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 :عنوان
 ها و پیامدهای آن ، پیش شرطیبازاریابی ویروس

 

 :نام و مشخصات نویسندگان

  سمانه تاجیک
  مصطفی قاضی زاده
  معبود عباسزاده

 
 

 چکیده
این موضوع ممکن استت ا   . راد به دالیل مختلف تمایل دارند درباره درگیری ذهنی خود با محصوالت و خدمات صحبت کننداف

ستس  ایتن مکالمتات را بته ختانواده       . طریق مالکیت یا نیا  برای تسهیم تجارت خریدشان به منظور کمک بته دیرتران باشتد   
 یتک بته عنتوان   این فرایند ارتباطات دهان به دهان نامیده شده و . دهند ل میهای اجتماعی انتقا دوستان و دیرر افراد در شبکه

 ارتباطتات دهتان بته دهتان     یکتی الکترونشکل به عنوان  یروسیو یابیبا ار. شود می قدرتمند و با نفوذ ارتباط در نظر گرفته نوع
هدف این پژوهش  بررستی   .یرر استص داشخابه  یسرگرم یاانتقال اخبار  اطالعات و  یاآمده است و شامل اصل ارجاع و  یدپد

های ال م برای رسیدن به با اریابی ویروسی اثتربخش و در پتی آن شناستایی پیامتدهای موبتت و منفتی با اریتابی         پیش  مینه
 .ویروسی جهت استفاده و اجتناب ا  آنها است

 

 ای بازاریابی ویروسیهای بازاریابی ویروسی ، پیامده پیش شرط  ،بازاریابی ویروسی : کلمات کلیدی 

Keywords: viral marketing , preconditions of viral marketing ,outcomes of viral marketing 
 

 

 مقدمه

  عقاید  اعمال و تصمیمات یا خواه ضعیفباشد روابط اجتماعی آنها  خواه قوی . دیرران قرار دارند تأثیرافراد تحت 
ها و پیشنهادها هستند و  ل یا خدمت  افراد به دنبال توصیهدر  مان انتخاب محصو. دهد میقرار تأثیر آنها را تحت 

  اعتماد کنند شود میاحتمال بیشتری وجود دارد که به توصیه هایی که توسط دوستان و آشنایان قابل اعتمادشان 
(Jurvetson, 0222).  دهد میافزایش را حقیقت این است که این موضوع  شان  خرید افراد در محصوالت و خدمات .

تر ا  تبلیغات شخص ثالث به قدرتمند تواند میهای اجتماعی  در رسانه  به همین دلیل است که با رایابی ویروسی
رخ  یکه روش شفاه ی مان  یابیارتباطات با ار رریبا انواع د سهیدر مقا.   (Wang and Chang, 0202) تبدیل شود
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 یموبت  ارتباطات شفاه یارتباطات شفاه نسبت به. ردیگ یافراد  سرعت م نیآن ب میانتشار اطالعات و تقس  دهد یم
  یکنندگان ناراض درصد مصرف 02.( Solomon,0222:05) دافراد دار دگاهیبر رفتار و د یشتریب تأثیر  یمنف

. (Solomon, 0222: 020) کنند ینم یداریرا خر یمنف یشفاه با ارتباط  ریدرگ یها خدمات شرکت ایمحصوالت 
ثرتر  نافذتر و ؤم یا وهیش  یسنت یبا ارتباط شفاه سهیدر مقا  یروسیو یابیبا ار یعنی  ینترنتیا یشفاه ارتباط
خود  یاجتماع ی طهیخود را در ح یها دگاهیکنندگان  د مصرف رایمتمرکزتر است   یا وهیش وه یش نیا. است عتریسر
نوع ارتباط قادر است که به  نیا. کنند یهستند  مطرح م یشتریب نفوذ یکه در آن دارا( رهیدوستان  همکارن و غ)
 یبلکه حت( یسنت یشفاه یوهیمانند ش)خود  طیتنها در مح را نه تشیشود و موفق یشتریشنوندگان ب یدارا ج یتدر
 یارتباط شفاه یها وهیدر ش کهیماند  درحالیم کسانیهمچنان  ام یمفهوم پ. دهد شیافزا یو جهان یمل اسیدر مق
  .(Helm, 0222: 051) ردیقرار گ یریو سوگ یشخص یها مورد قضاوت توانسته یم امیپ  یسنت

های سنتی با اریابی ا  قبیل تبلیغات تلویزیونی   کنندگان در مقابل روشبا توجه به اینکه امرو ه اغلب مصرف
های جایرزین مانند دهند  بنابراین با اریابان دست به دامن استراتژیای و غیره ا  خود مقاومت نشان میرو نامه

کنندگان به ی ترغیب مصرفیلهوسه های اجتماعی موجود  ببا اریابی ویروسی ا  شبکه. اندبا اریابی ویروسی شده
بنابراین هدف . (Sweeney, 0221: 12)  کنندبرداری می بهرهمربوط به محصول  کردن دوستانشان در اطالعات سهیم 

ن آبا اریابی ویروسی جهت دستیابی به موفقیت در اجرای  یها و پیامدها ر شناسایی پیش شرطضپژوهش حا
 . باشد می

 
 پیشینه پژوهش

 بازاریابی ویروسی

با . اندهای اعصار خود بوده ثر ا  فناوریأهای با اریابی در طول تاریخ حیات خود به شدت متبا اریابی و استراتژی
های خاص خود را ایفا نموده است  و سعی با اریابی نیز نقش... ظهور دستراه چاپ  رادیو  تلویزیون  کامسیوتر و 

ظهور فناوری . به نحوی در راستای دستیابی به اهداف خود استفاده نمایدفناورانه نموده تا با استفاده ا  این ابزارهای 
های  طور کامل متحول نموده است  بسیاری ا  سا مانه های با اریابی را نیز بطالعات و سرعت رشد آن  استراتژیا

نمایند ای طراحی و تدوین میهای با اریابی خود را به گونهها  استراتژی این فناوری تأثیرتحت ... تولیدی  خدماتی و 
 .(0 :0215  اسفیدانی) وبی استفاده نمایندهای رقابتی حاصل ا  آن به نحو مطلتا ا  مزیت

ی اجتماعی همانند یک ویروس است  بدین معنی که ها رسانهها یا محتوا ا  طریق  با اریابی ویروسی انتشار پیام
ا  طریق افراد به  تواند میها موضوع کوچک را  که میلیون شود میبا اریابی ویروسی به عنوان نفوذ دیجیتالی نامیده 

همانند ویروس  ارتباطات ویروسی محدود به مر های جغرافیایی نیست و نسبتا در یک دوره . دیرران منتقل کند
 Van der Lans and Van) ای ا  جهان قابل انتقال است در هر جایی و هر مکانی و هر نقطه مانی کوتاه مدت 

Bruggen, 0200) . ویروسی توسط محققان مختلف استفاده شده است که عبارتند ا  استعاره ویروس در با اریابی: 
های اجتماعی برای افزایش آگاهی ا  برند ا  طریق  تکنیک با اریابی است که ا  شبکه با اریابی ویروسی نوعی

با اریابی ویروسی   .کند میفرایندهای پخش ویروس همانند پخش یک ویروس کامسیوتری یا ویروس انسانی استفاده 



 

ir.msaconf@infoir     .msaconf     

ی آن  سیوتری یا پزشکی است که در نتیجهی توانایی سریع گسترش یک پیام همانند یک ویروس کام دهنده نشان
 . -BEVERL, 020 : 0) (اند ار دادن یک پیام در میزبان مناسببا اریابان به دنبال قر

. باشد ها می شود  جدیدترین شکل ویروس نیز گفته می 5ای با اریابی ویروسی که بعضی اوقات به آن با اریابی شایعه
کنند  یرا به آنها اطالعات  های کامسیوتری و بیولوژیک  اغلب مردم ا  با اریابی ویروسی استقبال می برخالف ویروس
 دلیله باید توجه داشت که ب. دهد رو  بودن میدهد  و این مسأله به افراد احساس اجتماعی و به جدید ارائه می
 "یروسیو یابیبا ار" اصطالح. گیرد ی آن به سختی صورت میر مشکل با اریابی ویروسی  تحقیقات دربارهردیابی بسیا
وی با اریابی ویروسی را اینرونه تعریف . هات میل نیز هست خلق شد که ابداع کننده - 2جوستون ویتوسط است

با اریابی را برای دیرران ارسال کنند و پتانسیلی برای رشد هر استراتژی که افراد را تشویق کند تا یک پیام ": کند می
  ."  ارائه و نفوذ پیام فراهم آورد

با این وجود محققان دیرر دیدگاه محدودتری نسبت به با اریابی ویروسی دارند و بر این باور هستند که با اریابی 
گسترش می یابد   بنیان -بافت اینترنت های مردم است که در  خه الکترونیکی گسترش شفاهی توصیهویروسی نس

(Wilson, 0220: 0 5). های  دنبال استفاده ا  فرصت شبکه های با اریابی که به با اریابی ویروسی عبارتست ا  تکنیک
باشد و اینکار ا  طریق فرآیندی ویروسی  مارک تجاری میاجتماعی  برای افزایش تصاعدی در هوشیاری نسبت به 

با اریابی ویروسی ا  طریق شبکه اینترنت . باشد افتد می در مورد یک بیماری اپیدمیک اتفاق میشبیه به آنچه که 
برای تداوم انتقال  و کندا  افراد به سرعت دسترسی پیدا  تواند به تعداد بسیار  یادی کند و می بسیار مفید عمل می

با رقابت شدیدی  .کند محصول ایجاد  و آگاهی ا غات دهان به دهان موبت تبلی تاپیام با اریابی متکی به افراد است 
  مول باال تأثیرن مواجه هستند استراتژی با اریابی با هزینه کم و آهای تجارت الکترونیکی با  که امرو ه شرکت
 قرار دادن کاربران با نفوذ ایده پشت با اریابی ویروسی این است که با هدف. ار شمند باشد تواند میبا اریابی ویروسی 

یادی  درصد . نفوذی را فعال کنند "1 نجیره تعامل"های اجتماعی که دانه نامیده می شوند  ممکن است یک  شبکه
به وسیله تبلیغات  شود میهای ابتدایی پرداخت  انهتنها با صرف هزینه کمی که برای د تواند میا  شبکه اجتماعی 

ها و محصوالت  سایت توجه داشت که در مورد تمامی وبالبته باید  .(Bonchi al, 0200)دهان به دهان پیش رود 
ما کار با اریابی در  مینه فروش تراکتور را سایت  وب بعنوان موال اگر. توان ا  با اریابی ویروسی استفاده کرد نمی

 : Levinson & Levinson, 022)اد توان استفاده ا  تراکتور را به شکل ویروسی انجام د دهد  مسلماً نمی انجام می

 Kaikati)ی کاتیو کا یکاتیموال کا یبرا. دهد یرا پوشش م یمتعدد یابیبا ار یها حو ه  یروسیو یابیبا ار. (5 0-  0

& Kaikati, 022 : 2)یابیبا ار کهیدرحال. کنند یم یبند پنهان دسته یابیبا ار کیعنوان تکن به ی راروسیو یابی  با ار 
 مرتبط است یسنت یابیبا ار یو عناصر برندها غاتیبا تبل  یابیاست  با ار یا موضوع تا ه  یابیبا ار ی پنهان  در حو ه

(Dobele, Toleman, & Beverland, 0225: 0 2) .یها در حو ه  یروسیو یابیبا ار  یابینوظهور با ار لیس انیدر م 
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ارتباطات  ی است  حو ه سببا آن در تنا یروسیو یابیکه با ار یرریبزرگ د ی حو ه. دارد یجا یکیالکترون یابیبا ار
 کهیدرحال. (Welker, 0220: 2) دارد تأکیدآن  یروسیو اتیو خصوص امیبر گسترش پ کردیرو نیا. باشد یم یابیبا ار

 نیا یروسیو یابیهدف ارتباطات با ار دهد  یکننده را مخاطب قرار م مصرف ماًیمستق  یابیدر با ار یارتباطات سنت
را انتقال  ها امیپ  یمنبع اصل یریکنندگان  بدون درگ و مصرف انیآن مشتر درکند که  جادیرا ا یطیاست که مح

بر  تواند یکنندگان  م مصرف یها دگاهیو د ها شیگرا ها  افتیبا نفوذ بر در نیهمچن یروسیو یابیبا ار ن یبنابرا. دهند
 و  یدیبه عنوان عنصر کل هورظ یبالقوه برا ییتوانا یروسیو یابیبا ار نیهمچن. اثر برذارد زیرفتار مصرف کننده ن

 یشفاه ی وهیهمان ش  یروسیارتباطات و ییربنایوجود  اصل   نیبا ا. شرکت را دارد کی یتجار عاتیترف بیترک
 .(   :Kirby & Marsden, 0222) تآسان شده اس نترنت یکه اکنون توسط ااست  «یسنت»

  

 :ویروسی اثربخشپیش شرط های الزم برای بازاریابی 

 : عوامل شخصی ( الف

این . شاره داردثق پذیری ادراک شده ا  منبع پیام اؤاعتبار منبع پیام به تخصص   عینیت یا م:  پیام اعتبار (0
که فرستنده شایسته است و تمایل دارد اطالعات  شود میمصرف کننده مربوط خصوصیت به باورهای 

دی یک منبع معتبر  مانی که مصرف کننده اطالعات  یا. مهمی برای ار یابی محصوالت جایرزین ارائه دهد
  ن شکل نررفته باشد ترغیب کننده استآای درباره  در مورد محصول ندارد یا عقیده

(Solomon,0222:0 2)  .نشان و دارد اعتماد آن ی فرستنده به ی پیام گیرنده مقدار چه اینکه یعنی 

 : ا  عبارتند است که مجموعه  یر سه دارای پیام اعتبار. فرستنده است مورد در گیرنده فکر طر  ی دهنده

 پیام ی فرستنده به نسبت پیام ی گیرنده که است و پذیرشی اعتماد میزان ی دهنده نشان  :اعتماد قابلیت 

 /داشتن اتکا قابلیت صادق نبودن / داشتن بودن صداقت اطمینان غیر قابل / اطمینان قابل شامل که دارد
 .است خلوص عدم / بودن لصاخبودن   اتکا قابل غیر

 شامل که دارد محصول به نسبت پیام ی فرستنده که است تخصصی دانش ی دهنده نشان  :تخصص 
 صالحیت بودن  پذیر دانش غیر /پذیر دانش بودن  تجربی غیر /تجربی   پیام بودن تخصصی عدم / تخصصی

 .است بودن صالحیت فاقد /داشتن
 استفاده خدمات یا و محصول ا  تادارد  پیام ی هگیرندجذب  برای پیام ی فرستنده توانایی به اشاره :جذابیت 

 .(Wu & Wang 0200,)  کند
 

ئوری استفاده روشن ا  ت. است احساسات یک قسمت مهم در فرایند پاسخرویی:  جذابیت احساسی پیام (0
 های دریافت کننده  در  مانی که در معرض تبلیغات است  بهبود می بخشد احساسی درک ما را ا  فعالیت
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(Soderlund,0222: 1)  .را پیام این تا برذارد تاثیر افراد بر بتواند اینکه برای ویروسی پیام کلی صورت به 
 :ا  عبارتند که باشد احساس نوع شش حاوی تواند می کنند ارسال دیرران برای را آن و بسذیرند

 انتظار قابل غیر تیخدم یا محصول یک موال. باشد انتظار قابل غیر چیزی که شود می ایجاد  مانی : تعجب 

 .شود می فرد حیرت و  گیجی سردرگمی آن ی نتیجه که باشد
  شود می فرد خوشحالی باعث که کنیم پیدا دست هدفی یک به بتوانیم که  مانی :( شادی )سرور. 
 یا احساس است مانده ناکام هدفی به رسیدن در احساس کند فرد که آید می وجوده ب  مانی  :غمرینی 

 .)  ( Dobele and Vanhamme, 022باشد داشته شکستری دل و افسردگی
  و اوضاع است کردن مرتب برای شخص قدرت ا  ناشی که فرد یک به دهنده آ ار پاسخ :(خشم)عصبانیت 

 تنش عضالنی یا چهره رنگ یریتغ خون  فشار افزایش به منجر خشم. دارد خود با را ناعادالنه برخورد نوعی

 .شود می
 بدون تغییرات نررش یا رفتار مصرف کننده ایجاد  تواند میای که  جذابیت ترس  بر پیامدهای منفی :ستر

 که کند را احساس تهدید نوعی فرد که افتد می اتفاق  مانی.  (Solomon,0222:000) دارد تأکیدشود  

 .شود می عضالنی های تنش و خوری خود درونی  آرامش نداشتن به منجر
 هلل حبیب(دهد می آ ار را او یا است تهدید او برای کند چیزی احساس فرد که شود می ایجاد  مانی :تنفر 

 .(0210 جعفریانی حسن   دعایی
ا  آورند اما تمایل ندارند  ه دست میاطالعات را ا  منابع شخصی ب کنندگان مصرفاگر چه :  0رهبری عقیده (2

هر کسی برای خرید مشورت بریرند  بلکه ا  کسانی که در آن حو ه تخصص دارند و پیشنهادهای مناسب 
ی برخی  شناسد که دانش قابل قبولی دربارههر کسی افرادی را می . استفاده خواهند کرد دهند می

این افراد را رهبران عقیده . داد بهتری نسبت به سایر افراد بدهد پیشنهتوان محصوالت دارد و در آن حو ه می
رهبران عقیده به دالیل . برذارد تأثیربر نررش و رفتار افراد  تواند میرهبر عقیده کسی است که . نامند یم

 : یر منابع اطالعاتی ار شمندی در اختیار دارند 

 ی فنی دارند و به علت قدرت تخصص می توانند افراد را متقاعد کنندآنها شایستر . 

  آنها اطالعات مربوط به محصول را به روش غیر متعصبانه  ترکیب و ار یابی کرده  و بنابراین دارای
 .قدرت دانش هستند

 شندفعال باشند و با دیرر جوامع ارتباط نزدیکی داشته با نها تمایل دارند که ا  نظر اجتماعیآ. 

 هایشان شبیه باشند به همین دلیل دارای  در باورها و ار ش کنندگان مصرفا آنها تمایل دارند ب
 .قدرت مرجعیت هستند

 رهبران عقیده اولین کسانی هستند که محصوالت جدید را می خرند بنابراین آنها ریسک پذیرند 

(Solomon,0222:2  ). 

                                                           
 
 Opinion leader  
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و اینرونه تفسیرها یا  دهد میهای تبلیغاتی را شکل  پیام افراد معانیمفروضات پیشین  : ادراکات قبلی  ( 
بدین معنی که ما تمایل . شود میای ا  باورها و احساسات ناشی  روضات ا  الروهای ذهنی یا مجموعهمف

ن کننده اساسی کنیم و الروی ذهنی ما عامل تعیی بندی را بر اساس ویژگی های مشترک گروهداریم اشیاء 
 . ( Solomon,0222:2) و ار یابی در هر  مانی استدر چرونری انتخاب 

ا   تواند میاین ویژگی . جذابیت منبع پیام به ار ش اجتماعی ادراک شده منبع اشاره دارد:  جذابیت منبع پیام (5
 شود ظاهر فیزیکی فرد  شخصیت  جایراه اجتماعی یا مشابهت او با دریافت کننده پیام ناشی 

(Solomon,0222:0 2). 

 :های  یر باشد   اریابی ویروسی باید دارای ویژگیپیام بایک  :ماهیت پیام (ب

  ؛سرگرم کننده (0

 ؤیت؛متصل به یک محصول قابل ر  (0

  ؛گیری شده به خوبی هدف  (2

 ؛مرتبط با منابع معتبر  ( 

  ( Dobele, Angela and  Toleman David, 00 )ترکیب کننده فناوری ( 

 زمان ارسال پیام ( ج
ها درگیر کردن خلق و خوی  ز اهمیت است چرا که در برخی  ماندرک سیال بودن پیام برای با اریابان بسیار حائ 

ساس میزان احتمالی های  مانی را بر ا توانیم طبقه می. های دیرر دارد ننده احتمال بیشتری نسبت به  مانمصرف ک
 :ندی کنیمب طبقه کنند میا اریابی را دریافت های ب که افراد پیام

  نقدر در یک پیام درگیر است که به هیچ چیز دیرری توجه آدرحالت سیال مصرف کننده :  مان جاری
 .کند مین
  ی یک شغل مهم مول تولد یا مصاحبه دهد میی خاصی که رویدادهای خاص روی ها  مان:  مان موقعیتی. 
  ی جلب توجه کسی  مان مناسبی براکنیم و   مانی که بر اساس ساعت کار می(: فرجه) مان ضرب العجل

 .نیست
  در طول این  مان به احتمال  یاد به پیام و تبلیغات توجه بیشتری خواهیم کرد:  مان تفریح. 
  انتظار انتظار کشیدن برای روی دادن یک مورد مول نشستن در اتاق :کشتن  مان(Solomon,0222:202)  

 

 

 عوامل روان نگاری ( د
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کنند  آنها لنز قدرتمندی  میوقتی با اریابان متغیرهای شخصیتی را با دانش درباره ترجیحات سبک  ندگی ترکیب 
ت که شامل استفاده ا  های مصرف کننده تمرکز کنند  این ابزار به روان نراری مشهور اس توانند بر بخش دارند که می
بندی با ار بر اساس عالیق  برای تعیین چرونری تقسیم....ی و شناسی  جامعه شناسی  انسان شناسعوامل روان 

  ایدئولوژی و نررش یا استفاده ا  ی محصول  شخص گیری خاص درباره های خاص و دالیل آنها برای تصمیم گروه
با اریابی ویروسی  ار ش  مبار ات تبلیغاتیدر  کا اکیوا بر طبق تحقیقات. ( Solomon,0202:05)باشد میرسانه 
بر این تفکر است که این بینش مبتنی . کنندگان هستند برای مصرف اصلی ار شگرایانه و ار ش سرگرمی  ابعاد  هدف
منافع  و جویانه  لذت مزایای: ورند آ ه دست میبمشارکت در پیشبرد فروش  مزیت رادو نوع  کنندگان مصرف
 (. Pescher & Reichhart,0202) گرایانه فایده

صورت داوطلبانه ه ب کنندگان مصرف. توانند با ار ش سرگرمی مرتبط باشند بوده و میذاتی اصوال  جویانه لذتمنافع 
 تأثیرپیرو  .شود مینها به عنوان نقطه مرجع کسب آتعامل  با دوستان با نشان دادن  مشارکت داشته  و ار ش ا 

گرایانه پیش بینی  کردند که ار ش هدفگرایانه در جوامع مجا ی شبکه محور تجزیه و تحلیل و عنوان  ار ش هدف
حقیقات پیشین تبا توجه به . کننده هویت اجتماعی بوده و عامل کلیدی برای مشارکت افراد در جوامع مجا ی است

 کنندگان مصرفمستقیم و قابل توجهی بر نررش  تأثیرگرایانه  در حو ه با اریابی ویروسی عنوان شد که ار ش هدف
 نیتکه عامل سرگرمی بر  ن استآالعات قبلی حاکی ا  یافته های یکی ا  مط .روسی داردنسبت به با اریابی وی

در های اوکا اکی  طبق یافته. (Palka, Pousttchi, and Wiedemann, 0220)دارد تأثیرموبایل تبلیغات استفاده 
و بر  تبلیغاتکننده ا   دریافتش سرگرمی مستقیما بر نررش ار با اریابی ویروسی ا  طریق موبایل  مبار ات تبلیغاتی

گرایانه که ابزراری  منافع فایده. گذارد می تأثیربا اریابی ویروسی موبایل  تبلیغاتقصد دریافت کننده برای مشارکت در 
گرایانه را در  اثر ار ش فایده. (Okazaki, 0221)  گرایانه مرتبط باشند هدفتوانند با ار ش    میو کارکردی هستند 

بینی کننده  گرایانه پیش اند که ار ش فایده هاند و دریافت محور تجزیه و تحلیل کرده -ینترنتمجا ی ا های انجمن
 .های مجا ی است افراد به منظور مشارکت در انجمن هویت اجتماعی و کلیدی برای برانریختن

 سنجی گروه (ه

تتا بته صتورت     دهتد  متی الروهای ارتباطات میان اعضای گروه را پیریری کرده و این امکان را به محققان  سنجی گروه
ای درک بهتتر رفتتار ارجتاعی و    ا  تجزیه و تحلیل گتروه بتر  . سیستماتیک تعامالت میان اعضای گروه را بررسی کنند

  استتتفاده جامعتتهافتتراد در یتتک  یتتابی نقتتاط قتتوت و ضتتعف بتتر استتاس چرتتونری پختتش شتتهرت          مکتتان
 یتادی بتر پتذیرش آرای دیرتران      تأثیرشدت استفاده ا  یک شبکه اجتماعی احتماال . (Solomon,0202:  0)شود می

هتای اجتمتاعی    تماال در با اریتابی ا  طریتق شتبکه   با شدت استفاده بیشتر اح کنندگان مصرفبنابراین   خواهد داشت
 . (Pescher & Reichhart, 0202)مشارکت فعالی خواهند داشت
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  اخالقیات( و

گیرد و بر پایته ایتن    ای مذهبی و تعالیم معنوی نشئت میه مو ههایی است که ا  آ ا  اصول و ار ش ای اخالق مجموعه 
فتترد رفتتتار و اعمتتال ختتود را کنتتترل و هتتدایت کتترده  دربتتاره رفتتتار دیرتتران نیتتز قضتتاوت        هتتا اصتتول و ار ش

هتای   های جدید و در پی افزایش رویته  مرام با پیشرفت رو  افزون فناوریدر جوامع امرو ی ه . ( 021علمی )کند می
هتای مهتم با اریتابی ویروستی      یکی ا  پتیش شترط   تواند میغیر اخالقی و سوءاستفاده های اخالقی   عنصر اخالقیات 

 . باشد

 :خالقیات را می توان در دو دسته ی  یر طبقه بندی کردا

  :شامل  و دریافت کننده پیامشخصیتی فرستنده -اخالقی ویژگی های( الف

 :حریم خصوصی و امنیت اطالعات  .0

امنیت ( 0220)را به حفاظت ا  اطالعات و کینگ و همکاران  "02امنیت اطالعات "( 0220)مایواد و ساگلین 
راسل  .( 021  اسدی) های غیر مجا  تعریف کرده اند رساندن خطر افشای اطالعات در بخشاطالعات را به حداقل 

آن فرد   در حو ه حریم خصوصی ا  شخص را در اختیار داشته باشد تعیین اینکه چه کسی چه اطالعاتی(0225)
 .(0212شهریاری ) داند می

  :(پاسخرویی و کنترل)مسئولیت اخالقی .0

  ها  مانارتباطات بین افراد و سادر حو ه . نها اشاره داردآمسئولیت پذیری اغلب به نوعی به ارتباط بین افراد و محیط 
 .(0212ابزری و یزدان شناس ) گویی داللت دارد؛ پاسخی که چیزی بیش ا  فرافکنی است ئولیت پذیری بر پاسخمس

 :دسترسی مجا  و غیر مجا  به اطالعات  .2

ماننتد  عنتاوینی  )ستا ی دسترستی  تعریتف اطالعتات قبتیح     سی مجا  و غیر مجا   موارد محدوددر حو ه مالک دستر
هتای جنستی ا  کودکتان و  نتان و تترویج         سوء استفاده(مبتذل و موهن که تا حدودی مفاهیمی چالش برانریز است

هتای مربتوط بته     جترم  – شود میکه اکنون در غرب بسیار جدی دنبال و جرم محسوب  –تبعیض نژادی یا جنسیتی 
های غیتر مجتا  و ارتقتای اطالعتات بتا       ی دسترسینی آنها  آمو ش و یادگیردسترسی غیر مجا  و تعیین مجا ات قانو

 .(0212شهریاری )نی بر مباحث ار شی و اخالقی است که همه مبت شود میدسترسی غیر مجا  تعریف 

  :عدالت و انصاف  . 
                                                           
 0

 Information security 
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پیروی  "برنده  –برنده  "هر تاجری باید منافع طرف مقابل یا شریک تجاری خود را در نظر داشته باشد و ا  روش 
 .( 021علمی ) کند

 :مالکیت فکری  .5

ه  ماکیت فکری را حقتوق  ا  مالکیت فکری یا معنوی ارائه کرد (WIPO)تعریفی که سا مان جهانی مالکیت فکریطبق 
دستت   ه  ادبتی  هنتری و غیتره بت    یی ا  قبیتل صتنعتی  علمتی   هتا   مینته داند که افراد به واسطه فعالیت در  قانونی می

 .آوردند می

 :شاملمحصولویروسیشدهمربوطبهویژگیهای(ب

 :صحت و کیفیت محتوای اطالعات  .0

به تعبیر دیرر  ا  بین بردن ار ش  . آلودگی اطالعات به معنای اخص آن  یعنی آلودن اطالعات درست به نادرست
 .(0 02نورو ی )رست را آلودگی اطالعات می گویندکیفیت  صحت و محتوای اطالعات بر اثر دخالت اطالعات ناد

 (ار ش رفاه اجتماعی) یان بار نبودن محصول و خدمت  .0

د هایی را که سالمت محیط  یست و افراد را به خطر می اندا نتد  محتدو   اند کاربرد مواد یا انجام فعالیت ها مکلف دولت
مین أتت  کننتدگان  مصرفسالمت  آنهای اخالقی مرتبط با اقتصاد  ایجاد فضایی که دردر تمام رهنمود. یا ممنوع کنند
 .( 021علمی )قرار گرفته است تأکیدشود مورد 

   راهکارهای رفع یا کاهش چالش های اخالقی در بازاریابی ویروسی

اخالقی باشتد کته   های  ه وجود آمدن چالشمانعی برای ب تواند میتربیت و رشد اخالقی افراد : تربیت و رشد اخالق (0
 : شود میدر  یر به مواردی اشاره 

  مراحتل رشتد   : رد  یر هستتند  خالقی فردی اثر می گذارد  شامل موااعواملی که بر رفتار : عوامل شخصی
ختانی جزنتی و   ) نیهای شخصی  آثار خانوادگی  آثار همکاران و تجربیات  ندگا اخالقی  اخالقیات و ار ش

  .(0212داور 

  تالش برای گسترش اطالعات خود بستر اصلی آمو ش  خرد آدمی است که همواره در : آمو ش و پرورش
ارهتای اخالقتی   و هنج هتا  ار شو در بخش پرورش نیز باید  کند میا  جهان بیرون است که در آن  ندگی 

در  .(0202خاقانی اصتفهانی  ) های نو انتقال دهند و ا  این طریق آنان را تربیت کنند آن جامعه را به نسل
  .مانع چالش های اخالقی در جامعه شود تواند مید  درستی صورت گیربه نتیجه اگر آمو ش و پرورش 
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 .ای و معیارهای آن استت  برای مطالعه و بررسی اخالق حرفه فقه اسالمی یکی ا  منابع غنی و مهم: اندیشه اسالمی (0
گفتتار  کتردار  افکتار و احساستات ختود معیارهتا و       اند در رفتتار    م دین مبین اسالم  مسلمانان موظفاساس تعالیبر 
ها این موضوع را بررستی کترده استت کته در      امی جنبهاسالم ا  تم .( 021علمی ) ی اخالقی را رعایت کنندها ار ش

 :شود میاینجا تنها به برخی موارد اشاره 

  و در فقته شتیعه آمتده    کنتد  متی داری طرف«آگاهی دادن به خریدار»مفهوم نظام اخالقی اسالم ا  : عدالت 
 های ایمان کامل شخص و خیرخواهی نسبت به برادر دینی ختود استت   شانهاست که گفتن عیب کاال  ا  ن

دارد و  تأکیدآید که اسالم بر عدالت و انصاف  ا  قوانین اسالم این نکته بر می .(0212خانی جزنی و داور  )
وشتد  ربف  های مطلوب است دارای برخی ویژگی کند میبر اساس فقه شیعه  اگر فردی محصولی را که ادعا 

 .هایی باشد  خریدار مخیر است که معامله را فسخ کند محصول فاقد چنین ویژگیو 

 های اقتصتادی   احکام و قوانین مربوط به فعالیت اصل توحید   یربنای تمام معارف اسالمی ا  جمله: توحید
در  لای عمل کرد که ایتن اصت   ید خدا را در نظر داشت و به گونهبنابراین قبل ا  هر چیز با. و تجارت است

 .(0200حسینی و عیدی ) ها و خدا تجلی یابد روابط انسان با طبیعت  انسان

  دو پایته اساستی    ی برای اخوت استت کته در کنتار عتدل    در عرصه اقتصاد نیز احسان  نماد بار :احسان  
ز پرهیت : های اقتصادی عبارتند ا   برخی ا  مصادیق احسان در آمو ه. کند میریزی  ی اخالقی را پیها ار ش
ای پتذیرش تقاضت   گیری در معامله  فروش کتاالی مرغتوب    خواهی در موارد خاص  گذشت و آسانا  سود

 .(همان) فسخ معامله  مهربانی  تواضع و حسن کار

  عدم کسب سود ا  راه حرام و پرهیز ا  اجحاف. 

  رستیدن بته    غیر خدا و اطاعت ا  خداوند برای ا  دیدگاه اسالم آ اد بودن به مفهوم عدم اطاعت ا : آ ادی
 .(0202 ینی حس ) ا  این رو آ ادی همراه با مسئولیت است. مقام عبودیت خداوند ال م است

 پیامدهای مثبت و منفی بازاریابی ویروسی

 یروسیو یابیبازارپیامدهای مثبت ( الف
 عمده  تبلیغاتی های جبهه یا بر های هزینه  نامه توصیه برخالف تبلیغات  حاوی الکترونیکی های پیام فرستادن عمل

 تمایل پیام  فرستندگان .میشود بررسی کنندگان دریافت توسط بیشتری میل با محتمال نتیجه  در و است داوطلبانه

 به نسبت لذا  و دارند مشابه عالیق همکارانشان و خانواده اعضای دوستان  ا  کدامیک با بدانند که دارند  یادی

 حقیقت در دیرران  به تجاری پیغام ارسال با افراد. هستند مندتر عالقه ثرترؤم گیری هدف همچنین و پیام خواندن
 .شود می تحمیل شرکت به کمی بسیار هزینه یعنی عمال گیرند  می عهده به را تجاری نام پیغام فرستادن هزینه
(Dobele Angela,0225 ). 
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 ماشین به مشترکان و مشتریان اینترنتی ی شبکه تبدیل با و ندارد محصول برند ارتقای جز هدفی ویروسی با اریابی
  .(Watts  022)دهد می قرار همران دید معرض را در شرکت کند  پخش می دهان به دهان را خبرها که عظیمی
 توان یاست که م نیا ی شده است  نشانه یروسیو یابیبه با ار تیریمد اتیو ادب وتریکه در کامس یشیرو به افزا توجه
با  سهیاست که در مقا نیا یروسیو یابیا  منافع مهم با ار یکی. دست آورده ب یمنافع قابل توجه یروسیو یابیا  با ار
 ررید یمنفعت اصل. دارد ینسبتاً کمتری  نهیهز  یابیبا ار ییاجرا یها و برنامه غاتیتبل رریمتعدد د یها صورت
با  ها امیهمانرونه که پ یروسیو یابیموال  با ار یبرا: انتشار موبت آن مرتبط است اتیبه خصوص  یروسیو یابیبا ار

 تواند یم عیانتشار سر نیا. ن برسدیبه دست مخاطب یظرف مدت کوتاه تواند یم  ابندی یگسترش م یسرعت تصاعد
حال  عالوه بر نکات موبت  نیدر ع. باال ببرد یشده را تا حد قابل توجه یابیبا ار یکاال ایخدمات  رشیسرعت پذ

 یابیبا ار یها وهیش نیا  نافذتر یکیکه  کند یانتقال دوست به دوست استفاده م یوهیا  ش یابیو انتشار  با ار یمال
 یو قانون یبر مسائل شخص ستند یناخواسته ن ررید ها امیکه پ لیدل نیبه ا وه یش نیدر ا. است ابانیبا ار یموجود برا
 زیامکان را ن نیا یروسیو یابیبا ار ن یهمچن. شوند ینم یتلق 00هر نامهبه عنوان  ررید ها امیپ نینابراو ب کند یغلبه م
  کنند یم دایپ یدسترس یمتعدد نیبه مخاطب یاجتماع یبرخوردها قیا  طر ابانیبا ار کهیکه  مان کند یفراهم م
نکات مذکور در باال را . مند شوند ثر خود بهرهؤم یریگ ا  هدف بتوانندرا به خود جذب کنند و  یقابل توجه نیمخاطب
 نیا. به مخاطب دنیسرعت انتشار  انتقال دوست به دوست و رس  یمال: کرد یبند در چهار دسته طبقه توان یم

 .(Woerndl, Papagiannidis, Bourlakis, & Li, 0221:   - 1) نشان داده شده است 0شماره در جدول  یبند طبقه
 یروسیو یابیبازارپیامدهای منفی ( ب

 ابانیوجود دارد که با ار زین یمخاطرات یروسیو یابیبا ار یها در برنامه  یروسیو یابیبا ارعالوه بر منافع قابل توجه 
: است یروسیو یابیبا ار ییاجرا یها مخاطره  عدم کنترل بر برنامه نیاحتماالً بزرگتر. با آنها مواجه شوند دیبا

ممکن است  یحت ام یپ کنندگان افتیدر. و مفهوم مورد انتقال ندارند امیپکنترل گسترش  یبرا یا لهیها وس سا مان
 .(  : Kaikati and Kaikati, 022)کنند  یتلق هر نامهرا  امیپ
بودن ممکن  یمنف. شود یم جادیا یروسیو ییاجرا ی برنامه کیا   یا بالقوه یمنف تأثیر  یعدم کنترل نیوجود چن با

ا   یمنف یریمسئله منجر به تصو نیرخ دهد و احتمال دارد که ا ندیناخوشا یو انتقال شفاه ی ن پ  قیاست ا  طر
سا مان و خدمات و محصوالتش  منفور شدن  ینامطلوب برا یشهرت جادیمحصول  ا ایخدمات   شدن میبرند  تحر کی
کنندگان  مصرفممکن است که  رایاست   یررید ی مخاطره امیپانتقال  یکننده برا به مصرف یوابستر .شود رهیو غ

 یابیبا ار ییاجرا یها موجود در مورد برنامه ی مخاطره نیآخر. شوند رردانیسا مان رو یبرا یروسیو امیا  انتقال پ
 اند  مورد کنندگان ممکن است احساس کنند استومار شده مصرف .است یاخالق یعدم وجود استانداردها  یروسیو
 شانیخصوص میبه حر یروسیو یها امیاند و احتمال دارد که احساس کنند پ خورده بیفراند   استفاده قرار گرفته سوء

 .(Phelps, Lewis, Mobilio, Perry & Raman, 022 : 222-225)تعرض کرده است 
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عوامل شامل ی ال م برای موفقیت در با اریابی ویروسی در شش عامل ها  مینهبا توجه به مرور ادبیات تحقیق  پیش 
و اخالقیات که هر کدام دارای عوامل  سنجی گروهنراری  عوامل  مل روانشخصی  ماهیت پیام   مان ارسال پیام  عوا

یروسی و شناسایی و طبقه بندی گردید  همچنین پیامدهای موبت و منفی ناشی ا  با اریابی باشد ی میفرعی مختلف
هدف این تحقیق صرفا بررسی مرور ادبیات  .اند خالصه شده 0این عوامل در شکل . هم در دو طبقه کلی مطرح شد

بنابراین تحقیق به . بندی یک نوع رویکرد جدیدی است عوامل کلیدی است که به لحاظ طبقهنظری و شناسایی 
 این طلبد که هر کدام ا  روسی است رسیده است و میریابی ویهدف خود که ایجاد  مینه ال م برای موفقیت در با ا
آنها بر با اریابی ویروسی به صورت تحقیقات کمی مورد  تأثیرطبقات به صورت مجزا ارتباطشان با سایر طبقات و 

 .بررسی قرار گیرد
 

 
 پیش شرط ها و پیامدهای بازاریابی ویروسی:   شکل

 

 

:پیامدهای مثبت شامل  

 برند ارتقای -

 برند از آگاهی -
 پایین های هزینه -
 باال انتشار سرعت -
 دوست به دوست انتقال -
 بیشتر مخاطبان به راحتر دستیابی -
 کنندگان مصرف ترغیب -
 موثر هدفگیری -
 تمایل بیشتر به دریافت -

 

:پیامدهای منفی شامل  

 عدم کنترل -
 وابستگی به مصرف کنندگان -
 تاثیرات منفی بالقوه -
عدم وجود استانداردهای اخالقی و  -

 قانونی

 بازاریابی ویروسی

:پیش شرط ها  

عوامل شخصی -  

ماهیت پیام -  

زمان ارسال پیام -  

عوامل روان نگاری -  

عوامل گروه سنجی -  

اخالقیات -  
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