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 :ملخص
االستمرارية يف السوق يف  تسويقية حديثة ومبتكرة تساعد منظمات األعمال يف البقاء و كإسرتاتيجيةإىل التعرف على التسويق الفريوسي  الدراسة هدفت هذه     

التسويق  إسرتاتيجيةظل العوملة اليت نعيشها والتطورات التكنولوجي والتقنيات التسويقية احلديثة يف إطار ما يعرف بالتسويق اإللكرتوين، وذلك بعرض مفهوم 
التسويق الفريوسي وخمتلف عناصر املزيج  إسرتاتيجيةتقوم عليها األساليب واألدوات اليت  إىلرفع تنافسية املنظمات يف السوق، باإلضافة  الفريوسي وأمهيتها يف

حديثة يف التسويق االلكرتوين تعتمد على التكنولوجيات احلديثة يف توصيل رسالتها  إسرتاتيجيةإىل أن التسويق الفريوسي  الدراسةالتسويقي الفريوسي، وتوصلت 
التسويقية احلديثة   اإلسرتاتيجيةبضرورة تبين منظمات األعمال هلذه  الدراسةوأوصت  عة وبأقل تكلفة،يف السوق مبوثوقية وسر  ةأكرب شرحية ممكن إىل اإلعالنية

التسويق الفريوسي بالتكاليف املنخفضة والسرعة يف االنتشار والتأثري يف املستهدفني  إسرتاتيجيةكوهنا ضرورة ملحة لكسب ثقة الزبون يف وقتنا احلايل، كما متتاز 
 . اهجهد والوقتوبالتايل توفري

 .منظمات األعمال؛  إسرتاتيجية؛  املزيج التسويقي؛  التسويق الفريوسي؛  التسويق: لكلمات المفتاح ا
 .L1؛  JEL : M31تصنيف 

Abstract: 
    The aim of this study is to identify viral marketing as a modern and innovative marketing 
strategy that helps business organizations to survive in the market in light of globalization, 
technological developments and modern marketing techniques within the framework of what is 
known as e-marketing, by presenting the concept of viral marketing strategy and its importance in 
raising competitive Organizations in the market, in addition to the methods and tools on which the 
viral marketing strategy and different elements of viral marketing mix, and the study found that 
viral marketing strategy in modern electronic marketing depends on The study recommended the 
need for business organizations to adopt this modern marketing strategy as an urgent need to win 
the confidence of the customer at the present time. The strategy of viral marketing is characterized 
by low costs and the speed of deployment and impact on the target Thus saving time and effort. 
Keywords:  Marketing; viral marketing; marketing mix; strategy; business organizations. 
Jel Classification Codes  : M31; L1. 

دف هذه الدراسة إىل التعرف على واقع ممارسة عمليات إدارة املعرفة، ومعرفة أبرز معوقات تنفيذ إسرتاتيجية إدارة املعرفة يف هت :ملخص
تئينا يف املؤسسات االقتصادية العمومية اهجزائرية، على إعتبار أن مؤسساتنا اهجزائرية غري متبنية هلذه اإلسرتاتيجية مبفهومها الواسع، حيث إر 

ماهو : وهذا من خالل معاهجة االشكالية التالية تنا هذه التعرف على مدى إستعداد مؤسساتنا العمومية اهجزائرية لتنفيذ إدارة املعرفة،دراس
االشكالية مت االعتماد على  جل معاهجة هاتهأومن  ،؟بوالية ورقلة تصاالت اهجزائرإل املديرية اهجهويةإدارة املعرفة يف ممارسة عمليات  واقع 

املنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل إعداد استبانة تعاجل جوانب املوضوع وتوزيعها على العينة املستهدفة، وقد مت االعتماد على 
 ختزين مستوى ؤسسة؛امل يف املعرفة لتوليد مرتفع وجود مستوى: يف حتليلها، ومن بني أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة SPSSبرنامج 
ووجود جمموعة من  متوسط؛ املؤسسة يف املعرفة تطبيق مستوى مرتفع؛ املؤسسة يف املعرفة توزيع مستوى متوسط؛ املؤسسة يف املعرفة

  .املعوقات اليت تعيق تنفيذ إدارة املعرفة يف املؤسسة حمل الدراسة

 .معوقات إدارة املعرفة؛  تطبيق املعرفة؛  املعرفةتوزيع ؛  ختزين املعرفة؛  توليد املعرفة: لكلمات المفتاح ا
 M03؛  JEL : F13تصنيف 

Abstract: The aim of this study is to identify the state of knowledge management processes practice and to know the 
main obstacles of knowledge management strategy’s excusion in the Algerian public economic institutions, 
considering that our Algerian institutions do not adopt this strategy in its broad sense. By this study, we tend to see the 
extent of aptitude in our Algerian public institutions in applying knowledge management, by addressing the following 
problematic: What is the state of knowledge management processes practice in the Regional Directorate of Algeria 
Communication in Ouargla? In order to deal with this problematic, a descriptive analytical approach is adopted, a 
questionnaire, that addresses the subject’s aspects, is done and distributed to the target sample, and the SPSS program 

is applied on its analysis. Thus, the study reveals the following important findings: a high level of knowledge 
generating in the institution; the level of knowledge application in the institution is average;  the level of knowledge 
storage in the institution is average; the level of knowledge delivery in the institution is high; and there is a range of 
constraints that impede the implementation of knowledge management in the institution under study. 
Keywords: knowledge generating; knowledge storage; knowledge delivery; knowledge application; knowledge 
management constraints.  
Jel Classification Codes : M03 ; F13 
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 : تمهيد 
إن زيادة الصراع التنافسي يقود يف كثري من األحيان منظمات األعمال إىل اخلروج من السوق واالنسحاب منه، وهذا ما يدفع      

املنظمات إىل التفكري يف اسرتاتيجيات تنافسية غري تقليدية تتماشى ومتطلبات عصر العوملة ومتنحها التميز وتظهر هذه االسرتاتيجيات 
 .عملياهتا التسويقية، ومن بني أهم االسرتاتيجيات التسويقية احلديثة جند إسرتاتيجية التسويق الفريوسيبشكل كبري يف حبوثها و 

حبيث أدى ظهور إسرتاتيجية التسويق الفريوسي يف اآلونة األخرية إىل قفزة نوعية يف جمال التسويق اإللكرتوين من خالل اختيار     
ر أو منتجات وجعلها فريوسيه متتاز بالسرعة يف االنتشار لتصل إىل عدد كبري من أشخاص بعدد قليل من أجل نشر وتسويق أفكا

 .املستهدفني بأقل التكاليف
وبالرغم من هذا ال تزال إسرتاتيجية التسويق الفريوسي غري مفعلة يف كثري من منظمات األعمال نتيجة عدم وضوح األساليب التطبيقية    

عمال يف الدول النامية خاصة دورها كإسرتاتيجية مبتكرة يف جمال التسويق االلكرتوين لقدرهتا على هلا من جهة، وعدم إدراك منظمات األ
 .التأثري يف توجهات الزبائن، وتعزيز ثقتهم اجتاه املنظمة من جهة أخري

 : وعليه فإن إشكالية هذه الورقة البحثية تتمحور يف األسئلة التالية
 ي؟ما هي إسرتاتيجية التسويق الفريوس 
 ما أمهية إسرتاتيجية التسويق الفريوسي واألهداف اليت تسعي منظمات األعمال لتحقيقها من وراء هذه اإلسرتاتيجية؟ 
 ما هي األساليب واألدوات اليت تقوم عليها إسرتاتيجية التسويق الفريوسي؟ 
 فيما تكمن العناصر األساسية لنجاح إسرتاتيجية التسويق الفريوسي؟ 
 ج التسويقي الفريوسي؟فيما يتمثل املزي 

ستمد هذه الورقة البحثية أمهيتها من أمهية إسرتاتيجية التسويق الفريوسي كإسرتاتيجية حديثة مبتكرة من اسرتاتيجيات ت :الدراسةأهمية 
التسويق االلكرتوين يف الوقت احلايل حبيث تسعي إسرتاتيجية التسويق الفريوسي إىل رفع القدرات التنافسية ملنظمات األعمال من خالل  

ائن يف أقل وقت وبأقل التكاليف، باإلضافة إىل دور إسرتاتيجية التسويق الفريوسي يف تعزيز املزيج التسويقي كسب ثقة أكرب عدد من الزب
 .يف منظمات األعمال

 :هتدف هذه الورقة البحثية إىل: دراسةأهداف ال
 حماولة تسليط الضوء على مفهوم إسرتاتيجية التسويق الفريوسي، وأمهيتها يف منظمات األعمال. 
 التعرف على األساليب واألدوات اليت تقوم عليها إسرتاتيجية التسويق الفريوسي حماولة. 
 تسليط الضوء على العناصر األساسية اليت جيب توفرها لنجاح إسرتاتيجية التسويق الفريوسي. 
 الوقوف عند املزيج التسويقي الفريوسي مبختلف أبعاده. 
لإلجابة على اإلشكالية املطروحة وجب الوقوف عند ماهية التسويق الفريوسي وأمهيته كإسرتاتيجية حديثة يف حتسني املزيج  :الدراسةهيكل 

 :التسويقي ملنظمات األعمال، حبيث مت تقسيم الورقة البحثية كما يلي
 . تعريف إستراتيجية التسويق الفيروسي: أوال
 .الفيروسيأهمية وأهداف إستراتيجية التسويق : ثانيا
 .األساليب واألدوات التي تستعمل في إستراتيجية التسويق الفيروسي: ثالثا
 .العناصر األساسية لنجاح إستراتيجية التسويق الفيروسي: رابعا

 .المزيج التسويقي الفيروسي: خامسا



 

 

 2011، 02العدد ، 00المجلد  ، الجزائر،طاهري محمد بشارجامعة ، «مجلة الدراسات التسويقية وإدارة االعمال» 

 

- 111 - 

 (122-101) إستراتيجية حديثة لنجاح المزيج التسويقي لمنظمات األعمال: التسويق الفيروسي

 :(Viral Marketing)تعريف إستراتيجية التسويق الفيروسي : أوال
 : هناك العديد من التعريفات اخلاصة بإسرتاتيجية التسويق الفريوسي ميكن ذكرها فيما يلي

إسرتاتيجية تسويقية هتدف للوصول إىل مجهور األفراد املستهدفني الكرتونيا عن : "فقد عرفت إسرتاتيجية التسويق الفريوسي بأهنا       
 .(40، ص 7442، علي احلكيم، عمار األمري زوين، يوسف جحيم الطائي ليث )"طريق رسالة إىل شخص ما يف الشبكة االجتماعية

ظاهرة تسويقية تسهل وتشجع األفراد الذين يستلمون الرسائل اإلعالنية على : "كما عرفت إسرتاتيجية التسويق الفريوسي على أهنا        
تستخدم الشبكات االتصال االجتماعية وتشجع األفراد على نشر الرسائل من خالل اعتماد متريرها لآلخرين طوعا ومتثل تقنية تسويقية 

 .(02، ص7442، يوسف ردينة عثمان )"الكلمة املنقولة

عبارة عن ظاهرة تسويقية تشجع األفراد لتمرير الرسائل التسويقية طوعا من خالل الشبكة االجتماعية لنقل : "وعرفها البعض بأهنا       
مة املنطوقة لذلك أطلق عليها الكلمة من املاوس أو الكلمة من الفم، وهي واحدة من التقنيات اليت تستخدم شبكات التواصل الكل

 .(04، ص 7400، عبد الفتاح جاسم زعالن، عالء فرحان طالب، فيصل علوان الطائي)''االجتماعي مثل الفيس بوك وتوتري

أسلوب جديد لإلعالن كاف ملواجهة ضغوط عصر وسائل اإلعالم اهجماهريية ونشر الرسالة "كما أن التسويق الفريوسي عبارة عن        
 .(Mhando , J. and Morais, N. E, 2012, p 15 )"وأكرب كفاءة بسرعة بأقل تكلفة

 :والشكل املوايل يبني انتشار التسويق الفريوسي
 انتشار التسويق الفيروسي (:1) الشكل
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إسرتاتيجية التسويق الفريوسي ودورها يف إدراك الزبون للقيمة، دراسة استطالعية ألراء : ليث علي احلكيم، عمار األمري زوين، يوسف جحيم الطائي: المصدر
 .40، ص7442امعيني، مداخلة يف املؤمتر العلمي الثالث لكلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، العراق، عينة من األساتذة اهج

من خالل الشكل أعاله ميكن القول إن إسرتاتيجية التسويق الفريوسي تشبه يف انتشارها اإلصابة بالعدوة الفريوسية، وهي هتدف إال 
 :تتميز إسرتاتيجية التسويق الفريوسي مبا يليوا، الوصول ألكرب عدد من املستهدفني إلكرتوني

 أقل تكلفة وأعلي نتائج. 
 النمو املضاعف والوصول إىل مجهور كبري بأقل جهد. 
 تأسيس مسعة راسخة بسرعة. 

 (77، ص 7402، د ثابتمهدى حم ( :اوحبسب األحباث والدراسات تصنف إسرتاتيجية التسويق الفريوسي إىل صنفني مه  
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ويقصد هبذه اإلسرتاتيجية حتديد الشركة (: Low Degree Seeding Strategy)إستراتيجية البذر المنخفض  .1
جملموعة حمددة من العمالء، ومن مث تقدم هلم جمموعة من العروض التحفيزية، كتقدمي منتج بصورة جمانية، أو احلصول على خصم 

هلؤالء الزبائن ضمن جمموعة من أصدقائهم أو حميطهم اخلاص، ( بذر)يه عند شراء سلعة، مث تقوم الشركة بنشر أو كما يطلق عل
لتشجيع اعتماد املنتج اخلاص هبا، وبالتايل يقوم هؤالء األشخاص بتشجيع وحتفيز غريهم لشراء املنتج بعدما حصلوا عليه بغرض 

 .لى االهتمام بغرض الشركة وإعالناهتاخمفضة أو حىت جمانية، حيث أن رؤية أو مساع كلمة جمانا، حتفز الزبائن بشكل كبري ع
ويسمي هذا النوع بالفعال كونه يتطلب (: High Degree Seeding Strategy)إستراتيجية البذر المرتفع  .2

مشاركة حبجم أكرب ودرجة عالية من قبل الزبائن، وتعتمد فكرة هذا النوع على قيام الشركة بإبالغ زبائنها بوجود أصدقائهم على 
سالت هبدف التواصل معهم، ومن مث توزيع الروابط اإلعالنية من الزبائن القدامى ألصدقائهم اهجدد عرب اإلنرتنت قوائم املرا

والربيد اإللكرتوين، حبيث تنشأ نقاشات وحمادثات تتعلق باملنتج أو اخلدمة اخلاصة بالشركة، وقد وصل عدد مشرتكي برنامج 
"Skype " العديد على حتميل الربنامج بسبب توصيات من أصدقائهم مما أكسب مليون مشرتك بعد أن أقدم ( 00)إىل

 .الشركة العديد من الزبائن احملتملني
 :داف إستراتيجية التسويق الفيروسيأهمية وأه: ثانيا
، 7402، د ثابتمهدى حم ( :تكمن أمهية إسرتاتيجية التسويق الفريوسي من خالل األيت:أهمية إستراتيجية التسويق الفيروسي -1

 (00-00:ص-ص

السماح للعمالء بالتعبري عن حاجاهتم ورغباهتم مباشرة : قابلية التفاعل من السمات المميزة للتسويق الفيروسي وهي .1.1
 .للمؤسسة، وهذا يعين أن املسوقني ميكن أن يتفاعلوا مع العمالء يف الوقت الفعلي

أنفسهم، وتقدمي املعلومات بشأن رغباهتم وحاجاهتم من حيث أتاحت التكنولوجيا لزوار مواقع الشركة حتديد : قابلية التحديد .1.2
القابلية على "املنتجات قبل اإلقدام على الشراء، وقدرة أي سوق على حتديد العمالء قبل أن يقدموا على عملية شراء معينة تدعى 

يت جتمعها الشركات عن العمالء عرب التعبري األساسي ملفهوم التسويق، وذلك باستثمار املعرفة ال" قابلية التحديد"التحديد، وتقدم 
 .مواقعهم يف الشبكة

حيث أهنم حيتاجون إىل معلومات مفصلة عن السلع واخلدمات  :توفير وسيلة تسويقية جديدة وسريعة ومتميزة لجميع العمالء .1.0
 .اليت يرغبون يف شرائها، مما يشجعهم على اختاذ القرار الصحيح واختيار ما يناسبهم عن وعي وثقة

 .القدرة على تتبع زوار المواقع لتقييمهم عن طريق استخدام برامج خاصة .1.1
 .زيادة القدرة على االنتشار والوصول إلى الزبائن، ونشر المعلومات عن المنتجات عبر اإلنترنت بسهولة ومرونة .1.1
ا ما مت مقارنتها بأشكال فتكاليف اإلعالن عرب اإلنرتنت تعترب زهيدة إذ :ال يوجد إهدار لتكلفة اإلعالنات عبر اإلنترنت .1.1

 .التكاليف التقليدية لإلعالن
وازدحام شبكة اإلنترنت بماليين البشر سنويا، وتكنولوجيا التسوق عبر اإلنترنت، كل ذلك أدى لتوجه  إن طبيعة الحياة .1.1

 .الشركات إلى العالم االفتراضي، واالعتماد بشكل كبير عليه كقناة تسويقية هامة يمكن االعتماد عليها
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 .لشركة هي التي تختار الزبون الذي سيقوم بنشر الرسالة الفيروسية عبر اإلنترنتا .1.1
من خالل منح مساحات واسعة سواء من خالل صفحات : المتابعة المستمرة لردود أفعال الزبائن وتعليقاتهم حول المنتج .1.1

 .إليها الزبائن اآلخرينمواقع التواصل االجتماعي، أو عرب مواقع عرض الفيديوهات، أو غرف الدردشة ليستمع 
 .إمكانية الرد على استفسارات الزبائن طوال فترة حملة التسويق الفيروسي .1.10
 .إمكانية االستعانة بقوة الكلمة المنطوقة في إحداث التأثير اإليجابي على الزبائن باعتبار أنها أحد أدواته .1.11
للعالمة هجذب انتباه الناس هبدف تبادل احملتوى اخلاص وذلك من خالل عملية التوعية السريعة : بناء والء للعالمة التجارية .1.12

 .بالرسالة
 .تقديم خدمات ذات قيمة مضافة بمستوى تكلفة ال يقارن بالنسبة لحملة التسويق التقليدية .1.10
 .تستطيع الشركات الذكية أن تستفيد من تقنية التسويق الفيروسي في زيادة حجم مبيعاتها وتحقيق معدالت أرباح عالية .1.11

ميكن توضيح األهداف اليت تسعي إسرتاتيجية التسويق الفريوسي من خالل الشكل رقم : أهداف إستراتيجية التسويق الفيروسي -2
 :      أدناه( 7)

 أهداف التسويق الفيروسي(: 2)الشكل رقم 

 
إسرتاتيجية التسويق الفريوسي ودورها يف إدراك الزبون للقيمة، دراسة استطالعية ألراء  :ليث علي احلكيم، عمار األمري زوين، يوسف جحيم الطائي:المصدر

 .42، ص7442عينة من األساتذة اهجامعيني، مداخلة يف املؤمتر العلمي الثالث لكلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، العراق، 

زبائن احملتملني بالسرعة املمكنة وبالكلفة املنخفضة، وميكن حتقيق هذا من األهداف األساسية للتسويق الفريوسي هو الوصول إىل ال   
اهلدف من خالل استعمال الكلمة املنطوقة، أو باالنتشار اآلسي للرسالة الفريوسية، وبدون وجود كلفة للمسوق يف مثل هذه 

ناصر رئيسية مسؤولية عن انتشار واسع للمنتج وهناك ع.وميكن الوصول هكذا إىل زبائن مستقبليون حمليون إقليميون، عامليون.احلاالت
ومنها وبشكل أساسي قيمة املنتج اليت تزيد من الرغبة يف االتصال ونشر الرسالة الفريوسية، خاصة عندما يصبح الفريوس وباءا والذي 

ال بأكرب قدر ممكن من الزبائن إن اهلدف األكثر أمهية للتسويق الفريوسي هو أن جيعل االتص. ميكن أن ينجز ضروريا للتسويق الفريوسي
ومن األهداف األساسية للتسويق الفريوسي، هي أهداف اقتصادية وأخرى غري اقتصادية وبالرغم من . احملتملني والذين هلم أعمال جتارية

أهداف 
التسويق 
 الفيروسي

 كسب الزبائن

درجة 
الشعبية بين 

 الزبائن

 والء الزبائن

رضا 
 الزبائن
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. حلصول على الزبائنا: األهداف غري االقتصادية تلعب دورا كثري األمهية يف بداية احلملة التسويقية ومن تلك األهداف غري االقتصادية
 .(7404، درمان سليمان صادق) درجة الشهرة أو السمعة. والء الزبائن.رضا الزبائن

 األساليب والتكتيكات التي تستعمل في إستراتيجية التسويق الفيروسي: الثاث
 (7400، والتدريبماجستيك خلدمات التعليم ) :تتمثل أساليب وطرق التسويق الفريوسي يف :أساليب التسويق الفيروسي -1

من أشهر الطرق ويتم فيها إرسال رسالة تسويقية معينة ومذيلة بعنوان موقعك إىل صناديق : رسائل البريد اإللكتروني .1.1
شخص، وقام كل منهم بتحويلها إىل صديق  0444مثال، لو وصلت هذه الرسالة إىل  Yahooاملشرتكني يف موقع 

وتشرح فيها للعميل كيف ميكنه . دودة سيعرف املاليني عن منتجك وموقعكوهكذا يف سلسلة متتالية فخالل أيام مع...
طلب ما يريد من املوقع وهو يف منزله أو عمله، مث مير للحصول عليه خالل دقائق دون انتظار، وقد القت الرسالة رواجا بني 

 .العمالء حيث بدؤوا يتناقلون املوضوع فيما بينهم
يتم فيها كتابة تعليقات ووضع مشاركات عن منتجك، وهنا ميكن للعديد من املشرتكني : شبكات التواصل االجتماعي .1.2

 .مشاركة الرابط مع أصدقاء آخرين
 يف املدونات وقم بإضافة مقاالت يف موضوعات تتعلق مبنتجك، وضع روابط تشري ملوقعك،شرتاك من خالل اال: المدونات .1.0

 .وهنا ميكن أن تعجب املقالة الزوار فيقومون مبشاركتها مع آخرين
ضع يف صفحات موقع اختيارات ميكن من خالهلا للزائرين إرسال رابط الصفحة من خالل و  :استخدام الروابط المرجعية .1.1

 .لألصدقاء أو مشاركة الصفحة أو غريها
جة هائلة وسط الناس، حيث أن هذه الفيديوهات تلقى هي الفيديوهات اليت حتدث ض: استخدام الفيديوهات الفيروسية .1.1

من أشهر األمثلة على ذلك إعالن بيبسي يف رمضان سنة . إعجابا ويتداوهلا ويتشارك فيها اهجميع على شبكة اإلنرتنت
 .، حيث مت االستعانة ببعض اللقطات القدمية فكان إعالنا جذابا تداوله مستخدمي اإلنرتنت بشكل تلقائي7400

 (720، ص7442، دموسىعمرانمحم: )أهم تكتيكات التسويق الفريوسي فيما يليوتتمثل  :تكتيكات التسويق الفيروسي -7
  إعطاءe_book جماين يتضمن روابط تسمح بالعودة إىل موقعك. 
 عرض كورس إلكرتوين بوقت مضاعف يشمل روابط مع موقعك. 
  أخرب صديق"تنصيب األلف باء." 
 يع الناس أن يرسلوها من موقعكتقدمي بطاقات حتية يستط. 
 كتابة مقاوالت لناشري الشبكة اآلخرين مع روابط موقعك. 
 نشر رسائل إخبارية إلكرتونية وتشجيع الناس على متريرها ونشرها بينهم. 
  أرسل هذه الصفحة من الشبكة إىل صديق"تنصيب األلف باء." 

ءات يف إجرا cate-gorized هذه احللقات هيو  حلقات التوسع الفريوسياهجزء األكثر أمهية يف نظرية التسويق الفريوسي هو خلق و 
، تعتمد هذه احللقات على مشاركة املستخدمني وإعادة نشر رسالة تسويقية على شبكتهم اخلاصةو  املستخدم واإلشعارات والتحويل،

  :يوضح ذلكأدناه  والشكل
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 حلقات التوسع الفيروسي)(:الشكل رقم 

 

 

 
 

 

Fanny Hirvijärvi, Viral Marketing and content forwarding on social media 
Outlining the key elements behind successful viral content creation, Degree 
Thesis, Arcada – University of Applied Sciences, 2017, p 22. 

 تسويقها يتم خدمة أو منتًجا يشرتون املستهلكون :اإلجراءات. 
 إما اإلشعارات تكون أن ميكن. خدمة أو منتًجا يشرتي واملستهلك آخر حمتمل مشرت إىل إرساله يتم الذي اإلخطار :اإلخطارات 

 أو( com-pany قِبل من االجتماعي التواصل وسائل منشورات أو التلقائية اإللكرتوين الربيد رسائل أي) طبيعتها يف متزامنة
 اخلاص االجتماعي التواصل نظام على prod-uct حول منشورات أو منشور يف صديق على عالمة يضع مستخدم مثل) عضوية

 .خدمة أو مبنتج اآلخرين إلشعار أصيل شكل أنه على إليه يُنظر حيث ، للنجاح عرضة أكثر األخري اإلشعار منط يكون(. هبم
 التسويق رسالة انتشار فإن ، كافية حتويالت التسويق رسائل تولد مل إذا. واحد مستهلك يولده الذي الربح أو البيع :التحويالت 

 (Fanny Hirvijärvi, 2017, p 22 ).يتوقف ما عادة
 اجملتمعية والتغريات املستهلكني احتياجات تغري عن الناشئة اهجديدة املطالب: العناصر األساسية لنجاح التسويق الفيروسي: رابعا

  عملها طرق يف التفكري إعادة يف وتبدأ التغيريات هذه تواكب أن املنظمات على أن تعين ، التكنولوجية والتطورات
(Rebecca J. Larson, 2009, p 08) . درمان سليمان ) :لكي تكون إسرتاتيجية التسويق الفريوسي فعالة ال بد من مراعاة اآليتو

 (7404، صادق
إي إعطاء الكلمة األقوى للمنتجات أو اخلدمات كإعطاء الربامج منتجات أو خدمات  :إعطاء البعد للمنتجات أو الخدمات -1

 .مثينة هجذب االنتباه مثل الربيد االلكرتوين اجملاين، اخلدمات املعلوماتية اجملانية وهذا بدوره يولد موجة انتباه اجتاه املوقع

 حلقات
 التوسع

 الفيروسي

 اإلجراءات

 التحويالت اإلخطارات
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عن طريق الربيد )أن تكون سهلة التحويل ومضاعفة  الرسالة التسويقية جيب :تحسين وتسهيل عملية النقل إلى اآلخرين -2
، وتكون األعمال التسويقية الفريوسية بشكل مشهور على اإلنرتنت ألن اإليصال الفوري (اإللكرتوين، موقع ويب، حتميل الربامج

 .أصبح سهل ورخيص جدا
سهلة وسريعة وقابلة للتسلق بسرعة من جيب أن تكون طريقة اإلرسال : أداء بالعمل والقياس بسهولة من صغير إلى كبير جدا -0

الصغري إىل الكبري جدا، حيث أن ضعف اهلومتيل والربيد االلكرتوين اجملاين يبطئ من عملية النقل فال بد من اعتماد إسرتاتيجية 
 .ناجحة وسريعة يف النمو السريع واالنتشار

حيث أن تصميم أي : الحوافز اإلنسانية المشتركةضرورة وجود حوافز مؤثرة ومشهورة وخطط التسويق فيروسية ذكية تستغل  -1
إسرتاتيجية تسويقية فريوسية على ألنت تبىن على احلوافز السلوك املشرتك إلرساهلا وإبالغ ماليني الناس فيها من خالل مواقع الويب 

 .ورسائل الربيد االلكرتوين
وأغلب الناس اجتماعيون وعلماء االجتماع خيربوننا بأن كل شخص عنده شبكة اجتماعية  :تستعمل شبكات اإليصال الحالية -1

والشبكة األوسع للشخص قد تضم وتشتمل على أعداد كبرية . شخص من األصدقاء واألقرباء والعائلة والشركاء 07-2مؤلفة من 
ت من خالل شبكة االنرتنيت وعن طريق الربيد تضم آالف الناس اعتمادا على موقعه االجتماعي بني الناس، وتتطور العالقا

 .االلكرتوين ومواقع الويب وقد تستغل برامج املؤسسة الفرعية مثل هذه الشبكات وتضاعف عالقاهتا مع الناس أو الزبائن
 (Fanny Hirvijärvi, 2017, p 48) :يف الفريوسي احملتوى إلنشاء الرئيسية الثالثة العناصرتتمثل يف حني 

 .احملتوى مشاركة على املستهلكني حيفز الذي احملتوى يف والمحفزات الحوافز دمج. 0
 .املستهلكنيقبل  من التفاعلو  استجابة يولد الذي العاطفي عنصرال إدراج. 7
 .المحتوى مشاركة إمكانية تعزيز وبالتايل االجتماعي، التواصل وسائل على ومؤثريها اإلنرتنت على الرئيسية اجملتمعات حتديد.0

 العناصر الرئيسية الثالثة إلنشاء المحتوى الفيروسي)(:الشكل رقم

 
Fanny Hirvijärvi, Viral Marketing and content forwarding on social media Outlining the key 
elements behind successful viral content creation, Degree Thesis, Arcada – University of 
Applied Sciences, 2017, p 02. 

 
 :يف النقاط التالية اإجازهتفيمكن  أو مزاياه وعيوبه أما فيما يتعلق حبدود التسويق الفريوسي  

(Le Marketing Viral Etude du concept, 2015, p-p : 21-22,) 

الحوافز 
 والمحفزات

عنصر 
 عاطفي

قابلية 
 المشاركة
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 أجهزة مالحظة ميكننا ، الفريوسي التسويق جناحات أكرب بني من: "السيئة المنتجات" أجل من يعمل ال الفيروسي التسويق 
Apple iPod و اهلولندية واملالبس New Beetle of Volkswagen و Hotmail  ...مرتبطة املنتجات هذه مجيع 

 يزيد فريوسية تسويقية محلة إنشاء أن افرتضنا إذا. مظهرهم ، مجالياهتم ، استخدامها سهولة خالل من سواء للغاية جيدة خبصائص
 على. مبيعا أكثر سيء منتج وجيعل املستهلكني رأي خيدع لن...  سليب كالم يف سيتسبب سيئا امنتج فإن ، الشفهي الكالم من

 .منتجاهتا وصورة صورهتا تدهور مع للشركة عليها السيطرة ميكن ال سلبية ضجة وخلق تأجيج يف خياطرون فإهنم  ذلك من العكس
 االتصال ترك ة، كما أندقيق غري اعلم تظل الفم كلمة ألن ادائم مؤكد غري الفريوسي التسويق جناح إن :التوقع صعب النجاح 

 .منتجاهتا وصورة صورهتا على للسيطرة للشركة كاملة خسارة على ينطوي للمستهلكني
 ظل إذا ،إحصائيا الفريوسي التسويق محلة إحصاء الصعب من أنه هو األول. هنا شيئني بني التمييز كننامي: قياسها يصعب النتائج 

 رسائلو  اإللكرتوين الربيد إىل بالنسبة خيتلف األمر فإن ، بسهولة قياسها ميكن اليت البيانات من فيديو مقطع وتنزيل ما موقع حضور
 هبا؟ ستتأثر اليت الرسالة شاهدوا الذين األشخاص نسبة هي ما حتديد املستحيل من أنه هو والثاين .الفورية والرسائل اإللكرتوين الربيد

 سيشرتيها؟ من وأخريا باملنتج؟ ستهتم اليت النسبة هي ما الناس هؤالء بني من مث
 رعاهتا توقعات تتجاوز األحيان بعض يف ، كبري بشكل تنتشر أن الفريوسية للرسائل اإلنرتنت استخدام يتيح: الزائد الحمل خطر .

 الضروري من لذلك(. الزيارات عدد لتضاعف املصممة غري الويب مواقع) للشركة التقنية القدرات يتجاوز حبيث التأثري يكون قد
 نفس مالحظة ميكن. شخص وأي شيء كل جذب وعدم باملنتج اهتماًما األكثر السكان انتباه جذب وحماولة ، هدفه من احلد

 .وغريها جيد خصم ، اهلدية نوع عرض حالة يف التأثري
 حريصني املستهلكون يكون قد :الوقت بمرور فعاليته الفيروسي التسويق سيفقد - والتعميم والفيروسات الفيروسي التسويق 

 تكرار. أصدقائهم قبل من إرساهلا مت لو حىت الفيديو، ملقاطع اإلنرتنت روابط إىل باستمرار اإللكرتوين الربيد رسائل تلقي على
 ذلك على ويرتتب، اإلعالنات من اجديد انوع تصبحو  قيمتها تفقد الرسالة جتعل أن املرجح من واملبتكر، واملذهل الفكاهي الفيديو

 قبل من مفرطة زيادة هي املخاطرة فإن وبالتايل املفيدة اآلثار قلتو  الفريوسي للتسويق التجارية العالمات استخدام زاد كلما أنه
 حقيقةو .إلنتاج أعدادها مرتفعة ميزانية ذات فيديو مقاطع تصبح أن شأهنا من اليت الفيديو مقاطع حمتوى على القرار مشروع مقدمي

 .تفاهاهتم إىل يؤدي ينتشر األلعاب من وغريها الفيديو ملقاطع التعميم هذا أن
 أو امللصقات أو للمقاطع الساخرة احملاكاة عدد سبتحن وال الرسائل حتويل اإلنرتنت على الشائعة املمارسات من :الرسالة عديلت 

 طريق عن آثارها عكس أو احلملة نتائج على كارثية تداعيات الفريوسية الرسالة شعار لتغيري يكون أن ميكن واليت قد .الشعارات
 .التجارية بالعالمة الوعي تقليل أو جديد منتج من السخرية

 تسبب اإلنرتنت طريق عن احلاالت معظم يف تنتشر الفريوسي التسويق محلة أن حقيقة: األهداف بعض تحقيق علىالقدرة  عدم 
 احلال هو هذا. للغاية احملددة مواعيدها يف أو األداة هذه يستخدمون ال الذين األشخاص إىل الوصول للغاية الصعب من. كبريً  احتيز 

 هذا يعاجل منتج إطالق تريد كنت إذا التسويقية احلمالت من النوع هذا اختيار اتقريب اجملدي غري من لذلك، السن لكبار بالنسبة
  .يف هذه احلالة ضئيل تأثري الفريوسي للتسويق سيكونو  اهلدف
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يتطلب املزيج التسويقي الفريوسي عناصر تشبه التسويق التقليدي والتسويق اإللكرتوين، لكن : المزيج التسويقي الفيروسي: خامسا
سرتاتيجية تسويقية، وهو ميثل جمموعة من العنصر األساس يف أي إ: "ختتلف عنها يف جمال التنفيذ، حبيث يعرف املزيج التسويقي بأنه

األنشطة التسويقية املتكاملة واملرتابطة، واليت تعتمد على بعضها البعض هبدف أداء الوظيفة التسويقية على النحو املخطط هلا، وهذه 
ذا الزبون ورغباته من جهة األنشطة تعمل على تسهيل عملية التبادل بني املنظمات وزبون حيتاج هلذه املنتجات، هبدف إشباع حاجات ه

 .(040، ص 7400وآخرون، حممد منصور أبو جليل  )"وحتقيق أهداف املنظمات من جهة أخرى
ليس من السهل تعريف املنتج، وبغري املنتج ال يكون هناك تسويق، وبغري املنتج اهجيد تكون فرصة جناح : المنتج في التسويق الفيروسي.1

ويقول أحد خرباء التسويق ميكنك أن تنتج مبجرد االعتماد على اإلعالن، أن كل الوسائل تسقط إذا مل يكن لديك منتجا  التسويق ضئيلة،
املنتج : أن أي منتج يف الواقع هو يف احلقيقة ثالث منتجات هي. ومزجيا تسويقيا مناسبا، فبغري ذلك سوف تذهب أموالك إدراج الرياح

ويتطلب املنتج يف  .(002، ص 7404، علي حممد احلاج، مسري حسن عودة) السيكولوجيتج باملفهوم العام، املنتج امللموس، املن
 (02، ص7402، هدى حممد ثابت) :آلتيالتسويق الفريوسي توفر ا

 .توزيع اخلدمات بأسلوب التحميل، أي من خالل حتميل اخلدمة املطلوبة باستخدام برنامج من برامج التحميل .1
 .آلراء ومشاكل العمالءفن اإلصغاء واالستماع  .2
تعزيز الثقة بني املنتج والعميل من خالل تفعيل خدمات ما بعد البيع، حىت ال يقع املستهلك فريسة لإلعالنات املضللة، حيث  .0

 .الذي يستند إليه يرى الباحثون أن هذا النظام هو املسؤول عن جناح أو فشل مفهوم التسويق، والذي ميثل جوهر التسويق واألساس
 .حتديد املنتجات اليت توصف باستمرارية يف الطلب عليها، وتطوير استخداماهتا لغرض االحتفاظ بالطلب املستمر عليها .1
 .أن تكون املنتجات ذات قيمة حقيقية .1
 .تكلفةتكلفة املنتج هي أول عامل جيب وضعه باالعتبار، ومن هنا تأيت ضرورة أن يكون املنتج أو اخلدمة منخفض ال .1
 .الرتكيز على تصميم املوقع لتوجيه انتباه املستخدم إىل السلع املعروضة هناك .1
 .جيب االهتمام بالوسيط التسويقي واختياره وفق شروط ومعايري حمددة، لتنفيذ مهمة نقل الرسالة الفريوسية آلخرين .1
 .ومقارنة األسعار املوجودة من أجل وضع إسرتاتيجية سلمية للسوق ملختلف املنتجات املنافسة، الدراسة التحليلية .1

يعترب التسعري أحد العناصر اهلامة يف املزيج التسويقي وذلك ألن سعر السلعة هو الذي حيدد قيمتها  :التسعير في التسويق الفيروسي.7
 التبادلية من وجهة نظر البائع واملشرتي وبالرغم من أن التسعري يعترب من أكثر عناصر املزيج التسويقي مرونة وذلك ألن املنشأة تستطيع

ة العناصر ومن جهة أخرى فإن التسعري يعترب من القرارات اهلامة بالنسبة للمنشأة ملا له من أثر تعديل سعرها بسهولة وبسرعة أكثر من بقي
على بقية األنشطة وميكن أن يأخذ السعر عدة مسميات كلها تعرب عن القيمة املالية للسلعة أو اخلدمة أو اخلدمة أو الفكرة، كاإلجيار 

اهجامعية مقابل احلصول على التعليم أو الغرامة مقابل املخالفة، أو العمولة مقابل تسهيل الذي يدفع لقاء استخدام ملك الغري أو الرسوم 
 .(001، ص 7442، بالل خلف السكارنة) عملية التبادل وغريها

وزيادة مستوى الدقة يف التنبؤ  أدى التسويق االلكرتوين إىل سهولة دخول األسواق، وحترير التجارة حمليا ودوليا، وزيادة حدة املنافسة،    
بالطلب مما أتاح الفرصة للمتعاملني يف األسواق االلكرتونية أن يقارنوا بني أسعار املنتجات بسهولة، ونتيجة الخنفاض تكاليف الرتويج 

تيجية التسعري االلكرتوين كل ذلك أدى بشكل حتمي إىل ختفيض األسعار بشكل عام، وساهم التسويق عرب اإلنرتنت يف إجياد إسرتا
، مما أدى التخصيص (السعر الذي يتناسب مع القوة الشرائية للمشرتي ويتناسب مع ظروف حياته املعيشية)املنخفض املوجه حنو املشرتي 
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 يف التسعري مبعين سعر مناسب لكل مشرتي، وساهم التسويق االلكرتوين يف جتزئة األسعار، وزيادة مستويات الدقة يف حتديد مستوياهتا،
وزيادة مستوى حساسية األسعار من خالل القدرة على التكيف املباشر والفوري استجابة للتغريات املفاجئة يف األسواق، لذلك يتصف 

 .(702، ص 7400، سامل أمحد الرحيمي) التسعري عرب االنرتنت باملرونة وعدم الثبات
ينتج جذب انتباه العمالء إىل برامج التسويق الفريوسي ردودا إجيابية جتاه املنتجات أو اخلدمات، حيث يعرض املسوقون عرب االنرتنت    

أوهلما الربامج اجملانية اليت حُتمل وتباع وتشجع العمالء على نقل :تنفذ هذه اإلسرتاتيجية خبطوتني. للعمالء احملتملني منتجات جمانية
أما . ا التسويقية إىل اآلخرين، مما جيذب انتباه العمالء احملتملني، غري أن مثل هذه املنتجات اجملانية ال تقدم اخلدمات الكاملةمعلوماهت

 اخلطوة الثانية فتتضمن توليد دخل باخلدمة املكملة مثل القيمة املضافة للمنتجات، ألن املنتج اجملاين يغري العميل للعودة إىل املوقع
يلعب دورا مهما يف اهلدف األساسي للتسويق الفريوسي، ال وحيث أن سعر املنتج املعروض . ين ومشاهدة منتجات أخرى يعرضهاااللكرتو 

 .(Fritz, w, 2004, p 204) لكن اهلدف يكمن يف احلصول على والوصول إىل العمالء
التوزيع عرب اإلنرتنت ساهم بإجياد بدائل للنقل وخصوصا عندما يكون املنتج رقميا حبيث يتم نقله  :التوزيع في التسويق الفيروسي. 0

واالستغناء عن الوسطاء، وقد أدى ذلك إىل ختفيض تكاليف اإلنتاج والتوزيع، األمر الذي ساهم بالرد على .عرب شبكة اإلنرتنت مباشرة
ة اإلنرتنت توفر السرعة يف تأمني وصول الوثائق املطلوبة والطلبات والوفاء هبا ومتابعة وشبك. طلبات العمالء املستعجلة على مدار الساعة

وصول املنتج إىل املستهلك النهائي وهذا يساهم أيضا بسرعة وزيادة خدمات ما بعد البيع وقبول وإعادة السلع املرجتعة وبالسرعة 
قل التكاليف اليت من شأهنا أن يقنوات التوزيع ومن مث تقل عامل أساسي يف تقليصيظهر أثر التسويق اإللكرتوين على التوزيع كوهنا .املطلوبة

 (.7407، هشام حممود) تؤدى إىل زيادة األرباح
إن السوق . التسويق الفريوسي حيدث يف شبكة االنرتنت لذا فإن مكان عملية التوزيع ومكان استهالك املنتج جتري يف سوق افرتاضي   

وكذلك تتميز باخنفاض تكاليف املعامالت أو قد . مفتوحة يصل إليها أي شخص ولكل شخص حرية املشاركة فيهاااللكرتونية هي سوق 
ملا تقدم ميكن القول إن السوق االفرتاضي وبفضل  حد عوامل اهجاذبية للزبون، ووفقاتكون ال شيء مما جيعل من السوق أالفرتاضي أ

 .(002، ص 7400، غادة صاحل حسن) احلاسوب والتكنولوجيا ال تنطبق على سوق اإلنرتنت قيود املكان وساعات العمل
ختطيط وتنفيذ  يعد الرتويج أحد أهم عناصر التسويق واملدعمة لنشاط البيع ومن خالل الرتويج يتم  :الترويج في التسويق الفيروسي. 1

كافة أشكال الوصول إىل األسواق، واالتصال بالعمالء لتحريك الدافع للشراء، وتنمية الطلب وحتقيق املبيعات املستهدفة، وتعميق 
األفكار العالقات املتواصلة مع العمالء، وال يقتصر دور الرتويج على السلع املادية امللموسة فقط وإمنا ميتد دوره إىل تسويق وبيع املنتجات و 

وهتدف املنظمة من . واملفاهيم واملعتقدات، وكذلك تسويق اخلطط والسياسات والربامج يف جماالت السياسة واالقتصاد واالجتماع وغريها
خالل عملية الرتويج حتقق جمموعة من األهداف املتكاملة اليت تشتمل على االتصال بالعميل وتزويده باملعلومات اليت تساهم يف إقناعه 

نتج وقدرته على إشباع حاجاته وتلبية رغباته، ومن مث التأثري على مدخالت اختاذ قرارات الشراء لدى العميل، وكذلك تكوين صورة بامل
 .(70، ص7402هدي حممد ثابت، ) ذهنية عن املنظمة ومنتجاهتا وخدماهتا متيزها من املنافسني لدى العميل

ويف التسويق الفريوسي يتم الرتويج للسع واخلدمات من خالل تناقل روابط إعالنية، أو فيديوهات أو صور حول املنتج من شخص    
آلخر عرب مواقع التواصل االجتماعية املختلفة، ويف حال كان اإلعالن مشوقا وجذابا أو به أي شخصية معروفة فإن ذلك يساهم يف كثرة 
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األفراد، إىل جانب تعليقات وتفاعل كبرية سيعود بالنفع على الشركة املنتجة من حيث تعزيز اإلجيابيات، وإصالح  مشاهدته وتناقله بني
، ، عمار األمري زوين، يوسف جحيم الطائي، ليث علي احلكيم) السلبيات يف منتجات، وبالتايل حتقيق أعلى نسبة مبيعات وأرباح

 .(42ص
. يف التسويق الفريوسي يقوم الزبون بدور رائد يف الرتويج ملنتج أو خلدمة ما، ويف الوقت نفسه كسب زبائن جدد للمنتج أو اخلدمة   

وذلك عن طريق قيام الزبائن بالعمل الطوعي من حيث ال يشعرون وذلك عن طريق إيصال رسالة إعالنية معينة إىل األهل واألصدقاء 
ن الزبون حمور العملية الرتوجيية ومرتكزاهتا األساسية الذي تعول عليه املنظمات يف إيصال رسالتها اإلعالنية إىل واألقرباء، وهبذا سيكو 

 .مجهور الزبائن

 :الخالصة
التسويق الفريوسي عبارة عن تناقل األخبار بني األشخاص املستهدفني ملوضوع معني، ويسمي هبذا االسم نستنتج من كل ما سبق أن    

نه يشبه املرض الفريوسي الذي يصيب اإلنسان سريع االنتشار والتناقل بني األفراد، وعليه جيب على منظمات األعمال باختالف نظرا أل
 طبيعتها ونشاطها أو القطاع الذي تنتمي له استخدام التسويق الفريوسي ضمن طرق التسويق اإللكرتوين ألنه الطريقة األسرع يف االنتشار و

باقي طرق التسويق، ويهدف التسويق الفريوسي إىل زيادة مبيعات الشركة من خالل احلصول على مزيد من الزبائن وزيادة مقارنة ب األرخص
 . زوار املوقع اإللكرتوين للشركة

 التسويق الفريوسي بشكل ناجح جيب أن تكون الرسالة اإلعالنية اليت ترغب الشركة بإيصاهلا لعمالئها إسرتاتيجيةولكي تستخدم    
يقومون مبشاركتها مبجرد وصوهلا هلم، كما جيب إعطاء البعد أو الكلمة األقوى للمنتجات  اآلخرينبشكل ابتكاري وإبداعي جتعل 

وضرورة وجود حوافز مؤثرة ومشهورة وخطط التسويق فريوسية ذكية تستغل احلوافز  اآلخرينواخلدمات وحتسني وتسهيل عملية النقل إىل 
من هذه الدراسة فقد توصلنا جملموعة من النتائج اليت يتم عرضها وفق ما  وانطالقا. ستعمال شبكات اإليصال احلاليةاإلنسانية املشرتكة وا

 :يلي

  التسويق الفريوسي إسرتاتيجية لنجاح العلميات التسويقية وخاصة اإللكرتونية منها، وهو ضروري لنشر الرسالة اإلعالنية يف الفضاء
 .لكرتونيةاالفرتاضي على املواقع اإل

  يعتمد التسويق الفريوسي على وسائل وتقنيات إيصال حديثة كالربيد اإللكرتوين واهلومتيل من أجل كسب والء الزبائن وإيصال
 .الرسالة اإلعالنية الفريوسية

 ايل توفري اهجهدميتاز التسويق الفريوسي بالسرعة يف االنتشار يف األسواق واستهداف اهجمهور بأقل التكاليف ويف وقت قياسي وبالت. 
  يقوم التسويق الفريوسي على العالقات االجتماعية بني الزبائن من خالل تداول ما يسمي بالكلمة املنطوقة، حيث يشرتط يف نشر

 .الرسالة اإلعالنية الفريوسية أن تركز على اهجانب اإلجيايب وليس السليب
 إللكرتونية كالفيس بوك و اليوتيوب من أجل الوصول إىل مجيع حىت تنجح احلمالت الفريوسية، جيب أن تستعمل وسائل النشر ا

أحناء العامل، حيث تساهم هذه الوسائل يف وصول الرسالة الفريوسية إىل أكرب عدد من األفراد من أجل تشجيعهم على اختاذ القرار 
 .بالشراء
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 ى طرق وأساليب التسويق الفريوسي يف جمال جيب على منظمات األعمال أن تتبين مفهوم التسويق الفريوسي من خالل الرتكيز عل
احلمالت الفريوسية، ألن العمل بالتسويق التقليدي يف ظل هذه التغريات السريعة نتيجة العوملة أصبح أمرا ليس بالسهل، كما جيب 

 . ائناالستفادة من مزاياه يف نشر األفكار التسويقية نظرا لقلة تكاليفها وسرعتها يف االستهداف وكسب والء الزب
 الرسالة اإلعالنية الفريوسية عرب املواقع اإللكرتونية ذات أمهية ومصداقية، هي رسالة تؤدي إىل خلق صورة إجيابية للمنظمة املرسلة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اإلحاالت والمراجع   -
إستراتيجية التسويق الفيروسي ودورها في إدراك الزبون للقيمة، دراسة استطالعية ألراء عينة من األساتذة (. 7442.)ليث علي احلكيم، عمار األمري زوين، يوسف جحيم الطائي 

 .40مداخلة يف املؤمتر العلمي الثالث لكلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، العراق، صالجامعيين، 
، حبث مدعم من قبل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة الزرقاء اخلاصة، دراسة ميدانية- الشراءتسويق الفيروسي على قرار قياس أثر ال(. 7442. )يوسف ردينة عثمان 

 .02األردن، ص
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كات الهاتف النقل دور التسويق الفيروسي في تعزيز ثقة الزبون دراسة تحليلية ألراء عينة من مديري شر  (.7400. )عبد الفتاح جاسم زعالن، عالء فرحان طالب، فيصل علوان الطائي 
 .04، ص00، العدد00وم اإلدارية، اجمللد، مقال يف اجمللة العراقية للعلفي العراق زين، اسياسيل، كورك، أتصالنا

 Mhando , J. and Morais, N. E. (2012)  Application Of ICT In The Swedish Hospitality & Tourism Industry -A 
StudyOf Viral And Word-Of-Mouth MarketingConcepts In Relation To CRM-, Unpublished MBA, Faculty 
ofCommerce, University of Gävle, Sweden, p 15. 

ريحة الطلبة في الجامعة اإلسالمية التسويق الفيروسي وأثره على اتخاذ قرار الشراء لدى المستهلكين من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي لش (.2011.)هدى محمد ثابت 
 .22، بحث استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، في إدارة األعمال، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، ، صبقطاع غزة

: متوفرة على الرابط)، واالقتصاد، جامعة دهوك، العراق مقال منشور، كلية اإلدارة ،تقنية التسويق الفيروسي في سوق منظمات األعمال (.7404. )درمان سليمان صادق 
topic-http://isoshabab.ahlamontada.com/t27.) 

 : متوفر على الرابط) التسويق الفيروسيماجستيك خلدمات التعليم والتدريب،  
lab.com/disp_article.php?art_num=55#.Wq10oLPjLIU-http://www.majestic.) 

 .720، صوالتوزيع، األردن، عمانية للنشر ، الطبعة األويل، دار األهلالتسويق نظريات حديثة(. 7442.)ترمجةحممدموسىعمران: دبيبلڨتأليف ري 
 Fanny Hirvijärvi ( .7402.)  Viral Marketing and content forwarding on social media Outlining the key elements 
behind successful viral content creation, Degree Thesis, Arcada – University of Applied Sciences, 2017, p 22. 
 Rebecca J. Larson (.7442)  The Rise of Viral Marketing through the New Media of Social Media Faculty 
Publications and Presentations School of Busines, Liberty University, Lingley, R 1 MKT7001-11; p 08. 
  Le Marketing Viral Etude du concep (.7400) , UFR Droit - Université de Pau et des Pays de l’Adourm, p-p : 21-22, 
(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjuxq6b9vDhAhUrAWMBHTv
eDeEQFjACegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fd1n7iqsz6ob2ad.cloudfront.net%2Fdocument%2Fpdf%2F53c78b9feb27
3.pdf&usg=AOvVaw3LZzHKAnfxc1QXg52duN6v ) 

 .040، صء للنشر والتوزيع، األردن، عمانالطبعة األويل، دار غيدا المفاهيم التسويقية الحديثة وأساليبها، (.7400).حممد منصور أبو جليل وآخرون 
 .002مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، األردن، عمان، ص  ، الطبعة األويل،إدارة التسويق (.7404.)علي حممد احلاج، مسري حسن عودة 
 .001ص .التوزيع والطباعة، األردن، عمان، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر و الريادة وإدارة منظمات األعمال (.7442.)خلف السكارنة بالل 
 .702الطبعة األوىل، دار جرير للنشر والتوزيع، ص ،مبادئ التسويق (.7400.)سامل أمحد الرحيمي، حممود عقل أبو دلبوح 

    Fritz, w .(7440)  Internet-Marketing And Electronic Commerce, Gabler-Verlag, Wiesbaden, 3rdEdition, p204. 
 :متوفر على الرابط) 4psتعريف المزيج التسويقي وأثاره على التسويق اإللكتروني (.7407. )هشام حممود 

http://4pcs- solutions.blogspot.com/2012/07/4ps.htm   
 .002، الطبعة األويل، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، اإلسكندرية، صمبادئ التسويق (.7400.)غادة صاحل حسن
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