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 اليمنية ن مستوى تسويق خدمات شركات االتصاالتينترنت في تحسدور اإل
 عينة من عمالء شركة يمن موبايل آلراءدراسة ميدانية 

 

ىاين سادلني بلعفري د.                                      خالد زلمد الكلدي             د.                   
 أستاذ مشارك بقسم إدارة األعمال                                   أستاذ مساعد بقسم إدارة األعمال           

 حضرموت، جامعة كلية العلوم اإلدارية                                 جامعة حضرموت ،كلية العلوم اإلدارية      

 :الملخص
. ة مين موبايلنرتنت يف ربسن مستوى تسويق خدمات شركدور اإلذل التعرف على إيهدف ىذا البحث 

حافظة فراد مدينة ادلكال دبأ فرًدا من( 161جابات عينة من عمالء الشركة بلغت )إمن خالل ربليل وذلك 
ادلفرتض ذلذه الدراسة  ادلرجح احلسايبربع بدرجة تفوق ادلتوسط وقد مت قبول فرضيات البحث األ .حضرموت
ت يستخدم بدرجة متوسطة يف ربسني نرتنن اإلأىم النتائج أومن  .قياس ليكرت اخلماس دل وفًقا( 3وادلقدر )

ا ن شركة مين موبايل سبلك موقعً أسفرت النتائج أها وتوزيعها، كما تسعريىا وتروغليف نشطة خدمات االتصال و أ
بعرض  هنا تقومألبيع خدماهتا، كما  (وبايل)ريــال م ا يسمىم تطبيقً هنا تستخدأية، كما ا متوسط الفاعللكرتونيً إ

لكرتونية احلكومية والتجارية لرتويج عن خدماهتا وغريىا من النتائج ادلتضمنة يف مضمون نافذىا يف ادلواقع اإل
تلفة من خدمات االتصال نواع سلبتقدمي أاالىتمام  ضرورة عدة أعلها: البحث، وقد قدمت الدراسة توصيات

العمالء واقرتاحاهتم ادلرتبطة  بشكاوىاالىتمام و ، ل على تطويرىا باستمرارتتناسب مع شرائح اجملتمع، والعم
 ،لكرتوينوين وتفعيلها على موقع الشركة اإللكرت وتوفري طرق متعددة للدفع اإل ادلقدمة من الشركة، باخلدمات

 .وغريىا من التوصيات ،ليوإلكرتونية ادلؤدية نشر سلتلف الروابط اإل، و لكرتوينالتوسع يف نشر موقع الشركة اإلو 
 :المقدمة
التسويقية اليت تسلكها الشركات  تكبريًا يف تغيري االسرتاتيجيا  ي اإلنرتنت يف وقتنا احلاضر دورًايؤد

ا، تعدت بكثري تلك ادلختلفة وخاصة شركات االتصاالت اخللوية، إذ مكنها من تقدمي خدمات كثرية لعمالئه
اخلدمات اليت كانت تقدمها يف السابق، قبل ظهور شبكة اإلنرتنت، وادلتمثلة باالتصاالت الصوتية فقط، 

يف كيفية  عمالءىاإرسال معلومات معينة تساعد فشبكة اإلنرتنت سبكن شركات االتصاالت اخللوية من 
من دفع أي مستحقات مالية عرب  لو السماحمكانية ، وإلكرتويناإل ماحلصول على اخلدمات ادلطلوبة عرب بريدى

طرح شكواىم بللعمالء  ، كما أصبح بإمكان شركات االتصاالت وعرب موقعها اإللكرتوين السماحنرتنتاإل
تقدمها ذلم، كما مكنت شبكة اإلنرتنت شركات واستفساراهتم ادلرتبطة بفئات خدمات االتصال اليت 
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اخلاصة اليت تساعدىا على عرض وبيع خدماهتا ادلختلفة لعمالئها االتصاالت من استخدام التطبيقات 
 ادلختلفني.

نرتنت يف ربسني خدمات االتصال اليت للتعرف على أثر استخدام اإل ا البحثىذ جاءفقد ومن ىنا 
يف ىذا  ظلوذًجا مين موبايل لالتصاالت شركة، وألجل ذلك مت أخذ ات االتصاالت اخللوية اليمنيةتقدمها شرك

وكذا التعرف على درجة  ،إحدى الشركات الرائدة يف خدمات االتصاالت ادلتميزة يف اليمنالبحث، كوهنا 
اليت تقدمها الشركة،  هاوتوزيع ىاوتسعري  نرتنت يف أنشطتها التسويقية ادلختلفة كرتويج اخلدماتاإل تطبيق خدمة

 ضلو االفضل. ا التسويقيةسياساهت ذل تطويرإلة من التوصيات هتدف ومن مث تقدمي مج
 

 مشكلة البحث:
ت اخللوية م، وازداد استخدامو مع دخول شركات االتصاال1996نرتنت يف اليمن عام أ استخدام اإلبد

ا يف تقوم أربع شركات مينية للهاتف زلمول بتقدمي خدماهتا ادلختلفة لعمالئهالعمل يف السوق اليمين؛ إذ 
ىذه الشركات  نرتنت يف اليمن. ومنمي خدماهتا اإللكرتونية على خدمة اإليف تقد اليمن، وتعتمد اعتمادا كلًيا

سها  . إال أن ىذه الشركات وعلى رأ (1)( مليون مشرتك8)ـ   ذباوز عدد ادلشرتكني فيها الشركة مين موبايل اليت
عن االنقطاع  بشكل عام، فضاًل  يف اليمن وبطئها نرتنتا من ضعف خدمة اإلشركة مين موبايل تعاين كثريً 

االمر الذي أصبح ُمْدرًَكا لدى عامة الناس فضاًل عن  م2015وبالتحديد منذ العام  لإلنرتنتادلتكرر 
مر سيكون لو انعكاس على خططها واسرتاتيجياهتا وبرارلها التسويقية ادلوجهة خواصهم، والشك أن ىذا األ

نرتنت يف ربسني اإل ؤديوا حقيقة الدور الذي ين ىذا البحث سيكشف لنإف يووبناء عل لعمالئها ادلختلفني.
ولقد قام  ذل اآلن .تحديات إذي مازال يكتنفو الكثري من التسويق خدمات االتصاالت يف الشركات اليمنية ال

 كما يأيت:إذل رلموعة من األسئلة   يتفرعواحد  صياغة مشكلة البحث يف تساؤل رئيسالباحثان ب
 اليمنية. شركة مين موبايلاالتصاالت يف تسويق خدمات  نرتنت يف ربسني مستوىدور اإل ما 

 :يةت، نطرح األسئلة الفرعية اآلولإلحاطة أكثر باإلشكالية
 اليمنية ؟ .شركة مين موبايل يم خدمات االتصاالت يف نرتنت يف ربسني مستوى تصمما دور اإل 
 اليمنية ؟ .شركة مين موبايل نرتنت يف ربسني مستوى تسعري خدمات االتصاالت يف ما دور اإل 
 اليمنية ؟ . شركة مين موبايلنرتنت يف ربسني مستوى توزيع خدمات االتصاالت يف ما دور اإل 
 اليمنية ؟.شركة مين موبايل نرتنت يف ربسني مستوى ترويج خدمات االتصاالت يف ما دور اإل 
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 :فرضية البحث
 ، ميكننا صياغة الفرضية اآلتية:  ئلةية البحث وربديدىا على شكل أسبعد بلورة إشكال     

شركة يمن في  هاتسويقو  في تحسين خدمات االتصاالت لإلنترنت ذو داللة إحصائية يوجد دور "
 " .3 وزونكبر أو يساوي قيمة الوسط الحسابي المأاليمنية بمستوى  موبايل

 ومن ىذه الفرضية الرئيسة السابقة ميكن اشتقاق الفرضيات الفرعية اآلتية:
 شركة مين يف ربسني مستوى تصميم خدمات االتصاالت يف  لإلنرتنت ذو داللة إحصائية يوجد دور

 .3أو يساوي قيمة الوسط احلسايب ادلوزون  كربأاليمنية دبستوى  موبايل
  شركة مين يف ربسني مستوى تسعري خدمات االتصاالت يف  لإلنرتنت ذو داللة إحصائيةيوجد دور

 .3أو يساوي قيمة الوسط احلسايب ادلوزون  كربأاليمنية دبستوى  موبايل
  شركة مين موبايليف ربسني مستوى توزيع خدمات االتصاالت يف  لإلنرتنت ذو داللة إحصائيةيوجد دور 

 .3أو يساوي قيمة الوسط احلسايب ادلوزون  كربأاليمنية دبستوى 
  شركة مين االتصاالت يف يف ربسني مستوى ترويج خدمات  لإلنرتنت ذو داللة إحصائيةيوجد دور

 .3أو يساوي قيمة الوسط احلسايب ادلوزون  كربأاليمنية دبستوى  موبايل
 :بحثأىداف ال

 :أيتتتمثل أىداف البحث يف ما ي
من خالل التطرق إذل  عرب اإلنرتنت نرتنت والتسويقالتعرف على اجلوانب النظرية ادلتعلقة بكل من اإل - (1

 رلموعة من ادلفاىيم ذات العالقة هبذه ادلواضيع  . 
بغرض توضح  مستوى الدور الذي  تها،ودراس مين موبايل االتصاالت ةعمالء شرك عينة من راءآربليل  - (2

، لتوضيح الرؤية أمام من يهمو األمر جبوانب القوة ةنرتنت يف تسويق خدمات ىذه الشركيلعبو اإل
 نرتنت . التسويق عرب اإلوالضعف يف

تساعد يف إعطاء صورة واضحة عن ادلستوى  واالقرتاحات اليت ميكن أن توصياتتقدمي مجلة من ال -  (3
نرتنت يف ربسني مستوى خدمات االتصاالت يف اجلمهورية اليمنية وتقدمي ادلقرتحات الذي يلعبو اإل

 لالرتقاء بالتسويق اخلاص هبذه الوسيلة  ضلو األفضل.
 ة البحث:أىمي

 تكمن أعلية البحث يف النقاط اآلتية:
يعترب موضوع ىذا البحث من ادلوضوعات احليوية اليت تتناول دور اإلنرتنت يف ربسني خدمات  -1

 االتصال، واليت يندر توفرىا يف مكتبتنا اليمنية على وجو اخلصوص.
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ميدانية إلثراء أحباثهم ادلرتبطة بتقينات حثني وادلهتمني دبعلومات نظرية و تزود ىذه الدراسة سلتلف البا -2
 اإلنرتنت ودورىا يف تطوير تسويق خدمات االتصال.

تقدمي مجلة من التوصيات وادلقرتحات اليت نأمل أن تفيد الشركة ادلبحوثة وتطوير نشاطها التسويق   -3
 عرب اإلنرتنت.

لة يف رلال االتصال لتحسني تقدم ىذه الدراسة معلومات قد تفيد الكثري من الشركات ادلماثلة العام -4
 عمليات تسويق خدماهتا عرب اإلنرتنت وتطويرىا. 

 مجتمع البحث وعينتو:
، وقد مت أخذ يتكون رلتمع البحث من سلتلف ادلشرتكني يف خدمات االتصال لشركة مين موبايل اليمنية

 وذلك يف مدينة ادلكال فقط . ىذا البحث كعينة إلجراء( مفردة  200)
 المعلومات: تم االعتماد على المصدرين اآلتيين:مصادر جمع 

جنبية د على سلتلف ادلراجع العربية واألمت كتابة اجلانب النظري ذلذا البحث باالعتما المصادر الثانوية: -1
 . ذات العالقة دبوضوع البحثادلتوفرة 

 يث مت توزيع، حمت إعداد قائمة استبيان لغرض مجع ادلعلومات ادليدانية للبحث :وليةالمصادر األ -2
غري صاحلة  خران بعضها وإلغاء البعض اآلة اسرتدادىا وفحصها مت فقد( استبانة، وأثناء عملي200)

 حصائ . ( استبانة صاحلة للتحليل اإل161)( استبانة، وقد تبقى 39بإمجارل ) للتحليل اإلحصائ 
الدراسة على عينة من عمالء شركة مين موبايل ادلوجودين يف مدينة ادلكال دبحافظة  طُبقت :حدود الدراسة

 م.2020يوليو/ –م 2019حضرموت اليمنية، وأصلزت ىذه الدراسة يف الفرتة بني يونيو/
 :الدراسات السابقة

 :أيتكما ي  حبثنا ىذاسات السابقة ادلتعلقة دبوضوع استعراض بعض الدرا ميكن
فاق ـ دراسة نترنت في سوريا )الواقع واآلم( بعنوان: التسويق عبر شبكة اإل0222ا )دراسة: السق -1

 :(2)نترنت(تطبيقية على منظمات القطاعين العام والخاص المرتبطة عبر شبكة اإل
 نرتنتشبكة اإلها إلقاء الضوء على خدمات نم ،الدراسة إذل ربقيق عدد من األىداف ىدفت ىذهو 
حمللية يف سوريا مع . كما هتدف إذل دراسة الواقع التسويق  لدى ادلنظمات اويقيةمن الناحية التس هاومنافع

 على ادلنظمات احمللية التجارية عدم قدرة أعلها عدة نتائج وقد توصلت الدراسة إذل .نرتنتدخول شبكة اإل



 

311 

 (5) م. الرقن التسلسلي2020 ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د.خالد زلمد الكلدي، د.ىاين سادلني بلعفري ... مستوى تسويق خدمات شركات االتصاالتنينرتنت يف ربسدور اإل

ادلعلوماتية للبدء يف ية نرتنت عن طريق مؤسسة االتصال واجلمعموقع ذلا على شبكة اإلو ص صفحات يزبص
 لكرتوين بشكل سليم. التسويق اإل

 :(3)نترنت في التسويق المباشر بين منشآت األعمال( بعنوان: دور اإل0222دراسة: مبارك )  -0
منشآت نرتنت يف عملية التسويق ادلباشر بني لتعرف على التأثري الذي يلعبو اإلإذل ا دراسةال تىدف
 منشآتغلابية ملموسة من قبل إ اثارً آلإلنرتنت أعلها إن عدة  سة إذل نتائجوقد توصلت الدرا األعمال.

ادلعوقات اليت  ، كما أبرزت الدراسة وجود بعضاهتا للتسويق ادلباشر فيما بينهااألعمال فيما يتعلق دبمارس
منشآت األعمال رلملها قانونية أو فنية، كما أوضحت نرتنت يف التسويق ادلباشر بني تكتنف استخدام اإل

وقد مت تطبيق الدراسة  ،منشآت األعمالا يف أنشطة التسويق ادلباشر بني ا حيويً دورً  ؤدينرتنت تن اإلأالدراسة 
 ادلصرية . نشآتعلى عينة من ادل

     والء الزبائن  خدام المزيج التسويقي وأثره علىــم( بعنوان واقع است0228دراسة: أبو منديل ) -3
 (4)من وجهة نظر الزبائن في قطاع غزة ": –شركات االتصاالت الفلسطينية  –"دراسة حالة 

اخلدمة، التسعري، الرتويج، التوزيع( يف شركة ى واقع استخدام ادلزيج التسويق )ىدفت الدراسة للتعرف عل
ن ادلزيج أالزبائن. وخلصت الدراسة إذل الء ثر استخدام ادلزيج التسويق  على و أو  ،االتصاالت الفلسطينية

غلايب ويليب احتياجات الزبائن، ولكن بدرجات إالفلسطينية  التسويق  الذي تقدمو شركة االتصاالت
اخلدمة، التسعري، الرتويج، التوزيع(، حيث تقدم ) ومستويات سلتلفة لكل عنصر من عناصر ادلزيج األربعة

حدث اخلدمات العادلية يف رلال االتصال وتكنولوجيا أا يتالءم مع اخلدمات ادلتنوعة دبالشركة العديد من 
 ادلعلومات .

نترنت في مجال تسويق الخدمات )دراسة حالق قطاع : دور اإل(5)بعنوان م(0211) عالية دراسة: -2
 االتصاالت(. 

وقد توصلت النتائج اإلحصائية  نرتنت يف مؤسسات االتصاالت اجلزائرية.وىدف البحث إذل إبراز دور اإل
نرتنت كاستخدام ذباىات احلديثة يف التسويق باإلخدمة االتصاالت زلل الدراسة ال يعمل هبا وفق اال إذل أن

على كل من  لإلنرتنتنو ال يوجد تأثري وأ، هاوتصميم احلاسوب والتقنيات األخرى يف إنتاج خدمة االتصال
نرتنت يف ؤسسات تستعني بإفرازات تقنيات اإلن ادلأا أيضً  ينت الدراسةب ، كماهاوتوزيع ري خدمة االتصالتسع

 لكرتونية .ادلواقع اإل اإلعالن عن خدماهتا عرب
 :(6)بعنوان Bakeir and other (2009)دراسة  -5

 Applying E-marketing Methodologies In The Mobile Industry: The Case of Orange, Jordan:                                                              
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 :لكرتوين يف قطاع اذلواتف ادلتحركةعنوان تطبيق منهجيات التسويق اإلوهتدف ىذه الدراسة اليت جاءت ب
لكتـروين ادلستخدمة من قبل شركة أورنج، كـما ستـراتيجية التـسويق اإلاللتعــرف على  ،األردنب أورنج حالة

ا ا إذل مساعدة شركة أورنج الكتساب اخلربة من أنشطة الدول األخرى وادلنظمات األخرى فيمىـدفت أيضً 
لكرتوين كأداة فعالة الكتساب االستفادة من استخدام التسويق اإل يةلكرتوين، ومعرفة كيفيتعلق بالتسويق اإل

 ،نرتنتعدد قليل من مستخدم  اإليوجد هبا ن السوق األردنية أتنافسية. وقد توصلت الدراسة إذل ميزة 
 اآلنلكرتونية اإل عمالباألالشركة من القيام  علىات القليلة ادلقبلة، لذلك البد ولكنها ستكون واعدة يف السنو 

 وزلاولة جذب الزبائن .
  Internet Marketing Indian Telecom Sector :(7)بعنوانGoni (2010)  دراسة  -6

نرتنت ادلتعلق خبدمات اذلاتف احملمول يف إجراء ربليل معمق للتسويق عرب اإلواذلدف من ىذه الدراسة ىو 
نرتنت  ، وكذا تقييم لفهم أعلية شبكة اإلنرتنت يف فاعلية أعمال ادلنظمةاعلة التسويق عرب اإلمس ةمعرفو  ،اذلند
ىائلة للنمو،  ن سوق االتصاالت اذلندية ما زالت سبتلك إمكانياتأة تسويق. وقد توصلت الدراسة إذل كقنا

ن نرتنت، ألن ذلا وجود على اإلن الشركات ربتاج أن يكو أفاض الكثافة اذلاتفية يف البالد. و ويعزى ذلك إذل اطل
  ذلك ىو أفضل وسيلة شلكنة جلذب الزبائن .

 :الجانب النظري
 نترنت:اإل

وعرب  (8)،الكرتونيً إة هبم إن غالبية األفراد يف عادل اليوم احلديث ػلصلون على الكثري من ادلعلومات اخلاص
 ذلؤالءلوصول لنرتنت من أىم الوسائل أو األدوات إن دل تكن أعلها اإل شبكة نرتنت. لذلك أصبحتوسيلة اإل

كرب لتزويد أنرتنت كأداة تسويقية يتيح للشركات فرصة كما إن استخدام اإل .عمالءاألفراد من ادلستهلكني أو ال
ت والتطورات التكنولوجية والفعليني بأحدث ادلعلومات حول ادلنتجات واخلدماادلاليني من العمالء احملتملني 

ن تفعل ذلك بأقل التكاليف ادلمكنة، أا بلكرتونيً إنرتنت اجملال أمام الشركات اليت تتعامل ... ويتيح اإلوالبحوث
ساليب الورقية اليت يغنيها عن إجراء تعامالهتا التجارية وفق األ فهو ،طائلة نرتنت يوفر أموااًل حيث إن اإل
نرتنت يسهل على العمالء إمكانية احلصول ن استخدام اإلإ كبريين. عالوة على ذلك، فا ومااًل تكلف جهدً 

 .(9)على معلومات عن ادلنتجات واخلدمات واإلعالنات واألسعار والتسليم وخدمات ما بعد البيع وغريىا 
األسواق العادلية، وقدمت ذلا فرصة  نرتنت مكنت الشركات من الوصول إذلاإلشبكت كما إن  

إذل أىم وسيلتني للتسويق عرب  . وميكن التطرق(10)لتخصيص اسرتاتيجياهتم والعروض بطريقة دل يسبق ذلا مثيل 
 :أيتنرتنت كما ياإل
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وقسم  ،وػلتوي على زلرك حبث ،يتفاعل مع الزائر اديناميكيً  لكرتوينالبد أن يكون ادلوقع اإلالموقع:  -1
.   فعن طريقو ميكن (11)رة دخول وصفحات استطالع ومقرتحاتخاص باألعضاء، لو كلمة مرور وشف

ن الفرصة سوف تذىب إ غلد موقع الشركة أثناء البحث فالوصول لعدد كبري من ادلستخدمني، فالعميل إذا دل
 .(12)ألحد ادلنافسني  

أعلية من  يف العادة أفضل أو أكثر لكرتوينربيد اإلن التسويق عرب الأيعتقد البعض  :لكترونيالبريد اإل -0
 عميللكرتوين عادة ترسل إذل الاإل . فرسائل التسويق ادلرسلة عرب الربيد(13) لكرتونية نفسهاالتسويق يف ادلواقع اإل
بأنو مهم وزلل تقدير من قبل الشركة ادلرسلة  للرسالة  عميليؤدي يف العادة إذل شعور الباالسم، وىذا ما 

 تسويقية .ال
 التسويق: 
ن يف و واالقتصادي ،ل أفالطون وأرسطون مثو فقد مارسو الفالسفة اليوناني ،اشلارسة التسويق قدمية جدً إن 

. ومع ذلك برز ادلفهوم  و على السلوك التسويقآدم مسيث ودافيد ريكارد أفكار عكستان ، حيثوقت الحق
 . (14)سنة يف بداية القرن العشرين  100فقط قبل  الرمس  للتسويق

يشعر العمالء حبيث التسويق ىو عملية ربديد احتياجات العمالء وتلبيتها على ضلو مقبول لكال الطرفني، 
 .(15) احتياجاهتم والوفاء هبا بسعر عادل معرفةمت  أنو

 من Neil Borden بوردن نيلىو األستاذ )الذي يعين ادلزيج التسويق (  Ps4إن أول من قدم رمز 
 ، إذBusiness reviewمفهوم ادلزيج التسويق   يف رللة بيزنس ريفيو بعنوان   ويف مقال، وذلك جامعة ىارفارد

وصف رلموعة متنوعة من عناصر التسويق ادلختلفة اليت غلب أن تأيت ىو لن مصطلح ادلزيج التسويق  أرأى 
 .(16) ا إلنتاج خطة تسويقية فعالةمعً 

 نترنت:التسويق عبر اإل
 :نرتنت كما يأيترق إذل أىم عناصر التسويق عرب اإلميكن لنا التط

اليت تعرض أو  ،النشاطات وادلنافع اليت تعرض للبيعلتسويق األمريكية اخلدمة بأهنا  عرفت مجعية ا: الخدمة -1
غري زلسوسة وسبثل اذلدف  نا اخلدمات بأهنا نشاطات معرفة ولكوتعرف أيضً . (17)  الرتباطها بسلعة معينة

 نشآتجلو سياسات ادلألش ء اليت تعمل من واخلدمة ى  ا .(18)لتعامل ما غرضو ربقيق رضا الزبائن الرئيس
العنصر احلقيق  والوحيد يف عناصر التسويق الذي يستفيد منو ادلستهلك  د. كذلك فه  تعهاوخطط ادلختلفة

 بشكل مباشر .
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مة ادلنافع اليت ػلصل عليها ادلشرتي أو ادلستهلك بالقيم النقدية مواءعملية    :يعرف السعر بأنو التسعير: -0
. ويعترب عنصر التسعري من أىم العوامل أو العناصر اليت تؤثر على تسويق السلع (19)اليت ميكن أن يدفعها 

يف األسواق ادلستهدفة ادلختلفة، وحجم  أو اخلدمة واخلدمات، فعلى أساسو تتحدد طبيعة الطلب على السلعة
ادلبيعات واألرباح ادلتوقع احلصول عليها، كما يؤثر على سياسات التسويق األخرى ادلتعلقة بتصميم السلعة أو 

 اخلدمة وتوزيعها وتروغلها.
 ن هبدف جعل طالب اخلدمة أنو يع األنشطة اليت يقوم هبا العامل: تشمل مجتوزيع اخلدمات: التوزيع -3

ات وكفاءة التوزيع على وتتيح شبكة اإلنرتنت أرخص اخليار  .(20)يرغب باحلصول عليهاػلصل على ادلنافع اليت 
، وبالتارل ربقيق وفورات يف يات توزيع منتجاهتا عرب اإلنرتنتلشركات الربرلاإلنرتنت. على سبيل ادلثال، ميكن 

 .(21)ادلوجود يف األسواق عرب احلدود  اآلناالتصال والدعم التقين تكون تكاليف إضافية. وميكن دلراكز 

ىو ذلك اجلزء من االتصاالت اليت تتكون من رسائل الشركة واليت هتدف إذل ربفيز الوع ، الترويج:  -2
. وقد بذلت زلاوالت عدة من خالل قطاعات (22)واالىتمام، والشراء للمنتجات واخلدمات ادلختلفة

ا، وبشكل أكثر ربديدً  ،بني مصاحل مستخدم الكمبيوتر وتفضيالتو التكنولوجيا والتسويق للتغلب على اذلوة
 منرتنت ومجع حملات عن مصاحلهم وتقدمي اإلعالنات اليت تروق لتفضيالهتربديد ادلستخدمني على شبكة اإل

 .(23)اخلاصة 
 :اليمنية شركات االتصاالت

 ىذه اجلسور بني الناس وبني مة لبناءهمأصبحت الشركات اليت تقدم خدمات االتصاالت ادلتنقلة وسيلة 
وميكن تشبيو ، وذلك من خالل امتالكها لتكنولوجيا ادلعلومات. (24)الشركات، بغض النظر عن موقعهم

لكرتونية أو قد يقض  إلتحويل ادلؤسسة احلالية دلؤسسة  تكنولوجيا ادلعلومات باحلريق الذي قد يعط  طاقة
ا يف القدرات التنافسية لبعض ادلؤسسات  كبريً جدنا ربواًل على ادلؤسسة بالكامل. فف  العقدين السابقني و 
ونستعرض فيما يأيت الشركات اليمنية العاملة يف رلال  .(25)بسبب توظيف تكنولوجيا االتصاالت وادلعلومات

 خدمات االتصال وى :
 :سبأفون
تقوم بتزويد العمالء  ،م كشبكة اتصاالت خلوية واسعة ادلدى2001نطلقت شركة سبأفون يف فربايرا

% 68ن تغط  آلاوى   ،تضم الشركة مخسة شركاءو  ،بأحدث التقنيات يف رلال خدمات االتصاالت اذلاتفية
يف ادلستقبل. مناطق جديدة أماكن و  ذلإتعمل على مواصلة رلهوداهتا لتصل مهورية و من التوزيع السكاين يف اجل
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ىا ؤ االتصاالت العادلية ك  يبقى عمالع رلموعة من شركات من اتفاقيات التجوال م ادً وقد أبرمت الشركة عد
إظهار ): خدمة الكاشف وتضم رلموعة من اخلدمات منها ،م مع الوطن يف مجيع أضلاء العادلاتصال دائ على

انتظار ادلكادلات، وضع ادلكادلات يف حالة انتظار، ربويل ادلكادلات، خدمة الرسائل القصرية  ،(ىوية ادلتصل
 .(26)، باقات الرسائل القصرية وغريىا من اخلدمات األساسية واإلضافية األخرىMSN عرب الـ
 :MTN Yemenشركة 

  ؛كشركة مساعلة زللية ودولية لتصبح اخليار األول للمجتمع  م2000 سبتمربيف  MTN Yemen تأسست
من  اجزءً اليت أصبحت (Spacetel Yemen) ربت االسم التجاري  (GSM)ــمزودة خلدمة ألكوهنا شركة 

م 2006العادلية يف سبتمرب ( (MTNستكوم ويومن مث مت االندماج بني رلموعة إنف ،رلموعة إنفيستكوم
 ،رلموعة اتصاالت متعددة اجلنسيات ى  MTNرلموعة و  .MTN Yemen إذل Spacetel Yemen لتتحول

من أفريقيا يف سعيها بعد أنطاقها إذل  ومنذ ذلك الوقت اتسع، م1994عام تأسست يف جنوب أفريقيا يف 
وتقدم الشركة رلموعة من  ،شركة إذل تغطية مجيع أجزاء اليمنادلستمر لتطوير األسواق الناشئة. وتعمل ال

 .(27) مورغباهت هائعمالاخلدمات اليت تليب احتياجات 
 :شركة يمن موبايل

وى   ،ـ: مين موبايلــب سلكية خدمة اذلاتف النقال شلثاًل دشنت ادلؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والال
وتقدم خدمة اذلاتف النقال دبا يتناسب والقدرة الشرائية  ،وتدار بكوادر زللية مؤىلة ،%100مينية خالصة 
 وى  الشركة العربية األوذل اليت تعمل بنظام ، تقنية تغط  عموم مناطق اجلمهوريةبوسائل  ،للمواطن اليمين

CDMA ،تصاالت الوحيدة اليت يتشارك يف ملكيتها الدولة والقطاع اخلاص وتنفرد مين موبايل بأهنا شركة اال
   (28)والصناديق االئتمانية وقطاع واسع من ادلواطنني

 :ياشركة و 
، ت اخللوية يف اجلمهورية اليمنية، وتقوم بتقدمي خدمات االتصاالا( مساعلً 35ى  شركة شللوكة لعدد )و 

منها خدمة التجوال، خدمة الرسائل، خدمة  ،خدمة االتصالوتقوم بتقدمي رلموعة من اخلدمات إضافة إذل 
. وتعمل الشركة اتصل يب وغريىااألخبار عرب الرسائل، خدمة ربويل الرصيد، خدمة الرسائل الصوتية خدمة 

 .(29)"  . أس .أمجبنظام الـ  
  :الجانب العملي

 : الوصف الديموغرافي لعينة البحثأواًل 
  :أيتلخصائص الدميوغرافية، وذلك كما يا لعينة البحث وفقً ا لتوزيع  نقدم وصفً أيتفيما ي
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 توزيع عينة البحث حسب نوع خط االتصال المستخدم  -1
 ( يبني توزيع عينة البحث حسب نوع خط االتصال ادلستخدم1جدول رقم )

 

 

 

 

 

 
 

وقد بلغت نسبتها  ،ن معظم العينة ادلبحوثة سبلك خط اتصال الدفع ادلسبقأنالحظ من اجلدول السابق 
%( 12.4شهرية( بلغت نسبتهم )أي ادلعتمد على الفاتورة الخط الفوترة ) ونبينما الذين ميلك %(،87.6)

معظم ادلشرتكني يف الشركة االتصاالت النقالة ن إويطابق الواقع حيث  ،اطبيعيً  ا. وىذا يعد أمرً مجارل العينةإمن 
كثر من ادلشرتكني الذين ميلكون خطوط اتصال ادلعتمد على أون خطوط اتصال ذات الدفع ادلسبق كلمي
 لفاتورة الشهرية .ا

  :توزيع عينة البحث حسب الجنس -0
 ( يبني توزيع عينة البحث حسب اجلنس2جدول رقم )

 % يةالنسبة المئو  العدد نوع الجنس
 84.5 136 ذكر
 15.5 25 أنثى

 100 161 جمالياإل

%(، 84.5م )ن معظم العينة ادلبحوثة ىم من الذكور، حيث بلغ نسبتهأنالحظ يف اجلدول السابق 
ا كثر استخدامً أناث قد يكن ن اإلأمجارل العينة. وبالرغم من إ%( من 15.5اث )نبينما بلغت نسبة اإل

اصل واحلصول ذلك االطلفاض لصعوبة التو  ننا نعزوفإ النسبة ادلذكورة يف اجلدولمن جهزة االتصال النقالة أل
، لذا مت االعتماد بشكل كبري على الذكور يف احلصول ا لعوائق اجتماعية متعددةناث نظرً على ادلعلومات من اإل

 ادلطلوبة ذلذا البحث . على ادلعلومات
 :توزيع عينة البحث حسب فئات العمر -3

 يبني توزيع عينة البحث حسب فئات العمر( 3جدول رقم )
 

 
 
 
 
 

 % النسبة المئوية العدد نوع خط االتصال
 87.6 141 دفع مسبق

 12.4 20 فوترة
 100 161 جمالياإل

 % النسبة المئوية العدد فئات العمر
15 - 25 107 66.5 
26 - 35 47 29.2 
36 - 45 4 2.5 
46 - 55 2 1.2 

 6. 1 كثرأ  من 56
 100 161 جمالياإل
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 ة منكبري النسبة ال، حيث صلد ان ينة البحث توزعت على فئات سلتلفةن عأنالحظ من اجلدول السابق 
( توزعت على %4.3وذل والثانية، بينما النسبة ادلتبقية )زعت على الفئتني األ%( تو 95.7) عينة البحث
بالرغبة والقدرة ن معظم عينة البحث ىم من فئة الشباب الذين يتميزون أخرى. ونستنتج من ذلك الفئات األ

 لفة وىذا بالفعل ما يعكسو الواقع يف بلد البحث. جهزة االتصال النقالة احلديثة وادلختأعلى التعامل مع 
 :توزيع عينة البحث حسب المستوى التعليمي -2

 ( يبني توزيع عينة البحث حسب ادلستوى التعليم 4جدول رقم )
 % النسبة المئوية العدد المستوى التعليمي

 8.7  14 ثانوي
  73.9 119 بكالوريوس

 17.4 28 دارسات عليا
 100 161 جمالياإل

 

ن أد صل يثحن عينة البحث توزعت بنسب متفاوتة بني ادلستويات التعليمية، أيالحظ يف اجلدول السابق 
الدراسات العليا بنسبة  ويها في، تل%(73.9نة البحث ىم من محلة البكالوريوس بنسبة )معظم عي

البحث  ةا من عينكبرية جدً ن نسبة  أ%(، وىذا يعين 8.7بنسبة )وذلك ، مث محلة شهادة الثانوية %(17.4)
تهم رلتمعة ب( اليت بلغت نسسات العلياالبكاالريوس، والدراعلمة وخاصة الفئتني االخرييتني )ىم فئة مت

 .  كثر موثوقية ومصداقيةأن بيانات البحث اليت مت مجعها أ%( شلا يعين 91.3)
  :توزيع عينة البحث حسب المهنة -5

 البحث حسب ادلهنة( يبني توزيع عينة 5جدول رقم )

 % النسبة المئوية العدد المهنة
 71.4 115 طالب

 16.8 27 موظف حكومي 

 11.8 19 موظف خاص 

 100 161 جمالياإل
 

ن معظم أد ا خلاصية ادلهنة، حيث صلن عينة البحث توزعت بنسب متفاوتة وفقً أعاله نالحظ أيف اجلدول 
%(، مث فئة 16.8)(، تليها فئة ادلوظــفني احلكوميني بنسبة %71.4البحث ىم من فئة الطالب بنسبة ) عينة
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معظمهم  -ن عينة البحث تركز يف فئة الطالب أ%(، وىذا يعين 87اخلــاص بنسبة ) موظف  القطــاع
 االتصاالت النقالة .   ةجهز ا ألكثر استخدامً وىم الفئة األ - بكالوريوس

 عينة البحث إلجابات ي: الوصف التحليلًياثان
وسيتم  ا البحث،سلتلف زلاور ىذ نت عينة البحث عا إلجاباحصائيً إا ية وصفً تقدم يف الفقرات اآلسن
 :يتجابات عينة البحث باستخدام ادلتوسط احلسايب الذي ػلمل ادلقاييس ادلوضحة يف اجلدول اآلإوصف 

 جابات عينة  الدراسةإ( يوضح مستويات ادلقياس اخلماس  ادلستخدم لوصف 6جدول رقم )
 

 موافق موافق بشدة مستوى المقياس
موافق بدرجة 

 غير موافق متوسطة
غير موافق 

 اطالقً إ

 1 0 3 2 5 المتوسط المرجح

  باالعتماد على مقياس ليكرت اخلماس .نيعداد الباحثإ :ادلصدر
بار فرضيات ىذا ( وىو ادلعتمد الخت3ن الوسط ادلرجح ىو ادلتوسط )أمن اجلدول أعاله يتبني لنا 

وسوف  ،جابات عينة البحثإياري واالذباه لوصف ذل ذلك سيتم استخدام االضلراف ادلعإالبحث، باإلضافة 
 :يتكاآل ا للمحاور ادلدروسةنة البحث وفقً إلجابات عينبدأ بالتحليل الوصف  

من قبل شركة  بخدمات االتصال المقدمةجابات عينة البحث المرتبطة إ وتحليل ول: وصفالمحور األ
 يمن موبايل:

يوضح  ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري إلجابات عينة البحث حول الفقرات   جدواًل أيتنقدم فيما ي
 (.3ل، وذلك بناء على ادلتوسط الفرض  ذلذه الدراسة وىو )اياالتصال لشركة مين موب اتادلرتبطة بتوزيع خدم
 ضلراف ادلعياري واالذباه اخلاصة خبدمات االتصال ادلقدمة( يوضح ادلتوسط احلسايب واال7جدول رقم )

 المتوسط العبارات م
االنحراف 
 االتجاه المعياري

 موافق 1.116 3.64 لكرتوين فئات متعددة من خدمات االتصال لعمالئها.تقدم الشركة عرب موقعها اإل  .1
 موافق 969. 3.80 االتصال لعمالئها.تقدم الشركة عرب أجهزة اذلاتف النقال فئات متعددة من خدمات   .2

3.  
لكرتوين بالتصميم التفاعل  إذ يسمح للعمالء من طرح يتميز موقع الشركة اإل

 شكواىم واستفساراهتم ادلرتبطة بفئات ونوعية خدمات االتصال اليت يقدمها.
 موافق 1.209 3.73

 موافق 1.151 3.54 ذل آخر.إعلى موقعها من وقت  هاهتتم الشركة بتطوير خدماهتا وربسين  .4
 موافق 1.191 3.42 ذل آخر.إكة من وقت ذل موقع الشر إىناك خدمات جديدة يتم إضافتها   .5

 موافق 0.151 3.63 جمالياإل
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ن ادلتوسط العام للمحور اخلاص خبدمات االتصال ادلقدمة من قبل شركة مين أنالحظ من اجلدول السابق 
(، 6ادلتوسط ادلرجح ادلعتمد للدراسة ادلوضح يف اجلدول السابق رقم )(، وىو أكرب من 3663موبايل قد بلغ )
 وقد ،عمود االذباهضح يو يع فقرات ىذا احملور، كما مجعلى عظم عينة البحث يوافقون ن مأوىذا يدل على 

الذي يشري إذل تقارب إجابات عينة البحث ضلو درجات ادلوافقة  (06151االضلراف ادلعياري العام )بلغ 
، إال أن ىذا التشتت جاباهتمإيف  ان ىناك تشتتً أ صلدلكن إذا نظرنا إذل االضلراف ادلعياري لكل فقرة و  لفة.ادلخت
)موافق، موافق بشدة(، وما يؤكد ذلك أن ادلتوسطات احلسابية لكل فقرة تفوق  اذباه درجات ادلوافقةىو ب

اقش كل تلك الفقرات بشكل أكثر ادلتوسط ادلرجح للدراسة وعمود االذباه اخلاص بكل فقرة. وسوف نن
 تفصياًل يف الفقرات اآلتية:

 

وىذا  ادلرجح ذلذه الدراسة،(، وىو أكرب من ادلتوسط 3664بلغ )جاءت الفقرة األول دبتوسط حسايب 
من خدمات لكرتوين فئات متعددة ن الشركة تقدم عرب موقعها اإلأعينة البحث على معظم يدل على موافقة 
شلا يعين تشتت إجاباهتم إال أن معظمها ( (1.116كما بلغ االضلراف ادلعياري ذلذه الفقرة  ،االتصال لعمالئها

 يف اذباه درجات ادلوافقة.
 

كرب أعلى التوارل وعلا  (3680و 3673( فقد بلغ متوسطهما احلسايب ))الثانية والثالثة ناأما الفقرت
ن الشركة تقدم فئات متعددة من أوثة يوافق على ن معظم العينة ادلبحأاحملور، شلا يعين  يف ىذاادلتوسطات 

وين يتميز بالتصميم لكرت ن موقع الشركة اإلأا عرب أجهزة اذلاتف النقال، كما خدمات االتصال لعمالئه
االتصال، وفئاهتا... كما ميكن للعمالء طرح شكواىم واستفساراهتم حول نوعية خدمات  التفاعل  حيث

ادلعياري ذلما، ت عينة البحث حول ىاتني الفقرتني كما يوضح ذلك االضلراف جاباإيف  ان ىناك تشتتً أنالحظ 
حث كانت يف اذباه جابات عينة البإمعظم  فإنوبرغم ذلك التشتت  ،(16209و 0.969حيث بلغ )

 3654) بلغ متوسطهمافقد خريتني لفقرتني األبالنسبة ل ، كما يبني ذلك عمود االذباه. أمادرجات ادلوافقة
ن الشركة أ ىن معظم عينة البحث ير أ، شلا يعين رجح للدراسةكرب من ادلتوسط ادلأوارل وعلا (، على الت3642و

ذل موقعها من وقت إهنا تضيف خدمات جديدة ألكرتوين، كما على موقعها اإل هاوربسين هتتم بتطوير خدماهتا
على التوارل، شلا يدل على تشتت إجابات  (16191و 16151)، وقد بلغ االضلراف ادلعياري ذلما ذل آخرإ

معظم عينة البحث وتوزعها على درجات ادلوافقة بشكل أكرب من درجات عدم ادلوافقة، كما يؤكد ذلك عمود 
 االذباه ذلما.
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ت المقدمة من قبل شركة يمن بتسعير الخدماجابات عينة البحث المرتبطة إالمحور الثاني: وصف 
 موبايل:

ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري إلجابات عينة البحث حول الفقرات   يوضحواًل  جدأيتنقدم فيما ي
 (.3ادلرتبطة بتوزيع خدمة االتصال لشركة مين موبل، وذلك بناء على ادلتوسط الفرض  ذلذه الدراسة وىو )

 اخلدمات( يوضح ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري والرتبة واالذباه اخلاصة بتسعري 8جدول رقم )

 المتوسط العبارات م
االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

 موافق 1.189 3.50 نرتنت من دفع أي مستحقات مالية عرب اإل لكرتوين امكانية  دفع العميلتوفر الشركة يف موقعها اإل 1

طريق عن  تقدم الشركة بعض اخلدمات اجملانية ) كاالستعالم عن الرصيد، أو عن ادلكادلات الفائتة ( 2
 موافق 1.256 3.69 ي سبب كانا العميل غري قادر على االتصال ألنرتنت، خاصة يف احلاالت اليت يكون فيهاإل

لكرتوين أو عرب الربيد عها اإلتقوم الشركة بإرسال تفاصيل باخلصومات اليت تقدمها لعمالئها عرب موق 3
 موافق 1.262 3.41 لكرتوين العمالء.اإل

 موافق 1.204 3.47 لكرتوين العمالء.لكرتوين أو عرب الربيد اإلعها اإلرسال تفاصيل بأسعار خدماهتا عرب موقإتقوم الشركة ب 4
 موافق 1.141 4.13 تقدم الشركة خدمات معينة يف بعض ادلناسبات كالرسائل القصرية اجملانية. 5

 موافق 2933. 3.64 جمالياإل
(، 3664بلغ )ن ادلتوسط العام للمحور واخلاص بسعر خدمات االتصال قد أنالحظ من اجلدول السابق 

ن اذباه أ(، وىذا يدل على 6ادلرجح ادلعتمد للدراسة ادلوضحة يف اجلدول السابق رقم ) وىو أكرب من ادلتوسط
جابات معظم عينة البحث سبيل ضلو درجة ادلوافقة على مجيع فقرات ىذا احملور، كما ىو واضح من عمود إ

 (.062933االذباه، كما بلغ االضلراف ادلعياري العام )
ن موقع أ( والذي يدل على 4613متوسط بلغ )كرب أن أ نالحظ يف اجلدول أعاله تفصياًل  وبشكل أكثر

ن الفقرتني أيل  ذلك صلد  ،يقدم خدمات معينة رلانية يف بعض ادلناسبات كالرسائل القصريةلكرتوين الشركة اإل
ن أرب من ادلتوسط الفرض ، شلا يعين كأالتوارل وعلا (، على 3669و 3650وذل والثانية بلغ متوسطهما )األ

الرصيد، أو عن ادلكادلات كاالستعالم عن ) ن الشركة تقدم بعض اخلدمات اجملانيةأ ىمعظم عينة البحث ير 
قادر على االتصال، كما يوفر  نرتنت، خاصة يف احلاالت اليت يكون فيها العميل غريعن طريق اإل (الفائتة
  ان ىناك تشتتً أنالحظ  نرتنت. ولكنحقات مالية عرب اإلمكانية دفع العميل أي مستإلكرتوين ع الشركة اإلموق
من عينة البحث  ان ىناك جزءً دل على أن إجاباهتم غري متقاربة، أي أجابات عينة البحث شلا يإيف  اكبريً 

جاباهتم إ من عينة البحث كانت ن الكثريأافقة، ولكن بشكل عام صلد دم ادلو جاباهتم بني درجات عإتوزعت 
كرب من أ(، وعلا 3669و 3650) قل ادلتوسطات علاأما أفقة كما يوضح ذلك عمود االذباه. ضلو درجة ادلوا
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بعض اخلدمات ن الشركة تقدم أكثري من عينة البحث يوافقون على ن الأتوسط الفرض  للدراسة، شلا يعين ادل
نرتنت كاالستعالم عن الرصيد، أو عن ادلكادلات الفائتة اليت يكون فيها العميل غري قادر انية عن طريق اإلاجمل

العميل أي مستحقات  دفع مكانيةإلكرتوين ن، كما توفر الشركة يف موقعها اإلي سبب كاعلى االتصال أل
 نرتنت.مالية عرب اإل

بترويج خدمات االتصال المقدمة من قبل شركة  جابات عينة البحث المرتبطةإ: وصف المحور الثالث
 يمن موبايل:
ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري واالذباه إلجابات عينة البحث حول  يوضح  جدولٌ أيتفيما ي

 الفقرات ادلرتبطة بتوزيع خدمة االتصال لشركة مين موبايل
 واالذباه اخلاصة برتويج اخلدمات ادلقدمة ( يوضح ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري والرتبة9جدول رقم )

 المتوسط العبارات م
االنحراف 
 االتجاه المعياري

 موافق 1.211 3.65 لكرتوينخدماهتا ادلختلفة عرب موقعها اإل تقوم الشركة باإلعالن عن  .1

2.  
لعديد من ادلواقع قوم الشركة باإلعالن والدعاية عن خدمتها ادلختلفة يف ا

 موافق 1.010 3.68 خرى.اإللكرتونية األ

والربوشرات، واذلدايا، عروض الرتوغلية كاألفالم، التقوم الشركة بإرسال   .3
 لكرتوين لتحفيزىم على شراء خدماهتا.ذل العمالء عرب بريدىم اإلإوالربامج 

    موافق 1.177 3.30

4.  
سواء عرب  ماحاهتواقرت  العمالءتقوم الشركة بالرد الفوري على استفسارات 

 موافق 1.272 3.68 لكرتوين أو عرب بريد الشركة. بريدىم اإل

نرتنت بشكل على اإل لكرتونية ادلعروضةتقوم الشركة بتصميم خدماهتا اإل  .5
 العمالء على شرائها.جذاب يشجع 

 موافق 1.142 3.77

6.  
وذلك تروغلية مثل الرسائل اجملانية، خفض تسعرية معينة..اخل،  اتقدم الشركة عروضً 

 موافق بشدة 946. 4.42 اخل. ..عياد الوطنيةاد الدينية، األعيناسبات معينة مثل )شهر رمضان، األيف م

رب العمالء بوجود خدمات عالنية خاصة زبإتقوم الشركة بإرسال رسائل   .7
 لكرتوين. وذلك عرب موقع الشركة وبريدىا اإلو تعليمات جديدة، أجديدة، 

 موافق بشدة 4.005 4.24

 موافق 26167 3.70 العام إلجماليا
ث واخلاص برتويج خدمات االتصال من قبل لن ادلتوسط العام للمحور الثاأاجلدول السابق  نالحظ من

ادلرجح ادلعتمد للدراسة ادلوضحة يف اجلدول السابق  (، وىو أكرب من ادلتوسط3.72بلغ )شركة مين موبايل قد 
على معظم فقرات ىذا احملور، كما بلغ االضلراف  البحث يوافقن معظم عينة أ(، وىذا يدل عل 6رقم )

ا لتوزان االضلرافات ( شلا يدل على وجود تشتت ضعيف يف إجابات عينة البحث نظرً 06167ادلعياري العام )



 

322 

 (5) م. الرقن التسلسلي2020 ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د.خالد زلمد الكلدي، د.ىاين سادلني بلعفري ... مستوى تسويق خدمات شركات االتصاالتنينرتنت يف ربسدور اإل

وذل، وى  ادلرتبطة بالفقرات الثالث األقل من الواحد الصحيح، أن بعضها إالتفصيلية يف اجلدول السابق حيث 
ي أ ،غلابيةإن ىذه االضلرافات ى  اضلرافات أا كرب من الواحد الصحيح، علمً أخرية جاءت الفقرات األبينما 

 ا .كرب من/ يساوي الوسط ادلرجح ادلعتمد للدراسة ادلذكور آنفً أن معظمها تنحرف بدرجات متفاوتة إ
ن أوذل، فهم يرون ث األعلى الفقرات الثال توافقن عينة البحث أ حملور الدراسة صلد أكثر تفصياًل وبشكل 

، كالفيسبوك، بكات التواصل االجتماع  ادلشهورةلكرتوين يف شتقوم بعرض روابط دلوقعها اإل شركة مين موبايل
لكرتوين يف ادلواقع احلكومية مثل موقع وزارة هنا تقوم بعرض نافذة دلوقعها اإلإتويرت، واتس آب..اخل، كما 

كز التجارية. وقد ا هنا تعرض خدماهتا يف مواقع زللية خاصة كادلر أذل إ صاالت، السياحة ..اخل، باإلضافةاالت
ا بة جدً (. وباضلرافات معيارية متقار 3653و  3661و 3679دلتوسطات ادلرجحة ذلذه الفقرات )بلغت قيم ا

 . حول تلك التساؤالت ادلقابلة ذلا متفاوتة نوًعا ماجاباهتم إن أا( شلا يدل على تقريبً  069)بلغت مجيعها 
جابات عينة البحث المرتبطة بتوزيع خدمات االتصال المقدمة من قبل شركة إالمحور الرابع: وصف 

 يمن موبايل:
ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري واالذباه إلجابات عينة البحث حول   يوضح جدواًل أيتنقدم فيما ي

 .الفقرات ادلرتبطة بتوزيع خدمة االتصال لشركة مين موبايل
 ( يوضح ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري والرتبة واالذباه اخلاصة بتوزيع اخلدمات ادلقدمة10رقم )جدول 

 المتوسط العبارات م
االنحراف 
 االتجاه المعياري

8.  
بكات التواصل االجتماع  لكرتوين يف شم الشركة بعرض روابط  دلوقعها اإلتقو 

 موافق  971. 3.79 ، كالفيسبوك، تويرت، واتس آب..اخل ادلشهورة

لكرتوين يف ادلواقع احلكومية مثل موقع وزارة لشركة بعرض نافذة دلوقعها اإلتقوم ا  .9
 االتصاالت، السياحة ..اخل 

 موافق 896. 3.61

 موافق 942. 3.53 ز التجارية.اكتلفة يف مواقع زللية خاصة كادلر تقوم الشركة بعرض خدماهتا ادلخ  .10

 موافق 1.159 3.86 ادلختلفة  يف مواقع أخرى سبتاز بكثرة زائريها.تقوم الشركة بعرض خدماهتا   .11

12.  
احلصول على تقوم الشركة بإرسال معلومات معينة لتساعد العميل يف كيفية 

 موافق 1.297 3.68 لكرتوين .اخلدمات ادلطلوبة عرب بريده اإل

 احلصول علىتقوم الشركة بإرسال معلومات معينة لتساعد العميل يف كيفية   .13
 لكرتوين .موقع الشركة اإل اخلدمات ادلطلوبة عرب

 موافق 1.024 3.98

 موافق 1.279 3.56 .هاوبيعبعض خدماهتا ا لعرض ا خاصً تطبيقً  تستخدم الشركة  .14
 موافق 2.167 3.70 العام اإلجمالي
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ول واخلاص بتوزيع خدمات االتصال ادلقدمة من ن ادلتوسط العام للمحور األأنالحظ من اجلدول السابق 
ادلرجح ادلعتمد للدراسة ادلوضحة يف اجلدول  (، وىو أكرب من ادلتوسط3.72بلغ )قبل شركة مين موبايل قد 

على معظم فقرات ىذا احملور، كما بلغ االضلراف  ن معظم عينة البحث يوافقأ(، وىذا يدل عل 6السابق رقم )
ا لتوزان االضلرافات ( شلا يدل على وجود تشتت ضعيف يف إجابات عينة البحث نظرً 06167ادلعياري العام )

وذل، وى  ادلرتبطة بالفقرات الثالث األقل من الواحد الصحيح، أن بعضها إالتفصيلية يف اجلدول السابق حيث 
ن إي أغلابية إن ىذه االضلرافات ى  اضلرافات أكرب من الواحد الصحيح، علما أخرية جاءت بينما الفقرات األ

 ا. كرب من/ يساوي الوسط ادلرجح ادلعتمد للدراسة ادلذكور آنفً أمعظمها تنحرف بدرجات متفاوتة 
وذل، فهم يرون على الفقرات الثالث األ ن عينة البحث يوافقونأ حملور الدراسة صلد أكثر تفصياًل وبشكل 

،  جتماع  ادلشهورةلكرتوين يف شبكات التواصل االوابط دلوقعها اإلشركة مين موبايل تقوم بعرض ر ن أ
لكرتوين يف ادلواقع احلكومية مثل هنا تقوم بعرض نافذة دلوقعها اإلإتويرت، واتس آب..اخل، كما  كالفيسبوك،

ز كا هنا تعرض خدماهتا يف مواقع زللية خاصة كادلر أذل إصاالت، السياحة ..اخل، باإلضافة موقع وزارة االت
(. وباضلرافات معيارية متقاربة 3653و 3661و 3679غت قيم ادلتوسطات ذلذه الفقرات )التجارية. وقد بل

 حول تلك التساؤالت ادلقابلة ذلا . متفاوتةجاباهتم إن أا( شلا يدل على تقريبً  069يعها بلغت مجا )جدً 
( 3698و  3656بني ) ةة وزلصور ذلا متقارب ن ادلتوسطاتأربع االخرية فنالحظ أما بالنسبة للفقرات األ

ربع، فهم يوافقون بشكل عام على نة البحث على تلك الفقرات األجابات عيإوىذا يدل على موافقة معظمها 
اخلدمات ادلطلوبة عرب موقعها  ن الشركة تقوم بإرسال معلومات للعميل لتساعده على كيفية احلصول علىأ
ا لعرض وبيع بعض خدماهتا،  ا خاصً للعميل، كما تستخدم الشركة تطبيقً لكرتوين ربيد اإلاللكرتوين أو عرب اإل

ن االضلرافات ادلعيارية لتلك أالحظ ي أخرى سبتاز بكثرة زائريها. ولكن هنا تعرض خدماهتا يف مواقعأكما 
  ف ت العينة ادلبحوثة وذلك يعود الختالاجابإ يفا ا كبريً ن ىناك تشتتً أكرب من الواحد شلا يعين أجابة اإل
جاباهتم إال معظم إمات اذباىاهتم حول تلك اخلد على جاباهتم حول ادلقياس ادلستخدم ذلذه الدراسة بناءً إ

 وادلوافقة الشديدة.   قد توزعت بني ادلوافقة دلتوسطةعام وبشكل 
 :اختبار فرضيات البحث

 :تيةوالفقرات اآلوذلك كما يف اجلداول  (T-test)ار فرضيات البحث باستخدام اختبار بمت اخت
شركة   يوجد دور لإلنرتنت يف ربسني مستوى تسويق خدمات االتصاالت يف  :* الفرضية الرئيسة: تنص على

 . 3كرب من أو يساوي قيمة الوسط احلسايب ادلوزون أاليمنية دبستوى  مين موبايل



 

324 

 (5) م. الرقن التسلسلي2020 ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د.خالد زلمد الكلدي، د.ىاين سادلني بلعفري ... مستوى تسويق خدمات شركات االتصاالتنينرتنت يف ربسدور اإل

ستوى تصميم خدمات :  يوجد دور لإلنرتنت يف ربسني ماليت تنص * اختبار الفرضية الفرعية األوذل:
 . 3كرب من أو يساوي قيمة الوسط احلسايب ادلوزون أاليمنية دبستوى  شركة مين موبايلاالتصاالت يف 

 :وفيما يل  جدول يوضح اختبار ىذه الفرضية
 

 نرتنت يف ربسني خدمات االتصاالتلدور اإل (T)( يوضح نتائج اختبار11جدول رقم )

 الحرية درجات Tقيمة  .sigمستوى الداللة  
 المتوسط 
 متوسط الفرق الحسابي

.001 9.274 4 3.63 .62602 
 

وىو أقل من  (001.( ودبستوى داللة )9.274بلغت ) Tن قيمة أدول أعاله نالحظ اجلخالل من 
 (، وىذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ادلتوسط احلسايب احملسوب050.)مستوى الداللة 

ن إف يو(، وعل62600.كرب من ادلتوسط الفرض ، وقد بلغ متوسط الفرق )أ( وادلتوسط الفرض ، وىو 3.63)
يف ربسني مستوى خدمات االتصاالت ادلقدمة  لإلنرتنت رتفًعام ان ىناك دورً أقبولة، شلا يدل الفرضية السابقة م

 من الشركة.
  :اختبار الفرضية الفرعية الثانية

 شركة مين موبايليف ربسني مستوى تسعري خدمات االتصاالت يف  لإلنرتنتيوجد دور   :نص الفرضية 
. وفيما يل  جدول يوضح اختبار ىذه 3ادلوزون كرب من أو يساوي قيمة الوسط احلسايب أاليمنية دبستوى 

 :الفرضية
 نرتنت يف ربسني تسعري خدمات االتصاالتلدور اإل (T)( يوضح نتائج اختبار12جدول رقم )

 المتوسط  درجات الحرية Tقيمة  .sigمستوى الداللة  
 الحسابي

 متوسط الفرق

.0082 4.880 4 3.64 .64002 
 

( 4.880( بلغت )Tن قيمة )أ( يف اجلدول السابق نالحظ Tمن خالل جدول نتائج اختبار )
ذل إ(، وىذا يشري 050.( وىو أقل من مستوى الداللة ادلعتمد للدراسة البالغ )0080.ودبستوى داللة )

( وادلتوسط الفرض ، حيث بلغ متوسط الفرق 643.) وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ادلتوسط احلسايب
يف ربسني تسعري  لإلنرتنت ان ىناك دورً إن الفرضية السابقة مقبولة، أي أ(، وىكذا نستنتج 64000.)

 خدمات االتصال لشركة مين موبايل.
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 :الثالثةاختبار الفرضية الفرعية 
  اليمنية دبستوى  شركة مين موبايليف ربسني مستوى ترويج خدمات االتصاالت يف  لإلنرتنتيوجد دور

 :. وفيما يل  جدول يوضح اختبار ىذه الفرضية 3ادلوزون كرب من أو يساوي قيمة الوسط احلسايب أ
 خدمات االتصاالت نرتنت يف ربسني مستوى ترويجلدور اإل (T) ( يوضح نتائج اختبار13جدول رقم )

 

 درجات الحرية Tقيمة  .sigمستوى الداللة  
 المتوسط 
 الحسابي

 متوسط الفرق

.0012 6.058 6 3.77 .77292 
 

( وىذا 001.( ودبستوى داللة )6.058بلغت ) Tن قيمة أ( صلد Tمن خالل جدول نتائج اختبار )
( وادلتوسط الفرض ، حيث بلغ 3.77) يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ادلتوسط احلسايب

ن ىناك إة بدرجة فوق ادلتوسطة، شلا يعين ن الفرضية السابقة مقبولإ، وعلى ىذا ف(77290.متوسط الفرق )
 يف ربسني مستوى ترويج خدمات االتصال لشركة مين موبايل تتم مقبولة. لإلنرتنت ادورً 

 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: 
  كرب أاليمنية دبستوى  شركة مين موبايليف ربسني مستوى توزيع خدمات االتصاالت يف  لإلنرتنتيوجد دور

 :. وفيما يل  جدول يوضح اختبار ىذه الفرضية 3ادلوزون من أو يساوي قيمة الوسط احلسايب 
 

 نرتنت يف ربسني مستوى توزيع خدمات االتصاالتلدور اإل (T)( يوضح نتائج اختبار14جدول رقم )

 متوسط الفرق ادلتوسط درجات احلرية Tقيمة  .sigمستوى الداللة  

.0000 11.338 6 3.72 .71570 
 

( 0.000( ودبستوى داللة )11.338بلغت ) Tن قيمة أ( نالحظ Tمن خالل جدول نتائج اختبار )
حيث بلغ  ( وادلتوسط الفرض ،3.72وىذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ادلتوسط احلسايب )

مات ن الفرضية السابقة مقبولة، وىذا يدل على أن مستوى توزيع خدفإ وبالتارل(، 71570.متوسط الفرق )
 مرتفٌع.االتصال لشركة مين موبايل 

 

م يقدتجابات عينة البحث، واختبار الفرضيات الفرعية البحث يمكن إبعد العرض السابق لمناقشة 
 : تيةاآل نتائجال
ا يف دورً  لإلنرتنتن إة ذلا، وعليو فة، من خالل قبول مجيع الفرضيات الفرعيالبحث الرئيسمت قبول فرضية  .1

يمة ق منكرب أبايل باجلمهورية اليمنية دبستوى ربسني مستوى تسويق خدمات االتصاالت لشركة مين مو 
 . بحثالوسط احلسايب ادلرجح لل



 

326 

 (5) م. الرقن التسلسلي2020 ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د.خالد زلمد الكلدي، د.ىاين سادلني بلعفري ... مستوى تسويق خدمات شركات االتصاالتنينرتنت يف ربسدور اإل

 تقدمها شركة ميكن موبايل . يف ربسني خدمة االتصاالت اليت لإلنرتنت رتفعٌ م ىناك دورٌ  .2
 يف ربسني تسعري خدمات االتصاالت اليت تقدمها شركة ميكن موبايل . لإلنرتنت رتفعٌ م ىناك دورٌ  .3
 يف ربسني ترويج خدمات االتصاالت اليت تقدمها شركة ميكن موبايل . لإلنرتنت رتفعٌ م ىناك دورٌ  .4
 يف ربسني توزيع خدمات االتصاالت اليت تقدمها شركة ميكن موبايل . لإلنرتنت رتفعٌ م ىناك دورٌ  .5
ا يف ربسني مستوى اخلدمات اليت تقدمها شركة مين موبايل دورً  لإلنرتنتن أالبحث يوافق على معظم عينة  .6

 (.3663، وذلك دبتوسط حسايب )ادلتوسط ادلعتمد للدراسة وذلك بدرجة أكرب من
هنا تضيف إلكرتوين، كما على موقعها اإل هاوربسين ة هتتم بتطوير خدماهتان الشركأ ىمعظم عينة البحث ير  .7

 .على التوارل (3642و 3654)، وذلك دبتوسط حسايب ذل آخرإذل موقعها من وقت إجديدة  خدمات
ن الشركة تقدم فئات متعددة من خدمات االتصال لعمالئها عرب أجهزة أمعظم العينة ادلبحوثة يوافق على  .8

 (.3673بدرجة مرتفعة، وذلك دبتوسط حسايب )ال اذلاتف النق
ل  حيث ميكن للعمالء طرح لكرتوين يتميز بالتصميم التفاعالشركة اإلن موقع أى ير معظم عينة البحث  .9

 (.3680)، وذلك دبتوسط حسايب بلغ واستفساراهتم حول نوعية خدمات االتصال، وفئاهتا شكواىم
يقدم خدمات معينة رلانية يف بعض ادلناسبات كالرسائل القصرية لكرتوين ن موقع شركة مين موبايل اإلأ .10

 (.4613)بلغ  دبتوسط حسايببدرجة مرتفعة جًدا، وذلك  وذلك
، وذلك دبتوسط حسايب دفع العميل ألي مستحقات ماليةمكانية إلكرتوين توفر الشركة عرب موقعها اإل .11

 (.3669)بلغ 
،  بكات التواصل االجتماع  ادلشهورةلكرتوين يف شن موبايل بعرض روابط دلوقعها اإلتقوم شركة مي .12

 (.3679كالفيسبوك، تويرت، واتس آب.. اخل، وذلك دبتوسط حسايب ) 
لكرتوين يف ادلواقع احلكومية مثل موقع وزارة االتصاالت، ن موبايل بعرض نافذة دلوقعها اإلتقوم شركة مي .13

 (. 3653و  3661جارية. وذلك دبتوسط )كز التا السياحة ..اخل، وكذلك يف مواقع زللية خاصة كادلر 
اخلدمات ادلطلوبة عرب  تقوم شركة مين موابل بإرسال معلومات للعميل لتساعده على كيفية احلصول على .14

 (.  3668)وذلك دبتوسط حسايب  ،لكرتوين للعميلأو عرب الربيد اإللكرتوين موقعها اإل
 (.3656) ا، وذلك دبتوسط حسايبوبيعه ا لعرض بعض خدماهتاا خاصً بيقً تستخدم الشركة تط .15
 (.3686) تقوم الشركة بعرض خدماهتا ادلختلفة يف مواقع أخرى سبتاز بكثرة زائريها .16
ى اخلدمات ادلطلوبة عرب بريده تقوم الشركة بإرسال معلومات معينة لتساعد العميل يف كيفية احلصول عل .17

 (. 3668) ، وذلك دبتوسط حسايب بلغلكرتويناإل
صال اليت تقدمها تخدمات اال سويقة يف ربسني ترتفعنرتنت يساىم بدرجة من اإلأج تبشكل عام نستن .18

 شركة مين موبايل.
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 : التوصيات:ارابعً 
 :أيتي دارة شركة مين موبايل دباإيوص  الباحثان 

نواع سلتلفة من خدمات االتصال تتناسب مع شرائح اجملتمع، والعمل على تطويرىا أالعمل على تقدمي  .1
 باستمرار .

العمالء واقرتاحاهتم وتقدمي التوصيات ذلم بشأن كيفية  همالتواصل مع العمالء من خالل االىتمام بشكاوي .2
 لكرتوين . ليت تقدمها الشركة على موقعها اإلاالستفادة من سلتلف اخلدمات ا

 تزويد العمالء بادلعلومات الالزمة ادلرتبطة باستخدام اخلدمات اليت تقدمها الشركة . .3
لون تناسب مع دخل العمالء من ذوي الدخل احملدود وادلتوسط الذين يشكتدمي اخلدمات بأسعار زلاولة تق .4

 مكن ذلك وخاصة يف ادلناسبات الدينية والوطنية.أاجملتمع. وزلاولة زبفيضها ما  دفراأغالب 
 فراد اجملتمع .أ وساطأى مسعة الشركة وشهرهتا يف غلايب علإخلدمات اجملانية دلا ذلا من أثر االىتمام بتقدمي ا .5
ذل تفضيل وزيادة إلكرتوين شلا يؤدي اإللكرتوين وتفعيلها على موقع الشركة توفري طرق متعددة للدفع اإل .6

 لكرتوين للشركة.بة العمالء للتعامل مع ادلوقع اإلورغ
ر، وذلك يف لكرتوين باستمراذل زيارة موقعها اإلإيو العمالء احلاليني وادلرتقبني الرتويج خلدمات الشركة وتوج .7

 و ادلناسبات الوطنية .أف ادلناسبات اليت تقيمها الشركة سلتل
أخرى ورفع درجة فاعليتو مع زواره من خالل تقدمي العروض و لكرتوين بني فرتة وقع الشركة اإلربسني م .8

 للشركة.لكرتوين ورغبتهم يف التعامل مع ادلوقع اإلالرتوغلية واذلدايا اإللكرتونية دبا يضمن جذب الزوار 
يت ين وسهولة احلصول على اخلدمات اللكرتو مزايا التعامل مع موقع الشركة اإلالتوسع واالستمرار يف نشر  .9

 تقدمها الشركة فيو، وذلك يف سلتلف شبكات التواصل االجتماع  .
ية عالم ادلرئلكرتوين يف سلتلف وسائل اإلمزايا التعامل مع موقع الشركة اإلالتوسع واالستمرار يف نشر  .10

 وادلسموعة وادلقروءة.
بالتقنيات الالزمة اليت سبكن العمالء من احلصول على  هتطوير موقع الشركة باستمرار من خالل تزويد .11

 سلتلف اخلدمات اليت يرغبوهنا بشكل مباشر وبسهولة ويسر .
، وذلك يف لكرتونية ادلؤدية اليووين، وكذلك نشر سلتلف الروابط اإللكرت التوسع يف نشر موقع الشركة اإل .12

 سلتلف ادلواقع احلكومية والتجارية، وزلركات البحث ومواقع التواصل االجتماع  ادلختلفة .
دمات ادلرغوبة وذلك عرب االىتمام بتزويد العمالء دبختلف ادلعلومات ادلرتبطة بكيفية احلصول على اخل .13

 ...اخل.لكرتونية كالربيد اإللكرتونية، والرسائل االلكرتونية اإل الوسائل سلتلف
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The Role of the Internet in Improving the Level of Marketing  
of Yemen Mobile Services. 

A field study on the clients' view of Yemen mobile company 
 

  Abstract:  
This research aims at identifying the role of the Internet in improving the level of 

marketing of Yemen Mobile services. And that is by analyzing the answers of a sample of 

the company’s clients, that are about 161 individuals from the city of Mukalla, Hadramout 

governorate. The four research hypotheses were accepted with a degree higher than the 

arithmetic mean assumed for this study, estimated (3) according to the Likert scale. Among 

the most important results are that the Internet is used to a moderate degree in improving 

the activities of communication services and in their pricing, promotion and distribution. 

Yemen Mobile has a medium-efficient website, and it also uses an application called (Rial 

Mobile) to sell its services. The company also displays its window on government and 

commercial websites to promote its services. The study made several recommendations, 

the most important of which are: The need to pay attention to providing different types of 

communication services that are appropriate for the segments of society, and work to 

develop them continuously. Paying attention to customer complaints and suggestions 

related to the services provided by the company. And provide multiple methods of 

electronic payment and activate them on the company's website. And the expansion of 

publishing the company's website. And the publication of various electronic links leading 

to it . 
 


