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 چکیده

امررروزه بررا دسترسرری رمرروم مررردم برره اینترنررت و اسررتلاده از ایررن کانرراخ ارت ررا ی ت رردی  برره ب رر     

در سراسررر دنیررا برره  ررور معمرروخ از اینترنررت برررای پیرردا کررردن . جداناپررریری از بازاریررابی شررده اسررت

وه ایری  ایرن امرر شررکت هرا را موهری بره یرافتن شری        . محصوالت و دیگرر دردمات اسرتلاده مری کننرد     

م تکرانرره در جهررت پاسرر گویی برره دردواسررت هررای مشررتریان و ایجرراد رونرردی مرروثر بررر وفرراداری     

مشتریان نموده اسرت کره از اهرو روا هرای جدیرد و مروثر بازاریرابی مری تروان بره بازاریرابی ویروسری             

اشرراره نمررود، کرره در پن یررب پیررام ت طیررراتی توسررت رسررانه هررای م تطرری ماننررد ایمیرر ، و  سررایت، و 

 561تح یررح حا ررر متشررک  از . تررازگی تطگرررام از ش صرری برره شرر ق دیگررر منت رر  مرری شررود   برره

مری   5931نمونه در جامعره پمراری دانشرجویان دانشرگاه پیرام نرور واحردری نیمره دوم سراخ تحصریطی          

تح یررح از لحرراف هرردر کرراربردی اسررت و از پرسشررنامه در جهررت گرررد پوری ا  رررات         . باشررد

، و پزمررون هررای  spssوتحطیرر  پمرراری از  ریررح نرررم افررهار    شرریوه تجهیرره  . اسررتلاده شررده اسررت  

در نهایررت روابررت معنرراداری  . کولمرروگرور اسررمیرنور و هم سررتگی اسررتیرمن اسررتلاده شررده اسررت   

 .میان تمامی فر یات در نظر گرفته شده در تح یح مشاهده گردید

 

 

 نور، دانشگاه پیام بازاریابی ویروسی، اینترنت، وفاداری مشتری :واژگان کطیدی
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 م دمه

. بازاریابی ویروسی به معنرای رر ره ی تسرهی تی بطرور مجرانی و دادن اجرازه بره افرراد بررای انت راخ پن بره دیگرران اسرت             

م صررود ایررطی از بازاریررابی ویروسرری، پراکنرردگی پیررام میرران مررردم برره هررر تعررداد ممکررن اسررت، برردون پنکرره پررولی برررای   

بازاریررابی ماننررد ویرررور دررود را تکنیررر مرری کنررد و مشررتری تکنیرکننررده پن   در واقررا ایررن نررو  . ت طیرررات مصرررر شررود

رطرت نامگرراری ایرن شریوه از بازاریرابی بره بازاریرابی ویروسری، بره دلیر  نحروه رمر               .(5931روض پرور و سررداری،   )است

 (.5939, محمدی)پن در گسترا حضور و نلوذ دود در بین کاربران اینترنتی همانند یب ویرور است

ریرابی ویروسرری کره بعضرری اوقررات بره پن بازاریررابی شررایعه ای نیره گلترره مرری شرود، جدیرردترین شررک  ویررور هررا مرری       بازا

برد ر ویرور هرای کرامتیوتری و بیولوژیرب، ا طرد مرردم از بازاریرابی ویروسری اسرت  اخ مری کننرد، زیررا بره پنران              . باشد

رروض پرور و سررداری،    )مراری و بره روز برودن مری دهرد     ا  رات جدید ارائه می دهد و ایرن مسراله بره  افرراد احسرار اجت     

بازاریرابی ویروسری برا ت ردی  شر که اینترنتری مشرتریان و مشرترکان بره ماشرین رظیمری کره د رهرا را دهران برره                .(5931

پیرام ت طیرری یرب شررکت برا اسرتلاده از تر یرد        . دهان پ   می کننرد، شررکت را در معررض دیرد همره قررار مری دهنرد        

در واقرا شررکت از   . پن شررکت بره دوسرتان و پشرنایان مری توانرد بره  رور چشرمگیری افرهای  یابرد            مشتریان بره معرفری  

مشتریان دود برای انجام کار استلاده مری کنرد و مشرتری برا هرر برار اسرتلاده، بری ادتیرار فروشرنده محصروخ شررکت مری              

د بررا یکرردیگر یررح ت کننررد و بررا فررراد تمایرر  دارنررد دربرراره تجربیررات گونرراگون درروا(. 5931جرران ننرراری،  و  لرراری)شررود

م ادلره تویریه هرای من ررت یرا منلری راجررا بره کراال یررا دردمت دراد، دطرپررریری دریرد درود را برره پرایین تررین حررد              

پررهوه  حا ررر در پرری (. 5939مرراهری،  و  حسررینی)ممکررن رسررانده و بهترررین و مناسررد ترررین گهینرره را انت ررا  کننررد 

در ب رر  بعرردی برره تشررری ، . وفرراداری مشررتری ترراثیر مرری گرررارد، اسررتبررسرری روامرر  مرروثر بازاریررابی ویروسرری کرره بررر 

رفترره در ایررن تعرراریلی از رنرراوین نررام رده در رنرروان م الرره مرری پررردازیو و سررتی برره بردرری از تح ی ررات پیشررین انجررام گ 

 .گرددو در نهایت شیوه تح یح و نمونه در نظر گرفته شده تشری  می  شد راستا اشاراتی دواهد

 

  ادبیات مو و

وی بازاریررابی . ایررط ب بازاریررابی ویروسرری توسررت اسررتیو جوسررتون کرره ابرردا  کننررده هررات میرر  نیرره هسررت دطررح شررد   

ویروسی را اینگونه تعریی می کند، هرر اسرتراتهی کره افرراد را تشرویح کنرد ترا یرب پیرام بازاریرابی را بررای دیگرران ارسراخ              

بازاریررابی ویروسرری برره   (.5931وهمکرراران،  سررمیا زاده)ردکننررد و پتانسرریطی برررای رشررد، ارائرره و نلرروذ پیررام فررراهو پو   

م صررود ایررطی از . معنررای رر رره، تسررهی تی برره  ررور مجررانی و دادن اجررازه برره افررراد برررای انت رراخ پن برره دیگررران اسررت  

. بازاریابی ویروسی، پراکندن پیرام میران مرردم بره هرر تعرداد ممکرن اسرت، بردون اینکره پرولی بررای ت طیررات یررر شرود               

ررروض پررور و سرررداری، )قررا ایررن نررو  بازاریررابی ویرررور دررود را تکنیررر مرری کنررد و مشررتری منتشررر کننررده پن اسررتدر وا

5931). 

بر اسار تعریری کراپ ن و هراتطین، بازاریرابی ویروسری نروری انت راخ دهران بره دهران پیرام توسرت افرراد اسرت کره از ایرن                 

 ال را  )یرا محصروالت شررکت از  ریرح ابهارهرای رسرانه ای       ریح بردری از پیرام هرای بازاریرابی مربروش بره شررکت، برنرد و         

بازاریرابی ویروسری    (.5931وهمکراران،   سرمیا زاده )در سط  گسرترده ایری برین رمروم جامعره منتشرر مری شرود        ( اینترنتی

ر ررارت اسررت از فرپینرردی کرره در پن دریرردار یررب محصرروخ یررا درردمت را در بررین دوسررتان، پشررنایان، همکرراران و          

بازاریرابی ویروسری بره رنروان، فراینرد جطرد        (.5931و همکراران   رطیترور )مهایرای پن سر ن مری گویرد    ان در مرورد  همسایگ

مطررب درر   )مشررتری جهررت انت رراخ پیررام هررای بازاریررابی شرررکت برره دوسررتان، دررانواده و همکرراران تعریرری شررده اسررت  

شرریوه رمرر  پن جهررت   ررح تعریرری جلرری ویررن، بازاریررابی ویروسرری ر رارت اسررت از روا ت طیررری کره    (. 5935, سرروانی 

بازاریرابی ویروسری هرر اسرتراتهی اسرت کره افرراد را بره انت راخ پیرام           (. 5939, محمردی )گسترا همانند ویرور مری باشرد  

جران   و  لراری ) بازاریابی به دیگران تشرویح مری کنرد و ایجراد کننرده امکران رشرد ترویجری در نمرای  و نلروذ پیرام اسرت            
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اسرت از شر که پیشررفته دهران بره دهران، بره ر رارتی بازاریرابی ویروسری رامر              بازاریابی ویروسری ر رارت   (. 5931نناری، 

  رح نظرر ویطرر    (. 5931و همکراران   رطیترور )بیماری زا به کمب یرب سرطوخ میهبران، پ ر  کننرده و تکنیرر دهنرده اسرت        

نامیرد زیررا    اگر بازاریرابی را بتروان بره جنرب تشر یه کررد در ایرن یرورت مری تروان بازاریرابی ویروسری را جنرب میکروبری              

پری از پیمرودن   . افکار به سررت و سهولت منتشر مری شروند و ت ری را هریز چیره نمری توانرد جطروی انتشرار پنهرا را بگیررد           

مرزها در سرتاسر دنیا همره گیرر مری شروند و بره ناگراه مری تروان دیرد کره همره مرردم در سرتاسرر دنیرا در حراخ توجره و                 

 (.5935, د   سروانی مطب)یح ت کردن درباره مو وری واحد می باشد

ترین روا بررای انجرام ایرن نرو  بازاریرابی شر که جهرانی اینترنرت اسرت کره برا افرهای  تعرداد کراربران اینترنرت،                 متداوخ

دریررداران کرراال و درردمات برره یررورت پن یررن دایمررا در حرراخ توسررعه  . اهمیررت پن روز برره روز افررهای  بیشررتری مرری یابررد 

برره سررایر دریررداران برررای یررادگیری و یررا تویرریه محصرروالت و درردمات جدیررد   شرر که دررود هسررتند و بیشررتر از گرشررته  

پ از یب  رب بازاریرابی ویروسری اثررب  ، مسرتطهم ارایره یرب دلیر  یرا انگیرهه قروی بره افرراد اسرت ترا پن               . متکی هستند

ف یرت در نهایرت در   بنرابراین کطیرد مو  . ها را تشویح به ارسراخ پیرام و یرا ت طیرر مرورد نظرر بره دوسرتان و ا رافیانشران کنرد          

دست بازاریابان است چررا کره پن هرا بایرد برا ارایره ایرده هرا و تشرویح د قانره، انگیرهه الزم را بره افرراد بررای ارسراخ پیرام                 

یررب ایررده جالرد توجرره، برره رنرروان مشرو  مرری توانررد مشررتریان را تشرویح کنررد تررا برررای    . مرورد نظررر برره دیگرران  بدهنررد  

دی برایرران و  .(5931ررروض پررور و سرررداری، ) د نظررر بررا هررو ارت رراش برقرررار کننرردتویرریه محصرروخ و یررا نررام تجرراری مررور

بیان کردند کره پیشررفت هرا در اینترنرت بره افرهای  اهمیرت تویریه هرای الکترونیکری یرب نلرر بره               1112لیطیان در ساخ 

گان دیگرر را  نلر دیگرر منجرر مری شرود و مصررر کننردگان هنگرام دریرد از اینترنرت نظرهرا و پیشرنهادهای مصررر کننرد             

. کام  در نظر می گیرنرد و بره یرورت دودکرار درگیرر پدیرده ای بره نرام ت طیررات دهران بره دهران الکترونیکری مری شروند               

این نرو  جدیرد ارت ا رات بازاریرابی در محریت پن یرن کره بازاریرابی ویروسری نامیرده مری شرود، هردفی جره ارت رای نرام و                 

که اینترنترری مشررتریان و مشررترکان برره ماشررین رظیمرری کرره د رهررا را  نشرران تجرراری پن محصرروخ نرردارد و بررا ت رردی  شرر 

 (.5935, و همکاران دروی )دهان به دهان پ   می کند، شرکت را در معرض دید همگان قرار می دهد
 انوا  بازاریابی ویروسی

ا دردمتی را  فررد الری محصروخ یر    . در این حالرت افرراد تجربیرات درود را برا دیگرران سرهیو مری شروند         : ویروسی ارزشی -5

 .امتحان کرده و پن را دو  ارزیابی می کند پی به فرد   ن ه می گوید که این محصوخ را امتحان کند

افراد به دالیر  زیرادی از  ریرح تشرویح دیگرران سرعی در فرروا محصروخ یرا دردمات دروی  مری             : ویروسی حیطه ای -1

ا امتحرران کنررد زیرررا ممکررن اسررت در یررورت فرررد الرری سررعی مرری کنررد تررا فرررد   را مت ارررد کنررد کرره محصرروخ ر . کننررد

توجره داشررته باشرید زمرانی کره محصرروخ یرا دردمات بره انرردازه        . اسرتلاده فررد   از پن محصروخ، فررد الرری پراداا بگیررد      

 .کافی با کیلیت ن اشد، افهودن پاداا ممکن است منجر به واکن  شدید استلاده کننده در برابر فروا شود

نررد در تجربیررات دررود بررا کسررانی شررریب شرروند کرره برره محصرروالت معررین و ویررهه ای نیرراز  افررراد مایط: ویروسرری حیرراتی -9

در این حالت مشتری باید احسرار کنرد پن تجربره، محصروخ یرا دردمات پن ردر ارزشرمند برود، کره رر وه برر ایجراد              . دارند

 .ترییر در دود ش ق ارساخ پن را نیه تو ی  دهد

یررات ملرررب یررا جالررد دررود را بررا دیگررران برره اشررترا  بگرارنررد برره دررا ر افررراد مرری دواهنررد تجرب: ویروسرری مررارپی ی -1

 .اینکه فرد   نیه پن مو و  را من  دودا ملرب یا جالد می داند

فررد الرری محصروخ یررا   . افرراد دربراره تجربیررات منلری درود برره دیگرران هشردار مرری دهنرد       (: نادوشررایند)ویروسری مضرر   -1

اسرتلاده فررد      یلیرت پن نرا مناسرد اسرت و سرتی سرعی مری کنرد مرانا         ددمتی را امتحان می کند و درمری یابرد کره ک   

 (.5922جعلری،  و رامری)از این محصوخ شود

اگر چره در بازاریرابی ویروسری، فرسرتنده پیرام ممکرن اسرت نظرر من رت ش صری درود را در مرورد یرب محصروخ یرا برنرد                 

وای پیرام مری زنرد و گیرنرده، پیرام را نظرر ش صری        ار م نکند، اما فرستنده با انت راخ پیرام، بره  رور مهرر تاییردی برر محتر        
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افررراد برررای تصررمیو   (.5931, ر ررایی)فرسررتنده تط رری مرری کنررد، در  یررر اینصررورت فرسررتنده پن را منت رر  نمرری کرررد   

گیریهای دود راجا به درید کاال هرا یرا اسرتلاده از دردمات بره ا  رراتی کره از ارت ا رات دهران بره دهران بره دسرت مری               

 (.5939ماهری،  و  حسینی)یشتری دارند تا منابعی چون رادیو، تطویهیون و نشریاتپورند، ارتماد ب

هرردر ایررطی هررر . (5931, سررمیا پررورگیری)اسررار و پایرره بازاریررابی ویروسرری بررر م نررای همکرراری مرری باشررد نرره رقابررت 

رصرراره . باشرردسررازمان ایجرراد نرروری رابطرره و پیونررد پایرردار بررین درردمات یررا محصرروالت  و گررروه دایرری از مشررتریان مرری 

مطرب در     )این رابطه و پیوند پایدار، نوری تعهد و وفراداری مشرتری نسر ت بره دردمت یرا محصروخ سرازمان دواهرد برود          

در بازاریررابی ویروسرری شررما ا  رررات دررود را برره اشررترا   مرری گراریررد و ارت ا ررات ش صرری و حرفرره     (.5935, سررروانی

راشرتن ا  رراتی کره منجرر بره ت طیرر و فرروا محصروخ مری شرود،           ایی دود را توسعه می دهید و به دلیر  بره اشرترا  گ   

 (.5922جعلری،  و رامری)سود می برید

 :بازاریابی ویروسی دو بین  ارائه می دهد

 .دنیایی که در پن بازاریابان می توانند با ههینه های ت ری ا معادخ یلر مشتری ایجاد کنند -5

جرا   "مصررر کننرده   -مصررر کننرده  "بره  ررر    "مصررر کننرده   -اریرا  باز"پیشنهاد می کند کره ارت ا رات از حالرت     -1

 .(5931روض پور و سرداری، )به جا شود

روشرهای کراربردی ترر کره  ال را بره کرار        . به چندین روا می تروان بره رنروان میهبران در یرب پیکرار ویروسری رمر  کررد         

بازاریرابی   (.5931و همکراران   ررطیترو )برده مری شرود، شر که هرای اجتمراری و ایمیر  و پری گیرری یرب و  سرایت اسرت           

ویروسی یکی از قدرتمنردترین تکنیرب هرای بازاریرابی اسرت چرون یرب دایریت اهرمری ایجراد مری کنرد بره ایرن یرورت                

که وقتی فردی پیامی را برای ش ق دیگرری مری فرسرتد یرب حالرت تصردیح و تاییرد ایجراد مری گرردد و ایرن بارر  مری              

پن بره  . سرتد و بره همرین یرورت یرب حالرت تصراردی و اهرمری پیردا مری کنرد           گردد که فرد پن را بره افرراد بیشرتری بلر   

 (.5931, دسروی)راستی یه امر سرابت کننده از ش صی به ش ق دیگر است که مشتریان را م ت  می کند

 :این نو  بازاریابی به سه دلی  این روزها مح وبیت یافته است

نرد، اکنرون ب ر  بهرگری از دوسرتان و ارضرای درانواده هرر         ش که های اجتمراری کرام  بره سرمت و  حرکرت کررده ا       -5

 .ش ق روی دت است یا به زودی به پن متص  می شود

تمررامی درردمات ش صرری بررر روی و  ت ری ررا برره یررورت رایگرران اسررت هررر شرر ق مرری توانررد در ررررض کمتررر از یررب  -1

ی تواننرد برا بری  از یرد نلرر دیگرر ارت راش        روز با ید نلر ارت اش برقرار کند و هرکدام از این ید نلرر نیره بره نوبره درود مر      

 .برقرار سازند

 .(5931روض پور و سرداری، )تاثیر ش که ن   مهمی را ایلا می کند -9

در دنیررای تجررارت الکترونیکرری، فروشررندگان پن یررن بردرری از ویهگیهررای ویروسرری از جمطرره بسررته بنرردی هدیرره ای و        

 (.5923, کریمی و دهکردی)ار می دهندبرنامه های ارجا  به دوستان را مورد استلاده قر

حلر  تعهرد رمیرح بره دریرد مجردد یرا انت را          : ری ارد اولیور ملهوم وفاداری مشتری را بره ایرن شرک  تعریری مری کنرد      

 (.5931قا رری،)مجرردد محصرروخ یررا درردمت در پینررده برره ر ررو اینکرره ترراثیرات مرروقعیتی و ترر ا هررای بازاریررابی رق ررا     

دادن تمررامی نیازهررای مشررتریان و فراتررر رفررتن از پن و هم نررین دائمرری بررودن    وفرراداری مشررتری ر ررارت اسررت پوشرر  

حسرینی ،   و حیرتری )این سط  از پوش  مری توانرد یرب تع یرر نسر تا مناسرد از پری  نیازهرای وفراداری مشرتریان باشرد           

5921.) 

کره بره سررویی هرایی     ایرن قرابطیتی اسرت    . محتوی بصری در دنیای و  این روزها قردرتی فراترر از تصرور پیردا کررده اسرت      

کرره برررای نشررر و برره اشررترا  گررراری محترروای بصررری یررا دیررداری  راحرری شررده انررد، ارزا فررو  العرراده ایرری در جهررت   

دو تررا از بهترررین سررایت هررایی کرره ایررن روزهررا در بررورر قرررار دارنررد، پنترسررت و   . اهرردار بازاریررابی ویروسرری مرری دهررد 

 (.5923, کریمی و دهکردی)اینستاگرام هستند
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منافا مهو بازاریابی ویروسری ایرن اسرت کره در م ایسره برا یرورتهای متعردد دیگرر ت طیررات و برنامره هرای اجرایری               یکی از

منلعررت ایررطی دیگررر بازاریررابی ویروسرری، برره دصویرریات انتشررار من ررت پن مرررت ت  . بازاریررابی، ههینرره نسرر تا کمتررری دارد

بره دسرت م را  ین برسرد همانگونره کره پیرام هرا بره           برای مناخ، بازاریابی ویروسی مری توانرد هررر مردت کوتراهی     : است

ایرن انتشرار سرریا مری توانرد سرررت پرریرا دردمات یرا کراالی بازاریرابی شرده را ترا              . سررت تصاردی گسترا می یابند

ررر وه برر نکررات من ررت مررالی و انتشررار سررریا، بازاریرابی از شرریوه انت رراخ دوسررت برره دوسررت   . حرد قابرر  ترروجهی برراال ب رررد 

وهمکرراران،  سررمیا زاده)کنررد کرره یکرری از نافرررترین شرریوه هررای بازاریررابی موجررود برررای بازاریابرران اسررت   اسررتلاده مرری 

5931.) 

 

 پیشینه پهوه 
 پیشینه تح یح 5جدوخ 

 نتایج تح ی ات مو و  تح یح مؤلی

 تجهیه و تحطی  انگیهه ها: ارت ا ات دهان به دهان (5332)ساندام وستر
صی، نو  دوستی، توسعه محصوخ، رشد ش 

 کمب به شرکت، کاه  ا طرا  ابهام

 (1111)هینب تروا
انگیهه مصرر کنندگان از به اشترا  گراشتن 

 م االتشان در اینترنت

تمای  مصرر کنندگان برای تعام ت اجتماری، 

محر  های اقتصادی، نگرانی برای دیگران، 

 افهای  ارزا دود

 بازاریابی نظیر به نظیر (1111)داب 
انت اخ ا  رات به یورت داو ط انه و نو  

 دوستانه، ا مینان

 (1113)هو ودمتی
بازاریابی ویروسی، انگیهه افراد از ارساخ محتویات 

 پن ین برای دیگران

نیاز به تعطح، نیاز به متلاوت بودن، نیاز به رشد 

 ش صی، نو  دوستی

سید پویا  سعیدمیر 

 (5939)قا ی

ر بازاریابی ویروسی در بررسی روام  موثر در رفتا

 کاربران محصوالت نرم افهاری

کطیه فر یات این تح یح مورد تایید قرار گرفته 

و نشان از تاثیر من ت بازاریابی ویروسی بر رفتار 

 .دریدارن محصوالت نرم افهاری می باشد

اسماری  مطب د   

 (5935)سروانی

یابی ویروسی در بازاریابی ددمات کاربرد بازار

 دانشکده مدیریت گی نموردی  مطالعه

روابت معناداری میان تمامی فر یات در نظر 

 .گرفته شده در تح یح مشاهده گردید
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 مدخ ملهومی تح یح

بررا توجرره برره رنرروان تح یررح، بررسرری ترراثیر بازاریررابی ویروسرری بررر وفرراداری مشررتریان و مطالعررات یررورت گرفترره در ایررن   

در ادبیرات مو رو  تح یرح حا رر، چهرارچو  نظرری ایرن تح یرح را بره شرک            حوزه و مطالد پورده شرده از ایرن م حر     

 .مدلی درپورده شده است که در ادامه نشان داده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مدخ ملهومی تح یح
 

 :تح یح حا ر از یب هدر کطی تشکی  شده است که ر ارت است از

 .ه وجود داردمیان بازاریابی ویروسی و وفاداری مشتریان رابط

هم نین، این تح یح شرام  چهرار فر ریه فررری کره برگرفتره از روامر  اثرگررار برر بازاریرابی ویروسری در ایجراد وفراداری              

 .در مشتریان می باشد که در ذی  ذکر شده اند

 

 .میان نیاز به تعطح در بازاریابی ویروسی و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد: 5فر یه

 .میان حی تلاوت داشتن در بازاریابی ویروسی و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد: 1فر یه

 .میان حی نو  دوستی در بازاریابی ویروسی و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد: 9فر یه

 .ری وجود داردمیان نیاز به رشد ش صی در بازاریابی ویروسی و وفاداری مشتریان رابطه معنادا: 1فر یه

 

 : در ادامه به تو یحاتی از فر ایت در نظرگرفته شده در تح یح حا ر می پردازیو

انگیررهه ای اساسرری در انسرران شررک  مرری دهررد و باررر  برره وجررود پمرردن افکررار، هیجانررات و رفتارهررای بررین : نیرراز برره تعطررح

ش بررین فررردی من ررت، پایرردار و مهررو ایررن نیرراز تمایرر  فراگیررر برررای ایجرراد و حلرر  حررداق  چنررد ارت ررا . فررردی مرری شررود

 (بامیستر)است

را تمایر  بررای برجسرته برودن و تلراوت داشرتن برا دیگرران تعریری کررده           ( نیاز بره متلراوت برودن   )فردگرایی: تلاوت داشتن

 .اند

کری ره معت رد اسرت کره نرو  دوسرتی، رفتراری داو ط انره و بردون انتظرار پراداا و هردر پن، رسراندن سرود               : نو  دوسرتی 

 .گران استبه دی

ایرن نیراز ایرن مو رو  را در فررد ال را مری کنرد کره نره تنهرا مری دواهرد              ( 5336شروته  )  ح تعریی: نیاز به رشد رش صی

در محرریت اجتمرراری دررود ترییررر ایجرراد کنررد بطکرره مرری دواهررد برچگررونگی وقررو  ایررن ردرردادها نیرره ددالررت داشررته       

 (.5922جعلری،  و رامری)باشد

 وفاداری مشتریان

 نیاز به تعطح

 تفاوت داشتن

 نو  دوستی

 نیاز به رشد ش صی
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 روا تح یح

« انگیررهه هررای کرراربران اینترنترری از ارسرراخ محتویررات پن یررن برررای دیگررران  »دربرراره( 1113)دمترری نتررایج تح یررح هررو و

نیراز بره ب شری از     -5:نشان داد که چهرار رامر  برر تعرداد ارسراخ هرای محتویرات پن یرن بررای دیگرران تراثیر من رت دارد            

برره  ررورکطی، مطالعرره . (51) صررینیرراز برره رشررد ش  -1نررو  دوسررتی،  -9نیرراز برره متلرراوت بررودن،  -1یررب گررروه بررودن، 

و بررسرری و توجرره درراد برره روامرر  مطرررب شررده در ایررن پررهوه ، چهررارچو   5تح ی ررات بیرران شررده در جرردوخ شررماره 

 .نظری مناس ی را برای این تح یح فراهو پورد

  با توجه بره ایرن چهرارچو  نظرری، فر ریات ایرن پرهوه  براسرار تراثیر متریرهرای تعطرح داشرتن، تلراوت داشرتن، نرو               

دوسررتی، و رشررد ش صرری بررر روی تویرریه هررای افررراد نسرر ت برره معرفرری بررازار برره دیگررران و منجررر شرردن برره  وفرراداری    

 .مشتری قرار داده ایو

روا پررهوه  حا ررر در ردیرری تح ی ررات کرراربردی و در زمررره تح ی ررات هم سررتگی برررای بررسرری نظررری و پیشررینه       

مح ررح ) هررای تح یررح از روا میرردانی و ابررهار پرسشررنامه   پررهوه  از مطالعررات کتاب انرره ای و برررای جمررا پوری داده  

 .استلاده شده است( سادته
 جامعه پماری، نمونه پماری و روا نمونه گیری

جامعه پماری ایرن تح یرح از میران دانشرجویان بره دالیر  پشرنایی ایرن افرراد برا تکنولروژی و برا ملهروم محریت مجرازی و                

 .از اینترنت و ارساخ پیام به دیگران در نظر گرفته شده است هم نین مشارکت باالی این افراد در استلاده

نمونرره پمرراری ایررن تح یررح، دانشررجویان  دانشررکده مرردیریت دانشررگاه پزاد اسرر می واحررد شررهرری و بررا تعررداد نمونرره در    

هم نررین شرریوه نمونرره گیررری . نلررر محاسرر ه شررده اسررت 561نظرگرفترره شررده بررا اسررتلاده از جرردوخ کرجسرری و مورگرران 

 .استلاده قرار گرفته در تح یح حا ر از نو  تصادفی ساده در دسترر می باشدمورد 
 روایی و پایایی ابهار اندازه گیری

جهررت روایرری سررنجی، محترروای پرسشررنامه را کرره بررر اسررار م ررانی نظررری تنظرریو گردیررده اسررت، تعرردادی از اسررتادان و   

پرسشررنامه بررین ارضررای نمونرره  11امه نیرره تعررداد در جهررت پایررایی پرسشررن. د رگرران دانشررگاهی مررورد تاییررد قرررار دادنررد

در این تح یرح، بررای سرنج  پایرایی، از  ررید پللرای کرون راد اسرتلاده شرده کره  ررید پللرای کرون راد              . توزیا گردید

را نشرران داد کرره م رردار قابرر   1,11برررپورد شررد، کرره میررهان بدسررت پمررده رررددی برراالتر از 1,211کرر  پرسشررنامه برابررر بررا 

هم نررین  رررید پللررای کرون رراد دیگررر متریرهررای پرسشررنامه نیرره م ررادیر  . پرسشررنامه را نشرران مرری دهررد ق رروخ پایررایی

ارررداد نشرران داده شررده در ) را شررام  مرری شررود کرره نشرران دهنررده پایررای قابرر  ق رروخ متریرهررا مرری باشررد  1,11برراالتر از 

 (.9جدوخ شماره
 تجهیه و تحطی  داده ها

زنرران، و % 61,1پاسررد دهنررده  561پاسررد دهنرردگان نشرران مرری دهررد کرره از  نتررایج بدسررت پمررده در مررورد توزیررا سررنی  

از . از پاسررد دهنرردگان متاهرر  مرری باشررند  %  11از افررراد مجرررد و % 61. دریررد از پن را مررردان تشررکی  داده انررد % 91,1

مطرابح برا اررداد بدسرت     .)دریرد فاقرد شرل  مری باشرند     % 91دریرد شرا   و   % 62لحاف و عیت شرطی، پاسرد دهنردگان   

 (1پمده در جدوخ شماره 

بایرد ابترردا نرمراخ برودن یررا ن رودن سرازه هررا و      ( پارامتریررب یرا ناپارامتریرب  )در راسرتای تعیرین مسریر تحطیرر  هرای پمراری     

برردین منظررور نرمرراخ بررودن سررازه هررای تح یررح بررا اسررتلاده از پزمررون کولمرروگرور اسررمیرنور . ابعرراد پن هررا بررسرری شررود

نترایج حایر  از ایرن پزمرون، بیرانگر رد شردن فر ریه نرمراخ برودن سرازه هرای            ( 1جردوخ شرماره  )مورد بررسی قرار گرفرت 

برردین ترتیررد در ادامرره تح یررح برره منظررور انجررام تحطیرر  هررای پمرراری بررر روی داده هررا از شرراده پمررار     . تح یررح اسررت

یات اسررتلاده بنرابراین، برررای پزمرون داده هرا از پزمرون هم سرتگی اسررتیرمن بررای پزمرون فر ر        . ناپارامتریرب اسرتلاده شرد   

 . می شود
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پزمررون هم سررتگی اسررتیرمن ( پمررار ناپارامتریررب)برررای پزمررون فرررض، فر رریه هررای تح یررح از پمررار اسررتنتاجی مناسررد  

 .استلاده شده است

 

 پزمون فر یات تح یح

 .بین نیاز به تعطح در بازاریابی ویروسی و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد: 5فر یه

 H0:طح و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود نداردبین نیاز به تع

 H1:بین نیاز به تعطح و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد

م رردار  p-valueو  1,621،  رررید هم سررتگی اسررتیرمن بررین ایررن دو متریررر   spssبررا توجرره برره دروجرری نرررم افررهار   

یعنرری بررین . رد مرری شررود% 31در سررط  ا مینرران  H0یه لرررا فر رر. اسررت 1,11مشرراهده شررده برابررر یررلر و کرروچکتر از 

 (1جدوخ شماره .)درید رابطه معنی دار وجود دارد 31نیاز به تعطح و وفاداری مشتریان در سط  ا مینان 

 .بین نیاز به تلاوت داشتن در بازاریابی ویروسی و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد:  1فر یه

 H0:شتن و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود نداردبین نیاز به تلاوت دا

 H1:بین نیاز به تلاوت داشتن و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد

م رردار  p-valueو 1,615،  رررید هم سررتگی اسررتیرمن بررین ایررن دو متریررر    spssبررا توجرره برره دروجرری نرررم افررهار    

یعنری برین   . رد مری شرود  % 31در سرط  ا مینران    H0لررا فر ریه   . تاسر  1,11مشاهده شده برابرر برا یرلر و کروچکتر از     

جرردوخ .)دریررد رابطرره معنرری داری وجررود دارد  31نیرراز برره تلرراوت داشررتن و وفرراداری مشررتریان در سررط  ا مینرران      

 (6شماره

 .بین نو  دوستی در بازاریابی ویروسی و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد: 9فر یه

 H0:وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود ندارد بین نو  دوستی و

 H1:بین نو  دوستی و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد

 p-valueمرری باشررد و  1,111،  رررید هم سررتگی اسررتیرمن بررین ایررن دو متریررر spssبررا توجرره برره دروجرری نرررم افررهار 

. رد مری شرود  % 31در سرط  ا مینران    H0لررا فر ریه   .اسرت  1,11م دار مشاهده شرده برابرر برا یرلر اسرت و کروچکتر از       

 (1جدوخ .)درید رابطه معنی داری وجود دارد 31یعنی بین نو  دوستی و وفاداری مشتریان در سط  ا مینان 

 .بین نیاز به رشد ش صی و بازاریابی ویروسی و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد: 1فر یه

 H0:دری مشتریان رابطه معناداری وجود نداردبین نیاز به رشد ش صی و وفا

 H1:بین نیاز به رشد ش صی و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد

 p-valueو م رردار  1,131،  رررید هم سررتگی اسررتیرمن بررین ایررن دو متریررر    spssافززرا بررا توجرره برره دروجرری نرررم   

یعنرری بررین . رد مرری شررود% 31در سررط  ا مینرران  H0لرررا فر رریه . اسررت 1,11مشرراهده شررده برابررر یررلر و کرروچکتر از 

 (2جدوخ شماره.)درید رابطه معنادار وجود دارد 31نیاز به رشد ش صی و وفاداری مشتریان در سط  ا مینان 
 

 دو پیشنها ه گیریجنتی

ین بنرابرا . تجهیه و تحطیر  داده هرای پمراری حراکی از ایرن اسرت کره فر ریات اوخ، دوم، سروم و چهرارم مرورد تاییرد اسرت             

از نتایج این پهوه  چنین بر مری پیرد کره روامر  در نظرر گرفتره شرده در بازاریرابی ویروسری برر وفراداری مشرتریان ن ر               

 .اساسی ایلا می کنند

اثررر من ررت نیرراز برره تعطررح در بازاریررابی ویروسرری بررر وفرراداری  »بررا توجرره برره نتررایج تح یررح، فر رریه اوخ تح یررح م نرری بررر 

 .همسویی دارد( 1113)و هو و دمتسی( 5331)با نتایج تح ی ات چان و مسیرااین نتیجه . تایید شد« مشتهیان
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هم نرین در رابطره برا فر ریات     . نیره مرورد تاییرد واقرا مری گرردد      « نیراز بره تلراوت داشرتن    » فر یه دوم تح یح م نی برر 

 .سه و چهارم نیه به همین نکات می توان اشاره نمود

اریرابی ویروسری تراثیر بسرهایی را برر وفراداری مشرتریان در م ایسره برا سرایر           از پنجا که نتایج تح ی رات نشران مری دهرد باز    

ت ا در راسرتای به رود بازاریرابی شررک    ارت ا ات سنتی مانند پگهری هرای تطویهیرونی مری گررارد، مری تروان از ایرن شریوه هر          

 .ها و سازمان ها در حوزه های گسترده تری مورد استلاده قرار داد

 

 پیوست

 
 یهای جمعیت شنادتیویهگ 1جدوخ شماره 

 فراوانی نس ی فراوانی ابعاد متریر

 جنسیت

 

 61,1 512 زن

 91,1 11 مرد

 و عیت تاه 
 61 33 مجرد

 11 66 متاه 

 و عیت شر 
 91 19 بیکار

 62 551 شا  

 
 پللای کرون اد 9جدوخ شماره

 پللای کرون اد سواالت م یار متریر

 1,135 5-1 گهینه ای1لیکرت  نیاز به تعطح

 1,251 6-3 گهینه ای 1لیکرت تلاوت داشتن

 1,211 51-51 گهینه ای 1لیکرت نو  دوستی

 1,111 51-11 گهینه ای 1لیکرت نیاز به رشد ش صی

 
 نتایج پزمون کولموگرور اسمیرنور 1جدوخ 

 احتماخ دطا پللا sigردد معنادار متریر ها

 1,11 1,111 نیاز به تعطح

 1,11 1,16 تلاوت داشتن

 1,11 1,111 نیاز به دوستی

 1,11 1,15 نیاز به رشد ش صی

 
 پزمون هم ستگی استیرمن نیاز به تعطح و وفاداری مشتریان 1جدوخ 

 رابطه معنی دار p-vسط  معنی داری  رید هم ستگی متریرها

نیاز به تعطح و وفاداری 

 مشتریان
 وجود دارد 1,111 1,621
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 یاز به تلاوت داشتن و وفاداری مشتریانپزمون هم ستگی استیرمن ن 6جدوخ

 رابطه معنی دار p-vسط  معناداری   رید هم ستگی متریرها

تلاوت داشتن و وفاداری 

 مشتریان
 وجود دارد 1,111 1,615

 
 پزمون هم ستگی استیرمن نو  دوستی و وفاداری مشتریان 1جدوخ

 رابطه معنی دار p-vسط  معناداری  رید هم ستگی متریرها

  دوستی و وفاداری نو

 مشتریان
 وجود دارد 1,111 1,111

 
 پزمون هم ستگی استیرمن نیاز به رشد ش صی و وفاداری مشتریان 2جدوخ

 رابطه معنی دار p-vسط  معناداری  رید هم ستگی متریرها

نیاز به رشد ش صی و 

 وفاداری مشتریان
 وجود دارد 1,111 1,131
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