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                          بررسي تحليلي نقش عوامل آميخته بازاريابي خدمات 
 در گسترش اينترنت پرسرعت در شهر تهران

 
 

 
 

: چكيده
 

ابعاد گوناگون علمي، كليه  ،اين تاثير. با ظهور اينترنت، بخش عظيمي از زندگي بشر دچار تحول گشته است
هاي يكي از گونه ADSLاينترنت پرسرعت . اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نظامي زندگي بشر را در بر گرفته است

آوري در ايران، دليل عمر كوتاه اين فنبه. وارد بازار ايران شده است 1383آوري است كه از سال پيشرفته اين فن
بنابراين، انجام پژوهش براي شناخت . زم در اين حوزه مهيا نگرديده استهنوز زيرساخت علمي پژوهشي ال

يابي به بررسي رابطه زمينه اي پيمايشي-گونهپژوهش حاضر به .باشدهاي مختلف اين موضوع امري ضروري ميجنبه
متغير ( ن با افزايش فروش اينترنت پرسرعت در شهر تهرا) يرهاي مستقلغمت( عوامل آميخته بازاريابي خدمات

نفري از كاربران اينترنت  150 اي بين نمونهبه منظور رد يا تاييد فرضيات اين پژوهش، پرسشنامه. پردازدمي) وابسته
روايي اين پرسشنامه قبال . دادند توزيع گرديدپر سرعت در شهر تهران كه جامعه آماري اين پژوهش را تشكيل مي

به تاييد ) PAP(هنما و مديرعامل يكي از شركت هاي داراي مجوز ندااز خبرگان از جمله استاد را يتوسط جمع
. رسيده بود

. گيري نيز از طريق آزمون آلفاي كرونباخ به تاييد رسيدپايايي ابزار اندازه
  سوم،باشد و فرضيات دوم وفرضيه اول تحقيق، مدعي وجود رابطه بين متغيرهاي مستقل با متغير وابسته مي

 آميخته بازاريابي خدمات كريستوفر الوالك را از ديد مشتريان دو بخش خانگي  و تجاري-اولويت هشت عامل 
 .سنجداداري مي

و آزمون فريدمن معنادار بودن رابطه بين متغيرهاي  t-studentپس از آزمون فرضيات اصلي از طريق آزمون آماري 
ه آميخته بازاريابي، قيمت، مهمترين عامل از مستقل با متغير وابسته به تاييد رسيده  و از ميان عوامل هشتگان

. ديدگاه مشتريان قلمداد گرديد
هاي مقتضي بدان پرداخته عالوه بر نتايج فوق، برخي نتايج جنبي نيز از اين پژوهش منتج گرديده است كه در بخش

. خواهد شد
 

ت بازاريابي، خدمات، اينترنت پرسرعت ، آميخته بازاريابي خدما: هاي كليديواژه
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مقدمه . 1
آوري نوين تاثير عميقي در زندگي گذرد، اين فناگرچه مدت زيادي از پيدايش مفهوم شبكه و اينترنت نمي

ترين وجوه تمايز اين تاثير، چنان درخور توجه است كه امروزه يكي از مهم. جاي گذاشته استبشر امروزي به
هاي بر اساس شاخص .باشدبه شبكه جهاني اينترنت ميكشورهاي توسعه يافته با ساير كشورها در ميزان دسترسي 

 توسط سازمان ملل متحد در برنامه تحليل توسعه فناوري ارتباطات و اطالعات در كشورهاي مختلف، ذكر شده
مثل ( توسعه كشورهاي درحال ،)مثل ايران، پرو، سوريه(كشورهاي در پي توسعه  كشورهاي جهان به سه گروه

) ايسلند آمريكا، مثل نروژ،(فناوري ارتباطات و اطالعات يافته يا پيشتاز دروكشورهاي توسعه )امارات متحده عربي
سرعت انتقال  .گرددترين شاخصها قلمداد ميكه شاخص دسترسي به اينترنت، يكي از مهم شوندبندي ميتقسيم

هاي خبري و اطالعاتي مختلف، كاربرد اين نوآوري را از مقاصد نظامي و علمي كان جستجو در پايگاهها و نيز، امداده
 )1386، يو تي پرتال بين المللي آي( .استترين نيازهاي اجتماعي بشر ارتقا دادهتا تسهيل در روزمره

باشد كه مزايايي همچون از اينترنت پرسرعت مي هاي دسترسي به اينترنت، استفادهترين روشيكي از پيشرفته
در اين . دنبال داردهاي پيشين را بهنشدن تلفن هنگام استفاده از اينترنت و سرعت باال نسبت به ساير روشاشغال 

تحقيق، عوامل تاثيرگذار بر گسترش استفاده از اينترنت پرسرعت در شهر تهران بر پايه نگرش آميخته بازاريابي 
  .گيرندخدمات، مورد بررسي قرار مي

 

 :اينترنت پرسرعتمفهوم .2

هاي هاي كابلي از طرف شركتعنوان راهي براي رقابت با تلويزيونه ب در ابتدا0F1»اي دي اس ال« ارتباطي  روش
هاي مسي قديمي سيمهدف از اين رقابت، انتقال همزمان تصوير و صدا بر روي همان زوج. مخابراتي شكل گرفت 

جو "توسط  1988اولين بار در سال ايده  اين .استشدهبال جهت برقراي ارتباط تلفني از آنها استفاده ميبود كه ق
باند در كنار سيگنال صداي آنالوگ و استفاده از دو فضاي وي با قرار دادن سيگنال پهن. مطرح شد "لچليدر

. صورت آنالوگ پرداختال و ديگري بهصورت ديجيتيكي به –فركانسي مختلف به انتقال همزمان صوت و تصوير 
 )1386، دي اس ال اطالع رساني رتالپ(

. كندباشد كه كاربر تلفن را به مركز مخابراتي متصل ميم مسي ميييم تلفن استاندارد، مبتني بر يك زوج سس
-است كه در سيستماين در حالي. گاهرتزهستندم 2هاي مسي داراي محدوده عبور فركانسي از صفر تا حدود سيم

شود و بقيه باند فركانسي بدون كيلوهرتز اين محدوده براي عبور صدا استفاده مي 4هاي تلفن شهري فقط از 
. باشداستفاده از اين فضاي بال استفاده براي انتقال اطالعات مي اينترنت پرسرعتهدف . مانداستفاده مي

و صداي آنالوگ 1F2»دي اس لم« نام جريان اطالعات اينترنت از طريق دستگاهي به سرعتاينترنت پرآوري در فن
اين دو جريان صوت و اطالعات در محل مشتري .گيرداز طريق مركز تلفن بر روي زوج سيم مشترك تلفن قرار مي

) 1386، مان منبعه( .شونداز هم جدا مي به وسيله يك فيلتر جداكننده

در  »دي اس لم«همانطور كه گفته شد براي دسترسي به اينترنت بر روي زوج سيم مسي تلفن، بايد تجهيزات 
اينترنت را بر روي زوج سيم مسي هدايت كند كه اصطالحا به   »دي اس لم«ده و انشعابي ازمركز مخابراتي نصب ش

دهنده خطوط پرسرعت در مركز مخابراتي هيزات شركت ارائهكه تجلذا تا زماني .شودات رانژه گفته مييلاين عم
 .نصب نشده باشد، امكان دسترسي به اينترنت براي كاربر مقدور نخواهد بود

 

 
                                                

1   : Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) 
2 DSLAM 

http://www.dslforum.org/�
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: در ايران اينترنت پرسرعتهاي چالش.3

2»پي سي ام«  -1.3 F

1 

واه بر خدمات اينترنتي، گ هاي ارائه دهندهاي و انجمن شركتصنفي رايانهشواهد موجود در سازمان نظام
هاي مخابراتي مناطق ارائه امكانات الزم توسط شركت هاي بسياري از سوي كاربران اينترنت در زمينه عدمشكايت

 .در شهر تهران است

شبكه مخابراتي كشور در بخش تلفن  توسعه ،وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات طبق برنامه چهارم توسعه،
هاي انجام شده در اين بخش كه يكي از فعاليت. قرار داده است تور كار خودهاي پيش در دسثابت و همراه را از سال

تعداد دايري  ند افزايش ضريب نفوذ تلفن ثابت وه اارتباطات با ارائه آمار و ارقام از آن دفاع كرد بارها مديران وزارت
 .استهخطوط دراين بخش بود

منتشر شده  1386ران كه در اوايل مرداد ماه سال مخابرات اي بر اساس آخرين آمار اعالم شده از سوي شركت
 خط تلفن ثابت در كشور مشغول به كار است كه از اين ميان، 558هزار و  990ميليون و  22است، در حال حاضر 

در كل كشور به خود  خط تلفن بيشترين تعداد متقاضيان را 675هزار و  802ميليون و  5تهران با دارا بودن 
.استاختصاص داده 14F

i ) ،1386ايتنا (

استاني توانستند ضريب نفوذ تلفن را در كشور افزايش دهند، اما استفاده  هاي مخابراتيكه شركت عالوه بر آن
تا اين روزها  هاي مرسوم جهاني نيز هستند باعث شدهها كه بنا به گفته مديران مخابراتي روشسيستم از برخي از

 آنكه نمي توانند از اينترنت پر سرعت ه خصوص در شهر تهران عالوه بربسياري از كاربران اينترنت در كشور و ب
3F» آپ دايل-« شيوه  استفاده كنند در استفاده از اينترنت به

 .هم با مشكل روبه رو هستند2

 هاي اخير به خصوص در مناطق مركزي شهر به جاي توسعه شبكه كابلي از شيوه خاصي بهسال مخابرات در
شيوه ظرفيت هر كابل به چندين  است كه در اينخطوط استفاده نمودهجهت افزايش ظرفيت  »پي سي ام«  نام

وگوي تلفني و انتقال صدا را پاسخگويي به نياز گفت اگرچه اين شيوه توان. شودخط تلفن ثابت اختصاص داده مي
براي  عتاينترنت پرسربه دليل تقسيم ظرفيت يك كابل امكان استفاده و اشتراك  كند، امابراي مشتركان فراهم مي

 .خطوط تلفن آنها با اين شيوه فراهم شده است، وجود نخواهد شد مشتركاني كه

 

 :در اكثر مراكز مخابراتي  اينترنت پرسرعت به كنندگانعدم دسترسي كليه ارائه -2.3

. باشدفرد بازار اينترنت پرسرعت تفاوت خرده بازارها از لحاظ وضعيت رقابتي ميهمهمترين ويژگي منحصرب
كند، تقسيمات مراكز را به خرده بازارهاي مختلف تقسيم مي اينترنت پرسرعتاز مهمترين عواملي كه بازار  يكي

با هفتاد و هشت مركز مخابراتي شناخته  دهدتشكيل ميشهر تهران كه قلمرو مكاني اين پژوهش را . مخابراتي است
ق هيچگونه دسترسي به اينترنت پرسرعت نداشته شود در حاليكه در زمان انجام اين پژوهش، برخي از اين مناطمي

بدين معنا،در بيشتر مراكز . انددهندگان اينترنت پرسرعت قرار داشتهو فقط بعضي از مراكز، تحت پوشش  كليه ارائه
مخابراتي تهران كاربران اينترنت پرسرعت ، حق انتخاب كمي دارند و بايد در انحصار يك شركت ارائه دهنده قرار 

                                                
1 Pulse-code modulation 
2  Dial-up 
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مشكالت محدوديت دسترسي به اينترنت پرسرعت  در مراكز مهم تجاري شهر تهران، ناشي از همين انحصار .بگيرند
.  است

 

محدوديت سرعت براي كاربران خانگي  -3.3

توانند به اينترنت كاربران شخصي نمي 12/7/1385طبق بخشنامه سازمان تنظيم مقررات راديويي از تاريخ 
مقررات طي دستورالعملي از  سازمان تنظيمدر تاريخ فوق، . سترسي داشته باشندد 128kbps پرسرعت باالتر از

واگذاري ارتباط سريع به كاربران شخصي، ضوابط  هاي ارائه دهنده اينترنت پرسرعت خواسته بود كه درشركت
 هاي، شركتشده ارائه 1385سال دستورالعمل كه در تاريخ دوازدهم مهر ماه  بر طبق اين. جديدي را رعايت كنند

PAP بدين ترتيب . اندشده منع 128هاي آنان، از دادن ارتباط به كاربران شخصي با سرعت بيش از نمايندگي و
ند، با جواب منفي درباره نكها مراجعه ميشركت مشتريان جديد كه براي گرفتن اشتراك اينترنت پرسرعت به اين

) 1386ايتنا، .( ردها را با خود به همراه دااي از نارضاينيگستردهاين موضوع موج  .ندردگمي هاي باالتر مواجهسرعت

 

: يبازاريابادبيات  ي برمرور.4
 

بازاريابي  -1.4

4Fفليپ كاتلر و گري آرمسترانگ

وسيله آن، افراد و بدانند كه بازاريابي را نوعي فرآيند اجتماعي و مديريتي مي 1
هاي خود را برآورده دله محصوالت و ارزشها با ديگران، نيازها وخواستهتوانند از طريق توليد، ايجاد و مباها ميگروه

) 21: 1383كاتلر، (     .سازند

5Fوارن كيگان 

6Fپيس"، استاد بازاريابي دانشگاه 2

: استآمريكا بازاريابي را چنين تعريف كرده "3

) 21:  380،كيگان( ».ازهاي محيطيبازاريابي عبارتست از فرآيند تمركز منابع و اهداف سازمان بر روي فرصتها وني«

يك سري تصميمات استراتژيك در چگونگي (و هم يك فرآيند)مداريشيوه مشتري(بنابراين بازاريابي هم يك مفهوم
. است )جلب رضايت مشتري

 

7Fبازاريابي خدمات -2.4

4 

هرچيزي كه بنحوي « تعريف ، محصول عبارتست از براساساي است، زيرا بازاريابي داراي دامنه بسيار گسترده
به شخص، سازمان، انگاره ، مكان ، خدمت و هرنوع فعاليتي كه بنوعي اين نياز «و  »اي را برآورده كندنياز يا خواسته

از تعاريف فوق چنان مستفاد مي گردد كه عرضه محصول در نتيجه . »گرددها را برآورده سازد اطالق مييا خواسته
اين مفهوم نه تنها بازاريابي محصول  .با مفهوم كامل و ابعاد گسترده آن دارد  ،زاريابينياز به بابا ابعاد مختلف آن 

                                                
1 Philip Kotler & Gary Armstrong 
2 Warren J.Keegan 
3 Pace 
4 Service Marketing 
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سازمانهاي خدماتي كه اصول بازاريابي را پذيرفته و طرحها بلكه بازاريابي خدمات را نيز شامل مي شود، بنابراين 
. اندايج مثبتي رسيدهاند ، به نتهاي خود را بر پايه عناصر آميخته بازاريابي بنا كردهوبرنامه

با توجه به اينكه ميزان استفاده از خدمات و اشتغال به كارهاي خدماتي در همه جوامع رو به افزايش است، هر 
يابد و تر باشد، بخش خدمات رشد بيشتري ميتر و رقابتيتر، تخصصيچه فعاليتهاي تجاري و اجتماعي پيچيده

نهاي خود در دنياي فعال و پر رقابت امروز با اصول بازاريابي خدماتي آشنا مديران ناگزيرند براي اداره بهتر سازما
. شده و از فنون بازاريابي در ارائه خدمات و ارضاي نياز مشتريان خود بهره گيرند

در حال . هاي اخير در اياالت متحده آمريكا، رشد شديد بخش خدمات بوده استهاي مهم ساليكي از مشخصه
رشد خدمات در اقتصاد جهاني از . دهد اخالص داخل اياالت متحده را بخش خدمات تشكيل ميتوليد ن% 74حاضر 

از اقتصاد در اروپا نيز بخش قابل توجهي . باشدالمللي ميارزش كل تجارت بين% 25تر است و معادل اين هم سريع
بعنوان مثال، آمارهاي . شوداهميت بخش خدمات به كشورهاي پيشرفته محدود نمياما . دهدرا خدمات تشكيل مي

و نيز نيمي از نيروي  )GDP(توليد ناخالص داخلي% 50ارائه شده توسط بانك جهاني حاكي از آنست كه بالغ بر 
) 22-21:  1381لوند، اعبد( .گرددكار شاغل در بسياري از كشورهاي آمريكاي التين به بخش خدمات مربوط مي

 

هاي خدمات طبيعت و ويژگي -3.4

كندو لزوما نامحسوس باشد و به عبارتست از هر عمل يا كاري كه يك طرف به طرف ديگر عرضه ميخدمت 
كاتلر، ( .توليد خدمت ممكن است به كاالي فيزيكي بستگي داشته باشد يا نداشته باشد. مالكيت چيزي منجر نشود

خدمات از نظر اينكه . سدر سبعضي از خدمات، مستلزم حضور مشتري است؛مانند حضور در كال  )506:  1382
-دهنده خدمات ميهمچنين اهداف ارائه. برطرف كننده نياز شخصي يا غير شخصي باشند با يكديگر تفاوت دارند
-عمده ترين ويژگيهاي خدمات كه بر برنامه. تواند انتفاعي يا غيرانتفاعي باشد ومالكيت آن خصوصي يا عمومي باشد

:  گذارد عبارتند از يهاي بازاريابي خدمات تاثير بسزايي م

8Fنامحسوس بودن

بنابراين قبل از . خدمات نامحسوس هستند و بر خالف كاالهاي فيزيكي قابل رويت نيستند :1
.  باشنداز اينكه خريداري شوند قابل مزه كردن، احساس شدن، شنيدن يابوييدن نمي

داركي هستند تا از كيفيت كنندگان از خدمات براي تعديل و كاهش ترديد خود در پي شواهد و ماستفاده
آنها با كسب اطالعات از كليه منابع موجود، استنباطهاي الزم را نسبت به كيفيت . خدمات اطمينان حاصل كنند

تر سازند دهندگان خدمات آنست كه اين شواهد و مدارك را هرچه غنيبنابراين وظيفه انجام. آورندخدمات بعمل مي
. و موارد نامحسوس را محسوس سازند

9Fناپذيريتفكيك

اگر خدمات توسط كسي انجام . رسندمصرف ميبطور معمول، خدمات همزمان با توليد به:2
كه مشتري نيز همزمان با توليد خدمت حضور دارد،  از آنجا. دهنده نيز بخشي از خدمت تلقي خواهد شدشود انجام

آيد و هر دو عامل يعني ابي خدمات بشمار ميدهنده خدمت حالت خاصي از بازاريتاثير متقابل فرد يا موسسه ارائه
. گذارنددهنده خدمات و مشتري بر پيامد خدمت تاثير ميارائه

10Fعدم مشابهت و تغييرپذيري

دهنده و محلي كه خدمت در كيفيت خدمات بدليل وابستگي به شخص ارائه :3
. توانند سه اقدام انجام دهندفي ميموسسات خدماتي براي اعمال كنترل كي. شود بسيار متفاوت استآنجا ارائه مي

                                                
1 Intangibility 
2 Inseparability 
3 Inconsistency 
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هاي هواپيمايي، بيمه و بانكها براي شركت. اول انتخاب، آموزش و استفاده از نيروي انساني شايسته و ورزيده است
دومين قدم، استانداردكردن . كنندارائه خدمات مناسب و كيفي ، منابع زيادي را صرف آموزش كاركنان خود مي

توان با تهيه نقشه و دستورالعمل فرآيند خدمات موردنظر اين امر را مي. سراسر سازمان است فرآيند انجام خدمت در
گام سوم، نظارت دقيق . در يك نمودار جريان كار با هدف شناسايي و تعيين نقاط ضعف در ارائه خدمت ترسيم نمود

هادات و تحريك مشتريان براي بر چگونگي رضايتمندي مشتري با استفاده از سيستمهاي بررسي انتقادات و پيشن
. شود تا نقاط ضعف آن برطرف شودرساني ضعيف شناسايي شده و كوشش مياز اين طريق، خدمت.باشدبازخورد مي

11Fغيرقابل ذخيره بودن

برخي پزشكان از بيماراني كه سر وقت حاضر نمي . خدمات را نمي شود انبار كرد :1
وقتي تقاضا يكنواخت . ر موعد مقرر آمده انجام معاينه، بوده استشوند حق ويزيت مطالبه مي كنند زيرا پزشك د

است، غير قابل ذخيزه بودن مشكل عمده اي محسوب نمي شود، اما زماني كه با نواسان در تقاضا مواجهيم، 
 )375-374:  1381روستا و ديگران ، ( . شوندموسسات خدماتي با مشكالتي روبرو مي

 

آميزه بازايابي خدمات   -4.4

تواند در ارتباط با بازار هدف و نيز براي آميزه بازاريابي خدمات شامل تمامي متغيرهاي است كه سازمان مي
مشخص شده و مورد تحليلي قرار ) بازار(زماني كه گروه خاص مشتريان. ارضاي تقاضاي بازار، آن را كنترل كند

در جهت برطرف كردن نيازهاي بازار بشكلي سودمند تواند بطور مستقيم فعاليتهاي خود را باشند، سازمان ميگرفته
. آغاز كند

رود، معموال به ساخته شده بكارمي هايراي بازاريابي كاالبمديران بازار هنگام بحث درباره استراتژيهايي كه 
الوالك و . كنندچهار عنصر استراتژيك؛ يعني محصول، قيمت، كانالهاي توزيع و روشهاي پيشبرد فروش اشاره مي

توانند مورد توجه قرار عناصر استراتژيك ديگري نيز در زمينه خدمات مي ايت معتقدند عالوه بر چهار عنصر مذكور،ر
12Fبراي رسيدن به اين منظور، ايشان الگوي آميخته بازاريابي خدمات. گيرند

را گيري متشكل از هشت متغير تصميم 2
 13F3»مانوسمك«و  »باتن«هاي نامه ظران ديگري بصاحبنهمچنين  )49: 1385، و رايت الوالك( .مطرح ساختند

 ) 49-47:  1999، مانوسو مك باتن( . الگويي متشكل از هفت متغير را مطرح نمودند

معتقدند كه مديران بايد باتوجه به منافع موردانتظار مشتريان ونيز عملكرد » الوالك و رايت« :محصول. 1
. را مشخص كنندو مجموعه اضافي خدمات آن) كاال يا خدماتاعم از (كاالهاي رقبا، ويژگيهاي محصول اصلي

  .شودكند، عنصر كاال ناميده ميبنابراين، تمام اجزاي عملكرد يك خدمت كه براي مشتريان ارزش ايجاد مي

نوع و ميزان خدماتي اشاره نيز معتقدند عامل محصول از آميخته بازاريابي در خدمات به» مانوسباتن و مك«
اين عامل به هماهنگي خدمات با ابزار هدف توجه . شوده در محدوده خاصي از فعاليت خدماتي عرضه ميكند كمي

. كنددارد و تقاضاي بازار و موقعيت رقابتي كيفيت خدمات عرضه شده را تعيين مي

يك هاي مختلفي كه مشتريان براي استفاده از منافع قيمت عبارتست از هزينه :هاقيمت و ساير هزينه. 2
هاي غيرمالي نظير زمان، تالش فكري، فيزيكي و شوندو شامل هزينه مالي و ساير هزينهمتحمل مي)خدمت(محصول

.  باشندنيز تجارب احساسي منفي مي

                                                
1 Inventory 
2 Integrated Service Management 
3 Bottem & Mc Manus 
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فاكتور زمان ومكان نيز مطرح شده است كه براي ارائه » الوالك و رايت«از نظر  ):موقعيت و توزيع(مكان. 3
و اين كار ممكن است باتوجه به . گيري شوديد درمورد مكان و زمان ارائه آن تصميمعنصر محصول به مشتريان، با

موسسات ممكن است خدمات . نياز داشته باشد) ياهردو(نوع خدمت ارائه شده، به كانال توزيع فيزيكي يا الكترونيكي
.  هاي واسطه ارائه دهندخود را مستقيما و يا ازطريق سازمان

آمريكا، انگليس و سوئيس در سطح كالن به لحاظ فعاليتهاي خدماتي در رديف » نوسماباتن و مك«از نظر 
موقعيت جغرافيايي نقش مهمي را در بخش خدمات ايفا مي . المللي را دارندكشورهايي هستند كه باالترين رتبه بين

كشتي راني بين  براي مثال؛ توان سنگاپور در تعمير كشتي از موقعيت جغرافيايي اين كشور در خطوط. كنند
موقعيت جغرافيايي سوئيس در دو سوي مسير تجارت اروپا ايجاد كننده . كندكشورهاي خاورميانه و ژاپن تبعيت مي

شرايط زماني نيز همانند موقعيت كشور . موقعيت براي آن كشور در مورد بعضي از خدمات وابسته به تجارت است
.  عنوان مركز تجاري و مالي كمك كرده استت قانوني اين شهر بهموقعيت لندن بين امريكا و آسيا به وضعي. است

در مقابل عنصر ارتقا و تشويق، الوالك و رايت ارتقا و آموزش را مطرح ):يا ارتقا و آموزش(ارتقا و تشويق . 4
فراهم كند،  دهند كه هيچ برنامه بازاريابي بدون يك برنامه ارتباطي موثر كه ارتقا و آموزش رااند و توضيح ميكرده

اي از ارتباطات، خصوصا ارتباطات با مشتريان در بازاريابي خدمات، بخش عمده. به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد
موزش دهد كه خدمات چه منافعي آباشد شركت به انها ممكن است ضرورت داشته. جديد، طبيعت آموختني دارد

 .دست آورد و چگونه در فرآيندهاي خدمات شركت نمودها را بهتوان آنهمراه دارد، كجا و چه زماني ميبراي آنها به
هايي چون تلويزيون، راديو، توان از طريق افرادي چون عاملين فروش و مربيان و يا از طريق رسانهارتباطات را مي

. اينترنت ارائه نمودت، تابلوهاي تبليغاتي، بروشورها و شبكهها، مجالروزنامه

ها، مبلمان داخلي، اندازها، اتومبيلها، چشمنظر الوالك و رايت، نماي ساختمانبه:عوامل فيزيكي. 5
هاي قابل رويت همگي شواهد محسوسي هستند شده و ديگر نشانهتجهيزات، كاركنان سازمان، عالئم، مطالب نوشته

.  دهندفيت خدمات يك سازمان را نشان ميكه كي

جاي واژه مشاركت، واژه افراد را آنان به. اندالوالك و رايت اين مضمون را با نام ديگري مطرح كرده :افراد. 6
تعامل شخصي مستقيم بين مشتريان و كاركنان موسسه بستگي دارد  انتخاب كرده و معتقدند بسياري از خدمات به

طبيعت اين روابط بر ادراك مشتري در مورد كيفيت خدمات . رايشگاه و يا خوردن غذا در رستورانمثال اصالح در آ
دهند، اغلب اوقات به تشخيص قضاوتي كه مشتريان در مورد كيفيت خدمات ارائه شده انجام مي. تاثير خواهد داشت

هاي قابل توجهي را جهت تالشموسسات خدماتي موفق، . شودها در مورد فرد ارائه كننده خدمت مربوط ميآن
گيرند و نه صرفا كاركناني كه در تماس مستقيم با مشتريان كار مياستخدام، آموزش و انگيزش كل كاركنان خود به

. هستند

اين افراد، شامل . كنندمانوس با افرادي است كه در ارائه خدمات نقشي را ايفا ميروي سخن باتن و مك
تواند در توفيق ارائه خدمات موثر نگرش و طرز برخورد كاركنان بدون ترديد مي. شوندكاركنان و ساير مشتريان مي

شكل جدي با مشتريان منطبق شود و در برخوردهاي آنان مورد توجه رفتار كاركنان در امور خدمات بايد به. باشد
. قرار گيرد

نظر آنان، ايجاد و ارائه به. دمات داردنقش مهمي در بازاريابي خ "فرآيند "به نظر الوالك و رايت، :فرآيند. 7
فرآيند، نمايانگر روش و شكلي است كه . باشدمناسب مي دعناصر كاال به مشتريان، مستلزم طراحي و اجراي فرآين

.  دهندكننده خدمات، كار خود را بر مبناي آن انجام ميهاي ارائهسيستم

-گونهردن نيازها و كمبودهاي مربوط به بازار است، بهمانوس، هدف عمده بازاريابي مشخص كنظر باتن و مكبه
ترتيب شامل طراحي فرآيند اين هدف به. اي كه ممكن است خدمات براي برطرف كردن نيازها طراحي شوند

دهد كه چگونه براي فراهم كردن خدماتي در نهايت، اين مسئله نشان مي. خدمات و چگونگي عرضه آن است
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توجهي به فرآيند بي. شتري، همه عوامل آميخته بازاريابي هماهنگ و منظم شده استمنسجم و با كيفيت براي م
از كارمندان بخش فروش كه بايستي بيشتر كار . شودخدمات به از بين رفتن كيفيت خدمات منجر مي

، )كارهايي نظير نظارت بر موجودي، كار دفتري، نگهداري از قيمت فروش و بسياري وظايف عملياتي ديگر(كنند
البته سيستم كاري نه تنها پاداشي در . العملي دوستانه و غيرمنفعل نسبت به مشتريان داشتتوان توقع عكسنمي

سرعت عمل، بدون . دهد، بلكه اصوال اجازه انجام چنين كاري را نيز به كارمندان نخواهد دادمقابل چنين كاري نمي
. اخالل در كيفيت، معيار اصلي در موفقيت است

وري و كيفيت نام بهرهعالوه بر عناصر هفتگانه قبلي، الوالك و رايت عنصر ديگري به :وري و كيفيتهبهر. 8
تواند اين دو هيچ موسسه خدماتي نمي. وري و كيفيت دوروي يك سكه استنظر آنان بهرهبه. اندرا مطرح كرده

تحت كنترل باشد ومديريت با هوشياري عمل  هاوري بيشتر بايد هزينهبراي بهره. عنصر را جداي ازهم درنظر بگيرد
شود، اقدام هايي كه موجب ناراحتي و عدم رضايت مشتريان و يا كاركنان ميجهت نسبت به كاهش هزينهنمايد و بي

بخشي در كاال و ايجاد وفاداري در مشتريان كنند، براي تنوعرا تعريف ميكيفيت خدمات، چنانچه مشتريان آن. نكند
گذاري جهت بهبود كيفيت، بدون درك مناسبي از تناسب بين بايد توجه داشت كه سرمايه. اهميت است بسيار حائز

) 1384عاملي، (  .خطر اندازدها، ممكن است سودآوري يك موسسه را بهافزايش درآمدها و هزينه

: روش تحقيق .5

يابي خدمات در حوزه دسترسي اين پژوهش، از نوع كاربردي است، چراكه درصدد بررسي وضعيت آميخته بازار
اينكه ارائه اينترنت به عنوان يك خدمت مطرح مي باشد، از ه بنابراين با توجه ب .باشدبه اينترنت پر سرعت مي

  .ادبيات بازاريابي خدمات بدين منظور بهره گرفته شده است

ي است كه در آن هدف يابروش تحقيق حاضر بر اساس روابط بين متغيرها ، بر حسب روش همبستگي و زمينه
دنبال اندازه و حد آن نيز ه اصلي مشخص كردن رابطه بين دو متغير كمي است كه عالوه بر بررسي وجود رابطه ،ب

. باشدمي

گيري،تصادفي دهند و روش نمونهجامعه آماري اين پژوهش را كاربران اينترنت پر سرعت شهر تهران تشكيل مي
. باشدده از اينترنت و مبتني بر منطق اختصاص بهينه ميبندي شده بر اساس نوع استفاطبقه

ها و اطالعات مورد نياز تحقيق از مصاحبه ،منابع اينترنتي، مطالعات كتابخانه اي در اين پژوهش براي گردآوري داده
 . و پرسشنامه استفاده شده است

سواالت عمومي نيز به . است اي ليكرت طراحي شدهسواالت پرسشنامه به صورت بسته و با مقياس پنج درجه
.  انداي مطرح شدهصورت چند گزينههجز يك مورد كه به صورت باز پرسيده شده است در بقيه موارد ب

و نيز كارشناسان بازاريابي و فروش و مدير عامل  اندر اين پژوهش طرح اوليه پرسشنامه به وسيله مشاور :روايي
. اصالح قرار گرفت و اعتبار آن بوسيله ايشان تاييد شد مورد بررسي و PAPيكي از شركتهاي محترم 
ها منجر به تغييراتي در سوالها هاي انجام شده بر روي پرسشنامهدر مرحله آزمايشي و پس از آنكه بررسي :پايايي

نفر تكميل گرديد كه آلفاي كرونباخ  35 حجمگرديد، پرسشنامه نهايي طراحي شد و توسط گروه نمونه كوچكي به 
. گرديد 7285/0برابر با بوطه مر

 
درصد مطلوب است مي توان گفت كه اين آزمون از اعتبار بااليي  70با توجه به اينكه معموال اعتبار باالتر از 

در مرحله نهائي آلفاي كرونباخ مجددا محاسبه شد و اعتبار آزمون  ها براي كل پرسشنامه. برخوردار است 
.     بدست آمد αr=7029/0برابر
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                   هاروش تجزيه و تحليل داده. 6
 

اعم از جنسيت، سن، (در تجزيه و تحليل توصيفي اطالعات ابتدا ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان
رد بررسي قرار گرفته، به دنبال آن، به طور كامل مو) ميزان تحصيالت، شغل و موقعيت استفاده از اينترنت پر سرعت

شاخص هاي آماري مربوط به هر يك از سواالت پرسشنامه و متغيرهاي تحقيق در پرسشنامه پژوهش يعني 
با وري محصول، قيمت، زمان و مكان توزيع، تبليغات و اطالع رساني و آموزش، افراد، شواهد فيزيكي، فرآيند و بهره

 .محاسبه شدآماري استفاده از روشها و آزمونهاي 
 

سوال اصلي اول تحقيق  -1.6
 
آيا عوامل آميخته بازاريابي خدمات با ميزان فروش اينترنت پرسرعت رابطه معناداري دارند؟  

0H  :بين عوامل آميخته بازاريابي  با گسترش فروش اينترنت پرسرعت  ارتباط معني داري وجود ندارد .
1H :بين عوامل آميخته بازاريابي  با گسترش فروش اينترنت پرسرعت  ارتباط معني داري وجود دارد .

  3:0 µH 
3:1 ≥µH 

 
تك نمونه  Zيا  tجهت تعميم نتيجه ميانگين محاسبه شده از نمونه بدست آمده به كل جامعه آماري از آزمون 

به طور كلي جهت مقايسه ميانگين نمره پاسخ دهندگان در هر متغير با حد متوسط .  شده است اي استفاده
. استفاده كرد Zيا  tپرسشنامه مي توان از آزمون آماري 

حداقل در   Zدر صورتي كه تفاوت بين ميانگين محاسبه شده و حد متوسط پرسشنامه مثبت بوده و آزمون 
صورت مي توان نتيجه گرفت كه وضعيت متغير يا دار باشد، در اينمعني)  α=0.05(درصد  95سطح اطمينان 

شاخص مورد بحث مثبت است و يا به عبارتي ميزان اهميتي كه استفاده كنندگان در هنگام درخواست خدمات 
ميانگين محاسبه شده  اما چنانچه. اينترنت پرسرعت براي متغير مذكور قايل هستند، در حد زياد و خيلي زياد است

كمتر ويا برابر با حد متوسط باشد حاكي از كم اهميت بودن اين عامل در تصميم گيري كاربران جهت استفاده از 
. باشدخدمات اينترنت پرسرعت مي

دهد در مورد هفت عامل از عوامل هشتگانه بازاريابي خدمات، چون تفاضل ميانگين و نتايج بررسي ها نشان مي
باشد، نتيجتا فرض صفر باشد و نيز سطح خطا يا احتمال رد فرض جايگزين برابر با صفر ميمثبت مي حد متوسط

-اطمينان در حد بسيار بااليي ارزيابي مي% 99رد شده و ارتباط اين عوامل با گسترش فروش اينترنت پرسرعت با 
رد لذا فرضيه تحقيق در سطح اطمينان هد فيزيكي، دليلي براي رد فرض صفر وجود نداااما در مورد عامل شو. شود
. رسدبه تاييد نمي% 95
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مربوط به عوامل آميخته بازاريابي خدمات  Zاطالعات آماري و آزمون  جدول شماره يك-

انحراف  ميانگين تعداد متغيرها
 معيار

 خطاي
 Z df استاندارد

درجه آزادي 
P 

سطح خطا 

 000/0 149 206/76 01572/0 19250/0 1978/4 150محصول 

 000/0 149 432/65 02843/0 34815/0 86/4 150قيمت  

هاي دسترسي آسان به نمايندگي
 000/0 149 562/16 04347/0 53244/0 72/3 150فروش و فروش مجدد 

 000/0 149 356/18 03123/0 38284/0 5733/3 150ارتقاء،  اطالع رساني و آموزش 

وضعيت برخورد پرسنل شركت با 
مشتريان 

150 4067/4 73363/0 05990/0 483/23 149 000/0 

 156/0 149 -427/1 02920/0 35758/0 9583/2 150شواهد فيزيكي 

 000/0 149 159/26 03574/0 43776/0 9350/3 150فرآيند ارائه خدمت 

 000/0 149 045/17 02014/0 24670/0 3433/3 150كيفيت و بهره وري 

 
 

تحقيق  سوال اصلي دوم -2.6
 

هاي توزيع، ارتقاء وآموزش، پرسنل، شواهد فيزيكي، آيا بين ميزان تاثير ويژگيهاي محصول، قيمت، كانال 
فرآيند ارائه خدمت و كيفيت و بهره وري بر ميزان فروش اينترنت پرسرعت در خرده بازارهاي كاربران خانگي و 

اداري تفاوت معني داري وجود دارد؟  تجاري-
0H :هاي توزيع، ارتقاء وآموزش، پرسنل، شواهد فيزيكي، فرآيند بين ميزان تاثير ويژگيهاي محصول، قيمت، كانال

ارائه خدمت و كيفيت و بهره وري بر ميزان فروش اينترنت پرسرعت تفاوت معني داري وجود ندارد 
1H :هاي توزيع، ارتقاء وآموزش، پرسنل، شواهد فيزيكي، فرآيند ت، كانالبين ميزان تاثير ويژگيهاي محصول، قيم

. ارائه خدمت و كيفيت و بهره وري بر ميزان فروش اينترنت پرسرعت تفاوت معني داري وجوددارد
  

876543210 : µµµµµµµµ =======H  
min :1H 21 µµ ≠  

 
به اين پرسش اساسي است كه كدام يك از عوامل هشتگانه داراي بيشترين  به عبارتي محقق درصدد پاسخگويي

. باشدتاثير بر ميزان فروش اينترنت پرسرعت مي
به منظور پاسخگويي به اين پرسش نيز از آزمون فريدمن استفاده شده است كه نتايج آن در جدول زير قابل 

. باشدمشاهده مي
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تاثير عوامل آميخته بازاريابي خدمات  مقايسه ميزان  جدول شماره دو-

بر  ميزان فروش اينترنت پرسرعت 

 خطاي استاندارد ميانگين رتبه ميانگين ها )عوامل( متغيرها

 0157/0 1978/4 06/6 محصول
 0284/0 8600/4 55/7 قيمت

 0435/0 7200/3 75/3 كانال توزيع

 0312/0 5733/3 51/3 تبليغات

 0599/0 4067/4 27/6 پرسنل

 0292/0 9583/2 53/1 شواهد فيزيكي

 0357/0 9350/3 76/4 فرآيند

 0201/0. 3433/3 58/2 بهره وري

 
ANOVA Chi Sqr. (N = 150, df = 7) = 748.670 p =0.00 

(شود، مجذور كايطور كه مالحظه ميهمان
2χ ( 99ن در سطح اطمينا 7محاسبه شده با توجه به درجات آزادي 

بدين ترتيب فرض صفر آماري مبني بر عدم تفاوت تاثير عوامل هشتگانه . معني دار است) α=0.01(درصد
مشخص مي گردد كه عوامل هشتگانه مذكور بر گسترش فروش اينترنت پرسرعت در اين سطح اطمينان رد و 

با توجه به ميانگين رتبه ها باشند و در اين ميان آميخته بازاريابي خدمات بر فروش اينترنت پر سرعت موثر مي 
.  استفروش اينترنت پر سرعت موثرترين عامل در گسترش  قيمتمشخص مي گردد كه 

هاي هر خرده بازار استوار است، لذا در اين قسمت به بررسي اين از آنجايي كه تاكيد اين پژوهش بر شناسايي اولويت
. ته خواهد شدها در هر خرده بازار پرداخاولويت

 
مقايسه ميزان تاثير عوامل آميخته بازاريابي خدمات بر    جدول شماره سه-

ميزان فروش اينترنت پرسرعت در خرده بازار كاربران خانگي 

 خطاي استاندارد ميانگين رتبه ميانگين ها )عوامل( متغيرها

 0236/0 4.1733 5.99 محصول

 0395/0 4.8667 7.58 قيمت

 0513/0 3.7867 3.99 كانال توزيع

 0470/0. 3.5600 3.42 تبليغات

 0715/0 4.4267 6.29 پرسنل

 0429/0 2.9867 1.57 شواهد فيزيكي

 0556/0 3.8833 4.61 فرآيند

 0296/0  3.3233  2.55 بهره وري

 
ANOVA Chi Sqr. (N = 75, df = 7) = 371.454 p =0.00 
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باشد و پس ازآن وضعيت برخورد پرسنل ت براي كاربران خانگي ميشود كه قيمت داراي بيشترين اهميمشاهده مي
. عامل ويژگيهاي محصول نيز در جايگاه سوم قرار دارد. در رتبه دوم قرار دارد

: شودمشاهده مي زيرتجاري در جدول  هاي كاربران اداري-نتايج مربوط به اولويت
 

 
زاريابي خدمات  مقايسه ميزان تاثير عوامل آميخته باجدول شماره چهار-

تجاري  بر  ميزان فروش اينترنت پرسرعت در خرده بازار كاربران اداري-

 خطاي استاندارد ميانگين هارتبه ميانگين )عوامل( متغيرها

 0206/0. 2222/4 13/6 محصول
 0411/0 8533/4 53/7 قيمت

 0697/0 6533/3 51/3 كانال توزيع

 0414/0 5867/3 59/3 تبليغات

 0966/0 3867/4 24/6 پرسنل

 0396/0 9300/2 49/1 شواهد فيزيكي

 0445/0 9867/3 90/4 فرآيند

 0274/0 3633/3 60/2 بهره وري

 
 

ANOVA Chi Sqr. (N = 75, df = 7) = 379.599 p =0.00 
 

وم  باشد و محصول از جايگاه داداري مي ترين عامل براي كاربران تجاري-مشابه نظر كاربران خانگي قيمت مهم
. باشدكمترين اولويت نيز متوجه شواهد فيزيكي مي. برخوردار است

 
بوسيله . باشدها در كل بازار و دو خرده بازار كاربران حقيقي و حقوقي مي، بيانگر رتبه ميانگينزيرجدول 

هر بخش، اداري را شناخته و براي  توان حساسيت خرده بازارهاي كاربران خانگي و تجاري-اطالعات اين جدول مي
. اي طراحي نمودآميخته بازاريابي ويژه

 
اداري بازار  هاي دو زير مجموعه خانگي و تجاري-رتبه ميانگين جدول شماره پنج -

 
رديف 

 
عامل 

رتبه ميانگين ها 
كاربران تجاري اداري كاربران خانگي كل بازار 

 13/6 99/5 06/6 محصول 1
 53/7 58/7 55/7 قيمت 2
 51/3 99/3 75/3 كانال توزيع 3
 59/3 42/3 51/3 تبليغات 4
 24/6 29/6 27/6 پرسنل 5
 49/1 57/1 53/1 شواهد فيزيكي 6
 90/4 61/4 76/4 فرآيند 7
 60/2 55/2 58/2 بهره وري 8

           
 99/0باشد رد شده و فرضيه تحقيق با ها ميدر نتيجه فرض صفركه بيانگر عدم اختالف بين ترتيب اولويت      

ادعاي مهم ترين اولويت در مورد كاربران خانگي كه محصول . اطمينان به عنوان يك فرضيه صحيح حفظ مي گردد
  .پذيرداداري اين امر صورت مي شود اما در مورد كاربران تجاري-باشد رد نمي
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: وپيشنهادات گيرينتيجه. 7
 

: هاي آماري پژوهشپيشنهادات مرتبط با يافته -1.7
 

: پياده سازي نظام قيمت گذاري با رويكردي علمي به منظور يافتن قيمت بهينه براي مشتريان. 1
دهنده هاي ارائهبا توجه به اين كه قيمت، مهمترين عامل در گسترش اينترنت پرسرعت ارزيابي شده است،شركت 

ا، رقابت و فايده از ديدگاه هخدمات به طراحي سيستم قيمت گذاري بهينه با رويكردي مبني بر سه جنبه هزينه
. شوندمشتري فراخوانده مي

هاي آموزشي به منظور ايجاد نگرش مبتني بر فرهنگ مشتري مداري در كليه سطوح ارائه برنامه. 2
: پرسنلي و مديريتي

از آن جايي كه هزينه بدست آوردن يك مشتري جديد، چندين برابر هزينه حفظ مشتري موجود است و با در نظر 
هايي با هدف ايجاد تن اين يافته ارزشمند كه سازماني كه مشتري مدار نباشد محكوم به نابودي است ارائه برنامهگرف

.  گرددنگرش مشتري مدار توصيه مي
: بهبود مستمر كيفيت خدمات. 3

بر  اي در گسترش خدمات اينترنت پرسرعت برخوردار است وبا توجه به نظرات كاربران، محصول از اهميت ويژه
. گردددهندگان پيشنهاد ميهاي محصول به ارائهپايه يافته جنبي اول پژوهش بهبود ويژگي

 
: هاي مطالعات اكتشافيپيشنهادات مرتبط با يافته. 2.7

 
: سيمهاي ارتباطي بيسازي و استقرار روشپياده. 1

و  P.C.Mستفاده از اينترنت نظير با توجه به گسترش فزآينده مشكالت فني در زيرساخت تلفني مورد نياز براي ا
اي براي تواند به عنوان گزينهآوري كه به زيرساخت كابلي نيازمند نباشد، ميفيبر شدن خطوط، استفاده از يك قن

البته . نمايداين راه حل، مشكل غير رقابتي بودن مراكز مخابراتي را نيز مرتفع مي. گريز از تهديدات فوق مطرح باشد
. باشدباشد نياز به مطالعات استراتژيك بيشتري مياين راه حل كه در واقع نوعي تنوع همگون ميبراي استقرار 

: بهبود فرآيند ارائه خدمت. 2
هاي نتايج مطالعات اكتشافي حاكي از بروز نارضايتي برخي از مشتريان از فرآيند ارائه خدمت توسط شركت

اند اما به اشتباه، در زمان اني كه سرويس خود را به موقع شارژ كردهعنوان مثال، كم نيستند كاربربه. باشدذيربط مي
يا كاربراني كه جزو مشتريان وفادار يك شركت هستند و توقع دارند هنگام تسويه حساب . اندقطعي قطع شده

.  ماهانه، به آنان فرصت بيشتري براي شارژ داده شود
دهنده هاي ارائهايتي كاربران، از اشغال بودن تلفن شركتبهبود فرآيند ارائه خدمات همچنين باعث كاهش نارض

.  خدمات خواهد شد
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Analytical study  
The role of service marketing mix in expanding 

 Rate of ADSL sales in Tehran 
  
 

 
 

 
 

Abstract 
Internet had a great effect on human life. This effect includes several scientific 
economical cultural social and militarily aspects. It has also affected on daily life. 
High speed internet like ADSL is one of advanced kinds this technology which 
entered Iran in 2004 due to short age of this technology in IRAN.  There is no 
scientific infrastructure. Hence research for recognition of several aspects of this field 
is necessary. 
This research with survey and Scaling methods to evaluate relationship between 
factor of service marketing mix (independent variable) and increase in sales of high 
speed internet in Tehran (dependent variable). Approving or disapproving of 
hypothesizes; a questionnaire was distributed among a sample including 150 people. 
They were high speed internet users. The validity of questionnaire was proved by 
professor and director of a firm which had PAP certification. Reliability of research 
tool was proved by test of alpha Chronbach. 
The first hypothesis of research claims the relationship between independent 
variables and dependent variable and the second and third hypothesis evaluate eight 
factors of marketing mix in Christopher lovelock with view of costumers in tow field 
of home user versus residential and commercial. 
After testing main hypothesis by T student and Friedman test, relationship between 
independent variable and dependent variable is proved, and from eight factors in 
marketing mix, the price from costumers view was the most important factor.   
In addition to above results, other alternative results are extracted from this research 
and in related parts will be illustrated. 
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