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المقدمة
تطور العمل فً مجال التسوٌق االلكترونً عبر االنترنٌت وأصبح ذلك جزءا مهما فً عمل
العدٌد من الشركات الحالٌة والمعاصرة بسبب الفوابد والمنافع المحققة منه وما ٌقدمه ذلك من
منتجات أبداعٌة محتملة أو حالٌة موجودة فً السوق أو على الموقع االفتراضً للشركة.
وكان التسوٌق الفٌروسً الطفرة الهابلة والكلمة المشهورة للعدٌد من األعمال التجارٌة خالل
الفترة القلٌلة الماضٌة من عمر التسوٌق الفٌروسً ،حٌث بدأو الزبابن ومن خالل هذا المفهوم
بالتروٌج للمنتجات والخدمات من حالل نقرة الماوس والتً تعد بمثابة الكلمة المنطوقة ،حٌث أن
أهم نقطة فً نجاح هذا المفهوم ٌتوقؾ على الثقة بٌن الناقلٌن للرسابل الفٌروسٌة الن أصال هذا
المفهوم قابم على نسٌج العالقات االجتماعٌة الواسعة بٌن األهل واألصدقاء والعارؾ
واألقارب.حٌث ان هذا النوع من االتصال بٌن الزبابن فً إرسال المادة التروٌجٌة ٌخفض من
كلفة الحصول على الزبابن على المدى المتوسط والبعٌد.واألعمال التجارٌة التً تتجاوز هذه
الكلؾ ستكون هً الفابزة فً نهاٌة المطاؾ.
ٌعد التسوٌق الفٌروسً الخطوة الربٌسٌة األولى فً نجاح العدٌد من األعمال التجارٌة وخاصة
فً مجاالت األعمال االلكترونٌة كالتجارة االلكترونٌة مثال وباقً األعمال األخرى.وٌتم استخدام
التسوٌق الفٌروسً من خالل االنترنٌت فً التروٌج لعملٌات قابلة للتطبٌق مثل الحمالت
التسوٌقٌة الفٌروسٌة بما ٌخص منتج معٌن سٌسوق إلى موقع معٌن ،وقد تبدأ الحملة الفٌروسٌة
من اجل أجراء تحسٌنات صارمة على االستخدام للمنتج .وتكمن قوة التسوٌق الفٌروسً فً
مصداقٌة ناقل الفٌروس والرؼبة فً مشاركته مع األصدقاء واألقرباء.
وقد ٌبدو أن التسوٌق الفٌروسً سهل للؽاٌة ولكن الحقٌقة عكس ذلك حٌث إن هناك دابما
استثناءات لهذه القاعدة مثل مجهز البرٌد االلكترونً المجانً ،لكن بشكل عام هناك محاذٌر من
التخطٌط له حٌث إن تحلٌل المنتج والدراسات التسوٌقٌة واالستراتٌجٌات التسوٌقٌة مهمة جدا قبل
البدء بأي حملة تسوٌقٌة فٌروسٌة ،وهنا ٌتطلب األمر االنتباه إلى زبابن االنترنٌت والمعلومات
المتوفرة عنهم الن من المحتمل قد ٌتحول الزبون إلى موقع آخر وبكل بساطة وبنقرة ماوس
بسٌطة ،وهنا ٌتطلب األمر اعتماد استراتٌجٌات تجذب هوالء الزبابن وإؼرابهم الستعمال الوٌب
والموقع وذلك بتقدٌم العروض المجانٌة والجذابة وتثٌر االهتمام لضمان زٌارة الزبون المتكررة
إلى موقع وٌب الشركة.
حٌث أن الحصول على الزبابن وتحقٌق الرضا والوالء وتحقٌق المكانة والشهرة هذه أهداؾ
ٌسعى إلٌها التسوٌق الفٌروسً النٌل من الحملة الفٌروسٌة وقد ٌستخدم فً ذلك عدد من األدوات
الفٌروسٌة مثل الجماعات وشبكات االختبار وؼرؾ الدردشة والزبابن والمراهنات وؼٌرها من
اجل الوصول إلى السوق المستهدؾ.

مشكلة البحث
------بسبب التطورات الحاصلة فً مجال األعمال التجارٌة وبسبب المنافسة العالمٌة الجدٌدة فان
الكثٌر من الشركات العالمٌة تحاول البحث عن كل ما هو مستجد فً العمل والعمل على تطبٌقه
وتحاول تلك الشركات االستفادة إلى ابعد ما ٌمكن فً كٌفٌة الوصول إلى الهدؾ وبأقل التكالٌؾ
الممكنة سواء على المدى البعٌد أو القصٌر وفً ظل هذا السٌاق وبسبب كثرة النفقات على
الحمالت التروٌجٌة وما ٌخصص لها من مٌزٌنا كبٌرة من مٌزانٌة الشركة فان األمر ٌتطلب
االستؽالل االمثل لتقنٌة المعلومات واالتصاالت وما ٌنبثق عنها من تطبٌقات مبتكرة  ،فالتسوٌق
الفٌروسً والحمالت الفٌروسٌة هً أدوات وتقنٌات وتطبٌقات معاصرة فً ظل االنترنٌت
وتطبٌقاته وٌعد الهوتمٌل والبرٌد االلكترونً من الطفرات التً حدثت فً هذا المجال نظرا
الستخداماتها المتطورة والوصول إلى الهدؾ بأسرع واقل ما ٌمكن من الوقت والجهد والتكالٌؾ
والحصول على الزبابن المحتملٌن والمحافظة على الزبابن الجدد بأقل ما ٌمكن من التكالٌؾ
فالتسوٌق الفٌروسً اثبت نجاحه فً العدٌد من مجاالت األعمال وخاصة األعمال االلكترونٌة
منها ألنه قابم على شبكة من العالقات االجتماعٌة والصادقة ،والمشكلة فً مجال التسوٌق
الفٌروسً هو ؼابب عن مسامع الكثٌر من الشركات والمسوقٌن فً منظمات األعمال العربٌة،
ومن ثم فان هذا المفهوم قد ٌحتاج إلى جهود شخصٌة كبٌرة لنجاحه فهل تتمكن منظمات
األعمال فً شركاتنا ومنظماتنا من تبنً هذا المفهوم.
أهمٌة البحث
------تظهر أهمٌة البحث من خالل أهمٌة الموضوع ذاته إذ ٌعد موضوع التسوٌق الفٌروسً طفرة
فً عالم التسوٌق وقد حقق معدالت أرباح كثٌرة مقارنة مع التسوٌق التقلٌدي  ،فله أهمٌته
األكادٌمٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة على مستوى منظمات األعمال.
هدؾ البحث
--------ٌهدؾ البحث إلى تقدٌم إطار نظري فلسفً عن فلسفة التسوٌق الفٌروسً ومفاهٌمه ونشابته
وتطوره والمزٌج التسوٌقً الخاص به واالستراتٌجٌات المعتمدة فٌه واهم األدوات التً ستخدمها
هذا النوع من التسوٌق فً مجال العمل ،وفضال عن ذلك سٌقدم البحث مجموعة من التطبٌقات
هدؾ هذا
األساسٌة لهذا المفهوم على مستوى الشركات والتجارب العالمٌة والعربٌة أٌضا .إنّ
َ
البحث هو تقدٌم العدٌد من المظاهر المتنوعة لمفهوم التسوٌق الفٌروسً .
محاور البحث
-------------سٌتم تناول البحث من خالل دراسة المحاور اآلتٌة:
أوال :فلسفة التسوٌق الفٌروسً
---------------------أحدث التسوٌق الفٌروسً الكثٌر من اإلثارة فً اآلونة األخٌرة ،جزء من ذلك ٌعود إلى أنه ٌبدو
وكأنه مجانً ،حٌث ٌمكنك اختٌار عدد قلٌل من األشخاص لبذر أو زرع فكرتك ،أو منتجك ،أو
رسالتك ،وجعلها فٌروسٌة؛ ومن ثم مشاهدتها تنتشر دون أي جهد لتصل إلى المالٌٌن.

وٌظهر أن تصمٌم رسابل ٌمكن االعتماد علٌها لعرض الخصابص الفٌروسٌة صعب للؽاٌة ،كما
هو حال توقع من هم األفراد المستهدفون الذٌن سٌكونون مسبولٌن عن نشرها .ولحسن الحظ،
من المحتمل للشركات أن تستفٌد من نفاذ بصٌرة التسوٌق الفٌروسً بٌنما تتفادى معظم أخطابه
الخطٌرة.
ولؽرض توضٌح فلسفة التسوٌق الفٌروسً نقترح مدخالً ٌسمى تسوٌق البذرة الكبرى ،الذي
ٌضم جمٌع أدوات التسوٌق الفٌروسً مع وسابل إعالم قدٌمة الطراز بطرٌقة تنتج نتابج ٌمكن
توقعها بصورة إضافٌة من المداخل الفٌروسٌة " التامة" مثل التسوٌق الذي ٌتم تناقله بصورة
شفوٌة بٌن الناس ،وٌبنى نموذج التسوٌق الفٌروسً المعٌاري على تشابه جزبً مع انتشار
األمراض المعدٌة .حٌث ٌفترض أن ٌبدأ ببذرة واحدة من األفراد الذٌن ٌنشرون رسالة من خالل
نقل العدوى ألصدقابهم ،حٌث ٌسمى العدد المتوقع لألشخاص الجدد المصابٌن بالعدوى الناتجة
من فٌروس واحدة " معدل إعادة اإلنتاج" أو (( ،))rحٌث إن ( )rأكبر من  ،1حٌث ٌعمل كل
شخص ،فً المعدلٌ ،قوم بتسلم الرسالة ،على نشرها ألكثر من شخص تقلٌديٌ ،قوم بدوره بنقل
العدوى ،وهكذا ،مما ٌؤدي إلى نمو أسً فً عدد األشخاص المتلقٌن للعدوى ...وبالتالً حدوث
وباء .
وفً المقابل ،فإن الرسابل الفٌروسٌة التً تحتوي على ( )rأقل من  1تعتبر رسابل فاشلة فً
العادة .وٌعود ذلك ألن الحمالت الفٌروسٌة المحضة ،مثل انتشار المرضٌ ،بدأ فً العادة مع
عدد صؽٌر من حاالت البذور وسرعان ما تتوقؾ عندما ٌتجاوز معدل إعادة إنتاجها حد الوباء،
أو نقطة الحسم . 1
ومع ذلك ،فهناك تدفق مهم فً التشابه الجزبً للوباء ،حٌث ٌمكن للشركات ،على خالؾ
األمراض ،أن تستخدم طرق اإلعالن التقلٌدٌة إلنشاء بذور كثٌرة محتملة .
وإذا كانت البذرة المبدبٌة كبٌرة بما ٌكفً ،حٌنها إذا كانت () )rأقل من  ،)1فإن عملٌة التوقؾ
ستتواصل ألجٌال عدٌدة ،وبالتالً فإنها ستصل إلى العدٌد من األشخاص اإلضافٌٌن .وإضافة
إلى ذلك ،ومن خالل التزوٌد بأدوات المشاركة الجماعٌة السهلة االستخدامٌ ،مكن للمسوقٌن
زٌادة معدل إعادة إنتاج رسالتهم بدرجة ٌعتمد علٌها ،وهً نقطة مهمة ،حٌث إن الزٌادات
الصؽٌرة فً (ٌ )rمكن أن تزٌد وبصورة كبٌرة من عدد الحاالت اإلضافٌة.
وتخٌل على سبٌل المثال أن تقوم شركة إعالنات تنتج إعالنا ً تقلٌدٌا ً بشراء شبكة إلكترونٌة ،أو
توجٌه مشاهدي التلفزٌون إلى موقع إلكترونً أو استخدام قابمة برٌد إلكترونً لالتصال
بمستهلكٌن محتملٌن مباشرة .وبؽض النظر عن الطرٌقة المستخدمة ،فإن الحملة ستنتج عدداً
كبٌراً من المحادثات ،المسماة) ،" (Nوهم األشخاص المهتمون بشكل كاؾ للنقر على إعالن
عبر الشبكة أو رابط مدمج .وفً العادة ،فإن هذا كل ما سٌكون متوقعا ً إنجازه ،ولكن تخٌل اآلن
أن ٌصبح بإمكان هؤالء المشاهدٌن " إن" أن ٌشتركوا فً اإلعالن بسهولة مع شخص آخر.
وبكلمات أخرى ((،ما كان فً الماضً)) ،الجمهور الكامل للرسالة أصبح كذلك البذرة الكبرى
للحملة الفٌروسٌة التً ٌمكن من خاللها لألشخاص الذٌن تمت إضافتهم حدٌثا ً أن ٌرسلوا الرسالة
إلى أصدقابهم ،الذٌن ٌمكن أن ٌرسلوها بدورهم إلى أصدقابهم ،وهكذا .
إن السماح لهذه العملٌة أن تتقدم بصورة ؼٌر محدودة ،وافتراض معدل إعادة إنتاج ثابت أقل
من(  ،) 1فإن بعض العملٌات الحسابٌة البسٌطة تكشؾ عن أن العدد النهابً الذي تم الوصول
إلٌه سٌكون تقرٌبا ً ) .)r )(1 –Nوهكذا ،فإن أظهرت حملة على سبٌل المثال معدل إعادة إنتاج
ٌبلػ  ،5.0فإن هذا ٌعنً أن كل جٌل ٌبلػ نصؾ حجم الجٌل الذي سبقه ،وحٌنها فإن البذرة
المبدبٌة المكونة من عشرة آالؾ شخص ستمر إلى خمسة آالؾ متلق جدٌد ،وهؤالء اآلالؾ
الخمسة سٌمررونها إلى  0055شخص إضافً ،وهكذا ،وفً النهاٌة ،فإن المجموع النهابً
سٌبلػ  05ألؾ شخص ،وهو ضعؾ العدد الذي بلؽته الحملة التقلٌدٌة .
وعلى الرؼم من أن فكرتنا عن تسوٌق البذرة الكبرى ٌفتقر إلى ؼموض التسوٌق الفٌروسً
الفعلً ،إال أن تطبٌقه ٌتم بصورة مباشرة وٌمكن أن ٌحسن مردودات اإلعالن بدرجة ٌعتمد

علٌها وبتكلفة منخفضة .وباألهمٌة نفسها ،وألن تسوٌق البذرة الكبرى ٌستخدم قوة األعداد
الكبرى لألشخاص العادٌٌن ،فإن نجاحه ال ٌعتمد على األشخاص المؤثرٌن أو أي أشخاص
آخرٌن خاصٌن ،وبالتالً ،فإن بإمكان المدٌرٌن التوزٌع من خالل التمرٌن ؼٌر المثمر المتعلق
بالتوقع ،أو من خالل ،فكرة من األفكار المعدٌة التً ستحظى باالنتشار"(.موقع األعمال
السورٌة،0552،ص.)1
ثانٌا:نشأة وانتشار التسوٌق الفٌروسً
--------------------قام صاحب إحدى الشركات الرأسمالٌة(  )DFJبتموٌل خدمة البرٌد االلكترونً المجانٌة
( هوتمٌل) وقد اندمج معه بالفكرة ( جاك سمٌث) واقترح إضافة رسالة إعالنٌة فً أسفل
كل( هوتمٌل) خارج.وكان كل من ٌستلم تلك الرسالة ٌحصل على مجهز البرٌد االلكترونً
المجانً وقام المستلمٌن بإرسال الرسالة اإلعالنٌة إلى األقرباء واألصدقاء .ووصل المشاركٌن
فً ألهوتمٌل سنة  1992حوالً عشر ملٌون مستخدم.
وبعدها قامت شركة ماٌكروسوفت بشراء ألهوتمٌل ب()055ملٌون دوالر فً سنة
،1992واستعملت الرسالة ذاتها(احصل على برٌدك االلكترونً المجانً فً ألهوتمٌل) فً
أسفل كل إرسال برٌد الكترونً.وارتبط المستخدمون بمستعملً الوٌب اآلخرٌن خارج نطاق
مدٌنتهم أو بلدهم األصلً.)Tschong,1998,5-6 ).
وكان النتشار الهوتمٌل فً بداٌة األمر شٌبا بسٌطا وعرضٌا ثم بدا ذلك أكثر من مجرد البرٌد
االلكترونً المستخدم كثٌرا حول العالم فالسوٌد والهند كانت تخصص فٌها مٌزانٌة اإلعالن
للهوتمٌل تقدر بحوالبً( )05.555دوالر خالل ()11شهر و 10ملٌون مستخدم أصبحوا
مشتركٌن فً الهوتمٌل.وهكذا بدا الهوتمٌل باالنتشار السرٌع والنجاح وقد ٌعود ذلك إلى إعالن
البرٌد المجانً والمرسل بصدق من شخص آلخر .كما أن خدمات(جونو) على االنترنٌت
وصلت إلى( )05ملٌون دوالر من اإلعالن.( Jurvetson,2000,1-5).
أما بخصوص انتشار التسوٌق الفٌروسً فشهدت الشبكة العنكبوتٌة فً اآلونة األخٌرة طفرة
تسوٌقٌة لم ٌحلم بها أحد قبل الٌوم .فالظاهرة تدعى «التسوٌق الفٌروسً» ( Viral
 )Marketingحٌث ٌستعمل زوار الشبكة العنكبوتٌة وملتقى المدوّ نات الشخصٌة (،)Blog
للتحدث عن منتج تجاري معٌن .ونجد من جملة الشركات الطلٌعٌة فً هذه النشاطات «سونً»
و ( .) Nikeفهذا النوع الجدٌد من االستراتٌجٌات الدعابٌة الذكٌة سٌتوؼل فً حٌاتنا الٌومٌة
أكثر فأكثر فً المستقبل.
فً الحقٌقة ،رُوّ ج «التسوٌق الفٌروسً» فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة وأوروبا الشمالٌة منذ
سنوات .لكن ظاهرته بدأت تتفشى فً بلدان االتحاد األوروبً ،بما فٌها إٌطالٌا.
وعلى عكس الدعاٌة التلفزٌونٌة التقلٌدٌة «الجامدة» أو «المتحركة»ٌ ،تطلب النوع الدعابً
الجدٌد اشتراك المشترٌن المحتملٌن ووجودهم فً ملتقى «افتراضً» (الشبكة العنكبوتٌة)
للتحدث عن المنتج المعروض ،والتفاعل فٌما بٌنهم ومشاطرة آرابهم حوله .فالهدؾ هو إٌجاد
دردشة «عفوٌة» و«فٌروسٌة» (كلمات الدردشة تتعاظم وتتكاثر كما الفٌروس الحقٌقً لتنتقل
من فم الى آخر) ،حول منتج ما كً تجذب تدرٌجا ً أكبر عدد ممكن من زوار الشبكة العنكبوتٌة.
علما ً أن الشركة الواقفة وراء موقع المنتج ال تنظر الى هؤالء الزوار كـ «مشترٌن» ،بل
كشركاء فً «لعبة انترنت» قد تدفع البعض منهم الى شراء المنتج المعروض للبٌع .هذا ما
لجأت إلٌه بدورها شركة «ناٌكً» عندما بدأت تروٌج أحذٌتها الرٌاضٌة الجدٌدة المسماة
«ناٌكً فري».

وتعتبر ملفات الفٌدٌو على اإلنترنت إحدى أسلحة «التسوٌق الفٌروسً» األقوى ،كونها األداة
األكثر وصوالً الى قلوب الزوار حول العالم وعقولهم .وٌشكل موقع «ٌو تٌوب» ( You
 )Tubeالمحرك الربٌس لنشر ملفات الفٌدٌو هذه .وكلما تمر األشهر ،كلما تزداد شعبٌة هذا
الموقع األمٌركً .وتشٌر إحصاءات وكالة «نٌلسن – نت رٌتٌنػ» للتحلٌل واألبحاث الى أن
عدد زوار موقع «ٌو تٌوب» وصل الى  02.0ملٌون فً تموز (ٌولٌو) الماضً من عام
 ،0552أو زٌادة بنسبة  090فً المبة مقارنة بكانون الثانً (ٌناٌر) من سنة  .0552كما ٌثٌر
هذا الموقع آالؾ التعلٌقات ٌومٌاً .فماذا لو وضعنا قٌد التعلٌق منتجا ً ما لبٌعه أو رؤٌة ماذا ٌمكن
أن ٌحققه من نجاح فً السوق؟
على الصعٌد اإلٌطالً ،أطلقت شركة «لٌبٌرو» ( )Liberoالخدمة الدعابٌة المتعددة الوسابط
على الشبكة العنكبوتٌة ،المسماة «بالي فٌدٌو» .وتعتمد هذه الخدمة على مفهوم «التسوٌق
الفٌروسً» ونشر ملفات الفٌدٌو المتعلقة بالمنتجات على نطاق واسع على اإلنترنت .وٌشار الى
أن كل حملة دعابٌة ،تعتمد على «التسوٌق الفٌروسً» تكلؾ بٌن  25و 055ألؾ ٌورو .إذ
ٌجب األخذ فً االعتبار مستحقات الشركة أو الشركات المتخصصة إلنشاء البوابة اإللكترونٌة
التفاعلٌة التً ستحتضن المنتج المعروض للبٌع ومحتوٌاته (ملفات الفٌدٌو) وؼرؾ الدردشة
وملتقٌاتها «أون الٌن» .وها نحن أمام تصمٌم تجاري ذكً للؽاٌة الستقطاب العامة ثم المشترٌن
المحتملٌن.
وفً برٌطانٌا وفرنسا وألمانٌا وأسبانٌا وإٌطالٌا ،أضحت ملتقٌات الدردشة على الشبكة العنكبوتٌة
ذات تأثٌر على عقول العامة ٌضاهً التأثٌر السٌاسً .إذ إن  00فً المبة من سكان هذه البلدان
ٌمٌلون الى شراء المنتج بعد قراءتهم تعلٌقات «إٌجابٌة» عنه من طرٌق ُؼرؾ الدردشة(.طالل
سالمة،0552،ص)1
ثالثا:مفهوم التسوٌق الفٌروسً
-------------------أحد المصطلحات المستخدمة فً عالم التسوٌق اإللكترونً والتً ٌمكن أن تصادفك خالل
تصفحك لبعض المواقع مصطلح التسوٌق الفٌروسً  - Viral Marketingفما هو المقصود
بهذا المصطلح وكٌؾ ٌمكن االستفادة منه فً التروٌج أو التسوٌق لموقعك على شبكة اإلنترنت؟
التسوٌق الفٌروسً هو تعبٌر ٌُس َتعم ُل َلوصْ ؾ التسوٌق الذي ٌَ ْنتش ُر مثل النار أَو الفٌروس.
وعبارة التسوٌق الفٌروسً اشتقت أوالً باالرتباط مع هوتمٌل .والهوتمٌل ٌُضٌؾُ اإلعالن إلى
أسفل ُك ّل برٌد إلكترونً أرس َل مِن قِبل مستعملٌه.
الهوتمٌل بسرعة كبٌرة فقط باستعمال هذا اإلعالن عن طرٌق الكالم
مستعمل
وقد نمت قاعدة
ِ
ِ
منقول.
ال
ِ
)(http://www.TomeyMarketing.com Liz Tomey.2005
وٌقصد بالتسوٌق الفٌروسً مرور نسبة عالٌة جدا من المعلومات التسوٌقٌة من شخص إلى آخر
والنسبة الكبٌرة من المستلمٌن للمعلومات هم منن األقرباء واألصدقاء وقد ٌتضاعؾ من خالل
ذلك النمو العام وبسرعة جدا كبٌرة)Sabrina Helm. 2000.158.161) .
أو هو أسلوب ٌستخدم فً بناء الوعً العام أو تجاه احد منتجات الشركة وهً تستخدم أشكال
كثٌرة من وسابل اإلعالم للوصول إلى الجمهور بدون ملل وتشجٌع على استخدامه فً أشكال
مختلفة مع المنتج أو شركة اإلعالن معها .والتسوٌق الفٌروسً أصبح تقنٌة شعبٌة بوسابل
الدعاٌة والتسوٌق ألنها منخفضة التكالٌؾ نسبٌا .وكثٌر من الشركات تقدٌم حوافز مثل
تخفٌضات وخصومات عندما تساعد فً نشر التسوٌق الفٌروسً .
/http://www.businesseducationsite.com/lang/ar/articlems/search

أو ٌعرؾ بالتسوٌق الفٌروسً  ،بأنه التحرٌض على إٌجاد دردشة «عفوٌة» حول عالمة
تجارٌة لمنتج ما ،تؤدي إلى تناقل اسم العالمة من فم إلى آخر ،كما ٌفعل «الفٌروس» (.إبراهٌم
توتونجً ،0552،ص)1
مفهوم التسوٌق الفٌروسً .وهو استراتٌجٌة تقوم على تشجٌع األفراد على نقل الرسابل التسوٌقٌة
إلى اآلخرٌن ،مما ٌفسح المجال أمام النمو أألسً للرسابل من حٌث عدد المطلعٌن علٌها
وتأثٌرها .وهً تشبه الفٌروسات فً عملها ،ألنها تستفٌد من التكاثر السرٌع حتى توزع الرسالة
على اآلالؾ ثم على المالٌٌن -سرٌعا ً حتى بمقاٌٌس اإلنترنت( .جون جابر  ،0552 ،ص. )1
أو قد ٌكون ٌمكن فهم التسوٌق الفٌروسً على انه التوزٌع واالتصال المعتمدان على الزبابن
اآلخرٌن فً
المحتملٌن
الزبابن
ت الرقمٌ ِة عن طرٌق البرٌ ِد اإللكترونًِ إلى
إلرْ سال المُن َتجا ِ
ِ
ِ
ِ
ت أٌضاًHelm, 2000,158-(.
مجالهم االجتماعً وتحرٌك هذه االتصاالت إلرْ سال المُن َتجا ِ
.)161),
وقد عرؾ التسوٌق الفٌروسً من ممارسة الفكرة المعتمدة على َبذر األفكار ،ومن ث ّم نشرها-
مثل وبا ِء  -مِنْ
ون 'محمول جواً'ومن خالل اإلعالم
الشخص إلى
الشخص( .بدالً مِنْ أنْ ٌَ ُك َ
ِ
ِ
الجماهٌري).) Riemer, Kai and) Carsten Totz ,2002, p.415-440.
ولؽرض توضٌح مفهوم أو ما المقصود بالتسوٌق الفٌروسً
تخٌل أن شخصا ً ما لألسؾ قد أصٌب بمرض فٌروسً معد  -فما هً نسبة انتشار هذا المرض
بٌن مخالطٌه؟ بال شك سٌنتقل هذا المرض من شخص إلى آخر وبسرعة كبٌرة.
من هنا تمت استعارة الشكل الذي ٌأخذه هذا االنتشار لٌصبح أحد التقنٌات المعتمدة فً مجال
التسوٌق اإللكترونً.
لتوضٌح مفهوم التسوٌق الفٌروسً نورد المثال التالً:
ً
ً
افترض أنك تملك خبرة ما فً مجال معٌن وأردت أن تضع كتابا إلكترونٌا تشرح فٌه هذه
الخبرةٌ .مكن أن تبدأ بوضع هذا الكتاب على موقعك كهدٌة مجانٌة ٌمكن لقراء الموقع تحمٌلها
لإلطالع علٌها ونشرها أٌضا ً على مواقعهم.بهذا الطرٌقة ٌمكن لهذا الكتاب أن ٌنتشر بسرعة
كبٌرة ومن شخص إلى آخر  ،ولتخٌل الشكل الذي ٌمكن أن ٌنتشر به هذا الكتاب نورد الشكل
التالً الشكل(:)1

الشكل()1مفهوم التسوٌق الفٌروسً
1
11
1111
11111111111
1111111111111111
11111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111111111111
المصدر :منتدى المحتوى البر مجي "،)8002(،التسويق الفيروسي"http://aramcode.net/vb/index.php،

وٌمكن بٌان مفهوم التسوٌق الفٌروسً أٌضا من خالل طرح شكل آخر ٌبٌن مفهوم التسوٌق
الفٌروسً من خالل األنشطة ومجال العمل الفٌروسً فً التسوٌق  ،الشكل(.)0
الشكل(ٌ )0بٌن مفهوم التسوٌق الفٌروسً

انًىجه(انًستهذف) يٍ قبم انًستهًيٍ

انتسهيى بأقم انكهف وانًحذد يٍ قبم انًستهًىٌ

انًجال بال حذود -انفيروس يًكٍ أٌ يعبر إنى أي واحذ أو زبىٌ يحتًم

انتحذيث -الٌ انًستهًيٍ يعبروَه يباشرة إنى اآلخريٍ باالتصاالث انخاصت ويُى استخذاو
يعهىياث اتصانهى انخاصت أيضا

يجال انفيروس غير يحذود -انحًهت انفيروسيت انًىجهت تستًر بانعًم حتى يتى يخاطبت انجًهىر انًستهذف
بانكايم

st

Source :Database and internet business solutions "Viral Marketing"1 -December.2000,p1

وٌرى الباحث بان تعرٌؾ التسوٌق الفٌروسً بأنه اإلستراتٌجٌة التً ُتشجّ عُ األفرادَ ل َن ْقل
َ
اآلخرٌن،وخ ْلق اإلمكانٌ ِة للنمو بمعدل متزاٌ ِد فً عرض الرسال َة والتأثٌر.
وتسوٌق رسال ِة إلى
السرٌع إلى توصٌل الرسال َة
ت َتستؽ ُّل فرصة الوصول
مثل الفٌروساتِ ،مثل هذه اإلستراتٌجٌا ِ
ِ
المالٌٌن .ومِنْ اإلنترنتِ ،والتسوٌق الفٌروسً هنا ٌطلق علٌه باسم كلم ِة ال َف ِّم" ،
إلى اآلالؾِ  ،إلى
ِ
لكن على اإلنترنت ،فً كل األحوال ،هو ٌ ُْد َعى "التسوٌق الفٌروسً ".وبهذا نستطٌع القول بان
التسوٌق الفٌروسً ٌمكن أن ٌعمل بشكل أفضل عمله متجانس( منتجات متجانسة) ،مصالح
عامة( استهداؾ طبٌعً) ،عصري( تجمعات طبٌعٌة) ،آنً(ٌمكن أن ٌتصرؾ اآلن أي فورا).
رابعا:فوابد تطبٌق تقنٌة التسوٌق الفٌروسً
--------------------النتٌجة األكٌدة التً ٌمكن الوصول إلٌها من وراء اعتماد هذه التقنٌة كأحد تقنٌات التسوٌق هً
انتشار اكبر على شبكة اإلنترنت مما ٌعنً:
http://www.aramcode.net/vb/member.php?u=1.2007
• التعرٌؾ بموضوع المادة المقدمة على صفحات الكتاب والتعرٌؾ بصاحبه مما ٌضمن
للشخص المؤلؾ سمعة جٌدة على شبكة اإلنترنت – بمعنى آخر تعتبر هذه التقنٌة أحدى وسابل
الدعاٌة والتروٌج للموقع.
• حصول الموقع على بعض الروابط الخارجٌة التً تشٌر إلٌه من قبل المواقع األخرى إما

كتزكٌة وإشادة بالقٌمة المعرفٌة التً ٌطرحها هذا الكتاب أو كروابط خارجٌة لتحمٌل الكتاب،
وفً جمٌع هذه األحوال فإن هذه الروابط تعتبر إضافة كبٌرة للموقع للحصول على ترتٌب جٌد
فً محركات البحث.
• زٌادة عدد الزوار الراؼبٌن فً اإلطالع على مزٌد من المعلومات فٌما ٌخص موضوع
الكتاب.
التسوٌق الفٌروسً لَ ُه عِ ّدة منافع ربٌسٌة .هذه تتضمن:
*المبٌعات المتزاٌدة*.تولٌد إشارات مستهدفة*.بناء قوابم برٌدٌة الكترونٌة.
ومن منافع التسوٌق الفٌروسً على االنترنٌت اآلتً(Database and internet ( :
business.2000,p3
ت.
األسباب اللوجستٌكٌة * ٌعمل فً وسط معلوما ِ
ُستلم *.أرشٌؾ دابم وباستمرار*
* مستوى واطا من توزٌع الكلف ِة أو ال توجد أصال *.أسهل للم ِ
القدرة على الربط أو االتصال المباشر *.االستخدام المتقاطع أي االتصال بأكثر من مصدر فً
آن واحد.
أما المنافع المباشرة للتسوٌق الفٌروسً على االنترنٌت فهً:
الفأر ' *.قابلٌات فٌروسٌة *.مستمعٌن أو زبابن منعزلٌن
جمهور واسع ومختلؾ ' *.كلمة
ِ
ومتفرقٌن فً أماكن جؽرافٌة متباعدة.
خامسا:أهداؾ التسوٌق الفٌروسً
-----------------من األهداؾ األساسٌة للتسوٌق الفٌروسً هو الوصول إلى الزبابن المحتملٌن بالسرعة الممكنة
وبالكلفة المنخفضة،وٌمكن تحقٌق هذا الهدؾ من خالل استعمال الكلمة المنطوقة ،أو باالنتشار
اآلسً للرسالة الفٌروسٌة،وبدون وجود كلفة للمسوق فً مثل هذه الحاالت.وٌمكن الوصول هكذا
إلى زبابن مستقبلٌون محلٌون إقلٌمٌون ،عالمٌون.وهناك عناصر ربٌسٌة مسؤولٌة عن انتشار
واسع للمنتج ومنها وبشكل أساسً قٌمة المنتج التً تزٌد من الرؼبة فً االتصال ونشر الرسالة
الفٌروسٌة ،خاصة عندما ٌصبح الفٌروس وباءا والذي ٌمكن أن ٌنجز ضرورٌا للتسوٌق
الفٌروسً.
إن الهدؾ األكثر أهمٌة للتسوٌق الفٌروسً هو أن ٌجعل االتصال بأكبر قدر ممكن من الزبابن
المحتملٌن والذٌن لهم أعمال تجارٌة.
ومن األهداؾ األساسٌة للتسوٌق الفٌروسً ،هً أهداؾ اقتصادٌة وأخرى ؼٌر اقتصادٌة
وبالرؼم من األهداؾ ؼٌر االقتصادٌة تلعب دورا كثٌر األهمٌة فً بداٌة الحملة التسوٌقٌة ومن
تلك األهداؾ ؼٌر االقتصادٌةFritz, 2004,p163:
 .1الحصول على الزبابن .
 .0رضا الزبابن.
 .3والء الزبابن.
 .0درجة الشهرة أو السمعة.
وٌكمن هدؾ التسوٌق الفٌروسً فً إحٌاء عالمة تجارٌة ما .هذا ما فعلته شركة «سونً» فً
إٌطالٌا .إذ إنها أنشأت بوابة إلكترونٌة مفتوحة لجمٌع زوار اإلنترنت الذٌن ٌمكنهم إرسال ملفات
الفٌدٌو والتعلٌق علٌها والدردشة مع اآلخرٌن .هكذا ،استطاعت «سونً» فً سبعة أسابٌع فقط،

خصصتها لتروٌج مشؽل الموسٌقى «سونً ووكمان» ( ،)Walkman Sonyاستقطاب أكثر
من  135ألؾ زابر.
أما ملفات الفٌدٌو المتعلقة بهذا المنتج الموسٌقً ،وكل ما ٌحٌط به من معلومات وتفسٌرات
وتعلٌقات شخصٌة ُ
شوهدت على اإلنترنت أكثر من  220ألؾ مرة(. .طالل
سالمة،0552،ص)1
سادسا:أنواع التسوٌق الفٌروسًِ
----------------------ٌصنؾ(( Riemer, Kai and Carsten Totz ,2002,415-) Zien,2000,5-6
 ( 440),التسوٌق الفٌروسً إلى نوعٌن ربٌسٌن هما:
التسوٌق الفٌروسً النشٌط.
التسوٌق الفٌروسً ؼٌر النشٌط( عدٌم االحتكاك).
حٌث نجد إن كال النوعٌن ٌعكسان إشكال مختلفة من الكلمة المنطوقة( التسوٌق بالكالم)لمدلول
التسوٌق الفٌروسً .ونقدم فً ما ٌلً شرحا مختصرا ومركز لكل منهما.1 .التسوٌق الفٌروسً
النشٌط.
ٌقصد بالتسوٌق الفٌروسً النشٌط ارتباط الكالم التقلٌدي والمنقول مباشرة الن المستخدم اشترك
وبشكل شخصً فً عملٌة كسب مستخدمٌن أو زبابن جدد.حٌث ٌعمل هذا النوع من التسوٌق
على تشجٌع األفراد واألصدقاء واألقارب والمعارؾ وبشكل نشٌط على استخدام المنتج
وٌشجعهم وٌوجههم فً ذات الوقت على إلى موقع وٌب الشركة حٌث تكون هذه الخدمة مجانٌة،
حٌث ال ٌمكن تحمٌلها من الشركة مباشرة بقدر ما ٌمكن تحمٌله من موقع الشركة.
السمة األخرى للتسوٌق الفٌروسًِ النشٌطِ هً التسوٌق والتروٌج أي مشاركة األفراد
المستخدمٌن وبشكل مباشرة ونشٌط فً موضوع اإلعالن والتروٌج له ومن خالل وصالت أو
روابط مع الشركة أي مواقع الوٌب الشخصٌة للمستخدمٌن فً التفاعل والتعامل مع اإلعالنات
فً الشركة وذلك بؽرض تقدٌم خدمة مفضلة للزبابن والمستخدمٌن .وقد تخصص جوابز
للمستخدمٌن النشطٌن والمشارك بشكل نشٌط وفعال ،مثل قٌام الخطوط الجوٌة األمرٌكٌة بإرسال
رسابل برٌدٌة الكترونٌة الى الزبابن المسجلٌن تعلمهم عن الرحالت المنخفضة األسعار وهذه ال
تعد صفقة بٌن المستخدم والمجهز بقدر ما هً تفاعل على المدى البعٌد بٌنهما.
.0التسوٌق الفٌروسً ؼٌر النشٌط( عدٌم االحتكاك).
التسوٌق الفٌروسً عدٌم االحتكاك عند مقارنته مع التسوٌق الفٌروسً النشٌط فانه ال ٌتطلب
اشتراك المستخدم بشكل نشٌط أو فعال فً نشر المعلومات حول منتج أو موقع ما ،حٌث ٌقوم
المنتج الربٌسً بإرسال رسالة آلٌة أو رسالة تروٌجٌة إلى المستخدم أو المستلم للرسالة ،وخٌر
مثال على هذا النوع من التسوٌق الفٌروسً هو( الهوتمٌل)حٌث تنشر رسابل وإعالنات على
الهوتمٌل آلٌا .وهنا ٌكون الدخول لألسواق آلٌا دون وجود احتكاك مباشر.حٌث تكون الؽاٌة
األساسٌة فً هذا النوع من التسوٌق الفٌروسً هو تقلٌل االحتكاك قدر المستطاع فً بداٌة
الحملة التسوٌقٌة الفٌروسٌة أو االنتشار الفٌروسً.
سابعا:استراتٌجٌات التسوٌق الفٌروسً
-----------------------------ترى الكثٌر من الشركات الجدٌدة إن التسوٌق الفٌروسً هو فرصة تسوٌقٌة للحصول على
تؽطٌة سوقٌة واسعة وبأقل التكالٌؾ الممكنة.حٌث أن أي حملة تسوٌقٌة فٌروسٌة تتطلب الرؤٌة

الواسعة إلى مٌكانٌكٌة التسوٌق الفٌروسً وحسن استخدام االستراتٌجٌات المخططة ،وٌتطلب
ذلك استخدام مجموعة من المعاٌٌر األساسٌة:
ٌجب أن تبدأ الحملة من قبل الزبون وبإرادته الحرة ،ولٌست الؽاٌة األساسٌة هنا امتالك الزبون
بان ٌعمل ضد اإلعالن أو المنتج بقدر ما تكون الفكرة األساسٌة هً نشر شً معٌن للشركة.
التسوٌق الفٌروسً كان كلمة االنترنٌت المشهورة فً سنة 1991وهو التسوٌق األكثر استخداما
على االنترنٌت منذ ذلك الوقت .ولكن قد تنشا مخاطر فً ذلك من قبل بعض الزبابن السلبٌٌن
اللذٌن سٌمررون رسابل سلبٌة أو دعاٌة سلبٌة أكثر من جانبها االٌجابً،وهذا قد خارج السٌطرة
للموقع أو الشركة.
عموما إن استراتٌجٌات التسوٌق الفٌروسً تنقسم إلى مجموعتٌن ربٌسٌتٌن اعتمادا على درجة
تدخل الزبون فً العملٌة التسوٌقٌة وهما)Siegel,1999,p124 ( :
استراتٌجٌة التكامل المنخفضة:
ٌكون الزبون فً هذه االستراتٌجٌة مشترك وبشكل شخصً ومنفرد بالبرٌد االلكترونً وٌعمل
على نشر الرسالة بالكلمة المنطوقة والدعاٌة مع زبون محتمل ومن خالل (نقرة الماوس) وحتى
الهوتمٌل ٌقوم بإٌصال تلك الدعاٌة أو الرسالة ومن خالل الحصول على البرٌد المجانً على
الهوتمٌل .وقد تكون هذه االستراتٌجٌة أٌضا ً
مدعوة باسم التسوٌق الفٌروسًِ العدٌم االحتكاكِ .
َّ
استراتٌجٌة التكامل العالٌة
فً هذه االستراتٌجٌة ٌكمن االختالؾ فً التدخل المباشر للزبون فً استهداؾ المستخدمٌن
الجدد وهذا النوع من االستراتٌجٌة مستخدم فً التسوٌق الفٌروسً النشٌط ،حٌث ٌتطلب األمر
فً هذا النوع من االستراتٌجٌات التدخل وإقناع المستخدم اآلخر بنوعٌة البرامج ،هذه
األمازون الفرعٌ ِة حٌث إن أي مشارك ٌُج ّن ُد أعضاء
االستراتٌجٌة قد نجدها فً برنام ُج مؤسسة
َ
مستقبلٌٌن بشكل نشٌط على صفحته الربٌسٌة.
َ
وقد تبنى استراتٌجٌة التسوٌق الفٌروسً على مجموعة من الخصابص الربٌسٌة تعد فً ذات
الوقت عناصر ربٌسٌة الستراتٌجٌة التسوٌق الفٌروسً وهًHelm, :
)Sabrina ,2000b,p158-161),
المنتج الفٌروسً ٌجب أن ٌكون له قٌمة حقٌقٌة عند كل من المرسل والمستلم والقٌمة قد تكون
خدمة أو لعبة أو ترفٌه أو بطاقة تهنبة  ....وؼٌرها.
ضرورة أن ٌكون المنتج أو الخدمة مجانٌة.
ضرورة أن ٌكون المنتج قابل لإلنتاج بسهولة.
أن ٌوزع المنتج آو الخدمة بشكل خاص على االنترنٌت.
ضرورة االنتباه إلى المنافسٌن فً مرحلة تقدٌم المنتج أو الخدمة.
إن التركٌز األساسً للمستخدم ٌجب أن ٌوجه إلى الموقع كون المنتج أو الخدمة متوفرة على
الموقع فقط.
ضرورة اختٌار رجال التسوٌق الفٌروسً(ناقلو الفٌروس) بعناٌة ودقة وبموجب مواصفات أو
خصابص معٌنة.
العناٌة ٌجب تؤخذ بالتركٌز على المجموعة المستهدفة وتتفادى أن ترسل إلى موقع الوٌب الؽٌر
المرؼوب.

وال بد من اإلشارة هنا إلى أن لٌست كل العناصر أعاله ضرورٌة لجعل حملة التسوٌق
الفٌروسً ناجحة.ولكن أي حملة تسوٌقٌة فٌروسٌة ٌراد أن ٌكتب لها النجاح علٌها أن تزٌد من
إنجاز العناصر أعاله بكفاءة وفعالٌة وجذب الزبابن إلى موقع الوٌب
حٌث أن التسوٌق الفٌروسً فً هذا المجال ٌمثل شكل آخر من أشكال نقل الكلمة المنطوقة من
الفم إلى الفم وقد ٌكون فعال جدا عندما ٌرؼب الناس باالتصال إلٌصال المعلومات إلى اآلخرٌن
عن طرٌق االنترنٌت وقد تتم المشاركة وبشكل نشٌط شفهٌا عن طرٌق( البرٌد االلكترونً) أو
عن طرٌق تبادل التجارب ،أو االنطباعات.وبهذا ٌكون الوٌب الوسط المثالً لهذا التبادل فً
المعلومات كما ٌمكن رؤٌة ذلك بالهوتمٌل.وبهذا ٌكون للتسوٌق الفٌروسً قدرة الوصول إلى
آالؾ أو مالٌٌن الناس ومن الزبابن المحتملٌن وبأقل التكالٌؾ الممكنة.
ولكً تكون استراتٌجٌة التسوٌق الفٌروسً فعالة ال بد من مراعاة اآلتً( Wilson, :
)Ralph,2005.p3
 .1إعطاء البعد للمنتجات أو الخدمات.إي إعطاء الكلمة األقوى للمنتجات أو الخدمات كإعطاء
البرامج منتجات أو خدمات ثمٌنة لجذب االنتباه مثل البرٌد االلكترونً المجانً ،الخدمات
المعلوماتٌة المجانٌة وهذا بدوره ٌولد موجة انتباهات تجاه الموقع.
ون سهل َة ل َتحوٌل
 .0تحسٌن وتسهٌل عملٌة النقل إلى اآلخرٌن .الرسالة التسوٌقٌة ٌَ ِجبُ أَنْ َت ُك َ
اع َفة :عن طرٌق البرٌد اإللكترونً ،موقع وٌب ،تحمٌل البرامج .األعمال التسوٌقٌة
ُض َ
وم َ
َ
ورخٌص جداً.
الفوري أصْ َب َح سه َل
ت ألن اإلٌصال
الفٌروسٌة بشكل مشهور على اإلنترن ِ
َ
َ
كبٌر جداً
 .3ابدأ بالعمل والقٌاس بسهولة مِنْ
صؽٌر إلى ِ
ِ
ٌجب أن تكون طرٌقة اإلرسال سهلة وسرٌعة وقابلة للتسلق بسرعة من الصؽٌر إلى الكبٌر جدا،
حٌث أن ضعؾ الهوتمٌل والبرٌد االلكترونً المجانً ٌبطا من عملٌة النقل فال بد من اعتماد
استراتٌجٌة ناجحة وسرٌعة فً النمو السرٌع واالنتشار.
الحوافز
 .0ضرورة وجود حوافز مؤثرة ومشهورة وخطط التسوٌق فٌروسٌة ذكٌة َتستؽ ُّل
ِ
اإلنسانٌ ِة المشتركةِ.حٌث أن تصمٌم أي استراتٌجٌة تسوٌقٌة فٌروسٌة على ألنت تبنى على
الحوافز السلوك المشترك إلرسالها وإبالغ مالٌٌن الناس فٌها من خالل مواقع الوٌب ورسابل
البرٌد االلكترونً.
ُ
شبكات اإلٌصال الحالٌ ِة .
َ .0تستعم ُل
اؼلب الناس اجتماعٌون وعلماء االجتماع ٌخبروننا بان كل شخص عنده شبكة اجتماعٌة مؤلفة
من  10-1شخص من األصدقاء واألقرباء والعابلة والشركاء .والشبكة األوسع للشخص قد تضم
وتشتمل على أعداد كبٌرة تضم آالؾ الناس اعتمادا على موقعه االجتماعً بٌن الناس ،وتتطور
العالقات من خالل شبكة االنترنٌت وعن طرٌق البرٌد االلكترونً ومواقع الوٌب وقد تستؽل
برامج المؤسسة الفرعٌة مثل هذه الشبكات وتضاعؾ عالقاتها مع الناس أو الزبابن.
 .2استفٌد من ممٌزات المصادر األخرى.
تستخدم خطط التسوٌق الفٌروسٌة والمبدعة مصادر اآلخرٌن للحصول على الكلمة خارج
المؤسسة الفرعٌة مثل وجود وصالت أو روابط تخطٌطٌة مع اآلخرٌن ومواقع الوٌب فبعض
المؤلفون ٌعطون المقاالت المجانٌة وٌرٌدون وضع مقاالتهم على صفحات وٌب
اآلخرٌن.وتتشكل بذلك قاعدة للمقاالت بمبات أالؾ القراء.
ثامنا:االتصال التسوٌقً الفٌروسً
----------------------------------

ٌعمل التسوٌق الفٌروسً على نشر المنتج الفٌروسً فً الوقت المحتمل له وبسرعة وبأقل جهد
وتكالٌؾ وذلك من اجل الوصول إلى األهداؾ الربٌسٌة المحددة له .وقد ٌستخدم فً ذلك قنوات
االتصال للوصول إلى تلك األهداؾ سواء أكانت أهداؾ اقتصادٌة أو ؼٌر اقتصادٌة كما سبق
ذكرها .حٌث أن هذه األهداؾ ٌجب تحلٌلها لمعرفة أنواع قنوات االتصال والتً ٌجب أن تنشر
بها الرسالة الفٌروسٌة.كما إن أي حملة تسوٌقٌة فٌروسٌة لم ٌكتب لها النجاح ولن تحصد النتابج
المرجوة منها ما لم ٌتم الوصول إلى كل الزبابن المحتملٌن على االنترنٌت وفً المراحل المبكرة
للحملة ،ومن المهم أن نعرؾ بشكل واضح الزبابن المحتملٌن للمنتج والذي ٌسوق إلى السوق.
أي بمعنى آخر ٌجب معرفة لمن تسوق المنتجات الفٌروسٌة ومن سٌستخدمها ومن هم الزبابن
الذٌن سٌؤثرون على اآلخرٌن مثل قادة الرائ وأصحاب العقود االجتماعٌة واألفراد الذٌن عندهم
ستعملون
الناس،هم زعما َء آراء الذٌن ٌَ
تأثٌر هابل على الناساألفراد الذٌن عِ ْندَ ُه ْم تأثٌرُ هاب ُل على
َ
ِ
َ
العام( John-Robert Skrob 2005,p13 (.
اإلنترنت المنقو َل ل َتشكٌل الرأي
كالم
ِ
تاسعا:قنوات اتصال التسوٌق الفٌروسً
--------------------------هماك قنوات اتصال ؼٌر شخصٌة ٌمكن من خاللها نقل المعلومات بدون أي اتصال شخصً
بٌن المرسل والمستلم مثل استعمال الرسابل البرٌدٌة االلكترونٌة ،ؼرؾ الدردشة ،المنتدٌات،
االشتراك فً األعمال االفتراضٌة ،حٌث أن االتصال باالنترنٌت ٌمكن االتصال بٌن اثنٌن أو
الكثٌر إلى العدٌد ،وفً السابق كان االتصال ٌتم من خالل واحد إلى العدٌد أي نشر المعلومات
من خالل األعالم الجماهٌري مثل التلفزٌون والصحؾ إلى كل الزبابن .وهً كاآلتً:
)(Chaffey 2003: 313
واحد إلى واحد.0.واحد إلى العدٌد.3.العدٌد إلى العدٌد.
ومن أهم استراتٌجٌات االتصال الفٌروسً هً:
*.استراتٌجٌة السحب:
عموما االتجاه فً استراتٌجٌات اإلعالن فً االنترنٌت تؽٌر من الدفع إلى السحب ،بمعنى ٌعود
األمر إلى الزبون بنفسه للتقرٌر فً إرسال رسالة ما .أو االتصال باألصدقاء الذٌن أصبح لهم
تأثٌر على موقع الوٌب وأصبحوا بشكل بابع ؼٌر مباشر وٌحتاج مستخدم االنترنٌت إلى استخدام
الحوافز إلؼراء األصدقاء وجلبهم إلى الموقع وقد تكون تلك على شكل خدمات أو منتجات
مجانٌة خاصة عندما ٌقل انتباه المستخدم إلى موقع الشركة.حٌث إن التدخل النشٌط للمستخدم فً
سحب المعلومات المطلوبة لٌست أٌضا مختلفة عن اعتماد مبدأ الدفع على كمٌة عناصر السحب
الستالم المعلومات المجددة باستمرار وبانتظام ومن خالل وسابل آلٌة مجهزة ومصممة لهذا
الؽرض.) Ahsen ,1999,) p.818
الدفع
إستراتٌجٌة
ِ
بالمقارنة مع مبدأ السحب أو الجذب المعلومات تدفع إلى الزبابن طوعا وتلقابٌا،حٌث ٌستخدم
اإلعالن المدفوع من قبل الرادٌو والشبكات التلفزٌونٌة وفً وسابل األعالم المطبوعة مثل
الصحؾ والمجالت والنشرات.
الزبون هنا لٌس له تأثٌر على االتصال الجماهٌري الضٌق ،وهماك تأثٌر سلبً هكذا\ا نوع من
اإلعالنات ،حٌث تكون اإلعالنات ؼٌر المرؼوبة ترسل إلى زبابن قد ٌشعروا بالثقل بسبب
اإلعالن المدفوع والمتكرر والممل .والزبون قد ٌجد صعوبة فً بعض األحٌان فً انتقاء
المعلومات المفٌدة .وبشكل عام القنوات تستعمل لألؼراض التجارٌة والعلمٌة ومسخرة للزبون.
عاشرا:أدوات التسوٌق الفٌروسً

----------------ٌمكن بٌان أهم األدوات واآلالت التً تستخدم فً عملٌة التسوٌق الفٌروسً وهً كاآلتً
الشكل(:)3
الشكل( )3أدوات أو اآلالت التسوٌق الفٌروسً
سجالت الزبابن
محركات البحث

نشرة ألخبار
ارتباط
العروض المجانٌة
ؼرؾ الدردشة
المراهنات
قابمة المصادر

الجماعات
االستراتٌجٌات
برامج مؤسسة فرعٌة
أدواث
انتسىيق
انفيروس
ي

اختبار المنتج

قوابم المشترٌن
Source :John-Robert Skrob.,2005.,"Open Source and Viral Marketing The viral marketing
concept as a model for open source software to reach the critical mass for global brand
awareness based on the example of TYPO3.,p13.

احد عشر:المزٌج التسوٌقً الفٌروسً
-------------------------ٌمكن حصر عناصر المزٌج التسوٌقً الفٌروسً باالتً:39()Fritz 2004: 204 (:
)Wilson ,2000
 .1المُن َتج
المنتجات التً ٌمكن أن توزع على سطح االنترنٌت هً لٌست بسلع مادٌة بحتة مثل السٌارات
والبٌوت والمكابن ومكتب األثاث وؼٌرها فقد تحتاج هذه إلى جهود شخصٌة للبحث عنها ،ومن
المنتجات التً تناسب التسوٌق الفٌروسً هً الكتب واألقراص المدمجة ،منتجات الحاسوب،
برامج الحاسوب ،وكاالت السفر ،سفرات ،وؼٌرها من تشكٌلة المنتجات التً تستلم وترسل
المعلومات بسهولة عبر االنترنٌت مثل:
*حزمة البرامج للمجهزٌن -البرامج التً تسمح للمستخدمٌن بتكوٌن موقع وٌبهم الخاص.
*منتجات البنٌة التحتٌة والمسارات والبوابات.
*حزمة برامج المستخدمٌن-برامج تصفح-برنامج مضاد للفٌروسات.
*أنظمة دعم وإسناد مزود من قبل مزودو خدمات االنترنٌت-بنوك معلومات -مكابن بحث.
وقد ٌتم تطوٌر المنتج باالشتراك النشٌط مع مستخدمً االنترنٌت.وبإعطاء الرد االٌجابً من فبل
الزبابن عن المنتجات أو الخدمات.
. 0السعر
إن جذب انتباه الزبابن تجاه برامج التسوٌق الفٌروسً ٌعطً ردا اٌجابٌا تجاه المنتجات أو
الخدمات أعلى أو اقل على مادة البٌع ،على أٌة حال فان مسوقو االنترنٌت ٌعرضون للزبابن
المحتملٌن منتجات مجانٌة وهذه االستراتٌجٌة قد تعطى بخطوتٌن أولها البرامج المجانٌة التً

تحمل وتباعا تشجع الزبابن لنقل األخبار إلى اآلخرٌن.أي تكوٌن قاعدة زبابن واسعة ٌمكن أن
تنجز بسرعة مع ربط الشبكات ولبرامج التً تعطى للحصول على المنتجات والخدمات المجانٌة
وتجلب انتباه الزبابن المحتملٌن.حٌث أن المنتج المجانً مثل البرامج الكفوءة قد ال تقدم الخدمات
كاملة.
وتتضمن الخطوة الثانٌة تولٌد دخل بالخدمة المكملة كالقٌمة المضافة للمنتجات  ،حٌث أن المنتج
المجانً سٌؽري الزبون بالعودة إلى الموقع ومشاهدة منتجات أخرى متوفرة ،حٌث أن سعر
المنتج المعروض فً الموقع ال ٌلعب دورا مهما فً الهدؾ األساسً من التسوٌق الفٌروسً
ولكن الؽاٌة والتركٌز ٌكون فً الحصول والوصول إلى الزبابن.
. 3المكان
ٌحدث التسوٌق الفٌروسً فً االنترنٌت ،حٌث أن االتصاالت والتجارة تحدثان فً السوق
االفتراضٌة .وان السوق االلكترونً سوق مفتوح حٌث ٌستطٌع أي شخص من الوصول إلٌه
واالشتراك فٌه ،وبكلفة قلٌلة ولهذا ٌعد السوق االفتراضً المكان الجذاب للمجهز وللمورد
والمستلم ،حٌث ٌتم التعامل مع السوق االفتراضً بالحاسوب والتقنٌات.
 .0التروٌج
فً التسوٌق الفٌروسً ٌلعب الزبون دورا أساسٌا فً عملٌة التروٌج للمنتج أو الخدمة وأٌضا
الزبابن الجدد الحاصلون على المنتج أو الخدمة.
حٌث ٌعمل التروٌج على عرض األشٌاء ،كالمستخدم ،اكتشافات مفٌدة مثل برامج لالتصال
وؼٌرها .حٌث أن فً عملٌة التسوٌق الفٌروسً الزبون ٌسٌطر على دور الوسٌط والموزع
للمنتجات والخدمات وهنا ٌحصل على المنافع إذا كان لهذا المنتج زبابن أكثر .
اثنا عشر:طرق التسوٌق الفٌروسً فً الجهود التروٌجٌة
----------------------------هناك أربعة طرق سهلة لعمل التسوٌق الفٌروسً وهً كاآلتً((SCHEMA,2007,p12) :
 .1اجعل األمر سهال لنشر الكلمةٌ :عمل التسوٌق الفٌروسً بشكل بسٌط حٌث إن الناس ٌحملون
الرسالة التً ٌرٌدون أن ٌرسلوها ،وأكثر الطرق انتشارا فً ذلك تتم عن طرٌق البرٌد
االلكترونً حٌث أن الصدٌق ٌخبر صدٌقه اآلخر بالخبر وهكذا.وباستخدام الماوس ٌمكن تحمٌل
ألمقاله أو التروٌج أو المٌزة لمنتج أو خدمة على عنوان أو موقع وٌب معٌن .وتكون هذه سهلة
النشر من خالل هذه الوسابل.
.0وجود الروابط فً كل االتصاالت التسوٌقٌة المتوجهة ،ولكن الهوتمٌل لٌس الطرٌق الوحٌد
الستخدام البرٌد االلكترونً فً التسوٌق الفٌروسً ،إحدى الطرق األسهل لقٌادة مواقع الشركة
إن ٌتضمن عنصر قٌاسً فً كل رسابل البرٌد االلكترونً المرسل تضمن وجود روابط فً
نهاٌة برٌد الكترونً ٌصل إلى موقع الشركة مثل منتج خاص ،نشرة أخبار ،مٌزة تروٌجٌة..
.3فكرة قٌمة:ضرورة أن تكون األشٌاء المرسلة عبر التسوٌق الفٌروسً أشٌاء فٌها فكرة قٌمة أو
نصابح قٌمة لؽرض االستفادة منها فً اتخاذ القرارات أو التزوٌد بمعلومات عن منتج أو خدمة
ما وهذا ما ٌخلقه زبابن التسوٌق الفٌروسً.
 .0كافا مسوقوك:المكافبة ٌمكن إن تشجع الناس الذٌن سٌنشرون الكلمة ،فعلى سبٌل المثال
ٌمكن أن تعرض أسابٌع أو شهور خدمة اشتراك احد الزبابن كبدٌل لقٌام الزبون بنشر فكرة عن
الشركة أو خبر ما عنها ومن خالل الموقع ،فتقوم الشركة بمكافأته عن ذلك .
ثالثة عشر:اآلثار السلبٌة للتسوٌق الفٌروسً

-------------------الشبكة التً تكون على ارتباط كبٌر مع المستخدمٌن قد ٌنشا عنها آثار سلبٌة ؼٌر مرؼوب فٌها
حول المنتج وخاصة من شبكة المستخدمٌن الحزٌنٌن ،حٌث ٌمكن أن ٌنقل كالم سلبٌا عنهم
الحتماالت منها عدم رضاه أو عدم تلبٌة رؼباته ففً هذه الحالة ٌقوم الزبون أو المستخدم بنشر
دعاٌة قوٌة سلبٌة حول المنتج أو الخدمة المتواجد فً موقع الشركة وذلك عن طرٌق االتصال
بالزبابن والجماعات االجتماعٌة أو الجمعٌات أو قد ٌصنع ذلك من خالل االنترنٌت وٌؤثر على
شعور هوالء المستخدمٌن.فهذه الكلمات السلبٌة التً ٌنشرها الزبون ألسلبًٌ قد تصل إلى آالؾ
األشخاص المحتملٌن وفً مدة قصٌرة جدا مما قد ٌفقد ثقة الزبابن بالشركة وٌعرضها للخطر
وعدم النجاح فً حمالتها التسوٌقٌة.
ففً دراسة أجرٌت حول هذا الموضوع وقام بها (  ( Warlandتبٌن ان %1من الناس الذٌن
تم استجوابهم تنقل أخبار سٌبة عم معجون األسنان و %00كانوا محاٌدٌن و %05كانوا ٌنقلون
األخبار الجٌدة عن المنتج.
نفس األسبلة سألت إلى زبابن مستاءٌن من منتجً السٌارة ولدٌهم الرؼبة فً نقل دعاٌة سلبٌة
بنسبة %92حٌث أن الدعاٌة السلبٌة تنقل إلى ناس أكثر من الدعاٌة االٌجابٌة .وتشٌر الدراسات
بان الدعاٌة االٌجابٌة ٌتم نقلها بٌن  1-0أشخاص فً حٌن الدعاٌة السلبٌة تنقل ما بٌن 12-15
شخص.ومن هذا ٌتبٌن بان الدعاٌة السلبٌة ٌستمع إلٌها الزبابن المستاءون وٌنقلون األخبار السٌبة
عن المنتجات وٌمكن أن ٌنشروا كلمتهم فً مواقع حقد االنترنٌت .ولكن بالمقابل فان الجانب
االٌجابً والدعاٌة االٌجابٌة ٌمكن أن تشارك الشركة وتعمل فٌها مناقشات وحوارات حتى ٌتم
نشر الجانب االٌجابً لها وتثمٌن المعلومات الثمٌنة حول حاجات الزبابن.ومن الوسابل التً ٌتم
من خاللها نشر الدعاٌات السٌبةStauss, Bernd and Seidel, Wolfgang (2002) :
)pp569-574),
. 1موقع حق ِد
على الشركة أن تنتبه إلى مواقع الحقد وٌجب عدم إهماله وضرورة االستماع إلى ؼرؾ
موقع الحقدَ خالل َسنةَ
ت َنقروا فً
الدردشة ،فمثال نجد أن أكثر من ملٌون مستعملو اإلنترن ِ
ِ
واحدة حول العالمة التجارٌة إلى كوكا كوال .وتبقى األخبار السٌبة هذه مستمرة حتى مع كبرى
الشركات العالمٌة .حتى إن الشركات الصؽرى نجد أن الزبابن السٌبٌن ٌتعاملون معها وبطرق
مختلفة فً توصٌل أصواتهم وذلك عن طرٌق رسابل مفتوحة إلى الشركة أو عن طرٌق البرٌد
االلكترونً السلبً وموقع الوٌب الشخصً وهو مستخدم أساسا إلرسال النقد.
ومواقع الحقد هذه تشترك فً اؼلب األحٌان فً “ link exchangeبرامج ” السترعاء االنتباه
لموقع وٌبهم.
ِ
الضروريِ
 .0فقدان السٌطر ِة أو الرقابة
إن مفهوم التسوٌق الفٌروسً قابم على إرسال رسالة إلى الزبابن اآلخرٌن ،وٌكون تأثٌر الشركة
بصٌاؼة رسالتها اإلعالنٌة فً بداٌة األمر وتقوم بحملة فٌروسٌة لها فً بداٌة األمر وهً معدة
من قبل.الفٌروسً ٌكون هو المصدر الذي ال ٌمكن السٌطرة علٌة أو التأثٌر علٌه ،إذ أن فقدان
السٌطرة تكون معوضة من خالل االدخار فً نفقات اإلعالن.
 .3التؽٌر والتعدٌل والتكٌؾ
ال ٌمكن السٌطرة على الرسالة الفٌروسٌة ،حٌث تتم السٌطرة أثناء عملٌة اإلرسال فقط ،الن أي
تؽٌٌر فٌها سٌؤثر على الشركة وعالمتها التجارٌة وصنفها أٌضا وهذه قد تكون نتٌجة طبٌعٌة
عكسٌة على الشركة وصنفها الن الزبون ٌعكس درجة رضاه عادة من خالل قنوات االتصال
نفسها والتً تستخدم إلرسال الرسالة االٌجابٌة والتً هً ذاتها تستخدم من قبل المستاءٌن ومن

الزبابن المشتكٌن والذٌن ٌستخدمون الكلمة السلبٌة من اجل تحطٌم الحملة الفٌروسٌة التً قامت
بها الشركة وقد ٌترك ذلك أثرا سلبٌا دابما على الرسالة التسوٌقٌة الفٌروسٌة والتسوٌق
الفٌروسً .وقد ٌكون إرسال اإلزعاج من خالل برٌد الكترونً ( رسالة دعابٌة) ٌشار فٌها إلى
الرسابل الجماعٌة إلى عناوٌن البرٌد االلكترونً بدون وجود عقبات.وهذا له مخاطره قد ٌنعكس
على رضا الزبابن عن الشركة ومنتجاتها وموقعها.وٌصعب فً ذلك إجراء التؽٌر أو المعالجة
للرسالة الفٌروسٌة وٌنعكس ذلك بكل تأكٌد على التسوٌق الفٌروسً.
أربعة عشر:مستقبل التسوٌق الفٌروسًِ
---------------------------ٌحاول هذا البحث تقدٌم لمحة مختصرة عن اإلعالن التقلٌدي كٌؾ ٌفقد ٌبطا وسط البدابل
اإلبداعٌة األخرى والحدٌثة منها مثل حمالت التسوٌق الفٌروسً ،وهناك العدٌد من اآلراء
بخصوص قٌمة التسوٌق الفٌروسً ولٌس بأنه بدعة مؤقتة حٌث سٌتم دفع إشكال تقلٌدٌة أخرى
فً نهاٌة إبالغ الرسالة اإلعالنٌة إلى ما وراء عقول األعمال التجارٌة،وهً عبارة عن أفكار
من اإلعالن المختلؾ وتسوٌق المحترفٌن.
إن اإلعالن ٌتؽٌر وٌجبر المسوقٌن على التوسع فً مفاهٌم أجهزة األعالم وتأثٌرها على
الجمهور  .إذن أجهزة األعالم هً الوسابل األكثر ابتمانا وفاعلٌة لإلعالن فً إٌصال الرسابل
ولكن االنتقادات الموجه بان المسوقٌن ٌبدأ ون بقٌاس تأثٌره والنتابج التً ٌتوصل إلٌها.وهذه
الوسٌلة لم تعد فاعلة فً ظل اإلبداعات الجدٌدة .حٌث إن التسوٌق التقلٌدي ٌجمع المشاهدٌن
وٌثٌر اهتمامهم ،وقد تعتمد هوامش ربح العدٌد من األصناؾ على وفرة الحجم التقلٌدٌة .إما
أجهزة اإلعالم الحدٌثة لن تعرض أي بدٌل واقعً  ،القضٌة التً ٌجب أن تكون على الساحة
لٌست فً كٌفٌة استبدال تسوٌق تقلٌدي لكن باال حرى كٌؾ ٌستعمل تسوٌق جدٌد لجعل المراهن
التسوٌقً التقلٌدي الربٌس .بؽض النظر عن الذي ٌحدث وما ٌظهر من تقنٌات واستراتٌجٌات
جدٌدة تدخل التسوٌق فً المستقبل ،وهذا ٌتطلب من التسوٌق البحث عن اإلبداع دابما فً هذه
المجاالت وتقدٌم األفكار التطوٌرٌة ،الن السوق ٌنمو والمستهلكون ٌواجهون خٌارات عدٌدة من
المنتجات والخدمات ،وقد ٌكون التسوٌق الفٌروسً فقط احد األدوات الكفٌلة بحل مشكالت
الزبابن فً هذا المجال عبر أدواته وتقنٌاته المتطورة واالستراتٌجٌات التً ٌعتمد علٌها فً تقدٌم
منتجاته أو خدماته على المواقع الخاصة به ،وٌجب أن ٌعلم المعلنون بأنه ال ٌمكن لهم أن
ٌعملوا ما لم ٌكن لهم نظرة إلى اإلمام والمستقبل.
خمسة عشر:تطبٌقات وتجارب التسوٌق الفٌروسً
------------------- .1الفٌدٌو الفٌروسً
كان تطور الفٌدٌو الفٌروسً  -مفهوم مشتق من فكرة التسوٌق الفٌروسً .وهً استراتٌجٌة تقوم
على تشجٌع األفراد على نقل الرسابل التسوٌقٌة إلى اآلخرٌن ،مما ٌفسح المجال أمام النمو
أألسً للرسابل من حٌث عدد المطلعٌن علٌها وتأثٌرها .وهً تشبه الفٌروسات فً عملها ،ألنها
تستفٌد من التكاثر السرٌع حتى توزع الرسالة على اآلالؾ ثم على المالٌٌن -سرٌعا ً حتى
بمقاٌٌس اإلنترنت .فمنذ إطالق "ٌوتٌوب" فً منتصؾ كانون األول (دٌسمبر) ،الذي أتبعته
"جوجل" بإطالق "جوجل فٌدٌو" فً كانون الثانً (ٌناٌر) ،شهدنا انتشاراً هابالً لمقاطع الفٌدٌو
الؽرٌبة والمضحكة والشاذة التً ٌستطٌع أي شخص مشاهدتها على اإلنترنت .ومعظم هذه
المقاطع لٌس من إنتاج الشركات التلفزٌونٌة أو شركات الدعاٌة واإلعالن ،وإنما من إنتاج هواة
ٌعبثون فً منازلهم( .جون جابر ،0552،ص)0-1
إن "مهمة" شركة جوجل التً تصفها بعبارات طنانة هً "تنظٌم معلومات العالم لتكون متوافرة

ومفٌدة للجمٌع " .ولكن مواقع الفٌدٌو تظهر أن البحث عن المعلومات ٌؽٌر العالم بقدر ما ٌكشؾ
عنه .وحٌث إن بإمكان المالٌٌن اآلن مشاهدة أي فٌلم ألي شخص ،فإن هذه الحقٌقة شجعت
الناس على عرض أفالمهم المنتجة منزلٌا ً على اإلنترنت .لٌس هذا فحسب ،ولكنها حفزت كثٌراَ
من الناس بقوة على أن ٌصبحوا من الطامحٌن إلى العمل فً الوسط الفنً.
أخذت شركات البث التلفزٌونً تتنبه اآلن لهذه الظاهرة اآلخذة فً التشكل .وهً تستجٌب لها
اآلن بشكل أسرع مما فعلت صناعة التسجٌالت الموسٌقٌة ،ألنها اتعظت بؽٌرها .ولكن إذا
أرادت االستفادة من إمكانٌات الفٌدٌو الفٌروسً ،فإنها بحاجة إلى شحذ جهودها والتخلص من
الطرق التقلٌدٌة فً عمل األشٌاء .فإن لم تفعل ،فربما تجد أن حصتها من انتباه المشاهدٌن فً
حالة تقلص.
من أوضح التحدٌات التً تواجه هذه الشركات هو خرق حقوق الطبع .ذلك أن من السهل على
أي شخص لدٌه جهاز تسجٌل فٌدٌو بقرص صلب أن ٌسجل مقطعا ً من برنامج تلفزٌونً إذا هو
رؼب فً ذلك وتحمٌله على أحد مواقع الفٌدٌو على اإلنترنت .وخٌر مثال على ذلك ما حدث
للفٌلم االستعراضً "األحد الكسول"  ،Lazy Sundayفقد قام شخص مجهول بنسخه وتحمٌله
على موقع "ٌوتٌوب" .وكان من شأن ذلك أن أصبحت "ٌوتٌوب" من الشركات الربٌسٌة بٌن
عشٌة وضحاها فً شهر كانون األول (دٌسمبر) الماضً.
أصرت شبكة  NBCعلى أن "ٌوتٌوب" أدت إلى هبوط مستوى الفٌلم رؼم الشهرة التً حققها.
وأدى ذلك إلى موجة واسعة من التذمر على اإلنترنت والشكوى من أن الشبكات الكبرى ال تزال
حتى اآلن ال تستوعب الموضوع على حقٌقته .ولكن من الصعب تصور بدٌل عن فرض حقوق
الطبع .وهناك خطر حقٌقً من فقدان السٌطرة تماما ً على الملكٌة الفكرٌة (وهو الكابوس الذي
ٌقض مضجع صناعة التسجٌالت الموسٌقٌة).
ورؼم صحة ما تقدم ،إال أن فرض حقوق الطبع بحد ذاته لن ٌفعل شٌبا ً لمساعدة شركات البث
التلفزٌونً على التنافس مع الفٌدٌو الفٌروسً أو استؽالله لمصلحتها .وعلى هذه الشبكات أن
تقوم بمهمة مزدوجة :األولى هً إنتاج مواد ٌرؼب فعالً فً مشاهدتها مستخدمو "ٌوتٌوب"،
الذٌن ٌتألفون فً الؽالب من الشباب الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  11و 00سنة .والثانٌة هً
توزٌع هذه المواد بطرٌقة تستحوذ على انتباههم .ومن هاتٌن الناحٌتٌن فإن على هذه الشركات
أن تكٌؾ نفسها لتعطً هذا الجٌل الشاب ما ٌرؼب فٌه من مواد.
توصلت الشبكات التلفزٌونٌة خالل الفترة األخٌرة إلى عدد من الصفقات لٌصبح باإلمكان
مشاهدة البرامج على اإلنترنت .فقد أعلنت شبكة  ABCأخٌراً أنها ستسمح بإمكانٌة تنزٌل عدد
من برامجها مجانا ً على اإلنترنت ولكن بعد عرضها على التلفزٌون .ولكن المواد التً ٌشاهدها
مستخدمو "ٌوتٌوب" ال تتألؾ من برامج بكاملها ،وإنما من مقاطع قصٌرة ٌسهل مشاهدتها على
شاشة الكمبٌوتر وال ترهق شبكة توصٌالت اإلنترنت المنزلٌة.
حتى تستفٌد الشبكات التلفزٌونٌة من ذلك فإنها لن تحتاج إلى تحوٌل استودٌوهاتها إلى معامل
إلنتاج األفالم القصٌرة .ذلك أنه ٌمكن تقطٌع عدد كبٌر من البرامج ،مثل المسلسالت الكومٌدٌة
والبرامج الرٌاضٌة ،إلى مقاطع قصٌرة .وحٌن تجعلها متاحة للمشاهدٌن بعد العرض التلفزٌونً
األول ،فإن بإمكانها أن تشعل االهتمام فً البرامج الكاملة التً أخذت منها هذه المقاطع ،وربما
تحصل كذلك على مواد دعابٌة.
ستكون الفابدة التً تعود على الشبكات التلفزٌونٌة من نحو التعزٌز اإللكترونً على اإلنترنت
لمفعول "براد ماء الشرب" (والمقصود بذلك هو الحدٌث بٌن الزمالء فً المكاتب حٌن ٌتبادلون
حدٌثا ً خفٌفا ً وكأنهم واقفون عند البراد لتناول شربة ماء) .ولكن بدالً من أن ٌتبادل الزمالء بعض
الجمل المضحكة من المسلسل الكومٌدي الذي شاهدوه على التلفزٌون فً اللٌلة السابقة ،فإن
بإمكانهم مشاهدة أفضل المقاطع بشكل مباشر على اإلنترنت .ولكن المشكلة تكمن فً أن
الشبكات ستضطر إلى تخفٌؾ قبضتها التقلٌدٌة على توزٌع البرامج حتى تتٌح لها االنتشار.
إن شبكات البث التلفزٌونً ،شأنها فً ذلك شأن جمٌع شركات المحتوى على أنواعها ،تفضل

من أي شخص ٌرٌد مشاهدة مقاطع الفٌدٌو أن ٌأتً إلى مواقعها الخاصة بها .وعرضت شبكة
 NBCمقاطع من فرٌق "ساتاردي ناٌت الٌؾ" ،بما فً ذلك  ،Lazy Sundayعلى موقعها
اإللكترونً بعد أن أوقفت النسخ ؼٌر القانونٌة من البرنامج فً المواقع األخرى .ولكن ذلك تم
بعد حدوث مشكلة :إذ لم ٌعرض المقطع المذكور إال بعد أن أصبح معروفا ً فً مواقع أخرى.
إن الشبكة التً تختار عدداً صؽٌراً من المقاطع لعرضها على موقعها على اإلنترنت تضع نفسها
فً موقع سلبً إلى حد ما بالنسبة لمواقع الفٌدٌو الفٌروسً أو المواقع العامة .فهذه المواقع
بالذات ال تسعى ألن تتوقع مقاطع الفٌدٌو التً ستصبح مشهورة وشعبٌة .فالمستخدمون هن الذٌن
ٌقررون ذلك بتزكٌة البرامج التً ٌحبونها ،وٌصوتون لصالحها ،ثم ٌرتبطون بها إلكترونٌا،
وٌرفعون من وضعها فً قوابم األفالم التً اجتذبت أكبر عدد من المشاهدٌنً.
هذا األسلوب فً التشؽٌل ٌجتذب الناس .وتقدر مجموعة هٌتواٌز  ،Hitwiseالعاملة فً مجال
أبحاث اإلنترنت ،أن مواقع الفٌدٌو الستة األولى على اإلنترنت ،وهً "ٌوتٌوب" ،و"إم إس إن
فٌدٌو"  ،MSN Videoو"ٌاهو فٌدٌو" ،و"جوجل فٌدٌو" ،و"أمرٌكا أونالٌن فٌدٌو" AOL
 ،Videoو"آي فٌلم"  ،iFilmتجتذب ضعؾ عدد المشاهدٌن الذٌن ٌشاهدون مواقع أكبر ست
شبكات تلفزٌونٌة فً الوالٌات المتحدة .كما ٌمضً الناس وقتا ً أطول عند المجموعة األولى،
وٌقضون فً المتوسط  10دقٌقة من المشاهدة فً مواقعها ،فً حٌن أنهم ٌقضون فً المتوسط
أقل من ثمانً دقابق عند مواقع الشبكات التلفزٌونٌة.
ستظل الشبكات التلفزٌونٌة فً موقع سلبً من صنع ٌدٌها إلى حٌن أن تجعل مواقعها أؼنى من
مواقع شركات اإلنترنت ،من خالل السماح للمشاهدٌن باختٌار البرامج المفضلة من قابمة أكبر.
وحتى لو فعلت ذلك ،فإنها ستحبط أهدافها بنفسها إن هً اكتفت بالبقاء ضمن صوامعها .فعلٌها
أن تستفٌد بشكل أكبر من مواقع الفٌدٌو األخرى ،لٌس فقط من أجل توزٌع برامج كاملة ،وإنما
كذلك الجتذاب المشاهدٌن من خالل عرض مقاطع قصٌرة.
لقد كان جٌل قنوات األؼانً ٌ Music TVشاهد التلفزٌون على األقل ،حتى وإن كان ٌفضل
مشاهدة مقاطع فٌدٌو األؼانً المشهورة على مشاهدة التمثٌلٌات الهادفة .ولكن التحدي الذي
تواجهه الشبكات أصبح اآلن أكبر من ذي قبل .ذلك أن جٌل "ٌوتٌوب" اكتشؾ شكالً آخر من
شاشات الترفٌه والبرامج الفنٌة (أي شاشة الكمبٌوتر) .ولذلك فإن البرنامج الذي لٌس بمقدوره
البحث عنه ،لن ٌتاح له العثور علٌه.
.0البذرة الكبرى

قام عدد من المنظمات بتطبٌق حمالت البذرة الكبرى بفعالٌة ،مستخدمٌن برنامج المصدر
المفتوح الذي ٌسمى "فوروارد تراك" ،الذي قام بتطوٌره ماٌكل فرومٌن من مؤسسة أٌبٌم ؼٌر
الربحٌة لفنون اإلعالم ،وتم تصمٌمه لتشجٌع الناس على إرسال الرسابل ألصدقابهم .ولكن لم
تنجح أي من الحمالت التً استخدمت برنامج فوروارد تراك فً الحسم ،ألنه عرض بصورة
ثابتة ،معدل إعادة إنتاج أكبر من  ،1ولكن من خالل البدء بقوابم برٌدٌة ،وصلت جمٌع
الحمالت إلى عدد مؤثر من األشخاص اإلضافٌٌن .
وعلى سبٌل المثال ،أظهرت حملة تسمى (التماس توم) ،وهً التماس للحد من استعمال األسلحة
أطلقته عام  0550حملة (ستوب ذا إن آر إٌه) و(ذا برادي كامبٌن) ،معدل إعادة إنتاج بلػ
 ،5.01مما ٌعنً أن)فوروارد تراك) بلؽت ضعفً حجم بذرة عدد األعضاء األولٌن الذٌن ٌبلػ
عددهم . 00010
وبتحفٌز من نجاح ((التماس توم)) ،قامت شركة(( بروكتر آند جامبل)) فٌما بعد بدمج برنامج
((فوروارد تراك)) فً حملة فٌروسٌة لإلعالن عن (تاٌد كولد واتر) كبدٌل لتوفٌر الطاقة من
المنظفات العادٌة .وسجلت هذه الحملة معدل إنتاج أقل بكثٌر ٌبلػ  5.501ولكن تم البدء به
بمثل هذه البذرة الكبرى ،ما ٌزٌد على  955ألؾ ،بحٌث أنها وصلت إلى  05ألؾ فرد إضافً
مما كانت ستصل إلٌه دون القدرة على اإلرسال .وفً حملة أدارتها (أوكسجٌن نتورك) ،وافقت
فٌه أوكسجٌن على التبرع بدوالر لكل مشارك ( بلػ  00ألؾ دوالر) للتبرع فً إعصار
كاترٌنا ،أعلى معدل إعادة إنتاج حتى اآلن ،وهو  ،5.229بلػ  03000مشاركا إضافٌا تجاوز
البذرة األولٌة التً تبلػ . 2.520
.3تجربة شركة شٌوفرلٌه فً مجال التسوٌق الفٌروسً
اإلعالن هو ثمرة توجه جدٌد ٌتمثل بـ«تولٌد اإلعالنات» .وفً ٌوم  13مارس  0552قدمت
شركة شٌفرولٌه موقعا ٌسمح لزواره أن ٌأخذوا كلٌبات الفٌدٌو والموسٌقى منه ثم إقحام كلماتهم
وتكوٌن إعالن خاص بهم لمدة  35ثانٌة لسٌارة شٌفرولٌه تاهو  (.0552الشرق األوسط0552
ص)1
وتأمل الشركة بذلك أن ٌساعد موقع الوٌب هذا على نشره ،وبذلك ٌمكن أن ٌولد اهتماما بمودٌل
تاهو الجدٌد من خالل التسوٌق الفٌروسً .وإذا كانت الشركة قد نجحت بهذه الوسٌلة فً نشر
إعالنها فإن هناك جوانب سلبٌة لحملتها .فالفٌدٌوات التً نشرت بشكل واسع إعالنا ٌهاجم
السٌارات الرٌاضٌة  .S.U.Vبسبب استهالكها الكبٌر للؽاز هو ما كانت شركة شٌفرولٌه ترٌده.
وال ذلك اإلعالن الذي تبدو تاهو فٌها تتحرك فً الصحراء« .انتهى تقرٌبا معظم نفط كوكبنا.
أنت ال تحتاج إلى نظام تحدٌد المواقع األرضٌة لتعرؾ إلى أٌن ٌوصل هذا الطرٌق».
وفً إعالن آخر ٌستخدم نفس الفٌدٌو مع كلمات مضادة الستهالك الوقود «هل تحب هذه البرٌة
الثلجٌة؟ من األفضل االستمتاع بها اآلن .ثم قل مرحبا باالحتباس الحراري».
وقالت ملٌسا تزانوس المتحدثة الرسمٌة باسم شٌفرولٌه إن الشركة ال تنوي إؼالق اإلعالنات
الموجهة ضد سٌاراتها من نوع .».S.U.V
وقالت تزانوس «نحن توقعنا ظهور تعلٌقات انتقادٌة .أنت تضع طرازكم الجدٌد بٌن أٌدي
الجمهور ونحن كنا نعرؾ أننا سنحصل على بعض ردود الفعل السلبٌة واإلٌجابٌة .لكن ذلك
جزء من أصول اللعبة فً هذا الحقل».
لكن (درو ناٌسر ربٌس شركة رنٌؽاد ماركتنػ) اإلعالنٌة قال إن للشركات رؼبة قوٌة الستخدام
اإلعالن القابل على التولٌد وهً على استعداد لتحمل المخاطر فٌها .وقال «هناك حمى االندفاع
الشدٌد للحصول على اإلعالن القابل للتجدٌد .الجمٌع ٌرٌد الحصول على هذا الموقع الذي ٌتم
تولٌد محتواه حسب ما ٌرٌد المستخدم ،وشٌفً تاهو ال ترٌد أن تستثنى فً ذلك».

وتم تقدٌم هذا الموقع للمستهلكٌن عبر الموقع  chevyapprentice.comوالهدؾ من ذلك
هو لتروٌج سٌارة تاهو عبر سلسلة من أفالم إعالنٌة قدمت عبر محطة «أن بً سً» ضمن
اسم «المتعلم» .وبإمكان األشخاص خالل ساعات كل ٌوم اثنٌن أن ٌسجلوا اسماءهم للمشاركة
فً قرعة تمكنهم من الحصول على رحلة مجانٌة أو بطاقات لحضور حفلة موسٌقٌة أو مباراة.
ولتكوٌن فٌدٌو ٌستطٌع المستخدمون أن ٌختاروا ما بٌن كلٌبات تظهر سٌارة تاهو فً مشاهد
طبٌعٌة مثل السباقة عبر سالسل جبلٌة ثلجٌة أو الوقوؾ بجانب شالل مٌاه وبإمكان المستخدم أن
ٌختار خلفٌة موسٌقٌة إلعالنه من ثمانٌة قطع موسٌقٌة ثم إضافة النص الذي ٌرٌده لإلعالن عن
منتجه.
فبعد انتشار إعالن شٌفرولٌه تاهو على نطاق واسع  ،شعر العدٌد من المدونٌن بالسعادة لنجاحهم
فً السخرٌة من جهود شركة كبٌرة .فقد نشرت مدونه اسمها POLYSTER BRIDE
موضوعا بعنوان «أنا مدٌر التسوٌق القادم فً شٌفرولٌه» بجوار وصلة لتصورها إلعالن
شٌفرولٌه .ولكن مدونة  ADRANTSالخاصة بقطاع اإلعالنات ذكرت انه ربما كانت
شٌفرولٌه تتوقع مثل رد الفعل هذا.
وأوضحت النشرة «نعتقد وجود بعض األصوات داخل شركة جنرال موتور تفهم األعالم
االجتماعً بطرٌقة جٌدة للؽاٌة وتعلم إن ذلك سٌحدث».
وذكر ناي سر من شركة «رنً ؼاد» للتسوٌق أن من المحتمل لشٌفرولٌه توقع الطرٌقة التً
جرى بها التحكم فً الموقع .وسأل «هل كانوا ٌتوقعون حقا أن ٌعد المستهلك إعالنات لطٌفة
للؽاٌة؟ وإذا كانوا ٌتوقعون ذلك فلم ٌعرفوا الحقٌقة».
 .0تجربة شركة كامبل
وتم إطالق هذه الحملة من قبل شركة كامبل ـ ادوارد التابعة لـ «انترببلك ؼروب أوؾ
كومبانٌز» .وإمكانٌة تولٌد اإلعالنات من قبل المستخدمٌن تفضلها شركات مثل «جت بلو»
و«سونً» و«كرٌسلر» لكً ٌتم الوصول إلى الشباب والمستهلكٌن المحبٌن للتكنولوجٌا والذٌن
ٌنشرون إعالناتهم عبر مواقع الوٌب.
.0تجربة شركة ماستر كارد
وكانت شركة «ماستر كارد» و«كونفرز» قد اجرت تجارب ناجحة على هذه الطرٌقة الجدٌدة.
ففً احدث تجربة بخصوص حملتها «النفٌس» ،اعدت ماستر كارد موقعا على االنترنت
بعنوان  PRICELESS.COMالذي ٌسمح للمستهلك بكتابة نص لشرٌطٌن إعالنٌٌن .وٌمكن
لمستخدمً الموقع كتابة أربعة سطور من الحوار ،بحٌث تنتهً بكلمة «نفٌس».
.2تجربة شركة كونفرز
أما حملة شركة كونفرز التً تسمح للزبابن بإرسال إعالنات من تصمٌمهم إلى موقع الشركة
 CONVERSEGALLERY.COMفقد حققت المراد منها .حٌث تلقت  1055اعالن،
عرضت الشركة بعضها على التلفزٌون ،وأثارت ضجة على الوٌب .وأوضح جون باتلر مدٌر
االبتكارات فً شركة «باتلر وشاٌن وسترن وشركاهم» وهً وكالة إعالن فً ساوسالٌتو بوالٌة
كالٌفورنٌا ،التً أعدت حملة اعالنات كونفرز ،أن مضمون اإلعالنات المقدمة من المطلعٌن
على الموقع تعمل إذا ما كانت متناسبة مع المنتج.
إال أن بعض الشركات األخرى التً أجرت تجارب فً هذا المجال فقد كانت اقل تسامحا مع
السخرٌة.
 .2تجربة شركة «ناٌكً»
ففً عام  0551طلب جوناه برتً طالب الدراسات العلٌا فً معهد ماساشوستس للتكنولوجٌا،

حذاء من شركة «ناٌكً» لألحذٌة علٌه عبارة ( SWEATSHOPتعنً بالعربٌة ورش العمل
ذات األجور المنخفضة وظروؾ العمل السٌبة) ،إال أن ناٌكً رفضت الطلب .وأصبحت رسابل
البرٌد االلٌكترونٌة بٌن بٌرتً وناٌكً ،عندما تسربت للصحافة ،مادة مثٌرة للؽاٌة.
 .1تجربة شركة بٌبسى كوال
وتجدر اإلشارة إلى أن العدٌد من الشركات تحذر من وضع إمكانٌات أبداعٌة فً ٌد المستهلك.
ففً اجتماع للجنة خالل الجلسة االفتتاحٌة للمؤتمر  00لمؤسسة أبحاث اإلعالنات ذكر دوان
هدسون الربٌس والمدٌر التنفٌذي لشركة بٌبسى كوال فً امٌركا الشمالٌة «من بٌن األسباب التً
تجعلنا نتخذ جانب الحذر هو التشوٌش بٌن اإلعالنات والمحتوى».
 .9تجارب عربٌة فً مجال التسوٌق واإلعالن الفٌروسً
تشٌر دراسات «جو جل -الشرق األوسط» إلى أن  02ملٌون عربً استخدموا االنترنت فً
العام  .0552أرقام ٌنظر إلٌها المعلنون بعٌون تلمع .لكنهم بالمقابلٌ ،شعرون بإرباك حٌن
ٌتعلق األمر بذابقة متصفح الشبكة ،وانؽماسه طوال الوقت فً التردد على مواقع تناقش
مواضٌع ال تهم اإلعالن ،مثل السٌاسة وقضاٌا أخرى.
وفً الوقت الذي ٌشٌر فٌه تقرٌر حدٌث لمنظمة (المبادرة العربٌة إلنترنت حر) ،إلى أن من بٌن
المواقع المبة األكثر شٌوعا فً العالم العربً ،هناك  15مواقع تختص بالجماعات الدٌنٌة ،فإن
الفرص أمام المعلنٌن فً وضع عالماتهم التجارٌة على شرابط براقة تجذب انتباه المتصفح تبدو
متضابلة ،ومحصورة فً مواقع معٌنةٌ ،ؽلب على جزء منها الطابع الترفٌهً وعلى الجزء
اآلخر الطابع اإلخباري المجرد من مواقؾ .إذ أن المعلنٌ ،مٌل عادة إلى عدم الربط بٌن منتجه
وبٌن الصبؽة السٌاسٌة أو العقابدٌة ،وٌحرص على عدم وضع عالمته التجارٌة تحت مجهر
الرقابة ،ولذلك قد ٌبدي مرونة ما فً تولٌؾ طرق إعالنٌة خاصة ،تستفٌد من شعبٌة تلك
المواقع ،لكنه ٌصطدم ،ؼالبا ،بواقع حجبها.
ففً المملكة العربٌة السعودٌة ،السوق األكثر جذبا للمعلن فً المنطقة العربٌة ،وصل عدد
المواقع المحجوبة إلى  055ألؾ موقع فً العام  ،0552بحسب التقرٌر ،ما دفع منظمة
«مراسلون بال حدود» ،إلى االحتجاج .وعلى الرؼم من أن  %11من عدد مستخدمً االنترنت
فً الخلٌج ٌتركزون فً دولتً السعودٌة واإلمارات حسب أرقام مركز (مدار لألبحاث والنشر)
الذي ٌتخذ من دبً مقرا له .فإن حجم اإلنفاق اإلعالنً المخصص من الشركات فً المنطقة لـ
«األون الٌن» ال ٌرقى إلى  %5 .03من حجم اإلنفاق اإلعالنً الكلً الذي قدره «بارك»
(المركز العربً للبحوث) بـ  0 .00ملٌار دوالر أمٌركً فً العام  ،0550استقطبت الصحؾ
النسبة األكبر منها ،تلتها المجالت ،فالتلفزٌون ،ثم اإلعالنات الخارجٌة والسٌنما والرادٌو الذي
ٌستقطب  %5 .2فقط من إجمالً اإلعالنات .ولم تلحظ تلك التقدٌرات نشاط إعالنات أل «أون
الٌن»( .إبراهٌم توتونجً  ، 0552، ،ص.) 1
وتفضل تلك الشركات ،فً العادة ،فٌما لو عقدت العزم على توظٌؾ بعض من أموالها فً
الدعاٌة االلكترونٌة ،اإلعالن على المواقع العالمٌة ،خصوصا إن كان لهذه الشركات نشاط
دولً .هكذا ،تعلن شركة (استثمار) اإلماراتٌة التً تدعم جهود حكومة دبً فً اقتناص
فرص استثمارٌة فً قطاعات العقارات والسٌاحة والترفٌه حول العالم ،على موقع مجلة (بز
نس وٌك) األمٌركٌة ،وكذلك على موقع مجلة (اٌكونومست) البرٌطانٌة.
وٌخسر اإلعالن اإللكترونً الكثٌر من فرصه لإلفادة ،لٌس فقط من الفرص اإلعالنٌة ،بل
ومن فرص «طفرة» االنترنت التً تعٌشها دول الخلٌج تحدٌدا .فمعدل النفاذ إلى االنترنت
فً دولة اإلمارات مثالً ٌصل إلى  %31وهو معدل ٌزٌد على متوسط معدالت النفاذ فً
دول أوروبا والذي ٌقدر بـ .%32
أما أرقام المشتركٌن فً خدمات االنترنت السرٌعة فقد حققت معدالت نمو قٌاسٌة ،تجاوزت

 %005بشكل عام ،إذ ارتفع عدد المشتركٌن من  013ألؾ مشترك فً ٌولٌو  0553إلى
 1 .1ملٌون مشترك فً ٌولٌو  ،0550بحسب دراسة لشركة «او أم دبً دٌجتال»
التسوٌقٌة المتخصصة فً دبً .كذلك سجلت اإلمارات أكبر نسبة نمو فً مجال اشتراكات
خدمات االنترنت السرٌع ،إذ وصلت إلى .%10 .9
ٌقول رودرٌك بهرنس ،خبٌر تسوٌقً فً شركة (باور براند) ،المخصصة بتفعٌل تأثٌر
العالمات التجارٌة فً دبً ،انه إلى «وقت قرٌب كان المعلن ٌتحاشى دس رسالته التجارٌة
فً بٌبة تخدم قضاٌا ذات طابع سٌاسً موجه أو إشكالً ،إال أن الفبة العمرٌة التً تتردد
على مثل هذه المواقع ،فً العادة ،هً شرٌحة مثالٌة بالنسبة إلى المعلن» . .ومن المعروؾ
أن  %20من سكان المنطقة العربٌة ٌتمتعون بمعدالت عمرٌة تقل عن  35سنة ،بٌنما
 %29من مستخدمً االنترنت فً الخلٌج أعمارهم تتراوح بٌن  10و 09سنة ،حسب
(مدار).
وٌعطً بهرنس مثاال آخر على التأثٌر السلبً لسٌاسات الحجب على «شهٌة» المعلن تجاه
مواقع االنترنت( :حٌن منعت إحدى البلدان العربٌة ،قبل عامٌن ،مواطنٌها من الوصول إلى
مواقع خدمات البرٌد االلكترونً مثل ٌاهو وهوتمٌل ومكتوب ،كان ذلك بهدؾ إجبار
المواطن على استخدام خدمات البرٌد االلكترونً التً تقدمها شركات التزوٌد المحلٌة والتً
تسهل مراقبتها .وٌضٌؾ «لذلك ،سٌكون من المنطقً أال ٌُقبل المعلنون على طرٌقة اإلعالن
بواسطة رسابل البرٌد االلكترونً أو استخدام إعالن محرك البحث».
وقد أرجعت مؤسسة االتصاالت سبب حجب مواقع البرٌد االلكترونً المجانٌة إلى المنافسة
التجارٌة حٌث إن المؤسسة لن تستفٌد مالٌا عند توقؾ المستخدم عن استعمال خدمات البرٌد
االلكترونً التً تقدمها ،وهو األمر الذي ٌعلق علٌه أحد مستخدمً االنترنت فً ذلك البلد
بالقول إن سبب الحجب هو عدم قدرة أصحاب القرار السٌاسً فً البلد على التسلٌم بفقدان
السٌطرة على المعطٌات واألفكار المختلفة التً تصل عبر االنترنت.
وكان من الطبٌعً مع التروٌج لهذه األفكار حول حظر مواقع البرٌد االلكترونً أن ٌدافع
أحد المواطنٌن عن هذا الحجب قابال إن موقعً  Hotmailو Yahooتراقبهم المخابرات
األمٌر كٌة ،أما ما سٌنجر  ICQفهو تابع للمخابرات اإلسرابٌلٌة التً تتجسس من خالله(!)،
بحسب ما تناقلته منتدٌات شبابٌة شابعة على االنترنت منها «شبابلك» .وٌسوق بهرنس
أرقاما تؤكد فكرته %0 :فقط من حجم اإلعالنات االلكترونٌة فً العالم العربً ٌذهب إلى
محركات البحث ،بٌنما أقل من  %05تذهب إلى اإلعالن عن طرٌق رسابل البرٌد
االلكترونً ،فٌما  %01من المعلنٌن ٌتجهون إلى «إعالن البانٌر» ،أي وضع شرٌط ٌروج
للعالمة التجارٌة على إحدى صفحات الموقع.
االستنتاجات والتوصٌات
االستنتاجات
------ٌ.1عد التسوٌق الفٌروسً ومن خالل ما طرح عنه فً هذا البحث من تاطٌر نظري مفتاحا
لنجاح العدٌد من األعمال التجارٌة وخاصة االلكترونٌة منها ،وال تستطٌع العدٌد من منظمات
األعمال ممارسة أعمالها ونشر منتجاتها وأفكارها وطرح خدماتها فً السوق االفتراضً على
المواقع بدون وجود التسوٌق الفٌروسً.
ٌ.0عد الهوتمٌل والبرٌد االلكترونً وبرامج المؤسسة الفرعٌة وؼرؾ الدردشة ونشرات
األخبار والمراهنات والزبابن من أهم األدوات واآلالت الربٌسة التً ٌعتمد علٌها التسوٌق
الفٌروسً فً ممارسة أعماله فً المواقع.
.3بٌن البحث بان االستراتٌجٌات التسوٌقٌة الفٌروسٌة أثبتت نجاحها فً العدٌد من المجاالت

التسوٌقٌة وباألخص المجاالت التروٌجٌة نظرا لسرعة انتشارها ووصولها إلى هدفها السوقً
والجمهور المستهدؾ بأقل كلفة ووقت وجهد.
.0بٌن البحث أٌضا بان استراتٌجٌة السحب أو الجذب هً االستراتٌجٌة المعمول بها على
االنترنٌت وفً مجال التسوٌق الفٌروسً وهذه االستراتٌجٌة قادرة على جذب اكبر عدد ممكن
من الزبابن المحتملٌن وتحوٌلهم إلى زبابن دابمٌن ٌتعاملون مع الموقع االلكترونً للشركة
وباستمرار.
.0تبٌن أٌضا بان نجاح عملٌة التسوٌق الفٌروسً قابم على أساس العالقات االجتماعٌة
لألشخاص وللزبابن واالتصال باآلخرٌن بثقة واستخدام الكلمة المنطوقة من الفم إلى الفم  ،وهذه
الجهود تحتاج إلى ثقة عالٌة بمن ٌقوم بنشر الرسالة الفٌروسٌة إلى اآلخرٌن بجانبها االٌجابً
ولٌس السلبً.
.2أثبتت التطبٌقات والتجارب العالمٌة فً مجال الحمالت الفٌروسٌة والتسوٌق الفٌروسً
نجاحها وبشكل فاعل حٌث أن التسوٌق التقلٌدي لم ٌعد له مجال ٌذكر ضمن ما ٌحدث من تطور
فً استخدام األدوات االبتكارٌة واإلبداعٌة وتطبٌقاتها على االنترنٌت فً هذا الوسط االفتراضً
المبتكر.
التوصٌات
----------.1ضرورة أن تنتبه الشركات إلى مفهوم وأهمٌة التسوٌق والحمالت الفٌروسٌة وما حققته من
نجاح فً مجاالت األعمال المختلفة وخاصة فً مجال األعمال االلكترونٌة والتجارة االلكترونٌة
واختصار فً الكلفة والجهد والوقت.
.0ضرورة التركٌز على مجموعة من الزبابن ذات الثقة العالٌة والذٌن ٌتم االعتماد علٌهم فً
نشر األفكار عن المنتجات والخدمات ضمن الحمالت التسوٌقٌة الفٌروسٌة ومن الذٌن لدٌهم
عالقات اجتماعٌة واسعة مع األصدقاء واألقارب والمعرؾ.
.3ضرورة التركٌز على استخدام أدوات التسوٌق الفٌروسً فً مجال الحمالت الفٌروسٌة
وتفعٌلها باستمرار والعمل على تقدٌم المحفزات إلى الزبابن ومن خالل هذه الحمالت لجذبهم
وتكرار زٌاراتهم إلى موقع الشركة االلكترونً.
.0ضرورة االستفادة من تجارب الدول المتقدمة والرابدة فً مجال التسوٌق الفٌروسً وما
حققته من نجاحات فً استخدام نوع االستراتٌجٌات التسوٌقٌة الموجهة إلى األسواق والزبابن
المستهدفٌن.
.0ضرورة أن تستعٌن منظماتنا بمفهوم التسوٌق والحمالت الفٌروسٌة واالستفادة من مزاٌاه فً
نشر األفكار التسوٌقٌة عن المنتجات والخدمات والمواقع االلكترونٌة ،الن العمل بالتسوٌق
التقلٌدي فً ظل هذه التؽٌرات السرٌعة أصبح أمرا لٌس بالسهل.
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