاریابی مدرن چيزي بيشتر از توليد محصوالت خوب ،قيمتگذاري مناسب و سهولت
دسترسی مشتریان به کاال است .شرکتها به ارتباط با مشتریان خود نياز دارند و آنچه که باید
موضوع این ارتباط قرار گيرد ،نباید بر عهده بخت و اقبال گذاشته شود .مشتري ،نظر و سليقه او در
واقع علت و هدف نهایی توليد است .این سليقه بر اثر سالها کار و تجدیدنظر در توليد محصول
بروز میکند و درعينحال بسيار شکننده است؛ زیرا خریدار کسی است که هم قدرت انتخاب و هم
اختيار نخریدن دارد .یک محصول ممکن است از بزرگترین محصوالت موفق قرن باشد ،ممکن
است پيام تبليغاتی آن جذاب و افسونکننده باشد؛ اما اگر آن پيام در زمان مناسب و به افراد مناسب
رسانده نشود ،پيام شنيده نخواهد شد و محصول موردبیتوجهی قرار خواهد گرفت؛ درنتيجه فروش
نااميدکننده خواهد بود (حيدرزاده.)1380 ،
شرکتهایی موفق خواهند بود که بتوانند ارتباط بهتري با مشتریان خود برقرار کرده و رضایت
مشتریان بيشتري را جلب کنند؛ بنابراین دستيابی به هدف باال تنها از طریق بازاریابی صحيح که
همهروزه به نحوي با زندگی ما در ارتباط بيشتري خواهد بود ميسر و مقدور است و این امر نيز در
رسالت هنر بازاریابی یعنی درك نيازها و خواستههاي مشتریان و ارائه راهکارهاي مناسب براي
جلب رضایت بيشتر مشتري نهفته است .براي نيل به اهداف یاشده استفاده از عوامل آميخته و
عناصر پيشبرد امري ضروري و مهم محسوب می .شود این عوامل وظایف اجتماعی متعددي را به
عهده دارند که یکی از آن موارد تبليغات است .بدون شک چنانچه از این عنصر به نحو صحيح که
منطبق بر نيازهاي افراد جامعه در زمينههاي اقتصادي ،فرهنگی و سياسی باشد ،استفاده شود
میتواند پاسخگوي نيازمنديهاي جامعه و در مقابل هدایتگر بنگاههاي اقتصادي براي نيل به
اهداف تجاري خود باشد .ازآنجاکه موضوع پژوهش بررسی نقش عناصر آميخته پيشبرد بر افزایش
فروش گيشهاي فيلمهاي سينمایی است؛ بنابراین موضوع مهمی که در بازاریابی قدرت بررسی و
تحليل را به کارشناسان و متخصصان بازاریابی میدهد ،شناخت عوامل آميخته بازاریابی است؛
بنابراین پژوهشگر با تمرکز بر یکی از مهمترین مؤلفههاي آن که همان آميخته پيشبرد است به
کنکاش و بررسی بيشتري در این خصوص اقدام کرده است و با مطالعه زیرمجموعهها و ریزعناصر
این عامل به بررسی نقش آن بر ميزان فروش این محصول در سطح استان تهران پرداخته است.
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تعریفها
1

آميخته پيشبرد  :شامل ترکيبی ویژه از تبليغ ،فروش حضوري ،اجراي سياستهاي پيشبرد و
بهکارگيري روشهاي خاص در روابط عمومی و بازاریابی مستقيم است که شرکت میکوشد به
وسيله آن با افزایش تبليغات به هدفهاي بازاریابی نائل آید.
تبليغات :2هرگونه ارائه و عرضه ایدهها ،کاالها یا خدمات که یک واحد تبليغاتی ،فرد یا موسسه
مشخص انجام دهد که مستلزم پرداخت هزینه باشد (محمدیان.)1376 ،
روابط عمومی :3ایجاد مناسبات مطلوب با جوامع مختلفی است که با شرکت سروکار دارند از طریق
کسب شهرت خوب ،ایجاد تصویر ذهنی کلی مطلوب و برخورد مناسب یا برطرفکردن مسائل،
شایعهها ،حرف و حدیثها و وقایع نامطلوب (کاتلر و آرمسترانگ.)1391 ،
فروش حضوري :4فرآیند فروش به شکل فردي که شامل ارائه حضوري و فردبهفرد یک کاال از
یک فروشنده به یک خریدار است (.)Boon & Kurtz, 2007
پيشبرد فروش :5شامل انواع گستردهاي از ابزار ترفيعی است که براي برانگيختن واکنشهاي
قويتر یا سریعتر بازار طراحی شده است.
فروش گيشهاي فيلم :6تعداد بليتهایی که در دوره اکران به فروش میرسد.
آنونس و پيشپرده :7فيلم کوتاهی که سه یا چهار دقيقه براي معرفی و تبليغ یک فيلم آینده
ساخته و درهم میشود و معموالً شامل لحظههاي حساس و جذاب فيلم است .محدوده مکانی این
وسيله تبليغی ـ ارتباطی ،سالنهایی است که فيلم در آیندهاي نزدیک ،در آنها نمایش داده
میشود.
8
آگهی تلویزیونی  :نوعی آنونس که معموالً  10تا  15ثانيه و حداکثر یک دقيقه طول میکشد و
ضمن آن تصویرهایی با صداي فيلم و گفتار گوینده در کانالهاي تلویزیونی پخش میشود.
بيان مسئله پژوهش :چشمانداز بيست ساله کشور نشان میدهد که سمتوسوي حرکت کشور به سوي
توسعه و پيشرفت صنایع غيرنفتی است .بخش غيرنفتی موردتوجه جدي واقع شده و توسعه صنعت و
اقتصاد کشور در اولویت قرار گرفته است .آنچه امروز بسياري از کارشناسان اقتصادي به آن اعتقاد دارند
این است که دنياي آینده ،دنيایی متأثر از فرهنگ و خانواده خواهد بود و در این ميان هنرها میتوانند نقش
1. Promotion Mix
2. Advertising
3. Public Relation
4. Personal Selling
5. Promotion
6. Box office sale
7. Annonce/FR, Trailer
8. Teaser
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بسيار مهمی ایفا کنند .سينما بهعنوان هنري جذاب و پرمخاطب ،چنانچه مورد حمایت جدي مدیران کشور
قرار گيرد میتواند بسيار درآمدزا باشد؛ به عبارتی اگر وزارتخانههایی چون «اقتصاد و دارایی»« ،صنایع و
معادن»« ،علوم ،تحقيقات و فنآوري» و «آموزش و پرورش» ،مقوله فرهنگ و هنر کشور را جدي بگيرند،
در آن صورت نتایج چشمگير مادي و معنوي آن به جامعه و مردم تعلق خواهد گرفت .طبيعی است که باید
نگاه و دیدگاه فرهنگی و هنري در سایر وزارتخانهها و سازمانهاي کشور حاکم شود« .وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی» در تغيير نگاه مسئوالن اقتصادي و صنعتی کشور نسبت به فرهنگ و هنر تالشهاي خوبی
انجام داده است (باشگاه اندیشه)1390 ،

مسئله اصلی پژوهش ،بررسی نقش عناصر آميخته پيشبرد بر افزایش فروش گيشهاي فيلمهاي
سينمایی در سينماها است .این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که از ميان عناصر
آميخته پيشبرد کدام یک بيشترین تأثير را بر توسعه فروش این محصول دارد؟
با توجه به اینکه بررسی آميخته بازاریابی کليد اصلی فعاليتهاي بازاریابی در هر کسبوکاري
بهحساب میآید و انتظار میرود که با شناخت بيشتر زوایاي این فرآیند به نتایجی همچون فروش
بيشتر و در نتيجه رشد و توسعه این صنعت منجر شود؛ ازاینرو پژوهشگر بهمنظور دستيابی به
نتایج موردنظر در خصوص کسب موفقيت در زمينه فعاليتهاي بازاریابی که در جهت توسعه هنر
سينمایی کشور انجام میگيرد ،پژوهش خود را بر آميخته پيشبرد متمرکز ساخته است .این پژوهش
عوامل مؤثر بر فرآیند آميخته پيشبرد را موردبررسی قرار داده است تا بتواند با شناخت وضعيت
موجود ،راهکارهاي مناسب براي رفع مشکالت موجود و ایجاد تقاضا براي فيلمهاي سينمایی ارائه
کند.
اهميت موضوع :در ميان خبرهاي مرتبط با سينما در کشورم ایران ،در بيشتر مواقع یک خبر پيش
از بقيه به گوش میرسد« :روند نزولی استقبال مردم از سينما!» در سالهاي اخير بهرغم مشاهده
فروشهاي ميلياردي ،استقبال از سينما به لحاظ تعداد مخاطبان پيشرفت چندانی نداشته است.
دالیل مختلفی براي این وضعيت ذکرشده و هر یک از متوليان صنعت سينما (سرمایهگذاران،
سينماداران ،سينماگران ،قانونگذاران و غيره) به نظر خود بر هر یک تأیيد میورزند و پژوهشگر با
توجه به موضوع پژوهش ،ارتقاي پيشبرد را مدنظر قرار داده است تا با ارائه راهکارهایی براي جذب
مخاطب و به زعم آن افزایش فروش بپردازد .سهم عمده گردش مالی حيرتانگيز صنعت سينما در
کشورهاي توسعهیافته را میتوان مربوط به استفاده از دانش مدیریت و بازاریابی در تمام مراحل
خلق یک اثر سينمایی (از پيشتوليد تا اکران و پس از اکران) دانست .هدف از بازاریابی در صنعت
سينما همان هدف اصيل بازاریابی یعنی معرفی یک محصول و ویژگیهاي آن به مشتري با هدف
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ارضاي یک نياز مشخص است .در سينما محصول ،فيلم است و مشتري عموماً مخاطبی است که
بهطور بالقوه ممکن است بخشی از زمان فراغت خود را به سينما برود؛ بنابراین با توجه به موارد
گفتهشده سعی بر این است تا مشخص شود کدامیک از عوامل آميخته ارتقا بر معرفی محصول و
جذب مخاطب تأثير بيشتري دارد.
اهداف پژوهش :با توجه به موضوع موردنظر اهداف زیر مدنظر است:
 .1بررسی و تعيين نقش عناصر آميخته پيشبرد در افزایش ميزان فروش فيلمهاي سينمایی در
سينماها؛
 .2اولویتبندي عناصر آميخته پيشبرد در افزایش ميزان فروش فيلمهاي سينمایی در سينماها.
 .2مباني نظری پژوهش
آميخته بازاریابی ،مجموعهاي از متغيرهاي بازاریابی قابلکنترل که شرکت آنها را در بازار
هدف و براي ایجاد پاسخ موردنياز خود ترکيب میکند .این ترکيب شامل هر نوع اقدامی است که
شرکت بتواند براي کاالي خود و به منظور تحتتأثير قراردادن تقاضا ،انجام دهد و آنها را میتوان
در چهار گروه از متغيرهایی جمعآوري کرد که به  4pمعروف هستند و با نامهاي محصول ،قيمت،
مکان و تبليغات در شکل  1نشان داده شدهاند (اسماعيلپور)1384،؛
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محصول

قيمت

تنوع
كيفيت
طراحي
ويژگي
نام و نشان
بسته بندي
اندازه
خدمات
ضمانت

ليست قيمت
تخفيف
شرايط پرداخت
اعتبار
مشتریان
هدف

مكان

تبليغات

كانال
پوشش
محل فروش
موجودي
حمل و نقل

پيشبرد فروش
آگهي تجارتي
فروش شخصي
روابط عمومي
بازاريابي مستقيم
شکل  :1متغيرهای آميخته بازاریابي

مدل پژوهش :با توجه به چارچوب نظري ارائهشده میتوان دریافت که آميخته پيشبرد مانند سایر
عوامل نظير قيمت ،محصول و توزیع از جمله عوامل قابلکنترل بهحساب میآید؛ بنابراین هر بنگاه
توليدي و خدماتی میتواند از ابزارهاي پنجگانه آميخته درخصوص تبليغات و پيشبرد کاالي خود و
نهایتاً براي نيل به اهداف خود استفاده کند که کسب سود بيشتر و افزایش درآمد است؛ بنابراین در
پژوهش حاضر با بررسی هر یک از عوامل و عناصر آميخته پيشبرد (آگهی و تبليغات،
روابطعمومی؛ فروش حضوري؛ تبليغات پيشبرد فروش؛ و بازاریابی مستقيم) به بررسی نقش هر
یک از این عناصر در ميزان فروش فيلمهاي سينمایی در سطح کشور پرداخته میشود (شکل .)2
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شکل  :2مدل تحليلي ارتباط بين متغيرهای مختلف آميخته بازاریابي و تأثير آن بر ميزان فروش (محمدیان)1376 ،

فرضيهها یا سؤالهای پژوهش

سؤال اصلی :کدام یک از عناصر آميخته پيشبرد بيشترین تأثير را بر افزایش فروش فيلمهاي
سينمایی در سينماها دارد؟
فرضیهاي پژوهش حاضر که بر پایه سؤالهاي پژوهش پایهریزي شدهاند عبارتاند از:
فرضيه  :1تبليغات و آگهیهاي تجاري بيشترین تأثير را بر افزایش ميزان فروش فيلمهاي
سينمایی در سينماها دارد.
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فرضيه  :2اجزاي پيشبرد فروش ،دومين عامل مؤثر بر افزایش ميزان فروش فيلمهاي سينمایی
سينماها است.
فرضيه  :3زیرمجموعههاي روابط عمومی سومين عامل مؤثر بر افزایش ميزان فروش فيلمهاي
سينمایی سينماها است.
فرضيه  :4بازاریابی مستقيم و استفاده از فنون مختلف آن ،چهارمين عامل مؤثر بر افزایش ميزان
فروش فيلمهاي سينمایی سينماها است.
فرضيه  :5عناصر و اجزاي فروش شخصی کمترین تأثير را بر افزایش ميزان فروش فيلمهاي
سينمایی در سينماها دارد.
جامعه پژوهش:

قلمرو مکانی :سينماهاي شهر تهران.
قلمرو زمانی :اطالعات پرسشنامه در بهار  1394جمعآوري گردید.
قلمرو موضوعی :شناسایی اجزاي عناصر آميخته پيشبرد و سنجش تأثير هر یک از عناصر این
آميخته بر ميزان فروش فيلمهاي سينمایی
ابزار گردآوری دادهها :فرضيهها بهعنوان حدسها ،راهحلها و پاسخهاي احتمالی پيرامون مسئله
تحقيق مطرح میشوند .پژوهشگر باید با ابزارهایی دادههاي الزم را از جامعه (نمونه) آماري
جمعآوري کند و با تحليل ،پردازش و تبدیل آنها به اطالعات به آزمون فرضيهها بپردازد .براي
جمعآوري دادهها به ابزارهاي گوناگونی نياز است (خاکی:)1382 ،
الف) منابع دادههاي اوليه :از طریق پرسشنامه و مصاحبه؛
ب) منابع دادههاي ثانویه :از طریق مقالهها ،مجلهها کتابها ،آمارهاي منتشرشده ،پژوهشهاي
انجامشده و منتشرشده داخلی و خارجی و اینترنت ،دادههاي الزم جمعآوري شدند (فروغی و زارع،
.)1388
در این پژوهش ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامه بود که با توجه به مدل مفهومی پژوهش،
فرضيهها و مبانی نظري تدوین شد .روایی پرسشنامه با روش تعيين اعتبار محتوا و پایایی آن با
استفاده از آلفاي کرونباخ موردتأیيد قرار گرفت و در مواردي که مخاطب سواد خواندن و نوشتن
نداشت از روش مصاحبه نيز استفاده شد.
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متغيرهای پژوهش

متغيرهاي مستقل:
ـ تبليغات و آگهی؛
ـ پيشبرد فروش؛
ـ بازاریابی مستقيم؛
ـ روابط عمومی؛
ـ فروش شخصی؛
متغيرهاي وابسته:
ـ فروش.
 .3روش پژوهش

روش پژوهش حاضر ،توصيفی ـ پيمایشی بود که بهصورت مطالعه موردي بر مخاطبان
سينماهاي استان تهران تمرکز دارد و عناصر و متغيرهاي پژوهش را در چارچوبی مشخص توصيف
میکند.
جامعه آماری :جامعه آماري پژوهش مخاطبان سينماهاي تهران هستند.
نمونه آماری :روش نمونهگيري پژوهش حاضر بهصورت تصادفی ساده بود .با توجه به اینکه از
تعداد جامعه آماري و همچنين شاخصهاي ميانگين ،واریانس ،انحراف معيار متغيرهاي موردمطالعه
در جامعه آماري اطالعی در دست نبود؛ بنابراین براي تعيين حجم نمونه از فرمول برآورد نمونه بر
اساس نسبتها استفاده شد که در آن خطاي  به مقدار  0/05و خطاي  به مقدار 0/05
پذیرفته شده و تعداد نمونه 384 ،نفر تخمين زده شد.
فرمول برآورد نمونه به صورت زیر است:
) Z2 ( p  q
e2

n

 .4تحليل یافتههای پژوهش

بررسي فرضيهها :پژوهش حاضر از پنج فرضيه تشکيلشده که در زیر به بررسی آنها پرداخته
میشود:
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فرضيه اول :طبق جدول  ،1ميانگين نمره پاسخگویان در تبليغات و آگهیهاي تجاري از متوسط
نمره این مؤلفه (عدد  )3به شکل معناداري باالتر است؛ بدین معنا که ميانگين تبليغات و آگهیهاي
تجاري در حد باالتر از حد متوسط قرار دارد؛ بنابراین این مؤلفه در حد مطلوبی قرار دارد .با توجه
به اینکه ميانگين متغير زیرمجموعههاي روابط عمومی با ميانگين  3/7در رتبه اول قرار دارد .با
توجه به اینکه این فرض مبتنی بر اولویت اول متغير تبليغات و آگهیهاي تجاري است؛ بنابراین
تأیيد فرضيه اول رد میشود.
جدول  :1آزمون تي تکنمونهای تبليغات و آگهيهای تجاری
متغير

تبليغات و آگهیهاي
تجاري

تعداد

حد

نمونه

متوسط

384

3

ميانگين

انحراف

مقدار

استاندارد

T

آزادی

0/48

24/8

383

3/61

درجه

p-value

0/000

فرضيه دوم :طبق جدول  ،2ميانگين نمره پاسخگویان در اجزاي پيشبرد فروش از متوسط نمره
این مؤلفه (عدد  )3به شکل معناداري باالتر است؛ یعنی ميانگين اجزاي پيشبرد فروش باالتر از حد
متوسط قرار دارد؛ بنابراین این مؤلفه در حد مطلوبی قرار دارد .با توجه به اینکه این متغير در رتبه
دوم قرار دارد ،فرضيه دوم تأیيد میشود.
جدول  .2آزمون تي تک نمونهای اجزا پيشبرد فروش
متغير

اجزا پيشبرد
فروش

تعداد

حد

نمونه

متوسط

384

3

ميانگين

3/69

انحراف
استاندارد

0/76

مقدار T

درجه آزادی

p-value

17/7

383

0/000

فرضيه سوم :طبق جدول  ،3ميانگين نمره پاسخگویان در زیرمجموعههاي روابط عمومی از
متوسط نمره این مؤلفه (عدد  )3به شکل معناداري باالتر است؛ یعنی ميانگين زیرمجموعههاي
روابط عمومی در حد باالتر از حد متوسط قرار دارد؛ بنابراین این مؤلفه در حد مطلوبی قرار دارد .با
توجه به اینکه ميانگين متغير زیرمجموعههاي روابط عمومی با ميانگين  3/7در رتبه اول قرار دارد.
با توجه به اینکه این فرض مبتنی بر اولویت سوم متغير زیرمجموعههاي روابط عمومی است ،مورد
تأیيد قرار نمیگيرد و رد میشود.
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جدول  :3آزمون تي تکنمونهای زیرمجموعههای روابط عمومي
متغير

روابط
عمومی

تعداد

حد

ميانگي

انحراف

نمونه

متوسط

ن

استاندارد

384

3

3/7

0/59

مقدار T

درجه آزادی

p-value

24/6

383

0/000

فرضيه چهارم :طبق جدول  ،4ميانگين نمره پاسخگویان در بازاریابی مستقيم و استفاده از فنون
مختلف آن از متوسط نمره این مؤلفه (عدد  )3به شکل معناداري باالتر است؛ بدین معنا که
ميانگين بازاریابی مستقيم و استفاده از فنون مختلف آن در حد باالتر از حد متوسط قرار دارد؛
بنابراین این مؤلفه در حد مطلوبی قرار دارد .با توجه به ميانگين اینکه متغير عناصر و اجزاي فروش
شخصی با ميانگين  3/48در رتبه چهارم قرار دارد .با توجه به اینکه این فرض مبتنی بر اولویت
چهارم متغير بازاریابی مستقيم و استفاده از فنون مختلف آن دارد ،تأیيد نمیشود و فرضيه چهارم رد
میشود.
جدول  :4آزمون تي تکنمونهای بازاریابي مستقيم
متغير

بازاریابی
مستقيم

تعداد

حد

نمونه

متوسط

384

3

ميانگين

3/15

انحراف

مقدار

درجه

استاندارد

T

آزادی

0/97

3/13

383

p-value

0/002

فرضيه پنجم :طبق جدول  ،5ميانگين نمره پاسخگویان در عناصر و اجزاي فروش شخصی از
متوسط نمره این مؤلفه (عدد  )3به شکل معناداري باالتر است؛ بدین معنا که ميانگين عناصر و
اجزاي فروش شخصی در حد باالتر از حد متوسط قرار دارد؛ بنابراین این مؤلفه در حد مطلوبی قرار
دارد .با توجه به ميانگين اینکه متغير بازاریابی مستقيم و استفاده از فنون مختلف آن با ميانگين
 3/15در رتبه آخر قرار دارد .با توجه به این که این فرض مبتنی بر اولویت آخر متغير عناصر و اجزا
فروش شخصی دارد ،فرضيه پنجم رد میشود.
جدول  :5آزمون تي تک نمونهای عناصر و اجزا فروش شخصي
متغير

فروش
شخصی

تعداد

حد

نمونه

متوسط

384

3

ميانگين

3/48

انحراف
استاندارد

0/94

مقدار T

10/03

درجه
آزادی

381

p-value

0/000
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 .5نتيجهگيری و پيشنهادها

با توجه به نتایج ،عوامل مطرح در فرضيههاي پژوهش را نمیتوان بهطور مطلق و جداي از
یکدیگر بررسی کرد؛ بهعبارتدیگر تمامی عوامل آميخته پيشبرد ،بر فروش مؤثر هستند و میتوانند
بر یکدیگر تأثيرگذار باشند .در این پژوهش فرضيه اول ،سوم ،چهارم و پنجم رد و تنها فرضيه دوم
تأیيد شد .این نتيجه به این معنا نيست که فرضيههاي ردشده موردقبول نيستند (ميانگين تمام
متغيرها از سه باالتر بود و بنابراین تمام متغيرهاي پژوهش بر فروش تأثيرگذار هستند)؛ بلکه در
اولویتبندي تغيير یافتهاند که این تغييرات در جدول  6ارائه شده است.
جدول  :6اولویتبندی متغيرها
نام متغير
تبليغات و آگهی
اجزاي و عناصر پيشبرد فروش
زیرمجموعههاي روابط عمومی
بازاریابی مستقيم و استفاده از فنون مختلف
عناصر و اجزاي فروش شخصی

اولویتبندی فرضيه
1
2
3
4
5

اولویتبندی نتایج
3
2
1
5
4
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