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 امللخص:
ضمن اسرتاتيجيتها ه  ومكانت التسويق الفريوسي  ألمهية  موبيليس  معرفة مستوى إدراك مؤسسة    إىلهتدف الدراسة  

وسائل النشر اإللكرتوين، التحفيز املادي، هي    أبعادأبربعة  التسويق الفريوسي  االتصالية، والتأكد من إمكانية قياس  
تجارية هلذه األبعاد أتثريا على صورة العالمة الما إذا كان    استكشافكذلك  .  لكرتونية، قادة الرأياحلمالت اإلعالنية اإل

 من خالل الصورة الوظيفية، الصورة العاطفية، السمعة(.

أبعاد التسويق ومن أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة واختبار فرضيات الدراسة، افرتضنا منوذجا لقياس أتثري  
اليت ميكننا قياس التسويق الفريوسي ابألبعاد األربعة،  أن    إىلتوصلت الدراسة  و   .اريةعلى صورة العالمة التج  الفريوسي

 الذهنية للعالمة التجارية موبيليس. صورة التؤثر على 

 الكلمات املفتاحية: 

 وين، صورة العالمة.التحفيز املادي، قادة الرأي، وسائل النشر اإللكرت ، التسويق الفريوسي، احلمال ت الفريوسية

 
ABSTRACT 

The aim of this study is to stand at the perception level of the organization of Mobilis about 
the main role of viral marketing and its place in there communication strategy. And make sure that 
it is possible to measure the viral marketing in four dimensions which are:  Electronic publishing 
means, Physical stimulation, opinion leaders, electronic publicity campaign .and also discover if there 
is impact on the  brand image through the Functional image , emotional image , the reputation . 

In order to answer this issue at hand and test the hypothesis of this study we assumed a model 
to measure the impact of the dimensions of viral marketing on the brand  image. The study reached 
that we can measure the viral marketing in four dimensions which impact brand  image of Mobilis. 

Key word : 

viral marketing, viral campaign, physical stimulation, opinion leaders, electronic publishing means,  
brand imag 
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 مقدمة:
هم وأفضل األنواع املعتمدة يف التسويق جند التسويق الفريوسي الذي يعد اخلطوة الرئيسية األوىل يف جناح إن أ       

التجارية   األعمال  من  التكنولوجية  وخاصةالعديد  ا  ،األعمال  خالل  من  إستخدامه  يتم  الرتويج كونه  يف  النرتنيت 
والر   واخلدمات،  للمنتجات الفريوس  الفريوسي يف مصداقية انقل  التسويق  قوة  بة يف مشاركته مع األصدقاء غوتكمن 
       واألقرابء.

ونة األخرية كتقنية جديدة يف عامل التسويق لكونه شبه جماين وذو تكاليف وقد أحدث الكثري من اإلاثرة يف اآل
زرع فكرته أو منتجه يف شكل رسالة ذات طابع فريوسي إختيار األشخاص عرب االنرتنيت ل  سوق منميكن امل  زهيدة، إذ

 مستمر. مث يقوم الزابئن بنشرها بشكل 

تكلفة ابلنسبة   وأقلهاوعليه فإن التسويق الفريوسي اليوم من أكثر املواضيع إاثرة للجدل كونه ميثل أسرع وسيلة    
. واألقاربحمتواها مع األصدقاء    ومناقشةهدة اإلعالانت التجارية  عترب وسيلة ممتعة ملشاأما ابلنسبة للزبون ي  للشركات.

التسويق الفريوسي على فكرة أساسية تتمثل يف أن الشركات تقوم يف نشر املعلومات حول املنتج على موقع الويب   يقوم
ستهدف الذين ب بتقدميها للجمهور امل ها التسويقية اليت ترغلرسالت  ومؤثراخلاص هبا من خالل إعداد حمتوى جذاب  

التسويقية   الرسالة  بنقل  للعالمة   معارفهم،  إىليقومون  ووالئهم  ابحملتوى  أتثرهم  بسبب  معهم  املتواجدين  وأصدقائهم 
 وعلى ضوء ما سبق ميكننا طرح االشكالية األتية:  التجارية.

 اإلشكالية: 
 تجارية؟الفريوسي على صورة العالمة الهل تؤثر أبعاد التسويق  -

 التساؤالت الفرعية:
 هل تطبق مؤسسة موبيليس أبعاد التسويق الفريوسي؟  -
الصورة   )على صورة العالمة التجارية من خالل  موبيليس    الفريوسية ملؤسسةهل تؤثر بعد احلمالت اإلعالنية   -

 الوظيفية، الصورة العاطفية، والسمعة(.
فية،  التجارية من خالل )الصورة الوظيفية، الصورة العاط  هل تؤثر وسائل النشر اإللكرتونية على صورة العالمة -

 السمعة(؟ 
الصورة الوظيفية، الصورة العاطفية،    –هل يؤثر بعد التحفيز املادي على صورة العالمة التجارية من خالل   -

 معة(؟ والس
 طفية، والسمعة(؟ الصورة الوظيفية، الصورة العا  –هل يؤثر بعد قادة الرأي على صورة العالمة التجارية من خالل   -

  األتية: اتومن أجل اإلجابة على اإلشكالية اقرتحنا الفرضي
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 الرئيسية:  تايالفرض
التسويق الفريوسي )وسائل النشر اإللكرتونية، التحفيز املادي، احلمالت   موبيليس ألبعاد ق مؤسسة  يتطب -1

 من وجهة نظر املستهلك. اإلعالنية الفريوسية، قادة الرأي(
)احلمالت اإلعالنية الفريوسية، وسائل النشر اإللكرتوين، التحفيز املادي،   ويق الفريوسيتؤثر أبعاد التس  -2

 .()الصورة الوظيفية، الصورة العاطفية، السمعة يةعلى صورة العالمة التجار  قادة الرأي(
 الفرضيات اجلزئية:  

اإلعالنية  ي  2-1 احلمالت  بعد  ملؤسسةؤثر  ال  الفريوسية  العالمة  على صورة  من خالل  موبيليس   )الصورةتجارية 
 الوظيفية، الصورة العاطفية، والسمعة(.

العاطفية،    2-2 الوظيفية، الصورة  التجارية من خالل )الصورة  العالمة  النشر اإللكرتونية على صورة  تؤثر وسائل 
 السمعة(. 

 فية، والسمعة(.الوظيفية، الصورة العاط  الصورة)يؤثر بعد التحفيز املادي على صورة العالمة التجارية من خالل   2-3
 الوظيفية، الصورة العاطفية، والسمعة(. الصورة)من خالل   يؤثر بعد قادة الرأي على صورة العالمة التجارية 2-4

 أهداف الدراسة:
 :إىلهتدف دراستنا 

 معرفة ما إذا كانت مؤسسة موبيليس تطبق أبعاد التسويق الفريوسي.  -
وسائل النشر اإللكرتوين، التحفيز   –وسي ابألبعاد األربعة املتمثلة يف  التأكد مما إذا كان ميكننا قياس التسويق الفري   -

 املادي، احلمالت اإلعالنية اإللكرتونية، قادة الرأي(. 
ة الوظيفية ،  إستكشاف ما إذا كان ألبعاد التسويق الفريوسي أتثري على صورة العالمة التجارية من خالل ) الصور -

 الصورة العاطفية ، السمعة(.
 يار املوضوع: ات إختمربر  -
 إمكانية اخلوض يف غمار هذا املوضوع، لكونه اليزال حديثا غري واضح من حيث التطبيق يف املنظمات اجلزائريةة.  -
 له يف الدول املتقدمة.  أمهية موضوع الدراسة ابلنسبة للمنظمات التسويقية يف ظل العوملة، فضال عن التوجه الكثيف  -
 أمهية الدراسة: -
دراء يف املنظمات التسويقية على استيعاب مفهوم التسويق الفريوسي والتعرف على أهم أدواته اليت متكن دة املمساع  -

 املنظمة من استخدامها لتحقيق أهدافها. 
تقليل تكاليف الرتويج اليت تتحملها املنظمات من خالل استخدام التقنيات احلديثةواإلبتعاد عن محالت اإلعالن    -

 التقليدية. 
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 :إىلهتدف دراستنا تقدمي املعلومات  -
اعد ليت حيتاجها الزابئن عن املنتجات واخلدمات من أجل رسم وترسيخ الصورة الذهنية عنها وعن املؤسسة املنتجة ما يس

 يف كسب والئه.

 منهجية الدراسة: -

املنهج   اتبعنا  سلواب حبثيا  اره أابعتبالوصفي  من أجل دراسة املوضوع وحماولة اإلجابة على األسئلة املطروحة 
للوصف املوضوعي والنسقي والكمي للمضمون الظاهر للموضوع، فجانب الوصف استخدمناه يف اإلطار النظري، أما  

 املنهج التحليلي.  خصصناه للجاب التطبيقي فاعتمدان علىالفصل الثاين والذي 

 هيكلة البحث: -

التسويق  لفصل األول خلفية نظرية حول  ناول اقي، يت فصلني األول نظري والثاين تطبي   إىلمنا بتقسيم البحث  
األدبيات   إىلويف الثاين    للمتغريين،النظرية  األدبيات    إىل، حيث تطرقنا يف املبحث األول  الفريوسي صورة العالمة التجارية

ملنهجي اإلطار ا  إىلالتطبيقية. أما الفصل الثاين فقد خصصناه لإلطار التطبيقي، حيث تناولنا يف املبحث األول منه  
 . ، وقمنا بتحليل حماور االستبيان بغية اإلجابة على إشكالية الدراسة واختبار فرضياهتا يف املبحث الثاينامليدانية  دراسةلل
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 .ارية وصورة العالمة التجللتسويق الفريوسي   الفصل األول: األدبيات النظرية والتطبيقية

 

 متهيد: 

إن التطور التكنولوجي احلاصل نتج عنه تطور الظواهر والعالقات االجتماعية، اليت بدورها تؤثر يف سلوكيات 
البشر وجتعلها أكثر تعقيدا يف تفاعالهتا خصوصا يف اجلانب االقتصادي. أين أصبحت املؤثرات اخلارجية متعددة وسريعة  

 كية. عات اليت توصف ابجملتمعات االستهال التفاعل يف اجملتم

من بني أهم التكنولوجيات االتصالية جند التواصل الرقمي الذي ساهم يف تطوير وتفعيل جانب التسويقي و 
 صورةفهو طريقة جديدة لزايدة اخرتاق السوق وبناء و الفريوسي، الذي أضحى أهم وسيلة تروجيية يف النشاط التسويقي؛  

ة التسويق الفريوسي مبنية على أساس أن كل رسالة إعالنية بتم نرتنت. إن فكر من خالل استخدام اإل للعالمة التجارية 
ألف شخص، وهكذا من خالل املواقع اجملانية لكسب   إىلمائة شخص واملائة    إىلعشرة أشخاص تنتقل    إىل إرساهلا  

 عمالء للمؤسسة وبناء شهرة. 

ا عامة    إىلملطلب  يهدف هذا  فكرة  التطرق  الفريوسي  التسويقحول  إعطاء  ومزيه  أساسياته، كيفية    إىل، من خالل 
مناذجها  و   طرق قياسهاالعناصر املشكله هلا، و ،  صورة العالمة التجارية، مث بيان ماهية  التسويقي العوامل املؤثرة عليه......
. وهذا من  املبحث الثاين  يف  أهم الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة   إىليف املبحث األول. كذلك التطرق  

 خالل مبحثني:
 . للتسويق الفريوسي وصورة العالمة التجارية املبحث األول: األدبيات النظرية

 . املبحث الثاين: األدبيات التطبيقية
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 . للتسويق الفريوسي وصورة العالمة التجارية املبحث األول: األدبيات النظرية

مرحلة    إىلاألعمال    الت وانتقال منظماتالتكنولوجي وخاصة يف جمال االتصانتيجًة للتطور احلاصل يف اجملال  
يف كافة اجملاالت، عليه بدأ املبدعني واملبتكرين يف اجملال   جديدة من حياهتا عمادها املعرفة التنظيمية والتعلم املنظمي 

وضع اسرتاتيجيات لإلعالن عن التسويقي التفكري يف أجياد الطرق اليت متكنهم من إستغالل ذلك التطور عن طريق  
لذا فكان االنرتنت إحدى هذه الوسائل،    .منتجات أو خدمات املنظمات يف وسائل سريعة االنتشار وقليلة التكلفة 
ونقل   ،كرب شرحية ممكنة وبطرق سهلةأ  إىلابتت املنظمات تنمي تفكريها االبتكاري يف كيفية نشر وإيصال رسالتها  

ية التسويق الفريوسي اليت تليب طموح املنظمات لتأثريها  صداقية من خالل استخدام إسرتاتيجحمتوى الرسالة مبوثوقية وم
 .أو اخلدمات اليت تقدمهااملباشر على إدراك الزبون لقيمة املنتجات 

تقدمي خلفية نظرية حول التسويق الفريوسي من خالل التطرق ملفهومه، نشأته، أمهيته،    إىل  املبحث يهدف هذا  
  .إسرتاتيجياته، مزجيه التسويقيوبيان  ،التسويقيجيه أهدافه، مز 

 . خلفية نظرية حول التسويق الفريوسي األول: املطلب

يعترب التسويق الفريوسي من أهم الفلسفات جديدة النشأة اليت شهدها العامل يف هذه اآلونة، وتطرقنا من خالل 
النقطة الثانية    ريوسي، نشأته، تعريفه، أمهية، وأهدافه، أماعدة نقاط. حيث تناول يف ماهية التسويق الف  إىل  طلب هذا امل

   ها املزيج التسويقي الفريوسي، أما الثالثة فقد سردان فيها أنواع وإسرتاتيجيات التسويق الفريوسي. عرضنا في

    الفريوسي. أوال: نشأة وتطور التسويق  -

األنرتنت  لتسويق الفريوسي على  ب عن امن كت  حيث أول   1994عام    إىلتعود بداتيات التسويق الفريوسي  
ركز هذه املقال على اإلعالن الذي ، الذي     Media viralيف كتاهبا    " Rush Roff Douglasالناقدة "  هي

االنرتنت   إىليصل   الشبكة  و   ،املستعمل من خالل  أثره سريع ويدفع مستعمل  و   إىليكون  نقله ملستعملني آخرين، 
الرسالة اإلعال  انتقال   ووصفت سرعة   .واألصدقاء مقابل احلصول على حمفز أو مكافأة  األهل    إىلنية  إقناعهم بنقل 

 الفريوس. انتقالسرعة بالرسالة 

الكلمة       ينقلون  بطبيعتهم  األفراد  أثبتت أبن  األ  12  إىلكما  إذا كانت جيدة   واألصدقاء،هل  شخص من 
 جيدة فإهنم سوف يولدون إنطباع ما تكون جتارهبم غريو لكن املشكلة عند  فعال،ينقلوهنا ويكون أتثريها جيد و  فسوف  

 الرسالة.سليب على الرسائل اليت سوف ينقلوهنا و املنتجات اليت تدور حوهلا 
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خالل اإلعالن عن  من "Steve et Timeإن أول من طبق مفهوم التسويق الفريوسي كان كل من "     
مستخدمي الشبكة على بث الرسائل اإلعالنية اليت يستلموهنا إذ   ث اإللكرتوين وحطريق املوقع اجملاين لربيد اهلومتيل 

 " اص بكاآلن ميكنك احلصول على بريد إلكرتوين جماين خيرفق أسفلها عبارة " 

إن جناح املوقع اإللكرتوين اجملاين ومنو املشاركني فيه شجع املسوقني على استخدام مفهوم التسويق الفريوسي    
 األسواق احمللية والدولية. اخرتاقلنشر املنتجات و 

" أستاذة إدارة األعمال جبامعة هارفرد طرح مفهوم  Jeffry Rayportما سبق فقد شجع "  إىلابإلضافة    
الفريوسي من خالل مقال مت نشره يف ديسمرب   امكانية  1996التسويق  فيه  الواقع   اعتماد، مؤكدة  املفهوم يف  هذا 

لزبون يع مبعىن أن االزبون يف عملية ترويج املنتوج عرب األنرتنت بدال من رجل الب  العملي، كون أن هذا املفهوم يعتمد على
حيل حمل رجل التسويق ، فالزبون الراضي عن املنتج سيخرب يف احلد املتوسط ثالث أشخاص من حميطه ، فاخللية الواحدة  

هذه ستنقسم   االنقسامعملية  ن كل خلية انجتة عن  إعدة خالاي أخرى و   إىلضمن التسويق الفريوسي سوف تنقسم  
متزايدة   انقساماتالفريوس التسويقي السريع جدا نتيجة    انتشارة  سرع  إىل  ما يشريخالاي متعددة هذا    إىلهي األخرى  

 1بشكل مستمر و متكرر .

واقرتح (  )هومتيلمث قام بعد ذلك صاحب احدى الشركات الرأس مالية بتمويل خدمة الربيد اإللكرتوين اجملاين   
لة إعالنية يف أسفل الربيد وكان كل من يستلم هذه الرسالة حيصل على خدمة جمهز الربيد اإللكرتوين واجملاين ضافة رساإ

حوايل عشرة مليون   إىلاألقارب واألصدقاء حبيث وصل عدد املشاركني    إىلوقد قام املستلمون إبرسال الرسائل اإلعالنية  
أبن انتشار اهلومتيل يف بداية األمر كان شيئا   Jurveston,2000رى  . وي2008مستخدم وهذا حسب درمان  

مث بدأ ينتشر بعد ذلك يف دول أخرى مثل السويد واهلند اليت اليت بدأت ختصص ميزانية إلعالن اهلومتيل يقدر بسيطا  
قد لفريوس فأما انتشار ا  ميزانية.مليون مستخدم خبصوص    12دوالر وبذلك أصبح عدد املشاركون    50000حبوايل  

ة األخرية طفرة تسويقية مل حيلم هبا أحد من قبل على العكس من الدعاية التلفزيونية نالشبة العنكبوتية يف األو شهدت  
للتحدث    العنكبوتية(  )الشبكةلنوع الدعائي اجلديد اشرتاك املشرتكني احملتملني وجودهم يف ملتقى افرتاضي  ويتطلب هذا ا

عفوية واهلدف هو إجياد دردشة    (  2007طرة أرائهم حوله )سالمة، طالل.  نهم ومشا فيما بي  عن املتج املعرض والتفاعل
أخر لذلك مسي هذا   إىلوبذلك فإن كلمات الدردشة تتعاظم وتتكاثر كما الفريوس احلقيقي ينتقل من فم    وفريوسية

 2  رتنت.النوع من التسويق  الكلمة املنطوقة والذي يعزز التواصل الفوري  الذي تتيحه شبكة األن 

 
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف الطور الثالث يف علوم التسيري ،  السائح، أطروحةوسي كآلية لكسب شوشاوي نسيمة، إمكانية استخدام التسويق الفري  1

   .62ص ، 2018، اجلزائر ،  2كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ، جامعة البليدة 
نتجات األجهزة اخللوية ) دراسة استطالعية لعينة من طلبة جامعة كربالء.  م. عبد الفتاح جاسم زعالن. دور التسويق الفريوسي يف العالمة التجارية مل  2

 ,172-171. ص 2012
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 تعريف التسويق الفريوسي. اثنيا: -

 :ما يليللتسويق الفريوسي عدة تعاريف نذكر من بيها   

تداوهلا ما بني مستخدمي األنرتنت  ( على أنه "خلق رسالة تدام ذاتيا من خالل (Kim .2009يعرفه  
 1بشكل تصاعدي وسريع".

اآلخرين، مما يفسح اجملال أمام   إىلالتسويقية    "هو اسرتاتيجية تقوم على تشجيع األفراد على نقل الرسائل 
كاثر تشبه الفريوسات يف عملها ألهنا تستفيد من الت  وهي.  وأتثريهاالنمو األسي للرسائل من حيث عدد املطلعني عليها  

  2السريع حىت توزع الرسالة على اآلالف مث على املاليني سريعا 

ة فيه تنشطر مكونة العديد من اخلالاي مث تقوم كل لية الواحد" ألن اخل  االنشطاريالتسويق    ابسمويعرف أيضا  
يف نشر الرسائل الفريوسية بني   ومعاصرةتعتمد هذه اخلدمة على تقنيات حديثة    ،عدة خالاي أخرى  إىل  ارابالنشطخلية  

 3ة ". اهلواتف اخللوية واأللعاب الفالشي ورسائلالفيديو كليب  :األنرتنت أمهها وتقنياتشبكات املستخدمني 

يعتمد على    والتوزيع الذي  االتصالالتسويق الفريوسي ميكن أن يعرف على أنه مفهوم  كما عرف على أنه "    
وحتفيزهم   االجتماعية  احملتملني اآلخرين يف دائرهتم  العمالء  إىل  اإللكرتوينالعمالء احلاليني لنقل املنتجات الرقمية عرب الربيد  

 4".لنقل هذه املنتجات أيضا

يتم إرسال شكل   املنطوقة اإلكرتونية" حيث ( أيًضا أبهنا "الكلمة  2011)  Kaplan & Haenleinعرّفه  
غالًبا من   كبري، وتكونمن أشكال الرسائل التسويقية املتعلقة بشركة أو عالمة جتارية أو منتج بطريقة متزايدة بشكل  

 .5خالل استخدام تطبيقات الوسائط االجتماعية"

اليت تتم عن  يب واألسالالتسويق الفريوسي هو جمموعة من التقنيات ن ة الذكر يتبني لنا أمن التعاريف السابق   
 أبقل تكلفة ممكنة. وتكونللرتويج للمنتجات واخلدمات بني األفراد بشكل سريع  االجتماعيةطريق الشبكات 

 اثلثا: أمهية وأهداف التسويق الفريوسي. -
 الفريوسي:أمهية التسويق  -أ

 : 6الفريوسي فيما يلي ة التسويق تتمثل أمهي
 

 .11. ص2. العدد  2011التجارة والتمويل. أمنة أبو النجا حممد أبو النجا. التسويق الفريوسي وأثره على اختيار العالمة التجارية. اجمللة العلمية و  1

 .6ص  ، 2008جامعة دهوك ، العراق ،   االقتصاد،تسويق الفريوسي يف سوق منظمات األعمال كلية اإلدارة و  تقنية ال  صادق،درمان سليمان -د 2
 . 166، ص   02مواد التجميل، جملة الدراسات التسويقية و إدارة األعمال ، اجمللد الثاين العدد تملنتجاالتسويق الفريوسي و دوره يف ترسيخ العالمة التجارية  عائشة،قرة  أ. 3
 .226، مقالة ص   حلرش الطاهر، براق سيد وائل، التسويق الفريوسي على مواقع الشبكات االجتماعية ، املدرسة العليا للتجارة ،اجلزائر  4

5 Lekhanya, L. M. The impact of viral marketing on corporate brand reputation. The international 
business & economic research journal (Online).2014.p214 . 

 .5االدارة واالقتصاد جامعة كربالء،ص ة .كلي 2008الطائي، ليث علي احلكيم، عمار عبد األمري زوين، إسرتاتيجية التسويق الفريوسي و دورها يف إدراك الزبون للقيمة،   يوسف حجيم  6
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 عالية؛هو ذا مصداقية  -
 ؛ على مبدأ التوليد الذايت والرتاكمييعتمد  -
 ؛ فعال من حيث التكلفة -
 الدعائية؛كثرة اإلعالانت   -
 ؛يناسب عصر االنرتنت متاما -

 مجيع الفئات املستهدفة.  إىلميكن أن يتطور مع االاثرة والسرعة ويصل  -

 يت:الفريوسي من خالل الشكل األأمهية التسويق وميكننا متثيل 

 (: أمهية التسويق الفريوسي 01الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف التسويق الفريوسي:   –ب 

الزابئن احملتملني ابلسرعة املمكنة ابلتكلفة املنخفضة،   إىلمن األهداف األساسية للتسويق الفريوسي هو الوصول  
األسي للرسالة الفريوسية، بدون وجود كلفة    ابالنتشارالكلمة املنطوقة، أو    استعمالن خالل  ميكن حتقيق هذا اهلدف م

سية مسؤولة عناصر رئيإذ توجد    .عامليونو   ،إقليميون  ،زابئن حمليون  إىليمكن الوصول  فللمسوق يف مثل هذه احلاالت،  
 .الفريوسيةونشر الرسالة  االتصالالرغبة يف منها بشكل أساسي قيمة املنتج اليت تزيد من ، فواسع للمنتج انتشارعن 

 ذو مصداقية عالية

 سهولة وصوله إىل الفئات املستهدفة 

 

التكاليفاخنفاض   

 

نت يتناسب مع عصر االنرت   

 

 كثرة اإلعالانت الدعائية 

 التوليد الذايت 

أمهية التسويق   
 الفريوسي 
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أبكرب قدر ممكن من الزابئن احملتملني والذين    االتصالإن اهلدف األكثر أمهية للتسويق الفريوسي هو أن جيعل  
مهية يف بداية  الغري اقتصادية تلعب دورا كثري األاألهداف    . وتلعب اقتصاديةوغري    اقتصادية،    هفأهداف هلم أعمال جتارية.  

 :  بينها ومن ،سويقيةتاحلملة ال
 ن؛ كسب الزابئ-1
 ؛رضا الزابئن -2
 ؛والء الزابئن-3
 ؛ الشعبية بني الزابئندرجة -4
 ؛ تكوين وتثبيت الصورة الذهنية -5

  .1سويق الفريوسي يف احياء عالمة جتارية ما تويكمن هدف ال
 .: أنواع التسويق الفريوسيرابعا -

 2فريوسي الغري نشيط.يق الفريوسي الغري نشط والتسويق ال للتسويق الفريوسي نوعان مها: التسو 

 التسويق الفريوسي النشيط:  .1

النشيط   الفريوسي  ابلتسويق  التقليدي  يقصد  الكالم  املستخدمألمباشرة    واملنقولارتباط  وبشكل ا  ن  شرتك 
التسويق على تشجيع األ  شخصي يف عملية كسب مستخدمني أو زابئن جدد. النوع من  صدقاء حيث يعمل هذا 

، املنتج ويشجعهم ويوجههم يف ذات الوقت على موقع ويب الشركة   استخدامواألفراد واألقارب وبشكل نشيط على  
 ميكن حتميله من موقع الشركة. ميكن حتميلها من الشركة مباشرة بقدر ما تكون هذه اخلدمة جمانية حيث الو 

التسويق والرت   ةمالسّ  النشيط هي  الفريوسي  للتسويق  األفراد واملستخدمني بشكل   .ويجاألخرى  أي مشاركة 
أي مواقع الويب الشخصية    ،ع الشركةروابط م  من خالل وصالت أو  ،ونشيط يف موضوع اإلعالن والرتويج لهمباشر  

. وقد واملستخدمنيللمستخدمني يف التفاعل والتعامل مع إعالانت الشركة وذلك بغرض تقدمي خدمة مفضلة للزابئن  
 . وفعالك بشكل نشيط خدمني النشيطني واملشار ختصص جوائز للمست

 التسويق الفريوسي الغري النشيط:   .2

يتطلب اشرتاك املستخدم بشكل    قارنته مع التسويق الفريوسي النشيط فانه الالتسويق الفريوسي الغري نشيط عند م
و رسالة تروجيية  ألية  آرسالة    إبرسالحيث يقوم املنتج الرئيسي    و موقع ما،أو فعال يف نشر املعلومات حول منتج  أنشيط  

عالانت اهلومتيل  إ حيث تنشر رسائل و يل(علي التسويق الفريوسي هو )اهلومت  وخري مثال  و املستلم للرسالة،أاملستخدم    إىل
 

دارة األعمال، املركز اجلامعي تندوف، اجلزائر،  ة الذهنية، جملة الدراسات التسويقية وإمازاري فؤاد، التسويق الفريوسي كأداة تكوين الصور - ايسني عبد هللا، أ 1
 .165، ص2017

 .9ص مرجع سبق ذكره، واالقتصاد،درمان سليمان صادق، تقنية التسويق الفريوسي يف سوق منظمات األعمال كلية اإلدارة  2
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تكون الغاية األساسية يف هذا النوع من التسويق و   ول لألسواق آليا دون وجود احتكاك مباشر.خوهنا يكون الد  ا.ليً آ
 الفريوسي.  نتشاراالقدر املستطاع يف بداية احلملة التسويقية الفريوسية أو  االحتكاك تقليل  الفريوسي هو

 املؤثرة على التسويق الفريوسي: متطلبات : خامسا -

على النحو   ميكن تلخيصهااليت    ملتطلباتجيب مراعاة عدد من ا  الفريوسي،لزايدة النجاح احملتمل حلملة التسويق  
 األيت:  

 احملتملة.ا شاماًل لتفضيالت اجلمهور املستهدف وبيئتهم الفريوسي فهمً  يتطلب التسويق -
اآلخرين.   الرسائل معتبادل    كأبكملها، كذلعملية الفريوس    يبدؤونجيب حتديد املتلقني األوائل بعناية ألهنم   -

  سوق املستهدف.على اآلخرين وممثلني لل  والتأثريالرئيسية،  الشبكات االجتماعية    إىلالوصول  الذين ميكنهم  لذا  
تقييم    إىلحيتاج املسوقون  و موضوع ابهتمام كبري، بوضوح وبساطة.  إرسال وايصال  جيب على املتلقني األوائل   -

املسوق وتكون الرسالة غري   ومصداقية  أتثري التحفيز على النتائج النهائية، خاصة عندما يتعلق األمر ابئتمان
 سهولة واملشاركة يف احلملة هي قضية مهمة.اآلخرين ب إىلل مرغوب فيها. إن قدرة العمالء على إرسال رسائ

 أساسيات التسويق الفريوسي. املطلب الثاين: 

 التسويقي الفريوسي:   املزيجأوال: 

ال ختتلف عناصر املزيج التسويقي الفريوسي عن عناصر املزيج التسويقي التقليدي من حيث اجلوهر. امنا 
 عناصر املزيج التسويقي الفريوسي فيما يلي: إىلتتمثل ابختصار   التطبيق.خيتلفان من حيث 

فهو ال ينظر  املنتج هو كل ما يشبع لإلنسان حاجة، فالشخص عندما يشرتي سلعة معينة: سياسة املنتج  .1
إال اإلشباع الذي حيصل عليه من استعماله هلذه السلعة واليت حتتوي على جودة ومواصفات معينة وحجم 

سلعة ملموسة )جهاز راديو مثال( أو خدمة )خدمات املهن احلرة كاألطباء( أو  معني، واملنتج قد يكون
 1شخصا أو فكرة.

ويعد املنتج أهم عناصر املزيج التسويقي الفريوسي ويتوقف عليه جناح السياسة التسويقية للمؤسسة، ومن أمثلة  
املالبس، برامج احلاسوب، حجوزات وغريها،    املنتجات اليت يتم تداوهلا عرب االنرتنيت: الفيديوهات، اجملالت الرقمية،

قع الشركة املعلنة ومتابعة كافة التفاصيل اخلاصة هبا. وميكن للشخص ميكن للمستهلكني املفاضلة بينهما بعد الدخول ملو 
االستفادة من تعليقات االخرين حول املنتج، وتكوين صورة واضحة قبل الشراء، كما ميكن للمؤسسة االستفادة من 

 
 . 25ص  ،1998لية ودمين األهلية اجلامعية، السودان،سلسلة الكتاب اجلامعي، ك ،حممد انجي اجلعفري، التسويق 1
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م  ديث األحا أو صفحاهتا على  االلكرتوين  مواقعها  الزابئن سواء عرب  عليها من  اليت حتصل  التواصل والتعليقات  واقع 
 االجتماعي ملعرفة تفضيالت الزابئن وادخال تعديالت على خدماهتا إن لزم االمر.

 :1يتطلب املنتج يف التسويق الفريوسي توفر ما يلي  

م برانمج من برامج خالل حتميل اخلدمة املطلوبة ابستخدا توزيع اخلدمات أبسلوب التحميل، أي من -
 التحميل؛

 واالستماع آلراء ومشاكل العمالء؛فن اإلصغاء  -
فريسة يف   - املستهلك  يقع  ال  البيع، حىت  بعد  ما  تفعيل خدمات  من خالل  والعميل  املنتج  بني  الثقة  تعزيز 

ي ميثل ول عن جناح أو فشل مفهوم التسويق والذيرى الباحثون أن هذا النظام هو املسؤ   ، إذاإلعالانت املضللة
 د إليه؛ جوهر التسويق واألساس الذي يستن

حتديد املنتجات اليت توصف ابستمرارية الطلب عليها وتطوير استخدامها لغرض االحتفاظ ابلطلب املستمر  -
 عليها؛ 

 أن تكون املنتجات ذات قيمة حقيقية؛  -
ضرورة أن يكون املنتج أو اخلدمة  االعتبار، ومن هنا أتيت أو عامل جيب وضعه بعني  تكلفة املنتج هي   -

 منخفضة التكلفة؛
 السلع املعروضة هناك؛  إىلكيز على تصميم املوقع لتوجيه انتباه املستخدم الرت  -
جيب االهتمام ابلوسيط التسويقي واختياره وفق شروط ومعايري حمددة لتنفيذ مهمة نقل الرسالة الفريوسية  -

 لآلخرين؛ 
وضع إسرتاتيجية  ة للسوق وخمتلف املنتجات املنافسة ومقارنة األسعار املوجودة من أجل التحليليالدراسة  -

 سليمة.
 سياسة التسعري:   .2

قيمة نقدية وفقا  إىلفالتسعري هو" فن ترمجة القيمة يف وقت معني ومكان معني للسلع واخلدمات املعروضة   
 2للعملة املتداولة".

عطي ردا إجيابيا اجتاه املنتجات أو اخلدمات أعلى أو أقل  ه برامج التسويق الفريوسي يإن جذب انتباه الزابئن اجتا
على مادة البيع. على أية حال فإن مسوقو االنرتنت يعرضون للزابئن احملتملني منتجات جمانية وهذه اإلسرتاتيجية قد 

اآلخرين، أي تكوين قاعدة زابئن واسعة   إىل  شجع الزابئن يف نقل األخبارتعطى خبطوتني أوهلما الربامج اجملانية اليت ت

 
 .81-80، مرجع سبق ذكره، ص التسويق الفريوسي كآلية لكسب السائح استخدامإمكانية  شوشاوي نسيمة، 1

 .151ص   ،2008، مجهورية مصر العربية القاهرة، والتوزيع، كتاب أسرار التسويق اإلسرتاتيجي، إبداع للنشر ابراهيم الفقى-د 2
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ميكن أن تنجز بسرعة مع ربط الشبكات لربامج اليت تعطى للحصول على املنتجات، واخلدمات اجملانية لتجلب انتباه 
 .الزابئن احملتملني. حيث أن املنتج اجملاين مثل الربامج الكفؤة قد ال تقدم اخلدمات الكاملة

الثانية تو  املنتج اجملاين سيغري  ليد دخل ابخلدمة املكملة  وتتضمن اخلطوة  للمنتجات، حيث أن  كالقيمة املضافة 
املوقع ومشاهدة منتجات أخرى متوفرة، فسعر املنتج املعروض يف املوقع ال يلعب دورا مهما يف اهلدف   إىلالزبون ابلعودة  

 1لزابئن. إىلصول لرتكيز يكون يف احلصول والو األساسي من التسويق الفريوسي لكن الغاية وا

 سياسة التوزيع)املكان(:  .3

 2هو " تقدمي ما يرغبون فيه من خالل الطرق والسبل اليت يريدها أولئك املستهلكني يف املكان الذي يريدونه فيه". 

ضمنها ، وهذا ما تعكسه عمليات املكان الذي يولد فيه التسويق الفريوسي هو االنرتنت اذ يتواجد فيه وميارس كلياً  و 
فرتاضية، كما أن السوق اإللكرتونية هي سوق مفتوحة أمام أي شخص يتمكن صال التجارية اليت تتم يف السوق االاالت

من الوصول اليها، ومتكنه من املشاركة فيها حبرية اتمة، وهلذا السب يعد السوق االفرتاضي )االلكرتوين( األرض اخلصبة  
لزرع وتكا  املالئمة  ومنوه  الفريوسي  التسويق  املبذرة  يوفر  ، كونه  الزابئن  ثره بشكل غري حمدود  العديدة جلذب  غرايت 

 3.)واملوردين واملستلمني الذين ميارسون اعماهلم ضمنها ابالعتماد عل احلاسوب والتقنيات التكنولوجية املتعلقة هبا

 سياسة الرتويج:  .4

 شر وإعالانت التنوير واإلغراء أو تذكرياالعالن وترويج املبيعات والربيد املباالرتويج يعين "نشاطات االتصال مثل  
 4السوق املستهدف خبصوص تواجد املنتج وفوائده"

ويف التسويق الفريوسي يقوم الزبون بدور كبري يف الرتويج ملنتج أو خدمة معينة حيث يلعب دور الوسيط واملوزع للمنتجات 
ذلك سيكون الزبون حمور العملية اء واألقارب وباألهل واألصدق  إىلايصال رسالة اعالنية    واخلدمات ويتم ذلك عن طريق

 5الرتوجيية وهنا سيحصل على املنافع كلما متكن من كسب زابئن أكثر. 

 

 
 .14-13درمان سليمان صادق، تقنية التسويق الفريوسي يف سوق منظمات األعمال كلية اإلدارة واالقتصاد، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .15، ص 2009رؤوف شبايك، كتاب التسويق للجميع، مارس  2
جملة العلوم االقتصادية واالدارية جامعة بغداد، اجمللد  مراحل محلته، قياسه(  )نشأته، مفهومه، التسويق الفريوسي امساعيل،غامن رزوقي أنيس، أجمد محيد    3

 .158ص ،2014، 76العدد، 20
 .41ص  ، ها، مكتبة جريرفيليب كوتلر، كوتلر يتحدث عن التسويق كيف تنشأ األسواق وتغزوها وتسيطر علي 4
دراسة استطالعية لعينة من طلبة جامعة كربالء كلية  -زة اخللوية يف العالمة التجارية ملنتجات األجه الفريوسيالتسويق  زعالن، دورعبد الفتاح جاسم  م. 5

 .179، صواالقتصاداالدارة 
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 التسويق الفريوسي  اثنيا: أبعاد

 قادة الرأي )املؤثرون(: -1

ييز بني  حيث كان التمكم العلمي لنظرية انتقال املعلومات، وغريها من نظرايت التأثري،  ا إن قادة الرأي هم الرت 
دا يف القضااي العامة اليت  روانقل املعلومة للجمهور و   وسيط يفالرأي املؤثرين وغريهم من األشخاص الذين ميثلون    قادة

غريهم. فنرى أبن قادة الرأي هم أشخاص  تعرضها وسائل اإلعالم، ذلك أن قادة الرأي هلم مسات وخصائص ختتلف عن  
بارهم مؤثرين يف قضية ما، ومؤهلني علميا ومعرفيا بطريقة تكسبهم املصداقية  يظهرون يف سياق العملية االتصالية ابعت

 1ساعدهم على إحداث األثر املطلوب.وت
 دور قادة الرأي يف التسويق الفريوسي:  

احلمالت اإلعالنية من    بث   اجلماعات املرجعية، لذا ميكن للشركاتمبا أن التسويق الفريوسي قائم على دور   -1
عدد ال حصر له من الناس على    إىلونقلها    ماتميكن للزابئن استنساخ التوصيات واملعلو   خالهلم، وابلتايل

 . الفور
جارهبم  دورا هاما يف حتفيز األشخاص لإلقبال على العالمة التجارية، وذلك بعد االستماع لت الرأي يلعب قادة -2

 دمات.الشخصية عرب مواقع التواصل االجتماعي أو قراءة تعليقاهتم حول السلع واخل
ينفرد قادة الرأي مبنزلة خاصة يف نفوس املستهلكني، لذلك عندما يظهر أحدهم من خالل مواقع التواصل  -3

ألمر االجتماعي وهو يستخدم أو يتحدث عن جتربة شخصية له مع سلعة أو خدمة معينة فسوف حيظى ا 
 شخصية.ابهتمام كبري من قبل املتصفحني، بل واقبال على شراء املنتج اقتداء هبذه ال

   :محالت التسويق الفريوسي   -2
محالت التسويق الفريوسي هي سلسلة من اإلعالانت تتمتع خباصية التشابه أو التطابق من حيث الرسالة اليت 

وابلتايل فإن هدف احلملة الناجحة ينطوي على ،  مدى زمين حمددحتملها، واليت تظهر أو تبث يف وسيلة إعالنية على  
ة، وأييت ذلك من خالل املتعلقة ابلتسويق واالتصاالت، مبا ميكن من اختاذ قرارات اسرتاتيجيحتليل املواقف والظروف  

 2.التعرف على أهداف احلملة والفئة املستهدفة والسلع املراد تروجيها

الفريوسف التسويقية  اليت تسعى  احلمالت  املتشاهبة  اإلعالانت  بسلسلة من  نعرفها  أن  وببساطة  ميكننا   إىل ية 
املنتج أو اخلدمة املراد الرتويج له. والغاية من ذلك هي   إىلملة، والفئات املستهدفة، ابإلضافة  أهداف احل  الكشف عن

 . حتليل املعطيات املتعلقة ابلتسويق

 
الشراء لدى املستهلكني من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي لشرحية الطلبة يف  . التسويق الفريوسي وأثره على اختاذ قرار 2017هدى حممد اثبت.  1

 . 34ماجستري. اجلامعة اإّلسالمية غزة. كلية التجارة. ص اجلامعة اإلسالمية بقطاع غزة.  مذكرة 
 . 39نفس املرجع السابق. ص 2
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 قياس جناح احلملة الفريوسية:  -

مالت  ختطيط احلولون عن  ؤ يعترب قياس أثر وفعالية احلمالت التسويقية وأتثريها من أصعب املهام اليت يقوم هبا املس
جوانب تقييم النشاط، وتداخل اإلعالن مع العديد من األنشطة التسويقية والرتوجيية اليت تؤثر فيه   نظرا لتعدداإلعالنية،  

 :نوعني مها  إىلوتتأثر به، وتنقسم عملية التقييم وفعالية احلملة من حيث املدى الزمين 
تشملها، ابإلضافة جلميع   ى امتداد الفرتة الزمنية اليتء تنفيذ احلملة علوهو الذي يتم أثناالتقييم اجلزئي أو املرحلي:    -أ

 .الوسائل واألساليب االسرتاتيجية املتبعة 
القوة والضعف فيها،    وهو الذي يتم بعد تنفيذ احلملة، هبدف التعرف على مواطنالتقييم النهائي أو الشامل:    -ب  

 .فادة من هذا التقييمواعادة ختطيطها مستقبال بناء على الدروس املست
)معدل االستجابة، كم املبيعات،   وميكن قياس وتقييم فعالية احلملة من خالل حساب عدة جوانب وهي: 

التكلفة   والشركة،  اجلمهور  التواصل مع  ملرات  ابلنسبة  التكلفة  املنتجات،  االستفسارات عن  عدد طلبات    إىلحجم 
جيب أن أيخذ رجال التسويق يف اعتبارهم    وابلتايل  الشراء(معدل تكرا    الشراء،  إىلالشراء، معدل التحول من االستفسار  

مع   التأثريات بعيدة املدى ألنشطتهم التسويقية، فقد يبدو أن احلملة مل حتقق األرابح املطلوبة على املدى القصري، ولكن
 تكرار معدالت الشراء ستتضح اإلجيابية اليت حققتها احلملة على املدى البعيد،  

 :وهي مؤشرات،مراقبة عدة -خالل  حتديد مستوى جناح احلملة من وميكن
 .مدى تقبل اجلمهور للمنتج أو الشركة نفسها  -1
 .مستوى ارتباط اجلمهور ابلعالمة التجارية  -2
 .املواقف جتاه العالمة التجارية  -3
 .اجلمهور املستهدف إىلوصول الرسالة   -4
 .املنافع احملسوسة للجمهور املستهدف -5
 .لتسويق الفريوسيداعي لرسالة ااحملتوى اإلب  -6
 .1وجهة نظر اجلمهور املستهدف من الرسالة  -7
 وسائل النشر اإللكرتونية:   -3
  مواقع التواصل االجتماعي:  -

ك فيها رت اليت تسمح للمش  إللكرتونيةمن الشبكات امنظومة    جتماعي على أهنا "مواقع التواصل اإل  ميكن تعريف   
 واهلواايتجتماعي إلكرتوين مع أعضاء اخرين لديهم اإلهتمامات  ن طريق نظام إومن مث ربطه ع  خاص بهإبنشاء موقع  

 2تفسها" 

 
 . 44- 43نفس المرجع السابق. ص 1
 16ه ،ص1438دور مواقع التواصل االجتماعي يف اإلحتساب، دار احملتسب للنشر و التوزيع ،الرايض ، مركز احملتسب اإلستشارات،2
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 دور مواقع التواصل االجتماعي يف التسويق الفريوسي:  

اإلعالم  أطلق عليه البعض سامهت التطورات املتالحقة يف شبكة اإلنرتنت يف إجياد شكل جديد من اإلعالم،
« اإلعال "Social Mediaاجلدي  االجتماأو  التواصل  " New Media"عي،م  مواقع  على  يشتمل  والذي 

 واجملموعات الربيدية وغريها من األشكال األخرى.  االجتماعي االفرتاضية، واملدوانت، واملنتدايت اإللكرتونية
نوعية ليس فقط يف جمال االتصال بني األفراد وميكن القول أبن شبكات التواصل االجتماعي أحدثت طفرة  

هلذا  واجلما إذ كان  االتصال،  هذا  وأتثري  نتائج  بل يف  واالجتماعية عات  اإلنسانية  احلياة  على  مؤثرة  نتائج  التواصل 
والسياسية، حىت أصبحت أحد أهم عوامل التغيري االجتماعي، وذلك مبا تتيحه وسائل التواصل من إمكاانت للتواصل 

جزة أمام التقليدية القدرة على إحداث هذا التغيري، وتقف عا  عة يف إيصال املعلومة، حبيث مل تعد لوسائل اإلعالموالسر 
 .التأثري الفعال لشبكات التواصل االجتماعي

   :االجتماعيأنواع شبكات التواصل 

من أكثر الشبكات اليت أثريت من   وهيكما هو موضح يف املوقع    2004فرباير    4نشأة هذه الشبكة يف  بوك:  فيس
الشبهات و احلوارات و ذلك ألهنا تعد أكرب موقع يتم التعامل معه من جانب املستفيدين  حوهلا العديد من التساؤالت و  

الشبكة عن غريها كوهنا فتحت للمطورين الدخول   هلا، و يرجع شهرة هذهبعد حمرك البحث جوجل و هو مايلفت النظر  
 1العربية. منها  و تفعيله وإضافة تطبيقات خمتلفة ومتنوعة وإاتحته بلغات عديدةللموقع و تطويره 

وإشرتاه جوجل   2005يعد موقع اليوتيوب موقع خاص بتحميل مقاطع الفيديو و قد نشأ هذا املوقع يف فرباير    يوتيوب:
  اإلهتمامات، ويتيح مقاطع فيديو يف مجيع    لألعضاء، وطور يف أدائه ويهدف هذا املوقع بنشر مقاطع فيديو    2006يف  

 2ضاء املشرتكني .وبذلك يتيح الشهرة لألع

 سواءا تنوعها  ل رسائل و استقباهلا على  عبارة عن وسيلة إلكرتونية تسمح ملستخدمي االنرتنيت إبرسا  اإللكرتوين:  الربيد
 3كانت مرئية أو مطبوعة أو صورا أو ملفات مسموعة مثل التسجيالت املرئية و املسموعة يف وقت واحد.

البياانت اخلاصة   وملفاتضية حتتوي على الكثري من صفحات الويب  ع افرتاهي مواق:  املواقع اإللكرتونية للشركات 
 4.ابلشركة املراد الوصول إليها و اليت ميكن أن تكون بياانت مصورة أو حمتوى كتايب به العديد من املعلومات

 
جامعة   8الشبكات اإلجتماعية يف تقدمي خدمات مكتبية متطورة ، مركز دراسات املعلومات ، القاهرة ، ماي العدد   د. أماين مجال جماهد ، إستخدام 1

 . 8ص 2010املنفوية ،
 .27لسابق ص نفس املرجع ا 2

 119ص2011ة ماجستري،جامعة ام درمان االسالمية ،فعالية استخدام التطبيقات االلكرتونية يف االشراف الرتبوي، اطروح تركي بن صاحل بن عبد الكرمي الكراين الغامدي، 3
4 http://www.businessdictionary.com/definition/website.html" .15 مت اإلتطالع يف  15 أفريل 2020 على الساعى 

http://www.businessdictionary.com/definition/website.html%22تم
http://www.businessdictionary.com/definition/website.html%22تم
http://www.businessdictionary.com/definition/website.html%22تم
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إلكرتو تويرت:   خدمة  يقدم  و  االنرتنيت  شبكة  على  املوجودة  اإللكرتونية  املواقع  إحدى  شركة   ية، جمان نية  هو  أنشأته 
(odeo  االمريكية يف سان فرانسيسكو )وأطلق رمسياً للمستخدمني يف شهر أيلول م   2006يف شهر آذار من عام ،

داث احمليطة  ألحر وااألخبانشر ا اللهنرتنت، يستطيع أي شخص من خالل صفحة ا الم، تقدم من خ2007من عام 
 1.لعامة املستخدمنيءه افصاح عن أفكاره و آر إلبه، وا

للمستخدمني إلتقاط صور و إضافة فلرت رقمي هلا و من مث مشاركتها يف جمموعة متنوعة من خدمات يسمح    االنستغرام:
 2.وهو برانمج يعمل على اهلواتف الذكية يستخدم ملشاركة الصور عرب مواقع التواصل اإلجتماعي  الشبكات اإلجتماعية

 . إسرتاتيجيات التسويق الفريوسي اثلثا:

 املنخفض: لبذريجية ا إسرتات .1

سرتاتيجية حتديد الشركة جملموعة حمددة من العمالء، ومن مث تقدم هلم جمموعة من العروض  ويقصد هبذه اإل
كما يطلق عليه نتج بصورة جمانية، أو احلصول على خصم عند شراء سلعة، مث تقوم الشركة بنشر أو  املالتحفيزية، كتقدمي  

نتج اخلاص هبا، وابلتايل يقوم  يع اعتماد املاص، لتشجمن أصدقائهم أو حميطهم اخل  هلؤالء الزابئن ضمن جمموعة  )بذر(
خفضة أو حىت جمانية، حيث أن ن شخاص بتشجيع وحتفيز غريهم لشراء املنتج بعدما حصلوا عليه بعروض مء األالهؤ 

 ا.بعروض الشركة وإعالانهت االهتمامجماان حتفز الزابئن بشكل كبري على رؤية أو مساع كلمة 

 املرتفع:  إسرتاتيجية البذر  .2

ويسمى هذا النوع ابلفعال كونه يتطلب مشاركة حبجم أكرب ودرجه عالية من قبل الزابئن، وتعتمد فكرة هذا النوع 
على قيام الشركة إببالغ زابئنها بوجود أصدقائهم على قوائم املراسالت هبدف التواصل معهم، ومن مث توزيع الروابط  

اإلنرتنت والربيد اإللكرتوين، حبيث تنشأ نقاشات وحماداثت تتعلق   امى ألصدقائهم اجلدد عربئن القدمن الزاب  اإلعالنية
(مليون مشرتك بعد أن أقدم   45)  إىل" Skype" ابملنتج أو اخلدمة اخلاصة ابلشركة، وقد وصل عدد مشرتكي برانمج

 .ركة العديد من الزابئن احملتملنيالعديد على حتميل الربانمج بسبب توصيات من أصدقائهم مما أكسب الش

 .صورة العالمة التجارية ماهية: لثالث ااملطلب 

التجارية   الذهنية اليت يكوهنا املستهلك اجتاههاهي    صورة العالمة  العناصر املهمة يف هي  و   ، الصورة  من بني 
املالية صول  األمن  ثل واحد  ومت  ،ةاملؤسسة وكذلك من اهلوية املرئية واملسموع  اسمتستمد قوهتا من  إذ  و ،  ميدان التسويق 

من مث و أمهيتها    ،أنواعها  ،مفهوم صورة العالمة  إىلومن خالل هذا املطلب سنتطرق    .مؤسسة رغم صعوبة تقييمهالل
 صورة العالمة. ومتوقعإسرتاتيجياهتا  ،أبعادها إىلالعناصر املشكلة هلا ابإلضافة 

 
 42ص  2016، رسالة ماجستري جامعة الشرق األوسط ،تويرت على طبيعة عمل عينة قصدية من اإلعامليني يف القنوات الفضائية اخلليجية أتثري ال خوالء غامن املري، 1
 12ص2015دور االنستغرام يف حتفيز الشباب البحريين على العمل التطوعي، رسالة ماجستري جامعة األهلية، املنامة البحرين  اخلاجة،إميان عبد الرزاق  2
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 تعريف صورة العالمة: أوال:

 :ما يليعاريف نذكر منها لصورة العالمة عدة ت

 .1عرف على أهنا " جمموعة االرتباطات الذهنية ابلعالمة التجارية واليت تكون منظمة بصورة دالئلية" ت -
توفيق بني قيم عن  فهي بذلك عبارة ،العاطفية والعقلية املرتبطة ابلعالمة ستحضاراتجمموع اال " وهي -

وعي وغري وعي حول عالمة عن  ،موضوعيةري وغ موضوعيةأحكام  مشاعر عاطفية، أفكار، ،حقيقية
 .2عينة" م

 3عرف على أهنا " جمموعة من املعتقدات املوجودة يف ذهن املستهلك"تكما    -

"هي كل املعلومات اليت يتلقاها املستهلك عن املنتج صاحب العالمة التجارية من خالل اخلربة وآراء وذكر أبهنا  -
 4ذلك، وقد تتداخل كل هذه العوامل:" إىليف واخلدمة وما غريه من املستهلكني واإلعالانت والتغل

ذاكرته اتتجاه    املستهلك يفملعلومات اليت ميتلكها  ومن خالل هذا التعاريف نعرف صورة العالمة على أهنا " جمموعة ا  
 العالمة". و الغري مباشرة من خالل التعرض املتكرر التصاالتالعالمة الناجتة من حصيلة تراكم اخلربات املباشرة  

 اثنيا: أنواع وأمهية صورة العالمة التجارية  -

 أنواع صورة العالمة التجارية:  .1

صورة العالمة التجارية هي جمموع االستحضارات واإلدراكات املرتبطة بعالمة معينة وميكن تقسيم هذه الصورة 
 5ثالثة أنواع وهي:  إىل

وذلك بعد استقباهلم ملختلف تقنيات   ؛ملستهدفة العالمةترى هبا الفئة ا  اليت  معناها الطريقة  :الصورة اهلدفية  -
وميكن للمؤسسة من أن حتدد مستوى صورهتا املدركة من طرف   بعد االستعمال املباشر للمنتج؛   االتصال أو

 املستهلكني من خالل القيام بدراسات ميدانية.
ميكن قياسها  و   لدى املؤسسة؛وفة  معر   يكما ه  هي الصورة بكل نقاط ضعفها وقوهتا؛  :الصورة احلقيقية للعالمة -

 
مرابح، ورقلة اجلزائر، بدون  عبادة حممد، تطوير صورة العالمة التجارية أداة من أدوات حتقيق امليزة التنافسية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامعة قاصدي 1

 .84سنة النشر، ص
اجلزائر،   -دة املاجستري، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسانأزمور الرشيد، قرار شراء املنتوج اجلديد بني أتثري اإلعالن والعالمة التجارية، مذكرة لنيل شها 2

 .74ص  2011=2010
هد العايل إلدارة األعمال اجلمهورية العربية السورية، عبد هللا عوض احلداد، بناء منوذج حملددات قيمة العالمة التجارية، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، املع 3

 .106ص، 2014-2015
 . 186،صبدون سنة النشر بن لقريشي، فعالية التخطيط اإلعالين يف حتسني صورة العالمة التجارية، جملة احلقوق والعلوم االنسانية،حممد قويدري، ربيعة  4
  ة، جامع1، العدد 8، اجمللديورة العالمة التجارية يف املؤسسة االقتصادية، دراسات العدد االقتصادشني خثري، حممد عجيلة، التسيري االسرتاتيجي لص  5

 .66، ص2017غرداية اجلزائر، جانفي 
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 عن طريق القيام مبراجعة داخلية. 
وذلك بفضل خمتلف تقنيات   ن توصلها للفئة املستهدفة؛أهي الصورة اليت ترغب املؤسسة    :الصورة املرغوبة -

 وتعين أيضا املوقع الذي تريد أن حتتله املؤسسة؛   ا متثل هدف العملية االتصالية للمؤسسة؛أي أهنّ   االتصال؛
 أن حتقيق ذلك يف الواقع صعب اّل إ  ن تتطابق الصورة املرغوبة والصورة املدركة؛أونظراي جيب    العالمة.ج أو  تاملن

 جدا.
 أمهية صورة العالمة: .2

 :1تلعب صورة العالمة التجارية امهية كبرية وذلك من خالل 

يتلقاها وهذا ما ائص اليت  فالصورة تلخص جمموعة اخلص،  تساعد املستهلك يف معاجلة املعلومات حول املنتج -
 يسهل عليه عملية اختاذ القرار.

فالعالمة اليت حتمل صورة جيدة ميكن هلا مواجهة املنافسة   فهي ميزة تنافسية مهمة؛  تسمح الصورة بتميز املنتج؛ -
 بكل قوة.

 تعطيه الثقة. ألهنا صورة العالمة تعطي للمستهلك الدافع للشراء؛ -
 حنو العالمة.ايب الصورة اجليدة تطور احساس اجي -
هنا ستبقي أل  فان هذا االخري سيقبل بعض العيوب؛  كان املنتج يتميز بصورة عالمة جيدة يف نظر املستهلك؛  إذا -

 دائما صغرية يف نظره.
  وأيضا ابالعتماد   وذلك ابعتماد على العالقات العامة؛  جتاه العالمة؛االصورة تعمل على تطوير مواقف اجيابية    نّ إ -

 تؤثر على املستهلك يف الصفحات االعالنية اخلاصة ابلعالمة. اليتعلى الشخصيات 
 . العناصر املشكلة لصورة العالمة التجارية اثلثا: -

 6  إىلعنصرا وصنفها  15أن صورة العالمة التجارية تتشكل من  يرى     Michael Korchia  حسب "  
 2وهي: "  جمموعات رئيسية

املرتبطة   -1 املعلومات  البعد كل  هذا  األصلي؛  ؛ؤسسةابملويشمل  العالمة   اسرتاتيجيتها؛  بلدها  شهرة 
 التجارية بغريها ابعتبارها مرتبطة ابملؤسسة.

املتعلقة مبقارنة   :ىالتنظيمات األخر  -2 البعد كل املعلومات املرتبطة ابملنافسة وخاصة تلك  يشمل هذا 
 العالمة التجارية بغريها من العالمات املنافسة.

 : هي ة عناصرالبعد اربعويشمل هذا  اجملال: -3

 
 .25، ص2009-2008، مذكرة لنيل شهادة ماجستري، جامعة يوسف بن خدة، اجلزائر، صورة العالمة على سلوك املستهلك إدراكأثر    بوداود محيدة؛ 1

 . 456ر ، ص ، بدون سنة النش 3، جامعة اجلزائر  37دريري مجال ، صورة العالمة التجارية ، جملة احلقيقة العدد  2
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التجارية  -  العالمة  الثقافية والرايضة    ،شخصية    إىلاالشهار    وغريها: يهدفالنجوم والشخصيات والتظاهرات 
وسلوك   تفكري  على  إذ التأثري  أذهان    املستهلكني،  يف  ومكانتهم  املختلفة  والشخصيات  النجوم  شهرة  يستغل 

مة خاصة اذا تعلق األمر مبنتجات شخصية على العالالنجم أو تلك المن أجل أن تسقط صفات هذا  ؛  املستهلكني
 ينطبق على التظاهرات الثقافية والرايضية املختلفة .  الشيءونفس  الرفاهة؛

فئة    املستعملون:  - املؤسسة سياسة متوقعها على  تبين  املهنةعلى أساس    معينة؛ سواءفقد  املستوى    السن؛  ؛أو 
عال تتمكن  ؛فعندما  االرتاالجتماعي  من  ما  معينة  مة  بفئة  التمييز باط  قوة  من  يزيد  ذالك  فان  املستعملني  من 

 والختالف .

 االستعمال(   املكان؛ الزمان؛ مناسبةابلعناصر املرتبطة بعادات استعمال املنتج )  اخلاصة: وتتعلق*االستعماالت والتجارب  

 عد:البهذا  الواقع؛ ويشملالعناصر الوصفية للمنتج كما هو موجود يف  : وهىاملزااي-4

 ومدة االستعمال. والشكل؛ التغليفالرتكيبة الفنية للمنتج واللون  إىلتشمل ابالضافة  ابملنتج: واليت*العناصر املرتبطة 

 *العناصر غري املرتبطة ابملنتج وتشمل:

 نفس العالمة.  إىلابلعناصر اليت متيز املنتجات اليت تنتمي  املنتجات: وتتعلقصنف -

 لعالمة التجارية ونوعيتها ابلسعر.  ملستهلك امايربط ا السعر: فغالبا -

االتصال: كل العناصر املرتبطة بسياسة اتصال املؤسسة السيما االشهار وذالك ابستثناء االشهار الذي يعتمد على -
   والتظاهرات.النجوم 

 .الديكور؛ والبائعونكاحملالت؛ : ويشمل العناصر املرتبطة بقنوات التوزيع  التوزيع-

 والرمزية . الوظيفية؛ والتجريبيةاملنافع  املستهلكني: وتشملقبل  احملصلة من املنافع  -5

 العالمة.ويعرب هذا البعد عن ميل املستهلك ابجتاه  العام:التقييم -6

 المة التجارية. املطلب الرابع: أبعاد ومناذج صورة الع

 التجارية: ابعاد صورة العالمة  أوال:

 اد وهي كالتايل:تتكون صورة العالمة من أربعة أبع

التجارية،  واليت تتمثل يف املعلومات والبياانت اخلاصة ابملنتوج أو الشركة اليت تشري إليها العالمة  األبعاد املعرفية:    -1
اكتساب هذه املعلومات بشكل مباشر من خالل وجود الفرد أو املستهلك داخل حميط أو نشاط الشركة أو   مت  دوق

على   صي وغري ذلك من مصادر احلصولمن خالل وسائل اإلعالم أو االتصال الشخاملؤسسة أو بشكل غري مباشر  
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 املعلومات وتتسم هذه الصورة أبهنا:

 عمليات انتقائية ذاتية.  إىلختضع  -

قد يتم معاجلة املوضوعات والبياانت بشكل جيد فيعطي انطباعا أو صورة ذهنية إجيابية، أو قد تتم ادراكها بشكل   -
 درجة العدوان والتعصب. إىلاجتاهات سلبية تصل  إىلؤدى ميكن أن ي خاطئ

حمدودية القدرة على الرتكيز واالنتباه والسعة املعرفية لإلفراد، تساهم يف تكوين صورة ذهنية قد تشتمل على اخطاء   -
 املعلومات.يف عملية متثيل  

العالمة التجارية، أو قد تكون ية حنو  وتتضمن تكوين اجتاهات عاطفية سلبية أو اجياب  للصورة:االبعاد النفسية    -2
 حمايدة ووفق الدراسات السيكولوجية فإن الصورة املتكونة للعالمة التجارية تتسم ب: 

 متثل الصورة الذهنية انعكاسا لدوافع داخلية أو حاجات دافعيه للشخص الذي يكون هذه الصورة. -

 بقة.تعتمد الصورة الذهنية لكل فرد على خرباته وجتاربه السا -

 تتأثر الصورة الذهنية لكل فرد تبعا حلالته النفسية من وقت ألخر. -

ويتمثل ذلك يف بعض السلوكيات املباشرة مثل التحيز أو التعصب ضد الشركة أو العالمة، أو   السلوكية:األبعاد    -3
 إلحباط. القيام ابعمال عدوانية أو بعض السلوكيات الباطنية اليت ميكن أن تكون كرد فعل للشعور اب

الصورة على أهنا يتم اكتساهبا من التنشئة االجتماعية وهى تشكل األعراف السلوكية   االجتماعية: تتناولاألبعاد -4
اجتاه املؤسسة أو العالمة كما أهنا ذات صلة وثيقة ابلثقافة والعادات والتقاليد .فالصورة ليست نتاجا ابداعيا لفرد  

 1اجتماعي.اهنا ليست جمرد نشاط فردى ولكنه نشاط منعزل وامنا هي نتاج للجماعة ؛كما 

 مناذج حتديد صورة العالمة التجارية: : اثنيا

تعرض النماذج املفسرة لصورة العالمة التجارية العناصر املكونة هلا والعالقة اليت تربط بيها، هبد توفري أداة لقياس  
 تصر هلذه النماذج: درجة معرفة املستهلكني ابلعالمات التجارية. وفيما يلي عرض خم

 

 

 

 
 .76مرجع سبق ذكره ،صأزمور الرشيد ، قرار شراء املنتوج اجلديد بني أتثري اإلعالن و العالمة التجارية ،   1
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 : Aaker (1991)منوذج   .1

تؤدي    Aakerتناول   واعتربها  ابلعالمة  املرتبطة  أمساه ابحلقوق  ما  دراسته  من خالل   إىليف  مضافة  قيمة 
وليد أو توافر حقوق مالية وتسويقية مرتبطة ابلعالمة، وتوصل   إىلاستخدام العالمة، وبذلك تؤدي القيمة املضافةّ "

أجل حت  إىل مركز جيدأنه من  أن    قيق  وتسويقيا(  )ماليا  القوية  الروابطمن    تتوفر جمموعةللعالمة  بني   اإلدراكية 
 املستهلك والعالمة، حيث اشرتط ثالثة شروط من أجل أن يكون ادراك املستهلك للعالمة جيدا هي:

 باط عالية للخصائص املميزة للعالمة؛ قوة ارت -
 سهولة بني جمموعة من العالمات؛الوضوح حيث ميكن للمستهلك متيز العالمة ب -
 الشمول: أي أن تكون صورة العالمة متماثلة ألبر عدد من املستهلكني.  -

 :االيتبعد لصورة العالمة التجارية مثلها يف الشكل  Aaker 11  ت ووضع

 Aaker (1991)منوذج خصائص صورة العالمة التجارية  يوضح (02)شكل رقم
 
 

 
 
 
 
 
 

 (Aaker D. 1994 )عتماد على الاب طالباناملصدر: ترمجة ال

منوذج    Michaël Korchiaاقرتح    :)Michaël Korchia  )2001منوذج صورة العالمة التجارية  .2
   جديد لصورة العالمة التجارية الشكل التايل يوضحه:

    Aakerفئات غري مدرجة يف مناذج    إىلخالل املقابالت مت إجياد عدد كبري من التصرحيات مت تصنيفها  
حيث أن النموذجان ليسا شامالن مبا فيه الكفاية هذا من جهة. ومن جهة اثنية النموذج اجلديد أكثر     Kellerو

 مشوال من النموذجان السابقان.  

العالمة اسمها 

 ورموزها

الخصائص الغير  خصائص املنتوج

   امللموسة للمنتج

شخصية العالمة 

 التجارية

النجوم والشخصيات املرتبطون 

 املشترون واملستهلكون  بالعالمة التجارية
مكان وأوقات وأشكال 

 االستخدام

 السعر النسبي

 منافع املستهلكون 

  املنافسون 

 صنف املنتوج

أصل العالمة 

 التجارية
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وأيخذ   Keller (1993)و  Aaker (1991)جزء من عمل    إىل يشري    Michaël Korchiaمنوذج  
روابط العالمة التجارية    Michaël Korchia  حيث صنف بعني االعتبار مناقشات مع اخلرباء والتفكري الشخصي.

  فئة. 15أبعاد واسعة متثل ما جمموعه  6 إىل

 Michaël Korchiaمنوذج صورة العالمة التجارية    يوضح( 03شكل رقم )
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . (Keller K.L. 1993)  ترمجة الطالبان ابإلعتماد على املصدر: 

 ة ابملؤسسة، بلد املنشأ، واسرتاتيجيتها.... ال رفة احلقائق املتعلقترتبط هذه الفئة مبعاملؤسسة:  -1
 وتشمل مالحظات متعلقة بسمعة العالمات التجارية، ألن العالمة حبد ذاهتا جزء من املؤسسة.   

تعليقات    منظمات أخرى:-2 الفئة  املنافسني(.–معلومات  –تشمل هذه  العالمة بعالمة  املنافسني )مقارنة   بشأن 
 سات األخرى. ، املؤساحلكومة

  l’univers évoqué التأثري العام:

 (  Aaker .1997أسلوب احلياة، اخلصائص البشرية املرتبطة ابلعالمة التجارية )مة التجارية: شخصية العال-3

روابط العالمة 

 التجارية

 املؤسسة

 املنظمات

 األخرى

 الستدعاءا

 املزايا

 غير املرتبطة

 بالمنتوج

 املرتبطة باملنتوج

شخصية العالمة التجارية/ أسلوب 

 الحياة

 المواقف

 املنافع

 الشخصيات /املشاهير

 املستخدمين

 االستخدام/ الخبرة

 تصنيف املنتجات

 السعر

 االتصال

 التوزيع

 التماسك
 وظيفية 

 تجريبية

 رمزية
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  عندما خيلق اإلشهار عالقة بني العالمة التجارية والشخصية، الروابط ذات الصلة ابملشاهري   املشاهيري / األحداث:-4
قد يكون مشرتك مع العالمة التجارية، وميكن أن    ميكن أن ترتبط أيضا ابلعالمة التجارية، وبعبارة أخرى مظهره اخلارجي

   .حتدث نفس الظاهرة مع األحداث بدال من املشاهري
 االرتباطات بني العالمة التجارية ونوع املستهلك أو املستهلكني األخرين. املستخدمون:-5
الروابط املتعلقة ابالستخدام العادي )املكان، مناسبات االستخدام، أو اخلربات   جربة الشخصية:اإلستخدام والت-6

 (Korchia, M. 2001.p,12 3) الشخصية مبا يف ذلك البحث عن املعلومات.
  : هي العناصر الوصفية اليت متيز املنتج. ما يعتقد املستهلك أنه سوف جينيه من شرائه أوles atribustsاملزااي  

 1  املزااي غري املرتبطة ابملنتج ،املزااي املرتبطة ابملنتج1 :إىلوتنقسم   استهالكه....

 املزااي الغري املرتبطة ابملنتج: 

املنتج:-7 متوقع  فئة  حتدد  العالمة،  تشملها  اليت  املنتجات  بفئة  املتعلقة  قبل   الروابط  من  املدرك  التجارية  العالمة 
 (Korchia, 2001.  p. 12 5) املستهلك.

، حيث تعترب التعبئة Keller (1993)هذا خيالف   متعلقة ابلتكوين املادي للمنتج،املزااي املرتبطة ابملنتجات:  -11
العنق، وبعض املنتجات الثقافية. لكن والتغليف ميزة مرتبطة ابملنتج، ألن العديد من السلع )مبا يف ذلك العطور، ربطة  

 من املكوانت اليت يسعى اليها املستهلك.يف بعض األحيان املواد الغذائية واحدة 

هي القيم الشخصية اليت يربطها املستهلك مبزااي املنتج، وهي الفوائد اليت يعتقد املستهلك أنه سيجنيها من   الفوائد:
 (Keller,1993 , p.4خصائص املنتوج )

ك الرغبة يف جتنب والقضاء ، وكذل األمن  إىلتتعلق أساسا ابالحتياجات الفيزيولوجية واحلاجة  الفوائد الوظيفية:  -12
 على املشكلة.

 مرتبطة ابملشاعر الناجتة عن استخدام املنتج وابلتايل أي املتعة احلسية والتنوع والتحفيز املعريف.  الفوائد التجريبية:-13
مرتبطة عن احتياجات التعبري عن الذات واملواقف االجتماعية، أو بشكل أعم احتياجات    تعرب  الفوائد الرمزية: -14

 من وجهة نظر األخريني.
تعريف ضيق جدا للموقف هنا، "املوقف هو مؤشر على درجة حب أو كره   Michaël Korchiaاعتمد    املوقف:

العامة للفرد. وذكر أن األهم ليس قوة التنبؤ   جانب من اجلوانب   إىلالذي استخدمه. مبعىن اإلشارة    للمنتج  املستهلك،
 اه العالمة التجارية".ابملوقف بل الشعور العاطفي اجت

 
،  2018على الصورة الذهنية املدركة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، =جامعة مصطفى اسطنبويل، معسكر ، اجلزائر، هادف ليلى، أثر أخالقيات اإلشهار   1

 . 109-107ص
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أن تكون أكثر تفصيل: فاملزااي هي عناصر موضوعية ال تعتمد    إىلالفوائد واملواقف حباجة  و  العالقات بني املزااي
 إىلعلى وجهة نظر املستهلك مثال "مالبس مصنوعة من الصوف للجميع " ومع ذلك التصورات املتعلقة ابملزااي تؤدي  

" اجتاه العالمة     املنافع واملواقف هو املستوى العام "للعاطفةواملواقف. والفرق األساسي بني إدراكات خمتلفة من املنافع  
 ما ميكن للمنتج تقدميه للمستهلك. إىلأو املنتج، بينما املواقف تشري 

      : Michel RATIER(2006)منوذج  .2

وتتمثل هذه جمال السيارات  يف فئات ألبعاد الصورة الذهنية للعالمة التجارية  Michel RATIER  06 حدد
 األبعاد يف ما يلي:

 واإلعالن،الدعاية  -
 السعر؛  -
القيم اجلوهرية للعالمة التجارية )ماضي العالمة، االبتكار، االسم التجاري، الشعار، جانب إعادة البيع،  -

 املستهلك املستهدف(.
 صورة(.املنتجات املباعة)الراحة، اجلمال، املوثوقية، جودة املقاومة، سالمة ال -
 اخلدمات امللحقة )جودة الشبكة، خدمة املوظفني(. -
 الفم، املنافسة، الصحافة، العمالء الغري مستهدفني(.  إىلالعوامل اخلارجية )الفم   -

 :Lee et Fayrene (2011)منوذج .4

 ىلإ فتوصل    keller(1993)و   Aaker (1991)قدم الباحثان دراسة لقيمة العالمة التجارية معتمدا على كل من
أن قيمة العالمة التجارية تتكون منة مخسة أبعاد تتمثل يف الوعي ابلعالمة التجارية، اجلودة املدركة، الصورة الذهنية  
للعالمة التجارية، الوالء للعالمة التجارية فحسب الباحث أن الصورة الذهنية للعالمة التجارية تتكون من االرتباطات  

 .الذهنية املخزنة يف ذاكرة املستهلك

 والذي يتكون من التعرف على العالمة تذكر العالمة، وهيمنة أداء العالمة. الوعي ابلعالمة التجارية -
اخلصائص الغري وظيفية للمنتج   للمنتج،أما اإلرتباطات الذهنية للعالمة التجارية فتتكون من اخلصائص الوظيفية   -

املدركة والبلد املنشأ والثقة ، صفات املنتجات   مةللصورة الذهنية والقي املسؤولية االجتماعية    إىلواليت تنقسم  
 اخلاصة ابلشركات ولقدرة االجتماعية للشركات.

 إىلالبسمات اجلوهرية والسمات العرضية أما الوالء للعالمة التجارية فتم تقسيمة    إىلأما اجلودة املدركة فتقسم   -
 . ممتاز أو تقبل سعر أعلى العقل وسعر أفضل من صفات إعادة الشراء 
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ان أبعاد صورة العالمة التجارية ختتلف ابختالف نوع وطبيعة املنتجات، فعلى سبيل املثال ال احلصر املنتجات 
خدمات ما بعد البيع فمن   إىللك فمثال السيارات حتتاج  ذ  إىل خدمات صورها ختتلف عن اليت ال حتتاج    إىلاليت حتتاج  

قوم بذلك أبحسن وجه، هذه التصورات تتمثل يف خمتلف الضروري أن يكون لدى املستهلك تصورات عن عالمات ت
 مة التجارية.االرتباطات الذهنية للعال

 املبحث الثاين: األدبيات التطبيقية. 

 الدراسات السابقة: ابللغة العربية  املطلب األول: 

  مواد التجميل التسويق الفريوس ي ودوره يف ترسيخ العالمة التجارية ملنتجاتدراسة لقرة عائشة. بعنوان أوال: 
2018. سنة -دراسة ميدانية لعينة من مستخدمات مواقع التواصل االجتماعي-  

من خالل   الباحثةسعت  العدد الثاين.    الثاين.مقال نشر يف جملة الدراسات التسويقية وإدارة األعمال. اجمللد  
املنتجات عامة، ومنتجات مواد التجميل تبيان دور التسويق الفريوس ي يف ترسيخ العالمة التجارية للسلع و   إىلدراستها  

  االجتماعي.ية على عينة من مستخدمات مواقع التواصل خاصة من خالل دراسة استطالع

التواصل   إىلتوصلت   مواقع  مستخدمي  لدى  التجارية  العالمة  ترسيخ  يف  هام  دور  الفريوسي  للتسويق   أن 
امل قبل  من  الفريوسية  االعالانت  تداول  من خالل  العالمة االجتماعي،  جتاه  ووفاء  والء  لديهم  ما شكل   ستخدمني 

ومصداقية    املواقع االلكرتونية ذات أمهية  وأتثري يف اختاذ قرار الشراء حيث أن املعلومات املرسلة عرب  للمنتجات،التجارية  
املؤسسات لرتويج    لوميكن االعتماد عليها وابلتايل تكون صورة اجيابية عن املنتج واملاركة ، كما أنه أصبح وسيلة هامة جل

   . منتجاهتا بطرق أكثر فعالية وأقل تكلفة
اذ قرار الشراء لدى املستهلكني من  ، التسويق الفريوسي وأثره على اخت2017دراسة هدى حممد اثبت  اثنيا:  

   .مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي

املاجستري الدراسة  .  مذكرة الستكمال احلصول على درجة  عل  إىلهدفت  التسالتعرف  أثر  الفريوسي ى  ويق 
يف اختاذ قرار الشراء قادة الرأي "املؤثرون"(    –التحفيز املادي  –وسائل النشر االلكرتونية  –احلمالت الفريوسية إببعاده )

لدى املستهلكني من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي املختلفة. ولتحقيق هذا اهلدف استخدمت الباحثة املنهج 
 مت استخدمستجوب و    199على  انت الالزمة، ووزعتها  ث صممت استبانة كوسيلة جلمع البياالوصفي التحليلي حي

 .   spssبرانمج 

وجود أثر للتسويق الفريوسي على تشجيع املستهلكني الذين يستخدمون مواقع التواصل   إىلتوصلت الباحثة  
ين لفريوسي على تشجيع املستهلكني الذاالجتماعي على اختاذ قرارا الشراء للسلع واخلدمات. ووجود أثر للتسويق ا

 يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي على اختاذ قرارا الشراء للسلع واخلدمات.
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 -دراسة ميدانية-دراسة آمنة أبو النجا حممد أبو النجا. التسويق الفريوسي وأثره على اختيار العالمة التجارية اثلثا:  
 . 2017سنة جامعة طنطا.    التجارة،كلية 

دراسة أتثري التسويق الفريوسي )الربيد اإللكرتوين، ملفات الفيديو، مواقع الدردشة، البياانت   إىلملذكرة  ت اهدف
اإللكرتونية( على اختيار العالمة التجارية. وفيما إذا كان هناك اختالف يف هذا التأثري ابختالف املتغريات الدميوغرافية 

استقصاء وزعتها على األفراد بطريقة عشوائية، حيث  احثة استمارة  للمستهلكني. ولتحقيق هذه األهداف صممت الب
 للمعاجلة اإلحصائية.  302استمارة استقصاء خضعت منها  384وزعت 

وجود عالقة إجيابية ذات أتثري معنوي الستخدام التسويق الفريوسي   إىلوقد أشارت نتائج الدراسة التطبيقية   
التجارية و من قبل املستهلك املصري، واختيار العال الواردة عرب  مة  الرسائل  العوامل أتثريا على إعادة إرسال  إن أكثر 

احلوافز   املوقع مث  يليه سهولة وسرعة استخدام  للرسائل اإلعالنية  الناقلني  الثقة بني  الشخصية هي  املواقع اإللكرتونية 
ق الفريوسي ابختالف أتثري التسوي  وجود اختالف يف  إىلاملقدمة من قبل الشركة املنتجة. كما أشارت نتائج الدراسة  

 النوع والفئة العمرية والدخل الشهري.  

، دور التسويق الفريوسي أببعاده )الربيد اإللكرتوين، غرف احملادثة، عبد الفتاح جاسم زعالن وآخروندراسة    : رابعا 
هلاتف النقال يف العراق زين، أسيا دراسة حتليله آلراء عينة من مديري شركات ا  -  العروض اجملانية( يف تعزيز ثقة الزبون

 . 2015 سنة   ، اتصاالتنا.كورك سيل،

التعرف على الدور الذي يؤديه كل   إىلهدفت الدراسة    .49  العدد  ،12  اجمللد  اإلدارية.  للعلوم  العراقية  اجمللة   يف  نشرت
تعزيز ثقة الزبون قي قطاع شركة   يفالتسويق الفريوسي    اإللكرتوين، غرف احملادثة، العروض اجملانية(أببعاده )الربيد  من  

   .موظف، ابستخدام استبانة جلمع البياانت 100االتصاالت يف العراق، من خالل عينة مكونة من 

ذ جاءت يف املرتبة األوىل إ  يف تبين التسويق الفريوسي  املبحوثةوجود تفاوت بني الشركات    إىلالباحثون    توصل 
ووجود تفاوت بني الشركات املدروسة يف تعزيز أبعاد    .اجملانية مث الفيس بوكمن حيث األمهية غرف احملادثة، العروض  

 إطالع الزبون على إعالانهتا اإللكرتونية املوجودة يف بريدهم اإللكرتوين. إىلتعزيز أبعاد ثقة الزبون. كما أهنا تسعى 

مة اجلارية ملنتجات األجهزة العاليف    الفريوسيل م. عبد الفتاح جاسم زعالن. بعنوان: دور التسويق    دراسة سا:  خام
 .2012سنة دراسة استطالعية لعينة من طلبة جامعة كربالء.  -اخللوية

اكتشاف دور اسرتاتيجيات   إىلهدفت الدراسة    .34. العدد  8نشر يف اجمللة العراقية للعلوم اإلدارية. اجمللد  
السعر املدرك،   –يف العالمة التجارية    -لعروض اجملانيةالربيد اإللكرتوين، غرف احملادثة، ا  –التسويق الفريوسي من خالل  

صمم للمنتجات واخلدمات املقدمة من خالل املنظمة. وقد    -قة العميل، القيمة املدركاجلودة املدركة، اخلدمة املدركة، ث
وتوصل تبيان جلمع البياانت وزعه على عينة بلغت .... من مستخدمي شبكة األنرتنت من طلبة كربالء،  الباحث اس



  .األدبيات النظرية والتطبيقية ................................................................األول الفصل  
 

28 
 

جمموعة من االستنتاجات أمهها اعتبار التسويق الفريوسي مفتاحا لنجاح العديد من املنظمات وخاصة اإللكرتونية   إىل
ماهلا ونشر منتجاهتا وأفكارها وطرح خدماهتا يف  إذ بدون هذه اإلسرتاتيجية ال تستطيع منظمات األعمال ممارسة أع 

ظمات التمايز والتفوق يف جمال عملها قياسا بوسائل االتصال التقليدية.  السوق االفرتاضية، فضال عن حتقيق هذه املن
  ة من التوصيات. أمهها وضع األليات التطبيقية الالزمة ملفهوم التسويق لفايروسي ابلشكل الذيكما مت تقدمي جمموع

ة ملنظمات اإلسرتاتيجياالجتاهات    الفريوسي أحديتماشى مع ظروف البيئة احمليطة فضال عن جعل اسرتاتيجية التسويق  
 األعمال واعتمادها كأحد اخليارات اإلسرتاتيجية لرتويج منتجاهتا. 

 ، مداخلة بعنوان قياس أثر التسويق الفريوسي على قرار الشراء.2009دراسة ردينة عثمان يوسف، ا:دسسا

مدى االهتمام  -)  معرفة ما إذا كان التسويق الفريوسي أببعاده   إىلالدراسة  ى الباحثة من خالل هذه  هدفت  
قرار الشراء، فقامت الباحثة بتصميم  يؤثر على  (مدى مصداقية املعلومات ابملعلومات، مدى االعتماد على املعلومات،

استبانة ووزعتها على عينة من مستخدمي شبكة االنرتنيت من طلبة قسم التسويق يف جامعيت الزرقاء اخلاصة والزيتونة 
 . طالب من جامعة الزرقاء 46طالب من جامعة الزيتونة و 52منهم طالب ،  98 اخلاصة مكونة من 

الفريوسي يؤثر على قرار شراء املستهلك، وأن املعلومات املرسلة عرب املواقع أنه التسويق    إىلتوصلت الدراسة  
 اإللكرتونية ذات أمهية ومصداقية وميكن االعتماد عليها وابلتايل تكون صورة إجيابية عن املنظمة.

 .األجنبية ابللغة الدراساتلثاين  لب ااملط

إعداد    أوال: من  بعنوان      Yu-Ning Wangو         Hsiang-Hsi Liu1مقال 
Interrelationships between Viral Marketing and Purchase Intention via 

Customer-Based Brand Equity 2019. سنة . 
(. الغرض من هذه الدراسة 2)Journal of Business and Management Sciences  7نشر يف    

هو استكشاف العالقات املباشرة بني التسويق الفريوسي ونية الشراء من جهة، والعالقة بني املتغريين من خالل قيمة 
أن التسويق الفريوسي يتكون من مواضيع مثرية لالهتمام   إىلللعالمة التجارية كمتغري وسيط. وتوصلت النتائج التجريبية  

لتفاعل مع الرسالة؛ استقبال الرسائل؛ واحملتوى اهلجومي للرسالة، حيث كان لكل منهما أتثريات خمتلفة  هي: ا  ومفيدة
ذلك، وجد الباحثان أيًضا أن التفاعل مع   إىلعلى قيمة العالمة التجارية من وجهة نظر العمالء ونية الشراء. ابإلضافة  

 كل إجيايب إما على قيمة العالمة التجارية أو نوااي الشراء.ثري بشرسائل التسويق الفريوسي مهم للغاية من أجل التأ
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 A study on the effects ofبعنوان  Eun-Ju Seo, Jin-Woo Park مقال ل اثنيا:  
social media marketing activities on brand equity and customer 

response in the airline industry.  2018سنة 
حتلل هذه الدراسة آاثر أنشطة .   66العدد    Journal of Air Transport Managementنشر يف جملة   

 ( االجتماعي  التواصل  وسائل  عرب  صناعة SMMAsالتسويق  العمالء يف  واستجابة  التجارية  العالمة  قيمة  على   )
الباحثان بتوزيع استبيان على   كات اليت تديرها شر اصل االجتماعي  مسافرًا استخدموا وسائل التو   302الطريان. قام 

 الطريان، وقامو بتحليل البياانت اليت مت مجعها عرب منذجة املعادلة اهليكلية. 
أظهرت النتائج أن االجتاه هو أهم مكون التسويق عرب وسائل التواصل االجتماعي، وأن التسويق عرب وسائل 

أتثريات كبري  هلا  الطريان كان  لشركات  االجتماعي  ابالتواصل  الوعي  على  التجارية  التجارية. لعالمة  العالمة  ة وصورة 
ذلك، أظهرت النتائج أن الوعي ابلعالمة التجارية أثر بشكل كبري على االلتزام وأن صورة العالمة التجارية   إىلابإلضافة  

 أثرت بشكل كبري يف احلديث الشفهي وااللتزام عرب اإلنرتنت.

 وأخرون حتت عنوان    Eleni Rouvaمقال ل  اثلثا:
 Viral Marketing Analysis and Evaluation: The Case of the Greek 

Consumer Market 
 International Journal of Electronic Customer Relationshipنشر يف جملة  

Management   2016سنة   
ت داخل سوق املستهلك اهلدف من هذه الدراسة هو الرتكيز على تقييم التسويق الفريوسي كوسيلة لرتويج السلع واخلدما 

ت التسويق الفريوسي من أجل املسامهة يف فهم اليوانين. تتضمن الدراسة مواقف املستهلكني وردود أفعاهلم جتاه ممارسا
الرئيس النتائج  اليواننية   إىل ية  أفضل لسلوك املستهلكني. تشري  الشركات  الفريوسي آخذ يف االرتفاع بني  التسويق  أن 

التطور   للتسويق   املنخفضة،والتكلفة    ي،التكنولوجبسبب  الثالثة املستكشفة  الوسائط  الرسالة. مجيع  وفوريته يف نقل 
ا نفس االستخدام بني  أي الربيد اإللكرتوين ووسائل التواصل االجتماعي والفيديو ذات أمهية متساوية وهل  الفريوسي،

 . املسوقني الفريوسيني واملستخدمني

لرابعا:    Discriminantبعنوان    Sharda Haryani    &Bharti Motwaniمقال 
model for online   marketing viral influencing consumers 
behavioural intention . 

  2015سنة  Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciencesنشر يف   
يات التسويق لدى املستهلكني نتيجة تقن  حماولة للتنبؤ بنية الشراء  إىلالدراسة  الباحثان من خالل هذه    هدف.  1العدد  
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صعوبة    - أدوات الرسالة،  - األمن،  -الفعالية اهلائلة،  -الفريوسي املستحدثة عرب اإلنرتنت أببعاده )إمكانية الوصول،  
الدراسة على البياانت األولية اليت مت  أجريت   تصعيد أو زايدة شهرة العالمة التجارية(.  - املستهلك،  -الرسالة،إيقاف  

  SPSS. ومت استخدام الربانمج اإلحصائي  اخلماسي  اًء على مقياس ليكرتمجعها من خالل استبيان ذايت التنظيم بن
16.0  . 

تتنبأ بسلوك   اليت  املهمة  العوامل  الدراسة  العوامل حتدد  التسويق فهم هذه  العمالء. جيب على مديري  شراء 
املناسب هلذه العوامل أعمال املديرين يف االزدهار. يف    واستهداف العميل بشكل مناسب. ميكن أن يساعد االستخدام

بًئا كبريًا عن أن العوامل ذات الفعالية اهلائلة واألمن املزعوم والعالمة التجارية املتصاعدة كانت تن  توجد  الدراسة،هذه  
 نية شراء املستهلك.

 Factorsبعنوان    Roza Taati1& , Mohammad Taleghaniمقال ل  خامسا:
affecting the electronic exchange of data through Viral Marketing 

(Case study: E-commerce users in Rasht city)    2015سنة. 
من    ض. الغر   URL: http://www. barsjournal. net, ournal’s J .(1)5جملة  نشر يف  

ل التسويق الفريوسي. وقد استخدم الباحثان استبيان  حتديد العوامل املؤثرة على التبادل اإللكرتوين من خال هذه الدراسة
، Rasht e-commerce usersمع البياانت، حيث تضمنت عينة الدراسة مستخدمي التجارة اإللكرتونية  جل

عددهم   بلغ  ا  384الذي  األداة  البسيطة.  العشوائية  العينة  ابستخدام  هي فرد،  املطلوبة،  البياانت  ملستخدمة جلمع 
توى واملوثوقية احملددة من قبل ألفا كرونباخ مت حساب صالحيته وموثوقيته من خالل طريقة صالحية احمل  االستبيان الذي

و مت حتليل البياانت    الدراسة،ومت توزيعها بعد تعديل األسئلة واستخدام حتليل االحندار املتعدد الختبار فرضيات هذه  
 . Spssليت مت مجعها بواسطة برانمج ا

أن التقاط الصور، واستهداف املوارد، واجلمع بني التكنولوجيا، وسهولة استخدام املنتج،    إىلتوصلت الدراسة   
 عوامل مؤثرة على التسويق الفريوسي. 

 The Impact Of Viralبعنوان     Lekhanya Mpele Lawrenceمقال ل   سادسا:  
Marketing On Corporate Brand Reputation 2014. سنة 

جملة     يف   International Business & Economics Researchنشر 
Journal  . التسويق الفريوسي على مسعة العالمة التجارية للشركات.  حيث هدفت الدراسة   الباحثة أتثري   تناولت فيه

ق الفريوسي وأتثريه على مسعة العالمات التجارية للشركات لشركات جنوب إفريقيا. استخدام التسويحتليل وتقييم    إىل
شركة، مت اختيارها ابستخدام طريقة أخذ    75أجريت الدراسة يف أربع مقاطعات يف جنوب إفريقيا. تكونت العينة من  

أوضحت النتائج أن غالبية   ة.عد إجراء مقابليكرت اخلماسي بالعينات الطبقية، ابستخدام استبيان وظفت فيه مقياس ل

https://www.researchgate.net/profile/Lawrence_Lekhanya?_sg%5B0%5D=gJEx3IMkNr9rq_JE3NuVa0ZAffPZkJoqcv61cgjVP8jbrgkugsVbgC0Ir7ahs-P1g7QJzEs.9JEXWYq16y6ftFrahX-MPujF9KD2Nv8adbT2xqq_m78tujJIkJkQvM2S_aWJoFtXXcAGE4P4LmSV9eKkVdi-sQ&_sg%5B1%5D=DLMjc_QlgjajjYD99JEsohzZShbi8MjXVEsE235oi8NU8ZFYD_CnliHsxQsTv4F3vxoVeGk.tkYXOtNVq1fHI5UL9jk20Tr7KeKlCv0yMdEdUZz-d31ApXxe1qGv4m2U5mYezJSFLLYF1Sm52yVLP1lJy7ANuw
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استخدام شركاهتم    شركاهتم على حمايدين أو مل يوافقوا على أن الناس يعلقون بشكل إجيايب على  +املستجيبني إما كانوا  
 التسويق الفريوسي.

viral: how  “Goingحتت عنوان    Mariana Vieira Alvares Martinsدراسة ل سابعا:
ne video content and specific features influence does viral onli

attitudes toward the brand?” ، .مذكرة ماسرت 

معرفة الدور الذي يلعبه حمتوى الفيديو يف اإلشهار الفريوسي عرب األنرتنت يف حتريك  إىلهدفت الدراسة 
 تهلك.يفية جعل اإلشهار مقنعا للمسة بشركة معينة دون غريها، وكعاطفة الزابئن حنو العالمة التجارية اخلاص

فما فوق يف دولة الربتغال. حيث مت   18من األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم ما بني   103ومشلت عينة الدراسة 
دقيقة على جمموعة من الشباب من رواد مواقع التواصل االجتماعي،   15عرض فيديو إعالين ألحد الشركات ملدة 

 البياانت.ب املقابلة واإلستبانة جلمع  ومن مث استخدمت الباحثة أسلو 

أن حمتوى الفيديوهات الفريوسية واليت حتتوي على درجة عالية من العاطفة تكون أكثر قدرة على   إىلتوصلت الدراسة 
 نشر وشهرة العالمة التجارية على نطاق واسع. البالغ يفأثرها  إىلاإلقناع واإلنتشار بني األفرد، ابإلظافة 

 efficacite des operations deحتت عنوان  Damien RENARD مقال ل اثمنا:
marketing viral : evaluation de l’experience en ligne et image de 

marque   

اهلدف من املقال هو قياس آاثر املشاركة .  2014سنة    Vie sciences de l'entrepriseنشر يف جملة  
مة التجارية. األلعاب الرتوجيية عرب اإلنرتنت هي تنسيق يستخدم بشكل يف عملية التسويق الفريوسي على صورة العال 

ميكن للمعلنني التطور ميكانيكا اللعبة تسمح ابالنغماس    التكنولوجية،ت التسويق الفريوسي: نظرًا للفرص  خاص يف محال 
اليت طورها    املنظور،قي لالعب. من هذا  احلقي  ، املثلى  التجربة  استخدام نظرية  ،   Csikszentmihalyiميكن 

 لتحليل آاثر اللعب على إدراك العالمة التجارية.
 

 What is the Effect of aبعنوان وأخرون   Robert Eastمقال ل اتسعا:
Recommendation? نشرت يف جملة The Marketing Review  5. العدد 2005سنة .

لتجارية. حيث قام الباحثون بتوزيع استبيان على  مة االعال اختيارعلى الكلمة املنطوقة  أتثري اختبار إىلالدراسة  ت هدف
 دول.ثالثة مستهلك حول  45
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ابملئة حبسب صنف  21 إىل 9من ة  باملبيعات بنس النصيحة( تزيدبينت الدراسة أن الكلمة املنطوقة اإلجيايب )
أتثري النصيحة اليت ال   ة عنمر   2  إىل   1,5العالمة التجارية، كما بينت أن النصيحة اليت يبحث عنها األفراد تؤثر بني  

 ابية. الكلمة املنطوقة اإلجيأتثري من أن حدوث الكلمة املنطوقة السلبية أقل  إىليبحث عنها األفراد، وأشارت الدراسة 

 جدول يلخص اهم الدراسات السابقة:

 الدراسات السابقة  01جدول رقم 

  العنوان/ السنة  املؤلف 
 العينة

 النتائج 

دراسة لقرة 
 عائشة. 

التسويق الفريوسي ودوره يف  
ترسيخ العالمة التجارية ملنتجات  

 2018مواد التجميل/

مستخدم مواقع   من20
 التواصل االجتماعي

خ الفريوسي على ترس ل التسويق  ميع
 العالمة التجارية يف ذهن املستهلك

التسويق الفريوسي و أثره على   هدى حممد اثبت
اختاذ قرار الشراء لدى  

تخدمي املستهلكني من مس
مواقع التواصل االجتماعي/  

2017 

يوجد أثر للتسويق الفريوسي   199
على تشجيع املستهلكني الذين  

ي يستخدمون مواقع التواصل االجتماع
على اختاذ قرارا الشراء للسلع و 

 اخلدمات. 
دراسة آمنة أبو  
النجا حممد أبو 

 النجا 

التسويق الفريوسي وأثره على  
 2017اختيار العالمة التجارية 

استخدام التسويق الفريوسي من قبل  302
املستهلك يؤثر إجيابيا على إختيار العالمة 

التجارية خيتلف ابختالف النوع وفئة 
 لدخل الشهري. العمرية وا

عبد الفتاح جاسم 
 زعالن وآخرون

دور التسويق الفريوسي يف تعزيز  
 2015ثقة الزبون/  

إذ وجود تفاوت تبين التسويق الفريوسي  موظف  100
األمهية جاءت يف املرتبة األوىل من حيث 

غرف احملادثة، العروض اجملانية مث الفيس 
بوك. ووجود تفاوت بني الشركات 

املدروسة يف تعزيز أبعاد تعزيز أبعاد ثقة 
إطالع الزبون   إىلالزبون. كما أهنا تسعى 

يف على إعالانهتا اإللكرتونية املوجودة  
 بريدهم اإللكرتوين.
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ح جاسم عبد الفتا 
 الن زع

دور التسويق الفريوسي يف 
العالمة التجارية ملنتجات 

 2012األجهزة اخللوية/ 

 .......  ............ 

ردينة عثمان  
 يوسف 

قياس أثر التسويق الفريوسي 
 . 2009على قرار الشراء./ 

التسويق الفريوسي يؤثر على قرار شراء  طالب 98
 لك. املسته

 
أمهية املعومات املرسلة  -

 قيتها. ومصدا
 Hsiang-Hsi 

Liu1        و
Yu-Ning 

Wang 

Interrelationships 
between Viral 

Marketing and 
Purchase Intention via 

Customer-Based 
Brand Equity/ 2009 

يف التسويق  املواضيع املثرية لإلهتمام /
الفريوسي هي : التفاعل مع الراسالة، 

الرسالة احملتوى اهلجومي للرسالة، استقبال 
هذه األبعاد تؤثر على قيمة العالمة 

 التجارية ونية الشراء 
Eun-Ju Seo, 

Jin-Woo 
Park 

A study on the effects 
of social media 

marketing activities 
on brand equity and 

customer response in 
the airline industry 

التسويق عرب وسائل اإلتصال االجتماعي  302
ثريات كبرية عللى الوعي ابلعالمة له أن

ة وصورة العالمة التجاريةوأن التجاري
الوعي ابلعالمة التجارية أثر بشكل كبري 

على صورهتا اليت أثرت بدورها يف احلديث 
 الشفهي واإللتزام عرب األنرتنت.

Eleni Rouva Viral Marketing 
Analysis and 

Evaluation: The Case 
of the Greek 

Consumer /l 
2016Market 

أمهية التسويق الفريوسي آلخذة  يف  /
اإلرتفاع، وأن الريد اإللكرتوزين ووسائل 

ذات أمهية   اإلتصال اإلجتماعس والفيدية
 متساوية ابلنسبة للمستهلك. 

 
Sharda 

Haryani   &
Bharti 

Motwani 

Discriminant model 
for online   marketing 

viral influencing 
consumers 

behavioural intention /  
2015 

العوامل املهمة اليت متكننا من التنبؤ  /
 بسلوك الشراء هي الفعالية اهلائلة، 

 شهرة العالمة التجارية  -املزعوم. األمن  -

Roza 
Taati1& , 

Factors affecting the 
electronic exchange of 

 أن القاط الصور، واستهداف املوارد،  - 384
 اجلمع بني التكنولوجيا، -
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Mohammad 
Taleghani 

data through    Viral 
Marketin/ 2015 

مؤثرة  - عوامل  املنتج،  استخدام  سهولة 
 على التسويق الفريوسي. 

 
 Lawrence
 Mpele

Lekhanya    

The Impact Of Viral 
Marketing On 

Corporate Brand 
Reputation/ 2014 

أو مل   شركة  75 إما كانوا حمايدين  غالبية املستجيبني 
يوافقوا على أن الناس يعلقون بشكل إجيايب 
شركاهتم   استخدام  نتيجة  شركاهتم  على 

 التسويق الفريوسي.

 
Mariana 

Vieira 
Alvares 
Martins 

does Going viral: how 
viral online video 

content and specific 
features influence 

attitudes toward the 
brand 

تؤثر العاطفة اليت حتتوي عليها اإلعالانت  مستجوب  103
الفريوسية أتثري كبري ومهم على إقتناع 
األفراد وإنتشار الرسالة بينهم. وتؤثر 

كذلك أتثري ابلغ يف نشر وشهرة العالمة 
 جارية. الت

Robert East What is the Effect of a 
Recommendation? 

  إىل9الكلمة املنطوقة اإلجيابية تزيد بنسبة  دول 3مستهلك يف  45
يف اختيار العالمة التجارية حبسب  21%

 صنفها.
النصيحة اليت يبحث عنها األفراد تؤثر  

 كثر من النصيحة اليت يال يبحثون عنها.أ
الكلمة املنطوقة السلبية أقل أتثر من 

 الكلمة املنطوقة اإلجيابية.
 من إعداد الطالبان. املصدر:

 التعقيب على الدرسات السابقة: 

 وأوجه اإلختالف:  أوجه التشابه -1
 أجه اإلختالف: -2

 الدراسة احلالية. يوضح أوجه تشابه وإختالف الدراسات السابقة و  02جدول رقم 

 الدراسات السابقة  الدراسة احلالية 
، من اجلانب  الفريوسي تناوهلا التسويقتتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف - اوجه التشابه 

 النظري.  
 يف املنهج املستخدم. تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة -

https://www.researchgate.net/profile/Lawrence_Lekhanya?_sg%5B0%5D=gJEx3IMkNr9rq_JE3NuVa0ZAffPZkJoqcv61cgjVP8jbrgkugsVbgC0Ir7ahs-P1g7QJzEs.9JEXWYq16y6ftFrahX-MPujF9KD2Nv8adbT2xqq_m78tujJIkJkQvM2S_aWJoFtXXcAGE4P4LmSV9eKkVdi-sQ&_sg%5B1%5D=DLMjc_QlgjajjYD99JEsohzZShbi8MjXVEsE235oi8NU8ZFYD_CnliHsxQsTv4F3vxoVeGk.tkYXOtNVq1fHI5UL9jk20Tr7KeKlCv0yMdEdUZz-d31ApXxe1qGv4m2U5mYezJSFLLYF1Sm52yVLP1lJy7ANuw
https://www.researchgate.net/profile/Lawrence_Lekhanya?_sg%5B0%5D=gJEx3IMkNr9rq_JE3NuVa0ZAffPZkJoqcv61cgjVP8jbrgkugsVbgC0Ir7ahs-P1g7QJzEs.9JEXWYq16y6ftFrahX-MPujF9KD2Nv8adbT2xqq_m78tujJIkJkQvM2S_aWJoFtXXcAGE4P4LmSV9eKkVdi-sQ&_sg%5B1%5D=DLMjc_QlgjajjYD99JEsohzZShbi8MjXVEsE235oi8NU8ZFYD_CnliHsxQsTv4F3vxoVeGk.tkYXOtNVq1fHI5UL9jk20Tr7KeKlCv0yMdEdUZz-d31ApXxe1qGv4m2U5mYezJSFLLYF1Sm52yVLP1lJy7ANuw
https://www.researchgate.net/profile/Lawrence_Lekhanya?_sg%5B0%5D=gJEx3IMkNr9rq_JE3NuVa0ZAffPZkJoqcv61cgjVP8jbrgkugsVbgC0Ir7ahs-P1g7QJzEs.9JEXWYq16y6ftFrahX-MPujF9KD2Nv8adbT2xqq_m78tujJIkJkQvM2S_aWJoFtXXcAGE4P4LmSV9eKkVdi-sQ&_sg%5B1%5D=DLMjc_QlgjajjYD99JEsohzZShbi8MjXVEsE235oi8NU8ZFYD_CnliHsxQsTv4F3vxoVeGk.tkYXOtNVq1fHI5UL9jk20Tr7KeKlCv0yMdEdUZz-d31ApXxe1qGv4m2U5mYezJSFLLYF1Sm52yVLP1lJy7ANuw
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الدراسة وكذا احليز املكاين  سابقاهتا من حيث اهداف ختتلف هذه الدراسة عن - اوجه االختالف

 التجارية.، وصورة العالمة والزماين هلا
اعتمدت الدراسة احلالية على ختتلف من حيث طريقة مجع البياانت، حيث -

 االستبيان االلكرتوين.
العاطفية و الوظيفية و  : األبعاد  صورة العالمة التجارية املتمثلة يف استخدام أبعاد-

 السمعة 
 الطالبان ابالعتماد على الدراسات السابقة. من إعداداملصدر:  

 الدراسة احلالية من الدراسات السابقة: متوقع -3

 واالستفادة على الدراسات السابقة أنفة الذكر، وجهنا منهجية الدراسة احلالية يف جممل فقراهتا    االطالعبعد  
هبذه الدراسات من أجل حتديد املقاييس    االستعادةفضال    اسة،در الالنظري من املصادر ملتغريات    تعزيز اجلانب من  

 مع طبيعة الدراسة. تتالءم اإلحصائية اليت 

التسويق هدى حممد اثبت يف دراستها املعنونة ب  استخدمنا يف دراستنا أبعاد التسويق الفريوسي اليت وضفتها  و 
املتمثلة    2017تخدمي مواقع التواصل االجتماعي/  الفريوسي و أثره على اختاذ قرار الشراء لدى املستهلكني من مس

  -مشاركة وتفاعل الرواد واملشجعني، -احلدث، اإلجتاه حنو -يف: 

 .Montaner, T., & Pina, J. Mقياس صورة العالمة التجارية على مقياس   يفاعتمدان وقد  
الصورة الوظيفية للعالمة التجارية،   - يف:يتضمن ثالثة أبعاد متمثلة  . عدلناه ليتوافق وطبيعة الدراسة وقد  (2011)

 والصورة العاطفية  للعالمة التجارية، ومسعة العالمة 
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 خالصة الفصل األول: 
 

متعلقة بدراسة العالقة بني التسويق التسويقي الفريوسي دراستنا  يف هذا الفصل النظري قدمنا أساسيات ختدم  
العالمة التجارية وكسب مستهلكني    حتسني صورةأنه ال ميكن  وصورة العالمة التجارية. حيث يبني اإلطار النظري  

حمتملني  إال ابستخدام احلمالت التسويقية الفريوسية الفعالة، خصوصا مع التوجه العام حنو تكنولوجيات االتصال 
 الرقمية اليت تعترب أهم وسيلة يف التسويق الفريوسي. 
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 التطبيقي  الثاين: اإلطار  الفصل
 

 
 
 
 
 
 
 
 



لفصل الثاين ................................................................اإلطار التطبيقي .ا  

38 
 

 
 : متهيد -

إن مجع املعلومات اإلحصائية يتم بطرق خمتلفة، حسب اهلدف من الدراسة وأسلوب التحليل املتبع، واندرا ما        
تكون املعلومات اإلحصائية اليت حتصل عليها دقيقة، كاملة وممثلة للمجتمع املدروس بقدر ما تكون النتائج املتوصل  

ع املعلومات بواسطة االستبيان من الطرق املباشرة للجمع، حيث علمية، ويعد مج  إليها واملتوقعة صحيحة وذات داللة
 حنصل على املعلومات من مصادرها األولية. 

أثر التسويق الفريوسي على صورة العالمة التجارية التعرف ودراسة    إىل  املستهلكنيعلى  يهدف االستبيان املوزع        
 سة.الدراوذلك من خالل إجاابت أفراد عينة 

 إن دراسة حمتوى هذا الفصل تتطلب املرور ب:      
 . املبحث األول: اإلطار املنهجي للدراسة

 املبحث الثاين: حتليل حماور االستبيان.
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 . املبحث األول: اإلطار املنهجي للدراسة

بغية اإلجابة على إشكالية   يف هذه املرحلة قمنا جبمع البياانت على نطاق واسع عن طريق استبيان إلكرتوين.
؟ واختبار الفرضية األتية: يؤثر التسويق الفريوسي على صورة العالمة اجلارية موبيليسهل  الدراسة اليت تنص على ما يلي:  

ة الفريوسية، وسائل النشر اإللكرتوين، التحفيز املادي، قادة الرأي(  تؤثر أبعاد التسويق الفريوسي )احلمالت اإلعالني
 العالمة التجارية )الصورة الوظيفية، الصورة العاطفية، السمعة(. على صورة

  : الطريقة واألدوات املستخدمة يف الدراسة امليدانية.ول املطلب األ
التعريف مبتغريات الدراسة، مث توضيح مراحل تصميم أداة الدراسة من خالل  املطلب سنتناول يف هذا  

 ، مثٍ التصميم العملي للدراسة.حماور رئيسية إىلالتحضري لالستبيان وهيكلته أي تقسيمه 

 النموذج االفرتاضي للدراسة. أوال: 

 :  متغريات الدراسة وقياسها  -1

وفقا ملا جاء يف القسم النظري خبصوص قياس متغريات الدراسة. وألن حتديد اإلطار املفاهيمي للمتغريات قيد  
النموذج، من   خالل ما يعرف ابلتعريف اإلجرائي الذي يتضمن كافة  الدراسة أمرا ضروراي ومهم جدا لتوضيح أبعاد 

ع الدراسة حىت يتسىن قياس هذا األخري، مع ضمان توفر توضيح معامل وأبعاد هذا املتغري موضو   إىلالعمليات املؤدية  
بعاد اليت اخلصائص األساسية للمقياس واملتمثلة يف الشمولية اهلادفة الحتواء املقياس املراد استخدامه لكافة القيم واأل

 ميكن أن يقاس هبا املتغري املدروس. وفيما يلي وصف متغريات الدراسة املعتمدة يف الدراسة.

 االفرتاضي للدراسة:تنمية النموذج -1-1

  وأثره التسويق الفريوسي  هدى حممد اثبت يف دراستها املعنونة ب  أبعاد التسويق الفريوسي اليت وضفتها  اختذان  
أبعاد التسويق املتمثلة يف:  2017مواقع التواصل االجتماعي/  دى املستهلكني من مستخدميعلى اختاذ قرار الشراء ل
املتمثلة يف   املادي  احلالفريوسي  التحفيز  اإللكرتونية،  النشر  الفريوسية، وسائل  اإلعالنية  الرأي  مالت  كمتغريات  قادة 

  Montaner, T., & Pina, J. M. (2011)تجارية على مقياس  قياس صورة العالمة ال  يفاعتمدان  و   .مستقلة
 ,.Hariri. & Vazifehdust, Sagar.et al 2006 )وقد عدلناه ليتوافق وطبيعة الدراسة ابالعتماد على   

P.74)     : الصورة الوظيفية للعالمة التجارية،  والصورة العاطفية  للعالمة  -الذي يتضمن ثالثة أبعاد متمثلة يف ،
دراسة، وبغية حتديد أثر التسويق الفريوسي على القرار الشرائي ية املطروحة وأهداف ال. وانطالقا من اإلشكالوالسمعة

واجلدول االيت ميثل أبعاد وبنود النموذج االفرتاضي  (.  1)  رقم للمستهلكني، ميكننا هيكلة منوذج الدراسة يف الشكل  
 للدراسة:
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 يوضح أبعاد وبنود النموذج االفرتاضي للدراسة:  (03)جدول رقم 

 املصدر   البنود عدالب
 أبعاد وبنود التسويق الفريوسي 

احلمالت  
اإلعالنية  
 الفريوسية

    هدى حممد اثبت على مواقع التواصل االجتماعي.   أاتبع صفحات مؤسسة موبيليس
أقوم مبشاركة اآلراء اإلجيابية لألخرين حلو خمتلف خدمات مؤسسة موبيليس على  

  .واصل االجتماعيحسايب الشخصي يف مواقع الت \صفحيت 
 يدفعين حمتوى احلملة الفريوسية املشوق للبحث أكثر حول اخلدمة. 

التنوع يف حمتوى الرسالة ابستخدام )صور فيديوهات( أمرا أكثرا جذاب النتباه أالحظ أن 
 متصفحي مواقع التواصل.

قلها بسهولة عرب أشعر أن حمتوى الرسالة الفريوسية سهل االنتشار مما يدفع الكثريين لتنا
 مواقع التواصل. 

 قبوال وانتشارا بني املتصفحني أجد أن احلمالت الفريوسية ذات احملتوى "الساخر" أكثر 
 جد أن احلمالت الفريوسية ذات احملتوى "احلزين" أكثر قبوال وانتشارا بني املتصفحني 

 االنتشار بني املتصفحنيأجد أن حمتوى احلملة الفريوسية ذات األفكار املبتكرة سريعة 
 ية حول املنتج. أجد أن حمتوى احلملة الفريوسية واضح ويساهم يف تكوين صورة ذهن 

أقوم مبشاركة اآلراء السلبية لألخرين حلو خمتلف خدمات مؤسسة موبيليس على صفحيت 
 حسايب الشخصي يف مواقع التواصل اإلجتماعي\

 مواقع التواصل االجتماعي  أدعو أصدقائي لإلعجاب مبوبيليس على
 مقارنة بباقي املنافسني  أفضل العروض اجملانية ملؤسسة موبيليس

 تصلين رسائل من مؤسسة موبيليس ختربين عن حتديثات يف خدماهتا احلالية
 أعلم أصدقائي مبختلف األحداث اليت ترعاها مؤسسة موبيليس 

وسائل النشر  
 األكثر أتثريا 

 هدى حممد اثبت نشر ومتابعة الرسائل النصية ملؤسسة موبيليس.  دورا مؤثرا يف  للهواتف الذكية
 مؤثرا يف نشر ومتابعة الرسائل النصية ملؤسسة موبيليس.  للفيس بوك دورا

 دورا مؤثرا يف نشر ومتابعة الرسائل النصية ملؤسسة موبيليس.لتويرت 
 نصية ملؤسسة موبيليس. دورا مؤثرا يف نشر ومتابعة الرسائل اللليوتيوب 

 للواتس أب دورا مؤثرا يف نشر ومتابعة الرسائل النصية ملؤسسة موبيليس.
 دورا مؤثرا يف نشر ومتابعة الرسائل النصية ملؤسسة موبيليس. للبرييد اإللكرتوين 

دورا مؤثرا يف نشر ومتابعة الرسائل النصية ملؤسسة للموقع اإللكرتوين للمؤسسة موبيليس 
 وبيليس. م

 هدى حممد اثبت تعترب اهلدااي التشجيعية حافزا للزابئن يف التفاعل مع احلمالت التسويقية ملوبيليس. التحفيز 
 جتذبين احلوافز املقدمة من شركة موبيليس وتدفعين إلعادة إرسال اإلعالانت لألخرين. 
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 يليس  لآلخرين سبق يل تلقي حتفيز مادي لقاء إعادة إرسال رسالة وصلتين من موب
قادة الرأي  
 )املؤثرون(

 هدى حممد اثبت بريدي االلكرتوين طاملا كان من أحد األقارب/األصدقاء. إىلأثق أبي حمتوى يصل 
 بعد مساع توصية من أحد األقارب/األصدقاء قمت بعملية شراء خدمات موبيليس

 الشراء. أستمع آلراء وخربات اآلخرين حول منتج ما قبل القيام بعملية
 تعزز آراء األصدقاء/األقارب رأيي يف شراء اخلدمة أو التخلي عنها. 

 الشخص الذي أقتنع برأيه حول املنتج ميتلك نفس تفضياليت االستهالكية.
أهتم بقراءة التعليقات والدردشة اإللكرتونية حول خدمات موبيليس لسماع التجارب 

 الشرائية السابقة لآلخرين. 
 عالن املقدم من قبل املشاهري مما يدفعين لتمريره لألخرين. يث اإلجيذبن

 أرى أن وجود املشاهري يف أي إعالن سيؤثر على صوريت لعالمة موبيليس. 
 صورة العالمة التجارية.أبعاد وبنود 

صورة  العالمة  
 التجارية 

 
 
 

 ,Montaner الصورة الوظيفية 
T., & Pina, 
J. M. (2011) 
 
 
 
  

 موبيليس املعلن عنها تتمتع جبودة عالية. ات خدم
 املعلن عنها لديها خصائص مميزة أفضل من خصائص املنافسني.   عروض موبيليس

 املعلن عنها جيدة.عروض موبيليس  
 عنها يتوافق مع جودهتا. خدمات موبيليس املعلن سعر 

 هذه العالمة التجارية تليب رغبايت. 
 الصورة العاطفية 

 املعلن عنها لديها شخصية متيزها عن العالمات التجارية املنافسة.   عالمة موبيليس 
 موبيليس تتناسب مع شخصييت.

 عروض موبيليس املعلن عنها ال ختيب مستهلكيها. 
 أدعم بقوة هذه عالمة موبيليس.  

 املشاهري والنجوم يف اإلشهار ينقلون صورة جيدة عن موبيليس.
 السمعة 

 موبيليس واحدة من أفضل العالمات التجارية يف السوق. 
 أود البقاء مع هذه موبيليس. 

 موبيليس حمرتمة جدا  
 من إعداد الطالبان ابالعتماد على الدراسات السابقة.املصدر: 
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 . يوضح النموذج االفرتاضي للدراسة 04شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 و، 2017هدى حممد اثبت عتماد على : من إعداد الطالبان ابإلاملصدر: 

 Montaner, T., & Pina, J. M. (2011 و( Hariri. & Vazifehdust, Sagar.et al 
2006., 

 املطلب الثاين: تصميم أداة الدراسة. 

 .التحضري لالستبيانأوال: 
غرض احلصول على ، ولصورة العالمة التجاريةعلى  أثر التسويق الفريوسي  التعرف على    إىلكون دراستنا هتدف  

ننا إبعداد وتصميم استبيان عالبياانت واملعلومات املساعدة على ذلك والتأكد من الفرضيات اليت طرحناها، فقد است
 كأداة جلمع البياانت واملعلومات املتعلقة ابلدراسة.

 .هيكل االستبياناثنيا: 
اور رئيسية، وصغنا األسئلة وفق األنواع  ثالثة حم  إىلسؤال. قسمناها    45 الذي حنن بصدده حيتوي علىاالستبيان  

 أراء املستجوبني حول األجزاء احملددة، وميكننا عرض األجزاء الرئيسية فيما يلي:   إىلاملتعارف عليها وهذا للوصول بدقة  
 كما يلي:يضم أربعة أبعاد  التسويق الفريوسي:  ولاحملور األ

 سؤال. 14محالت التسويق الفريوسي: يضم  -1
 أسئلة. 7يضم اإللكرتونية  وسائل النشر -2
 أسئلة. 4التحفيز املادي يضم  -3
 .08قادة الرأي )املؤثرون(  -4

 التسويق الفريوسي

 قادة الرأي )املؤثرون(

 وسائل النشر اإللكرتونية

املادي التحفيز  

 احلمالت اإلعالنية الفريوسية

 الصورة الوظيفية

 السمعة

 الصورة العاطفية

صورة العالمة التجارية
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 . سؤال 13  يضم صورة العالمة التجارية   :يناحملور الثا

الشخصية:   املعلومات  الثالث  املتغريات  احملور  يتضمن  املستوى  الذي  العمر،  اجلنس،  يف  تتمثل  واليت  الدميوغرافية 
 ية والوضعية االجتماعية.الدراسي، احلالة العائل

 . امليدانية  املطلب الثالث: التصميم العملي للدراسة

يف هذه املرحلة قمنا جبمع البياانت من خالل االستبيان الذي صممناه. وذلك من أجل اإلجابة على إشكالية     
واختبار الفرضية الرئيسية  ؟  ريةصورة العالمة التجاالتسويق الفريوسي على  يت تنص على ما يلي: هل تؤثر أبعاد  الدراسة ال

النشر اإللكرتونية، التسويق الفريوسي، وسائل  التسويق الفريوسي )محالت  الرأي  التحفيز املادي  تؤثر أبعاد  - ، قادة 
 .على صورة العالمة التجارية (-املؤثرون

على  ( غري موافق1املتدرج على مخس درجات من )  Likertاعتمدان على مقياس  املقياس املستخدمة:  .1
 .( موافق بشدة يف قياس متغريات الدراسة5)  إىلاإلطالق 

لإلعالانت الفريوسية  تبعنيلمستهلكني الذين املتل إلكرتوين وجهناه استبيان  نشرقمنا ب أسلوب مجع البياانت:  .2
 يف وسائل االتصال االجتماعي.ملؤسسة موبيليس املنشورة 

اإلحصائي:   .3 التحليل  البياانت  أساليب  بتحليل  اإلحصائي    إىلابللجوء  قمنا   Statisticalالربانمج 
Package for Social Sciences 21 ابستخدامنا لألساليب اإلحصائية األتية : 

 . Alpha Cronbachمعامل الثبات ألفا كرونباخ  -
بعض أساليب اإلحصاء الوصفي مثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومعامل االختالف. من  -

إجاابت مفردات العينة، فضال عن توصيف خصائص عينة الدراسة. إذ قمنا  أجل حساب تكرارات  
الذي قسمناه على طول املقياس للحصول على املدى العام   5_ 1بتحديد جمال املتوسط احلسايب  

( املقياس وهي    إىلمث أضفنا    (،0,8=4/ 5وهو  قيمة يف  أقل  القيمة  لتحديد احلد    1هذه  وذلك 
 على طول  كل فئة ا هو موضح يف اجلدول األيت:األعلى للفئة، وهكذا حتصلنا 

 يوضح طريقة توزيع املتوسط احلسايب )مقياس ليكرت اخلماسي(.  04جدول رقم 
املتوسط  
 احلسايب 

1- 1,8 1,8-2,6 2,6-3,4 3,4-4,2 4,2-5 

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة االجتاه 
 .الطالباناملصدر: من إعداد 
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ابستخدام طريقة املكوانت   Analyse Factorielle Exploratoire العاملي االستكشايف:التحليل   -
قياس   Analyse en Composantes Principalesاألساسية   مناذج  وصدق  ثبات  الختبار 

   KMO and Bartelett’s .واختبار Communalitiesاملتغريات، ابستخدام اختبار الشراكة 
 للمقياس الذي مت بناءه.من الصدق البنائي  للتأكدالتحليل العاملي التوكيدي:  -

 اختبار الثبات وحتليل خصائص العينة.املطلب الرابع: 
ما سنتبعه يف خبثنا من خالل شرح األدوات املستعملة يف مجع البياانت   وهذا  الدراسة،عادة يستخدم املنهج العلمي يف   

 .الدراسةية املستخدمة يف مث نقوم بعرض األدوات واألساليب اإلحصائ ،واملعلومات
 وعينة الدراسة.  جمتمعأوال: 

االتصال   وسائل  يف  الفريوسية،  اإلعالانت  على  يتفرجون  الذين  املستهلكني  من  الدراسة  جمتمع  يتكون 
حيث    االجتماعي. العشوائية،  العينة  اخرتان  االتصال   إىلوجهناه  وقد  بوسائل  ويتعاملون  يتقنون  الذين  املستهلكني 
. حيث ونشران استبيان إلكرتوين يف الفيسبوك، رد على ملؤسسة موبيليس  واملتفرجني لإلعالانت الفريوسية  االجتماعي

 مستجوب. 279 استبياان

 حتليل اخلصائص العامة لعينة الدراسة. اثنيا: 

 توزيع عينة الدراسة وفق متغري اجلنس. .1
 توزيع العينة وفق متغري اجلنس. يوضح 05جدول رقم

 لنسبة ا الرتدد اجلنس
 ذكر
 أنثى

73 
206 

26,2% 
73,8% 

 %100 279 اجملموع
 . SPSSابالعتماد على خمرجات ال الطالباناملصدر: من إعداد 

من جمموع املبحوثني. علما أن  %73,8بنسبة 206 يتضح من اجلدول السابق أن عدد اإلانث يف العينة بلغ 
 ي للعينة املبحوثة.  من اجملموع الكل %26,2ذكر بنسبة   73عدد الذكور قدر ب 
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 توزيع عينة الدراسة وفق متغري العمر.  .2
 توزيع العينة وفق متغري العمر. يوضح  06م جدول رق 

 النسبة الرتدد العمر 
 سنة 30أقل من إىل 18من 
 سنة  40أقل من  إىل 30من 
 سنة  50أقل من إىل 40من

 سنة فأكثر  50من  

5 
114 

75 
85 

1,8% 
40,9 % 
26,9 % 
30,5% 

 %100 279 موعاجمل
 . SPSSابالعتماد على خمرجات ال الطالباناملصدر: من إعداد 

حيث   ،سنة  40أقل من    إىل  30أن أغلبية املستهلكني ترتاوح أعمارهم ما بني    6رقم/نالحظ من اجلدول  
 ،فأكثر سنة  50ترتاوح أعمارهم من    %  30,5و  .املبحوثمن إمجايل العينة   % 40,9بنسبة  114قدر عددهم ب  

 50أقل من  إىل  40. يف حني كانت عدد املستجوبني الذين ترتاوح أعمارهم بني  مستجوب  85 حيث قدر عددهم 
مستهلكني    5األصغر فئة مشلت ب    سنة  30أقل من  إىل  18. وكانت فئة  % 26,9فرد من العينة بنسبة    75سنة ب  
 فرد من إمجايل أفراد العينة حمل الدراسة.%1,8بنسبة 

 سة وفق متغري املستوى الدراسي.توزيع عينة الدرا .1.5
 الدراسي.توزيع العينة وفق متغري املستوى  يوضح 07جدول رقم

 النسبة الرتدد  املستوى التعليمي 
 ابتدائي  
 متوسط  

 اثنوي 
 جامعي 

8 
47 
57 

167 

2,9% 
16,8 % 
20,4 % 

59,9% 
 %100 279 اجملموع

 . SPSSابالعتماد على خمرجات ال الطالباناملصدر: من إعداد 
رقم   اجلدول  من  عددهم    أن  05تبني  قدر  جامعيون  املستهلكني  ما    167أغلبية  ميثلون    نسبته جامعي، 

منهم  47بينما  %  20,4قدرت نسبتهم ب  الثانوي  منهم مستواهم التعليمي    57من أفراد العينة املدروسة، و59,9%
حيث   %2,9لتعليم االبتدائي بنسبةشهادة ا  منهم محلة نسبة    ، وأضعف%  16,8مستواهم التعليمي متوسط، بنسبة  

 فقط.  8بلغ عددهم 
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 : ملهنةتوزيع عينة الدراسة وفق متغري ا .1.6
 .هنةتوزيع العينة وفق امليوضح  08جدول رقم

 النسبة الرتدد  سنوات اخلربة 
 طالب
 موظف 

 أعمال حرة
 بدون عمل 

156 
50 
52 
21 

55,9 % 
17,9% 
18,6% 

7,5% 
 %100 279 اجملموع

 . SPSSابالعتماد على خمرجات ال الطالبان املصدر: من إعداد
رقم   اجلدول  من  املستجوبني  55,9%أن    8يتضح  ميثل  طلبةمن  ما  و  156،  وميثلون   52فرد،  أعزب  منهم  فرد 

 ، حيث قدرت ببدون عمل، بينما النسبة األقل  ميارسون أعمال حرة  من إمجايل أفراد العينة حمل الدراسة  18,6%
 جوب.مست 21، وقدر عددهم ب7,5%

 اختبار ثبات أداه الدراسة.: ااثلث

وحسب    الدراسة.  متغريات  قياس  يف  املستعملة  األداة  ثبات  مدى  على  للداللة  التحليل  هذا  يستخدم 
Robinson (1991)  ولدى اجراء االختبار 0,6أعلى من    يعد مقبوال إذا كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ .

ألفا كرونباخ قيمة  أن  املقياس وجد  اإلعالنية    على  احلمالت  التوايل ب:  على  قدر  الفريوسي  التسويق  ل ألبعاد 
ما    0,786وبعد قادة الرأي    /0,857التحفيز املادي    /0,899وسائل النشر اإللكرتونية    /0,848الفريوسية  

 .جيدة يعين أن أبعاد املتغري املستقل تتصف بدرجة ثبات وثقة
 .الفريوسيألبعاد التسويق يوضح قيم معامل ألفا كرونباخ  09جدول رقم 

 قيمة معامل ألفا كرونباخ  أبعاد التسويق الفريوسي 
 0,848 احلمالت اإلعالنية الفريوسية  

 0,899 وسائل النشر اإللكرتونية 
 0,857 التحفيز املادي 

 0,786 قادة الرأي 
 . SPSSابالعتماد على خمرجات ال الطالباناملصدر: من إعداد 
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 . صورة العالمة التجاريةبعاد م معامل ألفا كرونباخ أليوضح قي10جدول رقم
 0,784 الصورة الوظيفية
 0,664 الصورة العاطفية

 779, 0 السمعة 
 . SPSSابالعتماد على خمرجات ال الطالباناملصدر: من إعداد 

  /0,784قدر ب  الصورة الوظيفية  لبعد  نالحظ قيمة معامل ألفا كرونباخ    4من خالل اجلدول رقم / 
وهذا يدل أن  779, 0أما السمعة فقد قدرت قيمة ألفا كرونباخ اخلاصة هبا ب  /0,664الصورة العاطفية  و 

  إل إذن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات للوصول  املتغري التابع يتصف بدرجة ثبات وثقة مقبولني.  
 النتائج املستهدفة من هذه الدراسة. 

 بيان.ملبحث الثاين: حتليل حماور االستا

أبعاد صورة العالمة التسويق الفريوسي و سنقوم يف هذا املبحث بتحليل إجاابت املستجوبني فيما خيص أبعاد   
. مث اختبار العالقة والتأثري بينهما يف املطلب األول، بغية اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية التجارية

 يف املطلب الثاين والثالث. 

 ول: حتليل استجاابت أفراد عينة الدراسة ألبعاد التسويق الفريوسي.املطلب األ

 .اابت أفراد العينة لعبارات بعد احلمالت اإلعالنية الفريوسيةاستج .1
 .احلمالت اإلعالنية الفريوسيةاستجاابت أفراد عينة الدراسة لبعد يوضح  11 جدول رقم

ترتيب   التصنيف 
 العبارات 

معامل  
 االختالف 

االحنراف  
 ياري املع

املتوسط  
 احلسايب 

 العبارات 

أاتبع صفحات مؤسسة موبيليس على مواقع التواصل   -1 4,37 0,751 0,171 6 موافق بشدة 
 االجتماعي.

أقوم مبشاركة اآلراء اإلجيابية لألخرين حلو خمتلف  -2 4,52 0,651 0,143 1 موافق بشدة 
حسايب  \على صفحيت  خدمات مؤسسة موبيليس

 لتواصل االجتماعيالشخصي يف مواقع ا
يدفعين حمتوى احلملة الفريوسية املشوق للبحث أكثر  -3 4,20 0,740 1,76 7 موافق بشدة 

 حول اخلدمة.
أالحظ أن التنوع يف حمتوى الرسالة ابستخدام )صور   -4 4,38 0,688 0,157 4 موافق بشدة 

النتباه متصفحي مواقع فيديوهات( أمرا أكثرا جذاب 
 التواصل. 
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أشعر أن حمتوى الرسالة الفريوسية سهل االنتشار مما -5 4,45 0,681 0,153 2 دة موافق بش 
 يدفع الكثريين لتناقلها بسهولة عرب مواقع التواصل. 

أجد أن احلمالت الفريوسية ذات احملتوى "الساخر"  -6 4,05 0,635 0,156 3 موافق  
 وانتشارا بني املتصفحني أكثر قبوال 

جد أن احلمالت الفريوسية ذات احملتوى "احلزين" أ -7 4,30 0,866 0,201 10 موافق بشدة 
 أكثر قبوال وانتشارا بني املتصفحني 

أجد أن حمتوى احلملة الفريوسية ذات األفكار   -8 4,03 0,736 0,182 8 موافق  
 املبتكرة سريعة االنتشار بني املتصفحني

فريوسية واضح ويساهم يف أجد أن حمتوى احلملة ال -9 4,20 677, 0,160 5 موافق بشدة 
 . تكوين صورة ذهنية حول املنتج.

أقوم مبشاركة اآلراء السلبية لألخرين حلو خمتلف   -10 3,62 739, 0,204 11 موافق 
حسايب \خدمات مؤسسة موبيليس على صفحيت 
 الشخصي يف مواقع التواصل اإلجتماعي

يس على مواقع أدعو أصدقائي لإلعجاب مبوبيل -11 4,10 814, 0,198 9 موافق 
 .التواصل االجتماعي

أفضل العروض اجملانية ملؤسسة موبيليس مقارنة  -12 3,99 925, 0,232 12 موافق 
 بباقي املنافسني 

 اإلمجايل 4,18 7420,   موافق 
 SPSSابالعتماد على خمرجات الربانمج اإلحصائي  انلبااملصدر من اعداد الط

  4,18  بلغ   سط احلسايب اإلمجايل لبعد احلمالت اإلعالنية الفريوسيةأن املتو   09يتضح من نتائج اجلدول رقم  
.  4,2تشري هذه النتائج أن أفراد العينة موافقون فهذه القيمة تنتمي للمجال ]. و   0,742واالحنراف املعياي قدر ب  

 \لى صفحيت  أقوم مبشاركة اآلراء اإلجيابية لألخرين حلو خمتلف خدمات مؤسسة موبيليس ع[. وجاءت العبارة "5
االجتماعي التواصل  مواقع  يف  الشخصي  قدره  حسايب  حسايب  مبتوسط  األوىل  املرتبة  يف  واحنراف   4,52" 

مما يدفع الكثريين لتناقلها أشعر أن حمتوى الرسالة الفريوسية سهل االنتشار  . ويف املرتبة الثانية عبارة "  0,651معياري
اإلعالنية الفريوسية سبب   سرعة انتقالراد العينة موافقون بشدة على أن  أن أف  إىلوتشري  ."  بسهولة عرب مواقع التواصل

 إىل مهم ومهم جدا يف انتشارها. والنتائج تدل على أهنم موافقون بشدة على هذه العبارة، ألن متوسطها احلسايب ينتمي  
الساب "اجملال  عبارة  جاءت  األخرية  املرتبة  يف  أما  الذكر.  ملؤ   ق  اجملانية  العروض  بباقي  أفضل  مقارنة  موبيليس  سسة 

ما ميكننا القول أن    .  9250,ابحنراف معياري قدره    3,99"وهم موافقون عليها إذ بلغ توسطها احلسايب  املنافسني
 .الفريوسيةاملستهلكني حمل الدراسة يتابعون احلمالت اإلعالنية 
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 أفراد العينة لعبارات وسائل النشر اإللكرتونية. استجاابت. 2
 وسائل النشر اإللكرتونية. بعد لعباراتاستجاابت أفراد عينة الدراسة يوضح  12جدول رقم 

ترتيب   التصنيف 
 العبارات 

معامل  
 االختالف 

االحنراف  
 املعياري 

املتوسط  
 احلسايب 

 العبارات 

مؤثرا يف نشر ومتابعة الرسائل النصية ملؤسسة    للفيس بوك دورا 3,99 6810, 0,170 1 موافق 
 موبيليس. 

 دورا مؤثرا يف نشر ومتابعة الرسائل النصية ملؤسسة موبيليس.لتويرت  3,85 747, 0,193 2 موافق 
دورا مؤثرا يف نشر ومتابعة الرسائل النصية ملؤسسة  لليوتيوب  3,93 915, 0,232 4 موافق 

 موبيليس. 
للواتس أب دورا مؤثرا يف نشر ومتابعة الرسائل النصية ملؤسسة   3,92 981, 0,249 5 موافق 

 يليس. موب
دورا مؤثرا يف نشر ومتابعة الرسائل النصية ملؤسسة  للربيد اإللكرتوين   3,58 893, 0,249 5 موافق 

 موبيليس. 
دورا مؤثرا يف نشر ومتابعة  للموقع اإللكرتوين للمؤسسة موبيليس  3,91 883, 0,225 3 موافق 

 الرسائل النصية ملؤسسة موبيليس. 
 اإلمجال  3,86 8500,   موافق

 SPSSابالعتماد على خمرجات الربانمج اإلحصائي  الطالباندر من اعداد املص
، هذا يعين أن  8500,واحنراف معياري  3,86قدر ب   أن املتوسط احلسايب اإلمجايل10رقم املالحظ من اجلدول       

ءت يف املرتبة  . وجا سيو عامل مهم يف عملية التسويق الفري   وسائل النشر اإللكرتونيةبعد  املستجوبني موافقون على  
 3,99." مبتوسط حسايب قدره  مؤثرا يف نشر ومتابعة الرسائل النصية ملؤسسة موبيليس  األوىل عبارة " للفيس بوك دورا

. وهذا يعين أن املستهلكون موافقون بشدة على أن الفيس بوك عامل انجح ومهم 6810,واحنراف معياري قدر ب
دورا مؤثرا يف نشر ومتابعة الرسائل بة الثانية عبارة " لتويرت  ويف املرت  ليس.جدا يف عملية التسويق الفريوسي مؤسسة موبي

موبيليس. ملؤسسة  موبيليس."  النصية  ملؤسسة  النصية  الرسائل  ومتابعة  نشر  يف  مؤثرا  دورا  أب  للربيد   " للواتس   " و 
بة اخلامسة واألخرية، إذ قدر املتوسط "  يف املخرت  دورا مؤثرا يف نشر ومتابعة الرسائل النصية ملؤسسة موبيليس اإللكرتوين  

وميكننا ان    893,  /981,واالحنرف املعياري على التوايل ب   3,58    /3,92احلسايب لكل منهما على التوايل ب  
الرييد اإللكرتوين اإللكرتوين ملؤسسة موبيليس يف نشر الرسائل    نالحظ أن املستهلكني حمايدون اجتاه يف رأيهم اجتاه فعالية

الفريوسية، ومن بني   إذنية  الفريوس اإلعالانت  متابعة  املستهلكني وحتفزهم على  تؤثر على  اإللكرتونية  النشر  وسائل 
 ...إل.تويرت واملواقع اإللكرتونية للمؤسسات الوسائل  والربجميات األكثر أتثريا الفيسبوك،
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 .استجاابت أفراد العينة لعبارات بعد التحفيز املادي. 3
 . التحفيز املادياستجاابت أفراد عينة الدراسة لبعد يوضح  13جدول رقم

  SPSSمن اعداد الطلبة ابالعتماد على خمرجات الربانمج اإلحصائي  :املصدر
واالحنراف املعياري    4,06قدر ب أن املتوسط احلسايب اإلمجايل التحفيز املادي    11  رقم  ح اجلدوليوض

بعد التحفيز املادي. واحتلت العبارة "   موافقون علىهذا يدل على أن أفراد العينة   6620,اإلمجايل قدر ب  
لألخرين." املرتبة األوىل مبتوسط  جتذبين احلوافز املقدمة من شركة موبيليس وتدفعين إلعادة إرسال اإلعالانت  

تعترب اهلدااي أما املرتبة الثانية فقد احتلتها العبارة "  .  630,اري قدر ب  واحنراف معي  4,08حسايب قدرة  
وهذا  .  4,07" مبتوسط حسايب قدر بالتشجيعية حافزا للزابئن يف التفاعل مع احلمالت التسويقية ملوبيليس.

والئي   واألخرية فقد احتلتها"افقة أفراد العينة ألفراد العينة. أما املرتبة الثالثة إن دل على شيء إمنا يدل على مو 
الذي يدل على أن أفراد العينة   4,04." مبتوسط حسايب قدر ب  هو ما يدفعين للرتويج هلا  خلدمات موبيليس

فعال يف عملية ويبدون والء خلدمات مبويليس ويشاركون يف عملية نقل الرسائل الفريوسية، أي أهنم عضو  
 الرتويج.

أن مؤسسة موبيليس تطبق التحفيز   موافقون علىتهلكني حمل الدراسة مما سبق ميكننا أن نقول أن املس
   املادي.

 : ادة الرأياستجاابت أفراد العينة لعبارات بعد ق .4
، هذا يعين 7320,واحنراف معياري  4,08قدر ب   أن املتوسط احلسايب اإلمجايل  12رقم  املالحظ من اجلدول       

. وجاءت يف املرتبة  أن مؤسس موبيليس تعمد على قادة الرأي يف  عملية لتسويق الفريوسيأن املستجوبني موافقون على  
هتم بقراءة التعليقات والدردشة اإللكرتونية حول خدمات موبيليس لسماع التجارب الشرائية السابقة أاألوىل عبارة "  

يبدون أمهية  . وهذا يعين أن املستهلكون موافقون  4,08واحنراف معياري قدر ب  4,08لآلخرين." مبتوسط حسايب قدره  
ويف املرتبة الثانية عبارة "   ؤسسة موبيليس.من نشر الرسائل الفريوسية ملعامل انجح ومهم جدا يف  كبرية  لقادة الرأي  

ترتيب   التصنيف 
 عبارات ال

معامل  
 االختالف 

االحنراف  
 املعياري 

املتوسط  
 احلسايب 

 العبارات 

تعترب اهلدااي التشجيعية حافزا للزابئن يف التفاعل مع  4,07 662, 0,162 2 موافق 
 احلمالت التسويقية ملوبيليس. 

جتذبين احلوافز املقدمة من شركة موبيليس وتدفعين  4,08 6300, 0,154 1 موافق 
 اإلعالانت لألخرين.إلعادة إرسال 

 هو ما يدفعين للرتويج هلا  خلدمات موبيليسوالئي  4,04 701, 0,173 3 موافق 
 اإلمجايل 4,06 664,   موافق 
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الثانية ، أما يف املرتبة األخرية يف املرتبة    وبيليستعترب اهلدااي التشجيعية حافزا للزابئن يف التفاعل مع احلمالت التسويقية مل
، إذ قدر املتوسط احلسايب لكل منهما على التوايل    "والئي خلدمات  موبيليس هو ما يدفعين للرتويج هلا  جات عبارة "

وميكننا ان نالحظ أن املستهلكني حمايدون   893,  /981,عياري على التوايل بواالحنرف امل  3,58    /3,92ب  
بعد قادة الرأي يلعب . أذن  موبيليس يف نشر الرسائل الفريوسية  اه يف رأيهم اجتاه فعالية  الرييد اإللكرتوين ملؤسسة  اجت

 دور مهم يف جناح التسويق الفريوسي 
التسويق   موبيليس تطبق أبعادمؤسسة  الفرضية األول مقبولة. أي أن  . من النتائج السابقة ميكنا القول  

من وجهة نظر   نشر اإللكرتونية، التحفيز املادي، احلمالت اإلعالنية الفريوسية، قادة الرأي(الفريوسي )وسائل ال
 املستهلك. 

 الرأي.  قادة لبعد استجاابت أفراد عينة الدراسةاجلدول املوايل يوضح 
 الرأي. قادة لبعداستجاابت أفراد عينة الدراسة يوضح  14جدول رقم 

 SPSSابالعتماد على خمرجات الربانمج اإلحصائي  الطالبانر من اعداد املصد
. 

 

ترتيب   التصنيف 
 العبارات 

معامل  
 تالف االخ

االحنراف  
 املعياري 

املتوسط  
 احلسايب 

 العبارات 

بريدي االلكرتوين طاملا كان من أحد   إىلأثق أبي حمتوى يصل  4,10 735, 0,178 4 موافق 
 األقارب/األصدقاء.

قمت بعملية شراء خدمات موبيليس بعد مساع توصية من أحد   3,98 763, 0,191 5 موافق 
 األقارب/األصدقاء

تعزز آراء األصدقاء/األقارب رأيي يف شراء اخلدمة أو التخلي   4,14 674, 0,162 2 موافق 
 عنها.

   موافق
 بشدة 

الشخص الذي أقتنع برأيه حول املنتج ميتلك نفس تفضياليت  4,21 701, 0,166 3
 االستهالكية.

أهتم بقراءة التعليقات والدردشة اإللكرتونية حول خدمات   4,08 630, 0,154 1 موافق 
 لسماع التجارب الشرائية السابقة لآلخرين. موبيليس 

املقدم من قبل املشاهري مما يدفعين لتمريره  جيذبين اإلعالن  4,06 829, 0,203 7 موافق 
 لألخرين. 

أرى أن وجود املشاهري يف أي إعالن سيؤثر على صوريت لعالمة   3,97 793, 0,199 6 موافق 
 موبيليس. 

 اإلمجايل 4,08 7320,   موافق 
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 أبعاد التسويق الفريوسي.التأكد من صالحية سلم قياس : ين الثا املطلب

 .شفري منغريات الدراسة أوال: ت

 قمنا بتشفري منغريات الدراسة كما هو مبني يف اجلدول األيت:

 واملتغريات اجللية للنموذج املفرتض امنة يوضح تشفري املتغريات الك 15جدول رقم 

 املتغريات اجللية املتغريات الكامنة

اإلعالنية   احلمالت 
 الفريوسية

PUB1 ;PUB2 :PUB3 :PUB4 :PUB5 :PUB6 :PUB7 :PUB8 :PUB9 :PUB10  

:PUB11 :PUB12 :PUB13 : PUB14 

 S01:SO2:SO3:SO4:SO5:SO6 وسائل النشر اإللكرتونية

 Moti22: Moti23: Moti24 التحفيز 

 OPLEA26: OPLEA27: OPLEA28: OPLEA29: OPLEA30: OPLEA31: OPLEA32 قادة الرأي

  :IMAG1: IMAG2: IMAG3; IMAG4; IMAG5: IMAG6 الصورة الوظيفية 

 :IMAG7: IMAG8: IMAG9: IMAG10 الصورة العاطفية

 IMAG11: IMAG12: IMAG13 السمعة

 من إعداد الطالبان 

 .التحليل العاملي االستكشايف ملقياس الرعاية الرايضيةاثنيا: 

من أجل حتديد هوية    Kaiser، مع االعتماد على حمك    ACPاستخدمنا طريقة التحليل ابملكوانت األساسية  
. وقد جاءت 0,4. وحذفت التشعبات اليت تقل عنVarimaxبطريقة   العامل. واستخدام طريقة التدوير املتعامد،

 ي:النتائج كما يل

 . حمكات أو مقايس احلكم على قابلية املصفوفة للتحليل العاملي -1
استخدمنا هذا االختبار لقياس معامل الشراكية بني املتغريات اجللية )الظاهرة( واملتغري الكامن اختبار الشراكية:   1-1

الة، وإذا د  0,40[. فأغلب معامالت الشراكية ينبغي أن تتعدى  1،    0التابعة له، وتكون قيمته حمصورة بني ]
دلت على دور العبارة يف   1ها من  كانت الداللة اإلحصائية ال يعول عليها كثريا. إال أنه كلما اقرتبت قيمت

اجلدول االيت يوضح جماالت الشراكية لكل متغري تفسري أكرب عدد من املتغريات، ويوصى ابالحتفاظ هبا. و 
 جلي.
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 لتسويق الفريوسي.مقياس ايوضح معامالت شراكية عبارات  16جدول رقم 

 SPSSابالعتماد على خمرجات ال  الطالبانن إعداد املصدر: م

أن العبارات  . ما ميكن القولكلها مقبولة  يوضح اجلدول أن قيم الشراكية للمتغريات اجللية مع املتغريات الكامنة
. 0,802و  0,455هلا دور مهم جدا يف تفسري املتغريات الكامنة التابعة هلا بشكل متقارب نسبيا فهي ترتاوح ما بني

يف  كم املوضحة  النتائج  أن  مرضية  مس  «Component Matrix»ا  مت توايهتا  ومنه  العبارات.  لكل  ابلنسبة 
 االحتفاظ بكل العبارات.

 :التسويق الفريوسي لسلم قياس نتائج تطبيق التحليل العاملي ابملكوانت الرئيسية: لثااث

 سلم املراد قياسه حتصلنا علىة لليف املرحلة األول قمنا بتطبيق التحليل العاملي ابملكوانت الرئيسي -1
 عبارات جيب حدفها 

 وبعد حذف العبارات قمنا بتطبيق املرحلة الثانية:      -2     

املتغريات 
 الكامنة

 

نية  
عال

 اإل
الت

حلم
ا

سية 
ريو

الف
 

يم 
ق

كية 
شرا

ال
شر   

 الن
ائل

وس
ونية 

كرت
اإلل

كية  
شرا

م ال
قي

 

فيز
لتح

ا
كية  
شرا

م ال
قي

 

رأي
ة ال

قاد
كية  

شرا
م ال

قي
 

املتغريات  
 اجللية

PUB1 

 PUB2  

PUB3  

PUB4  

PUB5  

PUB6  

PUB7  

PUB8 

 PUB9  

PUB10  

PUB11 

 PUB12  

PUB13  

PUB14 

,574 

,624 

,655 

,626 

,714 

,608 

,726 

,455 

,622 

,541 

,514 

,481 

SO1 

SO2 

SO3 

SO4 

,785 

,718 

,718 

,767 

,588 

,804 

Moti22 

Moti24 

Moti23 

 

,701 

,473 

,669 

 

OPLEA26 

OPLEA27 

 28OPLEA 

OPLEA29  

OPLEA30 

OPLEA31 

OPLEA32 

,531 

,490 

,538 

,644 

,531 

,527 

,505 
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 من الظاهرة املراد قياسها.     %58,373ر  واليت مسحت بتفسي الفريوسي   خمتلفة التسويقأبعاد كامنة  أربعة  استخرجنا   

لق  16يوضح اجلدول رقم   املوظفة  العبارات  الفريوسي  ياأن  التسويق  احلمالت   أبعاد هيأربعة  تتوزع على  س 
 اإلعالنية الفريوسية، وسائل النشر اإللكرتونية، التحفيز، قادة الرأي. 

 .التسويق الفريوسي يوضح مصفوفة املكوانت الرئيسية بعد التدوير لسلم قياس16 اجلدول رقم
 4العامل 3العامل 2العامل 1العامل 

PUB1  ,558   
 PUB2   ,742   
PUB3   ,688   
PUB4  ,677   

PUB5   ,813   
PUB6  ,747   
PUB8  ,839   

 PUB9   ,477   
PUB11  ,709   

 PUB12   ,659   
PUB13   ,625   
PUB14  ,674   

SO1 674 ,    
SO2 ,716    
SO3 ,792    
SO4 ,801    
SO5 ,721    
SO6 ,800    

Moti22   ,805  
Moti24   ,630  
Moti23   ,796  

OPLEA26    ,445 
OPLEA27    ,695 

28OPLEA    ,701 
OPLEA29     ,801 
OPLEA30    ,726 
OPLEA31    ,709 
OPLEA32    ,666 

 1,886 3,241 3,499 7,718 القيم الذاتية قبل التدوير
 3,377 3,699 4,422 4,846 القيم الذاتية بعد التدوير

 12,062 13,210 15,793 17,308 لتباين املفسر بعد التدويرا
 58,373 46,311 33,101 17,308 املرتاكم التباين املفسر 

 SPSSاملصدر: من إعداد الطالبان ابالعتماد على خمرجات ال
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وسائل    هوالفريوسي    التسويقس  لقياهذه النتائج تبني أن العامل األول املعرب عنه من خالل العبارات املوظفة  
منه ابملقارنة مع األبعاد   يفسر أكرب نسبة هو الذي  ف، الذي ميكن قياسه بستة بنود.  النشر اإللكرتونية األكثر انتشارا

 األخرى. 

وجهة نظر املستهلك الفريوسي    مقياس التسويقملتوصل إليها أثبتت أن بنود أبعاد  إن نتائج التحليل العاملي ا           
.  0,40ألن كل بند حصل على معامل تشبع يفوق    مرضية.مشبعة مبستوايت   يفها يف هذه الدراسةاجلزائري اليت مت توظ

 ن التسويق الفريوسي. م %58,373 تفسر إمجاال ما قدر ب ربعةواألبعاد األ

 KMOأن قيمة    وضحت نتائج الدراسة احلالية: أ   Bartlettملوائمة البياانت ومعنوية    KMOمؤشر  -2
.  وابلتايل العوامل املستخرجة حققت أفضل قبول. إذن نتائج التحليل العاملي 0,7رب منوهي أك  7840,تساوي  

جدا، عايل  صدق  معنوية   حققت  حققت  العاملي. كما  التحليل  إلجراء  العينة كايف  حجم    Bartlettوأن 
≤0 ,0500,00 p=  ة الوحدة.عليه تقبل نتائج التحليل العاملي. وهذا يدل على أن هذه املصفوفة متثل مصفوفو 

  من وجهة نظر املستهلك:التسويق الفريوسي التحليل العاملي التوكيدي لسلم قياس -3

يف هذه املرحلة استخدمنا التحليل العاملي التوكيدي الذي ميثل أحد أنواع النمذجة  اختبار جودة مطابقة النموذج:  -1
القياس مع بياانت  توافق )مالءمة( منوذج. هبدف معرفة جودة AMOS  23 ابملعادالت اهليكلية ابستخدام برانمج

 مبجموعة من دالئل التسوية.   استعنناالدراسة، لذلك 

لنموذج البنائي التوكيديالدالئل املطلقة املسوية  81جدول رقم    
 Absolute Fit مؤشرات املطابقة املطلقة

indices 
 مؤشرات املطابقة املقارنة أو التزايدية   القيم

Comparative Fit Indices 

 القيم

 CMIN   2أو     926,304 Bentler and Bonett Normed Fit 
Index (NFI) 

,6570 

 Bentler and Bonett Non-normed 344 درجة احلرية 
Fit Index (NNFI)   أوTLI 

,6680 

Normed Chi-square (NC)   2,697 Bentler Comparative Fit Index CFI ,6980 

P- Level 0,000  االقتصاديةاملؤشر  Parsimony ات 
Correction Indices 

 

RMR Joreskög and Sorböm 0.052 Parcimounious Fit Index PNFI ,5980 

Steiger & Lind RMSEA Index  07630. AIC 2050,304 
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SRMR 

RMSEA ,1290   

Joreskög and Sorböm GFI ,6780   

Joreskög and Sorböm AGFI ,6200   

 AMOSلطالبان ابالعتماد على نتائج ال  من إعداد ا

ومبا أنه ال توجد أي قيمة   344، ودرجة احلرية تساوي  926,304من اجلدول نالحظ أن قيمة كاي مربع تساوي  
 Roussel etكاي مربع على درجة احلرية  لكاي مربع أو درجة احلرية، أتكد أبن النتيجة جيدة أم ال، إال بقسمة  

al (2002)ومبا أن قيمة 3أكثر من  وهي مقبولة  2,697قيمة كاي مربع النسيب الذي يقدر ب  . وينتج عن ذلك .
P    ال  %5أقل من النظري مع يعين أن أمهية حجم  النموذج  عينة زاد من قوة االختبار. ما يرفع من احتمال تطابق 

 املعطيات أو البياانت امليدانية. 

  GFIقبولة. حيث يكمن دور ال  قيم م  6780,ب    AFGIو   6910,قدرت ب    GFIكما أن قيمة    
يقيس احلصة النسبية مضبوطة بعدد   AFGIيف قياس احلصة النسبية " التباين املشرتك" املفسرة من طرف النموذج، أما  
التحديد لالحندار املتعدد(، و  r²املتغريات مقارنة مع درجة احلرية. وتتميز تلك الدالئل أبهنا متماثلة ل    r²)معامل 

ال يتأثر هذان الدليالن حبجم العينة، لكن بتعقد  (.  1بت من الواحد )كون نتيجتهما جيدة كلما اقرت املضبوطة اليت ت 
 النموذج. إذن هذان املؤشران يزيدان من التفاؤل بتطابق النموذج الشامل.

مؤشر جدر متوسطات البواقي الذي يعرب عن التقدير املتوسط للبقااي.  ويفضل أن تكون    RMRقيمة    
ممتازة وهذا يعين أن النموذج   RMR. مما سبق نستنتج أن قيمة  0.052(، وتساوي قيمتها يف  0,08)أصغر من  

الأبس هبا فهي   .07630_ مؤشر جذر متوسط مربعات البواقي املعيارية ب    RMSEAمضبوط. كما أن قيمة  
 . وهذا أيضا يدل على أن النموذج مضبوط. 0,1أقل من 

يقوم منطقه على مقارنة مربع كاي للنموذج املفرتض مع قيمة مربع كاي    (CFI)أما مؤشر املطابقة املقارن  
 .، هذه القيمة مقبولة6980,للنموذج املستقل. قدرت قيمته ب

يعرف بنسبة نتيجة الفرق بني قيمة التباين املشرتك لنموذج  (NFI) معيار  إىلمؤشر املطابقة املعياري أو املستند  
. أي أن النموذج املفرتض  6570,تساوي    NFIخالل اجلدول نالحظ أن قيمة    العدم وقيمة كاي مربع للنموذج. ومن

 من حيث جودة املطابقة على منوذج العدم. هذه القيمة حسنة.   %65,7يتفوق ب 
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أو مؤشر املطابقة غري املعياري متكن قيمته من تقدير التحسن النسيب الناتج عن درجة حرية    (TLI)مؤشر
 .وهي قيمة مقبولة 6680,مع النموذج القاعدي نتيجته تساوي  النموذج املخترب ابملقارنة

مطابقة ال أبس هبا    وتدل علىهذه القيمة مقبولة    5980,تساوي    PNFIونالحظ من اجلدول أن قيمة  
 . وذجللنم

 التسويق الفريوسي.قياس  لسلم التوكيديالنموذج البنائي  05 شكل رقم

 

 AMOSال  من إعداد الطالبان ابالعتماد على نتائج 

 CR  كذلك قيموذج مبطابقة إمجالية ممتازة.  ممتتع الن  إىلمؤشرات املطابقة تشري    :العالقة بني املتغريات الكامنة-2
أصغر من    P، وأن كل التشعبات ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  1,96اختبار التوزيع الطبيعي( أكرب من  )

  الشكل وكذلك من    الكامنة. ونالحظعلى قياس العالقات بني املتغريات    أن بنود النموذج قادرة  إىل. وهذا يشري  0,05
وهي قيم ترتاوح   0.95  إىل  0,6  املتغريات اجللية تفسر املتغريات الكامنة بقيم تنحصر من  أن كل  18من اجلدول رقم  

 ينب احلسن واملمتاز.  
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وهو تقدير جيد. كذلك يبدو    0,20كما نالحظ أن معامالت املسار أي املتغريات الكامنة كلها أكرب من    
 يلي:ما اتبعاد التسويق الفريوسي من اجلدول الذي يوضح العالقة بني 

 > Pأن االرتباطات ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية    إىل كل التقديرات املعيارية للنموذج تشري   -
0.05 

 . 1,96)اختبار التوزيع الطبيعي( للنموذج أكرب من  CR كذلك قيم -

أن احملكات جيدة لقبول النموذج. فمن خالل صدق الثبات    إىل  AMOSاملعطاة ابلربانمج   لتقديرات تشري ا
أن النتائج اإلجيابية للتحليل العاملي   إىلونتائج التحليل العاملي ونتائج االرتباطات اإلحصائية بني املتغريات ابإلضافة  

املستهلك أبربعة   من وجهة نظر التسويق الفريوسي  ن قياس  االستكشايف والتوكيدي نقبل الفرضية اليت تنص على أنه ميك
 احلمالت اإلعالنية الفريوسية، وسائل النشر اإللكرتونية، التحفيز، قادة الرأي.  يفأبعاد تتمثل 

 .بيليسمو   صورة العالمة التجاريةعلى  الفريوسي    أبعاد التسويق نتائج واختبار فرضيات أتثري    لحتلي  الثاين:املطلب   

  موبيليس ق مؤسسة  ي تطبحيث سيتم يف البداية اختبار    الرئيسيتني،اختبار الفرضيتني  طلب   هذا املسيتم يف 
 مث،  النية الفريوسية، قادة الرأي(التسويق الفريوسي )وسائل النشر اإللكرتونية، التحفيز املادي، احلمالت اإلع  ألبعاد
املادي، احلمالت اإلعالنية الفريوسية، قادة    ونية، التحفيزأبعاد التسويق الفريوسي )وسائل النشر اإللكرت   أتثري  اختبار

 الرأي( على صورة العالمة التجارية من خالل )الصورة الوظيفية الصورة العاطفية، ومسعة العالمة التجارية(.

 وقابلية قياس النموذج العملي.  متغريات الدراسةأوال: 

 متغريات املقياس: تنمية  -1

 يف صورةاعتمدان وقد تتنا صالحيته يف املبحث األول من الدراسة امليدانية، اعتمدان على مقياس الذي أثب
 Montaner, T., & Pina, J. M. (2011)على مقياس العالمة التجارية 

 . اجلزء الثاين من الدراسة التصميم -2

للدراسة   ، وتبعا للنموذج االفرتاضيالتجارية أدبيات التسويق الفريوسي وصورة العالمة  من خالل االطالع على  
 والعالقات اليت مت توضيحها من خالله، ميكن اشتقاق فرضيات الدراسة اليت تعترب ترمجة هلذه العالقات فيما يلي: 

 التسويق الفريوسي على صورة العالمة التجارية؟ يؤثر أبعادهل  اإلشكالية الرئيسية:

 الفرضيات الرئيسية: 
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بعاد التسويق الفريوسي )وسائل النشر اإللكرتونية، التحفيز املادي، تطبق مؤسسة موبيليس أ الفرضية الرئيسية األول:
 احلمالت اإلعالنية الفريوسية، قادة الرأي(.

إلعالنية  تؤثر أبعاد التسويق الفريوسي )وسائل النشر اإللكرتونية، التحفيز املادي، احلمالت ا  الفرضية الرئيسة الثانية :
 (.الصورة الوظيفية الصورة العاطفية، ومسعة العالمة التجارية)مة التجارية من خالل  الفريوسية، قادة الرأي( على صورة العال

مسح ابلتحليل    التوكيدي، والذيالذي مكنها من القيام ابلتحليل العاملي    AMOSبرانمج    إىل  انأهنا جل
 . التوكيدي لسالمل القياس

 يف اجلدول االيت: لةاملمث  الفرضيات اجلزئية إىل الثانيةالرئيسة وتنقسم الفرضية  

 يوضح الفرضية الرئيسية الثانية للدراسة  (19)رقم جدول 

موبيليس على صورة العالمة التجارية   الفريوسية ملؤسسةيؤثر بعد احلمالت اإلعالنية  
 الوظيفية، الصورة العاطفية، والسمعة(.  )الصورةمن خالل 

رية من خالل )الصورة تؤثر وسائل النشر اإللكرتونية على صورة العالمة التجا 
 الوظيفية، الصورة العاطفية، السمعة(.

الصورة  –يؤثر بعد التحفيز املادي على صورة العالمة التجارية من خالل 
 والسمعة(.الوظيفية، الصورة العاطفية، 

الصورة   –يؤثر بعد قادة الرأي على صورة العالمة التجارية من خالل  
 معة(.الوظيفية، الصورة العاطفية، والس

 من إعداد الطالبان.
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 يوضح النموذج العام للدراسة06رقم شكل 

 

يةالدالئل املطلقة املسو (20)جدول رقم   

 AMOS برانمج من إعداد الطالبان ابالعتماد على

المطلقة المطابقة   Absolute Fitمؤشرات 

indices     

أو  القيم المقارنة  المطابقة  مؤشرات 

 التزايدية   

 القيم

 CMIN  2أو     3747,901 مربع كاي Bentler and Bonett Normed 

Fit Index (NFI) 

,563 

-Bentler and Bonett Non 767 درجة الحرية 

normed Fit Index (NNFI)   أو

TLI 

,589 

Normed Chi-square (NC)  4,886 مربع كاي النسبي Bentler Comparative Fit 

Index (CFI) 

,6160 

P- Level 0,000 المؤشرات االقتصادية  

RMR Joreskög and Sorböm ,0880 James-Mulaїk-Brett  

Parcimounious Fit Index 

(PNFI) 

,5270 

Steiger and Lind RMSEA Index SRMR  1413,0 AIC 3935,901 

RMSEA ,1180   

Joreskög and Sorböm GFI ,6330   

Joreskög and Sorböm AGFI ,5880   
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   حليل العاملي التأكيدي لنموذج القياس.التاثنيا: 

اجللية )املؤشرات املقاسة( املستعملة   املتغرياتيكمن دور التحليل العاملي التأكيدي يف اختبار مدى صالحية  
مؤشرات املطابقة املقارنة مؤشرات املطابقة املطلقة املتمثلة يف:  يف قياس املتغريات الكامنة. وذلك ابلتحقق من سالمة  

 1. اجلدول املوايل يوضح دالئل التسوية املطلقة املسوية لنموذج القياس االقتصادية.تزايدية، املؤشرات أو ال

 AMOSمن إعداد الطالبان ابالعتماد على نتائج ال  

تدل على حسن 18أغلب مؤشرات مطابقة منوذج القياس املوضحة يف اجلدول رقم  من خالل اجلدول نالحظ أن
تساوي ة درجة احلرية  على مطابقة جيدة جند أن قي3747,901فمثال مربع كاي  يف الدراسة.    مطابقة النموذج املفرتض

 0880,قيمته  SRMRوابلتايل يدل على مطابقة متميزة.  كما جند أن قيمة مؤشر جذر البواقي املعيارية    0,000

من أفضل املؤشرات   CFI مما يدل على مطابقة مقبولة. ومن جهة أخرى، يعد مؤشر املطابقة املقارن  0,1أقل من  
أكرب من   GFIنموذج. وجاءت قيمة مؤشر حسن املطابقة  ما يدل على مطابقة حسنة لل  6160,املقارنة. وقيمته تساوي

ذلك قيم   إىل، ما ميكننا من القول أنه توجد مطابقة. وابإلضافة    AGFIحسن املطابقة املصحح    وكذلك مؤشر  0,5
، بل تقرتب متاما من الواحد ما 0,5( كلها أعلى من  NFI  ،TLI  ،CFIنة )كل مؤشر من مؤشرات املطابقة املقار 

 مقبولة.  وجود مطابقةيدل على 

 مقبولة.على ضوء النتائج السابقة املتحصل عليها، ميكننا استخالص ان دالئل املطابقة 

 . التسويق الفريوسي على صورة العالمة التجارية املطلب الثالث: أتثري أبعاد

الرئيسيةالفرضي  تدرس املادي،  أتثري  الثانية  ة  التحفيز  اإللكرتونية،  النشر  )وسائل  الفريوسي  التسويق  أبعاد   
احلمالت اإلعالنية الفريوسية، قادة الرأي( على صورة العالمة التجارية من خالل الصورة الوظيفية الصورة العاطفية، 

 التجارية.ومسعة العالمة 

 .صورة العالمة التجارية علىة الفريوسية احلمالت اإلعالني بعد   أتثريأوال: 

الصورة ) العالمة التجارية من خالل على صورةاحلمالت اإلعالنية الفريوسية هتتم هذه الفرضية بوجود أتثري  
 الوظيفية الصورة العاطفية، ومسعة العالمة التجارية(.

  أتثري احلمالتاإلحصائية لتأثري  القيم املعيارية للبارامرتات اليت مت تقديرها وداللتها 18يعرض اجلدول 
الصورة الوظيفية الصورة العاطفية، ومسعة العالمة على صورة العالمة التجارية من خالل )اإلعالنية الفريوسية 

 التجارية(.

 
 . 186.ص صهادف ليلى، أطروحة أثر أخالقيات اإلشهار على الصورة الذهنية المدركة، أطروحة دكتوراه، معسكر، الجزائر   1 
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 لعالمة التجارية اعلى الصورة  ت اإلعالنية الفريوسية احلمال يوضح أتثري 21جدول 

املعامالت    املتغريات 
الغري 
 ةاملعياري

اخلطأ 
 املعياري

املعامالت  
 املعيارية

Β 

قيمة  
-tإختبار

Student 

الداللة  
 املعنوية 

اإلعالنية    تؤثر  2-1-1  علىاحلمالت  الصورة   الفريوسية 
 الوظيفية ملوبيليس.

0,362 0,56 0,312. 5,607 *** 

اإلعالنية    تؤثر  2-1-2 على احلمالت  الصورة    الفريوسية 
 العاطفية ملوبيليس.

0,468 0,61 0,353 5,815 *** 

اإلعالنية    ؤثرت  2-1-3 علىاحلمالت  مسعة   الفريوسية 
 موبيليس. 

0,191 
0,70 

0,208 2,965 ,030 

 AMOSعلى برانمج  الطالبان ابالعتماد من إعداد 

 من خالل اجلدول نالحظ ما يلي: 

وظيفة للعالمة التجارية أتثري إجيايب على املتغري التابع الصورة الاحلمالت اإلعالنية الفريوسية  يؤثر املتغري املستقل  
هذا يدل على أن    5,607ب    t. وقدرت قيمة    0,05أقل من   عند مستوى معنوية  .β1=0,312حيث قدرت

 .املتغريين. وإن نوع العالقة املوجودة بني املتغريين هي خطية وطردية موجبةالعالقة طردية بني 
السابقة ميكننا  و  النتائج  يؤثر على  احلمالأبن  القول  يف ظل  الفريوسية  للعالمة ت االعالنية  الوظيفية  الصورة 

 .موبيليس التجارية

 على ذلك  التجارية ودليلنااحلمالت اإلعالنية الفريوسية تؤثر أتثري موجب على الصورة العاطفية للعالمة 

β=-0,353; t=-5,815],P < 0.05 الفريوسية   حلمالت اإلعالنية[  ، من خالل هاته النتائج نالحظ متغري ا 
عالنية اال  أن احلمالت  القولمتكنا  للعالمة التجارية. هاته النتائج  العاطفية  من املتغري التابع الصورة  %  35,3قد فسر  

الالفريوسية   على  التجارية    عاطفيةتؤثر  موجب  للعالمة  أتثري  أي كلما  موبيليس  اإلعالنية   زادتوحمدود.  احلمالت 
 موبيليس. ية لعالمة الفريوسية حتسنت الصورة العاطف

  اإلعالنية الفريوسية أثرت على مسعة العالمة التجارية ابلقيم األتية   أتثري احلمالتأن    ويوضح اجلدول السابق   
  [β=0,208, t=-2,965,P < 0.05  فقيمة  ،  ]β    من  عند  موجبة أقل  معنوية  ل    tو    0,05مستوى 

Student . 
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احلمالت   أن    إىلهذا يشري  لعالمة التجارية،  ا  مسعة  من     %  20,8اإلعالنية الفريوسية  تفسر احلمالتإذا  
 ى تؤثر احلمالت اإلعالنية الفريوسية أتثري موجب عل اذن    التجارية.مسعة العالمة  هلا دور يف تفسري  اإلعالنية الفريوسية  

 . مسعة العالمة التجارية

مالت اإلعالنية الفريوسية احلاليت تنص على أن  1-2على ضوء هذه النتائج حتققنا من صحة الفرضية 
 .)الصورة الوظيفية، الصورة العاطفية، السمعة( على صورة العالمة التجاريةتؤثر 

 . التجارية على صورة العالمة وسائل النشر اإللكرتونية اثنيا: أتثري 

المة لعاؤثر على الصورة تيف التسويق الفريوسي   ةاملطبق اإللكرتونيةالنشر  وسائلأبن  2-2تعىن الفرضية
 وبيليس.ملالتجارية 

على صورة  املادي يؤثرالتحفيز القيم املعيارية للبارامرتات اليت مت تقديرها وداللتها اإلحصائية لتأثري وقد خلصنا 
 لعالمة التجارية موبيليس. ا

 صورة العالمة التجارية.  اإللكرتونية علىالنشر  أتثري وسائل 22جدول 
 

املعامالت    املتغريات  
 عيارية الغري امل

اخلطأ  
 املعياري 

املعامالت  
 املعيارية 

 

قيمة  
-tإختبار 

Student 

الداللة  
 املعنوية  

على الصورة الوظيفية  وسائل النشر اإللكرتونية تؤثر  2-1
 ملوبيليس. 

0,097 0,152 0.248 2,638. 0;011 

الصورة العاطفية  وسائل النشر اإللكرتونية علىتؤثر  2-2
 ملوبيليس. 

0,215 0,171 0,480 2,804 0,05 

 0,585 546, 0,019 0,200 0,034 مسعة موبيليس. وسائل النشر اإللكرتونية علىتؤثر   2-3 

 AMOSعلى برانمج  لطالبان ابالعتماد امن إعداد 
 من خالل اجلدول نالحظ ما يلي:    

جارية وذو داللة إحصائية، حيث للعالمة التالصورة الوظيفية  على  إجيايب حمدود  ؤثر أتثر  ت  وسائل النشر اإللكرتونيةبعد  
اإلجيابية عند مستوى    β  [. وتشري قيمة t=2,638. β=,,P < 0.05  0.248 ]  حتصلت العالقة بني املتغريين على الدالئل  

 أن نوع العالقة اليت تربطها خطية طردية إجيابيه.   إىل 1,96األكرب من  t Student، وقيمة 0,000معنوية 
للعالمة التجارية. ما يؤكد لنا أن   الوظيفيةمن الصورة    %2,638فسرت  النشر اإللكرتونية  وسائل  نالحظ أن  وهنا    

  أتثري إجيايب على الصورة الوظيفية للعالمة التجارية.وسائل النشر اإللكرتوين تؤثر 
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والدليل على موجب  ري  يؤثر على املتغري التابع الصورة العاطفية أتثوسائل النشر اإللكرتونية  ونالحظ أن املتغري املستقل  

، وقيمة 0,00عند مستوى معنوية  موجبة    βونالحظ أن قيمة     [ .β= 0,480 ,  t=-2,804 ,P < 0.05]  ذلك قيم  
t Student  .أكرب من القيمة اجلدولية 

  من الصورة العاطفية للعالمة التجارية. وهذا يعين 48,0%فسرتوسائل النشر اإللكرتونية  ومن املعادلة نالحظ أن     
 على الصورة العاطفية للعالمة التجارية.  نشر اإللكرتونية تؤثر أتثري إجيايب  لوسائل ا

املستقل   املتغري  ارتباط  نتائج  قدرت  اإللكرتونية  كذلك  النشر  التابع  وسائل  املتغري  او  بمسعة  التجارية                    لعالمة 
  [β=0,019:t=0,54685,P =,5]   حيث نالحظ أن قيمة ،β   وقيمة  0,05ة خالل مستوى معنوية أكرب من  صغري t 

Student من القيمة اجلدولية.   قلأ 

 .  مسعة العالمة التجارية علىتؤثر وسائل النشر اإللكرتونية أن القول  ميكنناالنتائج ابالعتماد على هاته 

رية من خالل الصورة  العالمة التجاتؤثر وسائل النشر اإللكرتونية تؤثر على صورة استنتاج مما سبق ميكننا 
 الوظيفية والصورة العاطفة وال تؤثر على مسعتها.

 . على صورة العالمة التجارية موبيليسالتحفيز املادي أتثري اثلثا: 

الفرضية  تنص    )الصورةصورة العالمة التجارية من خالل    ىالتسويق الفريوسي يؤثر علالتحفيز املادي يف  أن  على  هذه 
يف  وقد خلصنا القيم املعيارية للبارامرتات اليت مت تقديرها وداللتها اإلحصائية  .  مسعة العالمة التجارية(  ية، العاطفالوظيفية، الصورة  

 .21رقم اجلدول

 :  إىلابالعتماد على اجلدول توصلنا 

 نمذجة ب:            قدرت نتائج ارتباط املتغري املستقل التحفيز املادي واملتغري التابع الصورة الوظيفية للعالمة التجارية بعد ال
 [β=0,248 t=2,638, P < 0.05 هذه النتائج توضح أن قيمة ،]β  وقيمة 0,05أقل من عند مستوى معنوية موجبة ، 
t لStudent على الصورة الوظيفية للعالمة التجارية. املادي يؤثر من القيمة اجلدولية. إذن فالتحفيز  كرب أ 
 .الوظيفة للعالمة التجارية من الصورة%24,8ة ضعيفة جدا قدرة ب إذن فالتحفيز املادي قد فسرت قيم     

 β=0,102 t=2,83:,P] كذلك قدرت دالئل ارتباط التحفيز املادي والصورة العاطفية للعالمة التجارية ب 
من القيمة أكرب   t Student ، وقيمة 0,004عند مستوى معنوية موجبة وحمدودة  β[، ونالحظ أن قيمة 0.05أصغر 

 الصورة العاطفية ملوبيليس.  علىيؤثر التحفيز املادي أن دولية. ما يؤكد اجل
 وقد جاءت دالئل ارتباط التحفيز املادي بسمعة العالمة التجارية كما يلي: 

  [β=0,194   t=2,490: : P  حيث قيمة   0.05أصغر ،]β    هذا يدل على أن املتغريان يرتبطان  وحمدودةموجبة .
 على مسعة موبيليس.يؤثر   املاديالتحفيز   بعالقة.
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 الفرضية اليت تنص على أن: التحفيز املادي يؤثر على صورة العالمة التجارية. ميكننا قبولمن هنا 
 اجلدول املوايل يوضح أتثري التحفيز املادي على أبعاد الصورة الوظيفية. 

 .صورة العالمة التجاريةأبعاد على التحفيز املادي أتثري يوضح  21لجدو 

 AMOSمن إعداد الطالبان ابالعتماد على برانمج 
 صورة العالمة التجارية: أبعاد  الرأي على أتثري قادةرابعا: 

التسويق الفريوسي يؤثرون على صورة العالمة    هذه الفرضية على أن: أن قادة الرأي يؤثر املستخدمون يف عمليةتنص  
وقد خلصنا القيم املعيارية للبارامرتات مسعة العالمة التجارية(.    العاطفية،الوظيفية، الصورة    )الصورةالتجارية من خالل  

 : ول اآليتاليت مت تقديرها وداللتها اإلحصائية يف اجلد

 صورة العالمة التجارية.  الرأي على قادة 22دول ج

 AMOSمن إعداد الطالبان ابالعتماد على برانمج 

املعامالت    املتغريات 
الغري 
 املعيارية

اخلطأ 
 املعياري

املعامالت  
 املعيارية

قيمة  
-tإختبار

Student 

الداللة  
 املعنوية 

الصورة الوظيفية   التحفيز املادي علىيؤثر  3-1
 ملوبليس. 

0 ,250 ,0850 0,227 2,937. ,003 

الصورة العاطفية   التحفيز املادي علىيؤثر  3-2
 ملوبيليس. 

,1020 ,035 ,086 2,833 ,004 

  0,154 080, 0,194 على مسعة موبيليس.التحفيز املادي يؤثر  3-3
 

,017 

املعامالت    تغريات امل
الغري 
 املعيارية

اخلطأ 
 املعياري

املعامالت  
 املعيارية

قيمة  
-tإختبار

Student 

الداللة  
 املعنوية 

يؤثر قادة الرأي على الصورة الوظيفية   4-1
 ملوبليس. 

0,956 0,196 0,533 4,878 *** 

يؤثر قادة الرأي على الصورة العاطفية  4-2
 ملوبيليس. 

0,673 0,161 0,427 4,190 *** 

 *** 4,142 0,374 0,205 0,850 يؤثر قادة الرأي على مسعة موبيليس.  4-3
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[ حيث   β=0,533 t=4,878,P < 0.05 ; الدالئل التالية ]النتائج املوضحة يف اجلدول متكننا من إستخراج  
β    وقيمة     0,05إجيابية عند مستوى معنوية أصغر منStudent  t    ومن خالل هذه النتائج نالحظ أن   1,96تفوق .  

تؤكد لنا أتثري التسويق ، ابالعتماد على كل ما سبق  موبيليسعالمة  من الصورة الوظيفية ل %   53,3فسر    متغري قادة الرأي
 الفريوسي على الصورة الوظيفية للعالمة التجارية.

 للعالمة التجارية، فقد حتصلنا على             رة العاطفيةالصو على أتثري قادة الرأي أما فيما خيص 
    [β=0,427 t=4,190 ,P < 0.05  ] . قادة اليت تنص على أن  2- 4هذه النتائج متكننا من قبول الفرضية

 t. وقد كانت قيمة 0,05خالل مستوى معنوية أقل من  وكبرية موجبة βألن قيمة الرأي على الصورة العاطفية ملوبيليس. 
Student  للعالمة التجارية. لذلك عالقة   العاطفية من الصورة %42,7متغري قادة الرأي فسر . أي 1,96أكرب من

 . موبيليس التجاريةالصورة العاطفية للعالمة متغري قادة الرأي يؤثر على  إذا االحندار املوجودة بني املتغربني خطية طردية.

 > β=0, 374 t=4,142,P]  والدليل على ذلك ما يلي:  لتجارية،الى مسعة العالمة  قادة الرأي عأيضا تؤثر 
0.05 ، ] 

، يعين العالقة   1,96أكرب من  t Studentوقيمة   0,05من إجيابية عند مستوى معنوية أصغر  βومبا أن قيمة 
. إذا موبيليس اريةالتجمن مسعة العالمة  %37,4 يفسر قادة الرأي املوجودة بني املتغريين خطية وطردية  وإجيابية، حيث 

 التجارية.قادة الرأي يؤثرون على مسعة العالمة 

تنص على أن قادة الرأي يؤثرون على صورة العالمة التجارية موبيليس من خالل   اليت 2ومنه نقبل الفرضية 
 . الصورة العاطفية والصورة الوظيفية ومسعتها

 نتائج.المناقشة املطلب الرابع:  

النتائج املتحصل علي ومتتبعني للحمالت اإلعالنية الفريوسية اليت   ن معظم افراد العينة على وعي  أها  تشري 
ميزة مشاركة التدوينات والصور   إىلويرجع ذلك  اجتاهاها    إلجيابيةحيث عربوا على مواقفهم اتطلقها مؤسسة موبيليس  

اليت رأت   2017حممد اثبت سنة  ومقاطع الفيديو اليت يتمتع هبا التسويق الفريوسي ابلعديد وهذا ما توصلت له هدى  
ولكنه يدركها أن  التسويق الفريوسي األكثر أتثريا ، فقد ال يقرأ الكثري املعلومة إذا كانت مكتوبة بطريقة نصية تقليدية، 

واسه وهذا ما  حمن النظرة األوىل إذا كانت معروضة كصورة، وأفضل من ذلك أن يدركها ابستخدام معظم  مباشرة و 
  قاطع الفيديو واإلعالانت التفاعلية.حيصل مع معظم م

وبشكل جدي للمبادرة  يدعوان الفريوسية، الذيته احلمالت اإلعالنية  بري الذي حققكال حيدل على النجا ما 
فالتسويق الفريوسي وتطوير منظومة اإلعالن لدى املسوقني،  يف الرتويج للمنتجات واخلدمات  ابستغالل هذا األسلوب  

 أساليب الرتويج.جيعل هذا األسلوب من أقوى ما اإلعالن القدمية،  وسائل بديل قوي ملعظم
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ة موبيليس تنشر اإلعالانت الفريوسية عرب وسائل موافقة املستهلكني على أن مؤسس  إىلكما أشارت النتائج  
جة هدى حممد وأن املستهلكني يتبعوهنا ابلدرجة األوىل عرب الفيس بوك. هذه النتيجة تتوافق مع نتي،  النشر اإللكرتونية

  إىل يف ذلك يعود  أن الفيس بوك هو أفضل وسيلة لنشر اإلعالانت الفريوسية والسبب    اليت أكدت(  2017اثبث )
عدة مزااي ميتاز هبا الفيس بوك منها إمكانية مشاركة أي منشور أو خرب أو إعالن أو التعليق ابلكتابة أو حىت إشارة 

اد ألبوم كامل للصور واليوميات وعرضها عرب الصفحة الشخصية مما يفتح اإلعجاب، كما يتيح الفيس بوك امكانية إعد
رفع الفيديوهات ومشاركتها، وكذلك ربط األشخاص، وانشاء   إىلافة  اجملال للتعليقات والنقاشات بني األصدقاء، إض

التسويق للسلع   اجملموعات، والتواصل مع الشخصيات املشهورة، كل هذه العوامل وغريها تساهم بشكل واضح يف تعزيز
 .لو استخدمت كأداة جتارية

مؤسسة موبيليس جنحت يف نشر  ودل املتوسط احلسايب لبعد التحفيز املادي على موافقة املستهلكني على أن 
هذه النتيجة تتوافق مع نتيجة هدى حممد اثبت   تقدمها.رسائلها الفريوسية عن طريق إغرائهم ابلتحفيزات املادية اليت  

وسائل التسويق ليس فقط التسويق الفريوسي بل   التحفيز املادي من خالل اهلدااي التشجيعية من أجنعاليت أكدت أن  
التسوي أثركافة أشكال  له من  ملا  بينهم    ق األخرى،  فيما  االعالنية  الرسائل  تداول  العمالء على  اوضح يف تشجيع 

 على مستوىرا  تيجيات انتشاا من أكثر االسرت   هذه اإلسرتاتيجيةشرحية ممكنه، ولذلك جتد أن    وتسهيل مرورها ألكرب 
 املؤسسات التجارية ابختالف ختصصاهتا. 

امل مهم يف عملية التسويق الفريوسي اليت تقوم هبا مؤسسة موبيليس حيث كذلك توصلنا إىل أن قادة الرأي ع
لشراء السابقة. هذه النتيجة  أكدوا أهنم مهتمون بقراءة التعليقات والدردشة اإللكرتونية حول عالمة موبيليس وجتارب ا

االستشارة   ة اإلنسانية اليت متيل إىلوترى أن درجة املوافقة الكبرية تتوافق مع الطبيعتتوافق مع نتيجة هدى حممد اثبت اليت  
بطبعه يتحرك ضمن نسيج اجتماعي   وعدم اخلوض يف كثري من األمور دون الرجوع إىل من جرب هذا األمر، فاإلنسان

 ود إليه يف كثري من األمور. يتأثر به ويع
وسائل النشر اإللكرتونية، التحفيز من خالل )التسويق الفريوسي  توصنا من خالل دراستنا إىل أنه ميكننا قياس  

  .نظر املستهلكوجهة من  املادي، احلمالت اإلعالنية الفريوسية، قادة الرأي(
اإللكرتوين، التحفيز املادي، قادة  ة، وسائل النشر  )احلمالت اإلعالنية الفريوسيأبعاد التسويق الفريوسي  تؤثر  

 أتثري إجيايب. موبيليس (الرأي( على صورة العالمة التجارية )الصورة الوظيفية، الصورة العاطفية، السمعة

حيث يؤثر بعد قادة الرأي على صورة العالمة التجارية من خالل الصورة الوظيفية والصورة العاطفية ومسعة  
خاصة يف و مبنزلة  ينفردونفسر ذلك أبن قادة الرأي    .ت صورة العالمة التجاريةفسر . وهمّ أهم املتغريات الذي  موبيليس

وهو يستخدم أو حىت يتحدث   االجتماعير أحدهم من خالل مواقع التواصل  يظهعندما  لذلك  نفوس املستهلكني،  
 يثري اهتمام املتصفحني أو املتتبعني وأيثر على صورهتم للعالمة التجارية.لع أو اخلدمات ة ألحد السعن جتربة شخصي
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ن التحفيز ل أبعادها الثالثة، وهذا ألية من خالصورة العالمة التجار ر بعد التحفيز املادي على  كذلك يؤث
 املادجي من أفضل الوسائل الرتوجيية اليت أثبتت فعاليتها يف التسويق بصفة عامة ويف التسويق الفريوسي بصفة خاصة.
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 خالصة الفصل الثاين: 

أبن    وأكدوا،  ملؤسسة موبيليس  الفريوسيةاحلمالت  مما سبق نستنج أن مجيع املستهلكني حمل الدراسة يتابعون   
يثبت صحة الفرضية اليت تنص على أن . وهذا  يف صورة العالمة التجارية موبيليس  أبعاد التسويق الفريوسي هلا أثر يف

التحفيز املادي( تؤثر يف النشر اإللكرتونية،  صورة العالمة   التسويق الفريوسي )احلمالت اإلعالنية الفريوسية، وسائل 
ي مل يؤثر على اإللكرتونية الذالنشر    وسائل  ماعدا بعد  .سمعةصورة العاطفية والالتجارية من خالل الصورة الوظيفية وال

بيليس. مسعة العالمة مو 
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 خامتة:

عرضــــــــنا ألهم اجلوانب النظرية والتطبيقية،   من خالل ما تعرضــــــــنا إليه يف فصــــــــلي هذه الدراســــــــة، وبعد
ــح لنا ــهرة وأرابح  اتضـــ ــلع واخلدمات وتقنية حديثة لتحقيق شـــ ــر الســـ ــويق الفريوســـــي أداة قوية جدا لنشـــ أن التســـ

عالية، من خالل اســتخدام املواقع االلكرتونية وخاصــة مواقع التواصــل االجتماعي اليت أصــبح عدد مســتخدميها 
ــتمر، وما مييز ــائل قوية هادفة يف تزايد مســ ــويق الفريوســــي هو توافره على رســ ذات أتثري وجاذبية من خالل  التســ

التصــميم اجليد وســرعة تداول األفراد عليها حيث تعمل على فكرة أســاســية وهي دفع األشــخاص على مشــاركة  
 .التجاريةعلى صورة العالمة أن التسويق الفريوسي يؤثر  إىلهذه اإلعالانت بشكل فريوسي بينهم. كما توصلنا 

 النتائج:  -1
تعترب مواقع التواصـــــــــل االجتماعي بشـــــــــىت أنواعها مالذا ملختلف املؤســـــــــســـــــــات لرتويج منتجاهتا وســـــــــلعها،   -

الذي أصــــــبح مفتاحا لنجاحا العديد من األعمال التجارية وخاصــــــة  ابســــــتخدام تقنية التســــــويق الفريوســــــي 
 اإللكرتونية منها. 

فجميع تعريفاته تســــــتند على الرســــــائل  جدا يف علم التســــــويق،إن التســــــويق الفريوســــــي من املفاهيم احلديثة   -
االفراد يف مواقعهم االلكرتونية هبدف حثهم واقناعهم على نشر املعلومات املتعلقة   إىلااللكرتونية اليت ترسل  

 معارفهم للتايري عليهم بغرض شراء منتج او صنف معني. إىلهبذه الرسالة 
أهم أدوات التســـــويق الفريوســـــي اليت تؤثر  الفيســـــبوك، واليوتيوباتضـــــح من خالل التحليل اإلحصـــــائي أن  -

على املســــتهلك اجلزائري، وهذا يعين أنه على منظمات األعمال يف اجلزائر أن تعتمد عليهم دون أن تنســــى  
 الرتكيز على مصداقية املعلومات ودقتها يف الفريوسية.

عادة ارسـال رسـالة املسـوق رسـالة االلكرتونية إلاملسـألة االسـاسـية للتسـويق الفريوسـي تتضـمن حتفيز مسـتلم ال -
 وعدم اضافة معلومات مضللة ال تتماشى مع جوهر مفهوم التسويق الفريوسي

من الزابئن لديهم   قاعدة واسعةبناء   إىلالفريوسي يهدف    أن التسويقحديثنا مع املستجوبني استنتجنا   نم  -
 .الغ هبا، الن املبالغة تدفع لكسب غري مشروعاالعتماد على احلوافز املب وعدمثقة ابجلهة املرسلة 

التســــــــويق الفريوســــــــي )احلمالت    أبعادأن تبني من خالل التحليل اإلحصــــــــائي أن أفراد العينة متفقون على  -
صـــورة العالمة   على أبعادأتثري حمدود تؤثر ز املادي(  اإلعالنية الفريوســـية، وســـائل النشـــر اإللكرتونية، التحفي

 . وظيفية، الصورة العاطفية، السمعة(ال )الصورةالتجارية 
 :توصياتال -2
ضرورة قيام اجلهات البحثية يف ادارات التسويق يف منظمات االعمال اجلزائرية بفهم املضامني االساسية   -1

 .ابعاده ومدى االستفادة منه للرتويج ملنتجاهتاللتسويق الفريوسي بتعمق وحماولة توضيح 



...............   ..................................................خامتة.................  
 

71 
 

ــع االليات التطبيقية الالزم -2 ــرورة وضـ ــى مع تطبيقه  ضـ ــي ابلشـــكل الذي يتماشـ ــويق الفريوسـ ة ملفهوم التسـ
 .الظروف ال بيئية احمليطة

ان التطبيـقات والتجـارب الـعاملـية يف جمـال التســــــــــــــويق الفريوســــــــــــــي ومحالـته الـقت جنـاحـا كبريا ابلقـياس     -3
ذه يق التقليدي االمر الذي يتطلب من منظمات االعمال اجلزائرية على االخص اعتماد مثل هابلتســـــو 

 .التجارب للرتويج ملنتجاهتا مع االخذ بنظر االعتبار الظروف البيئية السائدة
ضــــرورة االســــتفادة من التســــويق الفريوســــي كأحد الوســــائل االكثر جناحا يف عملية التســــويق من خالل   -4

 .ونشر املعلومات عن منتجاهتا على املواقع االلكرتونية مما يؤدي لالنتشار الواسع ممارسة انشطتها
رورة جعل املفهوم التســـــــويقي الفريوســـــــي احد االجتاهات االســـــــرتاتيجية ملنظمات االعمال خاصـــــــة ضـــــــ -5

ــراء  اجلزائريــة منهــا واعتمــاده كــأحــد اخليــارات االســــــــــــــرتاتيجيــة للرتويج ملنتجــاهتــا والتــأثري على قرار شــــــــــــ
 .ستهلكامل

ذات أمهية، ذات مصـــداقية  ضـــرورة ان تكون املعلومات املرســـلة كرســـائل اعالنية عرب املواقع االلكرتونية  -6
 .خلق صورة اجيابية للمنظمة املرسلة إىلبشكل يؤدي 

ــتلمو  -7 ــلوب املكافأة املعنوية واملالية حلث مســـــــــ ضـــــــــــرورة اعتماد منظمات االعمال العربية ابألخص اســـــــــ
 . اصدقائهم ومعارفهم إىلالرسائل االعالنية عرب مواقعهم إلرساهلا 

 صورة ذهنية مستدامة عن منتجات وخدمات املنظمات. استثمار أدوات التسويق الفريوسي خللق -8
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 قائمة املراجع: 

 اللغة العربية 
 الكتب  أوال: 

  ،2008العربية القاهرة، ابراهيم الفقى، كتاب أسرار التسويق اإلسرتاتيجي، إبداع للنشر و التوزيع، مجهورية مصر  -
 151ص 

 . 15، ص 2009رؤوف شبايك، كتاب التسويق للجميع، مارس   -

 41ص   ،يب كوتلر، كوتلر يتحدث عن التسويق كيف تنشأ األسواق وتغزوها وتسيطر عليها، مكتبة جريرفيل  -

 . 2ص1998سلسلة الكتاب اجلامعي، كلية ودمين األهلية اجلامعية، السودان، ،حممد انجي اجلعفري، التسويق  -

 ،احملتسب للنشر و التوزيعيف اإلحتساب ، دار  دور مواقع التواصل االجتماعي مركز احملتسب اإلستشارات،  -
 16ه ،ص1438الرايض ،

 

   املذكراتاثنيا: 

أزمور الرشيد، قرار شراء املنتوج اجلديد بني أتثري اإلعالن والعالمة التجارية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامعة   -
 .74ص  2011= 2010اجلزائر،  -أيب بكر بلقايد، تلمسان

 جامعة ستغرام يف حتفيز الشباب البحريين على العمل التطوعي، رسالة ماجستريإميان عبد الرزاق اخلاجة ، دور االن  -
 . 1ص2015األهلية، املنامة البحرين 

، مذكرة لنيل شهادة ماجستري، جامعة يوسف بن صورة العالمة على سلوك املستهلك  إدراكأثر    بوداود محيدة؛ -
 . .25، ص2009-2008خدة، اجلزائر،  

استخدام التطبيقات االلكرتونية يف االشراف الرتبوي، اطروحة   مي الكراين الغامدي،فعاليةتركي بن صاحل بن عبد الكر   -
 . 119ص2011ماجستري،جامعة ام درمان االسالمية ،

الفضائية اخلليجية - القنوات  التويرت على طبيعة عمل عينة قصدية من اإلعامليني يف  ،رسالة خوالء غامن املري،أتثري 
 42ص 2016سط ،ماجستري جامعة الشرق األو 

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه   السائح، أطروحة، إمكانية استخدام التسويق الفريوسي كآلية لكسب  شوشاوي نسيمة -
، اجلزائر   2يف الطور الثالث يف علوم التسيري ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ، جامعة البليدة  

 62ص ، 2018، 
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ة من أدوات حتقيق امليزة التنافسية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، صورة العالمة التجارية أداعبادة حممد، تطوير    -
 84جامعة قاصدي مرابح، ورقلة اجلزائر، بدون سنة النشر، ص

عبد هللا عوض احلداد، بناء منوذج حملددات قيمة العالمة التجارية، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، املعهد العايل   -
 . 106ص، 2015-2014السورية، ألعمال اجلمهورية العربية إلدارة ا

دراسة    -  ( اخللوية  األجهزة  ملنتجات  التجارية  العالمة  يف  الفريوسي  التسويق  دور  زعالن.  جاسم  الفتاح  عبد  م. 
 . 172-171. ص 2012استطالعية لعينة من طلبة جامعة كربالء. 

شهادة دكتوراه، =جامعة مصطفى املدركة، أطروحة لنيل    هادف ليلى، أثر أخالقيات اإلشهار على الصورة الذهنية -
 109-107، ص 2018اسطنبويل، معسكر ، اجلزائر، 

. التسويق الفريوسي وأثره على اختاذ قرار الشراء لدى املستهلكني من مستخدمي مواقع  2017هدى حممد اثبت.   -
اإّلسالمية غزة.  ذكرة ماجستري. اجلامعة  التواصل االجتماعي لشرحية الطلبة يف اجلامعة اإلسالمية بقطاع غزة.  م

 . 34كلية التجارة. ص 
 . اثلثا: اجملالت -
التجارية    عائشة،قرة    أ.  - العالمة  ترسيخ  و دوره يف  الفريوسي  الدراسات    تملنتجاالتسويق  التجميل، جملة  مواد 

 .166ص  ،02اجمللد الثاين العدد األعمال،التسويقية و إدارة 
النجا. التسويق الفريوسي وأثره على اختيار العالمة التجارية. اجمللة العلمية والتجارة والتمويل. أمنة أبو النجا حممد أبو   -

 . 11. ص2العدد  .2011
إستخدام الشبكات اإلجتماعية يف تقدمي خدمات مكتبية متطورة ، مركز دراسات املعلومات    جماهد،د. أماين مجال    -

 .8ص  2010جامعة املنفوية ، 8لعدد ، القاهرة ، ماي ا
 . 456، بدون سنة النشر ، ص  3، جامعة اجلزائر 37صورة العالمة التجارية ، جملة احلقيقة العدد  مجال،دريري   -
شني خثري، حممد عجيلة، التسيري االسرتاتيجي لصورة العالمة التجارية يف املؤسسة االقتصادية، دراسات العدد   -

 . 66، ص2017زائر، جانفي غرداية اجل ة، جامع1، العدد 8اجمللد، ياالقتصاد
أنيس، أجمد محيد   - الفريوسي  امساعيل،غامن رزوقي  قياسه(  )نشأته، مفهومه،  التسويق  العلوم   مراحل محلته،  جملة 

 158ص ،2014، 76العدد، 20االقتصادية واالدارية جامعة بغداد، اجمللد 
ة العالمة التجارية، جملة احلقوق والعلوم لية التخطيط اإلعالين يف حتسني صور حممد قويدري، ربيعة بن لقريشي، فعا -

 . 186النشر، صبدون سنة   االنسانية،
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مازاري فؤاد، التسويق الفريوسي كأداة تكوين الصورة الذهنية، جملة الدراسات التسويقية وإدارة -ايسني عبد هللا، أ  -
 .165، ص2017األعمال، املركز اجلامعي تندوف، اجلزائر، 

  رابعا: املقاالت -
 للتجارة، اجلزائر، املدرسة العليا    االجتماعية،رش الطاهر، براق سيد وائل، التسويق الفريوسي على مواقع الشبكات  حل-1

 226مقالة ص 
يف إدراك    ودورهاالطائي، ليث علي احلكيم، عمار عبد األمري زوين، إسرتاتيجية التسويق الفريوسي   يوسف حجيم  -2

 . 5كربالء، صالقتصاد جامعة  االدارة وا .كلية2008للقيمة، الزبون 
 
 املراجع ابللغات األجنبية:  

- Ghane, N., Shokrizadeh, H., Omidvar, M., & Comyab, H. Investigating the effective factors 

on electronic trade by viral marketing. Management Science Letters, 4(4), 713-

720.2014 .p715 -717  

- Lekhanya, L. M. The impact of viral marketing on corporate brand reputation. The 

international business & economic research journal (Online).2014.p214 . 

 واقع االلكرتونية امل

1- http://www.businessdictionary.com/definition/website.html" 
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 01امللحق 

  استبيان                                              

 : وبعدية طيبة حتاملتعاملني مع مؤسسة "موبيليس"  والسادةالسيدات 

 –"أثر التسويق الفريوسي على صورة العالمة التجارية يف إطار إجناز مذكرة ماسرت يف العلوم جتارية حول موضوع      
علما أبن  وحنيطكم ، االستبيانحنتاج منكم على أسئلة هذا - إلتصاالتموبيليس لدراسة عينة من متعاملي مؤسسة 
منا فائق   وتقبلواألغراض البحث العلمي فقط. ونشكركم على تعاونكم   استخدمهكل ما تدلون به من معلومات يتم 

 .والتقدير اماالحرت 

 تعريف التسويق الفريوسي: 

   التالية:م خبصوص العبارات ( يف اخلانة اليت تعرب عن رأيكxالرجاء وضع عالمة ) 

 احلمالت اإلعالنية:: األول احملور

 يف:صفحة شخصية  / لدي حساب -1

 e-mailالربيد اإللكرتوين  -

 facebookالفيسبوك  -

 twitterالتويرت  -

 +google   غوغل+  -

 حدد .         autreأخرى  -

ال  العبارة           الرقم 
أوافق  
 بشدة

ال 
 أوافق

أوافق   افقأو  حمايد
 بشدة

أاتبع صفحات مؤسسة موبيليس على مواقع التواصل  01
 االجتماعي. 
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 تراء اإلجيابية لألخرين حلو خمتلف خدماأقوم مبشاركة اآل 02
حسايب الشخصي يف  \موبيليس على صفحيت مؤسسة 

   االجتماعيمواقع التواصل 

     

أكثر حول يدفعين حمتوى احلملة الفريوسية املشوق للبحث  03
 اخلدمة. 

     

ابستخدام )صور  الرسالةأالحظ أن التنوع يف حمتوى  04
فيديوهات( أمرا أكثرا جذاب النتباه متصفحي مواقع 

 التواصل.

     

أشعر أن حمتوى الرسالة الفريوسية سهل االنتشار مما يدفع  05
 الكثريين لتناقلها بسهولة عرب مواقع التواصل.

     

الت الفريوسية ذات احملتوى "الساخر" أكثر  أجد أن احلم 06
 وانتشارا بني املتصفحني قبوال 

     

أكثر  أ 07 "احلزين"  احملتوى  ذات  الفريوسية  احلمالت  أن  جد 
 قبوال وانتشارا بني املتصفحني 

     

أجد أن حمتوى احلملة الفريوسية ذات األفكار املبتكرة سريعة  08
 االنتشار بني املتصفحني

     

ويساهم يف تكوين أجد أن حمتوى احلملة الفريوسية واضح   09
 صورة ذهنية حول املنتج.

     

 ت راء السلبية لألخرين حلو خمتلف خدماأقوم مبشاركة اآل 10
صفحيت    مؤسسة على  يف \موبيليس  الشخصي  حسايب 

 مواقع التواصل اإلجتماعي 

     

لإلعجاب   11 أصدقائي  التواصل مبأدعو  مواقع  على    وبيليس 
   االجتماعي

     

بباقي  12 مقارنة  موبيليس  ملؤسسة  اجملانية  العروض  أفضل 
 املنافسني 
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تصلين رسائل من مؤسسة موبيليس ختربين عن حتديثات يف   13
 خدماهتا احلالية

     

مؤسسة   14 ترعاها  اليت  األحداث  مبختلف  أصدقائي  أعلم 
 موبيليس 

     

 عليك:  وسائل النشر األكثر أتثريا :اثنيا

ال  العبارة           الرقم 
أوافق  
 بشدة

ال 
 أوافق

أوافق   أوافق حمايد
 بشدة

للهواتف الذكية دورا مؤثرا يف نشر ومتابعة الرسائل النصية   01
 ملؤسسة موبيليس.

     

دوراللفيس   02 النصية   بوك  الرسائل  ومتابعة  نشر  يف  مؤثرا 
 ملؤسسة موبيليس.

     

مؤثرا  لتويرت   03 ملؤسسة دورا  النصية  الرسائل  ومتابعة  نشر  يف 
 موبيليس. 

     

دورا مؤثرا يف نشر ومتابعة الرسائل النصية ملؤسسة لليوتيوب   04
 موبيليس. 

     

النصية   05 الرسائل  ومتابعة  نشر  يف  مؤثرا  دورا  أب  للواتس 
 ملؤسسة موبيليس.

     

ئل النصية دورا مؤثرا يف نشر ومتابعة الرساللبرييد اإللكرتوين   06
 ملؤسسة موبيليس.

     

موبيليس   07 للمؤسسة  اإللكرتوين  نشر  للموقع  يف  مؤثرا  دورا 
 ومتابعة الرسائل النصية ملؤسسة موبيليس. 
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 دور التحفيز املادي يف التسويق الفريوسي.اثلثا: 

ال  العبارة           الرقم 
أوافق  
 بشدة

ال 
 أوافق

أوافق   أوافق حمايد
 بشدة

مع   01 التفاعل  يف  للزابئن  حافزا  التشجيعية  اهلدااي  تعترب 
 احلمالت التسويقية ملوبيليس. 

     

جتذبين احلوافز املقدمة من شركة موبيليس وتدفعين إلعادة  02
 إرسال اإلعالانت لألخرين.

     

سبق يل تلقي حتفيز مادي لقاء إعادة إرسال رسالة وصلتين  03
 من موبيليس  لآلخرين

     

      والئي خلدمات  موبيليس هو ما يدفعين للرتويج هلا 04
 

 

 قادة الرأي )املؤثرون(: اثلثا:

ال  العبارة           الرقم 
أوافق  
 بشدة

ال 
 أوافق

أوافق   أوافق حمايد
 بشدة

بريدي االلكرتوين طاملا كان من   إىلأثق أبي حمتوى يصل   01
 أحد األقارب/األصدقاء.

     

شراء خدمات موبيليس بعد مساع توصية من قمت بعملية   02
 أحد األقارب/األصدقاء

     

القيام  03 قبل  ما  منتج  حول  اآلخرين  وخربات  آلراء  أستمع 
 بعملية الشراء.

     

األصدقاء/األقارب رأيي يف شراء اخلدمة أو التخلي تعزز آراء   04
 عنها. 
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نفس 05 ميتلك  املنتج  حول  برأيه  أقتنع  الذي   الشخص 
 تفضياليت االستهالكية. 

     

أهتم بقراءة التعليقات والدردشة اإللكرتونية حول خدمات  06
 لسماع التجارب الشرائية السابقة لآلخرين.  موبيليس

     

جيذبنيث اإلعالن املقدم من قبل املشاهري مما يدفعين لتمريره  07
 لألخرين.

     

على صوريت    أرى أن وجود املشاهري يف أي إعالن سيؤثر 08
 لعالمة موبيليس.

     

 رابعا: صورة العالمة التجارية.

 العبارات
فق   

موا
غري  لى  

ع
الق

إلط
ا

افق 
 مو

غري
 

ايد
حم

افق 
مو

 

شدة
ق ب

مواف
 

      الصورة الوظيفية 
      خدمات موبيليس  املعلن عنها تتمتع جبودة عالية. 

عروض موبيليس  املعلن عنها لديها خصائص مميزة أفضل من 
 خصائص املنافسني.  

     

      املعلن عنها جيدة.عروض موبيليس  
      عنها  يتوافق مع جودهتا. املعلن   خدمات موبيليسسعر 

      هذه العالمة التجارية تليب رغبايت.
      الصورة العاطفية 

عالمة موبيليس املعلن عنها لديها شخصية متيزها عن   
 . العالمات التجارية املنافسة

     

      موبيليس تتناسب مع شخصييت.
      املعلن عنها ال ختيب مستهلكيها. عروض موبيليس

      أدعم بقوة هذه عالمة موبيليس. 
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املشاهري والنجوم يف اإلشهار ينقلون صورة جيدة عن 
 موبيليس. 

     

      السمعة
      موبيليس واحدة من أفضل العالمات التجارية يف السوق.

      أود البقاء مع هذه موبيليس. 
      حمرتمة جدا  موبيليس 

 

 : حمور البياانت الشخصية .  خامسا

 أنثى    -ذكر                            -اجلنس:              -

         سنة        30 -26              سنة      25-21             سنة    20-15السن:  من  -

 سنة     30من  أكرب  

 جامعي   -     اثنوي   -     متوسط     -    إبتدائي    -املستوى التعليمي:    -

         بدون عمل   -   أعمال حرة     -  موظف    -     طالب    -املهنة:   -
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 2ملحق رقم 
 

Statistiques de fiabilité 
Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,848 12 

 
 

Statistiques de fiabilité 
Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,899 6 

 
 
 

Statistiques de fiabilité 
Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,857 3 

 
 

Statistiques de fiabilité 
Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,786 7 

 
 

Statistiques de fiabilité 
Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,852 13 

 
 
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

VIRAL1 279 2 5 4,37 ,751 
VIRAL2 279 2 5 4,52 ,651 
VIRAL3 279 2 5 4,20 ,740 
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VIRAL4 279 2 5 4,38 ,688 
VIRAL5 279 2 5 4,45 ,681 
VIRAL6 279 2 5 4,05 ,635 
VIRAL8 279 2 5 4,30 ,866 
VIRAL9 279 2 5 4,03 ,736 
VIRAL11 279 2 5 4,20 ,677 
VIRAL12 279 2 5 3,62 ,739 
VIRAL13 279 1 5 4,10 ,814 
VIRAL14 279 1 5 3,99 ,925 
N valide (listwise) 279     

Moyenne Ecart type  
4,37 ,751 0,17198605 
4,52 ,651 0,14392861 
4,20 ,740 0,17626735 
4,38 ,688 0,15716252 
4,45 ,681 0,15307981 
4,05 ,635 0,15671232 
4,30 ,866 0,20142615 
4,03 ,736 0,18259961 
4,20 ,677 0,16098726 
3,62 ,739 0,20407637 
4,10 ,814 0,19822951 
3,99 ,925 0,23212032 

    
 

4,18 ,742  
   

 
 وسائل النشر اإللكرتونية:

Statistiques descriptives  
  N Minimum Maximum Moyenne Ecart type  
Pub16 279 1 5 3,99 ,681 0,17073682 
Pub17 279 1 5 3,85 ,747 0,19377781 
Pub18 279 1 5 3,93 ,915 0,23283306 
Pub19 279 1 5 3,92 ,981 0,24989876 
Pub20 279 1 5 3,58 ,893 0,24953398 
Pub21 279 1 5 3,91 ,883 0,22581172 
N valide 
(listwise) 279         

 

    3,86 ,850  
 تحفيز املادي: ادة الق 
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Statistiques descriptives  
  N Minimum Maximum Moyenne Ecart type  
Moti22 279 1 5 4,07 ,662 0,16264552 
Moti24 279 1 5 4,08 ,630 0,15440411 
Moti23 279 1 5 4,04 ,701 0,17351206 
N valide 
(listwise) 279         #DIV/0! 

    4,06 ,664  
 : قادة الرأي

       
Statistiques descriptives  

  N Minimum Maximum Moyenne Ecart type  
OPLEA26 279 2 5 4,10 ,735 0,17897864 
OPLEA27 279 2 5 3,98 ,763 0,19179766 
OPLEA28 279 2 5 4,14 ,674 0,16265442 
OPLEA29 279 2 5 4,21 ,701 0,1663977 
OPLEA30 279 2 5 4,08 ,630 0,15440411 
OPLEA31 279 1 5 4,06 ,829 0,2038459 
OPLEA32 279 1 5 3,97 ,793 27987 
N valide 
(listwise) 279         

 

    4,08 ,732  
       
       

 الصورة الوظيفية:
Statistiques descriptives  

  N Minimum Maximum Moyenne Ecart type  
IMAG1 279 1 5 4,02 ,704 0,17511581 
IMAG2 279 1 5 4,02 ,719 0,17888566 
IMAG3 279 1 5 4,12 ,704 0,17084324 
IMAG4 279 1 5 4,14 ,691 0,16711479 
IMAG5 279 1 5 3,90 ,754 0,19349115 
IMAG6 279 1 5 3,87 ,687 0,1775747 
N valide 
(listwise) 279         

 

    4,01 ,710  
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 الصورة العاطفية:
 
       

Statistiques descriptives  
  N Minimum Maximum Moyenne Ecart type  
IMAG7 279 1 5 3,90 ,660 0,16931141 
IMAG8 279 1 5 4,00 ,754 0,1884717 
IMAG9 279 1 5 3,91 ,681 0,17403929 
IMAG10 279 2 5 3,98 ,768 0,1929789 
N valide 
(listwise) 279         #DIV/0! 

    3,95 ,716  
 
 

 السمعة: 
 
       

Statistiques descriptives  
  N Minimum Maximum Moyenne Ecart type  
IMAG11 279 2 5 3,89 ,686 0,17620288 
IMAG12 279 2 5 3,73 ,780 0,20935037 
IMAG13 279 2 5 3,97 ,717 0,18032312 
N valide 
(listwise) 279         #DIV/0! 

    3,86 ,728  
 

 التحليل العاملي اإلستكشايف:
 

Matrice des composantes après rotationa 

 Composante 
1 2 3 4 

PUB1  ,508 ,558  
PUB2  ,742   
PUB3  ,688   
PUB4   ,677  
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PUB5  ,813   
PUB6   ,747  
PUB8   ,839  
PUB9  ,477 ,466  
PUB11  ,709   
PUB12  ,659   
PUB13  ,625   
PUB14  ,674   
SO1   ,448  
SO2 ,716  ,434  
SO3 ,792  ,450  
SO4 ,801    
SO5 ,721    
SO6 ,800    
Moti22 ,805    
Moti24 ,630    
Moti23 ,796    
OPLEA26    ,445 

OPLEA27    ,695 

OPLEA28    ,701 

OPLEA29    ,801 

OPLEA30    ,726 

OPLEA31    ,709 

OPLEA32    ,666 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  
 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser. 
a. La rotation a convergé en 5 itérations. 

 
 

Qualité de représentation 

 Initial Extraction 

PUB1 1,000 ,574 
PUB2 1,000 ,624 
PUB3 1,000 ,655 
PUB4 1,000 ,626 
PUB5 1,000 ,714 
PUB6 1,000 ,608 
PUB8 1,000 ,726 



................. املالحق...................................................................   
 

87 
 

PUB9 1,000 ,455 
PUB11 1,000 ,622 
PUB12 1,000 ,541 
PUB13 1,000 ,514 
PUB14 1,000 ,481 
SO1 1,000 ,785 
SO2 1,000 ,718 
SO3 1,000 ,833 
SO4 1,000 ,767 
SO5 1,000 ,588 
SO6 1,000 ,804 
Moti22 1,000 ,701 
Moti24 1,000 ,473 
Moti23 1,000 ,669 
OPLEA26 1,000 ,231 
OPLEA27 1,000 ,490 
OPLEA28 1,000 ,538 
OPLEA29 1,000 ,644 
OPLEA30 1,000 ,531 
OPLEA31 1,000 ,527 
OPLEA32 1,000 ,505 
Méthode d'extraction : Analyse en 
composantes principales. 

 
PUB6 <--- F1 ,638 ,070 9,126 ***  

PUB8 <--- F1 ,724 ,094 7,745 ***  

PUB9 <--- F1 ,778 ,079 9,837 ***  

PUB11 <--- F1 ,851 ,074 11,500 ***  

PUB12 <--- F1 ,631 ,078 8,073 ***  

PUB13 <--- F1 ,888 ,087 10,185 ***  

PUB14 <--- F1 ,775 ,098 7,897 ***  

SO1 <--- F2 1,000     

SO2 <--- F2 3,020 ,621 4,862 ***  

SO3 <--- F2 4,223 ,855 4,941 ***  

SO4 <--- F2 4,462 ,904 4,934 ***  

SO5 <--- F2 3,284 ,684 4,799 ***  
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SO6 <--- F2 4,044 ,819 4,937 ***  

Moti22 <--- F3 1,000     

Moti24 <--- F3 ,719 ,053 13,636 ***  

Moti23 <--- F3 ,996 ,053 18,698 ***  

OPLEA26 <--- F4 1,000     

OPLEA27 <--- F4 1,697 ,342 4,957 ***  

OPLEA28 <--- F4 1,556 ,312 4,995 ***  

OPLEA29 <--- F4 2,277 ,421 5,404 ***  

OPLEA30 <--- F4 1,858 ,349 5,317 ***  

OPLEA31 <--- F4 1,978 ,391 5,061 ***  

OPLEA32 <--- F4 1,819 ,363 5,007 ***  
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