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The form of marketing in the world of politics has an important effect 

 

Abstract 

The form of marketing in the world of politics has an important effect on 

the achievement of political goals by political actors. The existence of a 

marketing program allows individuals and parties to show a positive and 

better image of the candidates by considering the diverse interests and needs 

of the voters through marketing analysis. To win the election, candidates 

seek to use strategies that focus more on voters than on understanding how 

political values can be demonstrated by implementing marketing strategies 

to promote themselves. The present study is a developmental research in 

terms of orientation and a qualitative approach has been used to collect data 

and content analysis method has been used to interpret them. The findings 

of the present study showed that candidates and political marketing 

strategists should include in the political marketing planning four levels of 

identifying the constituency and defining them, identifying candidates, 

positioning the candidate and targeting the voting groups and analyzing the 

results. 
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 چکیده

سیاس بهها ااههتای ن یههید شههت  دارد  شکل بازاریابی در دنیای سیاست، اثر مهمی بر دستیابی بازیگران  

وجود برناما برای بازاریابی با افراد و احزاب اید امکان را می دات کا با در نظر گرفتد عالقا منتی و 

ن از طریق نحلیل اای بازاریابی، چهر  مثبت و بهتری را از کانتیتااا نشههان نیازاای متنوع رای دانتگا

 رأی  بهها  بیشههتر  کا  استنت  ااییاسترانژی  از  استفاد   دنبال  با  انتخابات،  در  پیروزی  کانتیتااا برای  دات 

 خود یغنبل برای بازاریابی اایاسترانژی اجرای با  نوانمی  چگونا  نا برای فهم اینکا  می پردازد  دانتگان

 بههرای  و  اسههت   اینوسهه ا  پژواش  گیریجهت   منظر  از  حاضر    پژواشداد  نشان  را  سیاسی  اایارزش

 گرفتهها بهر  مضمون نحلیل روش از آنها نفسیر برای و شت  استفاد  کیفی  رویکرد  از  اا  دادا   گردآوری

ابی سیاسههی بایههت کانتیتااا و استرانژیست اای بازاری کا داد نشان حاضر پژواش ااییافتا   است   شت 

 رقبای  آنها، شناسایی  ن ریف  و  انتخابیا  حوز   در در برناما ریزی بازاریابی سیاسی چهار سطح شناسایی

 نتایج را در بگیرنت  دانت  و نحلیل رای  اای  گرو  برای اتفگذاری و کانتیتا  یابی  انتخابانی موق یت 

 ذاریبرناما ریزی، اتفگکلیت واژ : بازاریابی سیاسی، انتخابات،  
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 مقدمه 

 بهها م اصر جهان در سیاسی مشارکت  عناصر نریدمهم  از  مترنیتا،  بر  مبتنی  سازوکاری  مثابا  با  انتخابات

 حاکمههان ن یههید و کههارگزاران گههزینش حکومههت، لکشهه  ن یید در  بسزایی  نقش  امروز  و  رودمی  شمار

نامزداای انتخابی در بازار سیاست، ش اراا و وعت  اای خود را با مردم   ( 1398  ایزدای،  و  فالح)دارد

 رقابههت   یک  در(   1393منتقل می کننت و در مقابل، از رای و حمایت آنها برخوردار می شونت)درستی،  

 محصههو ت  نوزیع  بتوانت  کا  دارنت  نیاز  روشی  با  کننتگان  شرکت   باشت،  شفای  و  آزاد  کا  مترن  سیاسی

 بههرای را رابههری اای ویژگی و اا برناما حزب،  ایتئولوژی  موضوعات،  جتیت،  اای  ایت   ماننت  سیاسی

 بهها  نزدیک  زمان  در  را  عمومی  خواست   و  افکار  با  نوجا  کانتیتااا   (2015،  1کنت)صوفیان  نسهیل  عموم

 پیههروزی بنابراید بههرای ( 2017، 2، عبتوالالیوا1392 خیری،)دانتمی قرار  خود  کار  دستور  در  انتخابات

 و  بپردازنههت  دانههتگان  رأی  بهها  بیشتر  کا  باشنت  ااییاسترانژی  با دنبال استفاد  از  بایت  آنها  انتخابات،  در

را نشان   سیاسی  اایارزش  خود  نبلیغ  برای  بازاریابی  اایاسترانژی  اجرای  با  نوانمی  چگونا  کا  بفهمنت

    (2012،  3)اوگورداد

نههوان دریافههت کهها انگههامی کهها نامزداههای ر حوز  سیاسی مههیبا بررسی کاربرد نبلیغات و بازاریابی د

است در ما   قرارکننت، عمل بازاریابی را با بازارگرمی انجام می دانت و  انتخابی برای ما نبلیغ سیاسی می

نغییر رفتار با وجود آورنت  آنها می خواانت از مخالفت با آنها دست بکشههیم و بهها آن رای دایم)بههایی 

 دارد  ریشهها  سیاسی  فرانگ  در  سیاسی،  کنش  منزلا  با  انتخابات،  رفتار  ( 1388فرد،   شکی و پیشگاای  

 بررسههی  بنابراید،  گیریت،  می  شکل  جام ا  امان  عمومی  فرانگ  پایا  بر  ای  جام ا  ار  سیاسی  فرانگ  و

 اجتمههاعی سههاختاراای و فرانگههی عوامل نقش شتن مشخص و انتخابانی رفتار نحلیل آن، از  نرمهم  و

  ( 4 ،1391 میمنت،  قمیشی)است   اامیت   حائز  بسیار

گیری الگواای نههوید است)حسههینی  امکههاران، رقابت سیاسی و انتخابانی پیچیت  شت  و نیازمنت شکل

بنابراید احزاب سیاسی و کانتیتااای انتخابانی از ابزار بازاریابی سیاسی با عنوان رااههی بههرای (   1398

اای با عمل آمههت  از رفتههار کانتیههتاای می کننت  با بررسیالقاء نظرات خود بر رای دانتگان استفاد   

بازاریابی سیاسی مورد نوجا نماینههتگان قههرار نگرفتهها و عههتم   ریزی متونی برایبرناما  مجلس، ناکنون

-نوشههتا  میان  در  سیاست   در  بازاریابی  کاربرد  اای مرنبط با بازاریابی سیاسی وجود دارد نوجا با مولفا

 بهها  سیاسههی  نظریهها پههردازان   است   نگرفتا  قرار  نوجا  مورد  کافی  قتر  با  ا سیاسیعرص  و  بازاریابی  اای

 کهها اسههتنت متمرکههز موضههوعانی روی ولههی دارد، قرار  آنها  موضوع  مرکزیت   در  انتخابات  بررسی  آنکا

 ( 101 ،1390 امکاران، و  خیری)است  دور  سیاسی مبارزان  امور از قتری

ی زیادی استنت کا از نوانایی اا و قابلیت اای زیادی برای محققید بیان داشتنت کا احزاب و کانتیتاا

انتخاب شتن در یک مبارز  انتخابانی داشتنت، اما با دلیل عتم آشنایی با نکنیک اهها و اسههترانژی اههایی 

کهها بهها اسههتفاد  از آن بتواننههت خههود را بهها جام هها اههتی نشههان دانههت، موجهه  شکسههت آنههها شههت  

 مههورد  بایههت  انتخابههانی  کارزار  در  آنچا  بنابراید  ( 1395امکاران،    ، حاجی پور و2008است)اوسواگاو،  

 در مهههم اصههول رعایههت  امچنههید و اسههت  آنها از آگاای  و  اانگرش  از  شناخت   باشت،  کانتیتاا  نوجا
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 کارزاراههای  خصوص  در  سیاسی  بازاریابی  برای  ریزیبرناما  ضرورت  بتید نرنی     است   نبلیغات  اصل 

  شود می  احساس  انتخابانی

 و کانتیههتااا آنچا و  خواانت  می  بالقو   دولت   یک  از  دانتگان  رأی  آنچا  بید  شکای  کردن  پر  منظور  با

 اههای عامههل سیسههتم و ایههتئولوژیکی م تبههر  اای  سیاست   انوز  کا  حالی  در)  دانت  می  پیشنهاد  احزاب

حاضر با   بنابراید نحقیق   شود  می  حمایت   بازاریابی  ریزی  برناما  از  استفاد   ،(  شود  می  ایجاد  نصویری

 دنبال پاسخ با سوال زیر است:

 سیاسی چگونا است؟  بازاریابی ریزی  متل مناس  برای برناما

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

(  ایههد 9،  2016دانههت)کانلر،    شههکل  را  ملت   یک  آینت   بایت  مردم  کا  است   ایت   اید  بر  مبتنی  دموکراسی

، 1)پترسههون و گادبههایقههرار دارنت راینههت بازاریههابیفکننههت و در بازیگران در بازاراای انتخابانی کار مههی

 ایههت  نوزیههع بلکهها نیسههت  خههتمات و کهها  مبادلهها حههوز  بهها محههتود دیگههر بازاریابی مفهوم(   2020

 انتخابانی  مبارزات  در  سیاسی  ارنباطات  از  خاصی  اشکال  با  سیاسی  بازاریابی(   1  ،2012  دوناوان،)است 

 و محصههول عنوان با سیاسی ختمات کا بودنت م تقت محققان  ( 2015  ،  دیریکسی  و  دورماز)دارد  اشار 

 امههید  بر  بنا   باشتمی  سیاسی،  سازمانهای  و  حاکمان  با  مردم  نوسط  پرداختی  قیمت   عنوان  با  مردم  رأی

 بازاریههابی ( 202 ،1395 موسههوی،  و  طهها ری)  اسههت   گرفتا  شکل  مبنا  امید  بر  ام  آنان  ن اریف  قاعت 

 ، دیریکسههی و دورمههاز)دارد اشههار  انتخابانی مبارزات  در  سیاسی  باطاتارن  از  خاصی  اشکال  با  سیاسی

 اههای  رقابههت   در  بازاریههابی  اههای  رویا  و  اصول  کارگیری  با:  از  است   عبارت  سیاسی  بازاریابی(   2015

 نوسهه ا،  نحلیههل،  و  نجزیهها  شههامل  اا  رویا(   2002  نیومد،)مختلف  اای  سازمان  و  افراد  نوسط  سیاسی

 اههای گرو  و گراا  بی اا، دولت  سیاسی، احزاب نامزداا،  نوسط  استرانژیک  مبارزات  متیریت   و  اجرا

 پیههروز  انتخابههات  در  ببرنت،  پیش  را  خود  اای  ایتئولوژی  و  عمومی  افکار  خواانت  می  کا  است   نفع  ذی

 گرواهههای  و  افههراد  اههای  خواسههتا  و  نیازاهها   کننههت  نصوی    رفرانتوم  و  قانون  آن  با  پاسخ  در  و   شونت

 بهها  مربههو   سیاسههی  بازاریههابی   (2017  ،2امکههاران  و  سههافیو  )کننت  برطری  را  ام اج  یک  در  منتخ  

 و مفههاایم نطبیههق(  محلههی شههورااای و  ذینفههع  گرواهههای  ،  سیاسی  احزاب)  است   سیاسی  اایسازمان

 بههرای بههازار اههوش انجههام ، ااتافشههان بهها رسیتن در آنها با کمک  برای  نجاری  بازاریابی  اای  نکنیک

 ارائهها"  و  اهها  خواسههتا  ایههد  سههاختد  بههرآورد   بههرای  آنها  رفتار  نغییر  ،  شهرونتان  اای  نگرانی  شناسایی

 ( 2012  خطی ،)موثرنر طور  با خود "محصول

 در  انتخابانی  بازاراای  در  آسود   خیالی  با  نوان  می  را  "3برای  -بازار"  فلسفا  سیاسی،  بازاریابی  حوز   در

 برقههراری  بهها  مربههو   سیاسی  بازاریابی(   2009،  4کرد)بانلر و اریس  مشاات   انتخابانی  مبارزات  جریان

است)نریسههو و  دانههتگان رای امچنههید و احتمههالی مههالی منههابع  و  اا  رسانا  ،  حزب  اعضای  با  ارنبا 

 (2009، 5امکاران
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 موسسههات  و  افههراد  ارزش  مبادلهها  و  درک   نحو   با  ( بیان کرد کا بازاریابی2020)1کروسگان و امکاران

 م نههوی حتی و اخالقی عاطفی، اای عملی،نت وجهی است و شامل مولفااست، ارزش مبادلا چ  مربو 

( بیان کردنت کا خواستا اا و نیازاای بازاراای اتی متنوع 1990  با اید حال، اسمیت و سانترز)است 

( م تققت است 3،  2000 مبید)   (2008،  2)مولونیبود  و نیازمنت نکنیک اای بازاریابی استرانژیک است 

اههای سیاسههی بهها منظههور گرا برای م رفی ااتای و آرمههانسیاسی با عنوان فراینتی عمل  کا بازاریابی

بازاریابی سیاسی رونتی است کا بهها دنبههال نههاثیر   بتید نرنی ،جل  امکاری و منابع مخاطبان است   

آنها نسبت با یک پتیت  سیاسی گذاری بر روش اای نصمیم گیری افراد و جوامع مختلف و متیریت  

 (1398خاری و راجی،  است)افت

( نشان داد کا پنج عامل در جهت برناما ریزی استرانژیک برای بازاریابی سیاسههی 77-46،  2014پالمر)

 مورد استفاد  قرار می گیرد کا عبارننت از:

 حزب از دانتگانرأی  درک   چگونگی  کا  است    زم  منظور  اید  برایبازار:    موقعیت  تحلیل  و  .تجزیه1

مورد بررسی قرار گیرد)پههالمر،  انتخابی گرو  مورد در نقاضا عتم صورت در  اکانتیت  فردی  شخصیت   و

، 3شناسایی موق یت بازار، عملیانی بر روی نحو  شناخت خریههتاران بههالقو  اسههت)لیونکو   ( 46،  2014

2015 ) 

 از  یک  کتام  و  کننت  می  رقابت   یکتیگر  با  موضوعانی  چا  در  اینکا  ن یید  برای  احزاب.هدف گذاری:  2

 دارد وجههود امکههان اید آیا اینکا و دارنت انتاز طنید ایجاد در س ی شهرونت اای گرو  و  دانتگان  رای

  (2008، باینز و لینچ، 47، 2014)پالمر، شود ن یید  سازمان اای محتودیت   با

 جایگزین های راهبردی .ارزیابی3

 بایههت  آیهها  کننههت؟  برقههرار  نبا ار  اا  پیام  کتام  از  استفاد   با  بایت  دانتگان  رای  اای  بخش  کتام  با  احزاب

 مههی کیفههی نحقیقههات و عمههومی افکار سنجی نظر از دایم؟ قرار  اتی  پیام  چنتید  با  را  بخش  چنتید

 ( 54، 2014)پالمر،  کرد استفاد  پیام  و پیام نوس ا و اتایت   برای نوان

 استراتژی . اجرای4

 دارد بازاریابی ریزیبرناما با یازن خود بازاریابی ااتای و  کالن  ااتای  نحقق  جهت   ،فرد  یا  سازمان  یک

)ممتوحی و سههیت ااشههمی، است   بازاریابی  اایاسترانژی  نتوید  فرآینت،  اید  مهم  اایستاد   از  یکی  کا

 طریههق از پیام  انتشار  شامل  ایبرناما  ااتای  با   زم  منابع  نخصیص  با  نیاز  سیاسی  استرانژیست    (1387

 مههورد در سیاسههی، غیر مبارزات  دارد مستقیم  پست   و(  غاتنبلی  و  نبلیغات)  نلویزیون  رادیو،  مطبوعات،

 حزب نوسط مختلف اایملت  جریان مورد  در  کا  است   مواردی  از  یکی  افتتمی  انفاق  کا  بزرگ  مشکل

امچنید بازاریابی سیاسی شامل شماری از ف الیههت اهها اسههت امهها   ( 67،  2014)پالمر،  شودمی  دریافت 

استرانژی اید مورد کا چگونا نفکر احزاب، کانتیتااا و دولت اا   اولید چیزی کا بایت یاد گرفتا شود،

 (1390و داشتد برناما با منظور رسیتن با ااتای است)عیوض زاات و علیپور،  

 
1 . Korschun et al 
2 . Moloney 

3 . LI UTKO 
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 کنترل و . نظارت5 

نظارت و کنترل، جزئی از فراینت متیریت استرانژیک است کا با متیران اجاز  مههی داههت نهها بههر نمههام 

 ( 1395داشتا و انحرافات احتمالی آن را شناسههایی کنههت)امینی و امکههاران،  مراحل اجرای کار نظارت  

 مطابقههت   بههازار  نهتیههتاای  و  فرصتها  با  را  سازمانی  منابع  نا  کنتمی  نالش  بازاریابی  ریزی  برناما  فرآینت

 و خههارجی محههیط بههر نظههارت رونههت  سازمان،  ض ف  و  قوت  نقا   گرفتد  نظر  در  با  کا  حالی  در  دات،

 ( 70، 2014)پالمر،  است  مهمترید محیط آن  بر خاص  استرانژی رنأثی  ارزیابی

در خصوص برناما ریزی و راابرداای بازاریابی سیاسی نحقیقانی در داخل و خههارا از کشههور انجههام 

بههها آنهههها اشهههار  مهههی  1شهههت  اسهههت کههها بههها صهههورت خالصههها در جهههتول شهههمار  
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 : پیشینا نحقیقات انجام شت 1جتول شمار   

 نتیجا روش پژواش عنوان محقق و سال

افجههههها ای و 

خههههههههادمی 

 1390گراشی)

 مهههتیریت  الگهههوی

 بازاریههابی  راابردی

 ایران در  سیاسی

 -روش نلفیقهههی

 نحلیل محتوا

 و  اهها  نگههرش  بههر  سیاسی  نبلیغات  ابزاراای

 دارد؛  م ناداری  مثبت   نأثیر  نخبگان  انتظارات

 فرآینههت  بههر  انتظههارات  و  اا  نگرش  امچنید

 مثبههت  نههأثیر نیههز نخبگههان گیههری نصههمیم

 از  سیاسی  نبلیغات  ابزاراای  دارد؛  م ناداری

 عنههوان بهها انتظههارات و اهها نگههرش طریههق

 گیههری  نصههمیم  فرآینت  بر  میانجی  متغیراای

  دارد م ناداری نأثیر نخبگان

حههاجی پههور و 

 (1395حسینی)

 بازاریهههابی الگههوی

 انتخابات  در  سیاسی

 محلی

 نظریا داد  بنیاد

 رقابههت   در  حههزب  مههوثر  حضههور  ملزومات

 طراحههی رای، بههازار نیازشناسههی سیاسههی،

 رای،  بههازار  اصههلی  مطالبا  با  متناس    محصو 

 محصههول اثربخشههی نبلیغههات و بازاریههابی

 مسههتمر  پایش  کانتیتا،  / ایت   فروش  سیاسی،

 بازاریههابی الگههوی اب ههاد عنههوان بهها محههیط

 است  محلی  انتخابات در  سیاسی

عابتی اردکانی 

و جههههههاوری 

(1396) 

 و  سیاسههی  بازاریابی

 نصهههمیم رآینهههتف

 رای گیههههههههههری

 مطال هها دانههتگان؛

 جوانهههان: مهههوردی

 اصفهانی  دانت   رای

 دور  دامهههههید در

 مجلههس انتخابههات

 اسالمی  شورای

 کاربردی

 -نوصهههههههیفی

 پیمایشی

 ،"ذانههی درگیههری" متغیراههای بههید کهها

 "ثبههات"  و  "رضایت "  ،"وفاداری"  ،"دانش"

 م نههادار  رابطهها  فوق  دانت   رأی  گرو   سا  با

 و  "دانههش"  متغیههر  دو  یدب  ولی  دارد؛  وجود

 م نههادار رابطا مذکور  گرو   سا  با  "اطمینان"

  شود نمی دیت 

 (2010ورلو)

 اهههای اسهههترانژی

 احههزاب بازاریههابی

 نیجریا  سیاسی

 پیمایشی روش

 رویکرد نرکیبی

 موفقیههت   ٪52  کهها  داههت  مههی  نشان  اا  یافتا

 اههای اسههترانژی بهها نیجریهها در انتخابههانی

 ٪48  کهها  یحال  در  شود  می  ن یید  بازاریابی

 ضت  نیرواای  برای  نوصیف  قابل  مانت   باقی

 پترخوانت   ،  دولت   قترت  ماننت  دموکرانیک

  است   غیر  و

 (2015نیلسد)
 حههزب  ریزان  برناما

 انتخهههاب نحهههو  -

 نهادی  استرانژی

 براسهههههههههاس

 نههأثیر نحههت  حههزب اههای استرانژیسههت 

 نههأثیر  اید  اما  ،  دارنت  رقرا  محیط  از  شناختی
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 اهههای اسهههترانژی 

 سیاسی

 مفروضههههههات

روانشهههههناختی 

 اجتماعی

 در  کهها  ای  زمینهها  خههاص  متغیراههای  نوسط

 نههنش  ماننت  انت  شت   جاسازی  سیاسی  قلمرو

 ایتئولوژی  یا  ائتالی  شرکای  ،  ناریخی  اای

  جشد -  مهمانی  سازمانی  ساختار و اتی ،

 

 

 : پیشینا نحقیقات انجام شت 1اداما جتول شمار   

 نتیجا روش پژواش عنوان محقق و سال

اراس و ادیهههههر

 (2017امکاران)

 بازاریههابی  استرانژی

 انتخابههات سیاسههی

 جاکارنا فرمانتار

 نرکیبی

 سههایر و مههردم ، اهها رسههانا نوجهها کههانون

 در نغییههری وقتههی  اسههت  سیاسههتمتاران

 نحلیههل  ،  شود  می  ایجاد  حزب  اتفگذاری

 "انتخههابی  نوانههایی"  بههر  نمرکههز  دانشگاای

 و  دارد  نغییر  دلیل  عنوان  با  جتیت  نامزداای

 عملکههرد  بهبههود  در  را  آنههها  بههالقو   موفقیت 

 دات می  قرار بحث   مورد انتخابانی  مبارزات

 (2012خطی )

 بههر مههوثر عوامههل

 در موفقیهههههههههت 

: سیاسههی بازاریههابی

 منتخبهههان دیهههتگا 

 اردنی

داد   -نرکیبههههی

 بنیاد

 یابی  موق یت   ،  بازار  گذاری  اتی  و  نقسیم

 و  نههامزد  از)  قوی  ای  چهر   ایجاد  و  نامزداا

 در نههوجهی قابههل و مثبههت  یرنههأث( حههزب

 دارد و نصههویر  سیاسههی  بازاریههابی  موفقیت 

 موفقیههت   در  را  نأثیر  بیشترید  حزب/    نامزد

 سیاسی  بازاریابی

 

 روش تحقیق

اتی نحقیق حاضر ارائا متلی با منظههور برنامهها ریههزی بههرای بازاریههابی سیاسههی در میههان نامزداههای 

 گیههریجهههت   اید اساس پژواش حاضر از منظههر  انتخابات نماینتگان مجلس شورای اسالمی است  بر

ای است و برای گردآوری دادا  اا از رویکرد کیفی استفاد  شت  و برای نفسههیر آنههها از نوس ا  پژواش

نفر از کانتیههتاای   17جام ا آماری نحقیق حاضر، شامل    روش نحلیل مضمون بهر  گرفتا شت  است 

لوم سیاسی و امچنید نماینههتگان پیشههید مجلههس و خبرگان ع  12مجلس شورای اسالمی در در دور   

بودنت  نمونا گیری بتست آمت  با استفاد  از روش گلولا برفی بود  و بر اصههل اشههباع نظههری انتحههاب 

 نشان داد  شت  است  1شتنت کا درجتول شمار  

 : فهرست مصاحبه شوندگان به تفکیک تحصیالت و تخصص2جدول 

 ن تاد مترک نحصیلی نخصص ردیف
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 5 ی دکتر  ستاد دانشگا  ا  1

نماینتگی  2  9 ی دکتر  کانتیتاای 

کارشناسههی  دکتری و   نماینت  مجلس  3

 ارشت 

3 

 17 جمع کل  

 

گردآوری داد  اای کیفی با استفاد  از مصاحبا با افراد مطلع در اید زمینا انجام شههت، مصههاحبا اهها بهها 

محققید احساس کردنت کا داد  اا بهها   صورت نیما ساختار یافتا و عمیق بود و نا زمانی اداما یافت کا

صورت نکراری بود  و با حت اشباع رسیت  است  در آغاز مصاحبا بیان شت کا اتی از انجام مصاحبا 

 مجلههس  نماینتگان  انتخابات  نامزداای  میان  در  سیاسی  بازاریابی  برای  ریزی  برناما  منظور  با  متلی  ارائا

مون موضوع نحقیق و ن ریفههی کلههی و مبسههو  از اسالمی است  سپس اامیت و ضرورت پیرا  شورای

بازاریابی سیاسی جهت طراحی متل بیان شت  پس از آن از مصاحبا شونتگان خواستا شت کا اطالعات 

و نظرات خود را پیرامون موضوع بیان کننت  در ب ضی مواقع نیز سوا نی در خصوص برخی از زمینهها 

 20را عنوان کننت  زمان مصههاحبا متغیههر بههود  و از    اای خاص بیان گردیت نا آنها نوضیحات مبسوطی

شروع شت، با اید حال برای اطمینههان  14اشباع مصاحبا ب ت از مصاحبا دقیقا نا یک ساعت طول کشیت 

بتید نرنی  مراحل انجام پژواش با شکل زیر می  اداما یافت  17از داد  اای بتست آمت  نا مصاحبا 

 باشت:

مفههاایم از میههان اطالعههانی کهها در طههول مصههاحبا بتسههت آمههت ، عمههل در اید روش برای استخراا  

اا از کتگذاری اولیا و ثانویهها گیری مفاایم و مقولاگیرد  در اید نحقیق برای شکلکتگذاری انجام می

اا مراحل زیر انجام شههت  و خلق م انی و مفاایم استفاد  شت  است  بتید نرنی  برای نحلیل مصاحبا

 است:  

انجام شود نا پژواشگر قادر با   یعبا حت وس  یتبا  یریگ مرحلا نمونا  یددر ااا:  نلخیص داد  نحلیل و  1

اسههتخراا   یههادیمصههاحبا کههتاای ز  یک  ممکد است از درون  باشت  یواق   یت در موق   یمکشف مفاا

 ییاحصههاء و کههتاای نههها یههتکههتاای جت گیرنههت،یاا با طور مرن  مورد بههازنگری قههرار مشود  داد 

 شونت یمشخص م

اا برای ار مصههاحبا شههونت  برداری جتولی نهیا شت کا پاسخ سؤال: پس از نسخاااسازی داد آماد  2

 .مشخص شت

کا بهها   شونتیبنتی مبر اساس ارنبا  با موضوعات مشابا طبقا  یممرحلا مفاا  اید  در  اا:کشف مقولا 3

 یممفههاا  نواننتیم  یرااستنت ز  ییبا   ی  مقو ت دارای قترت مفهومشودیپردازی گفتا مکار مقولا  یدا

 .را بر محور خود جمع کننت

 شههت   شههونتگان نههتویداای مصاحبادر مرحلا کتگذاری اولیا، مفاایم کلیتی گفتا  کتگذاری اولیا: 4

نههرید ارنبهها  و بههود  نهها بیش  یدنالش بر ا  ونوسط خود محقق انتخاب شت  است    یانتخاب  یااعنوان
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ت  نمونا ای کتگذاری اولیا در جتول شههمار   آن است، داشتا باشن یانگرکا نما ییاارا با داد   یخوانام 

 نشان داد  شت  است 
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 ای از کدگذاری اولیه: نمونه3جدول 

 کتاای استخراا شت  متد مصاحبا شت 

آگاای و  شناخت ویژگی اای محلی با منظور نحلیل 

 و بررسی حوز  انتخابانی  و اامیت دادن با آنها

 ناخت ویژگی اای محلیش

بایت مکان اا و حوز  اایی کا امکان رای دادن با یی 

 دارنت شناسایی گردد 

 شناسایی حوز  اای انتخابانی

بایت با اید نکتا نوجا کرد کا آیای رای دانههتگان بهها 

صورت سههنتی عمههل مههی کننههت یهها بهها برنامهها اههای 

 کانتیتاااا نوجا دارنت 

و  نوجهها بهها بافههت اجتمههاعی منطقهها

 حوز  انتخاانی

رفتار انتخابانی مردم عمومهها نشههات گرفتهها از دیههد و 

 مذا  است 

نوجهها بهها رفتاراههای انتخابههانی رای 

 دانتگان

آنههها   بنههتی  نقسههیم  و    انتخابات  بنتی  نوجا با حوز 

 متناس  با بافت اجتماعی منطقا

 نقسیم بنتی حوز اای انتخابانی

اشههنت کهها بههر بایت کانتیتاا با اید امر نوجهها داشههتا ب

اساس عملکرد نماینتگان پیشید نا چا حت عالقا منت 

 با شرکت در انتخابات استنت

مشههارکت سیاسههی افههراد در حههوز  

 انتخابانی 

 

 گیههرد ای از مفاایم مشترک، عنوانی ن لق مههیدر اید مرحلا، با مجموعا  کتگذاری ثانویا یا محوری: 5

  3جتول شمار   ال  الگو ارائا گردیتدر اید مرحلا، مقولا اای استخراا شت  در ق

 ها و نتایج کدگذاریهای انجام شده بر اساس مؤلفه: کدگذاری ثانویه مصاحبه3جدول 

ثانویا  اا ا مؤلف   کتاای 

 دموگرافیک اطالعات

 شناسایی ساختار دموگرافیک حوز  انتخابانی

 بررسی سد رای دانتگان

 بررسی میزان نحصیالت رای دانتگان

 انتخابیا  حوز  در دانت  رای دافرا ن تاد

 بررسی رویکرداای قومیتی و دینی رای دانتگان

 میزان مشارکت در انتخابات بافت اجتماعی منطقا

 نگا  با اقشار جام ا

 فایت  نوسط رای دانت  -محاسبا ازینا اطالعات ناریخی

 نگا  اقتصادی با انتخابات

 منطقا در افراد  سیاسی  مشارکت 

رنبههها بنهههتی حهههوز  

 انتخابانی

 استفاد  از  گرو  اای مذابی و قومی

 نرجیحات فردی،

 نرجیحات سیاسی



 

888 

 

 

مه
رنا

ل ب
مد

ی 
اح

طر
سی 

سیا
ی 

ریاب
ازا

ی ب
ریز

 

 نرجیحات اجتماعی 

 برگزارری متینگ اا و امایش اای انتخابانی شناسایی رقبا

قتصادی )نورم، رکههود، ظرفیت کانتیتااا برای رفع م ضالت ا

 بیکار(   

 کانتیتا برنت

 انتخابانی  کمپید طراحی

و شناسهههایی گرواههها  

 نقسیم بنتی آنها

 

 حزبی و  سیاسی  ساختار

 اجتماعی  اای بنتی  گرو 

 گرو اا    نیازاای و اا  کنش

انتخابههانی  رفتههار  نحیل 

 رای دانتگان

 شناسایی م ضالت اجتماعی

 شناسایی م ضالت اقتصادی

 ارزش اا و انجاراای اجتماای

 انتخابیا  حوز  در مردم  سیاسی  فرانگ

 انتخابات فضای در ایجانات  بروز

  انتخابات رونت در حزب ار  جایگا  موق یت حزبی رقبا

 سیاسی حزب  با کانتیتا پیونت

 نخصیص منابع برای دستیابی با ااتای اتی گذاری کانتیتااا

 نتوید راابرد نبلیغانی

 داشتد داش، اطالعات و حائز شرایط کانتیت بودن

 

با اسههتفاد  از کتگههذاری انتخههابی، بهها  ترک مش مفاایم  نجمیع  با  مرحلا،  اید  در:  مفاایم  و  م انی  خلق 6

طور منظم، مقولا اای اصلی با سایر مقولا اا مرنبط شت  و از طریق اعتبار بخشههیتن بهها ایههد روابههط، 

 متل نهایی ارائا می گردد 

 )یافتا اای محققید(سیاسی  بازاریابی برای  ریزی : برناما1شکل شمار   
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 یافته های پژوهش

 کاندیدهای انتخابات  برای بازاریابی  ریزیبرنامه  برای چارچوبی

مسالا برناما ریزی برای بازایابی سیاسی نیازمنت امکاری نیم اای ارنباطات، بازاریابی و نبلیغات است 

زاریابی است  وجود برنامهها جههامع و اید امر مستلزم اماانگی و امکاری جامع و منسجم در برناما با

نیازمنت آن است کا واق یت اای جام هها و حههوز  انتخابههانی شناسههایی شههت   امچنههید برای بازاریابی  

با نغییرات واکههنش سههریغ نشههان داههت  مههتل نحقیههق حاضههر بهها اسههتفاد  از چههارچوب بتوانت نسبت  

کانتیتااای انتخابات نهیا شت  اسههت  ( با منظور برناما ریزی برای بازاریابی سیاسی برای  2014پالمر)

ارائا شت  با منظور ن ریف جزئیات مختلفی از پتیت  اای سیاسی در یک حوز  انتخابی است نهها متل  

بتوان واق یت رونت مبارزات انتخابانی را در آن من کس کرد  بتید نرنی  برای برناما ریزی در جهههت 

 شود:بازاریابی سیاسی بایت چهار سطح در نظر گرفتا  

 انتخابیه  حوزه شناسایی و  اطالعات آوری جمع:  ریزی برنامه 1مرحله

 اطالعات تاریخی 

 مرحله اول
 تعریف آنها شناسایی حوزه انتخابیه و 

 

 مرحله دوم 
 شناسایی رقبای انتخاباتی 

 

 سوم مرحله 
و هدفگذاری  اموقعیت یابی کاندید

 هبرای گروه های رای دهند

 

 چهارم مرحله 
 تحلیل نتایج 

 

 دموگرافیک  اطالعات بافت اجتماعی حوزه انتخابی

 رتبه بندی حوزه انتخابی

 شناسایی ویژگی ها و توانایی های رقبا 

 شناسایی گروه های  رای دهنده و تقسیم بندی آنها

 تحلیلی رفتار انتخاباتی رای دهندگان

 توجه به احزاب سیاسی 

 تعیین گروه های هدف 

 تحلیل نتایج پس از انتخابات 
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بر اساس دیتگا  جام ا شناسی سیاسی نسبت با انتخابات، متغیراایی ماننت سد، جنسیت، محیط، نژاد،  

قومیت، شرایط ناریخی،فرانگی و شرایط رفتاری یک جام ا می نوانت بر رفتههار انتخابههانی افههراد نههاثیر 

بنابراید شههناخت و مطال هها ایههد حههوز  از اامیههت  ( 1397)باقری دولت آبادی و امکاران، گذار باشت

ی برخوردار است و می نوانت با عنوان منابع مهمی برای برناما ریزی در نظههر گرفههت  از جملهها ویژ  ا

 انتخابی اشار  کرد   حوز   اجتماعی  حوز  و بافت   ناریخی، سرشماری اید موارد می نوان با اطالعات

 تاریخی  اطالعات

از عوامههل   قبلی    انتخابات  دربا کانتیتااای پیشید    عمت   رای  و  ات حوز  انتخابیاشتراک   میزان  دانستد

 موثر بر برناما ریزی در بازاریابی سیاسی است، بر اید اساس آنچا مصاحبا گراا بیان کردنههت، محاسههبا

منطقهها مههی  در افههراد سیاسههی ت مشههارکت انتخابا با اقتصادی دانت  اا، نگا   رای  نوسط  فایت   -ازینا

نوانت در اید اصل موثر باشت  بر اید اساس کانتیتااا بایت نالش کننت نا با استفاد  از پیام اای مناسهه  

 نر، نسبت با پیام اای رقبا نرغی  کننت 

 اطالعات دموگرافیک

 جنسههیت،  سد،  ماننت  جم یت   یک  خصوصیات  با  شناختیجم یت   اایویژگی  یا  دموگرافیک  اطالعات

استرانژیست سیاسی بایت ساختار دموگرافیک حوز  مربههو  بهها خههود ا بهها نحصیالت و     اشار  دارد   

طور متاوم رصت کنت نا نغییرات مشخص شت  و رای دانتگان اصلی را شناسایی کنت و نسههبت بهها آن 

ا بههرای فهههم و اقتامات مناسبی انجام دات جمع آوری اطالعههات دموگرافیههک یکههی از بهتههرید را  اهه 

شناخت گرو اای مختلف از جملا بازاراای اتی است  با اید اطالعات می نوان با نیازاهها، خواسههتا 

اای مختلف را درک کرد و بر اساس آن می نوان بهها راحتههی وقههایع را اا و دغتغا اای افراد یا گرو 

ی ار چا قتر گرو  اههتی نحلیل کرد و اقتامات ب تی را متناس  با آن مشخص کرد  از منظر بازاریاب

ی و مخاط  نهایی را بهتر و دقیق نر بتوان شناخت، احتمال جذب آن اا بیشتر می شو و نیز با واسطا

 ارسال پیام اای صحیح بازاریابی با نر خواات بود 

 انتخابی  حوزه اجتماعی بافت

اشههار  بهها روابطهها و بافت اجتماعی ن یید کننت  اقتامات و نصورات جام ا می باشت  بافت اجتمههاعی  

مناسبات پایتاری اطالق می شت کا میان افراد یا گرو  اههای اجتمههاعی یههک جام هها، نحههت مجموعهها 

 مشترکی از ارزش اا و انجاراای فرانگی در حوز  انتخابی، برقرار می باشت   

 انتخابیه حوزه بندی رتبه

حههوز  بههر دیههتگا  اههای مههذابی، آنچا در رنبا بنتی حوز  انتخابیا اامیت دارد، نگا  و نوجا عمههت   

سیاسی، اجتماعی یا فردی است  با عنوان مثال با نوجا با اینکا در انتخابات مجلس شههورای اسههالمی، 

فضای محالت و حوز  اای انتخابانی، سنتی است و دو ویژگی منازعات قومی و منازعات مههذابی در 

رایش دارد، بایت با اید موارد نوجهها آن برقرار است  با عبارت دیگر، خصلت اجتماعی با چا سمتی گ 

 اجتمههاعی  دموگرافیک و بافههت   ناریخی، اطالعات  داشت  رنبا بنتی حوز  انتخابی با بررسی اطالعات

 متنظر برناما ریزان بازاریابی سیاسی انجام می شود انتخابی    حوز 

 گیری رأی گروه تعیین و رقابت: ریزی  برنامه 2 مرحله
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 نحلیل   است   دانتگان  رأی  مختلف  اای  گرو   بنتی  نقسیم  و  اصلی  رقابت   ن یید  با  مربو   مرحلا  اید

 اههایپتانسههیل  امچنید  و  اارقابت   دوام  و  ض ف  از  بازیابی  یک  حقیقت   در  سیاسی  بازاریابی  در  رقابت 

 اهها  فرصت   شناسایی  برای  را  خوبی  نهاجمی  و  نتاف ی  استرانژیک  زمینا  نحلیل  نوع  اید  باشتمی  کنونی

  کنت می فراام  ودموج اای  رفتار و

 رقابتشرایط  تعیین

برناما ریز سیاسی بایت با اید نکتا نوجا کنت کا کتام حزب و کانتیتا بیشترید امتیاز و نوانههایی بههرای 

نا بتوانت یک بستر سیاسی مناس  برای رقابت با کانتیههتای رقیهه  فههراام  پیروزی در انتخابات را دارد

ست با نرکیبی از داد  اای انتخابات پیشید و نتایج بتسههت آمههت کنت  ن یید نوع و شرایط رقابت بهتر ا

بر اید اساس، برناما ریز بایت ن یید کنت کا در کتام مناطق از حوز  انتخابیا، گههرایش از آن انجام شود   

با کتام سمت، دیتگا  اا آنها چیست، اید فراینت با اید دیل مهم است کا در یک منطقا ممکد اسههت 

ان باشت کا بر رونت نتایج ناثیر گذار باشنت  بنابراید ن یید رقابت، نا حتودی محصول شامل رای دانتگ 

 جانبی از رنبا بنتی حوز  انتخابانی است 

 دهنده رأی  هایگروه  بندیتقسیم

در نتوید استرانژی اما نصمیمات ب ت از نفکر دربار  اقتامات ف لی و احتمالی رقبای انتخابانی انخاذ 

گرو  اای رای دانت  بسیار حیانی است  بتون نوجا دقیق با گرو  اای رای دانههت    شناخت   می شود 

و شناخت نسبت با آنها نمی نوان در کارزاررقابت پیروز شت  استرانژیست اای سیاسی بایههت بهها ایههد 

سوال پاسخ دانت کا چرا افراد با رقبای رای می دانت وچا مزیتی برای آنها دارد؟ رقبا چا نقا  قههونی 

ارنت و برای جبران اید نقا  چا بایت کرد؟  بر اید اساس می نههوان رای دانههتگان را بهها گههرو  اههای د

مشابا و مختلفی نقسیم بنتی کرد  با شناخت ار چا بیشتر آنها می نوان برنامهها اههای بازاریههابی را بههر 

سیاسی، شههناخت   تا اا و رفتاراای آنها طراحی کرد چرا کا اصل اول در بازاریابیاساس نیازاا، خواس

 رای دانتگان است 

 دهندگان رأی  گروه گیری  هدف و  یابی موقعیت:   ریزی  برنامه 3 مرحله

 مههی چگونا و داننت می مهم اا کننت  انتخاب کتام کا استنت اید درگیر اا استرانژیست   مرحلا،  اید  در

رای دانههتگان شناسههایی بتید سان بایت نیازاا و خواسههتا اههای   کننت منتشر را مناس   اای  پیام  نواننت

شت  و نسبت با گرو  اای رای دانت  اقتامات متناسبی انجام داد  در اید مرحلا از برنامهها ریههزی اههم 

 سیاسی  و ام احزابمورد نوجا قرار گیرد اتی  اای  بایت با گرو 

 یحزب  یابی موقعیت

و مبنههای نقسههیم داشههتا  تدر سال اای اخیر، احزاب ناثیرات فراوانی در شکل گیری نظام اای انتخابا

ر اید اساس نقش آنها پر رنگ شت  و سهههم خههواای آنههها از بنتی نظام اای انتخابانی نیز شت  است  ب

نظام سیاسی موج  حمایت آنان از کانتیتااای مختلف می شود  احههزاب مههی نواننههت افکههار پراکنههت  

و متحههت مههی سههازد و آنههها  را سجم  من  قال  مردم را در حمایت از برناما اا و نامزداای خاص با در  

شکل می دات نا با دنبال جریان و برناما خاص باشنت  احزاب با اسههتفاد  از ابزاراههای رسههانا ای مههی 

واجت شرایط را انتخاب کننت و اطالعات و ویژگی اا نماینتگان را بهها مههردم رسههانت  و از نواننت افراد  

 آنها حمایت کننت 
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 دهندگان رأی  گروه  گذاریهدف 

از ن یید ااتای و برناما اای، با طرق مختلههف مههی نههوان افههراد رای دانههت  را از برنامهها اههای   پس  

سیاسی، اقتصادی کانتیتاا آگا  کرد، اید روش با استفاد  از روش اای سنتی ماننت جلسات محلههی نهها 

کا اههای چاپ بروشوراای نبلیغانی نا استفاد  از ابزاراای نوید ماننت استفاد  از فضای مجههازی و شههب

مجازی می نوانت انجام شود  امروز  فضای مجازی با عنههوان رسههانا ای پرسههرعت و مههترن بهها دامنهها 

را بههرای جلهه  نظههر درگیری گسترد  و امگانی، بستری را فراام کههرد  اسههت نهها ارگونهها نبلیغههات  

ید است مخاطبان استفاد  کننت  امروز  شکل گیری شبکا اای اجتماعی در بستر فضای مجازی بیانگر ا

 کا اطالعات در زمینا مسائل اجتماعی، فرانگی، سیاسی و     با سرعت رد و بتل می شود 

 انتخابات از پس تحلیل و  تجزیه: ریزی  برنامه 4 مرحله

 و  بگیریههت  درس  قبلههی  اای  شکست   و  اا  موفقیت   از  کا  است   اید  بازاریابی  خوب  ریزی  برناما  ماایت 

بنابراید پس از اجرای برناما بازاریابی سیاسههی    دایت  قرار  آینت   زیری  برناما  استرانژی  در  را  موارد  اید

بایت نتایج آن مورد ارزیابی قرار گرفتا و از نتایج آن با طور جامع و شفای درس گرفتا شود  و از اید 

 طریق بتوان درک کرد کا برناما اای نتوید شت  نا چا حت نوانستا است موفق یا ناموفق باشت 

سیاسی یکی از موارد کلیتی برای ار استرانژی بازاریابی است  با استفاد  از نحلیل نتههایج، نحلیل بازار  

می نوان داد  اای ارزشمنتی بتست آورد کا با استرانژیست اا کمک می کنت، جام ا مورد نظر را با 

و   خوبی شناختا و استرانژی مناسبی را برای آینت  انتخاب کننت و نقهها  ضهه ف خههود را پوشههش داد 

 نقا  قوت را نقویت کننت 

پس از انتخابات بایت نتایج بتست آمت  مورد نحلیل قرار گیههرد نحلیل نتایج عملی اوشمنتانا است کا  

نا با مشخص شود کا بخش اای منتخ  رای دانتگان با موفقیت اتی گههذاری شههت  انههت یهها خیههر  

ت ب تی بر آنههها متمرکههز شههت  از امچنید موارد مورد عالقا رای دانتگان مشخص شت  نا در انتخابا

سوی دیگر اید مشخص شود کا نکنیک اای مورد استفاد  برای نبلیغات کههتام یههک دارای اثربخشههی 

بیشتر است  با عنوان مثال آیا رویکرداای سنتی از جملا برگزاری میتینگ اا  و جلسات حضههوری از 

 جتماعی   اثربخشی بشتری برخوردار است یا ابزاراای نوید ماننت شبکا ا

 نتیجه گیری

 ادبیههات دنیهها در  کهها  اسههت   مبههاحثی  انتخابههانی،  نبلیغههات  انجام  چگونگی  و  انتخابانی  نبلیغات  متیریت 

 در  انگفههت   اههای  خههرا  وجود  با  نا  شت   سب    ایران،  در  مسالا  اید  با  نوجهی  بی  اما   دارد  ای  گسترد 

 اصلی  گرواهای  دادن  قرار  اتی   اشیمنب  ای  اوشمنتانا  و  دقیق  انتخابانی  مبارزات  شاات  انتخابات،  ایام

 ریههزی  برنامهها  بنابراید   است   مهم  سمت،  احراز  یا  سمت   احراز  برای  انتخابات  چرخا  در  دانتگان  رأی

اسههت نهها بتههوان چهههر  کانتیههتا را در فضههای   انتخابانی  اای  رقابت   در  پیروزی  کلیت  شا   انتخابات  در

 سیاسی و انتخابانی بهبود دارد  

دنبال ارائا چارچوبی برای برناما ریزی مبنی براینکهها چگونهها استرانژیسههت اههای   در نحقیق حاضر با

انتخابانی و احزاب با طور موثرنری ف الیت اای خود را در کارزار انتخابات اماانگ کننت نهها بتواننههت 

 انتخابات  با نوجا با اامیت انتخابات و نقههش آن  از  پس  نحلیل  و  نجزیابا نتایج مطلوبی دست یابنت   
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در ساختار سیاسی کشور، استرانژیست اای سیاسی بایت از یک رویکرد ساختاری و برناما ریزی شههت  

 استفاد  کننت 

آنچا نتایج نحقیق نشان داد، برناما ریزی درجهت نبلیغات سیاسی در چهار مرحلا انجام می گیههرد کهها 

 برنامهها  2  انتخابیهها، مرحلهها  حههوز   شناسههایی  و  اطالعات  آوری  جمع:  ریزی  برناما  1مرحلا  عبارننت از:

 رأی گرو  گیری اتی  و  یابی  موق یت :    ریزی  برناما  3  گیری، مرحلا  رأی  گرو   ن یید  و  رقابت :  ریزی

 ریزی  برناما 4  دانتگان، مرحلا

 مستمر  ( نشان داد کا پایش1395در راستای نتایج بتست آمت  از نحقیق حاضر، حاجی پور و حسینی)

رای ملزومههات بازاریههابی  بههازار  اصههلی  مطالبا  با  متناس    محصور  طراحی  ،رای  بازار  محیط، نیازشناسی

نشان دادنههت کهها درگیههری ذانههی،   (1396)  جاوری  و  اردکانی  سیاسی در انتخابات محلی است؛ عابتی

در نظههام انتخابههانی  (2010)وفاداری، رضایت رای دانتگان بر رفتار انتخابههانی آنههان نههاثیر دارد؛ ورلههو 

درصت موفقیت انتخابانی در نیجریا با استرانژی اای بازاریههابی   52یا نشان داد کا  احزاب سیاسی نیجر

( عنوان کرد کا شناخت سیاسی، نههنش اههای نههاریخی، اههتی و سههاختار 2015ن یید می شود؛ نیلسد)

( 2012سازمانی کمپید اا بر نحو  انتخابات استرانژی اای سیاسی نههاثیر دارد؛ نتیجهها نحقیههق خطیهه )

 قابههل و مثبههت  نأثیر( حزب و نامزد از) قوی  ای  چهر   بازار، ایجاد  گذاری  اتی  و  نقسیم   نشان داد کا

 سیاسی     بازاریابی  موفقیت  در  نوجهی

برناما ریزی انتخابانی اماننت یک نقشا ساختمان است کا نرسیم شت  نا نسههبت بهها اجههرای آن اقههتام 

آنها را با اههتی ن یههید شههت  بانی می نوانت شود، پیروی از برناما اای انتخابانی نوسط نامزداای انتخا

سوق دات  از اید رو ن ریف استرانژیک، نحلیل و بخش بنتی بازار و گرو  اههای اههتی از میههان رای 

با اید دلیل کا رفتههار انتخابههانی، دانتگان می نوانت موج  پیروزی آنها را اموار سازد  از سوی دیگر  

رو اامیت دارد کا اید مسالا بخوااههت ا پرورد  است  از ایدپرورد  و زمینپرورد ، مکانیک کنش زمان

 .مورد بررسی قرار گیردبازاریابی سیاسی  اای در پژواش

 

 منابع و ماخذ 

( الگوی متیریت راابردی بازاریههابی سیاسههی در 1390افجا ای، سیت علی اکبر؛ خادمی گراشی، مهتی)

  50-25(  3)10   چشم انتاز متیریت بازرگانیایران  

 سیاسههی  بازاریههابی  بر  مبتنی  اسالمی  انقالب  صتور  نحلیل(  1398)اادی  محمت  راجی،  اصغر؛  فتخاری،ا

  78-47(  31)9  اسالمی انقالب  پژواشناما   مبناء  کنش

 اسههترانژیک  کنتههرل  مههتل  سههازی  پیههاد (   1395)علیرضهها  پیرعلههی،  سهه یت ؛  سیادت،  محمتنقی؛  امینی،

 شهههر  مصههرفی  و  غههذایی  مههواد  بههزرگ  اای  فروشگا :  امطال   مورد)فروشی  خرد   صن ت   در  ااریسون

  83-63(   63)23  راابردی  متیریت  اای پژواش(   شیراز
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( بررسی ناثیر 1397باقری دولت آبادی، علی؛ مجااتزاد ، محمت؛ اکبری، فرزاد؛ باقری نژاد، سیت اصغر) 

  انتخابیا دنا(  پههژواش طایفا ای بر رفتار انتخابانی)مطال ا موردی: روستائیان حوز  -فرانگ عشیر  ای

  66-27(  3)3اای جغرافیای سیاسی،  

 حههوز   مطال هها  مههورد)  ایرانیههان  انتخابانی  رفتار  نحلیل(   1388)زارا  فرد،  پیشگاای  مریم؛   شکی،  بایی

 جغرافیههای  در  نههو   اای  نگرش(   اسالمی  شورای  مجلس  8  دور   انتخابات  در  چالوس  و  نوشهر  انتخابیا

  112-93(   3)1(  یانسان  ج رافیای) انسانی

 در سیاسههی بازاریههابی الگههوی ( طراحههی1395ساسههان) زارع،  سیتمحمود؛  حسینی،  بهمد،    پور،  حاجی

  39-15(   27)1محلی  چشم انتاز متیریت دولتی    انتخابات

 در سیاسههی بازاریابی الگوی طراحی(  1395)ساسان زارع، محمود؛ سیت حسینی، بهمد؛  حسینی،  حاجی

  39-15(   1)27  دولتی متیریت  انتاز شمچ  محلی  انتخابات

 طراحههی( 1398)اسههماعیل پههور، حسههد محمتحسههید؛ رنجبههر، وحیترضا؛ میرابی  حمیت؛  سیت  حسینی،

  442-417(  2)15   سیاسی دانش(   پایا  عص  )شناختی  سیاسی  بازاریابی الگوی

 سههازمان مچنههیدا و محههور سیاسی اای سازمان سوی با  پیش  سیاسی؛  بازاریابی(   1392)بهرام  خیری،

  1(  30)7   بازار  مهنتسی نوس ا  محور  سیاست  نجاری اای

 ابزاراههای  نههاثیر  ( بررسههی1390خیری، بهرام، قاسمی، بهروز؛ میرابی، وحیترضا؛ قلی پههور، سههنگاجی)

  112-110(  12)6دانتگان  متیریت بازاریابی     رای رفتار  بر  سیاسی  بازاریابی  سنتی

 حقههوقی  اصول  پرنو   در  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابانی  نبلیغات  یشناس  ( آسی  1393درستی، ااجر)

  111-89(  80)21نبلیغات   مجلس و راابرد   بر  حاکم

(  جام ا پههذیری سیاسههی بسههتری بههرای بازاریههابی 1395طا ری، محمت؛ موسوی شفایی، سیت مس ود)

  225-199(   79)25  راابردسیاسی رابطا منت  

 رای گیههری نصههمیم فرآینههت و سیاسههی بازاریههابی( 1396)رضهها علههی جههاوری محمت؛  اردکانی،  عابتی

 شههورای  مجلههس  انتخابههات  دور   دامههید  در  اصههفهانی  دانههت   رای  جوانههان:  موردی  مطال ا  دانتگان؛

  202-177(   1)3   عمومی  سیاستگذاری  اسالمی

پیههروزی ( ارزیابی اسههترانژ ی اههای ن یههید بههازار اههتی در  1390عیوض زاد ، حسد؛ علیپور، مهرداد)

  185-169(   1)15مبارزات انتخابانی سازمان اا و احزاب سیاسی ایران  فصلناما علوم سیاسی   

(  1)11انتخابات  م رفههت سیاسههی   مسئلا و شی ا سیاسی ( فقا1398فالح، محمت؛ ایزدای، سیتسجاد)

79-92  

 نبلیغههات  اههای  سترانژیا  نبیید(  1397)علی  محمت  آزاد،  متفکر  محمترضا؛  انبیانی،  علیرضا؛  زاد ،  فضل

  130-115(  33)9  راابردی  متیریت  مطال ات   جمهوری  ریاست   انتخابات  داوطلبان  سیاسی

( شبکا اای اجتماعی قومی، اعتماد و رفتار انتخابانی  پایان ناما کارشناسی 1391قمیشی میمنت، عباس)

 ارشت رشتا علوم سیاسی  دانشکت  حقوق و علوم سیاسی  دانشگا  نهران 
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