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 چکیده

ی گیری یک رابطهتردیدی نیست که روابط عمومی بعنوان یکی از ابزارهای ترویج و پیشبرد در بازاریابی، نقش مهمی در شکل

ومی انتقال اطالعات از طریق کانال های ارتباطی سنتی و بویژه آنالین به دائمی با مشتریان دارد. مهمترین وظیفه روابط عم

عصر حاضر را عصر شبکه های اجتماعی مجازی می دانند. افراد با مخاطبین درون و برون سازمانی است. از سوی دیگر محققان 

دیت های زمانی و مکانی بدست می حضور در شبکه های اجتماعی مجازی امکان برقراری ارتباط با یکدیگر را، فارغ از محدو

ملیون کاربر فعال یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی مجازی به شمار می  099آورند. برای مثال فیس بوک با بیش از 

رود. یکی از خدمات نوظهور در شبکه های اجتماعی، بازاریابی ویروسی نام دارد که می تواند نقش موثری در ارتقا کیفیت 

این است که  مبتنی بر شبکه های اجتماعیبازاریابی  نوعیبازاریابی ویروسی بط عمومی سازمان ها داشته باشد. خدمات روا

میان عده ی زیادی از افراد در محیط وب پخش با سرعت و هزینه ی پایین، اطالعات بازاریابی را امکان را فراهم می آورد تا 

 نقش آن در عملکرد روابط عمومی ها می پردازد. . تحقیق حاضر به معرفی بازاریابی ویروسی وکرد

 

 مقدمه

های ارتباطی مختلف و ارتقای واحد روابط عمومی در سازمان ها مسئول انتقال اطالعات سازمانی به مخاطبین از طریق رسانه

فزایش یابد، احتمال ی سازمان از طریق واحد روابط عمومی اتصویر سازمانی در ذهن آنها است. هر چقدر دانش مشتریان درباره

ی دو جانبه پایدار بین مشتریان و سازمان افزایش می یابد. عموما در سازمان ها واحد روابط عمومی و واحد شکل گیری رابطه

بازاریابی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و موفقیت هر کدام تاثیر مهمی بر دیگری خواهد داشت. اصطالح بازاریابی ویروسی 

در حوزه ی مدیریت بازرگانی مطرح شده است می تواند به عنوان یک استراتژی کم هزینه و اثربخش نقش مهمی در که جدیدا 

 بهبود عملکرد روابط عمومی های الکترونیک داشته باشد.
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 بازاریابی ویروسی

د متکی هستند. با شکل افراد اغلب برای دست یابی به اطالعات، منابع و موقعیت ها به روابط شخصی، نزدیکان و دوستان خو

گیری پدیده هایی چون جهانی سازی، تسهیل روابط بین فردی بواسطه ی تکنولوژی های نوین و گسترش قلمرو ارتباطات 

انسانی در قرن حاضر، دانشمندان اجتماعی از مفهوم شبکه اجتماعی برای اشاره به سیستم پیچیده ی روابط بین افراد استفاده 

 "سرمایه ی مالی"که شاید امروزه  به اندازه ی  "سرمایه ی اجتماعی"قدند افراد برای دستیابی به می کنند. محققان معت

 اهمیت یافته است، به شبکه های اجتماعی آنالین روی آورده اند. 

کننده از پوشش پروتئینی خود برای اتصال به ویروس، یک پوشش پروتئینی است که شامل مواد ژنتیک است. ویروس حمله 

کند. اولین بار که اتصال محکم و قابل اطمینانی صورت پذیرفت، ویروس مواد ژنتیک خود را وارد ک سلول سالم استفاده میی

تواند دهد. یک ویروس نسبتا مؤثر میسلول میزبان را تغییر می (D.N.A) کند و به صورت دایمی د. ان. ایسلول سالم می

ثیر ویروس کند. حال بازاریابی ویروسی با تبدیل شبکه اینترنتی مشتریان و مشترکان سلول میزبان را تبدیل به یک کارخانه تک

 .دهدکنند، شرکت را در معرض دید همه قرار میبه ماشین عظیمی که خبرها را دهان به دهان پخش می

بازاریابی ویروسی یک مورد استفاده قرار گرفت.  7001در سال  NETSCAPEنام بازاریابی ویروسی اولین بار توسط روزنامه 

تواند باعث جلب توجه انگیزد. این امر میسیاست بازاریابی است که مردم را به بازگو کردن پیام بازاریابی شما به دیگران، برمی

 .کنید باشد. یک جلب توجهی تصاعدیکنید و یا محصوالتی که تولید میبسیار زیادی به خدماتی که ارایه می

بازاریابی ویروسی به میزان باالی  . ... گویند، آن چهار نفر به هشت نفر وگوید، آن دو به چهار نفر مییک نفر به دو نفر می

کنندگان پیامی، آن را به تعداد زیادی از دوستان خود تبادل و تعامل میان اشخاص بستگی دارد. اگر درصد زیادی از دریافت

واهد بود و به طبع اگر تعداد تبادل کم شود، رشد با شکست روبرو خواهد ارسال کنند، رشد ارسال آن پیام بسیار قابل توجه خ

 .شد

ها را تشویق به ارسال پیام و آغاز یک طرح بازاریابی ویروسی اثربخش، مستلزم ارایۀ یک دلیل یا انگیزۀ قوی به افراد است تا آن

 مورد نظر به دوستان و اطرافیانشان کند  یا تبلیغ

از موثرترین روش های بازاریابی مستقیم در اینترنت است. پیام تبلیغاتی شرکت در یک شبکه ی  بازاریابی ویروسی یکی

اجتماعی تکثیر می شود و دهان به دهان منتقل می شود. یکی از اصول اساسی در این بازاریابی این است که هر مشتری خود 

د و پیام شرکت را از طریق شبکه اجتماعی خود به بی اختیار نماینده ی بازاریابی یا مسئول روابط عمومی شرکت می شو

 دیگران منتقل می کند

بر خالف روش های بازاریابی سنتی همچون تبلیغات که در آن نقش اصلی بر عهده ی واحد بازاریابی و روابط عمومی در 

کنده می کند و در واقع خود سازمان است در بازاریابی ویروسی، اطالعات بصورت شفاهی و دهان به دهان میان کاربران وب پرا

افراد نقش بازاریاب و مسئول روابط عمومی سازمان را بازی می کنند. این امر شرایطی را فراهم می آورد که حجم وسیعی از 

اطالعات با سرعت زیاد میان افراد و به صورت دهان به دهان پخش شود. در سال های اخیر فعالیت های بازاریابی ویروسی 

ح شبکه های اجتماعی مطرح شده است. در این بین نتایج تحقیقات نشان می دهد که شبکه اجتماعی فیس بیشتر در سط

 بوک نقش موثری در انتقال سریع اطالعات شرکت ها در میان انبوه مردم داشته است.

محصول، خدمت،  اگر میخواهید"( یکی از محققان حوزه روابط عمومی در مجله روابط عمومی آمریکا می نویسد 2972مودی)

یا هدفتان شهره شهر و یا شهره اینترنت شود، بر تبلیغات تکیه نکنید. مردم به نظرات دوستان و آشنایانشان بیشتر از تبلیغات 
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و این صرفا از طریق شبکه  اعتماد دارند. مسئله بر سر این است که باید محصول و یا خدمت خود را بر سر زبان ها بیندازید

 "کان پذیر است.های اجتماعی ام

ین موج جادویی ارتباط و هیاهو که در زمان صحبت مردم با دوستان، خانواده و بستگان درباره محصوالت و برندها رخ میدهد ا

تبلیغات بسیار موثری حتی نسبت به بهترین و گران ترین آگهی هاست. مقبولیت اجتماعی متقاعد کننده تر از تبلیغ پولی 

ر بودن، ارجع است. معموال افرادی که محصولی را کشف میکنند و آن را دوست دارند، به افرادی که است و به دلیل هدفمندت

. به این عمل تبلیغات دهان به دهان می گویند که به مدد شبکه های فکر میکنند از آن خوششان خواهد آمد نیز میگویند

 . و مقرون به صرفه است اجتماعی بویژه فیس بوک فراگیر

موضوعاتی صحبت میکنند  در شبکه های اجتماعی خود از جمله فیس بوک و توئیتر دربارهمردم ( معتقد است 2972مودی )

ریک کنند و در نتیجه مردم، رو در رو یا در حکه احساسشان را برانگیزد. موضوعات وقتی ویروسی میشوند که احساسات را ت

ال انتخاب های ببه دن از اینرو بیشتر مردم از اطالعات اشباع هستند . به اعتقاد ویرسانه های اجتماعی درباره آنها بحث کنند

 دیگرانند تا در هنگام تصمیم گیری راهنمایشان باشد

 :دو بینش در بازاریابی ویروسی دارد که عبارت است از

 .ایجاد کنند های تقریبا معادل صفر مشتریتوانند با هزینهمی و مسئوالن روابط عمومی دنیایی که در آن بازاریابان .7

جا جابه "کنندهمصرف -کنندهمصرف"به طرف  "کنندهمصرف -بازاریاب "کند که ارتباطات از حالت پیشنهاد می .2

گیرد، بلکه از ها از طریق بازاریاب به مشتری صورت نمیشود. در واقع، بیشترین قدرت در فروش محصوالت و ایده

 .شودطریق مشتری به مشتری انجام می
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 ع بازاریابی ویروسی انوا

محصولی را امتحان  "الف"شوند. فرد در این حالت افراد تجربیات با کیفیت خود را با دیگران سهیم می :ویروسی ارزشی

می گوید که او نیز این محصول را امتحان کند. در این حالت محصوالت باید  "ب"یابد، پس او به فرد کند و آن را خوب میمی

 این موضوع را برای دوستان خود به"وب باشند تا منجر به ترغیب افراد شوند. در واقع استفاده از این جمله که به اندازه کافی خ

دهند تا درباره کنندگان اجازه میکند، بلکه آنها فقط به استفادهیک محصول را ویروسی نمی "صورت رایگان ارسال کنید

 .محصوالت خوب با دیگران صحبت کنند

کند سعی می "الف"فرد  کنند.می ، از طریق تشویق دیگران سعی در فروش محصولافراد به دالیل زیادی :ایویروسی حیله

 "الف"از آن محصول، فرد  "ب"را متقاعد کند که محصول را امتحان کند، زیرا ممکن است در صورت استفاده فرد  "ب"تا فرد 

کننده بایستی احساس کند که پاداش ارزشمند است و این که محصوالت به اندازه پاداشی دریافت کند. در این حالت استفاده

کافی خوب باشند که برای نارضایتی احتمالی دیگران بتوان ریسک کرد. به عبارت ساده، زمانی که محصوالت به اندازه کافی با 

  .برابر فروش شود کننده درکیفیت نیستند، افزودن پاداش ممکن است منجر به واکنش شدید استفاده

فرد  ای نیاز دارند.خواهند تا در تجربیات خود با کسانی شریک شوند که به محصوالت معین و ویژهافراد می :ویروسی حیاتی

در این حالت . نیاز به محصول دیگر دارد  "ب"شریک شود و فرد  "ب"خواهد در تجربه یک محصول با فرد می "الف"

س کند که آن تجربه و محصول ارزشمند است تا عالوه بر ایجاد تغییر در خود شخص، دلیلی برای کننده بایستی احسااستفاده

  .ارسال آن به دیگران نیزداشته باشد

خواهد تجربه خود می "الف"خواهند تا در تجربیات شاد، و یا جالب با دیگران شریک شوند. فرد افراد می :ویروسی مارپیچی

نیز آن موضوع را مثل خودش شاد، و یا جالب  "ب"کند که فرد ارد، به خاطر این که او فکر میدر میان بگذ "ب"را با فرد 

  .داند. ذکر این موضوع الزم است که محصوالت و کاالهای اجباری مناسب این طبقه نیستندمی

کند و ل را امتحان میمحصو "الف"دهند. فرد افراد به دیگران درباره تجربیات منفی خود هشدار می :ویروسی ناخوشایند

شود. کسی که محصوالتی با کیفیت از این محصول می "ب"یابد که محصول خیلی بدی است سپس او مانع استفاده فرد درمی

ای را در آن کننده حالت مزورانهکننده نیست یا محصوالتی که استفادهکند که مطابق با نظر و سلیقه استفادهپایین ایجاد می

 .کندکند، این نوع ویروس را ایجاد میمی محصول مشاهده

یکی از مهمترین شبکه های اجتماعی فیس بوک است. در واقع فیس بوک مهمترین شبکه ی اجتماعی آنالین است. این سایت 

توسط مارک زوکربرگ برای دانشجویان دانشگاه هاروارد طراحی شد و سپس به سرعت رواج یافت.  2992از چهارم فوریه ی 

ملیون نفر رسانده است و این روند  099که اجتماعی پس از گذشت تنها هشت سال تعداد اعضای خود را به بیش از این شب

ملیون نفر از سرتاسر جهان به فیس بوک وصل می شوند. هر کاربر بطور  299همچنان سیر صعودی دارد. روزانه بطور متوسط 

ع )صفحه ها، رویدادها، گروه ها، انجمن ها( وجود دارد و هر کاربر دوست دارد. بیش از یک میلیارد موضو 739متوسط حدود 

صفحه ی ارتباطی، گروه و رویداد متصل است. فیس بوک اساسا یک شبکه اجتماعی مجازی است که در  09بطور میانگین به 

شدن به افراد حاضر آن کاربران توانایی به اشتراک گذاشتن اطالعات شخصی، تصاویر، عضویت در گروه های مختلف و ملحق 

در لیست دوستان را دارند. بر اساس آخرین اطالعات سایت الکسا، فیس بوک پس از گوگل پربازدیدترین سایت اینترنتی 
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محسوب می شود و بیشترین حجم ترافیک را در بازدیدهای روزانه دارد. با توجه به مطالب ذکر شده می توان به پتانسیل باالی 

 برای بازاریابی و روابط عمومی ویروسی پی برد. شبکه اجتماعی فیس بوک

 مشکالت بازاریابی ویروسی

داند که در آینده چه این که شرکت، کنترلی بر روی نام و نشان تجاری خود ندارد. شرکت نمی :کنترل نام و نشان تجاری

غیر از مخاطبان هدف به پایان برسد.  کسی قصد برقراری ارتباط را دارد. در نتیجه، بسیاری از پیامها ممکن است توسط افرادی

عالوه بر این در بعضی موارد افراد ممکن است، پیام را تعدیل یا چیزی را به آن اضافه کنند که این باعث ادراک متفاوت افراد از 

 نام و نشان تجاری شرکت شود، چیزی که مورد نظر شرکت نبوده است

بینی منجر شود. این موضوع که چنین رشدی به مسیرهای رشد غیر قابل پیش تواندبازاریابی ویروسی می :رشد بدون نمودار 

شود. چنین مورد انتظار شرکت بوده یا خیر و این که حتی اصالً شرکت خواستار این رشد بوده یا نه، به درستی مشخص نمی

تواند به صورت ت شود که میمسیرهای رشدی ممکن است منجر به تغییرات ناگهانی و غیر منتظره در مسیر استراتژیک شرک

 .معمایی حل نشده در آید

کند و آنچه را که تواند فردی را که پستهای الکترونیک را دریافت میشرکت همیشه نمی :فقدان سنجش و اندازه گیری

از طریق  اند،دهد، پیگیری کند. در بسیاری از موارد مشخص کردن این که چه افرادی خدمات شرکت را انتخاب کردهانجام می

  .پذیر نیستتکنیکهای بازاریابی ویروسی امکان

تواند در ابعاد وسیع باعث اگراین نوع بازاریابی به صورت ضعیفی عمل کند، این نوع بازاریابی می :تهدید روابط شخصی

تواند میدار کردن موقعیت بازاریاب شود. دریافت یک پست الکترونیک تجاری توسط یک دوست به طور ناخواسته، خدشه

روابط فرد را با شخصی که این نامه را برایش ارسال کرده است، تضعیف کند که این موضوع ممکن است باعث از دست دادن 

 . یک دوست و عصبانیت از بازاریاب شود که این پیام ناخواسته را برای فرد ارسال کرده است

 نتیجه گیری

ی عملکرد روابط اطالعات به مخاطبین سازمانی بدانیم، آنچه که بازتابندهاگر مهمترین وظیفه ی روابط عمومی ها را انتقال 

عمومی ها است، درک مخاطبین از کیفیت اطالع رسانی این واحدها است. انتخاب صحیح مخاطبان هدف، استفاده از رسانه 

عات سازمانی و حفظ مسئولیت های ارتباطی سنتی در کنار رسانه های مبتنی بر وب ، صداقت و رعایت اخالق در انتقال اطال

ها به شمار های روابط عمومی از کیفیت خدمات این واحداجتماعی سازمان از جمله عوامل اثرگذار بر ادراک مخاطبین برنامه

 . می روند

مروزه از امروزه شبکه های اجتماعی به عنوان ابزارهای نوین در اختیار روابط عمومی ها و واحدهای بازریابی قرار گرفته اند. ا

هر شخص می تواند در عرض کمتر از یک روز با صد نفر ارتباط برقرار طریق شبکه های اجتماعی مجازی از جمله فیس بوک 

توانند با بیش از صد نفر دیگر ارتباط برقرار سازند. در واقع هرم ارتباطی کند و هر کدام از این صد نفر نیز به نوبه خود می

کنند، نام میکند. همان طور که افراد بیشتری ثبتاخته شود، تاثیر شبکه نقش مهمی را ایفا میتواند در مدت یک روز سمی

 .یابدتوانند با گروه بزرگتری ارتباط برقرار کنند و به زودی تعداد کل به صورت تصاعدی افزایش میآنها می
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ند برای شکل دهی روابط دوستانه بین افرادی از فیس بوک بعنوان یکی از پرمخاطب ترین سایت های اینترنتی به ابزاری قدرتم

فرهنگ های متفاوت تبدیل شده است. افراد از قاره ها، کشورهای و شهرهای بسیار دور از هم براحتی از طریق فیس بوک 

تراک می ارتباط برقرار کرده، دیدگاه ها و عالیق و خود را مطرح میکنند، از رویدادهای شهر یا کشور خود عکس و ویدئو به اش

شکل گیری نوعی سرمایه ی اجتماعی گذارند، احساسات، ترس ها و امیدهای خود را نشان داده و این عوامل در مجموع منجر  

 می شود که می تواند نقش تعیین کننده در موفقیت استراتژی های بازاریابی نوین از جمله بازریابی ویروسی داشته باشد 
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