انتسىٌك انفاٌروسً ( نشأته ,يفهىيه ,يراحم محهته ,لٍاسه )
أ .م .د .غانم رزوقي أنيس
كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة بغداد /قسم إدارة اإلعمال

الباحث /أمجد حميد إسماعيل

املستخهص

إن مفهوم التسووي الفايروسوي يعود مون المفواليم الحدي وة لوي مجوال الدراسوا والبحووث التسووي ية
ولي تنفيذ الوظائف التسوي ية ،وذلك باالعتماد علو مفهووم الكلموة المنةوقوة والكلموة المكتوبوة ،ومون الجودير
بالذكر لان قلوة البحووث المحليوة التوي تناولو التسووي الفايروسوي بالبحوث والتحليول والتةبيو عوجب وبعوكل
كبير التمامنا بهذا الموضوع من خالل التةر إل مفاليمو األساسوية بعود الوقووف علو بوذور نعوؤت األولو
مب التركيز نظريا ً عل النعؤة والمضامين الفكرية للتسوي الفايروسي ،لذا إلو جانو التةور إلو الخةووا
أو المراحل األساسية الالزم اعتمادلا بغية تبني حملة تسوي لايروسية ناجحة مب الوقوف عل ألم األسالي
المعتمدة لوي قيواس مودا لاعليوة التسووي الفايروسوي كميواً ،ذلوك مون اجول الكعوف عون الفائودة الح ي يوة لهوذا
األسلو التسوي ي الحديث والمعاصر للتةورا الكبيرة لي تكنولوجيوا المعلوموا واالنترنو وتوظيفهوا بعوكل
جيد لتح ي االستفادة ال صوا لي مجال العمل التسوي ي لعركا األعمال.
وتووم إجووراا البحووث الميووداني باعتموواد اسووتمارة اسووتبانة أعوود لهووذا الغوورو تووم توزيعهووا علو عينووة
ععوائية من ةلبة قسم إدارة األعمال  /كليوة اإلدارة واالقتصواد  /جامعوة بغوداد مكونوة مون  65ةالبوا ،واعتمود
البحث عل التةبي ا اإلحصائية التي يولرلا برنامج )  ( SPSSاإلصودار ال وامن ععور ،بغيوة تحليول البيانوا
والوقوووف عل و ألووم االسووتنتاجا التووي توصوول إليهووا البحووث وتتم وول لووي إن المعلومووا المرسوولة عبوور مواقووب
االنترن ذا ألمية ومصداقية يمكن اعتمادلا بعكل ايجابي بناا ،لضالً عن وجود عالقة بين مفهوم التسوي
الفايروسي وانتعار الرسائل اإلعالنية عبر المواقب االلكترونية.
املصطهحاخ انرئٍسٍح نهثحج /التسوي الفايروسي -الزبائن األوليين -البذرة الفايروسية -حملة
التسوي الفايروسي .

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
المجلد 20
العدد 76
لسنة 4102
الصفحا 076 -026

*البحث مستل من رسالة ماجستير

مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية المجلد  41العدد  75لسنة 4102
التسويق الفايروسي ( نشأته ,مفهومه ,مراحل حملته ,قياسه )

املمذيح:

146

من المتف علي أن للمست بل ألمية خاصة لي مجال األعمال وقد زاد لذه األلمية وتبلور عبر
االلتمام بالعلوم المست بلية ،ومحاولة التعرف عل ما يتوقب أن يتضمن من أحداث ومفاجآ وإ ارة لمجاال
الحياة كالة بدون است ناا.
وليما يتعل بعركا األعمال لبعد إن تمكن من الوصول والحصول عل مصادر التمويل المناسبة
وامتالك ت نيا مت دمة مكنتها وبعكل كبير من إنتاج سلب وخدما قادرة عل تلبية الحاجا والرغبا
المختلفة للزبائن من جهة ومةاب ة م اييس الجودة العالمية (  ) ISOمن جهة أخرا ،لذا يعني إن جميب
العركا أصبح قادرة عل اإلنتاج غير إن ال ليل منها ما لي مهتمة بدراسة السو وما يحتوي من منالسة
عالية معتمدة عل الت دم التكنولوجي المتسارع ،مما يجعل ت دم وازدلار العركا قائدة السو لي قل دائم،
األمر الذي دلب بعركا األعمال نحو االلتمام بالسو وامتالك المعارف والت نيا الحدي ة وتوظيفها بما
يمكنها من الدخول إل أسوا جديدة عبر ابتكار أسالي حدي ة ومعاصرة لي كيفية عرو منتجاتها وإيصالها
بؤسلو منهجي علمي يعتمد عل عوامل التسوي الحديث واألداا التسوي ي األلضل.
ولكون عالم التسوي متغير وبعكل مستمر لتغيرا حاجا ورغبا المستهلكين والمنالسة الهائلة
أو التعاب لي المنتجا بسب اإلنتاج الواسب ،ونظراً لتع د تكنولوجيا اإلعالن ووسائل التؤ ير لي اآلخرين
(الزبائن) األمر الذي اظهر تحديا ً من التحديا التي تفرزلا بيئة األعمال الرالنة ،وبغو النظر عن الفرص
التي تولرلا لذه البيئة لان لذه التحديا يمكن أن تزج بالمنظما خارج السو – نتيجة الفعل الذي يإدي
إل إلالسها– وبذلك لؤنها تةرح معكلة ملحة ت ب مهمة مواجهتها أو حلها عل عات إدارة التسوي التي
يتوج عليها توظيف مختلف األسالي والممارسا التسوي ية الكفيلة للتغل عل لذه المعكال .
ومما العك لي لان بلورة لذه المعكلة ُتعد بحد ذاتها مإعراً مهما ً أللمية التسوي ومدا الحاجة إلي
والعمل عل توظيف إمكانيات بما يمك ّن من أن يلع دوره لي حل معاكل المنظمة وتح ي ألدالها .
األمر الذي دلب المبدعون والمفكرون لي مجال التسوي بالتفكير إليجاد الوسائل التي تمكنهم من
استغالل التةورا التي يعهدلا مجال األعمال عن ةري وضب إستراتيجيا جديدة بهدف االستفادة من ذلك
التةور ،وبما يمكن من الوصول إل الهدف بؤقل كلفة ممكنة سواا كان ذلك عل المدا ال صير أو المتوسة
أو البعيد ولذا ما دلب إل اعتماد االستغالل األم ل لت نيا المعلوما واالتصاال وما تتضمن من تةبي ا
عدة ومستحد ة أخذ عل عات ها ت ليل التكاليف التسوي ية عبر اعتماد استراتيجيا تسوي ية حدي ة كان
منها استراتيجيا التسوي الفايروسي  Viral Marketingالتي تعد من الت نيا والتةبي ا الحدي ة جداً
لتكنولوجيا المعلوما واالتصاال ومن المفاليم المستحد ة لي ح ل التسوي المعتمدة عل الكلمة المنةوقة
(  ،) Word – Of– Mouthالتي يعتمد تةبي ها بعكل أساسي عل عبكة االنترن – لي الوق الحاضر -
من اجل التمكن من إيصال الرسائل اإلعالنية إل اكبر عدد ممكن من الزبائن وبعكل تل ائي وآخذ بالتزايد
المستمر.
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املثحج االول /ينهزٍح انثحج

يعد التسوي بحد ذات معكلة أساسية تواج عركا األعمال المختلفة وان تمكن من تح ي نجاحا
تسوي ية كبيرة ،وذلك الن معظم عركا األعمال تتجالل وبعكل كبير جداً التحديا البيئية التسوي ية
المستجدة والمتزايدة وما تظهره من مخاةر مست بلية تإ ر سلبا ً لي است رار العركا واستمرار ازدلارلا.
ولكون لذه التحديا ذا عالقة بال رارا التسوي ية اإلستراتيجية لان يمكن التغل عليها من خالل
تعزيز إمكانية التفكير اإلبداعي لي مجال التسوي ودراسة األدوا والت نيا التي تضمن تح ي التفو
التسوي ي عبر إيجاد إستراتيجيا تسوي ية جديدة ومبتكرة مناسبة وةبيعة عمل العركة وبيئتها المتغيرة،
لذلك تعد ت نية (  ) Viral Marketingواحدة من إلرازا تلك الت نيا التي تعتمدلا منظما ال رن
الحادي والععرين مب زيادة حدة التنالس بين عركا األعمال التي يحدد نجاح العركا أو تدلورلا.
ومب تضائل دور ولاعلية إستراتيجيا " بورتر " ،تبلور معكلة البحث بحاجة العركا إل أسالي
وت نيا حدي ة تضمن نجاحها ومنها ت نية التسوي الفايروسي ،وبذلك يمكن تحديد معكلة البحث بالتساإال
اآلتية:
 -0ما ت نية التسوي الفايروسي ؟
 -4ما مدا استيعا المستهلكين لمفهوم ت نية التسوي الفايروسي ؟
 -3ما مدا االستفادة من المعلوما الفايروسية المنعورة عل المواقب االلكترونية لأللراد عبر التؤ ير عل
خل صورة ايجابية لعركة األعمال المرسلة ومنتجاتها ؟

ً
حانٍا :أهًٍح انثحج

تبرز ألمية البحث من ألمية مواجهة التحديا التسوي ية الجديدة التي ألرزتها البيئة الحالية لعركا
األعمال ،ويمكن االستفادة منها عبر التهيإ واالحتياة لتلك التحديا وما ينتج عنها من أسالي تسوي ية
جديدة تستفاد منها العركا المبحو ة وغيرلا لي كيفية مواجهة التحديا البيئية.
ونظراً لح دا ة مفهوم التسوي الفايروسي ضمن مجال التسوي الذي انعكس عل المجال البح ي لهذا
الموضوع ،وقلة الباح ين العر الذين تناولوه ،األمر الذي أدا إل الت ار المكتبة العربية من لكذا دراسا .
ومن لنا يمكن تحديد ألمية البحث من خالل الن اة اآلتية :
 -1ت ليل كلف التسوي التي تتحملها العركا عبر اعتماد ت نيا حدي ة للتسوي واالبتعاد عن أسالي
التسوي الت ليدية األك ر كلفة .
 -2تولير المعلوما التي يحتاجها الزبون عن المنتجا بما يساعده عل رسم صورة ذلنية ايجابية إزاا
عالمة عركة األعمال أو منتجاتها بما يعزز والاه لها .

ً
حانخا:أهذاف انثحج

تتم ل الداف البحث بالن اة االتية:
 -0معرلة مدا ادراك عينة البحث لمفهوم التسوي الفايروسي.
 -4تحديد مدا رغبة الزبوائن ( الوراد عينوة البحوث ) باعوادة ارسوال الرسوائل التوي يسوتلمونها علو موواقعهم
االلكترونية.
 -3تحديوود درجووة اعتموواد الزبووائن عل و المعلومووا التووي يتل ونه وا عبوور عووبكا التواصوول االجتموواعي وموودا
مصداقيتها.
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ً
راتعا:فرضٍاخ انثحج

الفرضية االول :
اليوجد للمعلوما المرسلة عبر الرسائل االعالنية تا ير عل كل من:
أ /مدا التمام الزبائن بالمعلوما .
 /مدا االعتماد عليها ومدا مصداقيتها.
 /بناا صورة ايجابية لعركة االتصاال المتن لة لدا زبائنها.
الفرضية ال انية:
التوجد عالقة تؤ ير بين اعادة ارسال الرسالة االعالنية المستلمة والمكالئة التي يحصل عليها.
الفرضية ال ال ة:
التوجد عالقة تؤ ير بين مفهوم التسوي الفايروسي وانتعار الرسائل االعالنية عبر المواقب االلكترونية.

ً
خايسا :جمتًع انثحج

يتم وول مجتمووب البحووث بعوودد موون ةلبووة جامعووة بغووداد /كليووة االدارة واالقتصوواد ،والسووب لووي اختيووارلم
كمجتمب للبحث كونهم عل دراية واسعة باساسيا التسوي و مفاليم المختلفة ،لضالً عن كونهم يمارسوون
اسلو التسوي الفايروسي وان كان ذلك بعكل عفووي عبور المراسولة ليموا بيونهم باسوتخدام عوبكا التواصول
االجتماعي الذي يم ل البيئة المالئمة جداً للتسوي الفايروسي بما يضمن انتعار الرسوائل الفايروسوية بسورعة
خيالية وغير متوقعة.

ً
سادسا :عٍنح انثحج

يتف الباح ان عل اختيار عينة ععوائية من قسم ادارة االعموال لوي الجامعوة الموذكورة انفوا ،اذ بلو
عدد العينة  65ةال ممن يمتلك موقب عل عبكة التواصل االجتماعي تم اختيارلم بعكل ععوائي.

املثحج انخانً /اجلانة اننظري

ً
أوال :نشأج انتسىٌك انفاٌروسً
ل د احدث التسوي الفايروسي الك ير من اال ارة لي االونة االخيرة كت نية جديدة لي عالم التسوي ،
والجزا االكبر من ذلك يعود ال كون مجاني او ان يتضمن تكاليف تسوي ية زليدة جداً اذا ما تم م ارنت ُ
باسالي التسوي الت ليدية ،اذ يسمح لذا االسلو التسوي ي الجديد الي مسو باختيار عدد قليل من
االعخاص لزرع لكرت او منتج بعكل رسالة ذا ةابب لايروسي ومن م تركها تنتعر بين الزبائن دون أي
نعرلا بعكل مستمر
عدد النهائي من المستلمين الذين يعملون عل
جهد لتصل ال
( .) www.wilsonweb.com
ويعود تاريخ بداية التسوي الفايروسي ال عام  ،0992اذ ان اول من كت عن الناقدة االعالمية (
 ) Dglas Rashkoffلي م التها التي كان تح عنوان (  ) Media Viralمركز ًة من خاللها عل ان
االعالن الذي يصل ال الزبون عبر االنترن يكون ذو سرعة لائ ة لي التا ير ،ولذا ما يضمن ن ل بسرعة
لائ ة جداً ال االخرين واقناعهم عل اعادة ارسال الرسالة التي استلمولا ال ذويهم واصدقائهم م ابل
حصولهم عل مكالئة معينة (  ) Van Derlans et al, 2010 : 348وذلك يزيد من سرعة ن ل الرسالة
كسرعة انت ال الفايروس ،اذ يفترو ال ائم باالعالن ان الرسالة عندما تصل ال العخص المستهدف يصبح
سي.
مصا – ي بل الفكرة ويعمل عل نعرلا – مما يزيد من عدد المصابين بعكل أ ُ ّ
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ولذا ما عجب عل ةرح مفهوم التسوي الفايروسي (  ) Viral Marketingعام  0995من قبل

(

 – ) Jeffrey Rayportاستاذ كلية ادارة االعمال بجامعة لارلرد – الذي يعد اول من استخدم لذا
(  ) Steve & Tom, 1997 : 9وذلك من خالل نعر م ال عهر ديسمبر لعام  ،0995كما

المصةلح

اكد ( ) Jeffreyامكانية اعتماد لذا المفهوم لي الواقب العملي كون يعتمد عل بناا لكرة جعل الزبون ي وم
بعملية التسوي

بدالً من رجل البيب (  - ) Customer = Marketerالزبون يحل محل المسو

،-

لالزبون الراضي سوف يخبر لي الحد المتوسة الث اعخاص ،الن الخلية الواحدة ضمن مفهوم Viral

 ) V M ( Marketingسوف تن سم عل نفسها ال عدة خاليا اخرا ،وان كل خلية جديدة ناتجة من عملية
االن سام لذه تن سم لي االخرا ال خاليا متعددة ،ولذا ما يعير ال سرعة انتعار الفايروس التسوي ي
سي ( التاي .) 2 : 4112 ،
السريعة جداً نتيجة لالن ساما المتزايدة بعكل مستمر وأ ُ ّ
م اعتهر استعمال مفهوم (  ) Viral Marketingمن خالل الموقب المجاني لبريد (( )Hotmail
)  Maria et al, 2008 : 34لالعالن عن لذا الموقب وارسال الرسالة ال

مستخدمي العبكة لب

(  ) Jeremal,2003: 1اذ كان انتعار(  ) Hotmailبسية لي بدايت م اخذ ينتعر لي كل من السويد
وايةاليا والهند بعكل ملحوظ ،وبدأ تخصص ل موازنا خاصة لالعالن ت در بخمسون الف دوالر ت ريبا ً
والتي مكن من ان يصل عدد المعتركين ال ا نا ععر مليون معترك ( مستخدم ) ،لي حين لو استخدم ذا
المبل لي اسالي التسوي الت ليدية لتمكنا من الحصول عل مائة الف معترك ل ة ( Jurveston , 2000
 ( ،) : 112صاد .) 0 : 4112 ،

وليما يتعل بانتعار التسوي الفايروسي ل د عهد عبكة الو العنكبوتية (  ) wwwلي الفترة

االخير ةفرة تسوي ية لم يحلم بها احد من قبل ،بخالف وسائل االعالن التلفازية ) ( Michal , 2006 : 3

نتيجة عمل االسلو التسوي ي الجديد (  ) V Mعبر حث المعتركين المحتمل تواجدلم عل عبكة االنترن
للتحدث عن المنتج المعروو وتبادل اآلراا ووجها النظر حول ( سالمة  ) 0 : 4117 ،بهدف ايجاد
محاد ة تل ائية بينهم بعكل متنامي باالعتماد عل مفهوم الكلمة المنةوقة او الكلمة من الفم ( Word-of-
سي لضالً عن كونها تعمل عل تعزيز التواصل
 ) Mouthالتي تمتاز بزيادة تعاظمها وتا يرلا وانتعارلا األ ُ ّ
المباعر والعاجل باالعتماد عل االمكانيا التي تولرلا عبكة االنترن (  ) Silverman , 2007 : 2ذلك
ال جان

االعتماد عل الكلمة المكتوبة ) Spencer & Giles , 2000 : (( Word-Is-Written

.) Gobrielsson et al, 2008 : 714 (،)287
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(  ) Dglas Rashkoffعام

كتابا

 ،0992اذ تم االعارة الي لي احدا م اال مجلة (  ) Pcuserمنذ عام Kirby , 2006 : ( 0929

 ،) 88غير ان لم يحض بااللتمام الكالي لي حينها ولم يتمكن من ان يكون ذا صدا قوي اال بعد ع د من

ذلك أي عام  ،) Helm , 2000 : 158 ( 0992وتوجد وجها نظر مختلفة الناس يمتلكون تاويال عدة
تدور حول لذا المصلح ،مب ان لكرت كان قد نم بعكل لائل منذ ذلك الحين .
ولغرو توضيح مفهوم  Viral Marketingالبد من االعارة ال الفلسفة التي يعتمدلا لذا االسلو
التسوي ي الحديث نسبياً ،وذلك عبر توضيح لكرة البذرة االولية الستراتيجيات ولذلك ن ترح مدخالً تسوي يا ً
يدع البذرة الفايروسية ( صاد ) Oliver Hinz et al, 2011 : 4 ( ،) 0 : 4112 ،
الذي يضم جميب ادوا التسوي الفايروسي و وسائل التسوي الت ليدية ( ذا الةراز ال ديم ) التي ت دم
سوية نتائج غير متوقعة ،ويبن نموذج )  ( V Mالمعياري عل وجود تعاب جزئي و انتعار لايروسا
االمراو بين الناس بالعدوا ،كون يفترو ان يبدأ ببذرة واحدة تزرع لي عخص معين ( او مجموعة
اعخاص محددين) الذي يتبن عملية نعر الرسالة من خالل العدوا لمن يحيةون ب ويتعلمون او يتواصلون
مع ( اقار  ،اصدقاا ..... ،الخ ) ،ولنا البد من االعارة ال نسبة التوليد ( نسبة االنتاج او معدل النمو )
ولذه النسبة تم ل عدد االعخاص الجدد المتوقب اصابتهم بالعدوا ولي ما يرمز لها بالرمز (( ) R
 ) Duncan etal, 2010 : 4اذ ان  rاكبر من الواحد الصحيح ،وبذلك لان كل عخص مصا – حامل
للفكرة ويعمل عل نعرلا – لي المعدل ي وم بارسال الرسالة ال ( نعرلا ) الك ر من عخص ،ومن م
يمارس العخص االخير الدور نفسة الذي مارس االول ولكذا سوف تنت ل الرسالة الفايروسية بعكل النهائي
سي للرسالة الفايروسية ،ومن م يحدث الوباا – الوباا الي صد ب تفعي
ومتزايد ولذا ما يسم بالنمو األ ُ ّ
االمراو بعكل سلبي ،بل انتعار الرسائل التسوي ية بةري ة مما لة تماما ً لةري ة انتعار االمراو الوبائية
المعدية بسرعة كبيرة جداً – واذا ما كان معدل النمو اقل من الواحد الصحيح لان ذلك يعير ال ان الحملة
التسوي ية الفايروسية لاعلة ( صاد  ،) 3: 4112 ،ولذا يما ل االمراو التي المعدية التي تم معالجتها ومن م
يتوقف او يمنب انتعارلا بعد ن ةة معينة .و الم ال الرقمي االلتراضي اآلتي يوضح ذلك بالتفصيل.

يخال افرتاضً:
عركة اتصاال ن الة اعتمد ت نية التسوي الفايروسي كادة استراتيجية بهدف اساسي يتم ل
بزيادة لاعلية حمالتها التسوي ية التي تةل ها ،والداف انوية تتم ل بزيادة كل من (عدد زبائنها الدائميين،
عدد الزبائن المحتملية ،مبيعاتها ،حصتها السوقية ،اربحها ) ،وقد تم الحصول عل البيانا الموضحة ليما
يؤتي من سجالتها الخاصة ول الث حاال من (  ) V.M.Cوكما ياتي:
جدول (  ) 0بيانا لعركة اتصاال ن الة التراضية
الحالة
البيان
C3
C2
C1
معدل النمو

r

الزبائن األوليين N

0.5

1

10.000

10.000

( المجموعا األولية ،عدد المحاد ا )

المصدر :من اعداد الباح ان باالعتماد عل المصادر العلمية المتاحة المتاحة.

1.5
10.000
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الحل:
) R = N( r-1
اذ ان:
 = Rمدا نجاح او لعل حملة التسوي الفايروسية
 = Nالمجموعا األولية
 = rمعدل النمو

الحالة األول ( عند معدل نمو ) 0.5

) R = 10.000 ( 0.5 - 1

= -5000

زبون
الحالة ال انية ( عند معدل نمو ) 1

) R = 10.000 ( 1-1

=0

زبون
الحالة ال ال ة ( عند معدل نمو ) 1.5

) R = 10.000 ( 1.5-1
زبون

= 5000

نالحظ من النتائج التي توصلنا لها عبر الحاال ال الث المذكورة انفا والتي تبين بان:
 -0تعير الحالة التسوي ية الفايروسية األول بان معدل النمو كان  0.5أي ان  ،r<1األمر الذي ادا ال
ل دان نصف عدد الزبائن األوليين بدالً من زيادة عددلم ،ولذا يعير إل إن الحملة كان لاعلة.
 -4تعير الحالة التسوي ية الفايروسية ال انية بان معدل النمو كان  1أي ان  ،r=1األمر الذي لم يإدي ال
زيادة عدد الزبائن األوليين،أي إن عددلم قد زاد بم دار  0زبون ،ولذا يعير إل إن الحملة كان غير ُمجدية.
 -3تعير الحالة التسوي ية الفايروسية ال ال ة بان معدل النمو كان  1.5أي إن  ،r>1األمر الذي أدا إل

زيادة عدد الزبائن األوليين ،أي إن عددلم قد زاد بم دار  5000زبون ،ولذا يعير إل إن الحملة كان
ناجحة.
وبذلك لان الحالة ال ال ة تعكس الفكرة األساسية لمفهوم التسوي الفايروسي ،وكما لو واضح لان عدد
الزبائن قد زاد من ععرة آالف زبون أصليين ( أوليين ) بم دار خمسة آالف زبون جديد ليصل ال 15.000
زبون ،ولي حال اعتماد ذا

معدل النمو  1.5لان الـخمسة ععر ألف زبون سوف يزداد عددلم بم دار

 7500ليصل ال  22500زبون ،ولكذا يستمر عدد الزبائن بالزيادة المستمرة وبعكل النهائي ،ويمكن
توضيح ذلك من خالل العكل ( .) 0
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عكل (  ) 0معدل نمو حملة التسوي الفايروسية

C2

) ( R<1
) ( R=1

C3

) ( R>1

يعذل

C1

انًُى

انسيٍ
Source: Mauro Bampo, Michael T. Ewing, Dineli R. Mather, David Stewart,
Mark Wallace (2008 ), The Effects of The Social Structure of Digital Networks on
Viral Marketing Performance, Journal Information Systems Research, Vol. 19,
No. 3, p: 273-290.
وبذلك ل د نال التسوي الفايروسي التمام الك ير من الباح ين والمهتمين وعركا االعمال عل حد
سواا ،مما دلعهم ال دراست بجدية محاولين ايجاد تعريف الصحيح والواضح بالرغم من اختالف وجها
نظرلم ،ونظراً لحدا ة لذا المفهوم نسبيا ً التوجد الك ير من الدراسا العربية او المحلية التي تناولت بعكل
موسب ،اال ان توجد بعو التوجها البسيةة جداً التي تةرق الي بالبحث والتحليل.
ف التسوي الفايروسي عل ان االسوتراتيجية التوي تعوجب االلوراد لن ول وتسووي رسوالة الو
ل د ُع ِر َ
االخوووورين ،وخلوووو االمكانيووووة للنمووووو بمعوووودل متزايوووود لووووي عوووورو الرسووووالة والتووووؤ ير م وووول الفايروسووووا .
( صاد .) 7 : 4112 ،
وبذلك لان التسوي الفايروسي يم ل مصةلح جديد من مصةلحا عالم التسوي االلكتروني.
لهو تعبير يعير لوصف التسوي الذي ينتعر م ل العةر او الفايروس()Friedman, 2007:4
لي حوين تمو االعوارة اليو بانو يم ول ةري وة جديودة لزيوادة اختورا السوو وبنواا وعوي جمواليري
للمنووووتج عبوووور اسووووتخدام الرسووووائل الفايروسووووية التووووي تكسوووو زبووووائن آخوووورين علوووو موقووووب الووووو العووووالمي
( .) Sandeep , 2000 : 5
ف عل ان عملية توجي رسالة اعالنية عل االنترن وبناا قاعدة من الزبوائن بنف وا قليلوة
كما ُع ِر َ
من خالل ت ديم منفعة مرضية للمستخدمين ولورية تدلعهم ال نعر الرسائل االعالنيوة مون خوالل تجنيود زبوائن
جدد ( .) Oliver et al, 2012 : 3
ف كون استراتيجية تعجب االلراد لن ل وتسوي رسالة ال االخرين ويخل امكانية للنمو
بينما ُع ِر َ
بمعدل متزايد لي عرو الرسالة ( .) Brewer , 2001 : 7
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ف كون ُ ت نية تسع ال وضب رسالة ُتدام ذاتيا ُ من خالل تداولها ما بين مستخدمي
غير ان ُ ُع ِر َ
عبكة االنترن وبعكل تصاعدي مستمر وسريب ويمكنها كس زبائن جدد للعركة وبناا وعي واضح ازاا
منتجاتها او عالمتها ( ) Prees , 2005 : 7 () Michael , 2006 : 3
وكذلك تم االعارة ال لذا المفهوم الجديد لي التسوي عل ان ت نية تسوي ية تستفيد من
العبكا االجتماعية الحداث زيادة لي الوعي للعالمة من خالل النعر الفايروسي المكرر ذاتيا ً للرسائل
المما لة النتعار الفايروسا المرضية او الحاسوبية ( ) Kiss&Biechler,2008: 233
أي ان عركا االع مال تستفيد من االتصاال كوسيلة لمضاعفة ععبية انتعار عالمتها التجارية او
منتجاتها عبر نعر الزبائن المصابين للرسالة الفايروسية ال من يتواصلون او يتعاملون مع من اقاربهم او
اصدقائهم او غيرلم ( .) Hennig-Thurau et al , 2004 : 38

كما ان  Viral Marketingاعار الي بوصف ةري ة تسوي ية مبتكرة تمكن من ن ل المعلوما
العخاص معنيين الذين ي ومون بتمرير لذه المعلوما ال من يتواصلون معهم من أقربائهم او اصدقائهم
بةري ة تعب العدوا الفايروسية ( عمس .) 0 : 4104 ،
واستناداً ال ما ت دم ظهر تسمية التسوي الفايروسي التي يتم تنفيذلا بدون بذل الك ير من
الجهود وبكلفة متدنية جداً تكاد تكون معدومة قياسا ً باسالي التسوي الت ليدية ،االمر الذي زاد من لعالية
وكفائة التسوي الفايروسي لضالً عن رلب معدال انتعاره لي ظل الت دم التكنولوجي المتسارع بما يجعل
اداة تسوي ية مذللة تنعكس عل لوائد كبيرة وعوائد عالية لمن يعتمده سواا من قبل عركا االعمال ام
غيرلا.
عالوة عل ما ت دم لان التسوي الفايروسي يمكن وصف لي ابسة تعاريف بان استراتيجية
تسوي ية م يرة تستخدم الناس كوسيلة لتمرير رسالة معينة ) .( Duran , 2009 : 1
لضالً عن ذلك ل د اعير الي عل ان استراتيجية التسوي التي تزيد الوعي بالمنتج وعمليا تبني ،
لضالً عن عالمة العركة التجارية ) .( Lina & Clark , 2011 : 3
لضالً عن ذلك ل د وصف ( حسان  ) 0 : 4104 ،بان النسخة الحدي ة االلكترونية من التسوي
األ َ
عهر واألقوا عل مر التاريخ التسوي ي عبر اعتماد الكلمة من الفم.
وبذلك لان مفهوم  Viral Marketingي صد ب تسوي يا ً ان يتكلم الناس عن منتج معين بعكل
ايجابي  ،ومن الجدير بالذكر لان كالم الناس عن ال ُمن َتج يختلف تماما ً عن كالم ال ُمنتِج نفس لما يعكس من ة
ومصداقية اكبر.
وقد س ّم الباح ون التسوي الفايروسي بهذا االسم الن الرسالة التسوي ية او الترويجية تنتعر
وسة المجتمعا بك الة عالية جداً وبعكل يفو تصوراتهم ،اذ يإدي ال الععور وكؤن لايروس قد اصبهم
جعلهم يمررون الرسائل الفايروسية ال كل من يتواصلون او يتعاملون مع بعكل ععوائي م صود ومتزايد
وبتراكم النهائي ،ولذا ما يمكن توضيح من خالل العكل ( .) 2
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عكل (  ) 4مفهوم التسوي الفايروسي
1
11
1111
11111111
1111111111111111
11111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Source: Ralph Wilson( 2012 ), The Six Simple Principles of Viral Marketing,
http://webmarketingtoday.com/articles/viral-principles.
ويتف الباح ان مب كل من )  ( Prees & Michaelلي الوقوف عل التعريف االد حت االن

لمفهوم  Viral Marketingالذي يعير يرا ان ت نية تسع ال وضب رسالة ُتدام ذاتيا ً عبر تداولها ما بين
مستخدمي عبكا االنترن وبعكل تصاعدي مستمر وسريب بما يمكن من كس زبائن جدد للعركة وزيادة
وعي واضح إزاا منتجاتها وعالمتها عبر االعتماد عل كل من الكلمة المنةوقة )  ( WOMوالكلمة المكتوبة
) . ( WIW
وبذلك لان يمكن ان يإ ر عل سلوك المستهلك عبر تنمية تصورات بعكل ايجابي بناا وتعزيز
ت ووجهة نظره بمدا امكانية ظهوره كعنصر رئيس لي مزيج العركة التسوي ي
)  ،( Wang , 2010 : 13لضالً عن ذلك لان مجال عمل التسوي الفايروسي يوضح العكل ( .) 3
( صاد ) 7 : 4112 ،
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اَتشار الَهائً نهفاٌروش

انتحذٌث ( انًستهًٍٍ
ٌضٍفىٌ أو ٌحذثىٌ انرسائم انتً
استهًىها تعبٍراً عٍ وجهاث
َظرهى )
عذو

يحذودٌت انًجال

( إيكاٍَت اَتقال انفاٌروش إنى أي

شخص أو زبىٌ يحتًم )

االستالو واإلرسال إنى اَخرٌٍ بكهفت
يتذٍَت
إعادة اإلرسال انتىجٍه
يٍ قبم انًستهًٍٍ
زرع
انفاٌروش

عكل (  ) 3مجال مراحل انتعار التسوي الفايروسي
المصدر :من إعداد الباح ان بتصرف.
يتبين لنا من العكل رقم (  ) 3ان عركة االعمال التي تعتمد استخدام التسوي الفايروسي ت وم
بزرع البذ ور االول للفكرة عبر ما تعتمده من رسائل او اعالنا او عروو مجانية او غير ذلك لدا
اعخاص معينين ( المجاميب االولية ) يتم اختيارلم من قبل مسوقيها كمرحلة اول  ،مب تنمية الحالز لديهم
عل نعرلا بعكل لايروسي ال كل من يتواصلون او يتعاملون معهم ،وبذلك لان الحملة التسوي ية تكون قد
انت ل من المرحلة االول ال ال انية.
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بعد ذلك تبدأ المرحلة ال ال ة المتم لة بالمرحلة االنت الية ما بين ارسال االعخاص االوليين من قبل
مسوقي العركة الذين ي ومون بتحفيز المجاميب االولية عل ارسال الرسالة بهدف ضمان انتعارلا بمدا
واسب ،وان ما يعجعهم عل ذلك عدة عوامل منها( Miller&Lammas,2011:7) :
 -0انخفاو تكاليف االرسال بل انعدامها.
 -4المزايا التي يحصلون عليها من العركة المتعاملين معها.
 -3زيادة عالقاتهم االجتماعية مب من يتواصلون معهم ( زيادة درجة نفوذلم ).
وبذلك لان الرسالة الفايروسية سوف تنتعر ضمن مجال م صود وغير محدود ،ولذا يعير ال ان
الحملة انت ل ال المرحلة الرابعة ،بعد ذلك يظهر دور عركة االعمال المعنية او رجل التسوي الناجح
( قد تكون المجاميب االولية ) لي اجراا تصحيح او تعديل او تحديث عل الرسالة االصلية لضمان ايصالها
ال اخر أي عخص ضمن نةا الحملة بالعكل المةو من قبل عركة االعمال دون تحريف او تغيير من قبل
الناعرين لها بدون قصد او بعكل م صود من قبل المغرضين ( العركا المنالسة ) ،لضال عن ذلك ل د تعهد
لذه المرحلة ةرح عروو خاصة من منتجا حالية باسعار مخفضة ولفترة محدودة او منتجا جديدة
باسعار تنالسية او ت ديم عروو مجانية او غير ذلك ،ولذا ضمن المرحلة الخامسة للحملة التسوي ية.
االمر الذي يسمح باالنتعار النهائي للرسالة الفايروسية ولذا يم ل المرحلة السادسة للحملة التي تعهد زيادة
سي ،مما يزيد من عدد الزبائن
غير متوقعة لالعخاص الذين تصلهم الرسالة ،وان لذه الزيادة تكون بعكل أ ُ ّ
المحتملين الذين تتمكن العركة من الوصول اليهم مب امكانية تحولهم ال زبائن دائم ّين ،وبذلك لان مبيعا
العركة سوف تزداد من جهة واكذلك ارباحها من جهة انية وحصتها السوقية من جهة ال ة ،ولذا ما
اعتمدت العديد من العركا ال ائدة للسو ضمن قةاع الصناعة التي تزاولها م ل عركة ( BMW
) .Hospos , 2002 : 2

ولذا ما يإكد عل ان  Viral Marketingيم ل استراتيجية تسوي ية تعمل عل تعجيب االلراد
( الزبائن ) بان يحلو محل رجل التسوي عبر ن ل الرسائل الفايروسية ال االخرين مما يفسح المجال امام
النمو الواسب والمتزايد للرسائل ،من اذ عدد المستلمين والمرسلين لها باالعتماد عل درجة تا يرلا ال
جان قدرتها عل االنتعار بذا الةري ة التي تنتعر بها الفايروسا المرضية ،عبر التكا ر السريب الذي
يسمح بتوزيعها عل اآلالف بل الماليين من الناس ول ا ً لم اييس االنترن ( جابر .) 0 : 4115 ،
خامساً :تخةية حملة التسوي الفايروسي
كي تتمكن عركا األعمال من تبني حملة تسوي لايروسية ) ( Viral Marketing Campaign
ناجحة ،يج عليها اعتماد خةوا أساسية لتخةية الحملة بالعكل الجيد الذي يضمن تح ي ألدالها ،ولذه
الخةوا تتم ل بما يلي ) ( Sormunen , 2009 : 53 ):التحليل ،االلداف ،الموازنة ،االستهداف،
الرسالة ،الت ييس والتكيف ،االدوا  ،تخةية النموذج ،الرقابة والت ييم ) وسوف يتم استعراو لذه الخةوا
بعئ من التوضيح وكما يلي:
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 -1انتحهٍم ( حتهٍم احلانح وإسرتاتٍزٍح احلًهح )

كي تضمن العركة النجاح لحملتها التسوي ية الفايروسية ( V. Viral Marketing Campaign

) M. C.النجاح لان ذلك يتةل منها ال يام بعملية التخةية للحملة ،عبر اعتماد خةوا التخةية التسعة آنفة
الذكر.
وابتوووووودأً بعمليووووووة التحليوووووول كخةوووووووة اولوووووو والتووووووي تعوووووومل تحليوووووول العووووووركة وسووووووياقا عملهووووووا
)  ( Leppaniemi & Karjaluoto , 2008 : 53 )( Gabrielsson , 2008 :419ولوذا يتضومن
تحليوول العواموول الخارجيووة ( المنالسووين ،مركووز او موقووب العالمووة التجاريووة للعووركة ،حاجووا ورغبووا الزبووائن،
 ......الخ ) ،باالضالة ال تحليل العوامول الدخليوة ( منتجوا  ،اسوتراتيجية التسووي  ،المووارد المتاحوة ،ةبيعوة
العمل ،آليا التعامل مب الموزعين ،المسوقين ،الزبائن ... ،الخ ) ،لذا ال جان االلكار واالستراتيجيا التي
يعتمدلا المنالسون حول )  ،( V. M. C.وتحديد االتجالا المالئمة حاليالً ودراسة ذلك جيوداً لبول عمليوة
صنب ال رار إزاا الحملة.
ومن الجدير بالذكر لان استراتيجية التسوي الكلية لي ن ةة البداية المهمة لتةوير استراتيجيا
االتصاال التسوي ية )  ( Picton & Broderick , 2005 : 110واألخذ بنظر االعتبار الفرضيا
المعتمدة من قبل العركة لعالمتها وجعلها ضمن ال واب االستراتيجية لضمان استراتيجية تسوي يةجيدة تميز
العركة عن منالسيها ،وت دم لوائد ح ي ية للزبائن باالضالة ال تح ي الموائمة بين العركة ومواردلا.
كموووا ان الموووزيج التسووووي ي الفايروسوووي توووودي دوراً مهموووا ً لوووي تخةوووية ) ( V. M. C.
)  ( Sormunen , 2009 : 54لوذلك لوان تحليلهوا مهوم ايضواً ،ومون الجودير بالوذكر لوان الموزيج التسووي ي
الفايروسي يتم ل باآلتي:

أ /املنتذ

المنتجا التي يمكن ان توزع عل االنترن لي ليس سلب مادية بحتة (سيارا  ،مكائن .. ،الخ )
التي تحتاج ال جهود عخصية للبحث عنها واختيارلا ،بل ان المنتجا التي تتناس مب التسوي الفايروسي
لي اك ر ما تكون منتجا رقمية (الكترونية) كالكت االلكترونية ،المجال الرقمية ،برامج الحاسو  ،وكاال
السفر والحجوزا وغير ذلك ،من المنتجا التي يمكن تسليمها واستالمها عبر االنترن ( صاد : 4112 ،
.) 03
ب /انسعر
يحاول المسوقون الذين يعملون عل االنترن جذ انتباه الزبائن عبر ت ديم منتجا مجانية ،ولذه
االستراتيجية تكون بنوعين( :زعالن ) 02 : 4104 ،
 إستراتيجية التسعير المجاني
 اإلستراتيجية السعرية
 إستراتيجية التسعير المجاني
بموج لذا النوع من االستراتيجيا لان المنتجا المسوقة تتسم بكونها مجانية ،لهي يتم تحميلها تباعاً
(متتالية) بهدف تعجيب الزبائن عل ن ل االخبار ال االخرين من اجل تكوين قاعدة زبائن
(دائمين ،محتملين) واسعة ،ومن الجدير بالذكر لان لذه اإلستراتيجية ال تعتمد السعر المجاني المةل بل ان
عب مجاني.
 اإلستراتيجية السعرية
لذا النوع من االستراتيجيا لان المنتجا المسوقة بموجبها تكون مكملة لمنتجا االستراتيجية
ول
االول (إستراتيجية التسعير المجاني ) ،اذ عادة ما يرغ الزبائن بعراا لذه المنتجا كونها تزيد من قيمة
المنتجا المجانية وبعكل كبير جداً ،كالبرامج عالية الكفااة التي تجذ انتباه الزبائن وتعمل عل تح ي
رضالم( .زعالن ) 02 : 4104 ،
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خ /املكاٌ
المكان الذي يولد لي التسوي الفايروسي لو االنترن اذ يتواجد لي ويمارس كليا ً ضمن  ،ولذا ما
تعكس عمليا االتصاال التجارية التي تتم لي السو االلتراضية ،كما ان السو االلكترونية لي سو
مفتوحة امام أي عخص يتمكن من الوصول اليها ،وتمكن من المعاركة ليها بحرية تامة ،ولذا السب يعد
السو االلتراضي (االلكتروني) االرو الخصبة المالئمة لزرع بذرة التسوي الفايروسي ونموه وتكا ره
بعكل غير محدود (النهائي) ،كون يولر الغريا العديدة لجذ الزبائن والموردين والمستلمين الذين
يمارسون اعمالهم ضمنها باالعتماد عل الحاسو والت نيا التكنولوجية المتعل ة بها) .( David , 2008 : 29
ث /انرتوٌذ
يلع الزبون دوراً مهما ً وأساسيا ً لي عملية الترويج للمنتجا ضمن التسوي الفايروسي ،اذ يعمل
عل عرو المنتجا كمستخدم لها ،ولذا ما يمنحها المو وقية العالية ويعظم قيمتها نتيجة احالل الزبون
محل الوسية والموزع لي ظل )  ( V. M.بل يتعداه ليصل ال رجل البيب ،وا ر ما يعزز لا السلول للزبون
لي المكالئا التي يحصل لليها من العركة التي يتعامل معها( صاد .) 02 : 4112 ،
 -2األهذاف ( حتذٌذ أهذاف احلًهح )

يتف الباح ون بصورة عامة بان )  ( V. M. C.تحتاج ال ان يكون لها الداف محددة يمكن بلوغها

)  ،( Picton & Broderick , 2005 : 110اذ تم التاكيد بان تحديد االلداف خةوة مهمة جداً كونها
توج عمليا تخةية الحملة نحو االتجاه الصحيح لي كل خةوة (مرحلة) من خةوا عملية تخةية حملية
التسوي الفايروسية )  ،( Leppaniemi & Karjaluoto , 2008 : 54لذلك لان تحديد الداف الحملة
خةوة مهمة جداً الحكام السيةرة عل نتائجهاالمخةةة والتمكن من قياسها.
لضالً عن ذلك لان تحديد الهدف للحملة ضروري كون يإ ر عل قرارا عديدة متعل ة بمست بل
الحملة ،كاختيار الزبائن الذين يتم زرع البذرة االول للحملة وتحديد اتجالا انتعار الرسالة ووسائة االعالم
واالدوا المعتمدة وغير ذلك )  ،( Cruz & Fill , 2008 : 747كما ان الداف التسوي يج ان تكون
منسجمة مب الداف العركة العامة التي يعترة بها ان تكون مفهومة ومحددة وقابلة لالنجاز (واقعية)
وال ياس لي الوق ذات ) .( Hollensen , 2007 : 94
كما يج ان ترتبة الداف التسوي الفايروسي بمستوا الوعي المعلوماتي والتكنولوجي وت نيتها
المت دمة والحدي ة وتوليد االتجاه ( التؤ ير ) لي سلوك الزبائن)  ،( Michael , 2010 : 57وعندما تتح
االلداف يج ان يكون لها ا ر واقعي ملموس والذي ينعكس ايجابا ً عل كل من المبيعا واالرباح والحصة
السوقية ،لذا مب امكانية ربة م اييس الت ييم بااللداف مباعرة ومن م اتخاذ قرار ال يام بالحملة من عدم
ول ا ً ل وة مبرراتها ) .( Jackson , 2009 :38

مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية المجلد  41العدد  75لسنة 4102
التسويق الفايروسي ( نشأته ,مفهومه ,مراحل حملته ,قياسه )

159

وقد اظهر الدراسا والبحوث عدة تصنيفا اللداف )  ( V. M. C.وكما موضحة لي الجدول ا( .) 4
جدول (  ) 4أصناف ألداف حملة التسوي الفايروسية
أصناف ألداف ) ( V. M. C.
0

امتداد لأللداف العامة للعركة ( األلداف اإلستراتيجية )

4




3



الوعي وااللتمام المتزايد باالتي:
التةورا التكنولوجية الجديدة.
أسالي وألكار تسوي ية مبدعة وعب رية.
وسائل االتصال والتواصل مب الزبائن.
حاجا ورغبا الزبائن.
تعزيز العالمة التجارية المستمر عبر إمكانية:
التؤ ير لي تعلم الزبون والتمامات واختيارات .
التؤ ير عل مدركا الزبون ،وخل صورة ايجابية لعالمة العركة من ُذ التعرف عليها
وحت إتمام عمليا العراا وما بعد ذلك.
جعل العالمة التجارية مرادف للمنتج الذي يحملها ومتعم ة لي ذلن الزبون.
التؤ ير لي السلوك العرائي للمستهلك.

2

اكتسا زبائن جدد واالحتفاظ بهم

6

زيادة قوة العالمة التجارية بين الزبائن ولي السو وتعزيز استدامتها عل المدا البعيد

المصدر
Hollensen , 2007 : 94
Helm, 2000 : 160




De Bruyn &Lilien, 2008 :158

Keller , 2003 : 78

Dobele et al , 2005 : 148
Ghaffey , 2006 : 332
Balter , 2008 : 195

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد عل المصادر العلمية
خالصة لذلك لإننا ننجد الباح ون والمهتمون قد قسموا ألداف )  ( V. M. C.إل

ال ة أقسام

رئيسة وكما يلي( Cruz & Fill , 2008 : 749 ):
 ألداف إدراكية:
ولذه األلداف ُم ّيمة لي ضوا الوصول والوعي والمعرلة.
 ألداف سلوكية:
ولذه األلداف ُم ّيمة لي ضوا النجاح عبر التؤ ير لي السلوك العرائي واالكتسا واالحتفاظ.
 ألداف مالية:
ولذه األلداف ُم ّيمة لي ضوا حجم الزيادة لي المبيعا ولذا ينعكس عل اإلرباح مباعرة لضالً عن تةور
مكانة العالمة التجارية للعركة وارت ائها.
 -3املىازنح

ان اقورار او تحديود الميزانيوة الماليوة الخاصوة )  ( V. M. C.يعود مون االموور ( الخةووا ) المهموة
ضمن عملية التخةية ،االمر الذي اوجو تحديودلا ُمنو ُذ بدايوة التفكيور واالسوتعداد للحملوة ذلوك كونهوا قود تخلو
تحوووديا ماليوووة معينوووةتإ ر علووو بعوووو ال ووورارا كاختيوووار وسوووائة االعوووالم ،نةوووا الحملوووة ........ ،الوووخ )
) .( Pickton & Broderick , 2005 : 112
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الخاصر

ومن الجدير بالذكر لان البحوث والدراسا قد بين ان لناك خمسة انواع من الميزانيا
بـ)  ( V. M. C.لي( Leppaniemi & Karjaluoto , 2008 : 55 ) :
أ /الموازنة التحكيمية.
 /الموازنة المنتجة) .( Offordabadie
 /الموازنة التنالسية ( المتكالئة ).
ث /موازنة الهدف ( المهمة ).
ج /موازنة النسبة المئوية من المبيعا .
وبغو الن ظر عن ذلك لان يج ان يتم اعتماد ميزانية التسوي الكلية ومن م تخصيص ميزانية ( V. M.
)  C.لي ضوئها ( كجزا من األول ).

 -4االستهذاف
يتف البواح ون علو ان اختيوار المجموعوة المسوتهدلة االوليوة لوزرع بوذرة التسووي الفايروسوي تعود
خةوووووووووووة حاسوووووووووومة ،لهووووووووووي تسووووووووووالم بعووووووووووكل كبيوووووووووور جووووووووووداً لووووووووووي خلوووووووووو ) (V.M.C.ناجحووووووووووة
) .( Lindgreen & Vanhamme , 2005 : 123 ) ( Helm, 2000 : 161
كما ان الحملة التي تنت ي المجاميب االولية المستهدلة تمتلك لرصة الضل لتوليد ردود الفعل
االيجابية إزاا الرسالة ال ُمن لة ومحتوالا ،االمر الذي يإدي ال زيادة احتمالية ارسالها من قبل المست بلين (
المستلمين ) ،ولنا تجدر بنا االعارة ال وجود اختيارين اساسيين لما( Cruz & Fill , 2008 : 751 ) :
أ /استهداف الزبائن ( الحاليين ،الدائمين ).
 /استهداف الجمالير ( الزبائن المحتملين ).
لضالً عن ذلك لان التسوي الفايروسي ُيعتمد بصورة عامة كؤداة تسوي ية معاصرة ولعالة تتمكن من
مواجهة العديد من تحديا األسوا العالمية الواسعة ومعوقا الوصول إليها بل والتغل عليها ( Ragen ,

)  ،2002 :14ذلك عبر تجزئة السو ال مجموعا استهالكية مميزة باالعتماد عل عدة معايير مختلفة
منها ( ( Needle, 2004 : 190 )( Kotler & Keller,2012 :214 ) :البكري) 05 : 4100 ،

) ( Kotler & Keller , 2009 :190
 الموقب الجغرالي
اذ يتم ت سيم السو إل عدة أجزاا ( أُمم ،واليا  ،أقاليم ،م اةعا  ،مدن ،نواحي ،أحياا سكنية.... ،الخ).
 الةب ة االجتماعية
إذ ي سم السو باالعتماد عل المتغيرا الديموغرالية الخاصة بالزبائن )  ( Demographicول
متغيرا عديدة منها( :ج ير وآخرون) 46 : 4119 ،
 الجنس.
 العمر.
 حجم العائلة.
 نمة الحياة.
 الوظيفة.
 الحالة الصحية واالجتماعية ،وغير ذلك.
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 مستوا الدخل
اذ يتم تجزئة السو باالعتماد عل مستوا دخول الزبائن لي  ،والتي تن سم إل دخول ( عالية،
متوسةة ،منخفضة ،محدودة .... ،الخ ).
 مستوا التعليم
اذ يتم تجزئة السو باالعتماد عل مستوا العليم الذي يحض ب الزبائن ،والتي تن سم إل حملة
عهادا عليا ( دكتوراه ،ماجستير ،دبلوم عالي ) أو عهادا أولية ( بكالوريوس ،دبلوم لني ،دبلوم ت ني) أو
ما دون ذلك ( إعدادية ،متوسةة ،ابتدائي ،ي رأ ويكت ) أو ما لم دون المرحلة االبتدائية.
 الجيل Generation
اذ يإ ر الجيل ( الجماعة ) تا يراً كبيراً ليما يتعل باالقبوال علو المنتجوا بغوو النظور عون قيمتهوا،
وغالبووووا ً مووووا يفضوووول المسوووووقون اسووووتهداف العووووبا الووووذين تتووووراوح اعمووووارلم مووووابين (  ) 32 – 02سوووونة
)  ،( Kotler & Gary , 2010 :162 ) ,( Kotler & Keller , 2012 :220ولوذا موا يسوع اليو
التسوي الفايروسوي عبور تورويج االغواني ،النغموا  ،الفيوديولا  ،الرياضوة غيور الت ليديوة ،الوا السوواحل،
 ......الخ ).
ً
لضال عن ذلك ل د اكد بعو الباح ين بضرورة التاكيد عل نظام)  ( VALSواخذه بنظر االعتبار
عند ال يام بتجزئة السو  ،كون يولر ادوا توضح المية ال ّيم وانماة الحياة ،ويتكون لذا النظام من بعدين
أساسيين أُل ي وعمودي ،لهو يعير ال ان المستهلكين مدلوعين وحفزين ول الث انواع من المحفزا (
الم اليا  ،االنجازا  ،التعبير الذاتي ) ،كما ان يتمون من اربب مجاميب من الزبائن الذين يمكن استهدالهم
ولذه المجاميب لي( Kotler & Keller , 2012 :226 ( :
 المدعين
ولم الناجحين الناعةين أصحا التع يد والمسإولية والمكانة االجتماعية أو السياسية المهمة.
 المفكرين
ولم عخصيا ناضجة واصحا تامال م الية ،كما انهم يتحملون المسإولية ( .الباح ون عن الب اا)
 أصحا المنجزا
لم اصحا االلداف الموجهة ،الذين يرتكزون عل السيرة والعائلة ،كما انهم يفضلون المنتجا المتفوقة
ذا الماركا العالمية المعهورة ( .المحالظون )
 أصحا التجار
لم العبا المتحمس الباح ين عن اال ارة والغامرة الذين ينف ون جزا كبير من دخولهم عل كل ما
لو جديد من الموديال والنماذج المتةورة واالستماع والتؤمل االجتماعي ( .المستمرين )
وكما موضح لي العكل ( .) 2
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عكل (  ) 2نظام )  ( VALSلتجزئة السو

 يىارد عانٍت
 إبذاع عانً

انًبذعٍٍ

إبذاع أونً

أصحاب انتجارب

أصحاب انًُجساث

انًفكرٌٍ

يجربٍٍ

يُجسٌٍ

يفكرٌٍ

صُّاع
ُ

يكافحٍٍ

يحافظٍٍ

 يىارد يُخفضت
 إبذاع يُخفض

انًستًرٌٍ

Source: Kotler Philip & Keller Kevin Lane ( 2012 ), Marketing Management,
14E, Person Education, Inc. Publishing as Prentice Hall, New Jersey.
 -5انرسانح

أن إعداد الرسالة لوو جانو مهوم أخور مون جوانو ( الخةووا ) )  ،( V. M. C.والتحودي الخواص
بالتسوي الفايروسي ضومنها لوو جعول مضومون الرسوالة متعلو بوالفكرة ( الموضووع أو وجهوة النظور ) التوي
تعمل عل إ ارة ضجة )  ،( Kirby , 2006 : 97كما أن الرسالة يجو أن تكوون قوادرة علو الموائموة بوين
ألداف الزبائن واستراتيجيا العركة ) .( Lindgreen & Vanhamme , 2005 : 127
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لضالً عن ذلك للكي تكون الحملة مإ رة لي الزبائن لإنها يج أن يكون لها رسالة تح ألدالها ،اذ
ان التسوي الفايروسي يحتاج ال االقتناع العالي لدا الزبون لتح ي االندلاع من خالل الععور الذاتي بمدا
المية المنتج ال ُمسو )  ،( Allsop et al , 2007 : 398لكلما كان الرسالة مالئمة لحاجا ورغبا
سي ( Phelps et al
الزبائن ومإ رة ليهم كلما كان ناجحة عبر زيادة عمليا تمريرلا التي تتزايد بعكل أ ُ ّ

) ., 2004 : 344
كما ان الرسالة ومحتوالوا البود مون ان تعكوس مسوتوا جوودة المنتجوا بجاذبيوة عاليوة ولوذا عنصور
حاسم لي إنعاا )  ( V. M. C.التي تعتمود علو عنصور الدلعوة او المفاجئوة ولوو مهوم ايضوا ً لنجواح الحملوة
) .( Lindgreen & Vanhamme , 2005 : 129

 -6انتمٍٍس

يم ل الت ييس والتكيف قرار استراتيجي مهم لـ)  ( V. M. C.لفي كال استهداف جزا معين من
السو لان العركة بعكل عام او ادارة التسوي عل وج الخصوص تحتاج ال ت ييم للوضب الذي تعيع
الحملة  ،ذلك من اجل اتخاذ ال رار الصائ حول مدا االستمرار بذا الحملة او اةال حملة جديدة ( داعمة
او بديلة ) للحملة األول  ،ولذا يم ل قرار مهم يج دراست جيداً كما البد من أن يكون ع الني وقري من
أذوا الزبائن المستهدلين وحاجاتهم ورغباتهم ،األمر الذي يحتم عل الحملة أن تكون معتدلة لكي تتمكن من
تلبية مختلف األذوا ) .( Pickton & Broderick , 2005 : 117
لضالً عن ذلك لان التكيف متعدد ال الا لالتصاال جالزة االرتباة تعتبر مهمة لحملة التسوي
الفايروسي )  ،( Thomas , 2008 : 92ومن الجدير بالذكر لان لناك ةري تين للت ييس يمكن اعتمادلما

لي التسوي الفايروسي لما ( Peebles et al , 1977 : 572 ) :النمذجة والنموذج.
-7األدواخ

بعد ان تم انجاز الجزا االكبر من (  ( V. M. C.البد من االعارة ال االدوا التوي تعتمودلا الحملوة
لتح ي االلداف التي صمم من اجلها ،وذلك ول ا ً لما ُيالئوم محتووا (معلوموا ) الرسوالة الفايروسوة بةري وة
(
حدي ة وجذابة ومبتكرة عبر الجمب ما بين النص والصورة والصو (ليديو)
) . Spencer & Giles , 2000 : 291
وتتضمن الحملة مدا واسب من الفعاليا االعالنية كالترويج لالمتحانا ال صيرة ،IC3م اةب
الفيديو ،البةاقا االلكترونية ،مواقب المايكرو التفاعلية والعا الواقب البديل ) ،( Kirby , 2002 : 101

وبعكل عام لان االداة الوحيدة والرئيسة لكل من )  ( V. M.و )  ( V. M. C.لي التكنولوجيا (

) .Raooaoort , 2007 : 135
ولذلك لان كالة الت نيا التكنولوجية تم ل أدوا معت ة من األداة الرئيسية والتي تتم ل باالتي:
أ -نعرة األخبار لمحركا البحث ( الرسائل اإلخبارية ).
أ -غرف الدردعة ( المحاد ة ).
 العروو المجانية. الرلانا االلكترونية.ث -البريد االلكتروني.
ج -توصيا الزبائن.
وكذلك يمكن عرضها من خالل العكل ( .) 6
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عكل (  ) 6أدوا حملة التسوي الفايروسي
توصيات الزبائن
الرسائل اإلخبارية

البريد االلكتروني
انتكُىنىجٍا
الرهانات

المحادثة
العروض المجانية

االلكترونية

المصدر :صاد  ،درمان سليمان( ،) 4112ت نية التسوي الفايروسي لي سو منظما

األعمال ،جامعة

دلوك.
-8ختطٍط اننًىرد املمرتس

ُيعار ال )  ( V. M. C.كونهوا تتم ول بابسوة موا يمكون مون الكلموة المنةوقوة او الكلموة مون الفوم (

)  WOMو الكلمة المكتوبة )  ( WIWآلتان تتحدان معا ً للسفر بين الزبائن بدون توقف او قيد ،مما يزيود مون

سرعة ن لها وقدرتها عل اضالة قيمة لكل منهم ) .( Cruz & Fill , 2008 : 753
لضالً عن ذلك لان اختيار وسائة األعالم يإ ر عل كل من ( ألوداف الحملوة ،وزبائنهوا المسوتهدلين،
المدة الم ررة للحملوة ،المنتجوا التوي تعوملها )  ،( Leppaniemi & Kavvjaluoto , 2008 : 58لوذا
ال جانو ال ضوايا المتعل وة بالتغةيوة والوصوول والتكورار والتوا ير الوذي يتناسو وحجوم الميزانيوة المخصصوة
للحملو وغير ذلك ) . ( Pickton & Broderick , 2005 : 117
ابتداا من التفكير بها وحت اتخاذ ال رار االخير المتضمن انهاا
كما يج اعداد جدولة للحملة
ً
الحملة ،ولذا بدوره يولر رإيا واضحة للنموذج االولي للحملة مب امكانية اخضاع للتعديل والتغيير بعكل
مستمر بما يتناس والحالة او الوضب الذي تمر لي الحملة ( Leppaniemi & Karjaluoto , 2008 :

)  ،58مما يترت علي العديد من ال رارا المهمة المتعل ة بالحملة بعكل خاص وعركة االعمال بعكل عام.

 -9انرلاتح وانتمىٌى
بعد ان تم تجاوز كل الخةوا الساب ة تبدأ عملية اةال الحملة (تةبي ها) ووضعها موضب التنفيذ،
و بالرغم من ان لذا يعير ال ان الحملة اصبح متكاملة وجالزة للتةبي لان دور ادارة التسوي لي
المتابعة والتخةية لم ينتهي بعد ،اذ يتوج عليها ت ييم واختبار مدا قدرة الحملة عل االتصال بالزبائن
لضمان قدرتها عل تنفيذ الفعاليا المخةةة ساب ا ً بنجاح.
لض والً عوون تووولر الموووارد البعوورية مووالرة ،الماديووة (التكنولوجيووة) ،ماليووة ،تنظيميووة كفووواة الالزم وة لتنفيووذ
لعالياتهوا بنجواح )  ، ( Sormunen , 2009 : 63ولكوي تضومن العوركة بوان الحملوة اصوب جوالزة للتةبيو ت ووم
باختبارلا عبر زرع بذورلا االول لودا زبائنهوا الودائمين ذوي العالقوة الو ي وة بالعوركة

(

)  ،Spencer & Giles , 2000 : 294والذين يةل عليهم تسمية الجماعة ( الزبائن ) األولية ،وعادة ما يم لوون
قادة الرأي ذو ال ابليا الكبيرة لي التؤ ير عل اآلخرين ) .( Dobele et al , 2007 : 292

لذا لي ظل االمد ال صير اما لي منظور االمد البعيد ( الةويل ) لان تعخيص الزبون بدقة يم ل
الخةوة االول المهمة جداً لي سلسل ة العالقا  ،كون ذلك يسمح بإتاحة لرص تسوي ية مست بلية كبيرة تزيد
من قيمة عمر الزبون.
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وقدر تعل االمر بعملية الت ييم لبعد جمب المعلوما المةلوبة لغرو الت ييم لان عل الم يم ان
ياخذ بنظر االعتبار االلداف المنعودة من الـ)  ،( Cruz & Fill , 2008 : 59 ) ( V. M. C.وذلك ول
معايير معتمدة او نموذجية ،ومن م تبدأ عملية الت ييم عبر م ارنة االرقام التي تم التوصل اليها
(النتائج النهائية للحملة) مب النتائج المخةةة مسب اً ،بهدف التمكن من اتخاذ الحكم النهائي حول مدا لاعلية
وكفااة الحملة )  ، ( Leppaniemi & Karjaluoto , 2008 : 61ولذا لو المغزا او جولر عملية
الت ييم باختصار عديد ،اذ تعير الفاعلية ال ال ابلية عل تح ي االلداف بينما تتعامل الكفائة مب ال يمة التي
تولدلا الحملة.
لضالً عن ذلك لان لناك جملة من العوامل الحرجة المإ رة بعكل كبير عل الهيكل العام للحملة
ومن لذه العوامل ما يلي( Maria et al , 2008 : 37 ) :
أ -خصائص النعر.
 مجرا ( قناة ) الرسالة. مضمون الرسالة.ث -خصائص المنتج.
ج -الهيكل العام للحملة.
والجدول (  ) 3يوضح لذه العوامل:
جدول (  ) 3العوامل الحرجة للحمال التسوي ية الفايروسية
العوامل الحرجة
0
خصائص النعر
4

الجوان المعتمدة
سي
االنتعار األ ُ ّ
الوصول إل الجمهور
سريب االنتعار
استخدام ال نوا المتاحة

مجرا ( قناة ) إرسال المعلوما من
عخص إل آخر

استخدام التكنولوجيا المتاحة
اعتماد مجموعة ( حزمة ) من الت نيا التكنولوجية
مصداقية المصدر

3
مضمون ( محتوا ) الرسالة
2
6

خصائص المنتج
الهيكل العام للحملة

خيالي ( غير واقعي )
ممتب ومميز وم ير
سهل الفهم واالستخدام
معترك
مالئم لجميب األذوا ( مدا مالئمة عالي )
معجب للنعاة الفايروسي
مالئم لل ضايا ال انونية
مالئم لل ضايا األخالقية

Source : Maria Woerndl, Savras Papaiannidis, Michael Bourlakis and Feng Li( 2008 ),
Internet-Induced Marketing and Techniques: Critical Factors In Viral Marketing
Campaigns, Int. Journal of Business Science and Applied Management / Business-andManagement.com, Vol. 3, No. 1, P: 33-45.

ومن الجدير بالذكر لان العوامل الحرجة للحملة التسوي ية الفايروسية تظهر نتيجة للتفاعل الحاصل
بين لوائد الحملة والمخاةر المرال ة لها التي تم اإلعارة لها ساب اً ،والعكل اآلتي يوضح كيفية ظهور
العوامل الحرجة لذه:
عكل (  ) 5العوامل الحرجة للحمال التسوي ية الفايروسية
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العوامل الحرجة الناعئة عنها
محتوا ( مضمون ) الرسالة

اآل ار السلبية المحتملة
الهيكل العام للحملة
تبعية المستهلك
نعر الخصائص
عدم وجود معايير قانونية
قناة ن ل المعلوما من عخص آلخر
عدم وجود معايير أخالقية
معايير الفوائد ( لئا الفوائد )
سرعة النعر

العوامل الحرجة المعتمدة( السياقية )
خصائص المنتج

الوصول إل الزبائن
االنت ال من عخص آلخر
المالية ( التكاليف )

أ رلا عل الحملة

(Source : Maria Woerndl, Savvas Papaiannidis, Michael Bourlakis and Feng Li
2008 ), Internet-Induced Marketing and Techniques: Critical Factors In Viral
Marketing Campaigns, Int. Journal of Business Science and Applied
Management / Business – and -Management.com, Vol. 3, No. 1, P: 33-45.
ومن الجدير بالذكر أيضا لان الباح ين ذكروا ال ة أنواع من الحمال التسوي ية الفايروسية ولي( Maria :
) et al , 2008 : 42
أ -حمال التفاعل االجتماعي
 حمال التفاعل غير الم صود -الحمال التجارية
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ً
راتعا :لٍاس انتسىٌك انفاٌروسً
تعمل عركا األعمال عل قياس النتائج التي يح ها التسوي الفايروسي ،وذلك عبر استخدام
مجموعة من الم اييس المعتمدة ومنها( Joanna , 2009 : 1050 ) :
-1يعذل انكهفحCost Through Rate ( CTR ) :
ولو نسبة مئوية من الن را عل اإلعالن من قبل الزبائن الذين يزورون الموقب ( موقب العركة أو الزبون
األولي ) بعد رإية االعالن ،ويمكن قياس لذا المعدل ول النموذج الرياضي اآلتي:
CTR = ( NOC / GD ) 100%
اذ إن:
 = Cost Through Rate = CTRمعدل الكلفة
 = Number of Clicks = NOCعدد الن را عل اإلعالن
 = General Display = GDالعرو العام لالعالن

) Return of Investment ( ROI
 -2يعذل انعائذ عهى االستخًار
ضمن نةا التسوي الفايروسي ُيفترو إن االست مار يعير إل عدد مرا العراا التي تعود
باألصل إل رسالة لايروسية واحدة تم إةالقها لي بداية الحملة ،يست ن من ذلك جميب العوامل المعولة
( الجوان السلبية ) للرسالة أو النتائج المتح ة ،ويمكن قياس ذلك ول النموذج الرياضي اآلتي:
ROI = ( NOB / 1MV ) – NF
اذ إن:
 = Return of Investment = ROIالعائد عل االست مار
 = Number of Buying = NOBعدد مرا العراا

 = Viral Message One = 1MVرسالة لايروسية واحدة
 = Distorted (negative) factors = NFالعوامل المعولة ( السلبية )

 -3تمذٌر نطاق احلًهح انتسىٌمٍح انفاٌروسٍح The Viral Campaign range
يعتمد لذا الم ياس من اجل تحديد مجال الحملة عبر ت ييم المعلوما المتعل ة بانتعار المنتج او
العالمة التجارية للعركة ،ويمكن تحديد ذلك ول النموذج الرياضي اآلتي:
VCR = PN / 1-R
اذ إن:
 = The Viral Campaign range = VCRنةا الحملة الفايروسية
= PROBABILITY OF POSITIVE REACTION TO CAMPAIGN = P
أاليجابي للحملة
 = Number of People = Nعدد األعخاص ( الزبائن ) المعاركين لي الحملة*

احتمالية رد لعل

 = rate of reproduction = 1-Rمعدل التوليد ( اإلنجا ) ،ويعير إل عدد األعخاص الذين أبلغوا عن
المنتج أو العالمة التجارية لعخص واحد عل اقل ت دير.
*  = Nعدد األعخاص المعاركين لي الحملة ،الذين ينتمون إل الجيل  ) 0 ( zeroولم يمكن تحديدلم ضمن
المجموعة المستهدلة ،كونهم ينتمون للةب ة االجتماعية المناسبة ،لضالً عن ذلك لإنها تمتلك مميزا خاصة يعرلها
المسوقين تجعلهم عل تفاعل دائم مب الجيل ( .)0
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 -4ترايذ انتزسس Spyware
تعتمد بعو العركا برامج التجسس بعكل أساسي وموازي للرسالة الفايروسية – جزا مهم ال
يتجزأ من الرسالة الفايروسية – وتمكن لذه البرامج من رصد عدد الن را ( الزائرين ) للموقب او االعالن،
غير انها التعكس الواقب الح ي ي او اال ار المترتبة عل العالمة التجارية او المنتج بعكل دقي  ،كونها
التتمكن من تحديد عمليا العراا التي نفذ ( تم ) ،االمر الذي يمكن ان تإدي ال نتائج مظللة تنتهي
بفعل الحملة.
 -5حتهٍم انكهًاخ املفتاحٍح ( األساسٍح ) )Keyword Analysis (Basic
بعو عركا األعمال تستخدم لي قياس الحملة التسوي ية الفايروسية عمليا تحليل الكلما
الرئيسة لمحركا البحث) ( Google, Yahoo, YouTube, Twitter, facebook, ….. etc
وأوصالها ومحتوياتها التي تتضمنها ضمن إةار عمل )  ( V. M. C.كونها تم ل عناصر مهمة لالخيرة.
المبحث ال الث :الجان العملي
اوالً :خصائص عينة البحث
جدول (  ) 2خصائص عينة البحث
الجنس
التكرار

النسبة

ذكر

39

0.696

ان

17

0.304

 46سنة لما دون

48

0.857

اك ر من 25سنة

8

0.143

اعز

47

0.839

متزوج

7

0.125

ارمل

7

0.125

مةل

1

0.018

منخفو

4

0.071

متوسة

41

0.732

عالي

11

0.196

العمر

الحالة االجتماعية

الدخل

المصدر :من إعداد الباح ان
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ً
حانٍا :عرض نتائذ انثحج
يعتمد الباح ان عل بعو الم اييس االحصائية لوصف اجابا عينة البحث عل االسئلة المم لة
لف را قائمة الفحص ومنها الوسة الحسابي واالنحراف المعياري وذلك باالعتماد عل البرنامج االحصائي (
)  SPSSوكما مبين لي الجدول ( .) 6
جدول (  ) 6الوسة الحسابي واالنحراف المعياري لعينة البحث
السإال
X21

الوسة الحسابي
3.625

االنحراف المعياري
1.121

السإال
X1

الوسة الحسابي
4.375

االنحراف المعياري
0.648

X2

3.768

0.935

X22

3.482

0.914

X3

3.804

0.999

X23

3.750

1.049

X4

3.071

1.042

X24

3.750

0.996

X5

3.411

0.910

X25

3.500

1.112

X6

3.089

1.297

X26

3.464

1.044

X7

3.464

1.144

X27

3.429

1.291

X8

3.589

0.987

X28

3.750

0.858

X9

2.857

1.285

X29

3.857

0.923

X10

2.839

1.332

X30

3.875

1.129

X11

3.446

0.872

X31

3.788

1.124

X12

3.339

1.133

X32

3.696

1.077

X13

3.071

1.006

X33

3.571

1.204

X14

2.821

1.223

X34

3.661

1.116

X15

2.804

1.102

X35

4.214

0.929

X16

3.893

1.073

X36

4.018

0.798

X17

3.054

1.167

X37

3.411

1.092

X18

3.018

1.243

X38

3.696

0.952

X19

2.768

1.191

X39

3.107

0.966

X20

2.321

1.177

المصدر :من اعداد الباح ان
يتضح من خالل التحليل االحصائي الاجابا عينة البحث انها كان ايجابية لجميب الف را اذ ان
اكبر من الوسة الحسابي المعياري ،باست ناا كل من الف را
اوساةها الحسابية كان
(  ،) 40,20,19,15,14,10,9وقد تبين ذلك بعد م ارنة الوسة الحسابي الناتج مب الوسة الحسابي
المعياري والبالغة قيمت ) ،( 3اذ ان الف را اعاله كان اوساةها الحسابية اقل من الوسة الحسابي المعتمد
لغرو الم ارنة ( الوسة الحسابي المعياري ).
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ً
حانخا :اختثار انفرضٍاخ

انفرضٍح االوىل:
اليوجد للمعلوما المرسلة عبر الرسائل االعالنية تا ير عل كل من:
أ /مدا التمام الزبائن بالمعلوما .
 /مدا االعتماد عليها ومدا مصداقيتها.
 /بناا صورة ايجابية لعركة االتصاال المتن لة لدا زبائنها.
جدول (  ) 5اختبار لرضية العدم للفرضية االول
Tالمحسوبة

 tالجدولية

) t ( SIG
0.000

نتيجة لرضية العدم

r

r^2

رلو

0.588

0.346

1.985
7.125
المصدر :من اعداد الباح ان
اعتمد الباح ان االنحدار الخةي البسية وباالعتماد عل البرنامج االحصائي )  ( SPSSالايجاده بغية اختبار الفرضية
االول  ،وقد تبين

ان قيمة  tالمحسوبة =  7.125ولي اكبر من قيمتها الجدولة ،اضالة ال ان ال يمة المعنوية

)  t ( SIGكان اقل من  0.05واستناداً ال ذلك لان الفرضية االول ال يمكن قبولها.
أي ان المعلوما المرسلة عبر الرسائل االعالنية لها تا ير عل كل من:

أ /مدا التمام الزبائن بالمعلوما .
 /مدا االعتماد لليها ومدا مصداقيتها.
 /بناا صورة ايجابية لعركة االتصاال المتن لة لدا زبائنها.
انفرضٍح انخانٍح:
التوجد عالقة بين اعادة ارسال الرسالة االعالنية المستلمة والمكالئة التي يحصل عليها.
جدول (  ) 7اختبار لرضية العدم للفرضية ال انية
Tالمحسوبة

 tالجدولية

) t ( SIG

نتيجة لرضية العدم

r

r^2

3.45

1.987

0.001

رلو

0.332

0.11

المصدر :من اعداد الباح ان
اعتمد الباح ان االنحدار الخةي البسية وباالعتماد عل البرنامج االحصائي )  ( SPSSالايجاده بغية اختبوار
الفرضية ال انية ،وقد تبين ان قيمة  tالمحسوبة = 3.45ولي اكبر من قيمتها الجدولة ،اضالة ال ان ال يمة المعنوية

)  t ( SIGكان اقل من  0.001واستناداً ال ذلك لان الفرضية ال انية ال يمكن قبولهوا .لوذا يعوير الو وجوود عالقوة
موجبة تؤ ير بين عملي ة اعادة ارسال الرسالة المستلمة والمكالئة التي يحصل عليها الزبون

انفرضٍح انخانخح:
التوجد عالقة تؤ ير بين مفهوم التسوي الفايروسي وانتعار الرسائل االعالنية عبر المواقب االلكترونية.
جدول (  ) 2اختبار لرضية العدم للفرضية ال ال ة
Tالمحسوبة

 tالجدولية

1.984
6.951
المصدر :من اعداد الباح ان

) t ( SIG

نتيجة لرضية العدم

r

r^2

0.000

رلو

0.579

0.335

اعتمد الباح ان االنحدار الخةي البسية وباالعتمواد علو البرنوامج االحصوائي )  (SPSSال ايجواده بغيوة اختبوار

الفرضووية ال ال ووة ،وقوود تبين و ان قيمووة  tالمحسوووبة = 6.951ولووي اكبوور موون قيمتهووا الجدولووة ،اضووالة ال و ان ال يمووة
المعنوية )  t ( SIGكان اقل مون  0.000واسوتناداً الو ذلوك لوان الفرضوية ال ال وة ال يمكون قبولهوا .ولوذا يعوير الو
وجود عالقة تؤ ير موجبة بين مفهوم التسوي الفايروسي وانتعار الرسائل االعالنية عبر المواقب االلكترونية.

املثحج انراتع
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ً
اوال :االستنتاراخ
 -0الجولر االساسي للتسوي الفايروسي يتم ل بتحفيز مستلم الرسائل الفايروسية عل اعادة ارسالها كما
لي بدون تعوي ( ان اص اواضالة ) والتي ترسلها عركا االعمال الي  ،وذلك عبر زيادة الوعي بالتسوي
الفايروسي لدا الزبائن.
 -4ان تةبي التسوي الفايروسي يواج تحديا عديدة تتعل بذا السو المستهدف ال جان نوع
المنتجا التي تنتجها عركا االعمال التي عادة ما يج ان تكون منتجا رقمية ( الكترونية ).
 -3اعتماد مبدأ المكالئا من قبل عركا االعمال كاحد عناصر التعجيب االساسية النجاح حملة التسوي
الفايروسي.
 -2التوصل ال وجود عالقة بين المعلوما التي تصل ال الزبون عبر موقع االلكتروني ودرجة
مصداقيتها لي اعتمادلا واعادة ارسالها.
 -6لناك عالقة بين مفهوم التسوي الفايروسي وانتعار الرسائل االعالنية عبر عبكة التواصل االجتماعي.

ً
حانٍا :انتىصٍاخ

 -0ضرورة اعتماد ادارا التسوي لي مختلف عركا االعمال مفهوم التسوي الفايروسي بتعم كبير مب
محاولة توضيح ابعاده بغية االستفادة من مزاياه.
 -4وضب اليا التةبي الالزمة لمفهوم التسوي الفايروسي بالعكل الذي يتماع مب بيئة العركة
الخارجية والداخلية.
 -3محاولة قيام الباح ين بالتوسب لي دراسة لذا المفهوم لما يضمن من لوائد عديدة.
 -2االستفادة من تةبي ت نية التسوي الفايروسي من قبل عركا اعمال كبيرة وقائدة للسو ضمن قةاع
صناعتها م ل  BMWو جولي وغيرلا ،مب محاولة توسيب حمالت التسوي ية.
 -6اعتماد التسوي الفايروسي كاحد الوسائل التسوي ية المعاصرة واالك ر نجاحا ً لي عمليا التسوي عبر
االستفادة من التةورا التكنولوجية الكبيرة التي يعهدا العالم اليوم.

املصادر
ً
أوال  :املصادر انعرتٍح

 -0البكري ،امر ياسر ( ،)4100إدارة التسوي  ،الةبعة الرابعة ،إ راا للنعر والتوزيب ،عمان.
 -4سالمة ،ةالل سالمة (  ،) 4117ةفرة لي التسوي عبر االنترن واإلعالنا التفاعلية ،دار الحياة،
روما.
 -3صاد  ،درمان سليمان (  ،) 4112ت نية التسوي الفايروسي لي سو منظما األعمال ،كلية اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة دلوك.
 -2عمس ،عماد عمس(  ،) 4104كيف ت وم بإنعاا حملة تسوي ليروسية عضو منظمة التسوي
العالميةwww.arageek.com.
 -6جابر ،جون ( ،)4115االنترن تتحدا التلفزيون وعركا اإلعالن التلفزيوني ت ف مكتولة األيدي أمام
وباا الفيديو الفايروسي ،صحيفة االقتصادية االلكترونية.4115 /6 /07 ،
 -5ج ير ،سعدون حمود و الموسوي ،من تركي و حسين ،جابر حميد (  ،) 4119قياس سلوك المستهلك
تجاه األ دوية من وجهة نظر الةبي  ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ،العدد ال اني والععرون،
ص.25 – 09 :

ً
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Graw – Hill, Pearson Education International.
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The concept of viral marketing is a modern concepts in the field of
marketing studies and research in marketing functions, by relying on the notion
of the spoken word and the written word, it is worth mentioning the lack of local
research on viral marketing, research, analysis, and application and significantly
encouraged interest in this topic by addressing basic concepts stand on its first
seeds with focus theoretically on the viral marketing campaign planning across a
field research adoption questionnaire prepared for this purpose had been
distributed to a sample on a random sample of students of the Business
Administration Department / College of administration and economics /
University of Baghdad of 56 students and using the adequate statistical tools to
analyze these data depending upon using the ( spss ) program.
One of the most important results of the research the information sent over the
Internet sites of interest and credibility can be used positively a relationship
between the viral marketing concept and the proliferation of advertising
messages via websites.

Key Word: viral marketing, consumers primary, seed Viral , Viral Marketing
Campaign.

