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Abstract:                                               
    Result of the development in technology, particularly in communications and 

business organizations transition to a new stage of her life-based knowledge 

management and organizational learning in all areas, it began creators and 

innovators in the field of marketing thinking in finding ways to enable them to 

exploit this development through the development of strategies for advertising 

products or services organizations in the mass rapid proliferation and low-cost 

Internet was one such means, therefore, become non develop innovative 

thinking on how to disseminate and communicate its message to the largest 

possible segment of the easy ways and transfer the content of the message 

reliability and credibility through the use of viral marketing strategy that meets 

the aspirations of organizations to their direct impact to recognize the value of 

customer products or services they provide. 

    Based on the above, this study was based on a series of concepts, ideas and 

suggestions that theory and contemporary inter indicators and statistical tests to 

develop a scientific approach could Iraqi business organizations from adopting 

viral marketing strategy, and finally reached this study to a series of conclusions 

and field theory, which has been invoked for a set of recommendations 

consistent with these conclusions. 

 

 المستخلص:
وانتقال منظمات  ة في مجال االتصاالتلتطور الحاصل في المجال التكنولوجي وخاصنتيجًة ل    

 ،في كافة المجاالت ألمنظميالمعرفة التنظيمية والتعلم  األعمال إلى مرحلة جديدة من حياتها عمادها
والمبتكرين في المجال التسويقي التفكير في أيجاد الطرق التي تمكنهم من إستغالل  المبدعينعليه بدأ 

في وسائل  أو خدمات المنظمات عن منتجات لإلعالن استراتيجياتعن طريق وضع  ذلك التطور
المنظمات تنمي تفكيرها  لذا باتت ،هذه الوسائل إحدىسريعة االنتشار وقليلة التكلفة فكان االنترنت 

رسالتها الى اكبر شريحة ممكنة وبطرق سهلة ونقل محتوى الرسالة  وإيصالفي كيفية نشر  أالبتكاري
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التي تلبي طموح المنظمات التسويق الفيروسي  إستراتيجيةتخدام سإ من خاللبموثوقية ومصداقية 
  لتأثيرها المباشر على إدراك الزبون لقيمة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها.

المفاهيم واألفكار والطروحات  على مجموعة من مبنيةً  الدراسة إستناداً على ما تقدم، جاءت هذه    

بهدف وضع منهج علمي يمكن  اإلحصائيةات و االختبارات المؤشر النظرية المعاصرة وجملة من

 وأخيراً توصلت هذه الدراسة إلى، منظمات األعمال العراقية من تبني إستراتيجية التسويق الفيروسي

يات تقديم مجموعة من التوصعليها ل دوالتي تم األستنامجموعة من االستنتاجات النظرية والميدانية 

 .جاتالمنسجمة مع هذه االستنتا

 

 منهجية الدراسة:المبحث األول: 
 أوالً: مشكلة الدراسة:

هذه التقانة من قبل  استخداموبالتالي في حالة عدم  اإللكترونيةبدأت أغلب المنظمات تواجه التحديات   
نافسة وسيحقق الكسب الحقيقي للزبائن، عليه فأن منظمات م ستخدم بالتالي من قبلتقد  مامنظمة 

 وهي : ،مجموعة من التساؤالتالمنظمة ستواجه 
إدراك الزبون لجودة المنتجات أو نسبة  يد منزيالتسويق الفيروسي س إستراتيجيةهل إن تطبيق  .1

 ؟الخدمات
سيمكن الزبون من رسم صورة ذهنية واضحة التسويق الفيروسي  إستراتيجيةهل إن تطبيق  .2

 ؟عن المنتجات أو الخدمات التي تقدمها المنظمة
سيمكن الزبون من معرفة أسعار المنتجات أو التسويق الفيروسي  تراتيجيةإسهل إن تطبيق  .3

 الخدمات التي تقدمها المنظمة.
 ثانياً: أهمية الدراسة:

 ، باآلتي:يمكن وضع أهمية هذه الدراسة  
 :على مستوى المنظمة األهمية -أ

ن زيادة عدد الزبائن الذين يمكن أن تتعامل معهم المنظمة الزبائن الجدد والزبائ (1
 .عند معرفة خصائص المنتجات ذات الجودة العالية المحتملين

من خالل جودة الخدمات  زيادة قدرتها التنافسية عن طريق تحقيق موقع تنافسي متميز (2
 .العالية

، من جراء حمالت اإلعالن التي تتحملها المنظمة واإلعالنتقليل تكاليف الدعاية  (3
 التقليدية.

ن طريق وضع إستراتيجية مناسبة ألسعار المنتجات ع المنظمةتعزيز وزيادة مبيعات  (4
 ، المرغوبة من قبل لزبائن.أو الخدمات

من خالل تحسين الصورة الذهنية لمنتجات أو جاري والشهرة تعزيز العالمة واألسم الت (5
 .خدمات المنظمة

 :األهمية على مستوى الزبون -ب
 عف لدى المنظماتمعرفته بمواطن القوة والض تنوع الخيارات أمام الزبون وزيادة (1

 .لزيادة إدراكه
زيادة رضا الزبون عن منتجات المنظمة وذلك لحصوله على المعلومات التي يريدها  (2

 .مما يضيف أليه قيمة نهائية وبكل سهولة
أثارة الزبائن في البحث الدقيق عن المعلومات التي يريدها عن المنتجات وبالتالي  (3

 .ستكون صورة ذهنية حسنة في ذاكرة الزبائن
 ثالثاً: أهداف الدراسة:

 يأتي: تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما 
 تقديم إطار نظري عن إستراتيجية التسويق الفيروسي. (1
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تحديد أهم األدوات التي يمكن أن تستخدمها منظمات األعمال وخاصًة )الشركات العراقية(  (2
 لتطبيق هذه اإلستراتيجية.

 إدراك الزبون للقيمة. معرفة دور إستراتيجية التسويق الفيروسي في (3
 رابعاً: فرضيات الدراسة:

وكما موضح في  أستناداً لما تقدم من أهمية وأهداف للدراسة يمكن صياغة مجموعة من الفرضيات   
 :هيو ( أدناه،1الشكل )
 :وأبعاد  أدوات إستراتيجية التسويق الفيروسي بينرتباط )هنالك عالقة إ الفرضية الرئيسة

 .ة(إدراك الزبون للقيم
 وتتفرع عن هذه الفرضية الرئيسة، الفرضيات الفرعية اآلتية:    

 وجودة المنتج(. البريد اإللكترونيلك عالقة إرتباط بين الفرضية الفرعية األولى:)هنا  
  وسعر المنتج(.  البريد اإللكتروني الفرضية الفرعية الثانية:)هنالك عالقة إرتباط بين  
 وجودة الخدمة(.  البريد اإللكتروني لك عالقة إرتباط بين :)هناالفرضية الفرعية الثالثة 
 والصورة الذهنية(. البريد اإللكتروني )هنالك عالقة إرتباط بين ة:الفرضية الفرعية الرابع 
  .)الفرضية الفرعية الخامسة:)هنالك عالقة إرتباط بين غرف المحادثة وجودة المنتج 
 تباط بين غرف المحادثة وسعر المنتج(.   الفرضية الفرعية السادسة:)هنالك عالقة إر 
   .)الفرضية الفرعية السابعة:)هنالك عالقة إرتباط بين غرف المحادثة وجودة الخدمة 
   .)الفرضية الفرعية الثامنة:)هنالك عالقة إرتباط بين غرف المحادثة والصورة الذهنية 
 جانية وجودة المنتج(. الفرضية الفرعية التاسعة:)هنالك عالقة إرتباط بين العروض الم 
    .)الفرضية الفرعية العاشرة:)هنالك عالقة إرتباط بين العروض المجانية وسعر المنتج 
   .)الفرضية الفرعية الحادية عشر:)هنالك عالقة إرتباط بين العروض المجانية وجودة الخدمة 
  والصورة الذهنية(.  الفرضية الفرعية الثانية عشر:)هنالك عالقة إرتباط بين العروض المجانية 

 

 
 ( أنموذج الدراسة الفرضي1الشكل )

 المصدر: إعداد الباحثون.
 

 :الزمانية الدراسة حدود: خامساً 

 (.2002آذار من عام 1كانون الثاني لغاية  5تقع حدود الدراسة الزمانية ضمن المدة )من    

 سادساً: عينة ومجتمع الدراسة:

( أستاذ جامعي 33)عينة الدراسة  ما شملتت، فيد مستخدمي اإلنترنسة جميع األفرايمثل مجتمع الدرا  

من أساتذة جامعة الكوفة و الذين يستخدمون اإلنترنت في مجال األعمال االعتيادية أو في مجاالت البحث 
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العلمي، وتم أختيار هذه العينة ألتمام متطلبات الدراسة كونها من أكثر الفئات في المجتمع العراقي 

 لإلنترنت.  إستخداماً 

 المستخدمة في الدراسة: اإلحصائية: األساليب والمؤشرات سابعاً 

الدراسة في إتمام مفردات اإلطار النظري على المصادر والمراجع واألدبيات األجنبية ذات  اعتمدت   

اد الصلة بموضوع الدراسة، فضالً عن إستخدام شبكة األنترنت. بينما تم أنجاز الجانب التطبيقي باإلعتم

(. فيما تم اإلستبانةعلى األساليب واألدوات اآلتية: )المقابالت الشخصية، المالحظة المباشرة، أستمارة 

 SPSSبمجموعة من المؤشرات األحصائية وبمساعدة البرنامج األحصائي )  باالستعانةتحليل البيانات 

V.15 : وهي ،) 

 اإلنحرافالمتوسط الحسابي، مؤشرات خاصة بوصف متغيرات الدراسة وتشخيصها وتشمل : )  -أ

 المعياري، معامل األختالف، النسبة المئوية(.

 معامل األرتباط البسيط )معامل بيرسون( لقياس العالقة بين متغيرات الدراسة.  -ب

 .( ألثبات صحة الفرضياتTأختبار )  -ج

 

 المبحث الثاني: الجانب النظري للدراسة:

 
 أوالً: مفهوم التسويق الفيروسي:

في عالم التسويق  حد المصطلحات المستخدمةأهو  Viral Marketingق الفيروسي التسوي    
 ؟للمنتجات أو الخدماتوكيف يمكن االستفادة منه في التسويق  ؟فما المقصود بهذا المصطلح ،اإللكتروني

ى ذلك أد، الصحف إعالنات أوالتلفزيون مثل  تسويقلل التقليدية األشكالالى  الزبائن تزايد مقاومة مع    
إن هذه . التسويق الفيروسيتقع في مقدمتها إستراتيجية  ، الى استراتيجيات بديلة المسوقينإلى تحول 

لتقاسم  Social Networks االجتماعية شبكاتستراتيجية قائمة على أساس تبني وتشجيع فكرة الاإل
الشبكات  إندراسات ال أظهرتقد لئهم. فأصدقاو الزبائنبين  ات أو الخدماتالمنتج حول معلوماتال

 .(Leskovec & Others, 2007:1-2) في المنتجات والخدمات واالبتكار التميزاالجتماعية تؤثر على اعتماد 
فما هي نسبة ، ا قد أصيب بمرض فيروسي معدتخيل أن شخصاً م ولتوضيح هذه اإلستراتيجية،     

من  شخص إلى آخر وبسرعة كبيرة.انتشار هذا المرض بين مخالطيه؟ بال شك سينتقل هذا المرض من 
تمدة في مجال التسويق هنا تمت استعارة الشكل الذي يأخذه هذا االنتشار ليصبح أحد التقنيات المع

أنك تملك خبرة ما في مجال معين وأردت أن  لو أفترضناف المثال التالي:وكما موضح في ، اإللكتروني
ن أن تبدأ بوضع هذا الكتاب على موقعك كهدية مجانية تضع كتاباً إلكترونياً تشرح فيه هذه الخبرة. يمك

الطريقة يمكن لهذا الكتاب  هبهذ عليها ونشرها أيضاً على مواقعهم. كن لقراء الموقع تحميلها لإلطالعيم
، ولتخيل الشكل الذي يمكن أن ينتشر به هذا الكتاب نورد تشر بسرعة كبيرة ومن شخص إلى آخرأن ين

  marketing.php-marketips.com/articles/viral-http://www.e            :( أدناه2) الشكل
 

 
 الفيروسيمفهوم التسويق  (2) الشكل

  marketing.php-marketips.com/articles/viral-http://www.e المصدر: 

http://www.e-marketips.com/articles/viral-marketing.php
http://www.e-marketips.com/articles/viral-marketing.php
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ويتميز " الفممن  -"كلمة أو  من الماوس" -"كلمة  لذا فأنه دائماً ما يشار إلى التسويق الفيروسي بأنه   
 أيمثل  االنترنت. مثله ستخدامبا تاخدمال أو اتمنتجالق يسوتلسيلة فعالة جدا يعد و، وهتكلفت بانخفاض
، وهو كذلك يمكن يكرر نفسه على االنترنت و ريتكاث التسويق الفيروسيف، رفي البش أنفلونزافيروس 

، صدقاءألراء افآ، في أقرانه باعتباره طرف غير متحيز للتأثير الزبوناالستفادة من المنظمة من 
وهو ما قد يضفي نوع من  الزبونالخاص ب قرار الشراء علىلها تأثير كبير  واألسرة ،العملوشركاء 

  . 31k -articles.info/t/i/755/l/ae/ -www.e ة خدمال أومنتج العلى  مصداقيةالموثوقية وال
 ين يعتمد عليهم في توزيعالذ الزبائن  بين االتصالعلى  يعتمد مفهوم هو التسويق الفيروسيعليه فإن    

 . (Skrob,2005:2) المحتملين الزبائنمن  مغيره إلىمنتجات رقمية عبر البريد االلكتروني 
 آخر، وفيما شخصمن شخص الى تبادل الرسائل التسويقية على  الزبائنتسهل وتشجع  ظاهرة أنه أو    
كبير في مبيعات المنتجات أو الخدمات فهذا سيؤدي إلى نمو كبيرة  مالمتلقين إلى األما كانت نسبة إذا

http://announcemymove.com/. 
 طريق عن،  خرآ شخصنشر المعلومات من شخص الى تهدف إلى ومنتظمة  ةمخططحملة  هوأو    

 .www.brightplace.org.uk مضاعفذات أثر  عظيمةفوائد  ينتج عنها العدوى التي
تهدف  تسويقية إستراتيجيةعرفانه على إنه: في  (Jensen & Hansen,2006:18)أما كل من    

شبكة ال رسالة الى شخص ما في عن طريق الكترونياً  ينالمستهدف فراداأل جمهور للوصول الى
  .جتماعيةالا

ًً ثا  سي:: أهمية التسويق الفيرونياً
 ما يأتي:( أدناه، والتي يمكن تمثيلها ب3في الشكل ) تتمثل أهمية التسويق الفيروسي  

www.brightplace.org.uk      
 تصل يومياً الكثير من اإلعالنات الدعائية.  
 ة.عالي ةذا مصداقي وه  
 تراكميتوليد الذاتي والال يعتمد على مبدأ.  
   التكلفة.فعال من حيث  
   جميع الفئات المستهدفة.صل الى يو والسرعة ةثارور مع اإلتطي أنيمكن 
  تماماً. ناسب عصر االنترنتي 
 

 
 ( أهمية التسويق الفيروسي3الشكل )

 المصدر: إعداد الباحثون.

http://announcemymove.com/
http://www.brightplace.org.uk/
http://www.brightplace.org.uk/
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نات الدعائية والتي تتسم ( أعاله، إن أهمية التسويق الفيروسي تتجسد في اإلعال3يتضح من الشكل )    
هدف المنظمات يتمثل بالدرجة األساس في إيصال رسالة إعالنية إلى زبائنها بالمصداقية، ذلك الن 

المستهدفين وال بد من أن تكون هذه الرسالة ذات مصداقية عالية وإمكانية أن تكون هذه الرسالة ذات 
ن التكاليف التي تتحملها المنظمة ستكون قليلة نوعاً مصداقية عالية وقابلة للتولد ذاتياً، فضالً عن ذلك فإ

ما مع إنخفاض مستوى القلق النفسي للزبائن إذ ستتوفر لهم معلومات كاملة عن المنتجات أو الخدمات، 
ووفقاً لما تقدم فإن المنظمة التي تتبع إستراتيجية التسويق الفيروسي ستتمكن من الوصول إلى شرائح 

  نترنت والذي يعد من أكثر الوسائل إنتشاراً في الوقت الحالي.     مختلفة مستفيدًة من اإل
 اً: أدوات التسويق الفيروسي:ثالث
 (Skrob,2005:13) أن أهم أدوات التسويق الفيروسي تتمثل فيما يأتي:  

  البريد اإللكتروني.محركات البحث  .1
  غرف المحادثة. .2
  العروض المجانية. .3
  البرامج المعدة لهذا الغرض. .4
  توصيات الزبون. .5
  رسائل أخبارية. .6
  أختبارات المنتج. .7
 قائمة المشترين المحتملين  .8
  رهانات سباق الخيل. .9

  اإلستراتيجيات المرتبطة. .11
   المجتمعات .11

 ( أدناه.4في الشكل ) كما ويمكن توضيح األدوات أعاله    
 

 
 ( أدوات التسويق الفيروسي4الشكل )

 (Skrob,2005:13): بتصرفالمصدر

 

ولقد وقع األختيار في هذه الدراسة على كل من )البريد اإللكتروني، غرف المحادثة، العروض    

المجانية( كأدوات إلستراتيجية التسويق الفيروسي إلكمال متطلبات هذه الدراسة كونها أكثر إستخداماً 

 وشهرةً في هذا المجال.
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  رابعاً: العناصر األساسية لنجاح التسويق الفيروسي:
 www.brightplace.org.uk: ة وهيناجح فيروسية تسويق إستراتيجية لوضع أساسيةك عدة عناصر هنا   

 .بدقة وبشكل منهجي له طيخطتمن ال، ولكن البد انه ال يحدث تلقائيا إقرارا .1
 يجب أن تتسم الرسالة الفيروسية بالمصداقية. .2
  .مختلف الفئات المستهدفةل الفيروسيةالرسالة  إيصال .3
 .من شخص الى آخر أن تنتقل بدقةاآلليات التي تجعل من السهل للرسائل  أيجاد .4

  :ستة عناصر مهمة وهي كما يأتي (Jensen & Hansen,2006:20) كل من و يضيف لها     
 .نتباهمن القيم المحدودة لجذب اإل تتضمن الرسالة الفيروسية عدداً  .1
 . اومحاكاته هايجعل من السهل نقل، مما ةسطرسالة مب .2
 . ر إلى كبير جدً بسهولة من حجم صغي أن تتحول الرسالة الفيروسية كد من انه يمكنأتال .3
والسلوك مشتركة الدوافع ال نسانيةاإلمزايا المن  يجب أن تتضمن الرسالة الفيروسية بعض .4

 الخ(.  اً ، شعبي محبوباً ،  اً يكون بارد أن)الرغبة في 
 .الزبائناالتصال الموجودة بين  في شبكات الفيروسية اعة الرسالةزر .5
 .أخرىفي مواقع  الفيروسية زراعة الرسالة  .6

ل يحتم الزبائنالمرسلة إلى الرسائل  إن ترتكز علىإن إستراتيجية التسويق الفيروسي فضالً عن ذلك ف   
تعزيز االسم التجاري من نين المعل بإمكان إنهحتى … مالء ،أو ز ، ومعارف أصدقاءترسل الى  أن

: الرسالة التي  هدينامكيظاهرة  بأنه التسويق الفيروسيلذلك يعبر عن  آخرين. أناسخالل وسيط من 
التسويق فإن يتحدث عنه. وعالوة على ذلك ،  أو أليهالمرسل الذي سيرسل تنتج رد فعل من جانب  تبعث

وشبكة االنترنت ،  لفيديو ،وشرائط اة، ضحكمال الصور )مثل الفكاهة ىيمكن أن يلجأ إل الفيروسي
 طبيعة عالنإن اإل الخدمة ، حتى لو أوبالطبع تعزيز مبيعات المنتج  هو دائما والهدف النهائي…(. و

 الفور. االسم التجاري ال يخرج على أوالرسالة  عن
توحي إلى  فيروسي""ال إن تسميتكما  ،فعالة جداً  الفيروسية الحمالت التسويقية فإن بصورة عامةو     
 .( Legality of viral marketing, 2006: 2) الوب  بالنهايةكون توبسرعة لهرمي شكل نتشر في ترسالة إن ال
ؤثر بشكل رئيس على انتشار الفيروس ومما تجدر اإلشارة أليه، هو وجود ثمان متغيرات أساسية ت     

 ( أدناه.1وكما موضح في الجدول ) (  Godin 's 8تسمى )
 

 التسويقي المتغيرات التي تؤثر على انتشار الفيروس (1الجدول )

 
 (Skrob,2005:10)المصدر: 

 :التسويق الفيروسيفوائد خامساً: 
 (Jensen & Hansen,2006:19)  يمكن وضع أهم فوائد التسويق الفيروسي باآلتي:  

ستخدمي شبكة م إن إذ اإلنترنت،  ىعل اعتمادههو  التسويق الفيروسيفي  أساسيعنصر  (1
 ، وهذام الرسالة يأخذ شكل توصيةان تقدي، ووالمعارف األصدقاءالى  يوصلون رسائلت االنترن
 التوصيات من قدرا أكبر من الثقة في محتوى الرسالةو للمتلقي اكبر بكثير له قيمة سيكون

ر مهم على ، هذا يعني إن للثقة في التسويق الفيروسي دوالتقليدية التسويقعبر وسائل  المستلمة
إعتبار إن الرسالة جاءت من شخص مقرب ويمكن الثقة به لذلك هذه التوصية تعد وثيقة يمكن 

 االعتماد عليها وأيضاً ستحفز المتلقي إلرسالها إلى أشخاص آخرين يثقون ويثق بهم. 

http://www.brightplace.org.uk/
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لذلك في كثير من  ،إلكترونيةترويجية  عبر حمالت تتم الفيروسيالتسويق إن إستراتيجية  (2
 للحمالت األخرىالمزايا ومن في عملية الشراء.  الزبائن ىعل مباشر تأثيرهناك  نألحياا

من  أوسعوعة اكبر يمكن ان تنتشر بسر الرسالة إنهو الترويجية الخاصة بالتسويق الفيروسي 
 لتسويق. التقليدية ل الحمالت الترويجية

التوصيات استنساخ  ئنازبيمكن لللذا  قائم على التكنولوجيا، التسويق الفيروسي بما إن (3
أسرع  السرعة قدر كبير منلى الفور ومع الى عدد ال حصر له من الناس ع ونقلها والمعلومات

 ، وال تأخذ حيزاً من الوقت أو الكلفة أو الجهد.للتسويق التقليدية األساليبمن 
، وفي دةمستهدفة جديللوصول الى فئات  اً يعد مفيدم موالع الفيروسي على التسويقوأخيراً، إن  (4

 المستقبل يمكن كسب هذه الفئات.
 :أهداف التسويق الفيروسي: سادساً 

( أدناه، والتي 5في الشكل ) يمكن وضع أهم األهداف التي تقف وراء تبني فكرة التسويق الفيروسي
 (Skrob,2005:9) ما يأتي:تتمثل ب
  .ائنالزبكسب  .1
  .ائنالزب أرضاء .2
  .الزبائنوالء   .3
 زبائن.بين ال شعبيةلادرجة   .4
 

 
 سيو( أهداف التسويق الفير5الشكل )

 المصدر: إعداد الباحثون.
    

( أعاله، بأن التسويق الفيروسي سيحقق مجموعة من األهداف متمثلًة بـكسب 5يتضح من الشكل )     
عن طريق األصدقاء  أو غير مباشرةهم زبائن جدد وهذا يتم بطريقة مباشرة من خالل التعامل مع

لمعارف وهذا الهدف سيحقق الرضا التام للزبائن عن منتجات المنظمة سواًء كانت سلع أو والزمالء وا
التجاري مما سيزيد من  االسمخدمات وهذا سيكون حلقة الوصل إلى والء الزبائن للعالمة التجارية أو 

 جمهور أو شعبية المنظمة. 
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  سابعاً: مزيج التسويق الفيروسي:
   Skrob)2005:13,-    (14روسي بما يأتي:يتمثل مزيج التسويق الفي    
  :المنتج -أ

لكتب ، مثل اغيرها اكثر من التسويق الفيروسيضل مع بشكل أف ئممنتجات معينة تتالهناك    
فضالً عن ذلك فإن  الكمبيوتر.  و برمجيات أجهزةالسفر من وكاالت والرحالت  المدمجة واألقراص

استقبال ي فة وظيفتها الرئيس من المنتجات الجديدة تتمثل تنوعةولدت مجموعة م قد االنترنتشبكة 
على  الخاصة بهم قعاموالبرمجيات تتيح للمستخدمين خلق  مثل: )االنترنت  عبرالمعلومات  إرسالو

، نظم الدعم، ومصارف البيانات ،ة الفيروساتامج مكافحبرو، امج التصفحوبرن، االنترنت
 ،.......وغيرها(.والبحث

األحيان تستخدم المنظمة منتجاً غير ملموساً مثل األفكار ومحاولة الترويج لفكرة معينة وفي بعض     
أو عراقنا أو آسيا سيل وذلك عن طريق إرسال رسالة معينة  mtcخاصة شركات اإلتصال كشركة 

 ًً والطلب من مستلمي هذه الرسالة تعميمها وخاصًة في األعياد والمناسبات الدينية مما يخلق دخالً
افياً إلى هذه الشركات، إذ إن كل زبون من الممكن أن يرسل هذه الفكرة إلى تسعة زبائن وهم إض

وثمانون زبوناً وهكذا، وهي بهذا تكون قد حققت الهدفين معاً االنتشار  ىأحد إلى بدورهم سيرسلونها
 السريع والربح الدائم. 

  السعر: -ب 
 أو الخدمات خالل تقديم المنتجاتمن  الزبائن يونعمقل  اديصطيحاولون أ االنترنت عبر المسوقين  

تهدف إل كسب زبائن محتملين من والتي   تعرف بـ" السعر المجاني" ستراتيجية، عن طريق إمجاناً 
 : تتمثلاألولىالخطوة ويتم تطبيق هذه اإلستراتيجية بإتباع خطوتين، . الممكن اإلستفادة منهم مستقبالً 

الى الغير.  هاعن أخبارعلى تمرير  والتي بدورها تشجع الزبائنكن تحميلها التي يم المجانيةالبرمجيات ب
لما كان الهدف من الخطوة  :الخطوة الثانية. بسرعة الزبائنة من وبذلك يمكن تحقيق قاعدة واسع

ما هي المنتجات لمعرفة  االنترنت موقع على شبكةالالزبون للعودة الى  هو أغراء األولىالمجانية 
عن طريق  الزبائنوتحقيق رضا ووالء  ن الهدف من الخطوة الثانية يتمثل في كسب، فإاألخرى

  الخدمات المكملة.
  :)التوزيع( المكان -ج
 عملية التوزيع ومكان إستهالك المنتجاتمكان  فإن لذا يحدث في شبكة االنترنت الفيروسي التسويق   

 شخص ولكل شخص أييها أل يصل وحةهي سوق مفت االلكترونيةالسوق . إن افتراضي تجري في سوق
 من  شيء مما يجعلال قد تكون أوتكاليف المعامالت  و كذلك تتميز بانخفاض .افيه ةكشارالم  حرية

 االفتراضي السوق ، ووفقاً لما تقدم يمكن القول إنزبونلل ةجاذبيعوامل ال احد أالفتراضيالسوق 
 وساعات العمل.  قيود المكان ترنتال تنطبق على سوق اإلن التكنولوجياوبفضل الحاسوب و
 الترويج: -د
 ، وفي الوقت نفسه بدور رائد في الترويج لمنتج أو لخدمة ما الزبونيقوم  التسويق الفيروسيفي    

وذلك عن طريق قيام الزبائن بالعمل الطوعي من حيث ال يشعرون  .خدمةال أوجدد للمنتج  زبائنكسب 
معينة إلى األهل واألصدقاء واألقرباء، وبهذا سيكون الزبون  رسالة إعالنية إيصالوذلك عن طريق 

محور العملية الترويجية و مرتكزاتها األساسية الذي تعول عليه المنظمات في إيصال رسالتها اإلعالنية 
 إلى جمهور الزبائن.    

 : خارطة الطريق الى التسويق الفيروسي:ثامناً 
مدخالً يسمى في تطبيق حمالت التسويق الفيروسي، ومن بينها هناك العديد من المداخل المستخدمة     

 قديمة الطراز تسويقالبذرة الكبرى، الذي يضم جميع أدوات التسويق الفيروسي مع وسائل  تسويق
التسويق الذي يتم  بطريقة تنتج نتائج يمكن توقعها بصورة إضافية من المداخل الفيروسية " التامة" مثل

الفيروسي المعياري على تشابه جزئي مع  ويبنى نموذج التسويق الزبائنين تناقله بصورة شفوية ب
ببذرة واحدة من األفراد الذين ينشرون رسالة من خالل  انتشار األمراض المعدية. حيث يفترض أن يبدأ

العدد المتوقع لألشخاص الجدد المصابين بالعدوى الناتجة من  نقل العدوى ألصدقائهم، حيث يسمى
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، حيث يعمل كل شخص، في 1( أكبر من R، حيث إن )Rاإلنتاج" أو ة " معدل إعادةفيروس واحد
الرسالة، على نشرها ألكثر من شخص تقليدي، يقوم بدوره بنقل العدوى، وهكذا، مما  المعدل، يقوم بتسلم

 .إلى نمو أسي في عدد األشخاص المتلقين للعدوى... وبالتالي حدوث وباء يؤدي
العادة.  تعتبر رسائل فاشلة في 1( أقل من Rالرسائل الفيروسية التي تحتوي على ) المقابل، فإن وفي    

مع عدد صغير من  ويعود ذلك ألن الحمالت الفيروسية المحضة، مثل انتشار المرض، يبدأ في العادة
ع وم . 1الوباء، أو نقطة الحسم  حاالت البذور وسرعان ما تتوقف عندما يتجاوز معدل إعادة إنتاجها حد

حيث يمكن للشركات، على خالف األمراض، أن  ذلك، فهناك تدفق مهم في التشابه الجزئي للوباء،
كبيرة بما يكفي،  وإذا كانت البذرة المبدئية . كثيرة محتملة تستخدم طرق اإلعالن التقليدية إلنشاء بذور

لتالي فإنها ستصل إلى ، فإن عملية التوقف ستتواصل ألجيال عديدة، وبا1أقل من  (R) حينها إذا كانت
 من األشخاص اإلضافيين. وإضافة إلى ذلك، ومن خالل التزويد بأدوات المشاركة الجماعية العديد

عليها، وهي نقطة  السهلة االستخدام، يمكن للمسوقين زيادة معدل إعادة إنتاج رسالتهم بدرجة يعتمد
من عدد الحاالت  كبيرة( يمكن أن تزيد وبصورة Rمهمة، حيث إن الزيادات الصغيرة في )

إعالناً تقليدياً بشراء شبكة إلكترونية، أو  وتخيل على سبيل المثال أن تقوم شركة إعالنات تنتج.اإلضافية
ين زبونإلكتروني أو استخدام قائمة بريد إلكتروني لالتصال ب توجيه مشاهدي التلفزيون إلى موقع

فإن الحملة ستنتج عدداً كبيراً من المحادثات،  النظر عن الطريقة المستخدمة، محتملين مباشرة. وبغض
 "، وهم األشخاص المهتمون بشكل كاف للنقر على إعالن عبر الشبكة أو رابط مدمج. وفي" N المسماة

       المشاهدين العادة، فإن هذا كل ما سيكون متوقعاً إنجازه، ولكن تخيل اآلن أن يصبح بإمكان هؤالء
 " Nالماضي،  ن بسهولة مع شخص آخر. وبكلمات أخرى، ما كان في" أن يشتركوا في اإلعال

يمكن من خاللها لألشخاص  الجمهور الكامل للرسالة أصبح كذلك البذرة الكبرى للحملة الفيروسية التي
الذين يمكن أن يرسلوها بدورهم إلى  الذين تمت إضافتهم حديثاً أن يرسلوا الرسالة إلى أصدقائهم،

تتقدم بصورة غير محدودة، وافتراض معدل إعادة إنتاج  لسماح لهذه العملية أنإن ا .أصدقائهم، وهكذا
ذي تم الوصول إليه الحسابية البسيطة تكشف عن أن العدد النهائي ال ، فإن بعض العمليات1ثابت أقل من 
، 1.5وهكذا، فإن أظهرت حملة على سبيل المثال معدل إعادة إنتاج يبلغ  N   1 – (R) سيكون تقريباً 

المكونة من  هذا يعني أن كل جيل يبلغ نصف حجم الجيل الذي سبقه، وحينها فإن البذرة المبدئية فإن
 2511سيمررونها إلى  عشرة آالف شخص ستمر إلى خمسة آالف متلق جديد، وهؤالء اآلالف الخمسة

د وهو ضعف العد ألف شخص، 21شخص إضافي، وهكذا، وفي النهاية، فإن المجموع النهائي سيبلغ 
تسويق البذرة الكبرى يفتقر إلى غموض  وعلى الرغم من أن فكرتنا عن . الذي بلغته الحملة التقليدية

بصورة مباشرة ويمكن أن يحسن مردودات اإلعالن بدرجة  التسويق الفيروسي الفعلي، إال أن تطبيقه يتم
يستخدم قوة األعداد الكبرى  وباألهمية نفسها، وألن تسويق البذرة الكبرى . يعتمد عليها وبتكلفة منخفضة

 العاديين، فإن نجاحه ال يعتمد على األشخاص المؤثرين أو أي أشخاص آخرين خاصين، لألشخاص
بالتوقع، أو من خالل،  وبالتالي، فإن بإمكان المديرين التوزيع من خالل التمرين غير المثمر المتعلق

  www.syriabusiness.org/modules.فكرة من األفكار المعدية التي ستحظى باالنتشار
 

 إدراك الزبون للقيمة: تاسعاً:
 مفهوم قيمة الزبون: -1

عالقات الزبون  إدارةالتوجه نحو  وبدأتباتت اغلب المنظمات تستخدم استراتيجيات مبتكرة ومتطورة     

بما يتالئم مع تقوية هذه العالقة بين الزبون والمنتج لذا عندما تفكر ا تصميمه وإعادةوبناء هذه العالقات 

 )العالق، اكده هذه المنظمات بالبقاء فال بد عليها ان تتجه نحو تسويق العالقة وهذا ما

( ان اغلب المنظمات التي تتبنى اتجاه تسويق العالقة سيؤدي الى بناء قيمة للزبون 1999:173،عبدليوال

والذي اشارالى سر زيادة   (woodruff,1997:139) كدهأ البقاء والنمو وايضا هذا ماتضمن لنفسها 

لبقاء طويل االمد للمنظمة في االسواق يتوقف على كيفية تبني استراتيجات قيمة الزبون وتعد ااالرباح و

 .التنافسيةهذه القيمة احد المصادر المهمة للميزة 

 

http://www.syriabusiness.org/modules
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 تعريف قيمة الزبون:  -2

ديد من التعاريف التي اوردها الباحثون في هذا المجال لذا سيتم التركيز على بعض التعاريف هنالك الع   

وهي الفرق بين قيمة الزبائن  (,32kotler,1994ومنها حيث عرفت قيمة الزبون كما جاء بها الباحث )

لقد نظرا  (2007:110،الربيعاوي)والذي يتفق مع  (woodruff,1997)اما  .الكليةالكلية وكلفة الزبائن 

بان قيمة الزبون تنطلق من تفضيالت الزبون أي بحثت النظرة المادية  أكدا إذ أكثرالى الموضوع بعمق 

وكذلك  األداءباعتبارها عملية تقويم الخصائص المنتج وخصائص  أيضاوتم التركيز  البحتة للموضوع ،

 النتائج التي تظهر من استعمال الزبون للمنتج.

ئد التي يحصل عليها الزبون نتيجة االزبون هي عملية مبادلة بين الفوحثون بان قيمة لذا يرى البا    

 آخرلمنتج معين مما تضيف اليه وقيمة وبين التكاليف التي يمكن ان يستعملها الزبون أي بمعنى  استخدامه

يتحملها نتيجة اتخاذ هي الفوائد التي يجنيها الزبون من اقتنائه هذا المنتج مطروحا فيها الكلف الكلية التي 

 القرار الشرائي بصدده.

 نماذج قيمة الزبون: -3

 سيتم التركيز على نموذج الدرسة هذه وفي النماذج التي تهتم بقيمة الزبون هنالك مجموعة من   

(Naumann,2002)  ( أدناه، 6والموضح في الشكل )لتسويق  يتفق تماماً مع المواقع المخصصة ألنه

ويحفزه على  ائريحث الز هامراعاة أن يكون كل ما في ففي هذه المواقع تتم، فيروسياً  أو الخدمة المنتج

ويتم  زبونتحويل الزائر إلى  من أجل فيها الكلمات هي أهم أداة تسويقية، وصياغة أو الخدمة شراء المنتج

عن  زبوننية للرسم الصورة الذهمن أجل  اليب اإلقناع المستخدمة في الموقعكلية على أس اإلعتماد أيضاً 

في الموقع يجب أن توحي بجودة  كل كلمة أو عنوان، أو جملة تكتبمراعاة أن  مع، أو الخدمة ذلك المنتج

يجب أن  و عن باقي حلول المنافسين، أو الخدمة ، وفوائده الكثيرة وأفضلية هذا المنتجأو الخدمة المنتج

 أو الخدمة بالمصداقية وحرفية المنتج يوحت، لكي اغير مبالغ فيهو ةدقيقو ةواضح هذه الكلمات كونت

http://www.aleqt.com.  

 

 
 إلدراك الزبون للقيمة  Naumann( نموذج 6الشكل )

 (.111:2007)الربيعاوي، المصدر:

http://www.aleqt.com/
http://www.aleqt.com/
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من تكون ت  Naumann( أعاله، يتضح إن أبعاد إدراك الزبون للقيمة وفقاً  لنموذج 6من الشكل )   

 :اآلتي

  جودة المنتج: -أ

الجودة ليست ابتكار العصر الحالي  إن على التعاريف بخصوص جودة المنتج وفضالً  و اآلراءتعددت     

 أيضاوهذا المصطلح له العديد من المفاهيم والمعاني وتعني الجودة  اإلنسانيةالحضارات  أقدمبل يمتد الى 

ما يدركه   أوفعرف الجودة هي تقديم حاجات الزبون  Dilworthا جاء المطابقة للمتطلبات والضمنية.لذ

يدركه  وان المنظمات التي ال تدرك احتياجات الزبون فهي مقدار ما .تؤثر على المبيعات النهائية ألنها

 .(Frazier& Greg,2002:262)الخدمة والتي تقابل توقعاته أوالزبون اتجاه السلعة 

  جودة الخدمة: -ب

نوعا ما من السلع وذلك بسبب طبيعة الخدمة  أصعبعملية تطبيق الجودة على الخدمات  تكون   

دد الرئيس هي المح المدركة وتعد جودة الخدمات المكونة المتوقعة و أيضاوخصائصها وصعوبة قياسها 

وهنالك العديد من النماذج التي يمكن من خاللها ( 1999:236)الصميدعي،ه عدم رضاأو لرضا الزبون 

كان الزبون يستهلك  إذاهو  األولشقين الشق  تأخذتحديد جودة الخدمة وهنا الجودة في الخدمات قد 

بعد  والشق الثاني هو خدمات ما رديئة أوذات جودة عاليه  بأنهايحكم عليها  أنالزبون مباشرة فيمكن 

عدم رضا  أوانعكاس رضا لها  أيضاتقدمها المنظمة بعد شراء المنتج من قبل الزبون  أنالبيع التي يمكن 

 لها وتتطابق موصفاته. إدراكهالزبون هذه الخدمة ومدى 

 سعر المنتج: -د

 رالتوي يمكون ان تعرقول عمليوة بيوع منوتج معوين باعتبوار السوع قد يكوون السوعر احود المحوددات األساسوية   

كوان السوعر  إذاإموا كان منخفض قد يتبادر الى ذهن الزبوون بوان المنوتج ردل النوعيوة  فإذاسالح ذو حدين 

متعووددة مون شووراء هوذا المنووتج بسوبب مسووتويات الودخول المتدنيووة للزبوائن وبالتووالي  قود يمنووع شورائحمرتفوع 

السوعر  أسواسستكون هنالك مفاضلة بين السعر والجودة ويكون القرار النهائي  لشوراء القيموة يعتمود علوى 

يعد السعر احد األركان األساسية لنجاح وتسوويق  السلع المنافسة لذا أسعارالخاص بالمنتج مع المقارنة مع 

 منتجات المنظمة وأثر ذلك على إدراك القيمة من قبل الزبون وفقا للسعر المحدد للمنتج.

 الصورة الذهنية: -ج

هار عن المنتجات التوي تقودمها لودى تصوور الزبوون ويجوب أن على المنظمة أن تصنع نوع من االنبالبد   

لهذا المنتج هي مقبولة وجيدة وهنالك صورة حسنة لهذا المنتج وفيه نوع من اإلثارة تكون الصورة الذهنية 

والرغبة الشديدة في البحث عنها. الى ذلك ال بد أن يضيف المنتج الى ذهنية الزبون عنصر المتعة وشعور 

ته فوي سود الفرد بالمتعة عنود اختفواء هوذا المنوتج دون غيوره وهوذا سويوفر للزبوون الراحوة النفسوية ومسواعد

 األشوياءحاجة معينة كانت ناقصة قبل حصوله على المنتج وبالتالي ستحقق له األمان واالطمئنان كول هوذه 

 ستزيد تفضيل هذا المنتج وسيكون صورة ذهنية حسنة عند الزبون ويحاول تكرار مرات الشراء بسبب ما

 .لقاه الزبون من تقبل لهذا المنتج في مخيلته

خدموة وسوعر المنوتج تكون قيمة الزبون حسب هذا النموذج من جودة المنتج وجوودة الت م،إستناداً لما تقد    

الزبوون للقيموة المحققوة مون  إدراكة  لدى الزبون وهذه العناصر كما تم ذكرها تحدد مودى والصورة الذهني

ات المحركوو ىاحوود األربعووة األركووان( وبالتووالي سووتكون هووذه 2007،113)الربيعوواوي ، أو الخدمووة المنووتج

يقتنيوه  أنالوذي يوروم  أو الخدموة الزبوون للقيموة التوي يمكون ان يحصول عليهوا فوي المنوتج ألدراك األساسية

وفوق وسوائل التسوويق وهوذا سويزيد مون  أو الخدموة عون هوذا المنوتج  اإلعوالنالى ذلك سوبق وان توم  أضف

خصصوت  وأيضواالمنظموة  وستزداد قيمته لديه بسوبب االهتموام المفورط مون أو الخدمة التمسك بهذا المنتج

تبنووي  أنوهووو المحافظووة علووى الزبووائن الحووالين  وكسووب زبووائن جوودد واسووتطاعت المنظمووة  آال آخوورهوودف 

 األفوورادتودخل فوي تصوورات  أنطوورق تسوويقية صوديقة تؤهلهوا  عنود ابتكارهوا هكوذا األمودعالقوات طويلوة 

 وتحسن صورة المنتج لديهم.
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 راسةللد تطبيقيالمبحث الثالث: اإلطار ال
 

 العينة حول متغيرات الدراسة: إجاباتأوالً: وصف 

أدوات إستراتيجية  اإلستبانةستمارة إض وتحليل البيانات التي تتضمنها تنص هذه الفقرة على عر   

( الخماسي، الذي Likertإذ تم إستخدام مقياس) التسويق الفيروسي ومتغيرات إدراك الزبون للقيمة،

أتفق تماماً، أتفق، ( لتتماثل مع حقل اإلجابات )1,2,3,4,5أ وزن فيه )يتوزع من أعلى وزن إلى أوط

( XW( على الترتيب. وقد تم إستخدام األوساط الحسابية الموزونة )محايد، ال أتفق، ال أتفق تماماً 

هذا من  النسجام في استجابات عينة البحث( للتعرف على مدى التجانس واiSDات المعيارية )اإلنحرافو

( كمعيار لقياس وتقييم درجة 3فقد تم اعتماد الوسط الحسابي الفرضي البالغ ) ما من جهة ثانيةأ، وجهة

 ، وكما يأتي: اإلستبانةاستجابات العينة، وذلك ضمن التقدير اللفظي ألوزان 

 :التسويق الفيروسي إستراتيجية أدواتعينة الدراسة حول  إجاباتوصف  -1

 :اإللكترونيالبريد  -1-1

في هذه الدراسة، وقد األول  المستقل ت إستراتيجية التسويق الفيروسي وهو يمثل المتغيريعد أحد أدوا    

هم للعناصر المكونة إدراكهم وفهمتضمن خمسة أسئلة موجهة إلى عينة الدراسة بهدف التعرف على مدى 

 ( أدناه.2كما موضح في الجدول )و، اإلستبانةحسب إجاباتهم على أسئلة إستمارة  له

 N=34وصف عناصر متغير  البريد اإللكتروني وفقاً إلجابات عينة الدراسة  (2الجدول)

 العناصر

  تكرار اإلجابات

الوسط 

الحسابي 

XW 

 

 اإلنحراف

المعياري 

SDi 
 

ق 
تف

أ
 ً ما

ما
ت

 

 
ق

تف
أ

 

يد
حا

م
ق 

تف
 أ
ال

ق  
تف

 أ
ال

 ً ما
ما

ت
 

X1 12 11 1 2 - 4.0882 .86577 

X2 9 12 11 2 - 3.8235 .90355 

X3 11 11 8 4 1 3.7353 1.10943 

X4 11 12 1 2 - 4.1765 .90355 

X5 2 7 11 9 1 3.1765 .75761 

 0.90798 3.8  المؤشر الكلي

 .اإللكترونيةن وفقاً لنتائج الحاسبة والمصدر: إعداد الباحث

الوسووط الحسووابي الموووزون العووام ، أن أعوواله (2يتضووح موون خووالل النتووائج النهائيووة الووواردة بالجوودول )

تبين أن الوسط الحسابي ، إذ (0.90798( وبانحراٍف معياري قدره )3.8بلغ ) قد (البريد اإللكتروني) رمتغيل

عود ت( البريد اإللكترونوي) عناصر متغير( وهذا يعني إن 3الموزون العام أكبر من الوسط الفرضي البالغ )

 متغيورلهوذا ال إدراكهوم، ويعوزى ذلوك إلوى ارتفواع مسوتوى من وجهوة نظورهم ألفراد عينة الدراسة واضحة

  إستراتيجية التسويق الفيروسي.المهمة في  تالمتغيراكونه من 

 :غرف المحادثة -1-2

في هذه الدراسة،  المستقل الثانيمثل المتغير ستراتيجية التسويق الفيروسي وهي تأدوات إ ىعد أحدت    

كهم وفهمهم للعناصر إدراخمسة أسئلة موجهة إلى عينة الدراسة بهدف التعرف على مدى  توقد تضمن

 ( أدناه.3كما موضح في الجدول )و، جاباتهم على أسئلة إستمارة اإلستبانةحسب إ االمكونة له
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 N=34وفقاً إلجابات عينة الدراسة  غرف المحادثة( وصف عناصر متغير  3الجدول)

 العناصر

  تكرار اإلجابات

الوسط 

الحسابي 

XW 

 

 اإلنحراف

المعياري 

SDi 
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أ

ما
ت

 ً ما
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ق  
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ت
 

X6 4 11 11 7 2 3.2059 1.09488 

X7 7 12 12 3 - 3.6765 .91189 

X8 13 11 8 2 - 4.0588 .95159 

X9 11 9 13 1 - 3.8235 .96830 

X10 9 12 9 2 2 3.7059 1.11544 

 1.00842 3.69412  المؤشر الكلي

 .اإللكترونيةتائج الحاسبة ن وفقاً لنوالمصدر: إعداد الباحث

الوسووط الحسووابي الموووزون العووام ، أن أعوواله (3يتضووح موون خووالل النتووائج النهائيووة الووواردة بالجوودول )

إذ تبووين أن الوسووط ، (1.00842( وبووانحراٍف معيوواري قوودره )3.69412بلووغ ) قوود (غوورف المحادثووة) متغيوورل

غوورف ) عناصوور متغيووروهووذا يعنووي إن  (3الحسووابي الموووزون العووام أكبوور موون الوسووط الفرضووي البووالغ )

 إدراكهومألفراد عينة الدراسة وفقاً لوجهة نظرهم، ويعزى ذلك إلى ارتفاع مسوتوى  واضحةعد ت( المحادثة

  إستراتيجية التسويق الفيروسي.المهمة في  تالمتغيراكونه من  متغيرلهذا ال

 العروض المجانية: -1-3

في هذه الدراسة،  المستقل الثالثمثل المتغير وسي وهي تستراتيجية التسويق الفيرأدوات إ ىعد أحدت    

إدراكهم وفهمهم للعناصر خمسة أسئلة موجهة إلى عينة الدراسة بهدف التعرف على مدى  توقد تضمن

 ( أدناه.3كما موضح في الجدول )و، اإلستبانةحسب إجاباتهم على أسئلة إستمارة  االمكونة له

 N=34وفقاً إلجابات عينة الدراسة  ض المجانيةالعرو( وصف عناصر متغير  4الجدول)

 العناصر

  تكرار اإلجابات

الوسط 

الحسابي 

XW 

 

 اإلنحراف

المعياري 

SDi 
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تف
أ

 ً ما
ما

ت
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ق  
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X11 9 8 8 6 3 3.4118 1.30541 

X12 7 13 12 2 - 3.7353 .86371 

X13 11 11 13 - - 3.9412 .85071 

X14 6 8 11 7 2 3.2353 1.18216 

X15 12 11 8 3 1 3.8529 1.10460 

 1.06132 3.6353  المؤشر الكلي

 .اإللكترونيةن وفقاً لنتائج الحاسبة والمصدر: إعداد الباحث

الوسووط الحسووابي الموووزون العووام ، أن أعوواله (3يتضووح موون خووالل النتووائج النهائيووة الووواردة بالجوودول )

إذ تبوين أن الوسووط ، (1.06132( وبوانحراٍف معيوواري قودره )3.6353بلوغ ) قوود (يوةالعوروض المجان) متغيورل

العوروض ) عناصور متغيور( وهوذا يعنوي إن 3الحسابي المووزون العوام أكبور مون الوسوط الفرضوي البوالغ )

 إدراكهومألفراد عينة الدراسة وفقاً لوجهة نظرهم، ويعزى ذلك إلى ارتفواع مسوتوى  واضحةعد ت( المجانية

  إستراتيجية التسويق الفيروسي.المهمة في  تالمتغيراكونه من  متغيراللهذا 
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أدوات بشوكٍل واضوح حوول تماماً و أن أفراد عينة الدراسة متفقون ونوبناًء على ما تقدم، اتضح للباحث

هذا يعنوي إنوه فوي حوال إسوتخدام هوذه األدوات مون قبول منظموات األعموال ، إستراتيجية التسويق الفيروسي

 .ت العراقية( سيحقق لها المحافظة على زبائنها الحاليين وإمكانية الحصول على الزبائن المرتقبين)الشركا
أدوات ) لمتغيووراتعينووة الدراسووة علووى المسووتوى العووام والتفصوويلي  إجابوواتبعوود االنتهوواء موون وصووف      

وقووف علوى أي مون هوذه لل ،أداة(، البد لنوا مون تحديود األهميوة النسوبية لكول إستراتيجية التسويق الفيروسي
للوقووف علوى  ذلك، وكوزاً أكثر من غيرها على مسوتوى عينوة المبحووثين مون جهوة ثانيوة تأخذ حي دواتاأل

 (.C.V) معامول االخوتالف ونالبواحث اسوتخدمولتحقيوق ذلوك  أخورى، أولويات اهتمام أفراد العينة مون جهوة
 أدناه. (5الجدول )كما موضح في و

  ألدوات إستراتيجية التسويق الفيروسي وفقاً لمعامل اإلختالفنتائج ترتيب األهمية النسبية  (1الجدول )

 األدوات ت
 

 XWالوسط الحسابي 

 

 SDiالمعياري  اإلنحراف

 

 الترتيب %  CVمعامل اإلختالف

 األول %238894 0.90798 3.8 البريد اإللكتروني 1

 الثاني %278297 1.00842 3.69412 غرف المحادثة 2

 الثالث %298194 1.06132 3.6353 العروض المجانية 3

 .اإللكترونيةن وفقاً لنتائج الحاسبة والمصدر: إعداد الباحث
 كأحود أدوات إسوتراتيجية التسوويق الفيروسوي البريود اإللكترونوي إنأعاله، ( 5الجدول )يظهر من نتائج    
علوى  )غرف المحادثوة، العوروض المجانيوة( كل من يليه حسب إجابات عينة البحث،أتي بالدرجة األولى ي

على منظمات األعمال )الشركات العراقية( التي تحاول تبني هوذه اإلسوتراتيجية أن  إن، وهذا يعني التوالي
 .تولي إهتماماً أكبر بهذه األداة

 :أبعاد إدراك الزبون للقيمة عينة الدراسة حول إجاباتوصف  -2

 :جودة المنتج -2-1

 تفي هذه الدراسة، وقد تضمنأبعاد إدراك الزبون للقيمة وهي تمثل المتغير التابع األول تعد أحدى     

إدراكهم وفهمهم للعناصر المكونة لها خمسة أسئلة موجهة إلى عينة الدراسة بهدف التعرف على مدى 

 ( أدناه.6كما موضح في الجدول )و، حسب إجاباتهم على أسئلة إستمارة اإلستبانة

 N=34وفقاً إلجابات عينة الدراسة  جودة المنتجف عناصر متغير  ( وص6الجدول)

 العناصر

  تكرار اإلجابات

الوسط 

الحسابي 

XW 

 

اإلنحراف 

المعياري 
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Y1 11 16 4 2 2 3.8824 1.09447 

Y2 8 11 12 3 - 3.7059 .93839 

Y3 9 11 9 4 2 3.5882 1.18367 

Y4 11 9 12 2 - 3.8529 .95766 

Y5 12 11 7 3 2 3.7941 1.20049 

 1.07494 3.7647  المؤشر الكلي

 ن وفقاً لنتائج الحاسبة اإللكترونية.والمصدر: إعداد الباحث

الوسووط الحسووابي الموووزون العووام ، أن أعوواله (6يتضووح موون خووالل النتووائج النهائيووة الووواردة بالجوودول )

أن الوسوووط الحسوووابي  ،(1.07494( وبوووانحراٍف معيووواري قووودره )3.7647بلوووغ ) قووود (ودة المنوووتججووو) متغيووورل

عوود ت( جووودة المنووتج) عناصوور متغيوور( وهووذا يعنووي إن 3الموووزون العووام أكبوور موون الوسووط الفرضووي البووالغ )

 غيورمتلهوذا ال إدراكهوموفقاً لوجهة نظرهم، ويعزى ذلك إلوى ارتفواع مسوتوى  ألفراد عينة الدراسة واضحة

  .إدراك الزبون للقيمةالمهمة في  تالمتغيراكونه من 
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 :سعر المنتج -2-2

في هذه الدراسة، وقد تضمن خمسة  الثانيمثل المتغير التابع يعد أحد أبعاد إدراك الزبون للقيمة وهو ي    

حسب  راكهم وفهمهم للعناصر المكونة لهإدأسئلة موجهة إلى عينة الدراسة بهدف التعرف على مدى 

 ( أدناه.7كما موضح في الجدول )و، اتهم على أسئلة إستمارة اإلستبانةإجاب

 N=34وفقاً إلجابات عينة الدراسة  المنتج سعر( وصف عناصر متغير  7الجدول)

 العناصر

  تكرار اإلجابات

الوسط 

الحسابي 

XW 

 

 اإلنحراف

المعياري 

SDi 

 
ق 

تف
أ

 ً ما
ما

ت
 

 
ق

تف
أ

 

يد
حا

م
ق 

تف
 أ
ال

ق  
تف

 أ
ال

 ً ما
ما

ت
 

Y6 8 9 9 6 2 384412 1821184 

Y7 7 11 12 4 1 381294 1811127 

Y8 7 12 9 4 2 381294 1813441 

Y9 8 11 11 1 - 386471 1811112 

Y10 12 11 7 3 2 387941 1821149 

 1.12171 3.58824  المؤشر الكلي

 .اإللكترونيةن وفقاً لنتائج الحاسبة والمصدر: إعداد الباحث

الوسووط الحسووابي الموووزون العووام ، أن أعوواله (7ج النهائيووة الووواردة بالجوودول )يتضووح موون خووالل النتووائ

إذ تبين أن الوسط الحسابي  ،(1.12171( وبانحراٍف معياري قدره )3.58824بلغ ) قد (المنتج سعر) متغيرل

عوود ت( المنووتج سووعر) عناصوور متغيوور( وهووذا يعنووي إن 3الموووزون العووام أكبوور موون الوسووط الفرضووي البووالغ )

 متغيورلهوذا ال إدراكهومألفراد عينة الدراسة وفقاً لوجهة نظرهم، ويعزى ذلك إلوى ارتفواع مسوتوى  ةواضح

  إدراك الزبون للقيمة.المهمة في  تالمتغيراكونه من 

 :الخدمةجودة  -2-3

 تفي هذه الدراسة، وقد تضمن لثالثتعد أحدى أبعاد إدراك الزبون للقيمة وهي تمثل المتغير التابع ا    

إدراكهم وفهمهم للعناصر المكونة لها لة موجهة إلى عينة الدراسة بهدف التعرف على مدى خمسة أسئ

 ( أدناه.2كما موضح في الجدول )و، حسب إجاباتهم على أسئلة إستمارة اإلستبانة

 N=34وفقاً إلجابات عينة الدراسة  خدمةجودة ال( وصف عناصر متغير  8الجدول)

 العناصر

  تكرار اإلجابات

الوسط 

لحسابي ا

XW 

 

 اإلنحراف

المعياري 

SDi 

 
ق 

تف
أ

 ً ما
ما

ت
 

 
ق

تف
أ

 

يد
حا

م
ق 

تف
 أ
ال

ق  
تف

 أ
ال

 ً ما
ما

ت
 

Y11 9 16 6 3 - 3.7941 1.20049 

Y12 12 11 9 2 - 3.9118 .90009 

Y13 7 12 11 3 1 3.9706 .93696 

Y14 13 11 8 2 1 3.5882 .98835 

Y15 9 12 11 3 - 3.9412 1.07142 

 1.01946 3.84118  المؤشر الكلي

 .اإللكترونيةن وفقاً لنتائج الحاسبة والمصدر: إعداد الباحث

 متغيرالوسط الحسابي الموزون العام ل، أن أعاله (2يتضح من خالل النتائج النهائية الواردة بالجدول )     

لحسابي إذ تبين أن الوسط ا، (1.01946( وبانحراٍف معياري قدره )3.84118بلغ ) قد (لخدمةجودة ا)

عد ت( خدمةجودة ال) عناصر متغير( وهذا يعني إن 3الموزون العام أكبر من الوسط الفرضي البالغ )
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 متغيرلهذا ال إدراكهمألفراد عينة الدراسة وفقاً لوجهة نظرهم، ويعزى ذلك إلى ارتفاع مستوى  واضحة

  إدراك الزبون للقيمة.المهمة في  تالمتغيراكونه من 

 :الصورة الذهنية -2-4

 تفي هذه الدراسة، وقد تضمن مة وهي تمثل المتغير التابع الرابعتعد أحدى أبعاد إدراك الزبون للقي    

إدراكهم وفهمهم للعناصر المكونة لها خمسة أسئلة موجهة إلى عينة الدراسة بهدف التعرف على مدى 

 ( أدناه.9كما موضح في الجدول )و، حسب إجاباتهم على أسئلة إستمارة اإلستبانة

 N=34وفقاً إلجابات عينة الدراسة  الصورة الذهنية( وصف عناصر متغير  9الجدول)

 العناصر

  تكرار اإلجابات

الوسط 

الحسابي 

XW 

 

 اإلنحراف

المعياري 

SDi 

 
ق 

تف
أ

 ً ما
ما

ت
 

 
ق

تف
أ

 

يد
حا

م
ق 

تف
 أ
ال

ق  
تف

 أ
ال

 ً ما
ما

ت
 

Y16 12 11 9 2 1 3.8824 1.06642 

Y17 11 12 9 3 - 3.8529 .95766 

Y18 14 11 7 3 - 4.0294 .99955 

Y19 8 11 11 4 - 3.6765 .97610 

Y20 12 9 11 2 1 3.8529 1.07682 

 1.01531 3.85882  المؤشر الكلي

 .اإللكترونيةن وفقاً لنتائج الحاسبة والمصدر: إعداد الباحث

لموووزون العووام الوسووط الحسووابي ا، أن أعوواله (9يتضووح موون خووالل النتووائج النهائيووة الووواردة بالجوودول )

إذ تبووين أن الوسووط ، (1.01531( وبووانحراٍف معيوواري قوودره )3.85882بلووغ ) قوود (الصووورة الذهنيووة) متغيوورل

الصووورة ) عناصوور متغيوور( وهووذا يعنووي إن 3الحسووابي الموووزون العووام أكبوور موون الوسووط الفرضووي البووالغ )

 إدراكهوملوك إلوى ارتفواع مسوتوى ألفراد عينة الدراسة وفقاً لوجهة نظرهم، ويعوزى ذ واضحةعد ت( الذهنية

  إدراك الزبون للقيمة.المهمة في  تالمتغيراكونه من  متغيرلهذا ال

أبعواد بشوكٍل واضوح حوول تمامواً و أن أفراد عينة الدراسوة متفقوون ونوبناًء على ما تقدم، اتضح للباحث

سوتخدام إسوتراتيجيات هوذا يعنوي إنوه علوى منظموات األعموال )الشوركات العراقيوة( إ، إدراك الزبوون للقيموة

 مناسبة تمكنها من تحقيق هذه األبعاد.
أبعواد إدراك ) لمتغيوراتعينة الدراسة على المستوى العام والتفصويلي  إجاباتبعد االنتهاء من وصف      

يتوأثر أكثور مون  بعوادالوقوف على أي مون هوذه األ ،بعدالبد من تحديد األهمية النسبية لكل  الزبون للقيمة(،
للوقووف علوى أولويوات اهتموام أفوراد  تطبيوق إسوتراتيجية التسوويق الفيروسوي مون جهوة، وكوذلك غيره عند

الجودول كموا موضوح فوي و (CV) معامل االختالف ونالباحث استخدم، ولتحقيق ذلك أخرى العينة من جهة
 أدناه. (10)

  عامل اإلختالفألبعاد إدراك الزبون للقيمة وفقاً لمنتائج ترتيب األهمية النسبية  (11الجدول )

 األبعاد ت
 

 XWالوسط الحسابي 

 

 SDiاإلنحراف المعياري 

 

 الترتيب % CV معامل اإلختالف

 الثالث %288113 1.07494 3.7647 جودة المنتج 1

 الرابع %318261 1.12171 3.58824 سعر المنتج 2

 الثاني %268141 1.01946 3.84118 جودة الخدمة 3

 األول %268311 1.01531 3.85882 الصورة الذهنية 4

 .اإللكترونيةن وفقاً لنتائج الحاسبة والمصدر: إعداد الباحث

لها تأثير كبير على بعد  أدوات إستراتيجية التسويق الفيروسي إن اله،أع (10الجدول )يظهر من نتائج     

يه كل من )جودة الخدمة، جودة الصورة الذهنية كأحد أبعاد إدراك الزبون للقيمة إذ أحتل المرتبة األولى يل
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تستطيع عن منظمات األعمال )الشركات العراقية(  إن، وهذا يعني المنتج، سعر المنتج( على التوالي

 طريق إستراتيجية التسويق الفيروسي خلق قيمة مدركة للزبون.

 ثانياً: اختبار فرضيات الدراسة:

)هنالك عالقة أرتباط بين أدوات إستراتيجية  والتي مفادهاللتأكد من صحة وثبوت الفرضية الرئيسة    
وإثبات  ربعةن اختبار الفرضيات الفرعية األالبد مالتسويق الفيروسي وأبعاد إدراك الزبون للقيمة(، 

 صحتها وكما يأتي: 
 اختبار الفرضية الفرعية األولى::1

 وجودة المنتج.  إللكترونيبين البريد ا : عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنويةH)0(فرضية العـدم 
 وجودة المنتج.  البريد اإللكترونيبين د عالقة ارتباط ذات داللة معنوية جوت: H)1(فرضية الوجود 

من عودم قبولهوا، البود مون اختبوار معوامالت االرتبواط البسويط، والوواردة  ومن أجل قبول الفرضية أعاله   

 (.11بالجدول )

 الفرعية األولى الفرضية اختبار( نتائج 11الجدول )

 جودة المنتج       

 

  البريد اإللكتروني

 

Y1 Y2   Y3 Y4 Y5 

 ( الجدوليةtقيمة )

R 0.894* 0.879* 0.923* 0.887* 0.912* 5% 

 28313 38811 38291 48114 38192 38411 ( المحسوبةtقيمة )

 النتيجة )القرار(

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

وى المست

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

 درجة الثقة

95% 

 8اإللكترونيةوفقاً لنتائج الحاسبة  الباحثونالمصدر: أعداد 

 (8%5*( تعني إن معامالت االرتباط معنوية عند مستوى ))
 28313الجدولية البالغوة (t) قيم  المحسوبة هي أكبر من (t)، إن قيم أعاله (11يتضح من نتائج الجدول )   

د عالقة ارتباط ذات جوتمما يستدل على  H)0(ضية العدم وهذا يعني رفض فر (5%)مستوى معنوية  عند

 .بين البريد اإللكتروني وجودة المنتجداللة معنوية 
 :ثانيةاختبار الفرضية الفرعية ال:2

 بين البريد اإللكتروني وسعر المنتج.  : عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنويةH)0(فرضية العـدم 
 بين البريد اإللكتروني وسعر المنتج. ة ارتباط ذات داللة معنوية د عالقجوت: H)1(فرضية الوجود 

من عودم قبولهوا، البود مون اختبوار معوامالت االرتبواط البسويط، والوواردة  ومن أجل قبول الفرضية أعاله   

 (.12بالجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 ثانيةالفرضية الفرعية ال اختبار( نتائج 12الجدول )

 سعر المنتج      

 

  لكترونيالبريد اإل

 

Y6 Y7   Y8 Y9 Y10 

 ( الجدوليةtقيمة )

R 0.906* 0.892* 0.902* 0.894* 0.912* 5% 

 28313 38811 38411 38618 38417 38811 ( المحسوبةtقيمة )

 النتيجة )القرار(

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

نوية عند مع

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

 درجة الثقة

95% 

 8اإللكترونيةج الحاسبة وفقاً لنتائ الباحثونالمصدر: أعداد 

 (8%5*( تعني إن معامالت االرتباط معنوية عند مستوى )) 
 28313الجدولية البالغوة (t) قيم  المحسوبة هي أكبر من (t)إن قيم ، أعاله (12يتضح من نتائج الجدول )   

اط ذات د عالقة ارتبجوتمما يستدل على  H)0(وهذا يعني رفض فرضية العدم  (5%)مستوى معنوية  عند

 .بين البريد اإللكتروني وسعر المنتجداللة معنوية 
 :ثالثةاختبار الفرضية الفرعية ال:3

 بين البريد اإللكتروني وجودة الخدمة.  : عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنويةH)0(فرضية العـدم 
 وني وجودة الخدمةبين البريد اإللكترد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية جوت: H)1(فرضية الوجود 

من عودم قبولهوا، البود مون اختبوار معوامالت االرتبواط البسويط، والوواردة  ومن أجل قبول الفرضية أعاله   

 (.13بالجدول )

 ثالثةالفرضية الفرعية ال اختبار( نتائج 13الجدول )

 جودة الخدمة      

 

  البريد اإللكتروني

 

Y11 Y12   Y13 Y14 Y15 

 ( الجدوليةtقيمة )

R 0.895* 0.892* 0.874* 0.885* 0.905* 5% 

 28313 38684 38292 38164 38417 38471 ( المحسوبةtقيمة )

 النتيجة )القرار(

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

ت داللة وذا

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

 درجة الثقة

95% 

 8اإللكترونيةوفقاً لنتائج الحاسبة  الباحثونالمصدر: أعداد 

 (8%5باط معنوية عند مستوى )*( تعني إن معامالت االرت) 
 28313الجدولية البالغة (t) قيم  المحسوبة هي أكبر من (t)إن قيم ، أعاله (13يتضح من نتائج الجدول )    

د عالقة ارتباط ذات جوتمما يستدل على  H)0(وهذا يعني رفض فرضية العدم  (5%)مستوى معنوية  عند

 .الخدمةبين البريد اإللكتروني وجودة داللة معنوية 
 :رابعةاختبار الفرضية الفرعية ال:3

بين البريد اإللكتروني والصورة  : عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنويةH)0(فرضية العـدم 

 الذهنية. 
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 بين البريد اإللكتروني والصورة الذهنية.د عالقة ارتباط ذات داللة معنوية جوت: H)1(فرضية الوجود 
من عودم قبولهوا، البود مون اختبوار معوامالت االرتبواط البسويط، والوواردة  أعاله ومن أجل قبول الفرضية   

 (.13بالجدول )

 رابعةالفرضية الفرعية ال اختبارالجدول )( نتائج 

 الصورة الذهنية      

 

  البريد اإللكتروني

 

Y16 Y17   Y18 Y19 Y20 

 ( الجدوليةtقيمة )

R 0.895* 0.901* 0.876* 0.886* 0.898* 5% 

 28313 38134 38319 38191 38197 38471 ( المحسوبةtقيمة )

 النتيجة )القرار(

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

قة توجد عال

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

 درجة الثقة

95% 

 8اإللكترونيةوفقاً لنتائج الحاسبة  الباحثونالمصدر: أعداد 

 (8%5*( تعني إن معامالت االرتباط معنوية عند مستوى )) 

 28313الجدولية البالغة (t) قيم  المحسوبة هي أكبر من (t)إن قيم ، أعاله (13تائج الجدول )يتضح من ن   

د عالقة ارتباط ذات جوتمما يستدل على  H)0(وهذا يعني رفض فرضية العدم  (5%)مستوى معنوية  عند

 .بين البريد اإللكتروني وجودة الخدمةداللة معنوية 
 :لخامسةاختبار الفرضية الفرعية ا:5

 وجودة المنتج.  غرف المحادثةبين  : عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنويةH)0(فرضية العـدم 
 وجودة المنتج.  غرف المحادثةبين د عالقة ارتباط ذات داللة معنوية جوت: H)1(فرضية الوجود 

لبسويط، والوواردة من عودم قبولهوا، البود مون اختبوار معوامالت االرتبواط ا ومن أجل قبول الفرضية أعاله   

 (.15بالجدول )

 لخامسةالفرضية الفرعية ا اختبار( نتائج 11الجدول )

 جودة المنتج       

 

 غرف المحادثة

 

Y1 Y2   Y3 Y4 Y5 

 ( الجدوليةtقيمة )

R 0.8758* 0.9148* 0.9266* 0.919* 0.911* 5% 

 28313 38826 48137 48267 38923 38143 ( المحسوبةtقيمة )

 )القرار(النتيجة 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

 درجة الثقة

95% 

 8اإللكترونيةوفقاً لنتائج الحاسبة  الباحثونالمصدر: أعداد 

 (8%5*( تعني إن معامالت االرتباط معنوية عند مستوى )) 

 28313الجدولية البالغة (t) قيم  المحسوبة هي أكبر من (t)إن قيم ، أعاله (15يتضح من نتائج الجدول )    

د عالقة ارتباط ذات جوتمما يستدل على  H)0(وهذا يعني رفض فرضية العدم  (5%)مستوى معنوية  عند

 .وجودة المنتج غرف المحادثةبين داللة معنوية 
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 :سادسةاختبار الفرضية الفرعية ال:6

 وسعر المنتج.  المحادثة غرفبين  : عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنويةH)0(فرضية العـدم 
 وسعر المنتج.  غرف المحادثةبين د عالقة ارتباط ذات داللة معنوية جوت: H)1(فرضية الوجود 

من عودم قبولهوا، البود مون اختبوار معوامالت االرتبواط البسويط، والوواردة  ومن أجل قبول الفرضية أعاله   

 (.16بالجدول )

 السادسةة الفرضية الفرعي اختبار( نتائج 16الجدول )

 سعر المنتج      

 

 غرف المحادثة

 

Y6 Y7   Y8 Y9 Y10 

 ( الجدوليةtقيمة )

R 0.9224* 0.9066* 0.9194* 0.9074* 0.911* 5% 

 28313 38826 38739 48148 38721 48136 ( المحسوبةtقيمة )

 النتيجة )القرار(

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

وجد عالقة ت

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

 درجة الثقة

95% 

 8اإللكترونيةوفقاً لنتائج الحاسبة  الباحثونالمصدر: أعداد 

 (8%5*( تعني إن معامالت االرتباط معنوية عند مستوى )) 
 28313الجدولية البالغة (t) قيم  المحسوبة هي أكبر من (t)إن قيم  ،أعاله (16يتضح من نتائج الجدول )    

د عالقة ارتباط ذات جوتمما يستدل على  H)0(دم وهذا يعني رفض فرضية الع (5%)مستوى معنوية  عند

 .وسعر المنتج غرف المحادثةبين داللة معنوية 
 :السابعةاختبار الفرضية الفرعية :7

 وجودة الخدمة.  غرف المحادثةبين  : عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنويةH)0(فرضية العـدم 
 وجودة الخدمة غرف المحادثةبين ة معنوية د عالقة ارتباط ذات داللجوت: H)1(فرضية الوجود 

من عودم قبولهوا، البود مون اختبوار معوامالت االرتبواط البسويط، والوواردة  ومن أجل قبول الفرضية أعاله   

 (.17بالجدول )

 السابعةالفرضية الفرعية  اختبار( نتائج 17الجدول )

 جودة الخدمة      

 

 غرف المحادثة

 

Y11 Y12   Y13 Y14 Y15 

 ( الجدوليةt)قيمة 

R 0.8958* 0.9132* 0.9096* 0.9134* 0.922* 5% 

 28313 48124 38886 38779 38877 38471 ( المحسوبةtقيمة )

 النتيجة )القرار(

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

قة توجد عال

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

 درجة الثقة

95% 

 8اإللكترونيةوفقاً لنتائج الحاسبة  الباحثونالمصدر: أعداد 

 (8%5عني إن معامالت االرتباط معنوية عند مستوى )*( ت) 
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الجدوليووة البالغووة (t) قويم  المحسوووبة هوي أكبوور موون (t)إن قويم ، أعوواله (12يتضوح موون نتوائج الجوودول )     

د عالقووة جووتمموا يسووتدل علوى  H)0(وهووذا يعنوي رفوض فرضووية العودم  (5%)مسوتوى معنويوة  عنود 28313

 .وجودة الخدمة المحادثة غرفبين ارتباط ذات داللة معنوية 

 :ثامنةاختبار الفرضية الفرعية ال:3

 والصورة الذهنية.  غرف المحادثةبين  : عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنويةH)0(فرضية العـدم 
 والصورة الذهنية. غرف المحادثةبين د عالقة ارتباط ذات داللة معنوية جوت: H)1(فرضية الوجود 

من عودم قبولهوا، البود مون اختبوار معوامالت االرتبواط البسويط، والوواردة  لفرضية أعالهومن أجل قبول ا   

 (.19بالجدول )

 الثامنةالفرضية الفرعية  اختبار( نتائج 19الجدول )

 الصورة الذهنية      

 

 غرف المحادثة

 

Y16 Y17   Y18 Y19 Y20 

 ( الجدوليةtقيمة )

R 0.9176* 0.918* 0.9106* 0.9128* 0.9224* 5% 

 28313 48136 38811 38816 48119 38998 ( المحسوبةtقيمة )

 النتيجة )القرار(

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

وجد عالقة ت

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

 درجة الثقة

95% 

 8اإللكترونيةوفقاً لنتائج الحاسبة  الباحثونالمصدر: أعداد 

 (8%5*( تعني إن معامالت االرتباط معنوية عند مستوى )) 
 28313الجدولية البالغة (t) قيم  المحسوبة هي أكبر من (t)إن قيم  ،أعاله (19ضح من نتائج الجدول )يت     

د عالقة ارتباط ذات جوتمما يستدل على  H)0(وهذا يعني رفض فرضية العدم  (5%)مستوى معنوية  عند

 .وجودة الخدمة غرف المحادثةداللة معنوية 
 :لتاسعةاختبار الفرضية الفرعية ا:9

 بين العروض المجانية وجودة المنتج.  : عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنويةH)0(فرضية العـدم 
 بين العروض المجانية وجودة المنتج. د عالقة ارتباط ذات داللة معنوية جوت: H)1(فرضية الوجود 

اط البسويط، والوواردة من عودم قبولهوا، البود مون اختبوار معوامالت االرتبو ومن أجل قبول الفرضية أعاله   

 (.20بالجدول )

 التاسعةالفرضية الفرعية  اختبار( نتائج 21الجدول )

 جودة المنتج       

 

 العروض المجانية

 

Y1 Y2   Y3 Y4 Y5 

 ( الجدوليةtقيمة )

R 0.8576* 0.9168* 0.9208* 0.9318* 0.9156* 5% 

 28313 38928 48446 48189 38976 28888 ( المحسوبةtقيمة )

 النتيجة )القرار(

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة وذات 

داللة معنوية 

عند المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة وذات 

داللة معنوية 

عند المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة وذات 

داللة معنوية 

عند المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة وذات 

داللة معنوية 

عند المستوى 

(5%) 

جد عالقة تو

ارتباط 

موجبة وذات 

داللة معنوية 

عند المستوى 

(5%) 

 درجة الثقة

95% 

 8اإللكترونيةوفقاً لنتائج الحاسبة  الباحثونالمصدر: أعداد 

 (8%5*( تعني إن معامالت االرتباط معنوية عند مستوى )) 
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 28313الجدولية البالغوة (t) قيم  نالمحسوبة هي أكبر م (t)إن قيم ، أعاله (20يتضح من نتائج الجدول )   

د عالقة ارتباط ذات جوتمما يستدل على  H)0(وهذا يعني رفض فرضية العدم  (5%)مستوى معنوية  عند

 .بين العروض المجانية وجودة المنتجداللة معنوية 
 :العاشرةاختبار الفرضية الفرعية :10

 بين العروض المجانية وسعر المنتج.  عنوية: عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة مH)0(فرضية العـدم 
 بين العروض المجانية وسعر المنتج. د عالقة ارتباط ذات داللة معنوية جوت: H)1(فرضية الوجود 

من عودم قبولهوا، البود مون اختبوار معوامالت االرتبواط البسويط، والوواردة  ومن أجل قبول الفرضية أعاله   

 (.21بالجدول )

 العاشرةالفرضية الفرعية  تباراخ( نتائج 21الجدول )

 سعر المنتج      

 

 العروض المجانية

 

Y6 Y7   Y8 Y9 Y10 

 ( الجدوليةtقيمة )

R 0.9262* 0.9082* 0.913* 0.914* 0.9156* 5% 

 28313 38944 38912 38876 38718 48211 ( المحسوبةtقيمة )

 النتيجة )القرار(

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة وذات 

ية داللة معنو

عند المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة وذات 

داللة معنوية 

عند المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة وذات 

داللة معنوية 

عند المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة وذات 

داللة معنوية 

عند المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة وذات 

داللة معنوية 

عند المستوى 

(5%) 

 درجة الثقة

95% 

 8اإللكترونيةوفقاً لنتائج الحاسبة  الباحثونالمصدر: أعداد 

 (8%5*( تعني إن معامالت االرتباط معنوية عند مستوى ))
الجدوليووة البالغووة (t) قوويم  المحسوووبة هووي أكبوور موون (t)، إن قوويم أعوواله (21يتضووح موون نتووائج الجوودول )   

د عالقوة جووتمموا يسوتدل علوى  H)0(ذا يعني رفوض فرضوية العودم وه (%1)مستوى معنوية عند  (4.541)

 .سعر المنتجالعروض المجانية وبين ارتباط ذات داللة معنوية 
 :لحادية عشرااختبار الفرضية الفرعية :11

 وجودة الخدمة.  العروض المجانيةبين  : عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنويةH)0(فرضية العـدم 
 وجودة الخدمةالعروض المجانية بين د عالقة ارتباط ذات داللة معنوية جوت: H)1(فرضية الوجود 

من عودم قبولهوا، البود مون اختبوار معوامالت االرتبواط البسويط، والوواردة  ومن أجل قبول الفرضية أعاله   

 (.22بالجدول )

 الحادية عشرالفرضية الفرعية  اختبار( نتائج 22الجدول )

 جودة الخدمة      

 

 عروض المجانيةال

 

Y11 Y12   Y13 Y14 Y15 

 ( الجدوليةtقيمة )

R 0.8908* 0.925* 0.9014* 0.908* 0.9298* 5% 

 28313 48371 38713 38616 48216 38391 ( المحسوبةtقيمة )

 النتيجة )القرار(

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة وذات 

داللة معنوية 

عند المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

ذات موجبة و

داللة معنوية 

عند المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة وذات 

داللة معنوية 

عند المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة وذات 

داللة معنوية 

عند المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة وذات 

داللة معنوية 

عند المستوى 

(5%) 

 درجة الثقة

95% 

 8اإللكترونيةوفقاً لنتائج الحاسبة  الباحثونالمصدر: أعداد 

 8(8%5*( تعني إن معامالت االرتباط معنوية عند مستوى )) 
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الجدوليوة البالغوة (t) قويم  المحسووبة هوي أكبور مون (t)إن قويم ، أعواله (22يتضوح مون نتوائج الجودول )

عالقووة  دجووتمموا يسووتدل علوى  H)0(وهووذا يعنوي رفوض فرضووية العودم  (5%)مسوتوى معنويوة  عنود 28313

 .وجودة الخدمة العروض المجانيةبين ارتباط ذات داللة معنوية 
 :الثانية عشراختبار الفرضية الفرعية :12

 والصورة الذهنية.  العوض المجانيةبين  : عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنويةH)0(فرضية العـدم 
 والصورة الذهنية. العروض المجانية بيند عالقة ارتباط ذات داللة معنوية جوت: H)1(فرضية الوجود 

من عودم قبولهوا، البود مون اختبوار معوامالت االرتبواط البسويط، والوواردة  ومن أجل قبول الفرضية أعاله   

 (.23بالجدول )

 الثانية عشرالفرضية الفرعية  اختبار( نتائج 23الجدول )

 الصورة الذهنية      

 

 العروض المجانية

 

Y16 Y17   Y18 Y19 Y20 

 ( الجدوليةtقيمة )

R 0.9216* 0.9276* 0.9064* 0.917* 0.9262* 5% 

 28313 48248 38982 38717 48281 48191 ( المحسوبةtقيمة )

 النتيجة )القرار(

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

جد عالقة تو

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

توجد عالقة 

ارتباط 

موجبة 

وذات داللة 

معنوية عند 

المستوى 

(5%) 

 درجة الثقة

95% 

 8اإللكترونيةوفقاً لنتائج الحاسبة  الباحثونالمصدر: أعداد 

 8(%5)*( تعني إن معامالت االرتباط معنوية عند مستوى ) 

الجدولية البالغة (t) قيم  المحسوبة هي أكبر من (t)إن قيم ، أعاله (23يتضح من نتائج الجدول )     

د عالقة جوتمما يستدل على  H)0(وهذا يعني رفض فرضية العدم  (5%)مستوى معنوية  عند 28313

 .وجودة الخدمة العروض المجانيةن بيارتباط ذات داللة معنوية 
المنبثقة عن الفرضية الرئيسة،  ألثنى عشرصحة الفرضيات الفرعية ا إثباتستناداً إلى ما تقدم، وبعد إو    

رتباط بين أدوات إستراتيجية التسويق )هنالك عالقة إتأكد ثبوت صحة الفرضية الرئيسة والتي مفادها 
 .مة(الفيروسي وأبعاد إدراك الزبون للقي

 
 :االستنتاجات والتوصيات 

 :االستنتاجات8أوالً 

 :اإلطار النظرياالستنتاجات الخاصة ب    أ8 

 ر أساليب التسويق التقليدية كـ )التلفزيون، والصحف، و...( المستخدمة من قبل منظمات األعمالتطو .1

أساليب فيروسية تنتقل لتتحول إلى  مستفيدةً من التقنيات الحديثة في عالم البرامجيات وشبكة األنترنت

 بين زبائنها محدثةً وباًء بينهم يحقق لها األحتفاظ بالزبائن الحاليين ومزيداً من الزبائن المرتقبين.

والميزة إن إستخدام إستراتيجية التسويق الفيروسي يمكن منظمات األعمال من تحقيق التمايز  .2

 في مجال عملها. التنافسية المستدامة

ل أن تبني عالقات طويلة األمد عند ابتكارها هكذا طرق تسويقية صديقة تتمكن منظمات األعما .3

 تؤهلها أن تدخل في تصورات األفراد وتحسن صورة المنتج لديهم.

زبائن المنظمة من نقل مايرغبون به من  يستطيععن طريق إستخدام إستراتيجية التسويق الفيروسي  .3

 المنظمة. مواصفات وخصائص في المنتج أو الخدمة مباشرةً إلى
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 يساعد التسويق الفيروسي على خلق قيمة مدركة عن المنتجات أو الخدمات التي تقدمها المنظمة.  .5

 واختبار الفرضيات: اإلحصائياالستنتاجات المتعلقة بالتحليل  -ب

أدوات بشكٍل واضح حول تماماً و أن أفراد عينة الدراسة متفقون ،اإلحصائياتضح من خالل التحليل  .1

هذا يعني إنه في حال إستخدام هذه األدوات من قبل منظمات األعمال ، التسويق الفيروسي إستراتيجية

)الشركات العراقية( سيحقق لها المحافظة على زبائنها الحاليين وإمكانية الحصول على الزبائن 

 .المرتقبين

سويق البريد اإللكتروني كأحد أدوات إستراتيجية الت إن ،اإلحصائياتضح من خالل التحليل  .2

يليه كل من )غرف المحادثة، العروض  حسب إجابات عينة البحث،أتي بالدرجة األولى ي الفيروسي

على منظمات األعمال )الشركات العراقية( التي تحاول تبني  إن، وهذا يعني المجانية( على التوالي

 .هذه اإلستراتيجية أن تولي إهتماماً أكبر بهذه األداة

أبعاد بشكٍل واضح حول تماماً و أن أفراد عينة الدراسة متفقون ،حصائياإلاتضح من خالل التحليل  .3

هذا يعني إنه على منظمات األعمال )الشركات العراقية( إستخدام إستراتيجيات ، إدراك الزبون للقيمة

 مناسبة تمكنها من تحقيق هذه األبعاد.

روسي لها تأثير كبير على بعد أدوات إستراتيجية التسويق الفي إن ،اإلحصائياتضح من خالل التحليل  .3

الصورة الذهنية كأحد أبعاد إدراك الزبون للقيمة إذ أحتل المرتبة األولى يليه كل من )جودة الخدمة، 

منظمات األعمال )الشركات العراقية(  إن، وهذا يعني جودة المنتج، سعر المنتج( على التوالي

 مة مدركة للزبون.تستطيع عن طريق إستراتيجية التسويق الفيروسي خلق قي

الدراسة ثبات صحة تؤكد النتائج المتعلقة بالمؤشرات المعتمدة في التحليل االحصائي لمتغيرات  .5

 ، وتأسيساً على ذلك تأكد صحة الفرضية الرئيسة للدراسة التي تشيرفرعية األثنى عشرالفرضيات ال

لتسويق الفيروسي وأبعاد إدراك أدوات إستراتيجية ا) وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين  الى

 الزبون للقيمة(.

 

 : التوصياتثانياً 8

 على ضوء االستنتاجات التي سبق ذكرها ، توصي الدراسة باألتي :      

ة للتسويق وخاصةً راإلستراتيجيات المعاصدراسات مستفيضة وبصورة مستمرة حول  إجراء .1

 .إستراتيجية التسويق الفيروسي

ستفادة من شبكة األنترنت العالمية من قبل الشركات العراقية كي تتمكن من التأكيد على ضرورة اإل .2

 المحافظة على الزبائن الحاليين وكسب زبائن جدد. 

إعتباره أداة فاعلة على  القصوى من البريد اإللكتروني الخاص بزبائن المنظمة العمل على االستفادة .3

 . في إستراتيجية التسويق الفيروسي

 التسويق الفيروسي لخلق صورة ذهنية مستدامة عن منتجات وخدمات المنظمة.إستثمار أدوات  .3
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