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دور التسويق الفيروسي في تعزيز ثقة الزبون
دراسة تحميمية آلراء عينة من مديري شركات الياتف النقال في العراق زين  ،اسيا سيل  ،كورك  ،اتصالنا
االستاذ المساعد الدكتور

عبد الفتاح جاسم زعالن

االستاذ الدكتور

االستاذ الدكتور

فيصل علوان الطائي

عالء فرحان طالب

المقدمة :
يعػػد اسويػػكيؽ اسوسيركيػػا أاػػد اليػػسسيب اساديو ػ ػػا اسويػػكيؽ ر كاسوػػا وقيػػف اسوػػريست اسويػػكي ي قػػف وك ػػيؿ ريػػسسويس
العالني اسى أبعد قس يقيف عف طريؽ ايووقسر اسزبكف بسيوخداـ أيسسيب اديوػ ػا اسويػكيؽ قوػؿ اسويػكيؽ اسوسيركيػا كاسوػا
يعػػد قػػف اسقوػػسىيـ اساديوػ ػػا ق ػػسؿ اسباػػكث كاسد اريػػست اسويػػكي ي اسقيػػوندة اسػػى قويػػكـ اسينق ػ اسقنطك ػ ػػا ونويػػذ النوػػط

اسوي ػػكي ي بسلعوق ػػسد عن ػػى النورن ػػت قاسكسػ ػ أي ػػسؿ ري ػػسسويس العالنيػ ػ اس ػػى أيب ػػر وػ ػريا ققينػ ػ كن ػػؿ قاوكاى ػػس بقكوك يػ ػ
كق ػػدا ي ك ػػكل اسػػى وعزيػػز و ػ اسزبػػكف كاسوػػا وعػػد ا ػػر اسزاكي ػ أقػػسـ يػػؿ عال ػ وبػػسدؿ اسيوركنػػا كاسػػن

اسواديست اسوا وكا و وطكر اسويكيؽ السيوركنا .

بيػػس يقوػػؿ أىػػـ

ممخص:
ىد ت اسدراي اسى اسوعرؼ عنى اسدكر اسذم يؤديو يؿ قف اسويكيؽ اسويركيا ا وعزيز و اسزبكف ا طسع

وريست الو سلت ا اسعراؽ ر كذسؾ قف خالؿ ايوخداـ و نيست اديو كقوطكرة ا الو سؿ قع اسزبسئف ر انطن ت اسدراي
قف قوين وـ اسوعبير عنيس بعدد قف اسويسؤلت اسويري كاسوطبي ي ر أيويدؼ قف ال سب عنيس ايو الء اسونيو اسنظري
كاسدللت اسويري سنقوغيرات اسوا ونسكسويس اسدراي كىا (اسويكيؽ اسويركيا كو اسزبكف كىا قف الطر اسويري اساديو
عنى اسبيئ اسعربي عسق كاسبيئ اسع ار ي خس

ر كقف وـ ووخي

قيوكل أىقيويس كأورىس كاقيسني وطبي يس ا طسع

الو سلت ا اسعراؽ ر وـ وطبيؽ ىذه اسدراي عنى وريست اسيسوؼ اسن سؿ ا اسعراؽ ( الوير ك آييس ييؿ ك يكرؾ

كاو سسنس ) قف خالؿ عين قويكنو قف ( )100قنيكب يوغنكف قنس ب إداري ر ك د وـ و قيـ أيوبسنو س قع اسبيسنست
اسالزق ر كس د برزت أىقي اسدراي قف اداو اسقوغيرات اسوا ونسكسويس كاسوا سـ واض بسلىوقسـ اسيس ا قف سدف اسدارييف
بقوغيرات اسدراي كد عيـ سقاسكس دراي أوسرىس ا قخونؼ كانب اسعقؿ ا وريست اسخدقست ا اسعراؽ وضقنت اسدراي
اربع قبساث رئيي خ
اسوأوير كخ

الكؿ سنقني ي يقس خ

اسوسنا سن سنب اسنظرم كخ

اسقباث اسوسسث سعرض نوسئج

اسرابع ساليونوس ست كاسوك يست وك نت اسدراي اسى ق قكع قف اليونوس ست اىقيس ك كد ووسكت بيف

كبنسء عنى ذسؾ وـ و ديـ ق قكع قف اسوك يست .
اسوريست عين اسدراي ا وبنا اسويكيؽ اسويركيا
ن
_________________________________________________
*باث قيوؿ قف اطركا اسديوكراه (وكظيؼ وبيست اسوكا ؿ ال وقسعا كوبنا اسويكيؽ اسويركيا سوعزيز و اسزبكف) دراي وانيني ل ارء عين قف قديرم وريست
اسيسوؼ اسن سؿ ا اسعراؽ الويرر اييس ييؿ ر يكرؾ ر او سسنس

** اسقورؼ اليوسذ اسديوكر عالء راسف طسسب ر اليوسذ اسقيسعد اسديوكر ي ؿ اسطسئا
*** وسريخ اسوينيـ2015 /7 / 8 :
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Abstract
The study aimed to identify the role of each of the viral marketing strategy in

promoting customer trust in the telecommunications sector in Iraq, through the use of
modern and sophisticated techniques in contact with customers, launched the study

of the problem has been expressed a number of intellectual and practical questions ,
been targeted answered clarify theoretical philosophy and connotations intellectual of
the tow variables addressed by the study, namely, ( viral marketing and customer
confidence), one of the modern general Arab environment especially the Iraqi and the
environment spammers intellectual, and then diagnose the level of importance, impact
and potential application in the telecommunications sector in Iraq, it was this study

apply to mobile phone companies in Iraq (ether, Asia torrent, Cork, Itisaluna) through
composed a sample of 100 member occupy managerial positions, questionnaire has

been designed to collect the necessary data, and has emerged as the importance of
the study of modern variables dealt with and that have not had sufficient attention to
studying these variables and push them to try to study their impact on the various

aspects of the work in service companies in Iraq, the independent variables on the

dependent variable, the study reached a set of conclusions which my help companies
to improve their performance and reach competitive centers, and on this basis The
study came out a set of recommendations focused on the need for a whole benefit
from the current study and reached in strengthening the competitive position of the
sample companies through the optimal use and benefit from all of the social
networking strategy and viral marketing and its role in enhancing the confidence of
the customer networks.
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المبحث االول  :منيجية الدراسة

اوال  :مشكمة الدراسة:

وبنكرت قوين اسدراي عف عدـ يـ إدراؾ اسدكر اسذم وؤديو ايوراوي ي اسويكيؽ اسوسيركيا بإبعسده (اسبريػد السيوركنػار
غرؼ اسقاسدو ر اسعركض اسق سني ) ا اسعقني اسويكي ي قف ا ؿ وعزيز و اسزبكف كايوخداقيس يكيين سالو سؿ ط.

ثانيا :مبررات اختيار موضوع الدراسة:

وعكد ايبسب اخويسر قكضكع اسدراي اسى اليبسب الوي :
 -1وعػد ايػػوراوي ي اسويػػكيؽ اسويركيػػا قػػف اسيػػوراوي يست اسوػػا لوػزاؿ غيػػر كاضػػا قػػف نسايػ اسوطبيػػؽ ػػا اسقنظقػػست اسويػػكي ي
اسع ار ي ر ضال عف اسوعرؼ عنى أىقي ىذه اسيوراوي ي

بسسنيب سنزبكف.

 -2اقيسني اسخكض ا غقسر ىذا اسقكضكع يكنو اديوسن ضال عف ن اسدرايست اسعربي عقكقس كاسع ار ي خ ك س قع اقيسني
وح اسق سؿ اقسـ اسبساويف سنباث ايور ا ىذا اسقكضكع ر سذسؾ يقيف أف يييـ ىذا اسقكضكع ا أوراء اسق سؿ اسقعر ا

 -3أىقي ػ قكضػػكع اسد اري ػ بسسنيػػب سنقنظقػػست اسويػػكي ي ػػا ضػػؿ اسعكسق ػ كانووػػسر اسكيػػب  2.0ر ضػػال عػػف اسوك ػػو اسيويػػؼ
سنويكيؽ عبر ىذه اسوبيست ا اسدكؿ اسقو دق
 -4وك ػػو اسقنظقػػست اسويػػكي ي اسعسسقي ػ اسػػى اوبػػسع ايػػسسيب اديو ػ كقوطػػكرة ػػا نوػػر اسريػػسس العالني ػ كالبوعػػسد عػػف اليػػسسيب
اسو نيدي

 -5أىقي ػ قكضػػكع اسد اري ػ بسسنيػػب سنقنظقػػست اسويػػكي ي خس ػ ػػا ضػػؿ اسعكسق ػ كانووػػسر اسكيػػب  2.0ر ضػػال عػػف اسوك ػػو
اسيويؼ سنويكيؽ عبر ىذه اسوبيست ا اسدكؿ اسقو دق

ثالثا  :أىمية الدراسة:
ويقف اىقي اسدراي قف خالؿ الوا :
أ-وبنا ايسسيب ويكي ي قعس رة وعقؿ عنى نور اسريسس العالني كبويؿ يبير دان ق سرن ن قع اليسسيب اسو نيدي .

ب -اسعقػ ػػؿ عنػ ػػى بنػ ػػسء اسو ػ ػ قػ ػػع اسزبػ ػػسئف كوعزيزىػ ػػس كاسػ ػػذم يعػ ػػد اسقكضػ ػػكع اسقوضػ ػػؿ سي ػ ػؿ اليػ ػػسديقييف كر ػ ػػسؿ اسويػ ػػكيؽ
كاليووػػسرييف ػػا الدارة يكنػػو ي يػػد قويػػكـ اسويػػكيؽ اساػػديث اسػػذم ييػػعى اسػػى إي ػػسد عال ػػست اقيق ػ قػػع قخونػػؼ اسزبػػسئف
كاسقاس ظػ عنػػييـ بػػدل قػػف اسد اريػ زبػػسئف ػػدد ػػد يينػػؼ اسقنظقػ اسيويػػر ضػػال عػػف اسيػػعا سويػػـ كادراؾ قوطنبػػست اسزبػػسئف
اساسسييف كالاووسظ بيـ يكنيـ اسطريؽ اسذم يؤدم اسى ايو طسب زبسئف دد.
ج -قعر دكر اسويكيؽ اسويركيا ا وعزيز و اسزبكف .

د -قيػسعدة اسقػػدراء ػا اسقنظقػػست اسويػكي ي اسقانيػ عنػى ايػػويعسب قويػكـ اسويػػكيؽ اسويركيػا كاسوعػػرؼ عنػى أىػػـ ادكاويػػس
اسوا وقيف اسقنظقست قف ايوخداقيس قف ا ؿ وعزيز و اسزبكف.
ق -وعد اسد اريػ ايػيسقسن قوكاضػعسن ػا يػد اسو ػكة اسقعر يػ سند اريػست كاسباػكث اسقوعن ػ بيػذا اسقكضػكع كن ساػو عنػدقس يوبػيف
ندرة كاداو اسدرايست اسوا ونسكسوو عنى ك ؽ اطالع اسبساويف ا اسقيوبست اسع ار ي كاسعربي

ك-

.

ونسكسيس قوغيرات أوبوت ن سايس ا كانب أخرل يكيين سالو سؿ ط ر أقس ا عسسـ اسويكيؽ سـ وؤخذ بنظر العوبسر

ال ا اسقدة اسزقني اساسسي بعد وأوير اساداو ا اسعقني اسويكي ي .

رابعاً  :اىداف الدراسة
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يوقوؿ ىدؼ اسدراي بسسوعرؼ عنى اسدكر اسذم يقيف اف وؤدييس سويػكيؽ اسويركيػا قػف ا ػؿ وعزيػز و ػ اسزبػكف ر يقػس ويػعى
اسدراي اسى بنكغ الىداؼ الوي :
 -1قعر ػ قػػدل وبنػػا اسوػػريست اسقباكو ػ
سوا يؽ ا

عين ػ اسد اري ػ

اسويػػكيؽ اسويركيػػا كدكره ػػا وعزيػػز و ػ اسزبػػكف ر سوقيػػيف اسقنظقػػست

ى قس يقيف قف قنس ع كوخويض نيب اسقخسطرة اسى ادنى اد ققيف .

 -2واديد قيوكل و اسزبسئف ا اسوريست اسقباكو بقس و دقو وريست الو سلت اسعسقن ا اسعراؽ قف خدقست
 -3بيسف الطسر اسنظرم كاسويرم سقوغيرات اسدراي :اسويكيؽ اسوسيركيار و اسزبكف
 -4و ديـ ق قكع قف ال ورااست كاسوك ػيست سنقنظقػست عينػ اسباػث كاسقنظقػست اسققسونػ عػف قػدل اسػدكر اسػذم وؤديػو وػبيست
اسوكا ؿ أل وقسعا سوعزيز و اسزبكف.

خامسا :مخطط الدراسة
يقوؿ قخطط اسدراي

اسورضا وكضياسن سنقكضكعست يد اسدراي كعال ست اسوأوير كاسويسقؿ بيف قيكنسويس كقوغيراويس

بيدؼ واديد األطر اسويري كاسقعر ي اسوا ي ب وغطيويس أكل ,كوانيؿ اسعال ست اسيببي بيف اسقوغيرات اسقيكن سننقكذج

وسنيس كقف ىنس سف اسقوغير اسرئييا الكؿ سنقكذج اسدراي اسورضا كاسقوقوؿ ب اسويكيؽ اسوسيركيا (اسقوغير اسقيو ؿ) يضـ
والو ابعسد كىا (اسبريد السيوركنا ك غرؼ اسقاسدو ك اسعركض اسق سني

) اقس اسقوغير اسقعوقد يك و اسزبكف كاسوا

وضـ اربع ابعسد ىا ( اسو ناك اسقك ع ر اسو ناك اسعالق ر اسو ناك اسقنظق ر اسو ناك اسبسئع ) كاسوا وقوؿ
عنس ر بنسء اسو

ا اسويكيؽ السيوركنا .
شكل( )1قخطط اسدراي اسورضا

التسوٌق الفاٌروسً
البرٌد
االلكترونً

العروض
المجانٌة

غرف
المحادثة

ثقة الزبون
الثقة نحو
الموقع

الثقة نحو
العالمة

اسق در :قف إعداد اسبساويف

سادسا :فرضية الدراسة :
انطنؽ اسباث قف رضي رئيي قوسدىس ىك:
رضي اسعدـ)(H0
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(ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمتسويق الفيروسي في ثقة الزبون)
اسورضي اسبدين ( رضي اسك كد) )(H1
(يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمتسويق الفيروسيفي ثقة الزبون)
كووورع قف ىذه اسورضي أربع رضيست رعي :
أ-

رضي اسعدـ )(H0
ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية ُلبعد البريد االلكتروني في ثقة الزبون.
أقس اسورضي اسبدين ( رضي اسك كد) )(H1
يوجد تأثير ذو داللة معنوية ُلبعد البريد االلكتروني في ثقة الزبون.
ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية غرف المحادثة في ثقة الزبون

ب -أقس اسورضي اسبدين ( رضي اسك كد) )(H1

يوجد تأثير ذو داللة معنوية ُلبعد غرف المحادثة في ثقة الزبون.
ج -رضي اسعدـ)(H0
ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية ُلبعد العروض المجانية في ثقة الزبون.
أقس اسورضي اسبدين ( رضي اسك كد) )(H1
يوجد تأثير ذو داللة معنوية ُلبعد العروض المجانية في ثقة الزبون..

سابعا  :حدود الدراسة
 -1الحدود المكانية  :وقونت بوريست اسيسوؼ اسقاقكؿ كوضػـ وػريست ( األويػرر ايػيس يػيؿ ر او ػسسنس ك يػكرؾ ) اسعسقنػ

ا طسع الو سلت ا اسعراؽ سقس ووقيز بو ىذه اسوريست قف وينكسك يس اسقعنكقست كاسويسرع اسقذىؿ ا وطكير اسبرق يست

كاسقعدات ر كبسسويؿ اسذم يني ـ قع اسوطكرات كاسقوغيرات اسبيئي اسقايط يس كوطبيؽ يؿ قس ىك ديد ا ق سؿ العقسؿ
.
 -2عينةةةة الدراسةةةة  :وضػػقنت ق قكع ػ قػػف قػػديرم اسكاػػدات كاسوػػركع كال يػػسـ اسعػػسقنيف ػػا اسوػػريست اسقباكو ػ سقعر ػػ
قوغيرات اسدراي قف ك ي نظر ادارة اسوريست اسقباكو

كعددىـ ( ) 100قدير.

 -3الحدود الزمانية :وقنت اسادكد اسزقسني اسوورة اسققودة قف  2015/5/1اسى .2015/8/31

المبحث الثاني  :الجانب النظري
اوال  :التسويق الفايروسي
أ :نشأة التسويق الفايروسي
اادث اسويكيؽ اسوسيركيا اسيوير قف الوسرة ا اآلكن الخيػرة ك ػزء قػف ذسػؾ يعػكد يكنػو ق ػسنا إذ يقينػؾ اخويػسر عػدد
نيػػؿ قػػف الوػػخس

سبػػذر اك زرع يروػػؾ اك قنو ػػؾ اك ريػػسسوؾ ك عنيػػس سيركيػػي كقػػف وػػـ قوػػسىدويس ونووػػر دكف أم يػػد

سو ؿ اسى اسقالييف ( . )http://www.wilsonweb.comوعكد بدايست اسويكيؽ اسوسيركيا اسى عػسـ ( )1994إذ اكؿ قػف
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يوػب عػف اسويػكيؽ اسوسيركيػا اسنس ػدة العالقيػ (  )Douglas Rash ROFFػا يوسبيػس ( )media viralكريػزت ىػذه
اسق سسػ عنػى اف العػالف اسػذم ي ػؿ اسػى اسزبػكف قػف خػالؿ النورنػت ييػكف وػأويره يػريعسن ر كبػذسؾ يػي كـ بن نػ اسػى الخػريف

إل نسعيـ عنى ن ؿ اسريسس اسى الىؿ كال د سء ق سبؿ اسا كؿ عنى قاوز اك قيس ئ كيػكؼ ييػكف انو ػسؿ اسريػسس ييػرع

انو ػػسؿ اسوػػسيركس كىػػذا ال و ػراض ػػسئـ عنػػى اف العػػالف عنػػدقس ي ػػؿ عرض ػ اسػػى اسقيػػوخدـ ي ػػبح ق ػػسبسن أم ي بػػؿ اسوي ػرة

كينووػػر ىػػذا العػػالف عػػف طري ػ بايػػث ينقػػك اسق ػػسبكف بوػػيؿ أس ( ) businesshttp://www.all .comوػػـ بعػػد ذسػػؾ
طرح قويكـ اسويكيؽ اسوسيركيا ا ق سس دقت قف سدف (  )Jeffreyعسـ( )1996اليوسذ ا يني العقسؿ سقع ىسر سرد
( )steve&tom,1997:9راكؿ ق ػػف طب ػػؽ قوي ػػكـ اسوي ػػكيؽ اسوسيركي ػػا ي ػػسف ي ػػؿ قػ ػف (  )steve&tomق ػػف خ ػػالؿ اسقك ػػع
اسق ػ ػػسنا سبريػ ػػد ىكوقيػ ػػؿ السيوركنػ ػػا سإلعػ ػػالف عػ ػػف ىػ ػػذا اسقك ػ ػػع كاريػ ػػسؿ اسري ػ ػػسس اس ػ ػػى قي ػ ػػوخدقا اسو ػ ػػبي سبويػ ػػس(
(jeremal,2003:1و ػػـ ػػسـ بع ػػد ذس ػػؾ

ػػساب اا ػػدل اسو ػػريست اس أري ػػقسسي بوقكي ػػؿ خدقػ ػ اسبري ػػد السيوركن ػػا اسق ػػسنا

(ىكوقيؿ)كا ورح اضس ريسس اعالني ا ايوؿ اسبريد كيسف يؿ قف ييونـ ىذه اسريسس يا ؿ عنى ق يز اسبريد السيوركنا
اسق سنا ك سـ اسقيونقكف بأريسؿ اسريسس العالني اسى ال سرب كال د سء بايث ك ؿ عدد اسقوسرييف اسى قس ي سرب عوػرة

قنيكف قيوخدـ (درقسفر ) 1: 2008يرل ()Jurveston,2000:1-5بسف انووسر اسيكوقيؿ ا بداي القر يسف ويئس بييطس
وػـ بػدأ ينووػر بعػػد ذسػؾ ػا دكؿ اخػػرل قوػؿ اسيػكيد كاسينػد اسوػػا بػدأت وخ ػ

قيزانيػ إلعػالف اسيكوقيػؿ و ػػدر بقػس ي ػسرب

50000$كبذسؾ ا بح عدد اسقوورييف ))12قنيكف قيوخدـ اقس بخ ػك

انووػسر اسويػكيؽ اسوسيركيػا ػد وػيدت اسوػبي

اسعنيبكويػ ػ ػ ػ ػػا اآلكنػ ػ ػ الخيػ ػ ػرة طوػ ػ ػرة وي ػ ػػكي ي س ػ ػػـ يان ػ ػػـ بي ػ ػػس اا ػ ػػد ق ػ ػػف سػػ ػػدف عنػػ ػػى اسعي ػ ػػس قػػ ػػف اسدعسيػ ػ ػ اسونوزيكني ػ ػ ػ
()Michael,2006:3كيوطنب ىذا اسنكع اسدعسئا اس ديد اووراؾ اسقوورييف اسقاوقنيف ك كدىـ ػا قنو ػى ا و ارضػا (اسوػبي

اسعنيبكوي )سنوادث عف اسقنوج اسقعركض كاسووسعؿ يقس بينيـ كقوسطرة آرائيـ اكسو (يالق رطػالؿر)1:2007كاسيػدؼ ىػك

اي ػػسد دردوػ عوكيػ ك يركيػػي كبػػذسؾ ػػسف ينقػػست اسدردوػ ووعػػسظـ كوويػػسور يقػػس اسوػػسيركس اسا ي ػػا ينو ػػؿ قػػف ػػرد اسػػى اخػػر
سذسؾ يقا ىذا اسنكع قف اسويكيؽ (اسينق قف اسوـ ) اك اسينق اسقنطك كاسػذم يعػزز اسوكا ػؿ اسوػكرم قػع اسعنػـ اسػذم يوياػو
وبي النورنت ( )Silverman,2007:2

ب :مفيوم التسويق الفيروسي ketingconcept of viral mar
اسويػػكيؽ اسويركيػػا (  )viral marketingىػػك ااػػد اسق ػػطناست ػػا عػػسسـ اسويػػكيؽ السيوركنػػا كاسوػػا يقيػػف اف و ػػسد نس
خػػالؿ و ػػوانس سػػبعض اسقكا ػػع السيوركنيػ – قػػس ىػػك اسق

ػػكد بيػػذا اسق ػػطنح ي اف اسويػػكيؽ اسويركيػػا ىػػك وعبيػػر ييػػوعقؿ

سك ػػؼ اسوي ػػكيؽ اس ػػذم ينوو ػػر قو ػػؿ اسن ػػسر اك اسو ػػسيركس (  )Friedman,2007:4كعب ػػسرة اسوي ػػكيؽ اسوسيركي ػػا او ػػو ت اكل

بسلروبػػسط قػػع ىكوقيػػؿ بايػػث اضػػيؼ اعالنػػس اسػػى ايػػوؿ اسبريػػد السيوركنػػا قػػف سػػدف قيػػوعقنيو كبػػذسؾ نقػػت سعػػدة قيػػوعقؿ
اسيكوقيؿ بسيوعقسؿ ىذا العالف عػف طريػؽ اسيػالـ اسقن ػكؿ ) keting.com,2005كيوػير ) )Bernoff,2008:2اسػى اف
قويػػكـ اسويػػكيؽ اسويركيػػا ايػػوند اسػػى قويػػكـ اسينقػ اسقنطك ػ كاسوػػا ونعػػب دك ار قيقػػس ػػا ن ػػؿ اسريػػسس العالنيػ ألنيػػس وقوػػؿ
اػػديوس بسو ػػسىيف قػػس بػػيف نس ػػؿ اسريػػسس كقون ييػػس قػػس و ػ ع اسقيػػك يف عن ػػى ايػػوخداقيس كاعوقسدىػػس ػػا اسوي ػػكيؽ اسويركيػػا (
 ) jeme,etal,2005:34كيػػرل ( اسعكيرضػػار 3 (: 2012بػػسف اسويػػكيؽ اسويركيػػا ىػػك عبػػسرة عػػف ظػػسىرة ويػػكي ي ووػ ع
ال ػراد سوقريػػر اسريػػسئؿ اسويػػكي ي طكعػػس قػػف خػػالؿ اسوػػبي ال وقسعي ػ سن ػػؿ اسينق ػ اسقنطك ػ سػػذسؾ اطنػػؽ عني ػو اسينق ػ قػػف

اسقػػسكس اك اسينق ػ قػػف اسوػػـ (  )http://www.ar.hicom.comكىػػا كااػػدة قػػف اسو نيػػست اسوػػا ويػػوخدـ وػػبيست اسوكا ػػؿ
ال وقػسعا قوػؿ (اسوػيس بػكؾ كوػػكيور ) ) )Bichler,2008يقػس يعػرؼ يكنػو ااػد كيػػسئؿ اسوػركيج عبػر النورنػت كاسوػا يػػوـ
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قف خالسيس ايوخداـ بعض الدكات اسقعرك كاسقوسا عنى وبي النورنت سعقؿ ىيأة وركي ي خس

وا ؽ اىدا س قاػددة (

. )www.aladakee.com
اف ي ػرة اسويػػكيؽ اسوسيركيػػا وعوقػػد عنػػى عػػؿ عقينػػؾ ىػػك قػػف ي ػػكـ سػػؾ بعقني ػ اسويػػكيؽ سػػذسؾ اطنػػؽ عنػػى ىػػذا اسنػػكع قػػف

اسويكيؽ ( اسويكيؽ النوطسرم ) ( رويد  )1:2012 ,لف اسخني اسكاادة يو ونوػطر قيكنػ اسعديػد قػف اسخاليػس وػـ و ػكـ يػؿ
خنيػ بسلنوػطسر اسػػى عػدة خاليػػس اخػرل كوعوقػػد ىػذه اسخدقػ عنػى و نيػست اديوػ كقعس ػرة ػػا نوػر اسريػػسئؿ اسوسيركيػي بػػيف
وبيست اسقيوخدقيف سو ني النورنت اىقيس اسويديك ينيب ,كريسئؿ اسقكبسيالت  ,كاسبريد السيوركنا كالسعسب اسوالوي
( بكرور )7 :2006,اقس قف ك ي نظر (  )Michaek,2006:3يرل انو يقوؿ خنؽ ريسس وداـ ذاويس قف خػالؿ وػداكسيس قػس

بيف قيوخدقا النورنت بويؿ و سعدم كيريع كبإقيسنيس ييب

ػسء و ػػيرة اك ي ػػقع (  )Press,2005:7كققي ػػف اف و ػػكور عن ػػى يػ ػنكؾ
زب ػػسئف سنو ػػري كخن ػػؽ كع ػػا سنعالقػ ػ اسو سريػ ػ كبن ػ ن
اسقيػوينؾ قػػف خػالؿ و ػػكراوو كقكا وػ كك يػػست نظػرة كسػػو اقيسنيػ اسظيػػكر يعن ػر رئػػيس ػا قػزيج اسوػػري اسوركي ػا (
 ) wang,2010,13كققي ػ ػ ػػف اف ييػ ػ ػ ػػكف وػ ػ ػ ػػأويره اي سبيػ ػ ػ ػسن اك يػ ػ ػ ػػنبيسن اعوقػ ػ ػ ػػسدا عنػ ػ ػ ػػى قي ػ ػ ػػوكيست رضػ ػ ػ ػػس ال ػ ػ ػ ػراد (ايوػ ػ ػ ػػسنز,

كاخػػركف )32:2006,بسسق سرن ػ قػػع اوػػيسؿ اخػػرل قػػف الو ػػسلت اسويػػكي ي الخػػرل كوػػؤور بوػػيؿ يبيػػر ػػا يػػنكؾ ال ػراد
( )Yang,2010,45اف ىذا اسنكع قف اسو نيػ يوػقؿ يػسز اسيسوػير ,نظػسـ اسػد ع السيوركنػا ,اس ػسرئ اسضػكئا  ,يػسز يوػؼ
اسعقن ػ ,ونظػػيـ اسػػدكر( )Leskovec,2007:17كيػػرل ) )Sandeeb,2000:5بػػسف اسويػػكيؽ اسويركيػػا يقوػػؿ و ني ػ

ديػػدة

يقيػػف بكايػػطويس اخوػراؽ اليػكاؽ كبنػػسء كعػػا سن ػػنؼ قػػف خػػالؿ ايػػوخداـ وػػبي النورنػػت اقػػس( )Silverman,2007:1-2
عر يػػس عنػػى انيػػس ظػػسىرة ويػػكي ي ووػ ع ال ػراد سوقريػػر اسريػػسئؿ اسويػػكي ي طكعػػس قػػف خػػالؿ اسوػػبي ال وقسعيػ سن ػػؿ اسينقػ

اسقنطك ػ كس ػػد اظيػػرت اسد اريػػست اف اسوػػبيست ال وقسعي ػ وػػؤور ػػا وقيػػز اسقنظق ػ عػػف قنس يػػييس قػػس ي كدىػػس اسػػى اسس ػ قػػف
البداع كالبويسر ا قنو سويػس كخػدقسويس  )Leskovec etal,2007:2اف يػرة اسويػكيؽ اسوسيركيػا قبنيػ عنػى ايػسس اف
يؿ ريسس يوـ اريسسيس اسى عورة اوخس

ونو ؿ اسى قسئ وخ

كاسقسئ اسى اسؼ وخ

كىيذا قف خالؿ اسقكا ػع اسق سنيػ

سييػػب زبػػسئف اسوػػري كخنػػؽ كعػػا سنعالق ػ اسو سري ػ (  )Ralph etal,2005:17كسوكضػػيح ىػػذه اليػػوراوي ي  ,وخيػػؿ اف
وخ س قس ا يب بقرض سيركيا قعد قس نيػب انووػسر ىػذا اسقػرض بػيف قخسسطيػو ي بػال وػؾ اف ىػذا اسقػرض يػين ؿ قػف

وخ

اسى اخر كبيرع يبيرة كقف ىنس وـ ايوعسرة اسويؿ اسذم يأخذ ىذا النووسر سي بح ااد اسو نيست اسقعوقػدة ػا ق ػسؿ

اسويكيؽ السيوركنا.
شكل ()Yussuf,saloojee,2005:3) )2

1
11

1111
11111111111
1111111111111111
11111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111
ويؿ(  ) 2انتشار التسويق الفيروسي
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Sours: Ralphf.wilson,2005:3
كيقيف بيسف قويكـ اسويكيؽ اسوسيركيا قف خالؿ طرح ويؿ اخر يبيف قويكق كق سؿ عقن ا اسويكيؽ

ويؿ ( ) 3

شكل ( )3التسويق الفيروسي
|||

الفاٌروس

توجٌة من قبل المستلمٌن

|| || || || || || || ||
الشروع بالتسلٌم باقل الكلف

||||||||||| |||||||||| |||||||||||
| ||| || || || || || || |

المجال بال حدود وٌمكن ان ٌعبر الفاٌروس الى أي شخص او زبون
محتمل
تحدٌث االتصاالت باستعمال المعلومات الشخصٌة

||||

||||||||
|| || || || || || || ||
||||||||||| |||||||||| |||||||||||

المجال لحدود الحملة الفا ٌروسٌة حتى ٌتم مخاطبة الجمهور المستهدف بالكامل

|s

Sours:www.dataase&internetbusiess viral markrting.com,2000
Sours:http://www.ar.hicom.com

|يوضح قف اسويؿ ( )3اف اسويكيؽ اسوسيركيا ىا أيكب سئـ عنى وو يع ال راد عنى ن ؿ اسريسئؿ اسويػكي ي اسػى الخػريف
قس يويح اسق سؿ اقسـ اسنقك اليا سنريسئؿ قف ايػث عػدد اسقطنعػيف عنييػس كوأويرىػس كىػا ووػبو اسوسيركيػست ػا عقنيػس ألنيػس
وي ػ ػػوويد ق ػ ػػف اسوي ػ ػػسور اسيػ ػ ػريع او ػ ػػى و ػ ػػكزع اسري ػ ػػسس عن ػ ػػى اللؼ ب ػ ػػؿ اسقالي ػ ػػيف يػ ػ ػريعس او ػ ػػى بق ػ ػػسييس النورن ػ ػػت ( ػ ػػكف
 ,سبر)1:2006,
كبػػذسؾ يػػرل اسبػػساوكف بػػأف اسويػػكيؽ اسوسيركيػػا ىػػا أيػػكب يعقػػؿ عنػػى ووػ يع ال ػراد سن ػػؿ كويػػكيؽ اسريػػسئؿ العالنيػ اسػػى
الخ ػريف كخنػػؽ اقيسني ػ سننقػػك بقعػػدؿ قو ازيػػد ػػا عػػرض اسريػػسس كاسوػػأوير كبػػذسؾ يقيػػف ك ػػويس ر ػ اسك ػػكؿ اسي ػريع اسػػى

اللؼ بؿ اسقالييف عف طريؽ وبي النورنت قس يويح اسق ػسؿ اقػسـ اسنقػك اليػا سنريػسئؿ قػف ايػث عػدد اسقطنعػيف عنييػس
كوأويرىػػس كىػػا ووػػبو اسوسيركيػػست ػػا عقنيػػس ألنيػػس ويػػوويد قػػف اسويػػسور اسي ػريع اوػػى وػػكزع اسريػػسس عنػػى اللؼ بػػؿ اسقاليػػيف
يريعس اوى بق سييس النورنت ( كف  ,سبر)1:2006,
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ثانيا :أنواع التسويق الفيروسي Types of viral marketing
ي نؼ يؿ قف ( )www.millwardbrawn.com )Zien,2000:5(,)Riemeretal,2005:415اسويكيؽ اسويركيا اسى
نكعيف ىقس:

 - 1التسويق الفيروسي النشطViral marketing active :

يػروبط ىػػذا اسنػػكع قػف اسويػػكيؽ بػػسسيالـ اسقن ػكؿ اسو نيػػدم قبسوػرة لف اسقيػوخدـ اوػػورؾ كبوػػيؿ وخ ػا ػػا عقنيػ

ػػذب

قيػػوخدقيف اك زبػػسئف ػػدد سػػذسؾ يػػك ييػػوعقؿ س ػػذب اك ايػػوقالؾ اسزبػػكف قػػف خػػالؿ ووػػ يع ال ػراد كال ػػد سء كال ػػسرب
كاسقعػػسرؼ كبوػػيؿ نوػػيط عنػػى ايػػوخداـ اسقنػػوج كيو ػ عيـ ػػا اسك ػػت ذاوػػو بسسػػذىسبسسى قك ػػع اسوػػري إذ ويػػكف ىػػذه اسخدق ػ
ق سني ر بايث يقيف واقينيس قف قك ع اسوري قبسورة ضال عف ك كد يق اخرل سيذا اسنكع قف اسويكيؽ ال كىا اسويػكيؽ
كاسوػركيج أم قوػسري األ ػراد اسقيػوخدقيف كبوػػيؿ قبسوػرة كنوػػيط ػا قكضػػكع اإلعػالف كاسوػػركيج سػو كقػػف خػالؿ ك ػػالت أك
ركابػػط قػػع اسوػػري أم قكا ػػع اسكيػػب اسوخ ػػي سنقيػػوخدقيف ػػا اسووسعػػؿ كاسوعسقػػؿ قػػع اإلعالنػػست ػػا اسوػػري كذسػػؾ بغػػرض

و ديـ خدق قوضن سنزبسئف كاسقيوخدقيف .ك د وخ

كائز سنقيوخدقيف اسنوطيف كاسقوسرييف بوػيؿ نوػيط ك عػسؿر قوػؿ

يػػسـ اسخطػػكط اس كي ػ األقرييي ػ بإريػػسؿ ريػػسئؿ بريدي ػ اسيوركني ػ اسػػى اسزبػػسئف اسقي ػ نيف وعنقيػػـ عػػف اسػػراالت اسقنخوضػػ
األيعسر كىذه ل وعد

و بيف اسقيوخدـ كاسق يز ب در قس ىا ووسعؿ عنى اسقدل اسبعيد بينيقػسكيقيف اس ػكؿ بػسف ىػذا اسنػكع

قػػف اسويػػكيؽ يوطنػػب اسقوػػسري اسوسعن ػ قػػف اسوػػرد اسقيػػوخدـ سنقكا ػػع ال وقسعي ػ ر إذ ييػػكف بقوسب ػ قػػركج كقيػػكؽ سقنو ػػست
اسوري عف طريؽ اسوادث عنيس كاي سبي قس يكسد ييبسن سزبسئف دد .

 -2التسويق الفيروسي غير النشط ( عديم االحتكاك )Viral marketing is not active
ل يويػػـ ىػػذا اسنػػكع قػػف اسويػػكيؽ بوػػيؿ نوػػيط اك عػػسؿ ػػا نوػػر اسقعنكقػػست عػػف قنػػوج اك قك ػػع قػػس إذ ي ػػكـ اسقنػػوج اسرئييػػا

بإريػػسؿ ريػػسس آسيػ اك وركي يػ اسػػى اسقيػػوخدـ اك اسقيػػونـ سنريػػسس كخيػػر قوػػسؿ عنػػى ىػػذا اسنػػكع قػػف اسويػػكيؽ اسيكوقيػػؿ إذ يػػوـ

أريسؿ ريسئؿ اك اعالنست كىنس ييكف اسدخكؿ سأليكاؽ آسيس دكف ك كد ااويػسؾ قبسوػر إذ ويػكف اسغسيػ اليػسس ػا ىػذا اسنػكع
ػسء
قف اسويكيؽ اسويركيا ىك و نيؿ الاويسؾ در اسقيوطسع ا بداي اساقنػ اسويػكي ي اسويركيػي أك النووػسر اسويركيػا كبن ن
عنػػى قػػس يػػبؽ يػػرل اسبػػساوكف بػػسف دكر اسقيػػوخدـ ػػا ىػػذا اسنػػكع قػػف اسويػػكيؽ يػػنبا اذا قػػس ػػكرف بػػسسنكع الكؿ إذ ييػػكف غيػػر
سعػػؿ كي و ػػر دكره عنػػى ايػػوالـ اسريػػسس السيوركنيػ دكف اسوػػركيج سيػػس اسػػى اوػػخس

اسقيوخدق ا يال اسنكعيف.
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التسوٌق الفٌروسً

التسوٌق النشط

التسوٌق غٌر النشط

-1الصوت والصورة

-1هوتمٌل

-2جماعة من االفراد

ٌ-2اهو

-3المشتركٌن

-3الحواسٌب المنزلٌة

-4ناقل الرسالة
-5وسائل اخرى

ويؿ (  )3أنكاع اسويكيؽ اسوسيركيا
Sours: internet marketing,viral marketing,2001:10

ثالثا :استراتيجيات التسويق الفيروسيViral marketing strategies :
يػػؤدم اسويػػكيؽ اسويركيػػا دك انر قيقػػس سنيويػػر قػػف اسوػػريست اسويػػكي ي قػػف خػػالؿ اي ػػسد ػػر

ويػػكي ي سنا ػػكؿ عنػػى وغطيػ

يػػك ي كايػػع كبأ ػػؿ اسويػػسسيؼ اسققين ػ  .إذ أف اساقن اسويػػكي ي ي ب أف وبػػدأ قػػف سػػدف اسزبػػكف كبإرادوػػو اسا ػرةر كسييػػت اسغسي ػ

اليسس ىنس اقوالؾ اسزبكف بسف يعقؿ ضد اإلعػالف أك اسقنػوج ب ػدر قػس ويػكف اسويػرة اليػسس ىػا نوػر وػاء قعػيف سنوػري ر
سػػذسؾ ووطنػػب اي ػػسد رؤيػػو كايػػع عػػف قعر ػ قييسنييي ػ عقالسويػػكيؽ اسويركيػػا كايػػف ايػػوخداـ اليػػوراوي يست اسقخطط ػ ر
كسذسؾ يرل يؿ قف () Chaffey,2003:313) , ) Jose,2011:29(( , )Siegrl,1999:124

( ردين ر  )25 :2008ر ( درقسف ر )20 :2008بسف اسويكيؽ اسويركيا ون يـ إسى ق قكعويف رئيييويف كىا :

أ -استراتيجية التكامل المنخفض low integration strategy :

ب -استراتيجية التكامل المرتفعhigh integration strategy :
كالوا وكضيح سيؿ قنيقس :

أ -استراتيجية التكامل المنخفضlow integration strategy :

وعوقد ىذه اليوراوي ي عنى اعسدة نور اسريسس اسوا ييونقيس اسقريػؿ عنػى قك عػ قػف خػالؿ اسضػغط عنػى اسريػسس اسقريػن

كبذسؾ ييكف اسزبػكف ػا ىػذه اليػوراوي ي قوػورؾ كبوػيؿ وخ ػا كقنوػرد بسسبريػد السيوركنػا كيعقػؿ عنػى نوػر اسريػسس قػف
خالؿ اسينق اسقنطك كاسدعسي قع زبكف قاوقؿ قف خالؿ ن رة اسقسكس كودعى ايضػس ىػذه اليػوراوي ي بسسويػكيؽ اسويركيػا
عديـ الاويسؾ كيا ؿ اسقريؿ عنى قيس ئ قف اسقك ع السيوركنا اسقريؿ سنريسس كويوخدـ ىذه اليوراوي ي سنور وويين
كايػػع قػػف اسقنو ػػست اسوػػا ووعسقػػؿ بيػػس قنظقػػست النورنػػت كس ػػد ا ػػؽ قك ػػع اسيكوقيػػؿ ن ساػػس يبي ػ ار كانووػػس ار كايػػعس قػػف خػػالؿ
ايوخداقو ىذه اليوراوي ي
ب -استراتيجية التكامل المرتفعhigh integration strategy :
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وعوقػ ػػد ىػ ػػذه اليػ ػػوراوي ي قػ ػػف خػ ػػالؿ اسوػ ػػدخؿ اسقبسوػ ػػر قػ ػػف سػ ػػدف اسزبػ ػػكف ػ ػػا ايػ ػػويداؼ اسقيػ ػػوخدقيف اس ػ ػػدد يػ ػػأداة
سندعسيػ ػ ػ كالع ػ ػػالف كى ػ ػػذا اسن ػ ػػكع ق ػ ػػف الي ػ ػػوراوي ي ي ػ ػػدعى بسسوي ػ ػػكيؽ اسويركيػػ ػػا اسنو ػ ػػط ينقػػ ػػس ي ػ ػػسف عػػ ػػدد اسقيػػ ػػوخدقيف
اس ػ ػػذيف يوػ ػ ػ عيـ اسقي ػ ػػوخدـ لي ػ ػػوخداـ اسقك ػ ػػع السيوركن ػ ػػا يبيػ ػ ػ ار يا ػ ػػنكف عن ػ ػػى ق ازي ػ ػػس ايو ػ ػػر ك ي ػ ػػكؼ ياو ػ ػػزكف سنو ػ ػػر

ػر ػ ػػا واوي ػ ػػز كوك ي ػ ػػو قي ػ ػػوخدقييس اس ػ ػػى يي ػ ػػب زب ػ ػػسئف ػ ػػدد نا ػ ػػك
اسري ػ ػػسس كس ػ ػػد ا ػ ػػت ) )Amazon.comن ساػ ػ ػسن يبي ػ ػ ان
اس ػ ػػوا اسرئييػ ػ ػ سقك ػ ػػع اسو ػ ػػري ر ي ػ ػػذسؾ اي ػ ػػوخدقت ى ػ ػػذه الي ػ ػػوراوي ي سو ػ ػػركيج  rpdkapykSق ػ ػػف خ ػ ػػالؿ اي ػ ػػوخداـ
اسينقػ ػ ػ اسقنطك ػ ػ ػ كووػ ػ ػ يع ال ػ ػ ػراد عن ػ ػػى واقي ػ ػػؿ اسبرن ػ ػػسقج ر كو ني ػ ػػد قي ػ ػػوخدقيف ػ ػػدد ييكن ػ ػػكف ػ ػػسدريف عن ػ ػػى اي ػ ػػوخداـ
برنػ ػ ػ ػػسقج اسدردو ػ ػ ػ ػ قػ ػ ػ ػػع بعضػ ػ ػ ػػيـ بايػ ػ ػ ػػث ك ػ ػ ػ ػػؿ عػ ػ ػ ػػدد اسقوػ ػ ػ ػػسرييف ػ ػ ػ ػػا ىػ ػ ػ ػػذا اسقك ػ ػ ػ ػػع اسػ ػ ػ ػػى  45قنيػ ػ ػ ػػكف قيػ ػ ػ ػػوخدـ (

 ) 5a02,,2005:3كي ػ ػ ػػرل (  )Ralph,etal,2005:13كىن ػ ػ ػػسؾ ن ػ ػ ػػكع اخ ػ ػ ػػر ق ػ ػ ػػف الي ػ ػ ػػوراوي يست و ػ ػ ػػدعى اي ػ ػ ػػوراوي يست
الو سؿ بسسقيوخدـ  www.fh-kufstein.at.com,20005كىا :
 -1استراتيجية الجذبAblation strategy:

ك ؽ ىذه اليوراوي ي ييكف القر عسئد اسى اسقيوخدـ سنو رير بنوي عندقس ي رر اريسؿ اسريػسس اسػى أ ػد سئو اسػذيف ا ػبح

سيػػـ وػػأوير عنػػى قك ػػع اسكيػػب كا ػػباكا بوػػيؿ بػػسئعيف غيػػر قبسوػػريف كياوػػسج قيػػوخدـ النورنػػت اسػػى ايػػوخداـ اساػكا ز س ػػذب
ال د سء ك نبيـ اسى قك ع اسكيب ك د ويكف عنى ويؿ قنو ست اك خدقست ق سني خس

عندقس ي ػؿ انوبػسه اسقيػوخدـ اسػى

قك ع اسوري
-2

استراتيجية الدفع push strategy:

بسسق سرن قع قبدأ اسياب وػد ع اسقعنكقػست اسػى اسقيػوخدـ طكعػس اك ون سئيػس بايػث يقينػو يػقسع العػالف قػف اسراديػك ,اسونوػسزر

اك كيػػسئؿ العػػالـ اسقطبكعػ قوػػؿ اس ػػاؼ كاسق ػػالت كاسنوػرات كاسقيػػوخدـ ىنػػس سػػيس سػػو أم وػػأوير ػػا الو ػػسؿ كىنػػس ي ػػب
ػعكب ػا انو ػسء

النوبسه اسػى اف العالنػست غيػر اسقرغكبػ كاسقويػررة ػد ووػعر اسقيػوخدـ بعػدـ اسرغبػ كاسقنػؿ كقػف و نػـ ي ػد
اسقعنكقست اسقويدة كبذسؾ يرل اسبساوكف اف˜ عنى اسوػري اسراغبػ بن ػسح اقنويػس اسويػكي ي اسويركيػي اف وػرل بػسف سييػت يػؿ
اسعنس ر أعاله ضركري س عؿ اقن اسويكيؽ اسويركيا نس ا  .كسيف أم اقن ويػكي ي يركيػي يػراد أف ييوػب سيػس اسن ػسح

عنييس أف وزيد قف إن سز اسعنس ر أعػاله بيوػسءة ك عسسيػ ك ػذب اسزبػسئف إسػى قك ػع اسكيػبر إذ أف اسويػكيؽ اسويركيػا ػا ىػذا
اسق سؿ يقوؿ ويؿ آخر قف أويسؿ ن ؿ اسينق اسقنطك قف اسوـ إسى اسوـ ك د ييكف عسؿ دا عندقس يرغب اسنسس بسلو ػسؿ
إلي سؿ اسقعنكقست إسى اآلخريف عف طريؽ النورنيت ك د ووـ اسقوسري كبوػيؿ نوػيط وػوييس عػف طريػؽ( اسبريػد السيوركنػا)
أك عف طريؽ وبسدؿ اسو سربر أك النطبسعست .كبيذا ييكف اسكيب اسكيط اسقوسسا سيذا اسوبسدؿ ا اسقعنكقست يقس يقيف رؤيػ

ذسػػؾ بسسيكوقيػػؿ .كبيػػذا ييػػكف سنويػػكيؽ اسويركيػػا ػػدرة اسك ػػكؿ إسػػى آلؼ أك قاليػػيف اسنػػسس كقػػف اسزبػػسئف اسقاوقنػػيف كبأ ػػؿ
اسويسسيؼ اسققين .

رابعا :أبعاد التسويق الفيروسيViral marketing dimensions :
ىنسؾ نكات او سؿ غير وخ ي يقيف قف خالسيس ن ؿ اسقعنكقػست بػدكف أم او ػسؿ وخ ػا بػيف اسقريػؿ كاسقيػونـ قوػؿ
ايوعقسؿ اسريسئؿ اسبريدي السيوركني ر غرؼ اسقاسدو ( اسدردو ) ر اسقنوديستر الووراؾ ا األعقسؿ اذ ن د اف اسعديػد قػف
اسبساويف كاسيوػسب يػعكا سواديػد ادكات اسويػكيؽ اسويركيػا كقػف ك يػست نظػر قخونوػ كاضػعيف سيػس قيػقيست قخونوػ ر كبوػأف
ذسؾ يووؽ اسيوسب كاسبساوكف عنى أوير الدكات اسقيوخدق ا اسويكيؽ اسويركيا كقف خالؿ اس دكؿ
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اسق در  :قف اعداد اسبساويف
قف اس دكؿ أعاله يوبيف سنس وعدد أدكات اسويكيؽ اسويركيا اسويؿ (  ) 5قف ك ي نظر ق قكع قف اسيوسب كاسبػساويفر
ػسء عنػػى ذسػػؾ يػػيوـ اعوقػػسد األبعػػسد اسوػػا اػػسزت عنػػى نيػػب اووػػسؽ ايوػػر قػػف  % 50كىػػا ( البريةةد االلكترونةةي 2غةةرف
كبنػ ن
المحادثةةة  2العةةروض المجانيةةة ) .كس ػػد وػػـ اخويػػسر يػػؿ قػػف (اسبريػػد السيوركنػػا ر غػػرؼ اسقاسدوػ ر كاسعػػركض اسق سنيػ )
بك ويس أبعسد سنويكيؽ اسويركيا يكنيس ايور ايوخداقس كويرة ا ىذا اسق سؿ  .كيرل اسبساوكف أف أبعسد اسويػكيؽ اسويركيػا

ىا يويرة كقونكع ر ك سن سونكع وػبيست اسوكا ػؿ ال وقػسعا ر قوػؿ خدقػ اسبريػد السيوركنػا سيكوقيػؿ كيكيػؿ كليػيقس عنػدقس

اوػػسح سقيػػوخدقيو اقيسنيػ انوػػسء ايػػسب اسيوركنػػا قيػػساوو لنيسئيػ كىػػك القػػر اسػػذم انووػػر بوػػيؿ سيركيػػا بػػيف قيػػوخدقا
النورنػػت قاػػدوس طوػرة ىسئنػ ػػا طري ػ كاقيسنيػ ايػػوخداقست اسبريػػد السيوركنػػا ر أك ػػد ويػػكف ىػػذه الدكات عنػػى وػػيؿ ريػػسس

ووسعني ػ ر اك عن ػػى وػػيؿ ي ػػديكىست سيركي ػػيو كليػػيقس ون ػػؾ القيسني ػػست اسووسعنيػػ اسو ػػا ا وي ػػس قكا ػػع اسوكا ػػؿ ال وق ػػسعا
اسوييبكؾ كوكيور كاسيكويكب.
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توصيفات الزبون

حركات الدراسة والبريد االلكتروني

رسائل اخبارية

البرامج الثابتة

االستراتيجيات المرتبطة
المجتمعات

اختبار المنتج

ادوات التسويق
الفيروسي

العروض المجانية

قوائم مرجعية
غرف المحادثة

رىانات سباق الخيل

قائمة المشترين المحتممين

اسويؿ (  ) 5أدكات اسويكيؽ اسويركيا
65r:o0 : 31:502 2ee5 : 13

ثانيا :ثقة الزبون
ودعـ ادبيست الدارة يرة بسف اسو وقوؿ عن انر ايكيسن سنقنظقست اسوسعن ر نظ ار ألىقيويس ضال عف عدىس ا ر اسزاكي اقسـ
عال يؿ وبسدؿ كعدـ ك كدىس يعد قف اىـ اسواديست اسوا وكا و وطكر اسويكيؽ السيوركنا ر سذسؾ ا بات قكضكع اىوقسـ

اسعديد قف اسوركع اسعنقي كال وقسعي قوؿ عنـ اسنوس ال وقسعا ر كعنـ ال وقػسع ر كعنػـ ال و ػسد ر كاسيػنكؾ اسونظيقػا ر
كالدارة اليوراوي ي كالعقسؿ اسدكسي .

أوال  :مفيوم ثقة الزبونConcept
ووطنب اسو اسعديد قف اسعكاقؿ اسوا وؤخذ بنظر العوبسر عنػد د اريػويس ر اذ ل يك ػد ىنسسػؾ اووػسؽ عػف وعريػؼ قكاػد كوػسقؿ
سنو ايب قس وسر اسيو اسعديد قف اسيوسب كاسبساويف وعرؼ سغكيس وات ينق كوؽ بو و ام ائوقنػو (9a00,p,2012:9

) كا ػػطالاس يػػا اسوػػعكر الي ػػسبا اسػػذم يقنيػػو اسزبػػكف و ػػسه اسقنظق ػ قػػف ايػػث يسقيػػس بسألعقػػسؿ كال عػػسؿ اسقووػػؽ عنييػػس

 ) 2eh,,H,S,2013:3ر كيرل ( اسيعكدم ر  )104 :2005بسنيس در
ر اقس قف ك ي نظر (  ) ,HS2r,h,2010:31يرل بأف اسورد باس

ايقسف كو بؿ اسزبكف سن اررات اسوا وضعيس اسقنظقػ
اسى اسو قف اسكلدة اوى اسققػست ر سػذسؾ ػأف اسو ػ

وقوؿ اسوعكر اسذم ييكف قطنكبس بيف اسعسئن كبيئ اسعقؿ كبيف ال راد ر كوعد اسبداي اسا ي ي سد اريػ اسو ػ ػا عػسـ  1970ر
بسسرغـ قف ك كد بعض اسقاسكلت اسوا يب ويس قف سدف بعض اسبساويف اقوسؿ trlS,lfSeg2p,SM

ػػا اسي ػػوينست (  ) 0Sy,p,0Sy,p,2009:377اسو ػػا ك ػػوت اسو ػ ػ بسني ػػس عقنيػ ػ اسوالا ػػؽ اس ػػذم يػ ػربط كين ػػؽ النػ ػكاع

اسقخونو ػ ػ ػ ػ سنقنظقػ ػ ػ ػػست ر ضػ ػ ػ ػػال عػ ػ ػ ػػف يكنػ ػ ػ ػػو عن ػ ػ ػ ػ ار ايسيػ ػ ػ ػػيس سبنػ ػ ػ ػػسء عال ػ ػ ػ ػػست اني ػ ػ ػ ػػسني كقػ ػ ػ ػػنح اسوػ ػ ػ ػػعكر بسألقػ ػ ػ ػػسف (
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 ) 7:pra,,fgnap,p,2009:7اقػػس ( ) 3ya0r,2004:3يػػرل بسنيػػس اسقنػػسخ اسػػذم يوػػعر قػػف خالسػػو اسزبػػسئف بقوػػسعر
قوبسدس قف اسػد اء كاس بػكؿ ر ضػال عػف انيػس اليقػسف اسعػسـ كاسو ػ بنكعيػ ك سبنيػ اوػخس

قعينػيف قوػؿ ال ػراد ػا اسعقػؿ ر

اسقنظقػػست ر الدارة اسعنيػػس ر كاسرغب ػ ػػا العوقػػسد عنػػييـ عنػػى ايػػسس و ػػر يـ يقػػس قوك ػػع قػػنيـ ضػػال عػػف عػػدـ الىوقػػسـ
 ) ,H,p,9H2ggfp,2003:8كيرل ( )5ff,1,p,2011:61

بق ار ب كقوسبع ينكييـ بيذا اسخ ك

بأف اسو ىا اسقرويزات اسقيق اسوا سقت عنييس نظري  Zاسيسبسني كىا( اسو ر اسقيسرة ر اسقكدة)
اقػػس قػػف ك ي ػ نظػػر (  ) 0,20f,2010:50ػػأف اسو ػ ىػػا عن ػ انر قػػف عنس ػػر رأس اسقػػسؿ ال وقػػسعا اسونظيقػػا اسػػذم
يقيف ايووقسره ا خنؽ كويكيف يق سنقنظق ركقف خالؿ اسوعريوست اسيسب يقيف اس كؿ بأنو وػـ وعريػؼ اسو ػ بعػدة وعريوػست

قػف سػدف اسيوػسب كاسبػساويف قػنيـ قػف ك ػويس بسنيػػس اساػدس ر اليقػسف ر اسوك ػع ر الرادة ر اسيػنكؾ كقػف خػالؿ قالاظػ ونػػؾ
اس وست يقيف ا ر اسو

ا قوغيريف ىقس يييكسك ا اك نويا كقف ىنس يقيف وعريؼ اسو بسنيس ادس اك وك ع اك ايقسف

يوعنػػؽ بػػسسطرؼ اسػػذم ياػػدث قعػػو اسوبػػسدؿ ي ػػكده اسػػى يػػنكؾ نػػسوج عػػف أرادوػػو ر كقػػف اس ػػدير بسسػػذير اف اسو ػ ق ركنػػو بسسوػػؾ
كخ ك ػػس قػػف خػػالؿ اسوعسقػػؿ قػػع قنظقػػست ا و ارضػػي اسيوركنيػ ييوػػر ييػػس اسواسيػػؿ كعػػدـ الو ػػسؿ عػػف ػػرب كىػػذا بطبيع ػ

اساسؿ يكسد اسوؾ سذسؾ سف اسقعنا بإزاس اسوؾ ىك اسقك ع السيوركنا كقف ىنس يقيف وعريػؼ اسو ػ بسنيػس ( اػدس اك وك ػع اك
ايقسف يوعنؽ بسسطرؼ اسذم يادث قعو اسوبسدؿ ي كده اسى ينكؾ نسوج عف إرادوو ر كقف اس دير بسسذير إف اسو ق ركنو بسسوؾ
كخ ك ػػس قػػف خػػالؿ اسوعسقػػؿ قػػع قنظقػػست ا و ارضػػي اسيوركنيػ ييوػػر ييػػس اسواسيػػؿ كعػػدـ الو ػػسؿ عػػف ػػرب كىػػذا بطبيع ػ
اساسؿ يكسد اسوؾ سذسؾ سف اسقعنا بإزاس اسوؾ ىك اسقك ع السيوركنا كقف خالؿ اسوزاقو .

ثانيا :أ بعاد تعزيز ثقة الزبون :
أف و

اسزبكف

عب اسواديد كاس يسس كاسييطرة  ,سينيس قيق بسسنيب سن سح اسقنظق  ,سذا يوك ب عنى ق دقا اسخدق إف

يريزكا عنى وعزيز ىذه اسو كعنى اسناك اآلوا :
 -1أف و اسزبكف قاددة قف سدف اسزبكف  ,كسيس ق دـ اسخدق .
 -2ي در اسزبكف كدة اسخدق قف خالؿ ق سرن وك عسوو قع قالاظسوو عف ييوي أن سز اسخدق .
 -3ك ا ىذا اس دد ل وك د ىنسؾ قعسيير وضقف أف وك عست اسزبكف قع كسػ  ,كسػيس ىنػسؾ قػس يضػقف أف اسزبػكف يػدرؾ اسو ػ

بسلعوقسد عنى و ربو كاادة ط ,كسيس ايقوُ عنييس قػف اسقػرة األكسػى ػا وعسقنػو قػع اسقنظقػ (  ) etzel,2007:113سػذسؾ
لبد قف عرض ونؾ البعسد ػا الدبيػست كاسد اريػست كاسوػا قػف خالسيػس ايػو ى اسبػساوكف ابعػسد د اريػويـ كاسوػا ايػو ر عنييػس قػف
خػػالؿ يقيػـ سطبيعػ عقػػؿ قكا ػػع اسويػػكؽ السيوركنػػا كسيػػف ىنػػسؾ

ػػعكب ػػا واديػػد ابعػػسد اسو ػ يكنيػػس قويكقػسن ادراييػسن كغيػػر

قنقكس ضال عف ذسؾ د يخونؼ يسس اسو ك سن لخوالؼ اسدرايست كاسباكث اسوا ونسكسيس ر اذ ن د اف اسعديد قف اسبػساويف
كاسيوػػسب يػػعكا سواديػػد ابعػػسد و ػ اسزبػػكف كقػػف ك يػػست نظػػر قخونوػ كاضػػعيف سيػػس قيػػقيست قخونوػ ر كبوػػأف ذسػػؾ يووػػؽ اسيوػػسب

كاسبػػساوكف عنػػى ك ػػكد عػػدة أبعػػسد سو ػ

اسزبػػكف كاسوػػا ىػػا ذاويػػس عنس ػػر بن ػػسء اسو ػ ػػا اسويػػكيؽ السيوركنػػا كيقػػس ا ػػددىس

( )78: 9,rHf:pg2prn0apu 2006كاس دكؿ (  ) 2يبيف أراء اسيوسب عف أبعسد و اسزبكف كيقس يأوا :
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الجدول (  ) 2ابعاد ثقة الزبون

9

القدرة

8

الخيرية

7

0r44:4:613270:21o622ee5:

االمانة

6

82014022ee6:33
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5

82o65r12:4622ee6:78

النزاىة

4
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قف اس دكؿ أعاله يوبيف وعدد أبعسد و اسزبكف قف ك ي نظر ق قكع قف اسيوسب كاسبساويف ر كييوـ اعوقسد األبعسد اسوا
اسزت عنى نيب اووس س أيور قف %85كىا ( الثقة نحو الموقع االلكتروني  2الثقة نحو العالمة التجارية  2الثقة نحو
المنظمة  ،الثقة نحو البائع ).

المبحث الثالث :عرض وتحميل نتائج الدراسة
اخوبسر رضيست اسوأوير اسبييط
 )1اسورضي اسرئييي

رضي اسعدـ)(H0

(ل يك د وأوير ذك دلس قعنكي

سنويكيؽ اسوسيركيا ا و اسزبكف)

اسورضي اسبدين ( رضي اسك كد) )(H1
(يك د وأوير ذك دلس قعنكي سنويكيؽ اسوسيركيا ا و الزبون)
كووورع قف ىذه اسورضي والث رضيست رعي :
أ-

رضي اسعدـ)(H0
ل يك د وأوير ذك دلس قعنكي سنبريد السيوركنا ا و اسزبكف.
أقس اسورضي اسبدين ( رضي اسك كد) )(H1
يك د وأوير ذك دلس قعنكي إلدارة سنبريد السيوركنا ا و اسزبكف.

يظير قف دكؿ نوػسئج وانيػؿ الناػدار اسبيػيط ( )2ك ػكد وػأوير ذم دلسػ قعنكيػ عنػد قيػوكل ( )%1سنبريػد السيوركنػا

( )Y1ا و اسزبكف ( )Zإذ بنغت يقػ قيػوكل بيوػس ) )0.413((βك ػد بنغػت يقػ ) (Tاسقايػكب ( )6.427ر يقػس بنغػت
يق قعنكي ىذه اس يق ()0.000رسودؿ عنى انيس أيبر قف يق ) (Tاس دكسي عند اسقيوكل اسقذيكرر قس يدؿ عنػى قعنكيػ
نقكذج النادار اسخس

بيذه اسورضي ر ك ػد بنغػت يقػ قعسقػؿ اسواديػد ( )0.297() R2بقعنػى أف بعػد اسبريػد السيوركنػا

يوير قس نيبوو ) )% 29.7قف اسوغيرات اسوا وط أر عنى و اسزبكفر أقس اسنيب اسقوب ي
اسنقكذج الا سئار كودعـ ىذه اسنوي

ا رضي اسك كد كل ودعـ

يعكد سعكاقؿ أخرل غيػر داخنػ ػا

ا رضي اسعدـ سنورضي اسورعي (أ).

ب -رضي اسعدـ )( HO
ل يك د وأوير ذك دلس قعنكي سغرؼ اسقاسدو ا و اسزبكف.
أقس اسورضي اسبدين ( رضي اسك كد) )(H1
يك د وأوير ذك دلس قعنكي سغرؼ اسقاسدو ا و اسزبكف.
يظير قف خالؿ دكؿ ( )3ك كد وأوير ذم دلس قعنكي عند قيوكل ( )%1سغرؼ اسقاسدو ( )Y2ا و اسزبكف ()Zرإذ
بنغػػت يق ػ قيػػوكل بيوػػس ) )0.578((βك ػػد بنغػػت يق ػ )(T

اسقايػػكب ( )7.989ر يقػػس بنغػػت يق ػ قعنكي ػ ىػػذه اس يق ػ

( )0.000رسوػػدؿ عنػػى انيػػس أيبػػر قػػف يق ػ ) (Tاس دكسي ػ عنػػد اسقيػػوكل اسقػػذيكرر قػػس يػػدؿ عنػػى قعنكي ػ نقػػكذج الناػػدار
اسخػػس

بيػػذه اسورضػػي ر ك ػػد بنغػػت يق ػ قعسقػػؿ اسواديػػد ( )0.394( )R2بقعنػػى أف بعػػد غػػرؼ اسقاسدو ػ يويػػر قػػس نيػػبوو
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) )% 39.4قػػف اسوغي ػرات اسوػػا وط ػ أر عنػػى و ػ اسزبػػكفر أقػػس اسنيػػب اسقوب ي ػ يعػػكد سعكاقػػؿ أخػػرل غيػػر داخن ػ ػػا اسنقػػكذج
الا سئا .كودعـ ىذه اسنوي

ا رضي اسعدـ سنورضي اسورعي (ب).

ا رضي اسك كد كل ودعـ

أ رضي اسعدـ)(H0
ل يك د وأوير ذك دلس قعنكي سنعركض اسق سني ا و اسزبكف.
أقس اسورضي اسبدين ( رضي اسك كد) )(H1
يك د وأوير ذك دلس قعنكي سنعركض اسق سني ا و اسزبكف.
يظير قف ػدكؿ ( )3ك ػكد وػأوير ذم دلسػ قعنكيػ عنػد قيػوكل ( )%1سنعػركض اسق سنيػ ( )Y3ػا و ػ اسزبػكف()Zر إذ
بنغ ػػت يق ػ قيػػوكل بيو ػػس ) )0.533((βك ػػد بنغػػت يقػ ػ ) (Tاسقايػػكب ( )8.079ر يقػػس بنغ ػػت يقػ ػ قعنكيػػ ىػػذه اس يقػ ػ

( )0.000رسوػػدؿ عنػػى انيػػس أيبػػر قػػف يق ػ ) (Tاس دكسي ػ عنػػد اسقيػػوكل اسقػػذيكرر قػػس يػػدؿ عنػػى قعنكي ػ نقػػكذج الناػػدار
اسخػس

بيػػذه اسورضػػي ر ك ػػد بنغػػت يقػ قعسقػػؿ اسواديػد ( )0.40( )R2بقعنػػى أف بعػػد اسعػػركض اسق سنيػ يويػػر قػػس نيػػبوو

) )%40ق ػػف اسوغيػ ػرات اسو ػػا وطػ ػ أر عن ػػى و ػ ػ اسزب ػػكفر أق ػػس اسني ػػب اسقوب يػ ػ يع ػػكد سعكاق ػػؿ أخ ػػرل غي ػػر داخنػ ػ ػػا اسنق ػػكذج
الا سئا .كودعـ ىذه اسنوي

ا رضي اسعدـ سنورضي اسورعي (ب).

ا رضي اسك كد كل ودعـ

بعػػد أف اخوبرنػػس اسورضػػيست اسورعي ػ اسقنبو ػ عػػف اسورضػػي اسرئيي ػ اسرابع ػ ركقػػف خػػالؿ اخوبػػسر اسورضػػي اسرئيي ػ كبوػػيؿ
ا ق ػػسسار ُيظي ػػر اس ػػدكؿ ( )3نو ػػسئج واني ػػؿ النا ػػدار اسبي ػػيط ك ػػكد و ػػأوير ذم دلسػ ػ قعنكيػ ػ عن ػػد قي ػػوكل ( )%1سقوغي ػػر
اسوي ػػكيؽ اسوسيركي ػػا ( )Yػػا و ػ ػ اسزب ػػكف ( )Zإذ بنغ ػػت ػػيـ قي ػػوكل بيو ػػس ) )0.718((βك ػػد بنغ ػػت يقػ ػ ) (Tاسقاي ػػكب

( )10.188يقػػس بنغػػت يق ػ قعنكي ػ ىػػذه اس يق ػ ( )0.000ر سوػػدؿ عنػػى انيػػس أيبػػر قػػف يق ػ ) (Tاس دكسي ػ عنػػد اسقيػػوكل
اسقذيكرر قس يدؿ عنى قعنكي نقكذج النادار اسخػس

بيػذه اسورضػي ر ك ػد بنغػت يقػ قعسقػؿ اسواديػد ()0.514( )R2

بقعنػػى أف قوغيػػر وػػبيست اسوكا ػػؿ ال وقػػسعا يويػػر قػػس نيػػبوو ) )%51.4قػػف اسوغي ػرات اسوػػا وط ػ أر عنػػى و ػ اسزبػػكفر أقػػس
اسنيب اسقوب ي وعكد سعكاقؿ أخرل غير داخن ػا اسنقػكذج الا ػسئا .كوػدعـ ىػذه اسنوي ػ
ا رضي اسعدـ سنورضي

ػا رضػي اسك ػكد كل وػدعـ

اسرئيي اسرابع .
جدول( ) 3

نتائج تحميل االنحدار البسيط و ) (R2و قيمة ) (Tلمفرضية الرئيسية

الفرضية الرئيسة الرابعة

األبعاد

معادلة االنحدار

قيمT

قيمةR2

Y1

Ž=2.450+0.413Y1

6.427

0.297

Y2

Ž=1.737+0.578Y2

7.989

0.394

Y3

Ž=1.974+0.533Y3

8.079

0.40

Y

Ž=1.214+0.718Y

10.188

0.514

المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية
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كيظير اس دكؿ ( )4ووسكت عال ست اسوأوير بيف اسويكيؽ بأبعسدىس كو

اسزبكف بأبعسدىس

دكؿ ( )4ووسكت عال ست اسوأوير بيف اسويكيؽ اسويركيا بأبعسدىس كو اسزبكف بأبعسده
ت

الداة

1

غرؼ اسقاسدو

2

اسعركض اسق سني

3

قعسقؿ بيوس
0.57.8

اسبريد السيوركنا

اسورويب
الكؿ

0.53.3

اسوسنا

0.41.3

اسوسسث

اسق در :قف أعداد اسبساويف بسلعوقسد عنى نوسئج اسبرنسقج الا سئا
يالاػػظ قػػف اس ػػدكؿ اف غػػرؼ اسقاسدوػ اليوػػر وػػأوي ار يكنيػػس وعطػػا سنزبػػكف اريػ يبيػرة بػػسسوعبير عػػف آ ارئػػو كق وراسوػػو كيػػقسع

وعني سوو ك كل اسى واييف اسخدقست اسق دق كقف و نـ اوراؾ اسزبكف بسسعقني عف طريؽ اسووسعؿ قعو كبنسء اسو اسقنوكدة .

المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
 -1ك كد ووسكت بيف اسوريست عين اسدراي ا وبنا اسويكيؽ اسويركيا إذ سء بسسقروب الكسى قف ايث الىقي غرؼ
اسقاسدو ر اسعركض اسق سني ر وـ اسويس بكؾ .

 -2ك كد ووسكت بيف اسوريست عين اسدراي ا ابعسد وعزيز و اسزبكف إذ سء بسسقروب الكسى قف ايث الىقي بعد اسو ناك
اسبسئع ر كقف و نـ اسو ناك اسوري ر وـ اسو ناك اسعالق ر كاخي ار اسو ناك اسقك ع .
 -3أقيسني اسوريست ا وا يؽ أىدا يس اسويكي ي عبر اسونبؤ بخ سئ اسطنب اسقوك ع.
 -4يعا اسوريست عين اسدراي عنى اطالع اسزبكف عنى اعالنسويس السيوركني اسقك كدة ا بريدىـ السيوركنا .

 -5ايوخداـ اسوريست عين اسدراي سنبريد السيوركنا قف خالؿ اسوعريؼ بقيزات اسقنوج اك اسخدقست اسق دق كاريسسيس اسى
ال د سء كال سرب .
 -6يسـ اسوري بطرح عركضيس اسق سني اسخس

بقنو سويس كخدقسويس.

 -7يسـ اسزبسئف بسلو سؿ قع ال د سء كاسقعسرؼ سنور اعالنست اسوري السيوركني .

 -8وعكر اسوريست عين اسدراي بسنيس وضيؼ يق سزبسئنيس عند ووسعنيس قع اسزبسئف عند طرح قنو سويس كو ديـ خدقسويس .

التوصيات:
وك ؿ اسبساوكف اسى قن قف اسوك يست اىقيس :
التسويق الفيروسي:
 -1ضركرة و ديـ اسوريست عين اسدراي سنعركض اسق سني ياس ز سنزبسئف اك بأيعسر رقزي ليوقسسويـ اسى زيسرة قك ع اسوري
كالطالع عنى عركضيس اسق دق ضال عف ايووقسر اسوري سنبريد السيوركنا يكيين سعن سالو سؿ بينيس كبيف اسزبسئف .
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-2كضع رابط قبسور اك ق طع يديك يدؿ عنى قك ع اسوري ر قع يسقيس بوو يع اسزبسئف سزيسرة قك عيس السيوركني قف
خالؿ و ديـ بعض اسقاوزات كاسخدقست اسق سني .
 -3ضركرة ك كد ِقالؾ نا قوخ

بو ديـ اسخدقست اسقخونو سنزبسئف قع اليوسء بكعكدىس اسوا طعويس سنزبسئف اوى

ووقيف قف بنسء اسو كوعزيزىس .
-4ضركرة وعزيز اسو بيف اسوريست عين اسدراي كبيف اسزبسئف قف خالؿ اسريسئؿ السيوركني اسوا ورينيس اسييـ ضال عف
اقيسني ايووقسر قك ع وكيور يكييؿ سعن سالو سؿ بسسزبسئف اوى يوقينكا قف اريسسيس اسى ال د سء كاسقعسرؼ .
 -5ضركرة ايوسء اسوريست عين اسدراي قع ك كد ِقالؾ كظيوا سدر عنى و ديـ اسخدقست اسقخونو كاسوا وويـ بسسوقيز
ق سرن بسسخدقست اسق دق قف اسوريست الخرل.
 -6أو سه اسى اسويكيؽ عبر وبيست اسوكا ؿ ال وقسعا كلييقس قس أظيروو اسبيئ اسع ار ي قف نقك قوزايد كقويسرع ا
ايوخداـ ىذه اسوبيست.

ثانيا :تعزيز ثقة الزبون
 -1ضركرة الىوقسـ بقك ع اسوري قف خالؿ الوا :
أ -ك كد ىييؿ ونظيقا قويسقؿ إلدارة اساقن اسويكي ي عبر قك ع اسوري السيوركنا ر قع ك كد ريؽ سو رؤيو كاضا
كأىداؼ قنبو قف الىداؼ اسعسق سنوريست عين اسدراي كقنيس وا يؽ الربسح كوخويض اسويسسيؼ كاسك كؿ اسى رضس
اسزبسئف كأداقو اسوكا ؿ قعيـ ك كل اسى وعزيز و ويـ بيذه اسوريست .
ب -كضع رابط قبسور اك ق طع يديك يدؿ عنى قك ع اسوري ر قع يسقيس بوو يع اسزبسئف سزيسرة قكا عيس السيوركني قف
خالؿ و ديـ بعض اسقاوزات كاسخدقست اسق سني

ج -ضركرة ك كد يسدر نا قوخ

بو ديـ اسخدقست اسقخونو سنزبسئف قع اليوسء بكعكدىس اسوا طعويس سنزبسئف اوى ووقيف

قف بنسء اسو كوعزيزىس .
 -2ضركرة وعزيز اسو بيف اسوريست عين اسدراي كبيف اسزبسئف قف خالؿ اسريسئؿ السيوركني اسوا ورينيس اسييـ ضال عف
اقيسني ايووقسر قك ع وكيور يكييؿ سعن سالو سؿ بسسزبسئف اوى يوقينكا قف اريسسيس اسى ال د سء كاسقعسرؼ .
 -3ضركرة ايوسء اسوريست عين اسدراي

قع ك كد يسدر كظيوا سدر عنى و ديـ اسخدقست اسقخونو كاسوا وويـ بسسوقيز ق سرن

بسسخدقست اسق دق قف اسوريست الخرل .
 -4أو سه اسى اسويكيؽ عبر وبيست اسوكا ؿ ال وقسعا كلييقس قس أظيروو اسبيئ اسع ار ي قف نقك قوزايد كقويسرع ا ايوخداـ
ىذه اسوبيست .
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االستبانة
: الى السادة المدراء المحترمين
)تمثل االستبانة التي بين أيديكم مقياس لمتغيرات لدراسة الموسومة (دور التسويق الفايروسي في تعزيز ثقة الزبون

اممنا كبير في تعاونكم معنا في قراءة فقرات االستمارة واالجابة عنيا من واقع خبرتكم ورؤيتكم آلفاق العمل في شركتكم
التي تعد احدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الياتف المحمول لذا يرجى تفضمكم متكرمين باختيار اإلجابة التي

 وال داعي لتثبيت االسم ا والتوقيع عمى، عمما أن البيانات المدونة تتسم بطابع السرية واألمانة العممية،تتوافق مع آرائكم
.  نشكركم عمى حسن استجابتكم،االستمارة
 مع فائق ودنا وتقديرنا... ولشركتكم بالتميز واإلبداع والديمومة...كل األماني لكم بالنجاح
:المحور األول
:معمومات عامة
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المركز الوظيفي
العمر 3e :سنة وأقل

5e-41

4e-31

 -51فأكثر

النوع ا الجتماعي :ذكر أنثى
المؤىل الدراسي:
1e-6

سنوات الخدمة الوظيفية 5 :سنوات فأقل
25 -21

15 -11

3e -26

2e-16

 31فأكثر

ثانيا  :المتغير المستقل  :التسويق ا لفايروسي
ونعني بيا أسموب يعمل عمى تشجيع االفراد لنقةل وتسةويق الرسةائل االعالنيةة الةى االخةرين وخمةق امكانيةة لمنمةو بمعةدل

متزايد في عرض الرسالة ومن ادواتيا :
اوال  :البريد االلكتروني
ت

المقياس

أتفةةةةةةةةةق

تماماً

الفقرة

1

تسعى ادارة الشركة عمى اطالع الزبون عمى االعالنات ا الكترونية الموجةودة

2

ترسل إلدارة الشركة االعالنات االلكترونيةة الةى اقربةائي و اصةدقائي بواسةطة

3

غالب ما تجذ بني ا لرسائل االلكترونية التي تتضةمن اعالنةا عةن منةتج او

أتفق

في البريد االلكتروني

البريد االلكتروني

خدمة مجانية
4

اثق كثي ار بالرسائل االلكترونية المرسمة لةي مةن اصةدقائي او أقربةائي يحةول

5

أىتم كثي ار عندما اجد اعالنا لخدمة في بريدي االلكتروني

منتجات او خدمات معينة

ثانيا غرف المحادثة :وىي وسيمة من وسائل االتصال بين الزبائن وتسمى غرفة الدردشة والجات
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أتفةةةةةةةق

تماماً

الفقرة

أتفق

غيةةةةةةةةةر
متأكد

ال أتفق

ال أتفةةةق

تماماً

ترغةةب ادارة الشةةركة عمةةى جعةةل الزبةةون يعمةةل عمةةى محادثةةة اصةةدقائو واقربائةةو عمةةى
االنترنت عن االعالنات التي اثارتو

 7اتشةةةارك بالمعمومةةةات ت عةةةن المنتجةةةات والخةةةدمات مةةةن االنترنةةةت مةةةع اصةةةدقائي او
أقربائي عبر غرف المحادثة

8

تشةةةجع ادارة الشةةةركة الزبةةةائن بزيةةةارة بعةةةض المواقةةةع االلكترونيةةةة الخاصةةةة بعةةةرض

9

تسعى ادارة الشركة عبر غرف المحادثة التقديم منتجات او خدمات معينة

االعالنات االلكترونية

 10نركز في محادثاتنا عمى االنترنت عن منتجات او اعالنا تجارية معينة دون غيرىا

ثالثا  :العروض المجانية :

وىةةي ب ةرامج تعةةرض مجانةةا عبةةر االنترنةةت ويمكةةن تحميميةةا والتةةي بةةدورىا تقةةوم بتشةةجيع الزبةةائن لتمريةةر اخبةةار عنيةةا الةةى
االخرين مثل برامج االنتي فايروس المجاني وغيرىا

ت

المقياس

أتفةةةةةةةةةةةةةق

تماماً

الفقرة

أتفق

 11تقدم ادارة الشركة العروض المجانية الخاصة بمنتجات او خدمات معينة
12

تطمح ادارة الشركة الى استثمار المواقع االلكترونيةة التةي تقةدم عةروض مجانيةة مثةل مواقةع

المكتبات االلكترونية المجانية

 13تسةةعى ادارة الشةةركة الةةى تقةةديم العةةروض المجانيةةة ذات التصةةميم المبةةدع والسةةيما االفتتاحيةةة
التي تجذب الزبائن
 14مةةن خةةالل العةةروض المجانيةةة اسةةتطيع المفاضةةمة بةةين المنتجةةات المعروضةةة عمةةى المواقةةع
الخاصة بيذه لمنتجات

15

عند حصولي عمى موقع لمعرض المجاني اقوم بأرسالو الى اصدقائي واقربائي

ثالثا :المتغير المعتمد  :ثقة الزبون
والمقصود بيا قدرة الشركة عمى انجاز الخدمة التي وعدت بتقديمو لمزبون بشكل دقيق وتشمل:
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اوال :الثقة نحو الموقع
ت

المقياس

أتفةةةةةةةق
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أتفق
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 16تعمل ادارة الشركة كثي ار من اجل تحسين وبناء الثقة في لدى الزبائن
 17تسعى ادارة الشركة عمى العمل بإخالص من اجل الوفاء تجاه الزبائن
 18اتعتقد ادارة الشركة بان موقعو االلكتروني ىو صادق تجاه الزبائن
 19عند تقديم ادارة الشركة لمنتجاتيا وخدماتيا تشعر بانيا تضيف قيمة لزبائنيا
 20ترغةةب ادارة الشةةركة عمةةى جعةةل الزبةةون دائمةةا يقةةوم بتكةرار زيةةارة موقعةةا االلكترونةةي
لالطالع عمى اخر المستجدات

أتفةةةةةةةق

المقياس

ت

تماماً

الفقرة

أتفق
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ثانيا  :الثقة نحو العالمة
ت

المقياس

أتفةةةةةةةق
تماماً

الفقرة

 21تسعى ادارة الشركة عمى جعةل المنةتج المعةروض مةن خةالل االعالنةات فةي االنترنةت
ذو جودة مناسبة مقارنة مع سعرة
 22يتصف موظفو ادارة الشركة بالخبرة في انتاج العالمات التجارية
 23تعتقد ادارة الشركة بأن شراء خدماتيا ومنتجاتيا ىو ضمان لزبائنيا
 24تيتم ادارة الشركة بالتحديات التي تواجو تطور التسويق االلكتروني
 25تسعى ادارة الشركة دائما الى تحسين استجاباتيا لحاجات الزبائن
ثالثا  :الثقة نحو الشركة
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 26تشعر ادارة الشركة بانيةا ا شةريك موثةوق بةو وييةتم بمصةالح زبائنةو مةن خةالل
التزامو بوعوده

27

تأخذ الشركة بنظر االعتبار النواحي االخالقيةة لمتسةويق كخطةوة اولةى نحةو كسةب

ثقة الزبائن

 28تشعر ادارة الشركة بوجود تبادل معرفي بينيا وبين الزبون يشعرىا بثقة كبيرة
 29اعتقةد دائمةا بةةان لةدى الشةركة قةةدرات متخصصةة تسةةعى مةن خالليةا الةةى كسةب ثقةةة
الزبائن
 30تيتم الشركة كثي ار ببناء الثقة مع الزبائن من خالل النواحي الوظيفية

رابعا  :الثقة نحو البائع

أتفةةةةةةةق

المقياس

تماماً

ت الفقرة
31

التعيدات المعطاة من لدن البائع سيتم االلتزام بيا بصدق

 32ال احتاط كثي ار في تعاممي مع البائع كوني اثق فيو
 33غالبا ما تزداد ثقتي بالبائع من خالل خبرتي وتجاربي السابقة
34

اعتقد بان البائع يسعى دائما الى بناء الثقةة بةين الزبةائن مةن خةالل تييئةة السةوق

35

اعتقد ان ىناك ثقة بين البائع والزبون لذلك يزداد والئي لممنتجات التي يقدميا

والتعريف بالمنتجات والعالمة التجارية المقدمة
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