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چکیده 
امروزه انتخابات بهعنوان مهمترین عرصه مشارکت سیاسی ،شاخص مردمیبودن هر حاکمیت را به
محک میگذارد .در نظامهای مردمساالر ،کسب بیشترین آرا و پیروزی در انتخابات همواره جزو
دغدغههای اصلی جریانهای سیاسی بوده است .بازاریابی سیاسی در دهههای اخیر بهعنوان ابزار تحقق
پیروزی در انتخابات کاربردی دوچندان یافته است؛ بهگونهای که پیروزی جریانهای سیاسی در انتخابات
تا حد زیادی به استفاده مؤثر این گروهها از مدلهای بازاریابی سیاسی برمیگردد .در این پژوهش
کوشیده شد تا الگویی بومی از بازاریابی سیاسی در انتخابات محلی ایران ارائه شود .در این پژوهش از
رویکرد ظاهرشونده «نظریهپردازی دادهبنیاد» استفاده شد .نتایج مصاحبه عمیق با  13نفر از خبرگان حوزه
انتخابات محلی در تهران نشان داد که  .1ملزومات حضور مؤثر حزب در رقابت سیاسی؛  .2نیازشناسی
بازار رأی؛  .3طراحی محصول متناسب با مطالبه اصلی بازار رأی؛  .4بازاریابی و تبلیغات اثربخش
محصول سیاسی؛  .5فروش ایده/کاندیدا و  .6پایش مستمر محیط ،ابعاد الگوی بازاریابی سیاسی در
انتخابات محلی را رقم میزنند.
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.1مقدمه 

امروزه گستره وسیعی از مبانی نظری دانشگاهی بر وابستگی روزافزون سیاست بـه بازاریـابی
تأکید دارند ( .)O'Shaughnessy, 2011مسئله انتخابشدن ،لزوماً یک مسـئله بازاریـابی اسـت
( )Butler, 1996و نامزدها برای موفقیت نیازمند فهم بازارهای خود هستند (.)O'Cass, 2001
جوهره اصلی تعامل کاندیدا و حزب سیاسی با رأی دهندگان از نـو بازاریـابی اسـت و ایـن نـو
بازاریابی اجتنابناپذیر است ( .)Thrassou, 2009در جهـان امـروز ،بازاریـابی سیاسـی راههـای
جدیدی را بـرای فهـم و ادارهی سیاسـت نـوین ارائـه مـیدهـد ( .)O'Cass, 2001بـه عقیـده
پژوهشگران« ،بازاریابی سیاسی» مفهومی است که با برنـدسـازی انسـانی نزدیکـی زیـادی دارد
(. )Speed, 2015
نگاهی به انتخابات و مبارزات سیاسی در نقاط مختلف جهان نشان میدهد ،افراد ،اندیشهها و
گروههای سیاسی بسیاری بودهاند که تواناییهـای زیـادی بـرای انتخـابشـدن در یـک مبـارزه
انتخاباتی را داشتهاند؛ ولی بهدلیل آشنانبودن با فنونی که بتوانند خـود را بهتـر بـه جامعـه هـد
معرفی کنند ،نتوانستهاند در انتخابات موفق شوند .در موارد بسیاری نیز مشـاهده شـده اسـت کـه
افراد ،احزاب و اندیشههایی نیز وجود داشتهاند که با استفاده از فنونی برای معرفی خود به جامعـه
هد  ،پیروز انتخابات شدهاند؛ درحالیکه تواناییها و شایستگیهای الزم بـرای انتخـابشـدن را
دارا نبودهاند (.)Osuaguw, 2008
در پژوهشها مواردی مشاهده میشود که کشورهای همسایه ایران نیز به مباحـ بازاریـابی
سیاسی عالقهمند شدهاند و روی این پدیده کار مـیکننـد(.)Yousaf, 2015; Harmes, 2016
برای مثال؛ «پوتین» ،یکی از قدرتمندترین سیاستمداران روس ،با ارائه شخصیت اجتماعی خـاص
و کاریزماتیک در میان رأیدهندگان روسی توانست بهعنوان محصول سیاسی بازارپـذیر شـناخته
شود و موضو مطالعههای مختلفی قرار گیرد (.)Tempest, 2016
چالش های احزاب و نامزدهای سیاسـی در جلـب آرای عمـومی و بررسـی چگـونگی تـأمین
انتظارات رأیدهندگان از دغدغههای بزرگ پیش روی صـاحبنظـران سیاسـی کشـورها اسـت.
توسعه کیفی و نفوذ مباحثی نظیر بازاریـابی سیاسـی در مبـارزات انتخابـاتی در سـالهـای اخیـر،
تحلیلگران سیاسی ایران را با این پرسش مواجه ساخته که چگونه میتوان از بینش و ابزارهـای
مدرن بازاریابی در راستای نزدیکسازی احزاب و تودههای رأیدهنـده مخاطـب آنهـا و تحلیـل
فضای رقابت بهره جست.
با توجه به اهمیت این موضو در کشور و نبود الگوی مُدون بازاریابی سیاسی برای احـزاب و
جریانهای سیاسی ،این پژوهش سعی دارد با برشمردن مؤلفهها و ابعاد بازاریابی سیاسـی و ارائـه
مدلی از آن ،با استفاده از روش دادهبنیاد و تحلیل نظرهـای خبرگـان انتخابـات مجلـو شـورای
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اسالمی شهر تهران در دورهای ششم ،هفتم ،هشتم و نهـم ،احـزاب سیاسـی را بـرای رویـارویی
پیروزمندانه در رقابت انتخاباتی محلی مهیـا و آمـاده کنـد .فـار از چیسـتی و چگـونگی الگـوی
بازاریابی سیاسی در انتخاباتت محلی بهعنوان سؤال اصلی این پژوهش ،سؤالهـای فرعـی آن در
قالب سه سؤال زیر مطرح میشود:
 .1ابعاد الگوی اثربخش بازاریابی در انتخابت محلی کداماند؟
 .2مؤلفههای الگوی اثربخش بازاریابی در انتخابات محلی کداماند؟
 .3ارتباط بین ابعاد مختلف الگوی بازاریابی سیاسی در انتخابات محلی چگونه است؟
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش

ریشــههــای مفهــوم بازاریــابی در شــکل امــروزی آن بــه اواخــر قــرن نــوزدهم مــیالدی در
ایاالتمتحده بازمیگردد« .پاول» ( )1972نخستین فردی بود که از واژهی بازاریابی در انتشـارات
علمی در فصلنامه اقتصادی استفاده کرد و به توصیف توزیع میوه تازه کالیفرنیا به بازارهای شرقی
پرداخت .پو از جنگ جهانی دوم صاحبنظران بازاریابی به توسعه مفاهیم مدیریت بازاریـابی در
کنار نظریههای رفتاری و بازار پرداختند .مثالهای مشهور این مـورد 4P ،مـککـارتی ،1آمیختـه
بازاریابی بوردن ،2ماتریو پورتفولیوی گروه مشاوران بوستون ،3پنج نیروی رقابتی پورتر 4و تحلیل
 SWOT5است (لودیک.)1390 ،
کاتلر و آرمسترانگ ( ،)1379بازاریابی را تـأمین رضـایت مشـتری بـه شـیوهای سـودآور تعریـف
میکنند .به عقیده آنان بازاریابی نوعی فعالیت اجتماعی و مدیریتی است که بهوسیله آن ،افـراد و
گروهها می توانند از طریق تولیـد ،ایجـاد و مبادلـه محصـوالت و ارزشهـا بـا دیگـران نیازهـا و
خواستههای خود را برآورده سازند (کاتلر ،آرمسترانگ .)1379 ،انجمن بازاریـابی آمریکـا،)2004( 6
بازاریابی را یکی از کارکردهای سازمان و مجموعهای از فرآیندها دانست که شامل ایجاد ،ابال و
تحویل ارزش به مشتریان و مدیریت روابط با مشـتری بـه طریقـی اسـت کـه منـافع سـازمان و
ذینفعان آن فراهم شود .ایده اصلی این تعریف نسبتاً پیچیده ،آن است که بازاریـابی بـر تحویـل
ارزش به همه افرادی که از معامله تأثیر میپذیرند ،متمرکز است (ساالمون و همکاران.)1389 ،
امروزه در عرصه سیاست نیز مفاهیم جدیدی خلق شده است .ازجمله این مفاهیم میتوان بـه
بازاریابی سیاسی اشـاره کـرد  .بازاریـابی سیاسـی از بسـیاری جهـات مشـابه بازاریـابی در دنیـای

1. 4p McCarthy
2. Borden Marketing Mix
3. Portfolio Matrix Boston Consulting Group
4. Porter's Five Forces
)5. SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses Opportunities, Threats
6. American Marketing Association
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کسبوکار است .در بازاریابی کسبوکار ،فروشندگان ،کاالها ،خـدمات و ارتباطـات را روانـه بـازار
می کنند و در عوض پول ،اطالعات و وفاداری مشتریان را دریافت میکنند .در مبـارزات سیاسـی
نیز نامزدها ،وعدهها ،حمایتها ،خطمشیها و ویژگیهای شخصی خود را به رأیدهندگان عرضه
میکنند و در مقابل ،آرا و کمکهای داوطلبانه آنان را دریافت میکنند .به علت این همسـویی در
حوزه های مختلف بازاریابی ،برخی مفاهیم و ابزارهای بازاریابی بـین بازاریـابی کـاال و خـدمات و
بازاریابی سیاسی مشترک است و برخی از اصول بازاریابی کسـبوکـار بـرای اعمـال در سیاسـت
نیازمند تعدیل هستند ( .)Hughes & Dann, 2006در جدول  ،1تعریفهای مختلـف بازاریـابی
سیاسی از دیدگاه اندیشمندان ارائه شده است.
جدول  .1تعریفها مختلف بازاریابی سیاسی
صاحبنظر 

کاتلر)1999( ،

مارشمنت)2001( ،

نیومن)2002( ،
هنبرگ 2002( ،و
)2003
هاگز و دان)2005( ،

گارِت)2006( ،

اشاگنسی)2009( ،

تعريفبازاريابیسیاسی 
بازاریابی سیاسی با بازاریابی رایج در دنیای کسبوکار ارتباط نزدیکی دارد .در مبارزههای
انتخاباتی ،نامزدها ،وعدهها ،افکار ،ترجیحات سیاسی و شخصیت خود را به مجموعهای از
رأیدهندگان عرضه میکنند تا از آرا ،تالشها و کمکهای داوطلبانه آنها بهره گیرند.
بازاریابی سیاسی درباره سازمانهای سیاسی (احزاب سیاسی ،مجلو و بخشهای دولتی) است
که با بهکارگیری فنون (مانند تحقیق در مورد بازار و طراحی محصول) و مفاهیم (نظیر تمایل به
ارضای خواستههای رأیدهنده) بهکاررفته در دنیای کسبوکار و بازرگانی ،میکوشند به اهدا
خود دست یابند (مانند پیروزی در انتخابات یا تصویب قانون).
بازاریابی سیاسی عبارت است از :بهکارگیری اصول و رویههای بازاریابی در رقابتهای سیاسی
توسط افراد و سازمانهای مختلف.
بازاریابی سیاسی بهدنبال ایجاد ،نگهداری و ارتقای روابط سودمند و طوالنیمدت سیاسی برای
جامعه است تا اهدا بازیگران سیاسی فردی و همچنین اهدا سازمانهای درگیر ،تحقق یابد
( .)2002این امر از طریق تبادل متقابل و تحقق وعدهها انجام میشود (.)2003
بازاریابی سیاسی یک واحد سازمانی برای ارتباطات سیاسی و یا مجموعهای از فرآیندهای ایجاد
و برقراری رابطه و ارائه ارزش به رأیدهندگان را دربرمیگیرد که بهدنبال مدیریت رابطه به
نحوی هستند که هم برای سازمان و هم برای ذینفعان آن سودمند باشد.
پژوهش و تفحص در خصوص نظرهای حزب یا نامزدها و تحلیل محیط پیرامون آنها،
بهگونهای که بتوان وضعیت رقابتی که به درک اهدا سازمانی و گروههای ذینفع در انتخابات
کمک میکند را توسعه و ارتقا داد.
بازاریابی سیاسی به معنای استفاده از مفاهیم ،اصول و روشهای بازاریابی در مسائل سیاسی
توسط افراد ،گروهها ،سازمانها و ملتها است .رویکردهای مرتبط با بازاریابی سیاسی شامل
تجزیهوتحلیل ،برنامهریزی ،ارزیابی و کنترل فعالیتهای سیاسی است که توسط افراد ،گروهها،
احزاب سیاسی ،دولت و البیکنندگان صورت میگیرد.
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دو تفاوت اساسی بین کاربرد بازاریابی در تجارت و سیاسـت وجـود دارد ()Newman, 1998

نخست ،تفاوت در فلسفه است .هد تجارت کسب سود است؛ درحالیکه هد سیاست عملکـرد
موفقیتآمیز مردمساالری است .پیروزی در سیاست به درصد اندکی از عوامـل بسـتگی دارد؛ امـا
فرق بین شکست و پیروزی در تجارت به مسائل کالنی وابسته است .دومین تفاوت این است که
در تجارت اغلب از نتایج اجرای پژوهشهای بازار پیروی میشود؛ اما در سیاست ،فلسفه شخصـی
کاندیداها بر هر چیزی که قرار است از آن پیروی شود ،تأثیر میگذارد (.)Newman, 1999
بر اساس جدول  1و اهدا پژوهش ،تعریف اشاگنسی ( ،)2009در بازاریابی سیاسی با توجـه
به جامعیت و بهروزبودن بهعنوان تعریف منتخب این پژوهش در نظـر گرفتـه شـد .بـه عقیـده او
بازاریابی سیاسی به معنای استفاده از مفاهیم ،اصـول و روشهـای بازاریـابی در مسـائل سیاسـی
توسط افراد ،گروهها ،سازمانها و ملتها است .رویکردهای مـرتبط بـا بازاریـابی سیاسـی شـامل
تجزیهوتحلیل ،برنامهریزی ،ارزیابی و کنترل فعالیتهای سیاسی است که توسط افراد ،گـروههـا،
احزاب سیاسی ،دولت و البیکنندگان صورت میگیرد ( .)O’Shaughnessy, 2009این تعریـف
کاربری بازاریابی سیاسی از سطح فرد تا ملتها را شامل میشود و تمامی فرآیندهای موردنیـاز در
حوزه بازاریابی سیاسـی ،ازجملـه فهـم بـازار و تجزیـهوتحلیـل و ارائـه پاسـخ و کنتـرل بـازار ،را
دربرمیگیرد.
الگوهاینظریبازاريابیسیاسی.در این بخش مهمترین الگوها و مدلهای بازاریابی سیاسی
بررسی میشوند.
مدلبازاريابیسیاسینیومن( .)1994این مدل به توضیح رویههایی برای مفاهیم مرتبط با
فعالیتهای بازاریابی در بازار رأیدهی میپردازد و منبع الهامبخش پژوهشهای تجربی در این
حوزه محسوب میشود.
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شکل  .1مدل بازاریابی سیاسی نیومن (.)Newman, 1994



برنامهريزیانتخاباتیطبقمدلبینزوهمکاران(.)1999بینز و

رويکردمحلینسبتبه
همکاران در جهت ارائه مدلی برای هماهنگ کردن مؤثر تالشها و منابع تبلیغاتی احزاب
سیاسی تالش میکنند.
این مدل در قالب فرآیندی چهارمرحلهای ساماندهی میشود:
 .1گردآوری و تحلیل دادهها و اطالعات مربوط به حوزههای انتخابی؛
 .2شناسایی منابع و میزان رقابت و گروههای مختلف رأیدهنده؛
 .3موضعیابی برای حزب و هد گیری گروههای مختلف رأیدهنده؛
 .4پژوهشها و تحلیلهای بعد از انتخابات با هد تعیین نقاطی که در دورههای بعد بایـد مـورد
تجدیدنظر قرار گیرند.
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شکل  .2رویکرد محلی نسبت به برنامهریزی انتخاباتی (.)Baines et al; 1999

نظريهپیشرفتهبازاريابیسیاسینیومنوهمکاران(.)2011این مدل در پی ایجاد مـدل
پیشرفته بازاریابی سیاسی با توسعه مدل پیشین نیومن و دخیلکردن مفـاهیم جدیـد و توجـه بـه
فناوری بهعنوان متغیری تأثیرگذار در این رابطه به تبیین فرآیند بازاریابی سیاسی میپردازد.
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شکل  .3نظریه پیشرفته بازاریابی سیاسی (.)Newman et al; 2011

سایر مدلهای بازاریابی سیاسی بهاختصار در جدول  ،2ارائه شده است .
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جدول  .2خالصه مدلهای بازاریابی سیاسی
پژوهشگر  سال 

نیفنگر

1988

کرافت

2000

مارلند

2003

رید

1988

رینگ

1997

کاتلر و
کاتلر

1999

هریو

2000

يافتههایمرتبطباپژوهش 
بازاریابی سیاسی شامل تالشهایی در جهت ایجاد یکپارچگی بین آمیخته بازاریابی
است که به  4Pمشهور بوده و در پی کنترل اثربخش رفتار رأیدهندگان است.
تبلیغات در اینجا یک نظام جداگانه و مستقل از فرایند پژوهشها محسوب نمیشود
و ارتباط نزدیکی با فرایند پزوهشهای بازاریابی  iدارد که بخشبندی بازار
رأیدهندگان در آن نقش مهمی ایفا میکند.
این مدل توجه را از مبنای مبادلهای مدلهای انتخاب منطقی رفتار رأیدهی به
مدلهایی معطو میکند که به تشریح روابط بین رأیدهنده و حزب میپردازند.
این مدل روابط الیههای چندگانه گروههای مختلف موجود در بازارهای داخلی و
خارجی حزب را موردتوجه قرار میدهد .این مدل همچنین مفهوم وسیعتری از بازار
را به احزاب سیاسی عرضه میکند.
ابزارهای سنتی بازاریابی سیاسی عبارتاند از :استفاده از چهرههای مشهور ،تبلیغات
مقایسهای ،طرحهای تبلیغاتی تخریبی ،مچگیری و رقابتهای پیشانتخاباتی.
ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی عبارتاند از :تبلیغات شبکهای ،نظرسنجیهای
ساختگی ،تصویرسازی ویدئویی ،پیامهای خودکار ،مناظره و نمادسازی.
این پژوهش رأیدهی را بهعنوان یک فرایند خرید تلقی میکند .رید ( ،)1988بیان
میکند که با نگریستن به مشکالت از دیدگاه مشتری ،میتوان به یک رویکرد
گستردهتر بازاریابی و درنتیجه شناخت بهتری از فرایند تصمیمهای رأیدهی دست
یافت.
فرآیند بازاریابی سیاسی متشکل از چهار قسمت است :سازمان حزب یا نامزد ،محیط،
آمیخته استراتژی و بازار
یک مبارزه سیاسی که بهصورت حرفهای طرحریزی شده باشد ،شامل اجزای زیر
است .1 :تحقیق و بررسی محیطی؛  .2ارزیابی داخلی و خارجی؛  .3بازاریابی
راهبردی؛  .4هد گذاری و تعیین راهبرد مبارزه؛  .5برنامهریزی برای ارتباطات،
توزیع و سازماندهی؛  .6تعریف بازارهای اصلی برای مبارزه.
هریو ( )2000کارکردهای «استراتژی جایگزینی» را شرح داد .مدل او نشان
میدهد که عامل اصلی موفقیت توسعه فعالیتهای تشویقی و متقاعدکننده نیست؛
بلکه قابلیت شناسایی و برقراری ارتباط با حامیان بالقوه است.
طبق نظر هریو ( ،)2000ترفیع سیاسی از اجزایی تشکیل شده است که مهمترین
آنها عبارتاند از :تبلیغات ،پست مستقیم ،روابط عمومی و مدیریت اخبار ،مناظرهها
و شبهرویدادهایی که برای جلبتوجه و ایجاد محبوبیت طراحی شدهاند.

.3روشپژوهش

رویکرد روششناختی این پژوهش ،اکتشافی ،رویکرد پژوهش ،کیفـی و راهبـرد آن« ،راهبـرد
نظریهسازی دادهبنیاد» است .در این پژوهش از رویکرد ظاهرشـونده «نظریـهپـردازی دادهبنیـاد»
استفاده شده است که یک روششناسی «استقرایی» کشف نظریه است .با توجه به اهمیت نتـایج
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نظریهپردازی دادهبنیاد ،این پژوهش با بررسی عمیق رقابت انتخاباتی در انتخابات محلیبـه دنبـال
استخراج الگوی اثربخش این حوزه است.
در پژوهش حاضر ،دادهها از طریق مصاحبه چهرهبهچهره و نیمهساختاریافته جمـعآوری شـد.
فرآیند مصاحبههای پژوهشی به صورتی طراحی شد که مصاحبه با آگاهی قبلی مصاحبهشـونده و
ارائه اطالعات اولیه در مورد موضو مصاحبه و در زمان مناسب صورت گیرد .مصـاحبهشـوندگان
باید دارای یکی از ویژگیهای سابقه کار در حوزه رقابت انتخاباتی با تأکیـد بـر انتخابـات محلـی
(زمینه تجربی) و مطالعات مرتبط در موضو بازاریابی سیاسی و رقابت انتخابـاتی (زمینـه علمـی)
باشند .جامعه موردمطالعه خبرگان آگاه بـه مسـائل سیاسـی و مبـارزات انتخابـاتی در چهـار دوره
انتخابات مجلو شورای اسالمی شهر تهران (دورهای ششم ،هفتم ،هشتم ،نهم) بودند .به لحـا
قلمرو زمانی ،دادههای پژوهش در بازه زمانی سالهای  1393تا  1395جمعآوری شدند.
در این پژوهش از روش نمونهگیری نظری اسـتفاده شـد و مصـاحبه بـا  13نفـر از خبرگـان
مربوطه صورت گرفت .از مصاحبه دهم به بعد به مقولهها تکراری و به اشبا رسیده بود.
محورهای اصلی سؤالهای مصاحبه پو از مشـورت بـا گـروه راهنمـای پـژوهش و بـر اسـاس
روشهای  STAR1و  5HW2به شرح زیر انتخاب شد:
 .1چگونگی تحلیل وضعیت پیش از انتخابات و تبیین مبنای تصمیم بر حضور و یا عدمحضور ( S,
)Why؛
 .2چگونگی انتخاب روشهای رقابت در حزب و چگونگی طراحی و اجرای کمپین مبـارزاتی ( T,
)A, How, What؛
 .3چگونگی فرایند مدیریت کمپین تبلیغاتی ()T, A, How, What؛
 .4تبیین عوامل مؤثر بر پیروزی و شکست انتخاباتی (افراد مـؤثر ،حـوزههـای جغرافیـایی مـؤثر،
بازههای زمانی مؤثر ()R, When, Where, Whom؛
مصاحبه نخست با یکی از صاحبنظران فعال در حوزه انتخابات با سابقه نامزدی در انتخابات
مجلو شورای اسالمی شهر تهران در دوره ششم و سـابقه نـامزدی در انتخابـات ملـی صـورت
گرفت .پو از مصاحبه ،با مشورت گروه راهنما از وی درخصوص افرادی کـه شـناخت و آشـنایی
خوبی با موضو دارند ،سؤال شد و فرد مصاحبهشونده دوم بر ایـن اسـاس انتخـاب شـد .پـو از
مصاحبه دوم نیز این پرسش تکرار شد و فرد مصاحبهشونده سوم از اشتراک نظرهای دو مصـاحبه
قبل مشخص گردید و این فرآیند تا پایان مصاحبهها ادامه یافت.

1. Situation, Task, Action, Result
2. Why, When, Where, What, Whom, How
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در تحلیل دادهها بر اساس روش «گراند تئوری ظاهرشونده گلیـزر ( »)1998از روش تحلیـل
مضمون (کدگذاری) استفاده شد .مراحل کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری انتخابی
و کدگذاری نظری صورت گرفت. .
برای بررسی اعتبار پژوهش به دو شیوه بازخور مشارکتکننده و دریافـت نظرهـای همکـاران
عمل شده است؛ بـه ایـن صـورت کـه بـرای دریافـت بـازخورد مشـارکتکننـدگان از  5نفـر از
مصاحبهشوندگان درخواست شد تا نظرهای خود را درباره مفاهیم و ابعـاد موجـود در مصـاحبههـا
بیان کنند؛ همچنین بـرای دریافـت نظرهـای همکـاران از  5نفـر از افـراد متخصـص در زمینـه
کدگذاری کمک گرفته شد .هر مصاحبه بهصورت کامل ضبط و سپو پیـادهسـازی شـد و بـرای
استخراج نکات کلیدی چندین بار موردبررسی قرار گرفت .
يافتهها 
دادههاو 
.4تحلیل 

در این بخش بهدلیل محدودیت حجم مقاله ،فقط در مصاحبه نخست ،جدولها به تفکیک
روند انتزا کد اولیه از متن مصاحبه ،انتزا مفهوم از کد اولیه و انتزا مقوله اصلی از مفاهیم در
ادامه بررسی خواهد شد.


مطالعهموردنخست .بهدلیل مشخصبودن مسیر حرکت پژوهشگر از متن مصاحبه به طبقات
باالتر در روش نظریهپردازی دادهبنیاد ،ابتدا نکات کلیدی مصاحبه با نفر اول و متن مصاحبهای
که کد اولیه از آن انتزا شده است در قالب جدول  ،3نمایش داده میشود و سپو تحلیل آن در
قالب جداول بعدی خواهد آمد .قابلذکر است مصاحبه اول در قالب  125کد اولیه سازماندهی
شد که با توجه به محدودیتهای انتشار  10مورد اول بهعنوان نمونه ذکر میشود .جدول ،4
نشاندهنده انتزا کدهای اولیه مصاحبه اول از متن همان مصاحبه است.
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جدول  .3نکات کلیدی و کدگذاری باز ،دادههای مطالعه مورد ( Aنخست)
متنمصاحبه 
بیشک در شرو برنامهریزی انتخاباتی بررسی سوابق انتخابات قبل
مهم است.
رفتار رأیدهی در کالنشهرها نسبت به مناطق کوچکتر منطقیتر
به نظر میرسد که بررسی این رفتار میتواند به بهینهسازی
برنامهریزی کمک کند.
مشاهده افکارسنجی انتخابات قبل برای ما نقش راهنمای انتخابات
فعلی را ایفا میکرد.
شناخت دقیق ظرفیتهای خود جریان سیاسی برای برنامهریزی
اهمیت بسزایی داشت.
گاهی بهخاطر شاخصبودن کاندیدا حزب چارهای جز انتخاب او
نداشت.
با توجه به افکارسنجی و جمعبندی حزب این نیاز اقتضایی بود که
تعیین میکرد چه کسی بهعنوان کاندیدا انتخاب شود.
تقسیمبندی شهر تهران به مناطق و نواحی مختلف اهمیت زیادی
داشت؛ زیرا نیاز این بخشها متفاوت بود.
دانشگاهها جزو اصلیترین پایگاههای برنامهریزی برای جلبتوجه
رأیدهندگان بود.
برای ما حتی مناطق مذهبی و غیرمذهبی یا قومیتی و غیرقومیتی
اهمیت داشت؛ زیرا نیازمند به برنامههای متفاوت بود.
واقعاً نمیتوان گفت در تهران احزاب مهمتر هستند یا افراد و یا حتی
مخاطبان .در این چند دوره گاهی جریانها حر اول را زدهاند ،گاهی
افراد و گاهی برد با جریانی بود که نگاه مخاطب را مدنظر قرار دادند.

کداولیه 

نشانگر 

اهمیت بررسی سوابق

PA1

توجه به رفتار انتخاباتی

PA2

توجه به افکارسنجی

PA3

توجه به ظرفیتهای درونی
جریان سیاسی
جایگاه ویژه چهرههای
شاخص سیاسی
توجه به افکارسنجی
توجه به اجما در حزب

PA4

PA5

PA6

بخشبندی مناطق هد

PA7

اهمیت توجه به دانشگاهها

PA8

توجه به تنو نیاز در مناطق
هد

PA9

توجه به اقتضائات زمانی
رقابت سیاسی

PA10

شکلگیری مفاهیمپژوهشدرمصاحبهنخست .با بررسی و تحلیل مصاحبه اول 30 ،نکته

کلیدی استخراج شد؛ مفاهیم استخراجشده از این نکات کلیدی در جدول  ،4نشان داده شده
است.
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جدول  .4شکلگیری مفاهیم از کدهای مطالعه مورد ( Aنخست)
مفاهیم

نشانگرکدها

اخالقمداری جریان سیاسی از منظر جامعه

PA85, PA86, PA88, PA95

قانونمداری جریان سیاسی از منظر حاکمیت و جامعه

PA9, PA87, PA88, PA97

مسئولیت اجتماعی جریان سیاسی از منظر جامعه
توجه به الگوی رأیدهی جامعه
توجه به افکارسنجی
رصد ،تحلیل و ارزیابی محیط درونی توسط جریان سیاسی
برنامهریزی راهبردی و عملیاتی رقابت انتخاباتی
بخشبندی و اولویتبندی مناطق و مخاطبان هد
توجه ویژه به مسائل اقتصادی و معیشتی
توجه ویژه به مسائل فرهنگی و اجتماعی
وجاهت و محبوبیت عمومی کاندیدا
پایگاه اجتماعی حزب
سابقه و کارآمدی حزب
ارتباط مؤثر جریان سیاسی با نهادهای حاکمیتی
میزان پذیرش حزب در ساختار سیاسی کشور
ارتباط مستمر و مؤثر جریان سیاسی باشخصیتهای
مرجع
رصد ،تحلیل و ارزیابی محیط دور (رقبا) توسط جریان
سیاسی
رصد محیط اجتماعی
رصد ،تحلیل و ارزیابی گروههای غیرهمسو و غیررقیب
توسط جریان سیاسی
رصد ،تحلیل و ارزیابی گروههای همسو و رقیب توسط
جریان سیاسی
استفاده از کاندیدای برند
ارتباط مستمر و مؤثر جریان سیاسی با گروههای مرجع
داشتن پایگاه اقتصادی و قدرت تأمین مالی کمپین
انتخاباتی از سوی جریان سیاسی
شبکهسازی حقیقی از سوی جریان سیاسی
شبکهسازی مجازی رأیدهندگان
پویایی بدنه فعال سازمان رأی
بررسی و تخمین نو مشارکت سیاسی در انتخابات
محتوای تبلیغاتی درنظرگرفتهشده در ایام تبلیغات

نو باورهای سیاسی جامعه
سابقه و کارآمدی حزب
تغییرپذیری ذائقه سیاسی جامعه

PA94, PA95
PA2, PA22, PA23, PA24, PA37, PA47, PA 124
PA3, PA6, PA56, PA65, PA66, PA98

PA4, PA25
PA28, PA33, PA38, PA48, PA65, PA78, PA82,
PA90, PA92, PA119, PA121, PA122, PA125
PA7, PA8, PA9, PA17, PA18, PA19, PA20, PA45,
PA46, PA 59, PA60, PA73, PA74, PA76, PA93,
PA100, PA114, PA115, PA116, PA118, PA120,
PA121, PA125
PA21, PA35, PA43, PA46, PA63, PA64, PA68,
PA72, PA81, PA92, PA99
PA27
PA34, PA61, PA71, PA89, PA101, PA107,
PA109, PA117
PA70
PA36, PA64
PA14, PA16, PA30, PA50, PA91 PA107
PA14
PA5, PA13, PA15, PA51, PA52, PA53, PA54,
PA55, PA103, PA104, PA105, PA106
PA26, PA31, PA42, PA69, PA77, PA82
PA44, PA62, PA80, PA83, PA118
PA58
PA26, PA49
PA29,
PA75, PA91, PA102, PA108, PA110, PA111,
PA112, PA113
PA39, PA57, PA121
PA57
PA32
PA40, PA41, PA84
PA122, PA 123, PA124, PA 125
PA11, PA12, PA67, PA79, PA94,
PA24
PA21, PA46
PA10
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شکلگیریطبقاتپژوهشدرمصاحبهنخست.بـا بررسـی و تحلیـل  30نکتـه کلیـدی از
مصاحبه اول ،چهار بُعد (طبقه) دریافت شد .طبقات استخراجشده از این نکات کلیدی در جدول ،5
نشان داده شده است.
جدول  .5شکلگیری طبقات پژوهش در مطالعه مورد ( Aنخست)
مفاهیم پژوهش
اخالقمداری جریان سیاسی از منظر جامعه؛
قانونمداری جریان سیاسی از منظر حاکمیت و جامعه؛
سابقه و کارآمدی حزب؛
میزان پذیرش حزب در ساختار سیاسی کشور؛
پایگاه اجتماعی حزب؛
مسئولیت اجتماعی جریان سیاسی از منظر جامعه؛
داشتن پایگاه اقتصادی و قدرت مالی کمپین انتخاباتی.
توجه به افکارسنجی؛
رصد ،تحلیل و ارزیابی محیط درونی توسط جریان سیاسی؛
رصد ،تحلیل و ارزیابی محیط دور (رقبا) توسط جریان سیاسی؛
رصد محیط اجتماعی؛
توجه ویژه به مسائل اقتصادی و معیشتی؛
توجه ویژه به مسائل فرهنگی و اجتماعی؛
رصد ،تحلیل و ارزیابی گروههای غیرهمسو و غیررقیب توسط جریان سیاسی؛
رصد ،تحلیل و ارزیابی گروههای همسو و رقیب توسط جریان سیاسی؛
شناخت باورهای سیاسی جامعه؛
شناخت الگوی رأیدهی جامعه؛
شناخت تغییرپذیری ذائقه سیاسی جامعه.
برنامهریزی راهبردی و عملیاتی رقابت انتخاباتی؛
بخشبندی و اولویتبندی مناطق و مخاطبان هد ؛
محتوای تبلیغاتی درنظرگرفتهشده در ایام تبلیغات؛
استفاده از کاندیدای برند؛
وجاهت و محبوبیت عمومی کاندیداها.
شبکهسازی حقیقی از سوی جریان سیاسی؛
شبکهسازی مجازی رأیدهندگان؛
ارتباط مستر و مؤثر جریان سیاسی با گروههای مرجع؛
ارتباط مستمر و مؤثر جریان سیاسی با شخصیتهای مرجع؛
ارتباط مستمر و مؤثر جریان سیاسی با نهادهای حاکمیتی

طبقات فرعی پژوهش

مقبولیت و پذیرش
حزب

شناخت محیط
و
تخمین میزان و نو
مشارکت

برنامهریزی اثربخش
فرایند رقابت انتخاباتی

توان شبکهسازی حزب

نتایج کدهای مصاحبه نخست ،در چهار بُعد اصلی مقبولیت و پذیرش حزب ،شناخت محیط و
تخمین میزان و نو مشارکت ،برنامهریزی اثربخش فرایند رقابت انتخاباتی و توان شبکهسازی

طراحی الگوی بازاریابی سیاسی در انتخابات محلی

29

تجمیع و مفهومسازی شدهاند .سایر مصاحبههای انجامشده به ترتیبی که ذکر شد پیادهسازی و
سپو تحلیل شد .بهمنظور اجتناب از طوالنیشدن بح  ،کدگذاری و مفهومسازی مصاحبهها
ذکر نشد و نتایج نهایی تحلیل مصاحبههای پژوهش صرفاً در بخش تدوین طبقات و در قالب
جدوله شماره  6ارائه میشود.
مدلنهايیپژوهش.پو از تحلیل مفاهیم کل مصاحبهها ،این مفاهیم در قالب شش مقوله
(مفاهیم انتزاعیتر) دستهبندی شد .این مقولهها شامل  .1ملزومات حضور مؤثر حزب در رقابت
انتخاباتی؛  .2نیازشناسی بازار رأی؛  .3طراحی محصول متناسب با مطالبه اصلی بازار رأی؛ .4
بازاریابی و تبلیغات اثربخش؛  .5فروش ایده/کاندیدا و اخذ رأی و  .6پایش مستمر محیط است .در
ادامه با استفاده از جدول  ،6سعی در تبیین این مقولهبندی شده است.
جدول  .6شکلگیری مقولههای فرعی از مفاهیم پژوهش
مفهوم 
مقبولیت عمومی حزب (قانونمداری ،اخالقمداری ،مسئولیت اجتماعی ،سابقه)
ارتباط مؤثر حزب با شخصیتها و نهادهای حاکمیتی
پذیرش حزب در ساختار سیاسی کشور
پایگاه اجتماعی حزب
قدرت شبکهسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی
داشتن پایگاه اقتصادی
فهم اولویت و دغدغه جامعه رأی (در حوزههای اقتصادی ،سیاست داخلی ،فرهنگی و
اجتماعی ،سیاست خارجی)
میزان رضایتمندی جامعه رأی از وضع موجود (تعالی وضع موجود /نفی کامل وضع موجود)

طبقهفرعی 

ملزومات حضور مؤثر
حزب در رقابت انتخاباتی

نیازشناسی بازار رأی

معرفی چهرهای معتبر بهعنوان کاندیدا ناظر به اولویت نیاز بازار رأی
ارائه وعدههای ملموس و مشخص ناظر به اولویت نیاز بازار رأی
ارائه برنامه معتبر ناظر به اولویت نیاز بازار رأی
اخذ حمایت گروههای مرجع معتبر جامعه ناظر به اولویت نیاز بازار رأی
سابقه معتبر حزب در جامعه ناظر به اولویت نیاز بازار رأی

طراحی محصول مناسب
با مطالبه اصلی بازار رأی

ائتال معتبر با جریانهای سیاسی جامعه ناظر به اولویت نیاز بازار رأی
انتخاب شعار
طراحی نماد
معرفی کاندیدا /فهرست برند
گروههای مرجع حامی
محتوای تبلیغاتی (سلبی و ایجابی)
نو ابزار تبلیغاتی

بازاریابی و تبلیغات
اثربخش
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بخشبندی بازار رأی
اولویتبندی بازار رأی
شبکهسازی اجتماعی اثربخش
دوقطبیکردن فضای رقابت در صورت امکان
الگوی مشارکت سیاسی
الگوی رأیدهی جامعه رأی
فرهنگ و جوّ سیاسی جامعه
وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه
تحرک اجتماعی و آمادگی جامعه برای تغییرات سیاسی
وضعیت پایگاه اجتماعی احزاب
وضعیت فناوری بازار رأی
شگفتیسازهای احتمالی
روندهای محیط منطقهای و بینالمللی

فروش ایده /کاندیدا و اخذ
رأی

پایش مستمر محیط



پو از مشخصشدن مقولههای فرعی ،بهدلیـل اسـتفاده از رویکـرد ظاهرشـونده ،کدگـذاری
نظری صورت پذیرفت و موارد ششگانه اخیر ،ظاهر شد.
در این پژوهش با بررسی یافتهها مشخص شد که مقولههای فرعی از مطالعه هفتم بـه بعـد
تغییری جزئی داشتهاند؛ ضمن اینکه پو از مطالعه دهم ،مقوله فرعـی تغییـری نیافـت و از نظـر
پژوهشگر با ادامه مصاحبهها ،مقولههای اصلی ،بهخوبی به غنای الزم رسید .با توجه به غنیشدن
مقولههای فرعی و اشبا مقولههای اصلی ،میتوان گفـت کـه چـارچوب مفهـومی پـژوهش بـه
کفایت نظری رسیده است؛ بنابراین میتوان الگوی مفهومی بازاریابی سیاسی در انتخابات محلی،
برآمده از دادهها را ارائه کرد.
يافتههایپژوهش .در اینجا گام سوم پژوهش که نظریهپردازی است ،ارائه میشود .در نظریـه
دادهبنیاد ،تلفیق دادهها اهمیت زیادی دارد و در رهیافت غیرنظاممند برای نیـل بـه آن ،رویـههـا
بهدقت و ظریف دنبال میشود .در این مرحله بر اساس مقولههای کشفشده از دادهها که مطـرح
شد ،روایت نظری از منظر پژوهشگر مطرح میشود.
با مقدمات ذکرشده ،زمینه برای ارائه شکل الگوی مفهومی فراهم شده است .بهطور خالصـه
سؤال اصلی پژوهشگر این بود که« :الگوی مناسب بازاریابی سیاسـی در انتخابـات محلـی کـدام
است؟» برای پاسخ به این سؤال ،مقولههای بهدستآمده در قالب مدلی فرآیندی قابلارائه اسـت؛
بهگونهای که جریان سیاسی برای رقابت در این عرصه ابتـدا ملزومـات اساسـی حضـور مـؤثر در
مبارزات انتخاباتی را مورد مداقه قرار داده و در صورت داشتن حداقل ملزومـات از قبیـل مقبولیـت
عمومی ،داشتن پایگاه اقتصادی و غیره وارد عرصه رقابـت مـیشـود .فهـم دقیـق اولویـتهـا و
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دغدغههای روز جامعه رأیدهنده جزو ارکان اصلی این مدل قرار میگیرد؛ بهطـوریکـه جریـان
سیاسی با نیازشناسی بازار رأی ،سؤال اصلی جامعه در رقابت را بهعنوان نیاز اصـلی بـازار کشـف
میکند .ارائه پاسخ معتبر به نیاز کشفشده در مرحله قبل به طراحی محصول سیاسی متناسب بـا
خواست و اولویت جامعه رأی میانجامد .حزب سیاسـی پـو از کشـف نیـاز اصـلی بـازار رأی و
طراحی محصول سیاسی متناسب با این بازار بهعنوان پاسخ معتبر به دغدغه رأیدهندگان ،شرو
به بازاریابی و تبلیغات اثربخش میکند و به اقنا و باورپذیری پاسـخ معتبـر خـود در جامعـه رأی
می پردازد؛ درواقع این مرحله همان «مرحله کمپینینگ» خواهد بـود .درنهایـت بـا رقـم خـوردن
الگوی مشارکت و الگوی رأیدهی ،فروش ایده/کاندیدا بهعنوان محصول حزب سیاسـی محقـق
میشود .پایش مستمر محیط باید پیش از مرحله اول تا پو از مرحله آخر ،بـهعنـوان ابـزار فهـم
دقیق اوضا انجام شود .بدیهی است که مدل ارائهشده دقیقاً منطبق با ابعاد احصاءشـده (طبقـات
فرعی) حاصل از فرآیند پژوهش است.
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شکل  .4الگوی بازاریابی سیاسی در انتخابات محلی


مدلهای موجود .با توجه به مرور مدلهای مطرح بازاریابی سیاسی در
مقايسهمدلارائهشدهبا 
جهان در بخش مبانی نظری پژوهش ،میتوان مدل مستخرج از این پژوهش را در قالب جدول  ،7با
مدلهای موجود مقایسه کرد.
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جدول  .7مقایسه مدل پژوهش با مدلهای موجود
مدل 

تأکیدبرانتخابات 

تأکیدبرمحیط 

رقابتی 

تجزيهوتحلیل


حوزههایانتخابیه 


بخشبندی


بخشبندی


*

*

رأیدهندگان 


*

ياکانديدا 

*
*
*

موضعيابیحزب

نفینگر ()1988
کرافت ()2000
دیوید ()1988
نیومن ()1994
رینگ ()1997
بینز ()2001
کاتلر ()1999
مارشمنت ()2001
نیومن و همکاران
()2008
مدل پژوهش حاضر

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

*

.نتیجهگیریوپیشنهادها

5

وقتی سخن از مردمساالری در یک حکومت به میان میآید ،ناگزیر فرآیند و نتیجـه انتخابـات
اهمیتی مضاعف پیدا میکند؛ درنتیجه موضو اصلی برای احزاب و جریـانهـای سیاسـی ،ارائـه
پاسخ معتبر به دغدغه رأیدهندگان و جلب اعتماد آنها برای پیروزی در انتخابـات خواهـد بـود.
مسئله این پژوهش ارائه الگوی بازاریابی سیاسی در انتخابات محلـی بـود .بـا توجـه بـه بررسـی
پیشینه ،تاکنون هیچ پژوهش دانشگاهی در کشور به این موضو نپرداخته است ،برای پاسخگویی
به سؤال اصلی پژوهش ،انتخابات دورههای ششم ،هفتم ،هشتم و نهم مجلو شـورای اسـالمی
شهر تهران به عنوان محدوده موضوعی پژوهش برگزیده شد .بـیشـک ارائـه ایـن الگـو کمـک
بسزایی به حضور اثربخش جریانها و احزاب سیاسی در انتخابات آتی کشور خواهـد کـرد .نتـایج
نشان داد که بهزعم خبرگان این حوزه در رقابت انتخاباتی در محدوده محلـی ،الگـوی مـوردنظر
شامل ابعاد زیر است:
 .1الزامات حضور مؤثر حزب در رقابت انتخاباتی (مقبولیت عمومی حزب ،ارتبـاط مـؤثر حـزب بـا
شخصیتها و نهادهای حاکمیتی ،پذیرش حزب در ساختار سیاسی کشور ،پایگاه اجتماعی حـزب،
قدرت شبکهسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی و داشتن پایگاه اقتصادی)؛
 .2نیازشناسی بازار رأی (فهم اولویت و دغدغه جامعـه رأی و میـزان رضـایتمندی جامعـه رأی از
وضع موجود)؛

34

چشمانداز مديريت دولتی  -شماره  - 27پايیز 1395

 .3طراحی محصول متناسب با بازار رأی (چهرههـای معتبـر نـاظر بـه اولویـت نیـاز جامعـه رأی،
وعدههای ملموس و مشخص ناظر به اولویت نیاز جامعه رأی ،برنامه معتبر ناظر بـه اولویـت نیـاز
جامعه رأی ،اخذ حمایت گروههای مرجع معتبر ناظر به اولویت جامعه رأی ،سابقه معتبر حـزب در
جامعه ،ائتال معتبر با جریانهای سیاسی)؛
 .4بازاریابی و تبلیغات اثربخش (شعار ،نماد ،کاندیـدا /فهرسـت برنـد ،گـروههـای مرجـع حـامی،
محتوای تبلیغاتی ،ابزار تبلیغاتی ،بخشبنـدی بـازار رأی ،اولویـتبنـدی بـازار رأی ،شـبکهسـازی
اجتماعی اثربخش ،دوقطبیکردن فضای رقابت)؛
 .5فروش ایده/کاندیدا و اخذ رأی (الگوی مشارکت سیاسی و الگوی رأیدهی جامعه رأی)؛
 .6پایش مستمر محیط (تحرک اجتماعی و آمادگی جامعه برای تغییرات سیاسی ،وضعیت پایگـاه
اجتماعی احـزاب ،وضـعیت فنـاوری بـازار رأی ،شـگفتیسـازهای احتمـالی ،محـیط منطقـهای و
بینالمللی) که این مؤلفهها به شرح زیر تبیین میشوند:
ملزوماتحضورمؤثرحزبدررقابتانتخاباتی.به نظر میرسد شرو رقابت انتخاباتی برای
یک جریان سیاسی از نقطه تصمیم اولیه مبنی بر اعالم حضور یا عـدمحضـور در یـک انتخابـات
انجام میپذیرد؛ بهگونهای که یک جریان سیاسی در ابتدای امر «ملزومات حضور مؤثر در رقابـت
انتخاباتی» را مرور میکند و در صورت داشتن این ملزومات خود را بهعنوان جریان بالقوه مؤثر در
امر انتخابات میداند« .پذیرش حزب در ساختار سیاسی کشـور» از مقـدمات واجـب ایـن رقابـت
خواهد بود؛ زیرا در صورت پذیرفتهنشدن حزب در ساختار سیاسی ،بهخودیخود امکان رقابت ایـن
جریان سیاسی از سوی حاکمیت سلب خواهد شد« .قانونمداری حـزب ،اخـالقمـداری حـزب و
مسئولیت اجتماعی»« ،مقبولیت عمومی حزب سیاسی» در افکار عمومی را رقم میزند و بهعنوان
یکی دیگر از الزامات حضور مؤثر حزب در رقابتهای انتخاباتی ایفای نقش میکند« .ارتباط مؤثر
و مستمر حزب با شخصیتها و نهادهای حاکمیتی» نیز میتواند مکمل پذیرش حزب در سـاختار
سیاسی کشور و اخذ مقبولیت عمومی باشد.
معموالً الگوی رأیدهی در انتخابات از رأی ایدئولوژیک (حامیان وفادار حزب) به رأی شـناور
(متأثرین از فضای انتخابات) و تودهای سرازیر میشود و نتیجه انتخابات را رقم مـیزنـد .داشـتن
پایگاه اجتماعی و حامیان وفاداری که هم به جریان سیاسی رأی میدهنـد و هـم بـرای پیـروزی
حزب رأی جمع میکنند از دیگر الزامات حضور مؤثر احزاب در رقابت انتخابـاتی اسـت« .قـدرت
شبکهسازی اعم از شبکهسازی حقیقی و شبکهسازی مجازی» نیز جزو همین الزامات است؛ زیـرا
شبکه گستردهتر و منسجمتر رأی بیشتری را به بار خواهد آورد.
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بیشک کار حزبی و فعالیت انتخاباتی هزینههایی را در بر خواهد داشت که «داشتن پایگاه
اقتصادی» از سوی جریانهای سیاسی را ضروری مینمایاند و تا حدی حیات آن را تضمین
میکند.


نیازشناسی بازار رأی .نیازشناسی نقطه شرو بازاریابی است .فهم نیاز جامعه ،مقدمه واجب
ارائه پاسخ به آن نیاز قلمداد میشود؛ بهگونهای که اگر ابعاد نیاز بهدرستی فهم و تبیین نگردد
بهینهبودن پاسخ مورد تردید واقع خواهد شد .فهم دغدغه اصلی جامعه رأی در حوزههای
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی ،امنیتی و غیره کشف نیاز اصلی و مرکزی انتخابات را
رقم میزند؛ بهعبارتدیگر فهم عمیق همین مسئله است که کل فرآیند انتخابات را تحتالشعا
قرار میدهد و پو از کشف دقیق این نیاز ،تمام دغدغه جریانهای سیاسی ارائه پاسخ معتبر به
این نیاز خواهد شد .فار از فهم این دغدغه در گام نخست« ،سنجش میزان رضایتمندی جامعه
از وضعیت فعلی» نیز مؤلفهای تأثیرگذار در فرآیند انتخابات خواهد بود .اینکه جریان سیاسی بداند
جامعه بهدنبال نفی کامل وضع موجود است و یا تعالی وضع موجود را طلب میکند ،میتواند
جریان سیاسی را در اتخاذ رویکرد اثباتی و یا سلبی و انتقادی در فرآیند انتخابات راهنمایی کند.
این نیازسنجی از طریق ابزاره ای متفاوت از قبیل نظرسنجی ،افکارسنجی ،گروه کانونی،
آیندهپژوهی و غیره انجام خواهد شد.
طراحیمحصولمتناسببازاررأی .حزب سیاسی با سنجش وضعیت خود مبنی بر دارابـودن
الزامات اساسی تصمیم به حضور و یا عدمحضور در رقابـت خواهـد گرفـت .پـو از تصـمیم بـر
حضور ،نیاز شناسی میکند و با استفاده از ابزارهای متفاوت از قبیل نظرسنجی ،افکارسنجی ،گروه
کانونی و آیندهپژوهی نیاز اصلی بازار را تشخیص میدهد و در ادامه به «طراحی محصول سیاسی
متناسب برای پاسخ به نیاز اصلی جامعه رأی» میپردازد .این محصول میتواند معرفی یک چهره
معتبر بهعنوان کاندیدا باشد؛ بهگونهای که خـود آن چهـره (نـاظر بـه سـابقه و تصـویر عمـومی)
پاسخی به دغدغههای روز جامعه رأیدهنده قرار گیرد .این محصول میتواند وعدههای معتبـر و
مشخص و ملموس اقتصادی و اجتماعی باشد؛ بهطوریکه جامعه این وعدهها را رفـعکننـده نیـاز
اصلی خود قلمداد کند.
احزاب سیاسی ممکن است از سابقه مرتبط خود ناظر به نیاز روز جامعـه ،برنامـههـای معتبـر
اقتصادی و اجتماعی ،ظرفیت گروههای مرجع معتبـر و یـا حتـی ائـتال هـای معتبـر بـهعنـوان
محصول سیاسی استفاده کنند .بدیهی است که هر یک از این محصوالت باید توان بـالقوه بـرای
پاسخدهی معتبر و باورپذیر در راستای رفع نیاز اصلی جامعه رأیدهنده را داشته باشد.
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بازاريابیوتبلیغاتاثربخش .دانش کمپین و تبلیغات بازاریابی جزو اصول بازاریـابی سیاسـی
در سالهای اخیر قرار گرفته است .در این مرحله از فرآیند بازاریابی سیاسی حزب سیاسی پـو از
«فهم دقیق نیاز بازار» و «طراحی محصول معتبر برای پاسـخدهـی بـه ایـن نیـاز»« ،تبلیغـات و
بازاریابی این محصول سیاسی» را آغاز میکند .کمپین انتخاباتی که مخصـوص ایـام تبلیغـات در
مبارزات انتخاباتی است ،کارایی محصول طراحیشده از سوی جریان سیاسی را بـرای مخـاطبین
باورپذیر میکند و بهعبارتدیگر بهمعنای زدن بهترین حر در بهترین زمان ممکن است.
انتخاب درست شعار ناظر به رفع دغدغه عموم رأیدهندگان ،انتخاب دقیق نماد ،استفاده بجا
از گروههای مرجع اجتماعی ،انتخاب محتوای درست تبلیغاتی ،اعم از محتوای سلبی در مواجهه با
رقیب و محتوای اثباتی ،استفاده دقیق و بجا و بهنگام از ابزارهای مختلف تبلیغاتی ،اعم از چهـره
به چهره ،سخنرانی ،مناظره ،شبکههای مجازی و غیره بخشبندی و اولویتبندی دقیق بازار ناظر
به توانمندیهای خودی و رقیب ،انتخاب درسـت مخاطـب اصـلی حـزب ،اسـتفاده حـداکثری از
حامیان وفادار برای شبکهسازی و توسعه جامعه رأی و حتی در برخی موارد مبارزه منفی و ایجـاد
دوقطبی برای افزایش طرفداران ،نکاتی است که اثربخشی تبلیغات در بازار رأی را افزایش خواهد
داد.
فروشايده/کانديداواخذرأی .بدیهی است که نتیجه انتخابات را «الگوی مشارکت سیاسی»
و «الگوی رأیدهی» مشخص میکنـد .درواقـع الگـوی مشـارکت سیاسـی را مـیتـوان میـزان
مشارکت (پایین ،متوسط ،باال) و نو مشارکت (سنی ،جنسیتی ،تحصیلی) در نظر گرفـت .الگـوی
رأیدهی نیز در قالب رفتار انتخاباتی بروز میکند و به این معنا است که کدام بخش از جامعه بـه
کدام جریان و یا حزب سیاسی اقبال و ادبار دارد .این بخش از فرآینـد بازاریـابی سیاسـی درواقـع
اتفاقی است که پای صندوق رأی حاصل مـیشـود .اخـذ رأی از مخاطبـان بـهمعنـای «فـروش
ایده/کاندیدای حزب یا جریان سیاسی» خواهد بود.
پايشمستمرمحیط .تغییرات محیطی همـواره عـاملی اثرگـذار در تصـمیمهـا و برنامـههـای
اجتماعی است .انتخابات نیز بهعنوان یک فرآیند اجتماعی از قانون مسـتثنا نخواهـد بـود .پـایش
مستمر محیط انتخابات ،اعم از محیط داخلی جریان سیاسی ،محیط محلـی و منطقـهای ،محـیط
ملی و محیط فراملی جزو عوامل مؤثر و حاکم بر کل فرآیند بازاریابی سیاسی اسـت .ایـن بُعـد از
ابعاد مدل بازاریابی سیاسی در انتخابات محلی ،درواقع به حزب برای فهم بهتر محیط و سـنجش
اثربخشی فعالیتهای انتخاباتی خود و رقبا یاری میرساند .سنجش تحرک اجتماعی و پاسـخ بـه
این سؤال که اصالً جامعه آمادگی تغییرات سیاسی را دارد یا خیر؟ بررسـی وضـعیت پایگـاههـای
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اجتماعی احزاب ،شناخت و کاربرد فناوری حاکم بـر بـازار رأی بـهعنـوان بسـتر اصـلی تبلیغـات
انتخاباتی ،پیشبینی شگفتیسازهای احتمالی محیطی و همچنین تأثیر و تأثر تغییـرات در محـیط
بینالملل بر فرآیند انتخابات از مؤلفههای مؤثر این بُعد از مدل موجود هستند .شناخت هرچهبهتـر
محیط و پایش مستمر این مهم ،احزاب سیاسی را در کنترل هرچهبهتر اتفاقات مـؤثر محیطـی و
بازخورگیری مرحلهای از اقدامات انتخاباتی خود یاری میکند.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،پیشنهادهای زیر برای پژوهشهای آتی ارائه میشود:
ـ آزمون مدل ارائهشده در پژوهش در انتخابات پیش رو؛
ـ طراحی الگوی سنجش آمادگی احزاب برای ورود به رقابت انتخاباتی؛
ـ تدوین الگوی رفتار رأیدهی در ایران در بخشهای مختلف اجتماعی؛
ـ طراحی الگوی کمپین یکپارچه تبلیغاتی در انتخابات ایران؛
ـ طراحی الگوی پیشبینی نتایج انتخابات (ملی و محلی) در ایران؛
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