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 ممخص:
سويق الفيروسي عمى كفاءة الخدمات التسويقية في شركة أثر التالدراسة التعرف إلى ىدفت 

استخدام المنيج الوصفي التحميمي، من ب حيث قام الباحثون، االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال(
من العاممين في شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية توزيعيا عشوائيًا عمى عينو  تمخبلل استبانة 

 ( موظفًا.60بمغت ) بقطاع غزة )جوال(
ن ىناك مستوى مرتفع من استخدام أوتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا: 

التسويق الفيروسي في شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال( حيث حصمت الدرجة الكمية عمى 
 المادي التحفيز%(.  وأن ترتيب أبعاد التسويق الفيروسي جاءت كما يمي : 82.17وزن نسبي )

، وأخيرًا  الفيروسية اإلعبلنية الحمبلت)الكممة المنطوقة(، و  المؤثرون أير ال قادة، و المجانية العروضو 
أن ىناك مستوى مرتفع من كفاءة الخدمات التسويقية بينت النتائج ، كما اإللكترونية( النشر )وسائل

ىناك عبلقة  (. وأن%91.63في شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال( وبوزن نسبي )
ارتباطية دالة بين مجاالت والدرجة الكمية لمتسويق الفيروسي مع كفاءة الخدمات التسويقية ، باستثناء 

وجود أثر لمتسويق الفيروسي عمى كفاءة الخدمات  بينت النتائجمجال وسائل النشر اإللكتروني. كما 
 المؤثرون أير ال قادة، و المجانية العروضو  المادي التحفيزالتسويقية حيث ظير األثر لمجالين ىما )

%( نتيجة 60.1)الكممة المنطوقة( وأن مقدار التغير في كفاءة الخدمات التسويقية بمغ ما نسبتو )
 التغير في استخدام التسويق الفيروسي. 

زيادة االىتمام باستخدام وسائل التواصل  : الدراسة مجموعة من التوصيات أىميا وقدمت
لحمبلت التسويق الفيروسي. واالىتمام باستخدام وسائل النشر االلكتروني  االجتماعي كمجال ميم

لتحفيز المستفيدين لتمقي خدمات الشركة. وزيادة ثقة المستفيدين بخدمات الشركة من خبلل تقديم 
 حمبلت تنافسية تمبي حاجات المستفيدين.

شركة االتصاالت الفمسطينية  : التسويق الفيروسي، كفاءة الخدمات التسويقية ، الكممات المفتاحية
 الخموية )جوال(.
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Abstract: 

The aim of this study is to identify the effect of viral marketing on the 

efficiency of marketing services in Palestine Cellular Communications 

Company. The researchers used the analytical descriptive method through a 

questionnaire, which was randomly distributed to 60 employees. 
The study reached a number of results, the most important of which is 

that there is a high level of viral marketing use in Palestine Cellular 

Communications Company where the total score has a relative weight of 
(82.17%), and the order of dimensions of viral marketing came as follows: 

Financial Motivation and Free Offers, influential opinion leaders (spoken 

word), viral advertising campaigns, finally, electronic publishing means. 

The results showed that there is a high level of efficiency of marketing 

services in Jawwal with a relative weight (91.63%) and there is a significant 

correlation between the domains and overall degree of viral marketing with 

the efficiency of marketing services except for e-publishing. The results also 

showed the effect of viral marketing on the efficiency of marketing services, 

where the effect of two fields (Financial Motivation and Free Offers, and 

influential opinion leaders (the spoken word).   
The study presented a number of recommendations, the most important 

of which is: Increasing interest in the use of social media as an important 

field for viral marketing campaigns, interest in the use of e-publishing means 

to motivate beneficiaries to receive the services of the company, increase the 

confidence of beneficiaries in the services of the company through the 

provision of competitive campaigns to meet the needs of beneficiaries. 

 

Keywords: Viral Marketing, Efficient Marketing Services, Palestine 

Cellular Communications Company (Jawwal). 

 مقدمة الدراسة :
عمال في تحقيق تفوقيا وتميزىا األسس التي تتركز عمييا منظمات األىم أ أحديمثل التسويق 

بحيث تممس تأثير ىذا  ، ىمية تفعيل دور التسويقأن تدرك مدى ألذلك عمى ىذه المنظمات  السوقي،
األسواق التى تمارس فييا نشاطيا داخل ، سيميا ألقية المضافة الدور مباشرة في تعزير القيمة السو 

 التسويقى.
فاذا ما نجحت الشركة في  ، عمال اليوم التنفيذ الفاعل لمتسويقألتستمزم البيئة التسويقية 

وسيكون ىو ، فسوف يعد التسويق قوة محورية في المنظمة ، تنفيذ استراتيجيتيا التسويقية بفاعمية 
Adu-عمالياأستراتيجي لممنظمة وعمميات اإللتنظيمية لتحقيق التخطيط جوىر جيودىا ا

Appiah,al.et,2001)مثل األ ستخداماإلالتسويق ىي العممية التي تخمق قيمة عن طريق  (. فكفاءة
(، حيث أن 4102، محمودو  الزبيدي) نشطتيا وتحقيق الميزة التنافسية لياألتسويق  ، لموارد المنظمة
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ولتخصيص ، نشطة المدراء الذين لدييم معمومات وافية لمتخطيط أسيطمق عمى التسويق الفعال 
 سواق والمناطق والقطاعات المختمفة.ؤللالموارد واالدوات التسويقية بشكل ناجح 

األثر الكبير في  لظيور الشبكة العنكبوتية في بداية التسعينات من القرن الماضي، كانوقد 
تمكن من إظيار الصور والرسوم والمكالمات  التسويق؛ بحيثمجال  ىذا االستخدام الواسع لمشبكة في

الخطوة الرئيسية األولى في نجاح العديد ىو  التسويق الفيروسي ويرى الباحثون أن الصوتية وغيرىا.
مثبل وباقي ، لكترونية لكترونية كالتجارة اإلوخاصة في مجاالت األعمال اإل، من األعمال التجارية 

ويتم استخدام التسويق الفيروسي من خبلل االنترنت في الترويج لعمميات قابمة  ،األعمال األخرى
لمتطبيق مثل الحمبلت التسويقية الفيروسية بما يخص منتج معين سيسوق إلى موقع معين، وقد تبدأ 

. وتكمن قوة التسويق  جراء تحسينات صارمة عمى االستخدام لممنتجإجل أالحممة الفيروسية من 
 .في مصداقية ناقل الفيروس والرغبة في مشاركتو مع األصدقاءالفيروسي 

 الشبكات تستغل تسويقية تقنية اإلعبلن الفيروسي التسويق الفيروسي، أوويعتبر 
أو تحقيق أىداف ترويجية أخرى، وذلك اعتمادًا عمى  ، اريةالتج لمعبلمات  القائمة لمترويج االجتماعية

 ,Fraser) اإلنترنت في المجال الحيوي وفي عالم الفيروسات عممية التناسخ الفيروسي بما يشبو تناسخ
،  معارفيم عمى المواقع والشبكات اإللكترونيةطواعية إلى  بنشرهعبلن ستمم اإلمحيث يقوم (، 2006

 .زأو تمي فائدةلما يجد فيو من 
 : مشكمة الدراسة

ن إف، بسبب التطورات الحاصمة في مجال األعمال التجارية وبسبب المنافسة العالمية الجديدة
والعمل عمى  الم األعمالجديد في عالكثير من الشركات العالمية تحاول البحث عن كل ما ىو 

وفي ظل ىذا السياق وبسبب كثرة النفقات عمى الحمبلت الترويجية وما يخصص ليا من  ، تطبيقو
مثل لتقنية المعمومات واالتصاالت فان األمر يتطمب االستغبلل األ، كبيرة من ميزانية الشركة أموال

أدوات  والتي ىيالحمبلت الفيروسية التسويق الفيروسي و مثل   ،وما ينبثق عنيا من تطبيقات مبتكرة
ثبت نجاحو في العديد من مجاالت األعمال أفالتسويق الفيروسي ، وتقنيات وتطبيقات معاصرة

والمشكمة  ،ألنو قائم عمى شبكة من العبلقات االجتماعية ،منيا االلكتروني خدمات التسويقوخاصة 
والمسوقين في منظمات  الشركاتفي مجال التسويق الفيروسي ىو غائب عن مسامع الكثير من 

 .ن ىذا المفيوم قد يحتاج إلى جيود شخصية كبيرة لنجاحوإاألعمال العربية، ومن ثم ف
ن شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال( من الشركات الرائدة في مجاالت وحيث إ

المواقع االتصاالت وتقديم الخدمات االلكترونية في فمسطين، والتي ليا حضور واضح عمى 
االلكترونية وشبكات التواصل االجتماعي لمترويج لخدماتيا، لذا وجد الباحثون أنو من األىمية مكان 
دراسة أىمية وأثر التسويق الفيروسي المستخدم من قبل الشركة عمى كفاءة خدماتيا التسويقية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
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ؤال الدراسة الرئيس : المقدمة، وبناء عمى ذلك فإن مشكمة الدراسة الرئيسة تتمثل في اإلجابة عمى س
شركة االتصاالت الفمسطينية  في التسويقية الخدمات كفاءة التسويق الفيروسي عمى ما ىو أثر

 الخموية )جوال( ؟
 : وينبثق منو التساؤالت الفرعية التالية

ما مستوى التسويق الفيروسي في شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال( من وجية نظر -أوالً 
 ن في شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال(؟العاممي
ما مستوى كفاءة الخدمات التسويقية في شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال( من وجية -ثانياً 

 نظر العاممين في شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال(؟
ة في شركة االتصاالت الفمسطينية ما ىي عبلقة التسويق الفيروسي بكفاءة الخدمات التسويقي-ثالثاً 

 ؟الخموية )جوال(
ما أثر التسويق الفيروسي عمى كفاءة الخدمات التسويقية لدى شركة االتصاالت الفمسطينية  -رابعاً 

 ؟الخموية )جوال(
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين تجاه متغيرات الدراسة -خامساً 

 الديموغرافية؟
 : دراسةأىداف ال

التعرف عمى مستوى استخدام التسويق الفيروسي في شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية  .1
 .)جوال(

 التعرف عمى مستوى كفاءة الخدمات التسويقية في شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال(. .2
ة في شركة معرفة طبيعة العبلقة بين التسويق الفيروسي وكفاءة الخدمات التسويقيالتوصل الى  .3

 .االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال(
التعرف عمى أثر التسويق الفيروسي عمى كفاءة الخدمات التسويقية في شركة االتصاالت  .4

 .الفمسطينية الخموية )جوال(
 وضع المقترحات البلزمة لتطوير كفاءة الخدمات التسويقية في ضوء التسويق الفيروسي. .5
التسويق الفيروسي حل المشاكل التي تواجو تطوير و في  الخروج بنتائج وتوصيات تسيم .6

 .والخدمات التسويقية
 : أىمية الدراسة

 :يمي منيا، وكما المتوقعة واإلضافة المساىمة من الدراسة أىمية جوانب تحديد يمكن
 تغني لدراسات مستقبمية االبواب سيفتح مما الفيروسي التسويق لفمسفة معرفية اضافة إنيا تمثل .1

 .المجال ىذا في الكبير النقص لتبلفي العربية ةالمكتب
 التسويقية.ومستوى ارتباطو بكفاءة الخدمات  التسويق الفيروسيتوجيو االنتباه نحو أىمية  .2
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 التي الموضوعات من الموضوع ويعتبر ىذا الجديدة، المواضيع من الدراسة موضوع عد يمكن .3
 ورائدة. تكون مبدعة أن إلى المنظمة إيصال عمى القدرة لدييا

 مع توافقاً م ألن يكون سعياً  تركز الدراسة حول التسويق الفيروسي في شركة )جوال(، .4
 .األعمال األخرى منظمات ويخدم االستراتيجية ألىدافيا ومحققاً  احتياجاتيا

شركة )جوال(، ورصد جوانب القوة والضعف في  التسويق الفيروسي فياالطبلع عمى واقع  .5
 .اتتطبيقاتيا في ىذه المؤسس

 .فى قطاع غزة )جوال( التسويق الفيروسي فيالتعرف عمى التحديات التي تواجو تطبيقات  .6
 :فروض الدراسة

 سعى الدراسة إلى اختبار صحة الفروض التالية:وتبيدف توفير إجابة لمتساؤالت الدراسية المطروحة، 
( بين a≤ 0.05)عند مستوى داللة  ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية: الفرض الرئيس األول

التسويق الفيروسي وبين كفاءة الخدمات التسويقية من وجية نظر العاممين في شركة االتصاالت 
 الفمسطينية الخموية )جوال(.

( بين a≤ 0.05)عند مستوى داللة  ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية :الفرض الفرعي األول
يقية من وجية نظر العاممين في شركة وبين كفاءة الخدمات التسو  اإللكترونية النشر وسائل

 االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال(.
بين  (a≤ 0.05)عند مستوى داللة ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية  الفرض الفرعي الثاني:

وبين كفاءة الخدمات التسويقية من وجية نظر العاممين في شركة  المجانية العروضو  المادي التحفيز
 فمسطينية الخموية )جوال(.االتصاالت ال

 ( بين قادةa≤ 0.05)عند مستوى داللة  ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية :الفرض الفرعي الثالث
)الكممة المنطوقة( وبين كفاءة الخدمات التسويقية من وجية نظر العاممين في شركة  الرأي المؤثرون

 االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال(.
( بين a≤ 0.05)عند مستوى داللة  ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية رابع:الفرض الفرعي ال

وبين كفاءة الخدمات التسويقية من وجية نظر العاممين في شركة  الفيروسية اإلعبلنية الحمبلت
 االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال(.

لمتسويق ( a≤ 0.05) عند مستوى داللة داللة إحصائية ذو اثروجد يال  الفرض الرئيس الثاني:
 الرأي المؤثرون قادة، المجانية العروضو  المادي التحفيز، اإللكترونية النشر )وسائل الفيروسي

( عمى كفاءة الخدمات التسويقية من وجية نظر الفيروسية اإلعبلنية الحمبلت)الكممة المنطوقة(، 
 العاممين في شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال(.



 وآخرون سامي أبو ناصر

 ( Bعدد خاص )، 81 ، المجمد8108غزة، سمسمة العموم اإلنسانية  -مجمة جامعة األزىر (451)
 

في ( a≤ 0.05)عند مستوى داللة  ذات داللة إحصائية فروقال توجد : لرئيس الثالثالفرض ا
استجابات أفراد العينة في التسويق الفيروسي وكفاءة الخدمات التسويقية من وجية نظر العاممين في 

 شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال( تبعًا لممتغيرات الديموغرافية.
 الدراسة متغيرات

 :وىي رئيسية أبعاد( 4) من ويتكون الفيروسي التسويق :المستقل غيرالمت
 .اإللكترونية النشر وسائل .1
 .المجانية والعروض المادي التحفيز .2
 (.المنطوقة الكممة) المؤثرون الرأي قادة .3
 .الفيروسية اإلعبلنية الحمبلت .4
 التسويقية الخدمات كفاءة: التابع المتغير
 التسويق) المستقل المتغير بين العبلقة عن التعبير في الدراسة تغيراتم نموذج يتمثل: الدراسة نموذج

 الرأي قادة المجانية، والعروض المادي التحفيز اإللكترونية، النشر وسائل) في المتمثل( الفيروسي
 الخدمات كفاءة) التابع والمتغير( الفيروسية اإلعبلنية الحمبلت ،(المنطوقة الكممة) المؤثرون
 يوضحو كما الدراسة متغيرات صياغة تم فقد فروض من صياغتة تم ما ضوء وفي (.التسويقية
 (1) رقم الشكل

 
 
 
 

 
 
 
 

 نموذج الدراسة يوضح: (1الشكل رقم )
 (.2018المصدر: من إعداد الباحثون ، )

 : الدراسة حدود
 ةالخموي الفمسطينية االتصاالت شركة في العاممين عمى الدراسة إجراء تم : البشري الحد .1

 .الدراسة محل( جوال)
 (.جوال) الخموية الفمسطينية االتصاالت شركة عمى الدراسة أجريت : المؤسسي الحد .2

 التسويق الفيروسي
 اإللكترونية النشر وسائل .1
 .المجانية العروضو  المادي التحفيز .2
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 .الجنوبية المحافظات عمى واقتصرت فمسطين، دولة في الدراسة أجريت:  المكاني الحد .3
 (.2018) العام فى الدراسة إجراء تم:  الزمنى الحد .4

 مصطمحات الدراسة :
  لموصول الى  إستراتيجية تسويقية تيدفىو  إجرائيا : لتسويق الفيروسياويعرف الباحثون

 التحفيزو  اإللكترونية النشر وسائلمن خبلل استخدام لكترونيًا إجميور األفراد المستيدفين 
)الكممة المنطوقة( باإلضافة إلى الرأي  قادةلممستفيدين، وتأثير  المجاني العروضو  المادي

عبلنية فراد الذين يستممون الرسائل اإلتشجع األ، مما الفيروسية يةاإلعبلن الحمبلتاستخدام 
االتصال االجتماعية وتشجع  تقنية تسويقية تستخدم شبكات وتمثل خرين طوعاً لآل عمى تمريرىا

المنخفضة  وويتصف بتكاليف .من خبلل اعتماد الكممة المنقولة فراد عمى نشر الرسائلاأل
 . رسال الرسائلإعادة إفراد عمى مما يشجع األ المواقع المجانية العتماده عمى

 ىي القدرة عمى القيام بالتخطيط الجيد التسويقية إجرائيا :  الخدمات يعرف الباحثون كفاءة
وتوفير الموارد البلزمة لتنفيذ خططيا التسويقية بكفاءة وفاعمية، من خبلل أجيزة تقنية حديثة في 

حل المشكبلت والحرص عمى تنفيذ العمميات بدقة مواعيد محددة مسبقًا، مع وجود اىتمام ب
وبدون أخطاء، وضرورة أن يتمتع الموظفين بالمباقة وحسن المعاممة، وامتبلك المعرفة 
والميارات، ومعرفة حاجات الزبائن ورغباتيم المحددة بدقة ، ومتابعة سير تنفيذ الخطط 

 التسويقية.
 : الدراسات السابقة

وقد أسفرت  ، ركيزة األساسية التي تقوم عمييا موضوع الدراسةتعتبر الدراسات السابقة ال
 كفاءةالتى تناولت و ، التسويق الفيروسين عن ظيور العديد من الدراسات التي تناولت يجيود الباحث
، ويتناول ىذا الجزء عرضا لمدراسات العربية واألجنبية مرتبة تاريخيا من األحدث التسويقية الخدمات
 .التسويقية الخدمات كفاءة، وموضوع التسويق الفيروسيناولت موضوع والتي ت ، لؤلقدم

 التسويق فاعمية عمى التعرف إلى التى ىدفت (Abu-Naser et al., 2018)دراسة  .1
. الدراسة في التحميمي الوصفي المنيج استخدام تم. فمسطين في التقنية الكميات في اإللكتروني

 التقنية الكميات أن النتائج وأظيرت. الكميات بيذه مينالعام من( 205) من الدراسة عينة تكونت
 مستوى ىناك٪. 70.24 نسبي وزن مع اإللكتروني، التسويق استخدام في عالًيا مستوى حققت قد

٪( 74.75) اإللكتروني والترويج٪( 71.75) اإللكتروني اإللكتروني: اإلعبلن التسويق من عال  
 أكدت كما٪(. 68.73) الطبلب جميور مع صلوالتوا٪( 66.03) اإلخبارية والمجموعات

 قطاع في فييا التحقيق تم التي الكميات بين اإللكتروني التسويق تطبيق في فروق وجود النتائج
 .غزة
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ىدفت إلى التعرف عمى شبكات التواصل االجتماعي التى  (2017دراسة )أبو ناصر وآخرون،  .2
ات التقنية في قطاع غزة، وتم استخدام المنيج لكتروني لمكميودورىا في تحقيق فاعمية التسويق اإل

( موظفًا من الكميات 275الوصفي التحميمي في الدراسة، وكانت عينة الدراسة مكونة من )
%(. وأظيرت النتائج وجود درجة موافقو مرتفعو 74.5المذكورة. وقد كانت نسبة االستجابة )

ووجود مستوى مرتفع من مجاالت  %(.74.15ألبعاد شبكات التواصل االجتماعي وبوزن نسبى )
%((. وأن 73.38%(، محتوى الموقع:)74.91شبكات التواصل االجتماعي )إدارة الموقع)

الكميات التقنية حققت مستوى مرتفع من استخدام التسويق اإللكتروني حيث بمغ الوزن النسبى 
بلن %(. ووجود مستوى مرتفع من مجاالت التسويق اإللكتروني )اإلع70.24الكمى )

%( 66.03%(، المجموعات اإلخبارية:)74.75%(، الترويج االلكتروني:)71.25االلكتروني:)
حصائية بين إ%((. ووجود عبلقة ذات داللة 68.73المستفيدين )الطمبة(: ) التواصل مع جميور

أبعاد المنظمة الذكية وتحقيق االستدامة في الكميات التقنية بقطاع غزة. كما أكدت النتائج وجود 
لكتروني في الكميات التقنية أثر ذو داللة احصائية لشبكات التواصل االجتماعي في التسويق اإل

  . بقطاع غزة
 وعوامل الحاسمة العوامل تأثير ( التى ىدفت الى استكشافNavid, Behnaz, 2016دراسة ) .3

 آزاد جامعة طبلب جميع من الدراسة مجتمع وقد تألف الفيروسي، التسويق تنفيذ عمى المزايا
 استخدام تم طالب، 262 من الدراسة عينة وتكونت ،2015-2014 خبلل أردبيل فرع اإلسبلمية
 المعادلة نمذجة استخدام تم البيانات ولغرض تحميل. البيانات لجمع الباحث صممو استبيان
 تؤثر الحاسمة والعوامل المزايا عوامل أن إلى النتائج ، وقد أشارتLISREL وبرنامج الييكمية

 والعوامل الميزة تأثير من يعدل اإلسبلمي التسويق إن إلى باإلضافة الفيروسي، التسويق مىع
 .صالح لمتطبيق المقدم النموذج فإن وبالمثل الفيروسي، التسويق تنفيذ سياق في الحاسمة

 المنتجات في مشاركتيم عن التحدث الناس التى أكدت بأنو يحب (Fadil, 2015)دراسة  .4
 الحاجة أو الممكية خبلل من تنشأ قد التي والحالة المكانة ىذه وتشمل. متعددة ألسباب والخدمات

 العائمة إلى المحادثات ىذه تمرير يتم ثم. اآلخرين مساعدة من أجل الشراء تجارب مشاركة إلى
 اتصاالت أداة ىو الفيروسي التسويق. الشبكات االجتماعية في الناس من وغيرىم واألصدقاء
 اإلنترنت عبر زبائنيا الشركات فيمت إذا ينجح وسوف اإلنترنت، عبر لمغاية فعالة تسويقية
 الصغيرة الشركات أن الدراسات بعض أظيرت. المنافسين ىؤالء من أفضل قيمة وتقديم

 التنظيمي العتماد واالستعداد الوعي من منخفض مستوى وتظير الكفاءة إلى تفتقر قد والمتوسطة
تمكن  جديدة بحث أدوات باستمرار اإلنترنت تكنولوجيا وتوفر. لعمبلءا مع لمتفاعل مبتكرة أساليب
 .العمبلء مع المشتركة القيمة ذات التجارية العبلمة إنشاء في والمشاركة التفاعل من الشركات
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 تتنبأ التي الميمة العوامل ( التى ىدفت الى دراسةSharda and Bharti, 2015دراسة ) .5
 المؤسسات اإلنترنت عبر التسويق يساعد الفيروسي التسويق ، وأكدت أنالعمبلء شراء بسموك
 كونت أن يمكن.. عمبلئيا إلى لموصول استراتيجيات اعتماد خبلل من أعماليا تنمية عمى

 محاولة ىي الورقة ىذه. العمبلء من الشراء قرار عمى لمتأثير القوية العوامل من الشفوية الدعاية
واكدت . اإلنترنت يسببيا التي الفيروسية التسويق لتقنيات نتيجة المستيمكين من الشراء بنية لمتنبؤ

. مناسب بشكل العميل واستيداف العوامل ىذه فيم التسويق مديري عمى نتائج الدراسة أنو يجب
 الدراسة، ىذه في. المديرين أعمال ازدىار في العوامل ليذه المناسب االستخدام يساعد أن يمكن
 تنبًئا كانت المتصاعدة، التجارية والعبلمة المعمن واألمان اليائمة، عميةالفا ىي العوامل أن وجدنا
 .المستيمك شراء نية عن ىاًما

براز دور التسويق عبر شبكات التواصل اإلجتماعي إترمي الى  التي( 2014 الدين، نور) دراسة .6
يحو شبكات في إدارة العبلقة مع الزبون، حيث تتجمى أىميتو في إبراز الدور الفعال الذي تت

لمعالجة إشكالية البحث تم القيام بدراسة  .التواصل اإلجتماعي في تحقيق والء و رضا الزبون
ميدانية واستجواب متتبعي صفحات شركات قطاع الياتف النقال بالجزائر أوريدو، جازي 

شتممت العينة عمى و وموبيميس عمى شبكات التواصل اإلجتماعي،  من متتبعي صفحات  100ا 
طاع الياتف النقال بالجزائر الثبلث ) أوريدو، جازي و موبيميس(، من مختمف شركات ق

 خمصت نتائج الدراسة إلى أن شبكات التواصل اإلجتماعي تمعب دوراً و  .المستويات واألصناف،
تتيح التواصل  ٔٙبفي التسويق بصفة عامة وفي إدارة العبلقة مع الزبون بصورة أخص، كو ىاماً 

 .بين الشركة وزبائنيا دون قيود مكانية وال زمانيةوالتحاور والتفاعل 
بيان أثر إدارة معرفة الزبون وتطوير الخدمات  إلى ىدفت التي( 2014دراسة )الربيعي وآخرون،  .7

فقد بينت ارتفاع مستوى إدارة معرفة الزبون وتطوير الخدمات الجديدة في األداء التسويقي، 
تجارية العراقية، إضافة إلى وجود أثر ذي داللة الجديدة واألداء التسويقي في المصارف ال

إحصائية لتطوير الخدمات الجديدة في األداء التسويقي لممصارف بأبعاده الثبلثة: الربحية، معدل 
 نمو الحصة السوقية، واالحتفاظ بالزبائن.

 عمى اإلنترنت عبر التسويق استخدام تأثير دراسة التى استيدفت( ,Pawar 2014) دراسة .8
 طريقة من أكثر يعتمد المستيمك أن الدراسة ىذه نتائج تظير. العمبلء مع والتواصل يقالتسو 
 أو التقميدية اإلعبلنات ذلك في بما التجارية، العبلمة حول تيمو التي المعمومات لجمع ووسيمة
مكانية الشركات رغبة وأن. لمشركة اإلنترنت عبر اإلعبلن  اإلنترنت عبر التسويق إلى وصوليا وا 

 والصوتية الصوتية المساعدة يستخدم اإلعبلن وأن اإلنترنت عمى لمعمبلء متزايد وجود إلى جعير 
 طرق عمى اإللكترونية التسويق أساليب العميل يفضل كما. العمبلء إلى المعمومات نقل ويسيل
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 مع تتعامل أن الشركات عمى يجب أنو العميل يرى. والتمفزيون الراديو مثل التقميدية التسويق
 .االحتيال زيادة إلى يؤدي وقد آمن غير اإللكتروني التسويق وأن. اإللكتروني التسويق مميةع

 الكتاب عمى اإللكتروني التسويق تأثير فيم إلى التى تيدف (Marzakal, 2010) دراسة .9
 واإلستراتيجيات الطرق ومعرفة الجزائريين، لمكتاب النشر مواقع دراسة خبلل من الجزائري

 ىؤالء ومدى استخدام وضعفيم، قوتيم نقاط وتحديد اإلنترنت، عمى كتبيم شرلن المستخدمة
 بالمواقع ومقارنتيا والمحتوى المعايير لتصميم العالمي النظام أساس عمى الويب لمواقع الكتاب

. العظيم التكنولوجي التطور أن ىي الدراسة ليذه الرئيسية النتائج من واحدة. األخرى المشابية
 عدد فإن ذلك، ومع. اإللكترونية التجارة عالم لدخول والناشرين الكتاب نترنتاإل شبكة دعت

 .كبيًرا يكن لم اإلنترنت عمى الناشرين
 النظري : -اإلطار المفاىيمي

 :أوال: التسويق الفيروسي 
 التسويق الفيروسي ىو مفيوم يعتمد عمى االتصال بين الزبائن الذين يعتمد عمييم في توزيع

أما (، Skrob, 2005) االلكتروني إلى غيرىم من الزبائن المحتممين عبر البريد منتجات رقمية
(Jensen & Hansen,2006 )لموصول الى جميور  فيعرفانو عمى إنو إستراتيجية تسويقية تيدف

 Kissويعرفة  .االجتماعية ما في الشبكة لكترونيًا عن طريق رسالة الى شخصإاألفراد المستيدفين 
and Bichler, 2008)) إلنتاج زيادات االجتماعية الشبكات تستخدم التي التسويق تقنيات " بأنو 

 انتشار يشبو مما ذاتًيا، المتماثمة الفيروسية الرسائل نشر خبلل من التجارية بالعبلمة الوعي في
ر عمى انو يمثل خمق رسالة تدا (Michael, 2006) ةيعرفكما  .المرضية والكومبيوترية الفيروسات

 .ا من خبلل تداوليا مابين مستخدمي االنترنت بشكل تصاعدي وسريعذاتي
 نشر مسار طبيعة من وتستفيد اإلنترنت عمى قائمة استراتيجية ىو الفيروسي التسويق

 بنشره يقومون والعمبلء نفسو يستنسخ التسويق من النوع ىذا الفيروس، اإلنترنت مثل عمى المعمومات
 البعض بعضيم مع التواصل عمى العمبلء الفيروسي التسويق تشجع أن يمكن لبلىتمام، مثيرة كفكرة
 رئيسية ميزة النشر سرعة وتعد .(Scott, 2008)الدراسة  قيد تجارية عبلمة أو منتج تقديم أجل من

 لمنشر الفيروسي، كما ويمكن التسويق في اإليجابية بخصائصو وترتبط الفيروسي لمتسويق أخرى
 المنتجات أو الخدمات تسويق بيا يمكن التي السرعة يركب حد إلى يمتقط أن السريع

(Molkakhlagh and Zomorodi، 2013.) تسويق كإستراتيجية الفيروسي التسويق اقتراح لذا تم 
 والمشترين الشركات بين التوصيبلت وتسيل قصير وقت في المبيعات تدفع التكمفة حيث من فعالة

 .(Dobele et al., 2007) المحتممين
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  :وتطور التسويق الفيروسي نشاة
  Douglasول من كتب عن التسويق الفيروسي عمى االنترنت من قبل الناقدة االعبلمية أ

Rush Roff كتابيا في 1994 عام "Media Viral " عبلن اإل مستعمل نأوركزت المقالة عمى
عبلن الى الشبكة الى نقل اإلفع مستخدم ويد،  ثره سريعأالذي يصل من خبلل االنترنت يكون 

و أمقابل الحصول عمى محفز  صدقاءواألىل قناعيم عمى نقل الرسالة الى األخرين إلالمستعممين اآل
ن ألى ( إFriedman 2007. ويرى )الفيروس انتقال الرسالة كسرعة انتقال وسوف يكون ، مكافئة

ترنت باعتبارىا وسيمة واستخدام االن، مة المنطوقة كممفيوم ال كل مفيوم التسويق الفيروسي استند عمى
 عبلنات مابين المواقعطبلع عمى اإلفراد من اإلومكنت األ فائقة، شائعة لنقل المعمومات بسرعة

 .العروض أفضلجراء المفاضمة واختبار إبيدف 
 

 : فوائد التسويق الفيروسي
 ( :Jensen & Hansen, 2006) يمكن وضع أىم فوائد التسويق الفيروسي باآلتي

 ي التسويق الفيروسي ىو اعتماده عمى اإلنترنت، إذ إن مستخدمي شبكةعنصر أساسي ف .1
ن تقديم الرسالة يأخذ شكل توصية، ىذا أاالنترنت يوصمون رسائل الى األصدقاء والمعارف، و 
ن الرسالة جاءت من شخص أإعتبار  يعني إن لمثقة في التسويق الفيروسي دور ميم عمى

 .ية مقرب ويمكن الثقة بو لذلك ىذه التوص
 إن إستراتيجية التسويق الفيروسي تتم عبر حمبلت ترويجية إلكترونية، لذلك في كثير من .2

 األحيان ىناك تأثير مباشر عمى الزبائن في عممية الشراء. 
 بما إن التسويق الفيروسي قائم عمى التكنولوجيا، لذا يمكن لمزبائن استنساخ التوصيات .3

 من الناس عمى الفور ومع قدر كبير من السرعة أسرعلى عدد ال حصر لو إوالمعمومات ونقميا 
 .من األساليب التقميدية لمتسويق، وال تأخذ حيزًا من الوقت أو الكمفة أو الجيد

 أخيرًا، إن التسويق الفيروسي عمى العموم يعد مفيدًا لموصول الى فئات مستيدفة جديدة، وفي .4
 .المستقبل يمكن كسب ىذه الفئات

 :الفيروسي  استراتيجيات التسويق
 Ralph and) لكي تكون استراتيجية التسويق الفيروسي فعالة ال بد من مراعاة اآلتي

Wilson, 2005:) 
 تحسين وتسييل عممية النقل إلى اآلخرين. .1
 إي إعطاء الكممة األقوى لممنتجات أو الخدمات كإعطاء إعطاء البعد لممنتجات أو الخدمات .2

لكتروني المجاني، الخدمات ب االنتباه مثل البريد اإلالبرامج منتجات أو خدمات ثمينة لجذ
 .المعموماتية المجانية وىذا بدوره يولد موجة انتباىات تجاه الموقع
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الرسالة التسويقية َيِجُب َأْن َتُكوَن سيمَة لَتحويل وُمَضاَعَفة: عن طريق البريد اإللكتروني، موقع  .3
ية بشكل مشيور عمى اإلنترنِت ألن اإليصال ويب، تحميل البرامج. األعمال التسويقية الفيروس

  .الفورَي َأْصَبَح سيَل ورخيَص جداً 
يجب أن تكون طريقة اإلرسال حيث  ابدأ بالعمل والقياس بسيولة ِمْن صغيِر إلى كبيِر جداً  .4

 .بسرعة من الصغير إلى الكبير جداسيمة وسريعة وقابمة لمتسمق 
سويق فيروسية ذكية َتستغلُّ الحوافِز اإلنسانيِة ضرورة وجود حوافز مؤثرة ومشيورة وخطط الت .5

 المشتركِة.
 .من مميزات المصادر األخرى ةداستفإلا .6

 : العناصر األساسية لنجاح التسويق الفيروسي
 :(Jensen & Hansen,2006) وىي كما يأتي فيروسيالتسويق لنجاح الىناك عدة عناصر 

  دة لجذب اإلنتباهتتضمن الرسالة الفيروسية عددًا من القيم المحدو. 
 رسالة مبسطة، مما يجعل من السيل نقميا ومحاكاتيا. 
  انو يمكن أن تتحول الرسالة الفيروسية بسيولة من حجم صغير إلى كبير جدأالتأكد من. 
 يجب أن تتضمن الرسالة الفيروسية بعض من المزايا اإلنسانية المشتركة الدوافع والسموك 

 (.وبًا، شعبيًا الخالرغبة في أن يكون باردًا، محب)
 زراعة الرسالة الفيروسية في شبكات االتصال الموجودة بين الزبائن. 

 التسويقية : الخدمات كفاءة:  اً ثاني
عبر عن قدرة المنظمة عمى خمق قيمة من خبلل تحقيق أدائيا ت التسويقية الخدمات كفاءةن إ

بارىا مفتاح النجاح الحاسم باإلضافة التي تتضمن نسبة االحتفاظ بالعمبلء باعتة، لؤلنشطة التسويقي
األداء التسويقي لمنظمة كما أن . (Liao et al., 2011)إلى نمو المبيعات، ونمو الحصة السوقية 

نتائج ممارسة األنشطة التسويقية داخل تمك المنظمة وىذه النتائج يتم الحصول عمييا في  ىوما 
 ونة لمبيئتين الداخمية والخارجية لممنظمةضوء تفاعل ىذه األنشطة مع العناصر المختمفة المك

(Kotler, 2010).  ،( بأنو النتائج الفعمية لؤلنشطة التسويقية داخل المنظمة2013ويعرفو )البصير ،
أن األداء التسويقي ىو أداء المنظمة لبلحتفاظ بالسوق والزبائن مع تقديم  (Piriyakul, 2011)يرى و 

األداء التسويقي عمى أنو مقياس  (Francis, et al., 2011)أعمال لزبائن جدد. كما يحدد 
 لمساىمات وظائف المنظمة التسويقية إلى أىدافيا وغاياتيا.

 : التسويقية الخدمات مقاييس
 ونظرة التسويقي األداء طبيعة حسب التسويقية الخدمات مقاييس وضع في المؤسسات تختمف
 النقدية والسيولة الربحية مثل مالية مقاييس إلى يقيالتسو  األداء مقاييس وتنقسم األداء، ليذا المنظمة
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 وىي مالية غير ومقاييس ،(Gronholdt & Martensen, 2006) المبيعات في والنمو والمبيعات
 العمبلء، مع بالعبلقة االىتمام ازدياد بعد خاصة التسويقي، األداء توجيات في تحول نقطة تشكل
 األدوات ومن التطبيق طرق في والتنوع قياسيا المراد األداة نوع اختبار في والحرية السيولة، وبنسب

 ورضا العمبلء ووالء والتكيف السوقية الحصة المنظمات في المالي غير األداء قياس في المستخدمة
 (.Clark, 1999) الجديدة المنتجات ونجاح االبتكار عمى والقدرة العمبلء
 عمى( Aggarwal & Gupta, 2006) ,(Ambler, et. Al, 2004) الكتاب من الكثير واتفق

 :التسويقي األداء لقياس التالية المقاييس
 .اإلبداع أو االبتكارية، المبيعات نمو، ووالئيم الزبائن رضا، السوقية الحصة، المالية المقاييس

 : الدراسة الميدانية
 : الدراسة منيجية -أوالً 

 :البيانات من أساسيين نوعيين عمى الدراسة د، وتعتم تعتمد ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي
 مفردات لدراسة األداة البلزمة بتوزيع الميداني الجانب في بالبحث وذلكاألولية :  البيانات .1

 .الدراسة موضوع في البلزمة المعمومات وحصر وتجميع الدراسة
 والمينية العممية والمجبلت والدوريات الكتب مراجعة خبلل من وذلك  :الثانوية البيانات .2

 .عممي بشكل إثراء الدراسة في تسيم مراجع وأية الدراسة، بموضوع المتعمقة المتخصصة
العاممين في شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية يتألف مجتمع الدراسة من الدراسة :  ثانيًا/ مجتمع

 ( موظفًا حسب بيانات الشركة.190)جوال( في قطاع غزة والبالغ عددىم )
( موظفًا في فروع شركة االتصاالت الفمسطينية 60عينة الدراسة ومكونة من )نة الدراسة : ثالثًا/ عي

الخموية )جوال( في قطاع غزة مناصفة بين الذكور واإلناث وىو حجم العينة الذي سمحت بو شركة 
 االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال(.

 العمر، عدد سنوات الخدمة()الجنس،  :حسب متغيرات المستجيبينتوزيع  (1جدول رقم )

 الجنس
 أٔثٝ ركر

 
 الوجووع

03 03 61 

 العور
 سٕخ فؤوثش  52 سٕخ 52الً ِٓ -02 سٕخ 02الً ِٓ -52 52ألً ِٓ 

61 
03 50 9 3 

 سنواث الخذهت
 سٕٛاد فؤوثش 03 سٕٛاد 03ألً ِٓ  – 2 سٕٛاد 2ألً ِٓ 

 61 
03 02 8 

 ،تناسب وأىدافيا وفروضيايمقياس لتمك الدراسة  بإعداد ونقام الباحث تبعًا لذلك : أداة الدراسةرابعًا/ 
 مقياس التسويق الفيروسي وأثره عمى كفاءة الخدمات التسويقية.  ووى

 التالي:جدول التم استخدام مقياس ليكرت الخماسي حسب  : طريقة تصحيح المقياس
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 درجات مقياس ليكرت الخماسي(: 2جدول )
 موافق بشدة موافق محايد ال أوافق بشدةال أوافق  االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

  التالية :بحساب صدق المقياس بالطرق  ونقام الباحث : صدق المقياس
بالتأكد من صدق األداة ظاىريًا من خبلل عرضيا عمى نخبة  ونقام الباحث: الصدق الظاىري  .1

ة مدى مناسبالظاىري يدل عمى  والصدق ،الحاصمين عمى درجة الدكتوراه في إدارة األعمالمن 
 لممفحوصين، وانتماء العبارة لممجال، ومدى وضوح الصياغة والتعميمات. المقياس

تساق الداخمي لممقياس من خبلل بحساب صدق اإل ون: قد قام الباحث تساق الداخميصدق اإل  .2
الصدق  ونأجرى الباحث إيجاد معامبلت االرتباط لكل فقرة بالمجال الذي تنتمي إليو، حيث

 موظفًا، كما في الجدول التالية:( 32قواميا ) استطبلعية والثبات عمى عينة
 (: معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكمية لمجال التابعة لو3جدول )

 التسويق الفيروسي
كفاءة الخذهاث 

 التسويقيت
 النشر وسائل

 اإللكترونيت

الوادي  التحفيس

 الوجانيت والعروض

ثروى الرأي الوؤ قادة

 )الكلوت الونطوقت(

 اإلعالنيت الحوالث

 الفيروسيت

ن 
رق

رة
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م
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ن 
رق

رة
فق
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 .
َ

ق
صذ

اٌ
 

 .
م

لت
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لذ
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0 0.442 0.05 0 0.821 0.01 0 0.706 0.01 0 0.573 0.01 0 0.729 0.01 

5 0.665 0.01 5 0.739 0.01 5 0.769 0.01 5 0.791 0.01 5 0.736 0.01 

0 0.844 0.01 0 0.823 0.01 0 0.846 0.01 0 0.839 0.01 0 0.739 0.01 

5 0.687 0.01 5 0.801 0.01 5 0.591 0.01 5 0.485 0.01 5 0.878 0.01 

2 0.735 0.01 

 

2 0.711 0.01 2 0.752 0.01 2 0.816 0.01 

6 0.840 0.01 6 0.733 0.01 6 0.840 0.01 6 0.812 0.01 

3 0.458 0.05 3 0.587 0.01 

 

3 0.672 0.01 

  

8 0.708 0.01 

9 0.810 0.01 

03 0.868 0.01 

00 0.837 0.01 

05 0.782 0.01 

إن مفيوم الثبات يعني مدى قدرة االختبار عمى إعطاء نفس الدرجات أو القيم لنفس ثبات المقياس: 
 : باستخدام الطرق التالية ونالفرد إذا ما تكررت عممية القياس ولمتأكد من ثبات المقياس قام الباحث

دية واألسئمة وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط بين األسئمة الفر  : طريقة التجزئة النصفية .1
 عمى معامبلت الثبات التي يوضحيا الجدول التالي. واوحصم الزوجية،

 التسويق الفيروسي وأثره عمى كفاءة الخمات التسويقية معامل ثبات مقياس : (4جدول رقم )

عدد  المجاالت م
 الفقرات

قبل  معامل االرتباط
 التعديل

 معامل االرتباط
 مستوى الداللة بعد التعديل

 0.01دالة عند  0.865 0.773 7 اإللكترونية النشر وسائل 1
 0.01دالة عند  0.767 0.622 4 المجانية العروضو  المادي التحفيز 2
 0.01دالة عند  0.839 0.741 7 )الكممة المنطوقة( الرأي المؤثرون قادة 3
 0.01دالة عند  0.940 0.887 6 الفيروسية اإلعبلنية الحمبلت 4



 مسطينية الخموية )جوال(شركة االتصاالت الف في التسويقية الخدمات كفاءة التسويق الفيروسي عمى أثر

 (459) (Bعدد خاص )، 81، المجمد 8108غزة، سمسمة العموم اإلنسانية -مجمة جامعة األزىر
 

عدد  المجاالت م
 الفقرات

قبل  معامل االرتباط
 التعديل

 معامل االرتباط
 مستوى الداللة بعد التعديل

 0.01دالة عند  0.874 0.777 12 سويقيةكفاءة الخدمات الت
معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية جميعيا كانت أن  السابق (4) يتضح لنا من الجدول رقم

 مرتفعة، مما يدل عمى أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.
مل الثبات لجميع استخدم الباحثون معامل ألفا كرونباخ لحساب معا : معامل ثبات ألفا كرونباخ .2

( وىو معامل ثبات عالي يشير إلى 0.921عبارات المقياس حيث يبمغ معامل االرتباط العام )
أن نتائج معامبلت ارتباط بيرسون تتفق مع نتائج  ونقوة وصبلحية المقياس حيث الحظ الباحث
عبارات كل  بإجراء معامل ثبات ألفا كرونباخ بين ونمعامل ثبات ألفا كرونباخ، ثم قام الباحث

 مجال عمى حدة وىو موضح في الجدول التالي:
 التسويق الفيروسي وأثره عمى كفاءة الخمات التسويقيةمعامالت ثبات ألفا كرونباخ لكل من مقياس  :(5جدول رقم )

يتضح من الجدول السابق أن معامبلت ألفا كرونباخ جميعيا مرتفعة وىذا يدل عمى أن االستبانة 
 طبيقيا عمى عينة الدراسة.تمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثون إلى ت

 تحميل البيانات واختبار الفروض :
 اإلجابة عمى أسئمة الدراسة :

ولئلجابة عمى أسئمة الدراسة تم استخدام مقياس ليكارت الخماسي في إعداد أداة الدراسة فقد تبنت 
 الدراسة الجدول التالي لمحكم عمى االتجاه عند استخدام مقياس ليكارت الخماسي. 

 (: سمم المقاييس المستخدمة في ىذه الدراسة6قم )جدول ر 
 المستوى
 عالية جداً  عالية متوسطة منخفضة منخفضة جداً  األسموب

المتوسط 
 الحسابي

أقل من 
(1881) 

( : 1881من )
(2859) 

( : 2861من )
(3839) 

( : 3841من )
(4819) 

أكبر من 
(4821) 

 الوزن النسبي
أقل من 
46.11% 

:  46.11من 
50.91% 

:  58.11 من
67.91% 

:  68.11من 
84.91% 

أكبر من 
84.11% 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ المجاالت م
 0.769 اإللكترونية النشر وسائل 1
 0.807 المجانية العروضو  المادي التحفيز 2
 0.826 )الكممة المنطوقة( الرأي المؤثرون قادة 3
 0.806 الفيروسية اإلعبلنية الحمبلت 4

 0.940 كفاءة الخدمات التسويقية
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( تدل عمى وجود درجة 1.80وىذا يعطي داللة إحصائية عمى أن المتوسطات التي تقل عن )
( فيي تدل عمى 2.59: 1.80منخفضة  جدًا في عناصر المجال، أما المتوسطات التي تتراوح بين )

( 3.39:2.60نما المتوسطات التي تتراوح بين )وجود درجة منخفضة  في توافر عناصر المجال، بي
فيي تدل عمى وجود درجة متوسطة في عناصر المجال، والمتوسطات التي تتراوح بين 

( فيدل 4.20( فيي تدل عمى وجود درجة كبيرة في عناصر المجال، أما ما يزيد عن )4.19:3.40)
مقياس المستخدمة في الدراسة عمى وجود درجة كبيرة جدًا في عناصر المجال، وذلك عمى سمم ال

 المبين في الجدول السابق.
اإلجابة عمى السؤال األول: ما مستوى التسويق الفيروسي في شركة االتصاالت الفمسطينية 

 الخموية )جوال( من وجية نظر العاممين؟
ب ولئلجابة عمى ىذا السؤال لجأ الباحثون إلى التكرارات والمتوسطات واالنحراف المعياري والنس

 المئوية والترتيب وقيمة ت. وكانت النتائج كما توضحيا الجداول التالية:
(: التكرارات والمتوسطات واالنحراف المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة ت الستجابات 7جدول رقم )

 اإللكترونية النشر وسائلأفراد العينة في مجال 

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
الوزن  ت قيمة المعياري

 النسبي %
ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

1.  
تستخذَ اٌششوخ ِٛلع اٌف١س ثٛن 

facebook  فٟ ٔشش ِٚتبثعخ حّالتٙب

 اٌتس٠ٛم١خ

4867 1275. 228553 93.40% 2 12... 

تستخذَ اٌششوخ اٌّذٚٔبد االٌىتش١ٔٚخ   .2

 فٟ ٔشش ِٚتبثعخ حّالتٙب اٌتس٠ٛم١خ
3859 18338 38336 71.80% 5 12... 

تستخذَ اٌششوخ ِٛلع ت٠ٛتش فٟ ٔشش   .3

 ِٚتبثعخ حّالتٙب اٌتس٠ٛم١خ
3884 18156 58431 76.80% 4 12... 

تستخذَ اٌششوخ ِٛلع ٠ٛت١ٛة فٟ ٔشش   .4

 ِٚتبثعخ حّالتٙب اٌتس٠ٛم١خ
3891 18145 68187 78.00% 3 12... 

تستخذَ اٌششوخ ثشٔبِج اٌٛاتس أة فٟ   .5

 ٔشش ِٚتبثعخ حّالتٙب اٌتس٠ٛم١خ
2891 18258 

-
12...- 

58.00% 7 1275. 

تستخذَ اٌششوخ اٌجش٠ذ االٌىتشٟٚٔ فٟ   .6

 ٔشش ِٚتبثعخ حّالتٙب اٌتس٠ٛم١خ
3831 18381 18682 66.00% 6 12.0. 

تستخذَ اٌششوخ ِٛلعٙب االٌىتشٟٚٔ فٟ   .7

 ٔشش ِٚتبثعخ حّالتٙب اٌتس٠ٛم١خ
4888 122.5 458163 97.60% 1 12... 

 0.000  %77.51 9.635 0.70379 3.8754 جمالي المجال إ 
 2.00( =0.05( وعند مستوى داللة )59قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 2.66( =0.01( وعند مستوى داللة )59قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 وسائلومن خبلل اختبار ت لمعينات المتصمة أن جميع فقرات مجال ( 7يتضح من خبلل جدول )
كانت قيمة ت المحسوبة أكبر من قيمة ت الجدولية باستثناء الفقرة الخامسة  يةاإللكترون النشر

المجال، فحصمت الفقرة السابعة فقرات لغالبية موزن النسبي والسادسة وبالتالي ىناك داللة إحصائية ل
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بوزن  األولىالمرتبة  عمى)تستخدم الشركة موقعيا االلكتروني في نشر ومتابعة حمبلتيا التسويقية( 
الفقرة  جاءت، بينما ( وىي نسبة مرتفعة تبين مدى التأثير القوي ليذه الفقرة%97.60)نسبي بمغ 
األخيرة المرتبة  في)تستخدم الشركة برنامج الواتس أب في نشر ومتابعة حمبلتيا التسويقية( الخامسة 

%( 77.51%(، بينما حصمت الدرجة الكمية لممجال عمى وزن نسبي وقدره )58.00بوزن نسبي )
في التسويق  اإللكترونية النشر وسائلوىي درجة مرتفعة، أي أن ىناك درجة مرتفعة من استخدام 
 الفيروسي في شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال(.

ويعزو الباحثون ذلك إلى انتشار خدمات االتنرنت من خبلل مزودي الخدمة وشركة االتصاالت 
المستيمكين، ومن خبلل دخول خدمة االنترنت إلى اليواتف النقالة  الفمسطينية ووصوليا عمى غالبية

 الذكية التي تتيح استخدام وسائل التواصل االجتماعي عمى مدار الساعة وبسيولة.
(: التكرارات والمتوسطات واالنحراف المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة ت الستجابات 8جدول رقم )

 المجانية العروضو  المادي فيزالتحأفراد العينة في مجال 

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
الوزن  قيمة ت المعياري

 النسبي %
ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

1.  
ششوخ االتصبالد  تعتّذ

 تمذ٠ُ اٌفٍسط١ٕ١خ اٌخ٠ٍٛخ )جٛاي(

 ٌٍضثبئٓ وحبفض اٌتشج١ع١خ اٌٙذا٠ب

 اٌتس٠ٛم١خ حّالتٙب ِع ٌٍتفبعً

4.64 0.693 17.993 92.80% 1 0.000 

2.  
 إعبدح عٍٝ اٌض٠بئٓ اٌششوخ تشجع

 ثشىً اٌتس٠ٛم١خ ِٕشٛساتٙب إسسبي

 اٌّمذِخ اٌحٛافض خالي ِٓ تفبعٍٟ

4.34 0.739 13.865 86.80% 2 0.000 

 اٌششوخ ِٓ اٌّمذِخ اٌحٛافض تٍجٟ  .3

 اٌضثبئٓ تٛلعبد
4.22 0.918 10.150 84.40% 3 0.000 

 اٌتشج١ع١خ اٌحٛافض اٌضثبئٓ ٠تٍمٝ  .4

 اٌحٍّخ ششٚط ِع اٌتفبعً فٛس
4.16 0.834 10.554 83.20% 4 0.000 

 0.000  %86.81 15.350 665070. 4.3405 جمالي المجال إ
 2.00( =0.05( وعند مستوى داللة )59قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 2.66( =0.01( وعند مستوى داللة )59قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 التحفيزومن خبلل اختبار ت لمعينات المتصمة أن جميع فقرات مجال ( 8يتضح من خبلل جدول )
كانت قيمة ت المحسوبة أكبر من قيمة ت الجدولية وبالتالي ىناك داللة  المجانية العروضو  المادي

شركة االتصاالت  تعتمد)المجال، فحصمت الفقرة األولى فقرات لجميع موزن النسبي إحصائية ل
( التسويقية حمبلتيا مع لمتفاعل لمزبائن كحافز التشجيعية اليدايا تقديم لفمسطينية الخموية )جوال(ا

( وىي نسبة مرتفعة تبين مدى التأثير القوي ليذه %92.80)بوزن نسبي بمغ  األولىالمرتبة  عمى
( الحممة شروط مع لالتفاع فور التشجيعية الحوافز الزبائن يتمقى)الرابعة الفقرة  جاءت، بينما الفقرة

%(، بينما حصمت الدرجة الكمية لممجال عمى وزن نسبي 83.20األخيرة بوزن نسبي )احتمت المرتبة 
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 المادي التحفيز%( وىي درجة عالية جدًا، أي أن ىناك درجة مرتفعة جدًا من 86.81وقدره )
 موية )جوال( .في التسويق الفيروسي في شركة االتصاالت الفمسطينية الخ المجانية العروضو 

(:التكرارات والمتوسطات واالنحراف المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة ت الستجابات أفراد العينة في 9جدول رقم )
 )الكممة المنطوقة( الرأي المؤثرون قادةمجال 

 الفقرة م
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 الوعياري
 قيوت ث

الوزى 

 النسبي %

ترتيب 

 الفقرة

 الوعنويت

p- 

value 

1.  
 فٟ اٌّؤثشْٚ اٌضثبئٓ ٠ستج١ت

 ِحتٜٛ ٚإسسبي ٔشش إعبدح

 ٌألصذلبء اٌتس٠ٛم١خ اٌحّالد

 ٚاأللبسة

4.03 0.802 9.982 80.60% 5 0.000 

2.  
 فٟ ٠ثمٛا اٌضثبئٓ أْ اعتمذ

 اٌتس٠ٛم١خ اٌحّالد ِحتٜٛ

 تصٍُٙ اٌتٟ ثبٌششوخ اٌخبصخ

 .ٚاألصذلبء األلبسة ِٓ

4.20 0.840 11.070 84.00% 4 0.000 

3.  
 خذِبد ششاء ع١ٍّخ أْ اعتمذ

 خالي ِٓ تضداد اٌششوخ

 األلبسة ٌتٛص١بد االستّبع

 ٚاألصذلبء

4.43 0.831 13.362 88.60% 1 0.000 

4.  
 خذِبد تٍمٟ ع١ٍّبد أْ اعتمذ

 استّبع خالي ِٓ تضداد اٌششوخ

 ٚخجشاد ٢ساء اٌضثبئٓ

 ا٢خش٠ٓ

4.32 0.624 16.341 86.40% 2 0.000 

5.  
 ِٓ عبداٌّج١ حجُ تتؤثش

 تع١ٍمبد خالي ِٓ اٌخذِبد

 اٌتٛاصً ٚسبئً عجش اٌضثبئٓ

 االجتّبعٟ

4.30 0.720 13.982 86.00% 3 0.000 

6.  
 ثبستخذاَ اٌششوخ تمَٛ

 ٌحّالتٙب اٌتش٠ٚج فٟ اٌّشب١٘ش

 اٌتس٠ٛم١خ

4.00 1.074 7.215 80.00% 7 0.000 

7.  
 اٌخذِبد ِج١عبد حجُ ٠تؤثش

 اٌّشب١٘ش ثآساء اٌّمذِخ

 ١شاٌتؤث ٚأصحبة

4.03 0.920 8.701 80.60% 6 0.000 

 0.000  %83.76 14.846 619910. 4.1881 جمالي المجال إ
 2.00( =0.05( وعند مستوى داللة )59قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 2.66( =0.01( وعند مستوى داللة )59قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 قادةبار ت لمعينات المتصمة أن جميع فقرات مجال ومن خبلل اخت( 9يتضح من خبلل جدول )
)الكممة المنطوقة( كانت قيمة ت المحسوبة أكبر من قيمة ت الجدولية وبالتالي ىناك  الرأي المؤثرون

 شراء عممية أن أعتقد )المجال، فحصمت الفقرة الثالثة فقرات لجميع موزن النسبي داللة  إحصائية ل
بوزن  األولىالمرتبة  عمى( واألصدقاء األقارب لتوصيات االستماع خبلل من تزداد الشركة خدمات

الفقرة  جاءت، بينما ( وىي نسبة مرتفعة تبين مدى التأثير القوي ليذه الفقرة%88.60)نسبي بمغ 
األخيرة بوزن المرتبة في ( التسويقية لحمبلتيا الترويج في المشاىير باستخدام الشركة تقوم)السادسة 
%( وىي 83.76بينما حصمت الدرجة الكمية لممجال عمى وزن نسبي وقدره ) %(،80.00نسبي )
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)الكممة المنطوقة( في  الرأي المؤثرون قادةدرجة مرتفعة، أي أن ىناك درجة مرتفعة من استخدام 
 التسويق الفيروسي في شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال( .

في فمسطين تستخدم مواقع االتنرنت وخصوصًا مواقع  ويرى الباحثون أن غالبية المنظمات العاممة
التواصل االجتماعي في تسويق األفكار والمنتجات مما يؤثر عمى متابعي قادة الرأي من خبلل تبني 

 أراءىم في ىذا المجال.
راد العينة (:التكرارات والمتوسطات واالنحراف المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة ت الستجابات أف10جدول رقم )

 الفيروسية اإلعالنية الحمالتفي مجال 

 الفقرة م
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري

الوزن 
 النسبي %

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

تستخذَ اٌششوخ اإلعالٔبد   .1

 االٌىتش١ٔٚخ اٌٌّّٛخ ٌٍتس٠ٛك ٌخذِبتٙب
4845 12.0. 12.604 89.00% 2 0.000 

2.  
 أسٍٛة ف١شٚس١خاٌ اٌحّالد أْ أجذ

 اٌتش٠ٚج فٟ تم١ٍذٞ ٚغ١ش جذ٠ذ

 ٌخذِبد اٌششوخ اٌىتش١ٔٚب

3863 18377 3.562 72.60% 6 0.001 

3.  
 اٌف١شٚس١خ اٌحٍّخ٠ض٠ذ ِحتٜٛ 

 حٛي جحثِٓ ع١ٍّبد اٌ اٌّشٛق

 خذِبد اٌششوخ
3865 18132 4.446 73.00% 5 0.000 

4.  
ِتٕٛع  ِحتٜٛ تستخذَ اٌششوخ

 صٛس،( ثبستخذاَ اٌتس٠ٛم١خ ٍشسبٌخٌ

 الٔتجبٖ جزثب أوثش ( ٌتىْٛف١ذ٠ٛ٘بد

 االجتّبعٟ اٌتٛاصً ِٛالع ِتصفحٟ

4851 1250. 14.672 90.00% 1 0.000 

5.  
 اٌف١شٚس١خ اٌشسبٌخ ِحت٠ٜٛسًٙ 

 ٌتٕبلٍٙب اٌىث١ش٠ٓ ٠ذفع ِّب ٘بأتشبس

 اٌتٛاصً ِٛالع عجش ثسٌٙٛخ

 االجتّبعٟ

4821 1250. 11.644 84.00% 3 0.000 

6.  
 اٌحٍّخ ِحتٜٛٝ تعتّذ اٌششوخ عٍ 

 اٌّجتىشح األفىبس راد اٌف١شٚس١خ

 اٌّتصفح١ٓ ث١ٓ االٔتشبس سش٠عخ

3892 18162 6.684 78.40% 4 0.000 

 0.000  %81.17 11.221 0.73057 4.0583 جمالي المجالإ
 2.00( =0.05( وعند مستوى داللة )59قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 2.66( =0.01( وعند مستوى داللة )59ة )قيمة "ت" الجدولية عند درجة حري
ومن خبلل اختبار ت لمعينات المتصمة أن جميع فقرات مجال ( 10يتضح من خبلل جدول )

كانت قيمة ت المحسوبة أكبر من قيمة ت الجدولية ، وبالتالي ىناك  الفيروسية اإلعبلنية الحمبلت
 محتوى تستخدم الشركة)الفقرة الرابعة المجال، فحصمت فقرات لجميع موزن النسبي داللة  إحصائية ل

 مواقع متصفحي النتباه جذبا أكثر ( لتكونفيديوىات صور،( باستخدام التسويقية مرسالةمتنوع ل
( وىي نسبة مرتفعة جدًا تبين %90.00)بوزن نسبي بمغ  األولىالمرتبة  عمى( االجتماعي التواصل

 جديد أسموب الفيروسية الحمبلت أن )أجدالثانية ة الفقر  جاءت، بينما مدى التأثير القوي ليذه الفقرة
%(، 72.60األخيرة بوزن نسبي )المرتبة في ( لخدمات الشركة الكترونيا الترويج في تقميدي وغير
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%( وىي درجة مرتفعة، أي أن 81.17بينما حصمت الدرجة الكمية لممجال عمى وزن نسبي وقدره )
في التسويق الفيروسي في شركة  الفيروسية عبلنيةاإل الحمبلتىناك درجة مرتفعة من استخدام 

 االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال(.
ويرى الباحثون أن شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال( تستخدم مواقع التواصل االجتماعي 

بلت بكثافة في تسويق حمبلتيا االعبلنية من خبلل متابعييا بحثيم عمى االعجاب ومشاركة ىذه الحم
 مع متابعييم وتقديم حوافز لممتابعين الذين يقومون بإعادة نشر وتوجيو ىذه الحمبلت.

(:التكرارات والمتوسطات واالنحراف المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة ت الستجابات أفراد العينة 11جدول رقم )
 في جميع المجاالت والدرجة الكمية لمتسويق الفيروسي

 المجال م
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري

الوزن 
 النسبي %

ترتيب 
 المجال

 المعنوية
p- 

value 
 0.000 4 %77.51 9.635 125.250 388754 اإللكترونية النشر وسائل  .1

 العروضو  المادي التحفيز  .2
 0.000 1 %86.81 15.350 7.5..12 483415 المجانية

)الكممة  الرأي المؤثرون قادة  .3
 0.011 2 %83.76 14.846 .00..12 481881 المنطوقة(

 0.000 3 %81.17 11.221 1252.75 481583 الفيروسية اإلعبلنية الحمبلت  .4

 0.000  %82.17 17.582 0.48836 4.1085 الدرجة الكمية لمتسويق الفيروسي 
 2.00( =0.05( وعند مستوى داللة )59قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 2.66( =0.01( وعند مستوى داللة )59ند درجة حرية )قيمة "ت" الجدولية ع

ومن خبلل اختبار ت لمعينات المتصمة أن جميع مجاالت التسويق ( 11يتضح من خبلل جدول )
موزن الفيروسي كانت قيمة ت المحسوبة أكبر من قيمة ت الجدولية ، وبالتالي ىناك داللة إحصائية ل

المرتبة  عمىالمجانية(  العروضو  المادي )التحفيزاني لجميع المجاالت، فحصل المجال الثالنسبي 
 الرأي المؤثرون )قادةمجال  جاء، بينما ( وىي نسبة مرتفعة جداً %86.81)بوزن نسبي بمغ  األولى

 اإلعبلنية )الحمبلتمجال  %(، وجاء83.76في المركز الثاني بوزن نسبي )( )الكممة المنطوقة(
اإللكترونية(  النشر )وسائلمجال  %(، وأخيرًا جاء81.17نسبي )في المركز الثالث بوزن الفيروسية( 

%(، بينما حصمت الدرجة الكمية لمتسويق الفيروسي عمى وزن 77.51في المركز الرابع بوزن نسبي )
%( وىي درجة مرتفعة، أي أن ىناك درجة مرتفعة من التسويق الفيروسي في 82.17نسبي وقدره )

 خموية )جوال(.شركة االتصاالت الفمسطينية ال
ويعزو الباحثون ذلك إلى أن شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال( تعمل في سوق تسيطر 
عميو لسنوات طويمة مستخدمة وسائل النشر االلكتروني ومن خبلل تحفيز قادة الرأي عمى تسويق 

 برامجيا باستخدام الكممة المنطوقة عبر حمبلت إعبلنية فيروسية منظمة وكثيفة.
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اإلجابة عمى السؤال الثاني: ما مستوى كفاءة الخدمات التسويقية في شركة االتصاالت الفمسطينية 
 الخموية )جوال( من وجية نظر العاممين؟

ولئلجابة عمى ىذا السؤال لجأ الباحثون إلى التكرارات والمتوسطات واالنحراف المعياري والنسب 
 ا الجداول التالية:المئوية والترتيب. وكانت النتائج كما توضحي

(: التكرارات والمتوسطات واالنحراف المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة ت الستجابات أفراد العينة 12جدول رقم )
 في مجال كفاءة الخدمات التسويقية

 الفقرة م
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري

الوزن 
 النسبي %

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

0.  
 اٌج١ذ ثبٌتخط١ط اٌششوخ تمَٛ

 اٌتس٠ٛم١خ ٌحّالتٙب اٌّسجك
4862 12.0. 18.119 92.40% 3 0.000 

5.  
 اٌالصِخ اٌّٛاسد اٌششوخ تٛفش

 ثىفبءح اٌتس٠ٛم١خ خططٙب ٌتٕف١ز

 ٚفبع١ٍخ
4871 1270. 22.285 94.00% 8 0.000 

0.  
 تم١ٕخ أجٙضح اٌششوخ ٌذٜ تتٛفش

 اٌضثبئٓ ٌخذِخ حذ٠ثخ
4853 12.5. 17.579 90.60% 7 0.000 

5.  
 خذِبتٙب ثتمذ٠ُ اٌششوخ تٍتضَ

 ِسجمب   ِحذدح ِٛاع١ذ فٟ

 اٌتس٠ٛك خطخ ٚحست

4862 12... 20.025 92.40% 4 0.000 

2.  
 ثحً ا٘تّبِب   اٌششوخ تجذٞ

 .صثبئٕٙب تٛاجٗ اٌتٟ اٌّشىالد
4848 1250. 14.512 89.60% 01 0.000 

6.  
 تٕف١ز عٍٝ اٌششوخ تحشص

 بءأخط ٚثذْٚ ثذلخ ع١ٍّبتٙب
4848 12.5. 16.990 89.60% 00 0.000 

3.  

 عٍٝ اٌششوخ ِٛظفٟ ٠حشص

 ِٛاع١ذ٘ب فٟ اٌخذِبد تمذ٠ُ

 اٌفٛات١ش، تفع١ً) اٌّحذدح

 ِع١ٕخ خذِخ إ٠مبف اٌششائح،

...) 

4853 1272. 22.170 90.60% 8 0.000 

8.  
 اٌخذِبد اٌششوخ ِٛظفٟ ٠مذَ

 اٌّعبٍِخ ٚحسٓ ثبٌٍجبلخ
4877 127.. 26.722 95.40% 0 0.000 

9.  

 اٌششوخ ِٛظفٟ ٠ّتٍه

 اٌالصِخ ٚاٌّٙبساد اٌّعشفخ

 ٚاستفسبساد أسئٍخ عٍٝ ٌٍشد

 اٌضثبئٓ

4861 1272. 22.750 92.00% 5 0.000 

03.  
 ثحبجبد اٌششوخ ِٛظفٟ ٠ٙتُ

 ٚسغجبتُٙ اٌضثبئٓ
4846 1257. 14.511 89.20% 08 0.000 

00.  
 اٌششوخ ِٛظفٟ ٠ذسن

 ٌٍضثبئٓ اٌّحذدح االحت١بجبد

 ثذلخ

4849 12.58 17.110 89.80% 9 0.000 

05.  
 تٕف١ز س١ش اٌششوخ تتبثع

 ٚاٌتعذ٠الد اٌتس٠ٛم١خ خططٙب

 ٌٕجبحٙب اٌالصِخ

4858 12..7 13.782 91.60% 6 0.000 

 0.000  %91.63 23.317 0.52535 4.5814 أجمالي المجال 
 2.00( =0.05( وعند مستوى داللة )59قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 2.66( =0.01( وعند مستوى داللة )59لجدولية عند درجة حرية )قيمة "ت" ا



 وآخرون سامي أبو ناصر

 ( Bعدد خاص )، 81 ، المجمد8108غزة، سمسمة العموم اإلنسانية  -مجمة جامعة األزىر (466)
 

ومن خبلل اختبار ت لمعينات المتصمة أن جميع فقرات مجال كفاءة ( 12يتضح من خبلل جدول )
الخدمات التسويقية كانت قيمة ت المحسوبة اكبر من قيمة ت الجدولية، وبالتالي ىناك داللة 

 يقدم)مجال كفاءة الخدمات التسويقية، فحصمت الفقرة الثامنة فقرات لجميع موزن النسبي إحصائية ل
( %95.40)بوزن نسبي بمغ  األولىالمرتبة  عمى( المعاممة وحسن بالمباقة الخدمات الشركة موظفي

 موظفي ييتم)العاشرة الفقرة  جاءت، بينما وىي نسبة مرتفعة جدًا تبين مدى التأثير القوي ليذه الفقرة
%(، بينما حصمت الدرجة 89.20األخيرة بوزن نسبي )المرتبة  في( ورغباتيم بائنالز  بحاجات الشركة

%( وىي درجة مرتفعة جدًا، أي أن 91.63الكمية لكفاءة الخدمات التسويقية عمى وزن نسبي وقدره )
ىناك درجة مرتفعة جدًا من كفاءة الخدمات التسويقية في شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية 

 وجو نظر الموظفين.)جوال( من 
ويرى الباحثون أن شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال( تحرص عمى اختيار موظفييا الذين 
يتعاممون مع الجميور بعناية وتدربيم عمى المباقة وحسن المعاممة، كما توفر ليم البرامج التدريبية 

لى زيادة كفاءة الخدمات التسويقية التي تمكنيم من التعامل الجيد مع الجميور، وىذا بدوره أدى إ
 المقدمة من خبلل بناء اليقة والقبول بين العاممين والجميور.

 اختبار فروض الدراسة :
( بين a≤ 0.05)عند مستوى داللة  ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية: الفرض الرئيس األول 

عاممين في شركة االتصاالت التسويق الفيروسي وبين كفاءة الخدمات التسويقية من وجية نظر ال
 الفمسطينية الخموية )جوال(.

ولئلجابة عمى ىذا الفرض لجأ الباحثون إلى إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين التسويق الفيروسي 
 وبين كفاءة الخدمات التسويقية، وكانت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:

 روسي وبين كفاءة الخدمات التسويقيةالتسويق الفيمصفوفة ارتباطيو بين (: 13جدول رقم )
 الداللة الخدمات التسويقيةكفاءة  المجاالت

 0.05دالة عند  **0.668 التسويق الفيروسي
 (0.05(     * ذات داللة عند مستوى )0.01** ذات داللة عند مستوى )

وبين كفاءة  نبلحظ من الجدول السابق أن ىناك عبلقة ارتباطية موجبة دالة بين التسويق الفيروسي
الخدمات التسويقية، وىذا يدل عمى عدم صحة الفرضية الصفرية ويؤكد عمى أىمية التسويق 

 الفيروسي وعبلقتو بكفاءة الخدمات التسويقية.
( بين a≤ 0.05)عند مستوى داللة  ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية : الفرض الفرعي األول

دمات التسويقية من وجية نظر العاممين في شركة وبين كفاءة الخ اإللكترونية النشر وسائل
 االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال(.



 مسطينية الخموية )جوال(شركة االتصاالت الف في التسويقية الخدمات كفاءة التسويق الفيروسي عمى أثر
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 النشر وسائلولئلجابة عمى ىذا الفرض لجأ الباحثون إلى إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين 
 وبين كفاءة الخدمات التسويقية، وكانت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي: اإللكترونية

 وبين كفاءة الخدمات التسويقية اإللكترونية النشر مصفوفة ارتباطيو بين وسائل(: 14جدول رقم )
 الداللة الخدمات التسويقيةكفاءة  المجاالت

 0.05غير دالة عند  0.186 اإللكترونية النشر وسائل
 (0.05(     * ذات داللة عند مستوى )0.01** ذات داللة عند مستوى )

وبين كفاءة  اإللكترونية النشر وسائلو ال توجد عبلقة ارتباطية دالة بين نبلحظ من الجدول السابق أن
 الخدمات التسويقية، وىذا يدل عمى صحة الفرضية الفرعية.

( بين a≤ 0.05)عند مستوى داللة  ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية الفرض الفرعي الثاني :
التسويقية من وجية نظر العاممين في شركة  وبين كفاءة الخدمات المجانية العروضو  المادي التحفيز

 االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال(.
 المادي التحفيزولئلجابة عمى ىذا الفرض لجأ الباحثون إلى إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين 

 وبين كفاءة الخدمات التسويقية، وكانت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي: المجانية العروضو 
 وبين كفاءة الخدمات التسويقية المجانية العروضو  المادي مصفوفة ارتباطيو بين التحفيز(: 15م )جدول رق

 الداللة الخدمات التسويقيةكفاءة  المجاالت

 0.05دالة عند  **0.746 المجانية العروضو  المادي التحفيز
 (0.05(     *  ذات داللة عند مستوى )0.01** ذات داللة عند مستوى )

 العروضو  المادي التحفيزمن الجدول السابق أن ىناك عبلقة ارتباطية موجبة دالة بين نبلحظ 
وبين كفاءة الخدمات التسويقية، وىذا يدل عمى عدم صحة الفرضية الفرعية ويؤكد عمى  المجانية
 وعبلقتيا القوية مع كفاءة الخدمات التسويقية. المجانية العروضو  المادي التحفيزأىمية 

( بين a≤ 0.05)عند مستوى داللة  ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية : عي الثالثالفرض الفر 
)الكممة المنطوقة( وبين كفاءة الخدمات التسويقية من وجية نظر العاممين في  الرأي المؤثرون قادة

 شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال(.
 الرأي المؤثرون بين قادةمل ارتباط بيرسون ولئلجابة عمى ىذا الفرض لجأ الباحثون إلى إيجاد معا

 )الكممة المنطوقة( وبين كفاءة الخدمات التسويقية، وكانت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:
)الكممة المنطوقة( وبين كفاءة الخدمات  الرأي المؤثرون مصفوفة ارتباطيو بين قادة(: 16جدول رقم )

 التسويقية
 الداللة تسويقيةالخدمات الكفاءة  المجاالت

 0.05دالة عند  **0.734 )الكممة المنطوقة( الرأي المؤثرون قادة
 (0.05(     * ذات داللة عند مستوى )0.01** ذات داللة عند مستوى )
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)الكممة  الرأي المؤثرون بين قادةنبلحظ من الجدول السابق أن ىناك عبلقة ارتباطية موجبة دالة 
ات التسويقية، وىذا يدل عمى عدم صحة الفرضية الفرعية ويؤكد عمى المنطوقة( وبين كفاءة الخدم

 )الكممة المنطوقة( وعبلقتيا القوية مع كفاءة الخدمات التسويقية. الرأي المؤثرون قادةأىمية 
( بين a≤ 0.05)عند مستوى داللة  ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية الفرض الفرعي الرابع :

وبين كفاءة الخدمات التسويقية من وجية نظر العاممين في شركة  وسيةالفير  اإلعبلنية الحمبلت
 االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال(.

 اإلعبلنية الحمبلتولئلجابة عمى ىذا الفرض لجأ الباحثون إلى إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين 
وكانت النتائج كما  وبين كفاءة الخدمات التسويقية وبين كفاءة الخدمات التسويقية، الفيروسية

 يوضحيا الجدول التالي:
 وبين كفاءة الخدمات التسويقية الفيروسية اإلعالنية مصفوفة ارتباطيو بين الحمالت(: 17جدول رقم )

 الداللة الخدمات التسويقيةكفاءة  المجاالت

 0.05دالة عند  *0.411 الفيروسية اإلعالنية الحمالت
 (0.05* ذات داللة عند مستوى )   (  0.01** ذات داللة عند مستوى )

 الفيروسية اإلعبلنية بين الحمبلتنبلحظ من الجدول السابق أن ىناك عبلقة ارتباطية موجبة دالة 
وبين كفاءة الخدمات التسويقية، وىذا يدل عمى عدم صحة الفرضية الفرعية ويؤكد عمى أىمية 

 الخدمات التسويقية. وعبلقتيا القوية مع كفاءة الفيروسية اإلعبلنية الحمبلت
لمتسويق ( a≤ 0.05)عند مستوى داللة  داللة إحصائية ذو أثروجد يال  الفرض الرئيس الثاني :

 الرأي المؤثرون قادة، المجانية العروضو  المادي التحفيز، اإللكترونية النشر )وسائل الفيروسي
ات التسويقية من وجية نظر ( عمى كفاءة الخدمالفيروسية اإلعبلنية الحمبلت)الكممة المنطوقة(، 

 العاممين في شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال(.
ولقياس أثر مجاالت التسويق الفيروسي عمى كفاءة الخدمات التسويقية فقد استخدم الباحثون تحميل 

 كما في الجداول التالية: enterاالنحدار المتعدد بطريقة 
 تحميل التباين : . أ

 ميل التباين لكفاءة الخدمات التسويقية( : تح18جدول رقم )

مجموع  البيان المتغيرات لتابعة
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 .F Sigقيمة 

 كفاءة الخدمات التسويقية
 2.558 4 10.232 بين المجموعات

 0.114 53 6.038 داخل المجموعات 0001. 22.452

  57 16.270 اإلجمالي

ل السابق يتضح وجود عبلقة ارتباطية دالة معنويًا بين مجاالت التسويق الفيروسي ومن خبلل الجدو 
 مجتمعة معُا، وكفاءة الخدمات التسويقية، مما يعني ان نموذج االنحدار جيد. 
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 معامل التحديد: . ب
 ( : معامل التحديد لكفاءة الخدمات التسويقية19جدول رقم )

مربع عامل التحديد  ديد مربع عامل التح Rمعامل التحديد  المتغير
 الخطأ المعياري المعدل

 337531. 6011. 6291. 7931. كفاءة الخدمات التسويقية

 المصدر: من إعداد الباحثون بالرجوع لمتحميل االحصائي لمبيانات األولية
سويق الفيروسي يفسر وىو يعني أن الت 0.601 = يوضح الجدول السابق أن مربع معامل التحديد

%، والتي تعني أن التغير في المتغير التابع )كفاءة الخدمات 60.1كفاءة الخدمات التسويقية بنسبة 
التسويقية( يحدث نتيجة التغير في المتغيرات المستقمة )التسويق الفيروسي( أما النسبة الباقية فتفسرىا 

ة إلى األخطاء العشوائية الناتجة عن أسموب متغيرات أخرى لم تدخل في متغيرات االنحدار، باإلضاف
 جمع البيانات ودقة القياس.

 ج. تحميل نتائج االنحدار:  
 ( : نتائج تحميل االنحدار لكفاءة الخدمات التسويقية 20جدول رقم )

معامالت االنحدار  المتغيرات المستقمة
 غير القياسية

الخطأ 
 المعياري

معامالت االنحدار 
 القياسية

 الترتيب .T Sigقيمة 

  0.000 4.891  0.400 1.958 المقدار الثابت
 4 0.100 -1.674- -0.163- 0.073 -0.122- اإللكترونية النشر وسائل
 العروضو  المادي التحفيز
 المجانية

0.390 0.116 0.486 3.366 0.001 0 
)الكممة  الرأي المؤثرون قادة

 المنطوقة(
0.349 0.121 0.412 2.887 0.006 8 

 4 8541. -0.185- -0.018- 0721. -0.013- الفيروسية اإلعبلنية مبلتالح
 يمكن استنتاج ما يمي: enterمن نتائج االنحدار المتعدد بطريقة 

أن كفاءة الخدمات التسويقية )المتغير التابع( تتأثر بصورة جوىرية دالة إحصائيًا بكل من  .1
 المتغيرات التالية حسب الترتيب:

 .المجانية لعروضاو  المادي التحفيز -
 )الكممة المنطوقة(. الرأي المؤثرون قادة -

لمجالي التحفيز والعروض المجانية، وقادة الرأي )الكممة المنطوقة(  T-TESTقيم اختبار "ت"  .2
، وتبين قوة أثر ىذه المجاالت من التسويق 0.01كانت دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 
 .الفيروسي عمى كفاءة الخدمات التسويقية

تشير إلى أن مجالي التحفيز والعروض المجانية، وقادة الرأي )الكممة  Betaقيم معامل  .3
 المنطوقة( يؤثران في كفاءة الخدمات التسويقية بنسب مختمفة.

 وىذا يعني أن خدمات التسويق الفيروسي تفسر التحسين في كفاءة الخدمات التسويقية بنسبة معينة:
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 من كفاءة الخدمات التسويقية في شركة 39.00تفسر  يةالمجان العروضو  المادي التحفيز %
 االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال(.

 من كفاءة الخدمات التسويقية في شركة 34.9)الكممة المنطوقة( تفسر  الرأي المؤثرون قادة %
 االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال(.

قبل الفرضية البديمة التي تنص عمى : أنو ومما سبق يتضح عدم صحة الفرضية الصفرية وبالتالي ن
لمجاالت التسويق الفيروسي مجتمعة معًا عمى كفاءة الخدمات  ةإحصائي داللة أثر ذووجد ي

 التسويقية.
في ( a≤ 0.05)عند مستوى داللة  ذات داللة إحصائية فروقال توجد :  الفرض الرئيس الثالث

كفاءة الخدمات التسويقية من وجية نظر العاممين في استجابات أفراد العينة في التسويق الفيروسي و 
 شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال( تبعًا لممتغيرات الديموغرافية.

في ( a≤ 0.05)عند مستوى داللة  ذات داللة إحصائية فروقال توجد : الفرض الفرعي االول 
التسويقية من وجية نظر العاممين في  استجابات أفراد العينة في التسويق الفيروسي وكفاءة الخدمات

 شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال( تبعًا لمتغير الجنس.
 كما في الجدول التالي: T-testولمتعرف عمى صحة ىذا الفرضية استخدم الباحثون اختبار ت 

 بعًا لمتغير الجنسلمتسويق الفيروسي وكفاءة الخدمات التسويقية ت T- test( : اختبار "ت" 21جدول رقم )

االنحراف  المتوسط العدد الجنس المعايير
 المعياري

 .Sig قيمة ت

 0.82126 3.7746 30 ذكر اإللكترونية النشر وسائل
18112- 12.5. 

 0.55877 3.9762 30 أنثى

 0.47653 4.6083 30 ذكر المجانية العروضو  المادي التحفيز
38468 12... 

 0.72443 4.0536 28 أنثى

)الكممة  الرأي المؤثرون قادة
 المنطوقة(

 0.50742 4.4667 30 ذكر
38872 12..1 

 0.60316 3.9095 30 أنثى

 0.63266 4.3778 30 ذكر الفيروسية اإلعبلنية الحمبلت
38741 12..1 

 0.68883 3.7389 30 أنثى

 0.44303 4.3068 30 ذكر الدرجة الكمية لمتسويق الفيروسي
38419 12..1 

 0.45558 3.9102 30 أنثى

 0.39509 4.7722 30 ذكر كفاءة الخدمات التسويقية
28997 12..4 

 574551. 4.3907 30 أنثى

 2.00( =0.05( وعند مستوى داللة )59قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 2.66( =0.01( وعند مستوى داللة )59قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
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ن الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس بين الموظفين من يتضح م
الذكور واإلناث في جميع مجاالت التسويق الفيروسي والدرجة الكمية، باستثناء المجال األول حيث إن 

 وقيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية، وىذا يثبت 0.05قيمة مستوى الداللة أقل من 
عدم صحة الفرضية الصفرية، وكانت النتائج لصالح الموظفين الذكور كما بينت النتائج وجود فروق 

 في كفاءة الخدمات التسويقية وكانت النتائج لصالح الموظفين الذكور.
في ( a≤ 0.05)عند مستوى داللة  ذات داللة إحصائية فروقال توجد  الفرض الفرعي الثاني:
في التسويق الفيروسي وكفاءة الخدمات التسويقية من وجية نظر العاممين في استجابات أفراد العينة 

 شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال( تبعًا لمتغير العمر.
 كما في الجدول التالي: One way anovaولمتعرف عمى صحة ىذة الفرضية تم استخدام تحميل 

 الفيروسي وكفاءة الخدمات التسويقية تعزى لمتغير العمر(: نتائج التباين االحادي التسويق 22جدول رقم )

مجموع  المصدر المعايير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 .Sig قيمة ف 

 النشر وسائل
 اإللكترونية

 0.184 2 0.368 بين المجموعات

داخل  0.697 0.363
 المجموعات

28.856 57 0.506 

  59 29.224 المجموع

 المادي التحفيز
 المجانية العروضو 

 0.006 2 0.011 بين المجموعات

داخل  0.988 0.012
 المجموعات

25.201 55 0.458 

  57 25.212 المجموع

 الرأي المؤثرون قادة
 )الكممة المنطوقة(

 0.377 2 0.754 بين المجموعات

داخل  0.381 0.980
 المجموعات

21.919 57 0.385 

  59 22.673 المجموع

 اإلعبلنية الحمبلت
 الفيروسية

 0.417 2 0.833 بين المجموعات

داخل  0.466 0.775
 المجموعات

30.657 57 0.538 

  59 31.490 المجموع

الدرجة الكمية لمتسويق 
 االلكتروني

 0.000 2 0.001 بين المجموعات

داخل  0.999 0.001
 المجموعات

14.070 57 0.247 

  59 14.071 المجموع

كفاءة الخدمات 
 التسويقية

 0.030 2 0.059 بين المجموعات

داخل  0.902 0.104
 المجموعات

16.225 57 0.285 

  59 16.284 المجموع

 3.18( =0.05( وعند مستوى داللة )57، 2قيمة "ف" الجدولية عند درجات حرية )
 4.98( =0.01لة )( وعند مستوى دال57، 2قيمة "ف" الجدولية عند درجات حرية )
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يتضح من الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت تعزى لمتغير 
العمر، حيث إن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية، وىذا يثبت صحة الفرضية 

دمات التسويقية في التسويق الفيروسي وكفاءة الخذات داللة إحصائية  فروقال توجد الصفرية وىي: 
 من وجية نظر العاممين في شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال( تعزى لمتغير العمر.

: جميع العاممين في شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال(  ويفسر الباحثون ىذه النتيجة أن
 ىداف.األورىا في تحقيق باختبلف أعمارىم يدركون أىمية التسويق الفيروسي والخدمات التسويقية ود

في ( a≤ 0.05)عند مستوى داللة  ذات داللة إحصائية فروقال توجد : الفرض الفرعي الثالث 
استجابات أفراد العينة في التسويق الفيروسي وكفاءة الخدمات التسويقية من وجية نظر العاممين في 

 الخدمة.شركة االتصاالت الفمسطينية الخموية )جوال( تبعًا لمتغير سنوات 
 كما في الجدول التالي: One way anovaولمتعرف عمى صحة ىذا الفرضية تم استخدام تحميل 

 (: نتائج التباين االحادي التسويق الفيروسي وكفاءة الخدمات التسويقية تعزى لمتغير سنوات الخدمة23جدول رقم )

 الوصذر الوعايير
هجووع 

 الوربعاث

درجاث 

 الحريت

هتوسط 

 الوربعاث
 .Sig ف  قيوت

 اإلٌىتش١ٔٚخ إٌشش ٚسبئً

 2.944 2 5.887 ث١ٓ اٌّجّٛعبد

7.190 

 

0.002 

 
 0.409 57 23.336 داخً اٌّجّٛعبد

  59 29.224 الوجووع

ٞ ٚاٌعشٚض اٌتحف١ض  اٌّبد

 اٌّجب١ٔخ

 1.294 2 2.589 ث١ٓ اٌّجّٛعبد

3.147 

 

0.051 

 
 0.411 55 22.624 داخً اٌّجّٛعبد

  57 25.212 الوجووع

اٌشأٞ اٌّؤثشْٚ  لبدح

 )اٌىٍّخ إٌّطٛلخ(

 0.682 2 1.364 ث١ٓ اٌّجّٛعبد

1.824 

 

0.171 

 
 0.374 57 21.310 داخً اٌّجّٛعبد

  59 22.673 الوجووع

 اإلعال١ٔخ اٌحّالد

 اٌف١شٚس١خ

 0.910 2 1.819 ث١ٓ اٌّجّٛعبد

1.748 

 

0.183 

 
 0.521 57 29.671 داخً اٌّجّٛعبد

  59 31.490 الوجووع

الذرجت الكليت للتسويق 

 االلكتروني

 0.758 2 1.516 ث١ٓ اٌّجّٛعبد

3.442 

 

0.039 

 
 0.220 57 12.555 داخً اٌّجّٛعبد

  59 14.071 الوجووع

 كفاءة الخذهاث التسويقيت

 0.222 2 0.444 ث١ٓ اٌّجّٛعبد

 0.278 57 15.840 داخً اٌّجّٛعبد 0.455 798.

  59 16.284 الوجووع

 3.18( =0.05( وعند مستوى داللة )57، 2قيمة "ف" الجدولية عند درجات حرية )
 4.98( =0.01( وعند مستوى داللة )57، 2قيمة "ف" الجدولية عند درجات حرية )
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يتضح من الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت تعزى لمتغير 
رة، باستثناء المجال األول والدرجة الكمية لمتسويق الفيروسي، حيث إن قيمة "ف" المحسوبة أقل الخب

البعدي  LSDمن قيمة "ف" الجدولية، ولمعرفة اتجاه الفروق وفقًا لمتغير الخبرة تم استخدام اختبار 
 كما يمي:

 ال األول تبعا لمتغير سنوات الخدمةالتجاه الفروق وداللتيا في المج LSD Test(: نتائج اختبار 24جدول رقم )

 سنة 15أقل من  -10 سنوات 10أقل من  -5 سنوات 5أقل من  سنوات الخدمة
 15إلى اقل من 

   - سنوات 5أقل من 
  - *18524839 سنوات 10أقل من  -5

 سنة 15أقل من  -10
 

18813411* 18278571 - 
 (1815* دالة عند مستوى داللة )

ابق وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة في مجال يتضح من الجدول الس
لصالح ذوي الخدمة األعمى مقارنة مع ذوي سنوات الخدمة األقل، ويفسر  اإللكترونية النشر وسائل

دراكيم آللية وطبيعة  الباحثون ىذه النتيجة أنو كمما زادت سنوات الخدمة لمموظفين تتراكم معارفيم وا 
 لشركة لوسائل النشر االلكتروني في حمبلتيا التسويقية.استخدام ا

التجاه الفروق وداللتيا في الدرجة الكمية لمتسويق االلكتروني تبعا لمتغير  LSD Test(: نتائج اختبار 25جدول رقم )
 سنوات الخدمة

 سنة 15أقل من  -10 سنوات 10أقل من  -5 سنوات 5أقل من  سنوات الخدمة
 15إلى اقل من 

   - سنوات 5من  أقل
  - *18373697 سنوات 10أقل من  -5

 سنة 15أقل من  -10
 

18168885 -18214812 - 
 (1815* دالة عند مستوى داللة )

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة في الدرجة 
سنوات مقارنة مع ذوي سنوات الخدمة  10-5الكمية لمتسويق الفيروسي لصالح ذوي سنوات الخدمة 

سنوات، ويفسر الباحثون ىذه النتيجة أنو كمما زادت سنوات الخدمة لمموظفين تتراكم  5أقل من 
دراكيم آللية وطبيعة استخدام الشركة لمتسويق الفيروسي في حمبلتيا التسويقية.  معارفيم وا 

 الدراسة :نتائج وتوصيات 
 الدراسة : نتائج -أوالً 
ن ىناك مستوى مرتفع من استخدام التسويق الفيروسي في شركة االتصاالت النتائج أت أظير  .1

 %(.82.17الفمسطينية الخموية )جوال( حيث حصمت الدرجة الكمية عمى وزن نسبي )
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 العروضو  المادي التحفيزأن ترتيب أبعاد التسويق الفيروسي جاءت كما يمي :  بينت النتائج .2
 الرأي المؤثرون قادة( ثم مجال %86.81)بوزن نسبي بمغ  األولىالمرتبة  عمى حصل المجانية

 اإلعبلنية )الحمبلتمجال  %(، وجاء83.76في المركز الثاني بوزن نسبي ) )الكممة المنطوقة(
 النشر )وسائلمجال  %(، وأخيرًا جاء81.17في المركز الثالث بوزن نسبي )الفيروسية( 
 %(.77.51سبي )في المركز الرابع بوزن ناإللكترونية( 

أن ىناك مستوى مرتفع من كفاءة الخدمات التسويقية في شركة االتصاالت النتائج  أكدت .3
 (.%91.63الفمسطينية الخموية )جوال( وبوزن نسبي )

أن ىناك عبلقة ارتباطية دالة بين مجاالت والدرجة الكمية لمتسويق الفيروسي مع  بينت النتائج .4
 اء مجال وسائل النشر االلكتروني.كفاءة الخدمات التسويقية باستثن

وجود أثر لمتسويق الفيروسي عمى كفاءة الخدمات التسويقية حيث ظير األثر  النتائج أكدت .5
 )الكممة المنطوقة(. الرأي المؤثرون، وقادة المجانية العروضو  المادي التحفيزلمجالين ىما )

عينة تجاه التسويق الفيروسي أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في استجابات أفراد ال .6
وكفاءة الخدمات التسويقية تبعًا لمتغير الجنس لصالح الذكور باستثناء مجال وسائل النشر 

 االلكتروني.
أظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في استجابات أفراد العينة تجاه التسويق  .7

 الفيروسي وكفاءة الخدمات التسويقية تبعًا لمتغير العمر.
النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في استجابات أفراد العينة تجاه التسويق الفيروسي ينت ب .8

وكفاءة الخدمات التسويقية تبعًا لمتغير سنوات الخدمة باستثناء مجال وسائل النشر االلكتروني 
 بر.والدرجة الكمية لمتسويق االلكتروني والتي تبين أن الفروق لصالح ذوي سنوات الخدمة األك

 توصيات الدراسة : -ثانياً 
زيادة االىتمام باستخدام وسائل التواصل االجتماعي وخصوصًا برنامج الواتس أب والبريد  .1

 االلكتروني كمجال ميم لحمبلت التسويق الفيروسي.
زيادة االىتمام باستخدام موقع الشركة اإللكتروني عمى االنترنت لتحفيز المستفيدين لتمقي  .2

 خبللو.خدمات الشركة من 
 زيادة ثقة المستفيدن بخدمات الشركة من خبلل تقديم حمبلت تنافسية تمبي حاجات المستفيدين. .3
تعميم استخدام التسويق الفيروسي عمى الشركات الفمسطينية المختمفة كنيج تسويقي حديث  .4

 يؤدي إلى نتائج سريعة.
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