فصلنامهپژوهشهایراهبردیسیاست،سالهفتم،شماره،62پاییز(7931شمارهپیاپی)62

تأثير آميخته بازاريابي سياسي بر نيت رأیدهندگان مبتني بر ويژگيهای
جمعيتشناختي؛ مطالعه موردی :انتخابات مجلس دهم شورای اسالمي شهر تهران
سید حمید خداداد حسینی - 1مریم کرباسفروشها - 2محمد آقایی

3

دریافت-7932/7/63:پذیرش7932/2/79:


چکيده

سالهای اخیر بسیاری از احزاب و نامزدهای انتخاباتی برای رقابت در این عرصه به
در  
4
آوردهاندو از اصطالحاتی چون بازاریابی شخصی ،
تکنیکهای بازاریابی روی  

استفاده از 
2
6
بازاریابیسیاسی وبازاریابیمبارزاتی  استفادهمیکنند.اینآمیختهبازاریابیسیاسیبرنیت
رأیدهندگان انتخابات مجلس دهم شورای اسالمی انجام بررسی میکند .با توجه به

نمونهای مشتمل بر
نامحدود بودن تعداد جامعه آماری ،با استفاده از فرمول جامعه نامحدود  
رایدهندگانانتخاباتمجلسدهم شورایاسالمیشهرتهرانبهشیوهاتفاقیدر
986نفراز 
 2منطقه انتخاب و بررسی شدند.مدل مفهومی تحقیق برمبنای متغیرهای محصول سیاسی،
جمعیتشناختی شامل :جنسیت ،شغل،

تبلیغ سیاسی ،مکان سیاسی ،قیمت سیاسی و عوامل 
درآمد،تحصیالتوسنطراحیشدهاست.نتایجتحقیقنشاندادکههریکازابعادتبلیغ،
رأیدهندگاناثرمعناداریدارند.
محصول،قیمتومکانازآمیختهبازاریابیسیاسیبرنیت 
تعدیلگربررسیشد،نشاندادسن
همچنین،عواملجمعیتشناختیکهبهعنوانیکمتغیر 
وجنسیتتأثیرمعناداریندارند،درحالی کهتحصیالت،شغلودرآمددارایتأثیرمعنادار
است.
رأیدهندگان ،فرآیند رأی
واژگان کليدی :بازاریابی سیاسی ،آمیخته بازاریابی سیاسی  ،
دادن،عواملجمعیتشناختی،انتخاباتمجلسشورایاسالمی.
.7استادبازرگانیدانشگاهتربیتمدرس(نویسندهمسئول) Khodadad@modares.ac.ir
.6دانشآموختهکارشناسیارشدمدیریتMBAگرایشبازاریابیدانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانمرکز
badesaba28037@yahoo.com
.9استادیاربازاریابیدانشگاهتربیتمدرسm.aghaei@modares.ac.ir
4. Personal Marketing
5. Political Marketing
6. Campaign Marketing
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لنامه
فص 

مقدمه
در تحلیل مدیریت بازاریابی سیاسی از دو نگرش متفاوت؛ دیدگاه کارکردی و ابزاری 
7

6

میشود.دیدگاه ابزاری ،در پی یافتن ابزارها و مباحث تئوریک بازاریابی سیاسی بوده و
استفاده  
بیشترجنبهمطالعاتیوتحقیقاتیدارد.درحالیکهدیدگاهکارکردی،درموردچگونگیاستفاده
از این ابزارها در راستای تحقق اهداف بازاریابی سیاسی و پیادهسازی این ابزار در عمل بحث
میکند (زارع پور .)6 :7931،بازاریابی سیاسی فقط به دوره کوتاه برگزاری انتخابات محدود

بیوقفه
نمیشود ،بلکه فعالیتی مستمر و مداوم است که در تمام مدت زمانی میان دو انتخابات  ،

سالها در عرصه سیاسی کشور
مییابد.سیاستمدارانی مانند آنتونی بلر 9و بیل کلینتون  4که  
ادامه  
خودوحتیجهانحکمراندند،هموارهدرسخنرانیهایخودمباحثیرامطرحمیکردندکهدر
طولمبارزاتانتخاباتیخودبرآنهاتأکیدداشتند(بابیالشکیوپیشگاهی.)39:7988،

بازاریابیسیاسیعلمیاستکهتمامدنیاتأثیراتآنراپذیرفتهاستوانتخاباتسیاسیبدون
بازاریابیقابلتصورنیست.امادرایرانشناختدرستیازبازاریابیسیاسیوجودنداردوبرخی
تصورمیکنندکهبازاریابییکوسیلهغیراخالقیبهمنظوررسیدنبهمنفعتوپیروزیباهر

وسیلهوابزاریاست.زارعپور()7937معتقداستبازاریابیسیاسیبرخالفباورعموم،احترام
گیریمردمازبینمیبرد.


هندگاناستوشرایطهیجانیرابرایانتخابوتصمیم
بهرأید
دراینحوزهمتوجهمیشویموقتیکاندیداییبرایما

بابررسیکارکردتبلیغات6وبازاریابی2
کندعملبازاریابیراانجاممیدهدوقراراستدرماتغییررفتاربهوجودآوردو

تبلیغسیاسیمی
میخواهدبهاورأیبدهیم.براثراینبازاریابیصحیحکسیکهتادیروزقراربودبهشخصدیگری
رأیبدهدامروزتغییررفتاردادهوبهاورأیمیدهد(سیدیوطاهرخانی.)6:7937،اینبدانمعنی
استکهاوبازارراشناخته،ازمسیرگامهایبازاریابی(آمیختهبازاریابی)1واردشدهوتوانستهتغییر
)دراینرابطهبیانمیکنندکهحزبیا

رفتارمطلوبراایجادکند.رحمانیوپورطاهری(7934
کاندیدایسیاسییکمحصولناملموسپیچیدهاستکهرأیدهندگاننمیتوانندبستهآنراباز
کنند.گسترهایازمفاهیموموضوعاتدربستهسیاسیآنراازچنینموقعیتهاییمتمایزمیکند.
فراگوشاما()6174معتقدندکهدرموردانتخابمحصولیاخدماتپیچیده،مصرفکنندگان
1. Functional View
2. Instrumental View
3. Anthony Blair
4. Bill Clinton
5. Promotion
6. Marketing
7. Marketing Mix

تأثیر آمیخته بازاریابی سیاسی بر نیت رأیدهندگان مبتنی بر ویژگیهای جمعیتشناختی ...
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معموالًاگرمعتقدبهخطایخودباشند،قادرندانتخابشانراتغییردهنددرصورتیکهرأیدهندگان
بایدتاانتخاباتبعدیمنتظربمانند.اگرچهتحقیقاتبسیارزیادیدرزمینهبازاریابیسیاسیورفتار
دهندگانانجامشدهاستامایکیازعواملیکهتأثیربهسزاییدارد،عواملجمعیتشناختی:


رای
سن؛جنسیت؛شغل؛تحصیالتودرآمداستکهکمترپژوهشیبهبررسیاینعواملبهعنوان
کنندهنظررأیدهندگانموردمطالعهقرارگرفتهاست.بدینترتیبدراینمقالهمسئلهاصلی

تعدیل
آناستکهبتوانیمتأثیرآمیختهبازاریابیسیاسیبرنیترأیدهندگانبانقشتعدیلگرعوامل
شناختیبررسیکنیم(تقیزادهومیزراپور.)7:7936،

جمعیت


مباني نظری و پيشينه پژوهش
بازاريابي سياسي

هسیاستوشکلگیریحوزههایمطالعاتیمانندمدیریت

باورودمباحثمدیریتبهعرص
سیاسیدردانشگاههایترازاولدنیانظیردانشگاهجرجواشنگتن 7امریکا،کپنهاک 6دانمارک،
المللی،توجهنظامهایسیاسی


هاموسسهمطالعاتیبین
ریجنتز9انگلیس،کارلتون4کاداناوهمراهده
که خاستگاه مردمساالری دارند به این مباحث بسیار افزایش یافته تا آنجا که مقاالت و کتب
متعددیدرحوزهبازاریابیسیاسیتدوینشدهاست.بازاریابیسیاسیمفهومجدیدیاستکه
در سال  7386با اضافه شدن واژه ایده 6در تعریف بازاریابی توسط انجمن بازاریابی امریکا به
)میگوید":بازاریابیسیاسیدرمعنایکلیمترادفبه
رسمیتشناختهشد.لیمارشمنت( 7934
کارگیریاثربخش بازاریابیتجاریدرفرآیندهایسیاسیاست".
امادرسالهایاخیررشدقابل

بازاریابیسیاسیاگرچهسابقهکمتریازبازاریابیتجاریدارد؛
توجهی از خود نشان داده است .توسعه روز افزون مراکز مشاوره بازاریابی سیاسی ،گرایش
هایتبلیغیوترفیعیاحزابوسازمانهایسیاسیبهحوزهتخصصیبازاریابیوحجمانبوه


بخش
هاییکهدرزمینهبازاریابیسیاسینوشتهمیشود ،همگینشانههاییاز

وفزایندهمقاالتوکتاب
آیندهدرخشاناینحوزهفرعیبازاریابیاست.بازاریابیسیاسی بهعنوانیکفرآیندتجزیهو
تحلیل،برنامهریزیواجرایمفاهیمبازاریابیدرانتخاباتیکهرأیایجادوحفظروابطتجاریدو

1. George Washington
2. Copenhagen
3. Regent
4. Carlton
5. Idea
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فص 

جانبه بین گروههای سیاسی و رأیدهندگان برای رسیدن به یک هدف طراحی شده است
(طالقانیوتقیزاده.)6:7931،
بازاريابي سياسي رابطهمند

بازاریابیسنتیبیشتربراهدافکوتاهمدتدرموردجذبمشتریانمتمرکزاست،درحالی
کهبازاریابیرابطهمندبیشتربرایجادومدیریتروابطبامشتریانبراییکدورهزمانیبلندمدت

تمرکزمیکند.شرکتهابهوسیلهایجادروابطبلندمثبتبامشتریانعالوهبرکاهشهزینهها،
آورند،بهطوریکهدرزمانهایسختدرکنارآنهاباقی


شتریانوفادارتریرابهدستمی
م
بمانند(موسویوطاالری.)618:7934،
راارزیابیمیکنندودراین

مشتریانارزشیراکهازمنابعمختلفتماسبهآنهامیرسد ،
شرایطشرکتهاییموفقخواهندبودکهارزشبرتریرابرایمشتریانخودایجادکنند.خیریو
هایاخیربازاریابیرابطهمندبهنسبتبازاریابیسنتیکهبر

میرابی()7931بیانمیکنندکهدرسال
فرآیندمبادلهمتمرکزاست،توسعه بیشتریداشتهاست.اساسبازاریابیایجادرابطهنزدیک با
مشتریان در راستای تشخیص و برآوردن بهتر نیازهای مشتریان است .مانند هر مبادله سنتی
شوند،رأیدهنده

رأیدهندهوسازمانسیاسیواردفرآیندهایدادوستدیدربازارسیاسیمی

رأیخودرابهازایاطالعاتبازارکهدرراستاینیازهاوخواستههایشاستبهسازمانسیاسی
میدهد.اینفرآنیدمبادلهمزایایمتقابلیراهمبرایرأیدهندهوهمسازمانسیاسیدرپیدارد،

دراینراستایکرابطهبایدشکلگرفتهوحفظشود.ازایننظر،بازاریابیسیاسیرامیتوانبا
بازاریابی خدمات مقایسه کرد .در راستای احساس نیاز به بازاریابی رابطهمند بازاریابی سیاسی،
مشتریسنجیدهمیشود،هممشتریو

ارزشبیندوگروهایجادشود.نظربهاینکهارزشازنظر
همتولیدکنندهبایددرفرآیندخلقارزشدرگیرشوند،بنابرایندرمدلفوقلفظخلقارزش
متقابلرااستفادهکردیم.
بازاريابي سياسي هدفمند

درسیاستتقسیمبازاربهطورسنتیازطریقاحزابسیاسیانجاممیگیردوبخشهاییاز

شهروندانراکهدرخواستههایشانمتناسببادیدگاههایحزباست،بهعنوانبازارهدفدرنظر
شوند.پسازشناساییبخشهاوطبقاتمختلفرأیدهندگان،کاندیداهابایدخودرا

گرفتهمی
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دربازاربهبهتریننحوممکندرذهنمشتریانتصویرسازیکنند.مهمترینشاخصوابزاردراین
یابیاست.موضعیابیفرآیندیچندمرحلهایاستکهباارزیابیکاندیداازنقاط


مرحلهموضع
شودوبهکاندیدااجازهمیدهدبهترینتصویرممکنازخودرادر


قوتوضعفخودشروعمی
ذهنرأیدهندگانایجادکند(موسویوطاالری.)677:7934،

تقسیمبندی بازار :تبیین مبانی تقسیمبندی بازار در انتخابات؛ توسعه اطالعاتی بخشهای تقسیم

شدهاست.
هدفگیری :تدوین معیارهایی برای ارزیابی جذابیت هر بخش؛ انتخاب بازار یا بازارهای

هدف؛تدوینمعیارهاییبرایارزیابیجذابیتهربخش؛انتخاببازاریابازارهایهدف.
یابی:ارائهالگوهایموضعیابیدرهربخش؛تدوینآمیختهبازاریابیاختصاصیدرهر

موضع
بخش(افجهایوخادمی.)63:7931،

شباهتها و تفاوتهای مدلهای بازاريابي سياسي

مدل
جنبههای فرآيند بازاريابي سياسي بينز ال
ال()8991

تمرکزمبارزاتی
تمرکزمحیطی
استراتژیجمعآوریپول

تحلیلرقابتی
بندیحوزههایرایگیری


بخش
بخشبندیرایدهندگان

جایگاهسازیکاندیدا/حزب

حمایتاززیرساختهایصنعتی
تجزیهوتحلیلپسازانتخابات

مدل
مارک
()8991

مدل نيومن
()8991

مدل
رينگ
()8991
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-

-

-
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جدول -1شباهتها و تفاوتهاي مدلهاي بازاریابی سیاسی (مدل مارک ،نیومن ،رینگ و بینز ال ال -سیانتی و

رس )2002
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بازاريابي سياسي الکترونيک
)اشارهمیکنندکهارتباطاتالکترونیکبایدبرنیازهایشهروندانیا

آتکینسونولی6119(7
مصرفکنندگانتأکیدداشتهباشد،بهجایعرضهاطالعاتیکهحکومتمیخواهدمردمبدانند،

بااستفادهازاطالعات ،تبادالت مورد درخواستمردمبا حکومترا عرضه کند،حولمحور
نیازهایشهروندانسازماندهیشودواجازهتعاملباحکومترادرزمانومکانمناسببرای
مصرفکنندگانبدهد.شبکههایاجتماعی،ارتباطاتآنالینیابازاریابیالکترونیکیاززمانیکه

هووارددین6درسال6114وباراکاوبامادرسال6118آنهارااستفادهکردند،بهآنتوجهشدو
اینامرتحولیبزرگبهشمارمیآید (مارشمنت.)763:7934،

رابرایتماسبارأیدهندگانفراهممیکند.آن

بازاریابیالکترونیکروشیارزانوپربازده
دسته از تبلیغات اینترنتیکه به هنگام گشتزدن درسایتهای مختلفسربرمیآورند،برای
کنندگانطراحیشدهاند.کروهن9

رسیدنبهمخاطبونیزباتوجهبهمحتواوزمانبرایدریافت
)ازنتیجهدادنایننوعازارتباطهایقینبیشتریدارد،زیرافردزمانیکهآنالیناست

(6113
روی آن کلیک میکند ،در حالی که هیچ تضمینی برای دیده شدن یک تبلیغات تلویزیونی
وجودندارد ،زیرابینندگانممکن است شبکه تلویزیون راعوضکنندیارویمبل بهخواب
بروند.همچنیناطمینانیوجودنداردایمیلیکهمستقیمافرستادهایدخواندهشود.
گوید:فیسبوک،4تویتر،6ایمیلو...همهتکنیکهاییهستندکه

همانطورکهنوبل ( 6113
)می
شمابایکفرددرخلوتخانهاشیادرگوشیاوتکبهتکمیشوید...مردمعالقهچندانیندارند

کهافرادغریبهدرخانهآنهابیایندومزاحماستراحتشانبشوند....ازاینروبایدبهدنبالراههای
دستیابی راحتتر مردم به اطالعات بود .استفاده از ارتباطهای همگانی صوتی-

تازهتری برای
تصویریامروزهبسیارافزایشیافتهاستوهرکدامازسیاستمداراننیزمیتوانندآنرابهکارگیرد.
اکان و تاپکو ( )6174معتقدند که بازاریابی الکترونیک تأثیر بالقوهای بر مشارکت دارد.
تواندبهجذبحامیانوتسهیلفعالیتهایتکبهتککمککند.

بازاریابیالکترونیکنیزمی
پتانسیلگستردهتربازاریابیالکترونیک،درتواناییخلقگفتوگوورابطهمیاننخبگانسیاسی

وعموماست.
1. Atkinson & Lee
2. Woard Din
3. Krohen
4. Facebook
5. Twitter

تأثیر آمیخته بازاریابی سیاسی بر نیت رأیدهندگان مبتنی بر ویژگیهای جمعیتشناختی ...
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آميخته بازاريابي سياسي
بازاریابیمداومباهدفپوششدهینیازمندیانساندرجهانجریاندارد.درواقعبازاریابی

هاستوبهطورمداومتالشمیکندکهاینکاررابهترانجام

بهدنبالارضاینیازهاوخواسته
دهد .در حقیقت این شیوههای بهتر ارضای نیاز است که شرکتهای موفق را از شرکتهای
ناموفق جدا میسازد .آمیخته بازاریابی مجموعهای از ابزارهای قابل کنترل بازاریابی است که
هارادرهممیآمیزندتاپاسخگویبازارهدفباشد.دلیلاصلیموفقبودنآمیخته

شرکتآن
بازاریابیایناستکهکنترلفرآیندبازاریابیراتسهیلکردهوموجبمنفکشدنآنازسایر
ترینوماندگارترین چارچوبآمیختهبازاریابی،گروهبندی


شود.محبوب
فعالیتشرکتهامی
بودکهپروفسورمککارتی7درسال7324باکاهش76عاملبوردن6ارائهکرد.مدلوی4پی
نامیدهمیشود(زارعپور.)7937،

آميخته محصول
تواننددرسطحبعدیرأیدهندگانبالقوه

هانمیتوانندهمهراجذبخودکنندولی 
می

حزب
هایکوچکترمیتوانندسیاستهایخودرابرایانطباقباافکارعمومیبدون


نفوذکنند.حزب
کنارگذاشتناصولخوددرحدوسیعاصالحکنند.برایتشخیصمحصولسیاسیازجانب
افکارعمومیمحدودیتهاییوجوددارد(حاجیپوروهمکاران.)791:7936 ،موفقیتیک

محصولنهفقطبهقابلیتموضع،یاارزشسیاستعمومییامهارتنامزدبلکهبهواکنشبازار
بستگیدارد.محیطزیستگراییمثالیمناسبدراینزمینهاست.حزبهابایدیکتیمتوانمندو

زدهایخودرابرحسب
آنهامیکوشندنام 

منتخبمعرفیکنند(خیریومیرابی .)716:7931،
شمانمیتوانیدخودرابازاریابیکنید

)میگوید":
جنسیتوقومیتامتدادبخشند.جیالن 6112(9
مگراینکهشبیهمردمیباشیدکهمیکوشیدنمایندهآنهاشوید".

آميخته قيمت:فارنوهمکارانبااشارهبهعنصرقیمتدرآمیختهبازاریابیسیاسیمعتقدند؛
عضیازگروههابااستفادهازاینعنصرسعیدرافزایشتوانمالیرقابتیوجذباعضابیشتر

ب
دارند .ازنظراستین)7333(4عواملیماننددلبستگیبهنامزد،توافقباموضعنامزددربارهموضوع
گذاری،میتوانندباعثتمایلیافتنافرادبهاهداکمک


اسیاستیخاصونفوذویدرقانون
ی
1. Mc Carthy
2. Borden
3. Ceylan
4. Estein
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هانبایددرهمهمواقعدرخواستپولکنند(افجهایوخادمی.)97:7931،


شود.احزابوکمپین
رایدریافتکمکهایمالیازگروههایکوچکوبههمانترتیبازگروههای

نامزدهابایدب
یگوید":باراک
بزرگ،بهبازاریابیبپردازند.مهتا)6113(7بااشارهبهکمپین6118دموکراتها،م 
میلیوندالرجمعآوریکند.اوباما

اوبامابادریافتکمکهای41،61،91دالریتوانستمبلغ611

تصمیمگرفتراهدیگریبرود:روزیکهاونامزدحزبماشد،بهخاطردارمکههمهکارمندان
کمیتهملیدموکراتایمیلیازاوبامادریافتکردندبااینمضمونکه:از امروزنهتنهاپولیاز
گرهانمیگیرم،بلکه از حزبدموکرات همقبولنمیکنم.اینموضوعمهمی بود زیرااو

البی
میتوانستبهراحتیدررسانههاتوجیهکندکهتوجهکنید،مندرکمپیناوباماهستم،منبرکمیته
میتهطبقخواستخودرفتارمیکند.

ملیدموکراتکنترلیندارم.قوانینمتعلقبهمنهستند،اماک
یکنامزددریکزمانمیتواندفقط 6هزارو 911دالربهدستآورد،امامامیتوانستیمحدود

91هزاردالردرهمینمدتکسبکنیم"(نصیریوهمکاران.)41:7939،
دهیباشگاههایسیاسیاقدام


هاباشکل

دربازاریابیسیاسیگروه
آميخته مکان (توزيع) :
هایمنطقهای

بهعضوگیریکردهوقواعدوچارچوبهاییروشنرابرایاینباشگاههادرحوزه
هادربارهسوابقخودواپوزیسیونتحقیقمیکنند.فن()6111


.نامزدهاوحزب
تعیینمیکنند
هایپرمایهدربارهخودونیزحریفتانباوردارم،زیراشمارااز

میگوید":منبهانجامتحقیق

ضعفهاوقوتهایتانآگاهمیکند ".سوابقشرکتدرکمپین،سوابقرأیدانسیاستمداران،

پرونده های دادگاه ،سوابق شخصی و مربوط به کسب و کار ،شامل سوابق دارایی و تاریخ
هایمجلهونشریههاواینترنت،سوابقرفتاری

هایمالیاتی،رسانههاشاملروزنامه،مقاله

پرداخت
دیگر مانند عضویت در انجمنها و خدمات نظامی ،یادداشتهایی از وابستگان قدیمی مانند
همکاران،دوستانویاشریکانپیشین،فایلهایدیداریوشنیداریموجوددرپدیدهنوظهور
یوتیوب،6نامزدهابایدانتظارداشتهباشندکهسراسرزندگیحرفهایآنهاحتیدرزمانیکهبه
امورسیاسیمشغولنیستندزیرذرهبینباشد(کفاشپوروهمکاران.)8:7939،نیومنوبروس
)معتقدندکمپینهاازتحقیقاتنامزدهابرایدفاعازسوابقوموقعیتاواستفادهمیکنندو

(6176
نقاط مثبت را نمایش میدهند .شناسایی قوانین مساعد یا بازدارنده ،کمکهای مالی به دست
آمده،رتبههایمطلوب،شماربازدیدازمدرسهها،حمایتیاانتقادازحکومت،کاردرحوزه

هاونامزدهامحققانسیاسیرابهکارمیگیرندتابهصورتماهرانه

انتخابی،ارزشمنداست.حزب
1. Mahta
2. Youtube
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درسازمانهایآنهاونیزادعاهایمنفیآنهادربارهحریفان،اعتباریمستقلوآماریبخشند .
آميخته ترويج (تبليغ)درعصرانتخاباتیوسیاسینامزدهایانتخاباتیمیتوانندبااستفادهاز
فناوریهای اطالعاتی مدرن ،اینترنت و سایر رسانههای جمعی از ارتباطی مستقیم با رأیدهندگان
برخوردارشوند.یکیازاینعرصههاانتخاباتسیاسیاستکهدرآنکاندیداهاباانجامتبلیغاتبه
جلب توجه و نظر شهروندان میپردازند .این تعامل یک طرفه نیست زیرا شهروندان در روز
رأیگیریبا ریختنآرای خودبهصندوقها،پاسخپیامهایتبلیغاتی کاندیداها رامیدهندو را بر
سریرقدرتنشاندهیاازآندور میکنند.بنابراین تبلیغات سیاسییکیاز عرصههایی است کهمی
توان در آن ارزشها و هنجارهای غالب در کنشهای سیاسی و طرق برقراری ارتباط میان
سیاستمدارانوشهروندانرامطالعهوتحلیلکرد(صدیقوفیروزآبادی.)6:7939،
روشها و فنون تاثیرگذاردن یا نظارت بر عقاید ،رفتار و نگرش انسانها با
مراد از تبلیغات  ،
استفاده از کلمات یا نمادهای دیگر است و یا احکام و تاثرات ناشی از استفاده از این گونه
روشها و فنون و همچنین کردارها و اعمالی که به مدد رواجشان در جامعه از نظر هدف و
کارکرد اساسا جنبه تبلیغاتی دارند.تبلیغات زمانی است که شما پیام را کنترل میکنید.آنسل7
میگوید" :آگهیهای تبلیغاتی در نظام سیاسی مانند وکیالن مدافع در نظام حقوقی
(  )6111
هستند.آنها به حزب کمک میکنند که نظر خود را به عموم بقبوالنند ".این نظر ممکن است
میدهد":یک
مورد مخالفت قرار بگیرد ،اما از آن ممانعت نمیشود.کرسون)6112( 6توضیح  
خصوصیسازی معرفی کند و بگوید

روزنامه ممکن است یک سخنرانی را پیامی مثبت درباره 
مخاطببان به دقت گوش دادند و گزارشگر دیگری بگوید که این پیام تأثیر چندانی بر مردم
عالقهای به آن پیام پیدا نکرد.نکته مهم درباره تبلیغات این است که شما دقیقا
نداشت و کسی  
میخواهیدبقبوالنید(".خیریومیرابی.)711:7931،
پیامیراارسالکنیدکه 
رفتار رأیدهندگان و انتخابات
رأی یا رأی دادن و انتخاب نماینده یا انتخابات واژگانی است که برای مهمترین شکل
اییاعمومیبهکارمیرود.برایانتخاباتهماننددیگرمفاهیماجتماعی


مشارکتسیاسیتوده
تعاریف گوناگونی ارائه شده است .مکنزی 9استاد جامعهشناسی و نویسنده دایرهالمعارف
اجتماعیمیانافرادمیداندکهبهخاطرنوع

بینالمللیعلوماجتماعی،انتخاباترایکسازوکار 

1. Ancel
2. Kerson
3. MacKenzie
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خاصیازترجیحاتجمعیصورتمیگیرد.داریوش آشوری استادعلومسیاسیدردانشنامه

سیاسیخودانتخاباتراچنینتعریفمیکند":انتخاباتفرآیندیاستکهازطریقآنکسانی،
یک یا چند نامزد را برای انجام دادن امری معین بر میگزینند و در اصطالح خاص گزینش
نمایندگان برای مجلس قانونگذاری توسط مردم را انتخابات گویند" (نرگسیان و همکاران،
.)338:7934
دهندهباتوجهبهآگاهیواطالعیکهازنامزدهابهدستمیآوردرأی

درانتخاباتآزادرأی
میدهد از این رو ،الزم است که این اطالعات و آگاهی در اختیار آنها قرار گیرد .یکی از

شیوههای اصلی و متداول در اطالعیابی و آگاهی از وضع ،برنامهها و شخصیتهای نامزدها
استفاده از رسانههاست .رأیدهندگان از اخبار تلویزیونی ،روزنامهها ،مباحث و گفتگوهای
آموزند.ازسویدیگرسیاستمدارانو


کنندومسائلزیادیرامی

تلویزیونیاستفادهزیادیمی
مشاورانسیاسیوارتباطیآناننیزبرایتأثیرگذاریبرنگرشرأیدهندگانازرسانهبهعنوان

کانالارتباطیتأثیرگذاراستفادهمیکنند(غفاریوزرین.)37:7983،



شکل  -1تقسیمات رفتار رأيدهندگان (سیدي و طاهرخانی)1931-




هاورأیدهندگانانتخاباتیبهدلیلاهمیتنحوهومحتوای


تعددوگوناگونیمخاطبانرسانه
تنظیم پیام همواره مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران تبلیغاتی بوده است .در این زمینه
دستهبندیهای مختلفی در مورد رأیدهندگان در هنگام مبارزات انتخاباتی وجود دارد که

کاملترین آنها مربوط به نیمو 7و ساندرز 6است .این دو دانشمند مخاطبان را به چهار گروه:

1. Nimoo
2. Sanderz
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عالقهتقسیممیکنند(محمدیانویوسفی.)87:7939،

باتوجه،غیرفعال،تفننیوبی
گروه با توجه:افراداینگروهکهیکپنجممردمراتشکیلمیدهندهنگامیازکاندیداهاو
موضوعاتانتخاباتیآگاهمیشوندکهتبلیغاتانتخاباتیآغازشود.اینگروهنیازیبهپوشش

رسانهایشدیدوگسترده،ارائهمطالبخبریدرصفحهاولیاتکرارآندراخبارسراسریندارد.

اعضایاینگروهپسازدریافتکمتریناطالعاتدرموردانتخاباتونامزدهایانتخاباتاز
ها،خودبهدنبالاطالعاتبیشتروتکمیلیمیروند.اعضایاینگروهاطالعاتخودرااز

رسانه
مطبوعاتورسانههایچاپیدریافتمیکنند.آنانمعتقدنداینگروهانگیزهزیادیبرایشرکت
درانتخاباتدارند.
گروه غيرفعال :برای جستجوی اطالعات درباره انتخابات فاقد انگیزه هستند .آنان بر اثر
شوندمانندارائهاخباردرصفحهاولروزنامههایا


هایهمگانیبرجستهمی
وقایعیکهدررسانه
لویزیونفعالمیگردند.آنانبهمحضاینکهفعالگردند

تأکیدشدیدوزیاددراخباررادیووت
بسیارشبیهگروهاولشدهوبهجستجویاطالعاتانتخاباتمیپردازند.اینگروهاطالعاتخود

راازتلویزیوندریافتمیکنند.

گروه تفنني:اینگروهبهصورتتفننیازابزارهایتبلیغاتیاطالعاتمربوطبهانتخاباترا
دریافتمیکنندوعالقه چندانیبهمشارکت درانتخاباتندارندمگرآنکهرسانههااطالعات
جالبیبهآنانبدهندوآنانرابرایمشارکتدرانتخاباتیارأیدادنبهفردخاصیتشویقو
هایانتخاباتیآشنامیشوندوآنهارایاد

تهییجکنند.اینگروهبهمرورزمانباشعارهاوموضوع
میگیرند ولی این اطالعات و آگاهی ،اصولی و بادوام نیست ،بلکه تصورات مبهمی در آنان

ایجادمیکند.افراداینگروهبهآسانیمستعدتغییرافکارهستند.اینافرادنیزاطالعاتخودرااز
تلویزیوندریافتمیکنند.
گروه بيعالقه :اینگروهعالقهچندانیبهمسائلانتخاباتیندارند.بههمیندلیلتبلیغات
انتخاباتیتواناییچندانیدراقناعآنانندارند.آناننسبتبهاخبارورویدادهایانتخاباتیمنفعل
هستند.اینگروهپایگاهاجتماعیپایینیدارد(سیدیوطاهرخانی.)2:7937،
عوامل جمعيتشناختي:عبارتاستآمارحیاتیویاآماراحوالشخصیهکهیکجمعیت
را توصیف میکند مانند سن ،جنسیت ،تحصیالت و رفتار مصرفکننده را با اطالعات آماری
نمیتوانتعیینکردبلکهبرایمشخصکردنرفتارویبایدعواملروانی،اجتماعی،اقتصادیرادر
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کنارآنبهکاربرد.درذیلبهچندمورداینعواملاشارهمیکنیم(:فارکد)63:6174،7
جنسيت:فرهنگزنبامردمتفاوتاست،امااینیکقانوننیستزیراافزایشتحصیالت
هایسنتیخانمهادرحالتغییراست.تأثیر


ایبسیاریازنقش

هایحرفه

هاودستیابیبهشغل

خانم
جنسیتبینملیتهامتفاوتاست.
کهمشخصهبسیاریازجنبههایرفتاریشخصاست.نهتنهاشغلانسانمعرفدرآمد

شغل:
اوستبلکهنشانگرایناستکهچگونهساعاتبیداریویسپریمیشود.

اینمشخصهباعثتغییرنگرش،باور،ارزشورفتارافرادمیشود.تحصیالتنه

تحصيالت :
تنهابادرآمدرابطهمستقیمیداردبلکهدرسبکخرجکردننیزاثرمیگذارد.پژوهشهایبه

عمل آمده نشان میدهد که افراد تحصیل کرده به بحثهای دوجانبه واکنش مثبتتری نشان
هامیدانندکهمسائلازپیچیدگیبرخوردار است.امروزه یکیازمعیارهایمهم

میدهند.آن

انتخاب کاندیدای اصلح ،داشتن تحصیالت عالیه کاندیداهاست .داشتن تحصیالت دانشگاهی
میتواند نشان دهنده این باشد که کاندیدا دارای آگاهیها و اطالعات سیاسی اقتصادی و

اجتماعیازجامعهخودوجوامعدیگراست.چنینفردیمشکالتونارساییهاوتواناییهای
جامعهخویشرابهراحتیشناساییمیکندواگربهعنوانکاندیدایمنتخبمردمبرگزیدهشود،

وانددرصددرفعنارساییهاباشد(کشاورزویزدخواستی.)74:7937،

بهترمیت


چهارچوب نظری و تدوين فرضيهها
آميخته بازاريابي سياسي
هایعملینگاهمیشدودرحال

سفانهدرگذشتهکمتربهحوزهسیاست ازطریقروش

متأ
حاضرباتوجهبهتجربهجهانیوتمایلیکهسازمانهاونهادهایداخلینسبتبهمقولهسیاست
دهند،باعثشدهکهبهبحثبازاریابیسیاسیتوجهویژهایداشتهباشند.چوندرحال


نشانمی
حاضراقبالیازجانبجامعهنسبتبهاینموضوعایجادشدهاست،بهتراستکهبایکرویکرد
علمینسبتبهمقولهبازاریابیسیاسینگاهکنیم.شروعبازاریابی سیاسیدردهه 11میالدیبا
مقالهایازکاتلرآغازشدهاست.

توجهبهبازاریابیسیاسیازبسطدوموضوعمفهومیدربازاریابیشروعشدهکهنخستینمفهوم
در ادبیات بازاریابی ،بسط مفهوم محصول از کاال و خدمت به افراد ،احزاب ،سازمانها ،عقاید،
1. Farkade
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تجاربو...بودهوهنگامیکهقراراستمحصولیبهفروشبرسدبایدازتمامیتئوریهایالزمدر

قیمتگذاری،معرفی،عرضهو...استفادهشود.ازنگاهبازاریابیسیاسی ،کاندیدها،عقاید،احزاب

و...محصولتلقیمیشودوبرایفروشاینمحصوالتبایدازروشهایعلمیاستفادهشود.
دومینمفهومبرایتوجهبهبازاریابیسیاسی،بسطمفهومآمیختهبازاریابیاست؛درگذشتهآمیخته
بازاریابی 4پی تلقیمیشدامادرحالحاضرنظریهپردازانمانندکاتلربراینباورهستندکهسیاستو
افکارعمومینیزجزئیازآمیختهبازاریابیهستندکهخارجیوغیرقابلکنترلتلقیمیشوند.

یشمرد کهازآنهابهعنوانمتغییرهای
هانت ()7312عاملهایی رادربازی رقابتسیاسی برم 
قابلکنترل یاد میکند .این متغییرها را نیزدر چهارچوبآمیخته بازاریابی و چهاربعدمحصول،
مکان،ترفیع وقیمت قرارمی دهد.محصول در مفهوم سیاسی؛ واژه محصول مشتمل بر سه جنبه
سیاسیگروه،سیمای رهبرو تعهدات سیاسیاست.در اینتحقیقمحصول سیاسی را خصوصیات
شخصیتی و نام کاندیدا در نظر گرفته شده است.اینکه آیا کاندیدا سابقه کاری دارد یا اولین بار
استکهدرانتخاباتشرکتمیکند(فرضیهفرعی.)7-7ازلحاظخصوصیاترفتاریوشخصیتی
میگردد .در این
بر 
بررسی میشود .جایگاه در آمیخته بازاریابی به شبکه تأمینکنندگان منطقهای  
حالتگروههاباشکلدهیباشگاههایسیاسیاقدامبهعضوگیریکردهوقواعدوچارچوبهایی
روشن را برای این باشگاهها در حورزههای منطقهای تعیین میکنند .در این مقاله برنامهها و فعالیت
هایکاندیدابهعنوانمکانسیاسیاستاینکهکاندیدیبرنامهمدونداردیاخیر؟بررسیمیشود
(فرضیه فرعی  .)6-7فارن و همکاران ( ،)7381وانگن ()7389با اشاره به عنصر قیمت درآمیخته
بازاریابیسیاسیمعتقدند،برخیازگروههابااستفادهازاینعنصرسعیدرافزایشتوانمالیرقابتی
وجذباعضابیشتردارند.دراینمقالههزینهتبلیغاتکاندیدابهعنوانآمیختهقیمتدرنظرگرفته
میدهد،چهتأثیریبر
شدهاست.اینکهکاندیدیهزینههایگزافیبرایبهدستآوردنرأیانجام 
روی انتخاب وی از طرف مردم دارد (فرضیه فرعی  .)9-7در عصر انتخاباتی و سیاسی جدید
نامزدهای انتخاباتی میتوانند با استفاده از فنآوریهای اطالعاتی مدرن ،اینترنت و سایر رسانههای
جمعی از ارتباطی مستقیم با رأیدهندگان برخوردار شوند .از این گونه فنآوریها میتوان به
مواردی همچون؛برقراریارتباطمستقیمالکترونیکی ،شیوههاینوین تبلیغاتی در اینترنت(همچون
بازاریابیویروسی)،رسانههایجمعی(عمومیوخصوصیدربرخیازکشورهابهصورترایگان
وغیررایگان)وسخنرانیاینترنتیاشارهکرد.دراینمقالههردوموردرسانهایوغیررسانهایبودن
میشود(فرضیهفرعی.)4-7
تبلیغاتآزمایش 
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فص 

عوامل جمعيتشناختي
تقسیمبازاربراساسعواملجمعیتشناختىبهمعناىتقسیمبازاربهگروههاىمختلف،براساس
متغیرهاى جمعیتى نظیر سن ،جنس ،اندازه خانوار ،سبک زندگى خانواده ،درآمد ،شغل ،میزان
تحصیالت،مذهب،نژادوملیتاست.عواملجمعیتشناختىمتداولترینمعیاربراىتقسیمبازاربه
گروههایىازمشتریانمختلفاست.چراکهخواستهها،نیازهاومیزانمصرفهرمشترىدراثرتغییر
متغیرهاى جمعیتشناختى از خود تغییر محسوسى نشان مىدهند .اندازهگیرى متغیرهاى
جمعیتشناختىبهمراتبآسانترازسایرانواعمتغیرهاست.حتىدرمواقعىکهبازاردرابتدابراساس
عواملىنظیرشخصیتیارفتارتقسیمشدهاست،بازهمآگاهىازخصوصیاتجمعیتشناختىبراى
برآورددقیقاندازهبازارهدفودستیابىمؤثربهآنالزماست(ویداگدو.)41:6174،7
مصرفکنندهباسناوتغییرمىکند.بعضىازشرکتهابراىتقسیمبازار

نیازهاوخواستههاى
قسمتهاى مختلف بازار که سن و

مىکنند.بدین معنا که براى 
از سن و دوره زندگى استفاده  
سبک زندگى متفاوتى دارند ،کاالهاى جداگانهاى تولید مىکنند و همچنین از دستاویزهاى
تبلیغاتى متفاوتى استفاده میکنند .در این مقاله تأثیر سن رأیدهندگان بر روی انتخاب آنان
میشود.تقسیمبازاربراساسجنسیتازدیربازدرزمینهپوشاک،آرایش،لوازمآرایشىو
بررسی 
بردهاند.
مجالتمرسومبودهاست.بعضى ازبازاریابانبهمزایاىتقسیمبازاربراساس جنسیتپى 
تقسیم بازار براساس درآمد از دیرباز توسط بازاریابان در حیطه کاالها و خدماتى نظیر:اتومبیل؛
قایقهاى تفریحی؛ پوشاک؛ لوازم آرایشى و خدمات مسافرتى استفاده میشود .بسیارى از
مىگیرند.البته
شرکتها براى کاالهاى تجملى و خدماتى خود ،مصرفکنندگان مرفه را نشانه  
مىکنند فقط افراد مرفه را بهعنوان هدف
همه شرکتهایى که بازار را براساس درآمد تقسیم  
نمىکنند(فرضیههایفرعی.)4-6،9-6،6-6،7-6
انتخاب 
براساسمرورمطالبفوقفرضیههایتحقیقبهشرحزیرارائهشدهاست:
نیترأیدهندگانتأثیرمعناداریدارد.

فرضیه:7آمیختهبازاریابیسیاسیبر
شخصیتیونامکاندیدا)برنیترأیدهندگانتأثیر

فرضیه:7-7محصولسیاسی(خصوصیات
دارد.
فرضیه:6-7قیمتسیاسی(هزینههایاقتصادیوروانشناختی)برنیترأیدهندگانتأثیردارد.
هایکاندیدا)برنیترأیدهندگانتأثیردارد.


هاوفعالیت
فرضیه:9-7مکانسیاسی(برنامه
1. Widagdo
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رأیدهندگانتأثیردارد.
فرضیه:4-7تبلیغاتسیاسیبرنیت 
فرضیه  :6عوامل جمعیت شناختی ،تاثیر آمیخته بازاریابی سیاسی بر نیت رأیدهندگان را
تعدیلمیکند.

فرضیه  :7-6عوامل جمعیت شناختی تأثیر محصول سیاسی را بر نیت رأیدهندگان تعدیل
میکند.
نیترأیدهندگانتعدیلمیکند.

فرضیه:6-6عواملجمعیتشناختیتأثیرقیمتسیاسیرابر
شناختیتأثیرمکانسیاسیرابرنیترأیدهندگانتعدیلمیکند.

فرضیه:9-6عواملجمعیت
دهندگانتعدیلمیکند.


شناختیتأثیرتبلیغاتسیاسیرابرنیترأی
فرضیه:4-6عواملجمعیت
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روششناسي تحقيق
هایموردنظرازطریقنمونهگیری

اینمقالهبراساسطرحازنوعتوصیفیاستوچونداده
هایجامعهآماریانجاممیشودروشپیمایشیداردوبر


ازجامعه،برایبررسیتوزیعویژگی
پرسشنامهباپرسشهابستهاستفادهشده

اساسهدفازنوعکاربردیاست.دراینمقالهازیک
است.پرسشنامهاینمقالهشاملدوبخشاصلیاست:
نامهمرتبطباویژگیهایجمعیتشناختی


اینبخشازپرسش
مشخصاتپاسخدهنده:

الف -
پاسخدهندگانشاملجنسیت،سن،سطحتحصیالت،درآمدوشغلاست.

ب -پرسشهای مرتبط با متغیرهای تحقیق :این بخش از پرسشنامه متغیرهای مقاله را را
اندازهگیریمیکند کهشامل 62سوالاست.برایطراحیآنازمقیاسپنجامتیازیلیکرت(از

کامالموافقتاکامالمخالف)استفادهشدهاست.جامعهآماریایننوشتار،کلیهرأیدهندگان
انتخاباتمجلسدهمدرشهرتهراناست.ازآنجاکهتعداداعضایجامعهآمارینامحدوداست،
.درخصوصشیوهنمونهگیری،ازروشاحتمالی

ازجدولمورگانوکرجسیاستفادهمیشود
نامهمیانرأیدهندگان


عددپرسش
دردسترس(اتفاقی)استفادهشد،بدینصورتکهحدود411
انتخاباتمجلسدهمسطحشهرتهراندرقالب 6منطقهشمال،جنوب،مرکز،شرقوغرببه
تناسبتوزیعشدوپسازحذفپرسشنامههایمخدوشتعداد986عددبررسیشد.درجدول

معیارهایاندازهگیریآنهابهاختصارآوردهشدهاست:

زیرمتغیرهایتحقیقو
مولفه

متغيير
نامکاندیدا

محصولسیاسی

سوابقوفعالیتهای
گذشته

خصوصیات
شخصیتی

مکان
سیاسی

فعالیتبرای
جمعآوریآرا


شاخص (گويه ها)
معروفیت/ناشناسبودن
رضایتازعملکردگذشته
نداشتنسوابقاجرایی
سمتقبلیکاندیدا
سن
جنسیت
تحصیالت
صداقتوراستگویی
مسئولیتپذیری
فعالیتستادتبلیغاتی

منبع

Wring 1997و
Niffenegger
1989

نصیری7939

Wring 1997و
Niffenegger
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برنامهها

قیمتسیاسی 

اقتصادی
روانشناختی

رسانهای

تبلیغاتسیاسی

داشتنبرنامهقوی
میزانوفاداریبهوعدههایخود

هزینهتبلیغات
وضعیتاقتصادی-اجتماعیکاندیدا
میزاندریافتکمکهایمالی
ترغیبمردمبهرأیدادنبهاو
رادیو
تلویزیون
روزنامه
شبکههایاجتماعی
وبسایتشخصیواینترنت

1989

Wring 1997و

سخنرانی
مناظره

غیررسانهای


SMS

دوستانوخانواده
شعارانتخاباتی

جدول  -2شرح متغییرهاي مورد بررسی در پرسشها
روايي
AVE

خصوصیاتشخصیتیونامکاندیدا

1/446139

برنامههاوفعالیتهایکاندیدا


1/644863

هزینههایاقتصادیوروانشناختی

1/681776

تبلیغات

1/641742

رأیدهندگان
نیت 

1/631434

جدول  -9روایی همگرا



Niffenegger
1989

سیدیو
طاهرخانی،
7937
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پایایی:پایاییشاخصنیزبادومعیارسنجیدهشد)7:آلفایکرونباخ)6،پایاییترکیبی.
-7آلفایکرونباخ
متغير

آلفای کرونباخ

محصول

7/111111

مکان

1/886641

قیمت

1/118326

تبلیغ

7/111111

نیترأیدهندگان


7/111111

جدول  -4ضریب آلفاي کرونباخ

-6پایاییترکیبی()CR
لفابهنامپایاییترکیبیبهکارمیرودوبرتریآننسبت

روشPLSمعیارمدرنترینسبتبهآ
بهآلفایکرونباخ در ایناست کهپایاییسازه نه بهصورتمطلقبلکه با توجهبههمبستگی
هایشانبایکدیگرمحاسبهمیشود.

سازه
جدول  -5ضریب پایایی ترکیبی

متغير

پايايي ترکيبي

محصول

1/111419

مکان

1/222664

قیمت

1/129667

تبلیغ

1/166932

نیترأیدهندگان

1/191486


گیریومدلساختاریبراساسضرایبمعنیداریآزمونارائهشدهو


درقسمتمدلاندازه
سپسبهآزمونفرضیههایمقالهپرداختهشدهودرنهایتمدلنهاییحاصلازتحقیق،مطرح
میشود.
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وبااستفادهازروشمدلسازیمعادالتساختاری

دربخشآزمونفرضیهازنرمافزار PLS
یترینومناسبترین
استفادهمیشود.مدلمعادالتساختاری()SEMونرمافزارPLSیکیازقو 

روشها؛تجزیهوتحلیلچندمتغیرهاست.
نتايج و يافتههای مقاله :تحلیلتوصیفیمتغیرهایجمعیتشناختیمقالهبهمتغیرهاییچون
سن،جنسیت،شغل،درآمدتحصیالتمیپردازد.

جدول  -6توصیف آماري ویژگیهاي جمعیتشناختی

تحصيالت

درصد فراواني

درآمد

درصد فراواني

دیپلم

79/6

بدوندرآمد

3/7

فوقدیپلم

76/2

تا7میلیون

69/4

لیسانس

63/3

7تا6میلیون

69/3

فوقلیسانس

96/1

6تا9میلیون

68/8

دکتری

8/2

باالتراز9میلیون

74/8


جنسيت

درصد فراواني

مرد

66/6

زن

41/6


سن

درصد فراواني

شغل

درصد فراواني

67تا91سال

62/8

دانشجو

71/7

97تا41سال

91/7

خانهدار

71/4

47تا61سال

97/6

شغلآزاد

61/8

باالی67سال

77/3

کارمنددولتی

78/6

کارمندخصوصی

66/6

بازنشسته

8/7




میپردازیم.دردو
دراینبخشازمقالهبهآزمونرابطهبااستفادهازنرمافزار  Smart PLS
تاستانداردومعنیداریآوردهشدهاند:

شکلزیرنمودارهادردوحال
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شکل  -1مدل ترسیم شده همراه با ضرایب استاندارد ()t-values

شکل  -2مدل ترسیم شده همراه با ضرایب معناداري )t-values(Z
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در فرضیه اصلی اول ( )H1مقاله ادعا شده است که آمیخته بازاریابی سیاسی بر نیت
معنیداریداردکهتجزیهتحلیلآماریبینایندونشانمیدهدو عددمعنی
رأیدهندگانتأثیر 

ینرواین
داریمسیرمابیندومتغیربرابر94/48استوچوناینمقداربزرگتراز7/32بوده،ازا 
یداریبهدستآمدهایناثرمستقیماست.
فرضیهتأییدشدهاست.ازطرفیچونعددمثبتمعن 
در فرضیه اصلی دوم ( )H2مقاله ادعا شده است که عوامل جمعیت شناختی ،تأثیرآمیخته
میکندکهتجزیهتحلیلآماریبینایندونشان
بازاریابی سیاسیبرنیترأیدهندگانرا تعدیل 
میدهدعددمعنی داری مسیر مابین دومتغیر برابر 6/67است وچوناین مقداربزرگتراز7/32
شد،ازاینرواینفرضیهتأییدشد.ازطرفیچونعددمعنیداریبهدستآمدهمثبتاستاین
اثرنیزمستقیماست.

استاندارد معناداری

نتيجه

فرضيههای فرعي H1.1-H1.2-H1.3-H1.4

1/41

79/78

تایید

1/64

3/41

تایید

معنیداری
هزینههای اقتصادی و روانشناختی تأثیر مثبت و  
برنیترأیدهندگاندارد.

1/76

7/77

رد

تبلیغاتتأثیرمثبتومعنیداریبرنیترأیدهندگاندارد.

1/66

72/43

تایید

خصوصیاتشخصیتیونامکاندیداتأثیرمثبتومعنیداری
رأیدهندگاندارد.
برنیت 
معنیداری بر
برنامهها و فعالیتهای کاندیدا تأثیر مثبت و  

رأیدهندگاندارد.
نیت 

جدول  -7نتایج استاندارد و معناداري فرضیهها

درفرضیهفرعی:7-7مقالهادعاشدهاستکهخصوصیاتشخصیتیونامکاندیداتأثیرمثبت
و معنیداری بر نیت رأی دهندگان دارد کهتجزیه تحلیل آماری بین این دونشانمیدهد عدد
معنیداریمسیرمابیندومتغیربرابر79/78استوچوناینمقداربزرگتراز7/32است،ازاین
رواین فرضیه نیزتایید شد.ازطرفی چونعددمثبتمعنیداری بهدستآمدهاین اثرمستقیم
است.
درفرضیه فرعی :7-6مقاله ادعاشدهاستکهبرنامهها و فعالیتهای کاندیدا تأثیر مثبت و
یداریبرنیترأیدهندگانداردکهتجزیهتحلیلآماریبینایندونشانمیدهدعددمعنی
معن 
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داریمسیرمابیندومتغیربرابر3/41استوچوناینمقداربزرگتراز7/32بوده،ازاینرواین
فرضیهتأییدشد.ازطرفیچونعددمثبتمعنیداریبهدستآمده،ایناثرمستقیماست.
درفرضیه فرعی:7-9مقالهادعاشدهاست کههزینههایاقتصادیوروانشناختی تأثیرمثبتو
معنیداریبرنیترأیدهندگانداردکهتجزیهتحلیلآماریبینایندونشانمیدهدعددمعنی
داریمسیرمابیندومتغیربرابر7/77استوچوناینمقدارکوچکتراز7/32بوده،ازاینرواین
فرضیهردشدهاست.
درفرضیه فرعی:7-4مقاله ادعاشدهاست کهتبلیغات تاثیر مثبت و معنی داری بر نیت رأی
دهندگان دارد کهتجزیه تحلیل آماری بین این دونشانمیدهدعددمعنی داری مسیر مابین دو
متغیربرابر72/43استوچوناینمقداربزرگتراز7/32بوده،ازاینرواینفرضیهتأییدشد.از
طرفیچونعددمثبتمعنیداریبهدستآمدهایناثرمستقیماست.
هایاندازهگیریبهمنظورارزیابیمدلمفهومیتحقیقوهمچنیناطمینان


پسازتعیینمدل
یافتنازوجودیاعدموجودرابطهمیانمتغیرهایتحقیقوبررسیتناسبدادههایمشاهدهشدهبا

مدلمفهومیآن،بااستفادهازمدلمعادالتساختارینیزآزمونشدندکهنتایجآزمونفرضیهها
درنمودارمنعکسشدهاند.


شکل  -9اندازهگیري مدل کلی و نتایج فرضیهها در حالت استاندارد
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شکل  -4اندازهگیري مدل کلی و نتایج فرضیهها در حالت معنیدار

نتایجفرضیههایفرعی6-4،6-9،6-6،6-7بهصورتزیراست:

فرضيههای H2.1-H2.2-H2.3-H2.4

استاندارد معناداری نتيجه

H2.1
H2.2

تحصیالتتأثیرمثبتومعنیداریبرمحصولدارد.


1/164

6/917

تایید

سنتأثیرمثبتومعنیداریبرمحصولدارد.


1/721

1/279

رد

شغلتأثیرمثبتومعنیداریبرمحصولدارد.


1/719

7/388

تایید

تأثیرمثبتومعنیداریبرمحصولدارد.

درآمد

1/147

6/169

تایید

جنسیتتأثیرمثبتومعنیداریبرمحصولدارد.


1/176

1/674

رد

تحصیالتتأثیرمثبتومعنیداریبرقیمتدارد.


1/199

7/686

تایید

سنتأثیرمثبتومعنیداریبرقیمتدارد.


1/163

1/436

رد

ثبتومعنیداریبرقیمتدارد.

شغلتأثیرم

1/724

6/246

تایید

درآمدتأثیرمثبتومعنیداریبرقیمتدارد.


1/141

6/192

تایید
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H2.3
H2.4

جنسیتتأثیرمثبتومعنیداریبرقیمتدارد.


1/143

1/838

رد

تحصیالتتأثیرمثبتومعنیداریبرمکاندارد.


1/161

7/881

تایید

ومعنیداریبرمکاندارد.

سنتأثیرمثبت

1/121

1/118

رد

شغلتأثیرمثبتومعنیداریبرمکاندارد.


1/116

7/113

تایید

درآمدتأثیرمثبتومعنیداریبرمکاندارد.


1/768

6/119

تایید

جنسیتتأثیرمثبتومعنیداریبرمکاندارد.


1/164

1/366

رد

تحصیالتتأثیرمثبتومعنیداریبرتبلیغاتدارد.


1/673

9/961

تایید

سنتأثیرمثبتومعنیداریبرتبلیغاتدارد.


1/127

1/131

رد

شغلتأثیرمثبتومعنیداریبرتبلیغاتدارد.


1/193

7/867

تایید

درآمدتأثیرمثبتومعنیداریبرتبلیغاتدارد.


1/168

7/471

تایید

جنسیتتأثیرمثبتومعنیداریبرتبلیغاتدارد.


1/173

1/686

رد

جدول  -8نتایج فرضیهها
نتيجهگيری
هانشانمیدهدکهآمیختهمحصول(خصوصیاتشخصیتیونامکاندیدا)دارایبیشترین

یافته
میانگین بوده پس بهبود آن تأثیر بهسزایی بر نیت رأیدهندگان میگذارد .نتیجه تحقیقی که
سوویگنیو،آرمانو،نئورمیجاتی ()6174باعنوانبررسیتأثیرآمیختهبازاریابیسیاسی(محصول
سیاسی،قیمتسیاسی،مکانسیاسیوتبلیغاتسیاسی)بررویتصمیمانتخابکاندیدایاحزب
میپردازد نشان داد که آمیخته محصول بر نیت رأیدهندگان تأثیر میگذارد که در مقایسه با

نتیجه فرضیه فوق تطابق دارد .از این رو بهتر است خصوصیات شخصیتی کاندیداها مانند:
تحصیالت؛صداقت؛راستگوییومسئولیتپذیریآنانبیشتربررسیشدوعملکردگذشتهآنان

بهدقتبرایعمومجامعهبازگوشودتاافرادباشناختبیشترنسبتبهرأیدادناقدامکنند.
همچنیننداشتنسابقهاجرایینبایدطوریعنوانشودکهمانعازرأیدادنافرادبهکاندیداهای
مناظرههایکاندیدا

اینرو باید 
جدیدباشد.آمیختهتبلیغپسازآمیخته محصول قرار میگیرد از  
بایکدیگروسخنرانیهایآناندرمیانعمومافزایشیابد،چنینکاریباعثافزایشعالقهمردم
روبرنامههایکاندیدامیشود.همچنینبایددرنظرداشتکهاگرچهتبلیغات

بهدنبالکردنافکا
ایتأثیرخوبیبررفتاررأیدهیمردمداردولیحضورفعالکاندیدادربیناقشارجامعهو


رسانه
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صداقت و راستگویی آنها بیشترین تأثیر را میگذارد .یکی از اثربخشترین روشهای ترغیب
یدهندگان،مراجعه خانهبهخانهو حضورینامزد است.بهاینطریق شماقادر هستید
کردن رأ 
مشکالت شخصی آنها را شنیده ،پیامتان را متناسب با دغدغههای هر فرد ارائه کنید و سطح
یدهندگانازاینکهنامزدیزحمتمراجعهحضوری
حمایتازخودراباالببرید.اغلباوقاترأ 
رابهخوددادهاست،تحتتأثیرقرارگرفتهوشماحتیممکناستباهمینکارحمایتآنهارابه
دستآورید.

بهبود آمیخته توزیع (برنامهها و فعالیتهای کاندیدا) میتواند تأثیر به سزایی بر نیت رأی
دهندگان گذارد .یک برنامه انتخاباتی مکتوب ،مانند نقشه یک ساختمان ،شرایط کلی زمینه
سیاسیواستراتژیهاومنابعموردنیازراتاروزانتخاباتمشخصمیسازد.روشناستکهازاین
برنامهبایدهمانندنقشهساختیکساختمان،بهعنوانراهنماومرجعاستفادهشود،نهاینکهتنها
درهنگامسردرگمیومشکالتبهآنمراجعهشود.بهعبارتدیگر،همهچیزبایدطبقاینبرنامه
ایرابدوناستفادهازهیچنقشهایبسازید،ولیبدیهی

اجراوسنجیدهشود.شمامیتوانیدخانه

میشوید؛پولوزمانومصالحزیادیاتالف
استکهدراینکاراشتباهاتبسیاریمرتکب 
میشودواحتماالدرآخرازنتیجهکارراضینیستید .ورودبهعرصهانتخاباتنیزبدونیکبرنامه

مشخصومکتوب،نتیجهایشبیهبههمیندارد.

آمیختهقیمت(هزینههایاقتصادیوروانشناختی)دارایکمترین تاثیر است ازاین روباید
میزان هزینههای تبلیغات کاندیدا در سطح شهر کاهش یابد و در عوض از روشهایی مانند
تبلیغاتاینترنتیوحضورفیزیکیدرمیان مردمنسبتبهترغیبافرادبهرأیدادناستفادهشود.
همچنینبایددرنظرداشتکهوضعیتاقتصادیکاندیداتأثیریبرانتخابمردمندارد.
دهندگانراتعدیلمیکند


شناختیتأثیرآمیختهبازاریابیسیاسیبرنیترأی
عواملجمعیت
(فرضیه دوم اصلی) ،که با بررسی تک به تک این عوامل (فرضیههای اول تا بیست و چهارم
فرعی) به این نتیجه رسیدیم که عاملهای جنسیت و سن اثری در تعدیلکنندگی ندارد ولی
یدهندگانرادر
عاملهایتحصیالت،شغلودرآمداثربهسزاییدارد،پسبهتراستکهرأ 

دستهها و طبقههای مختلف و متمایزی جای داده ،این مبانی برای استراتژیهای هدفگیری
یدهندگانخاصدرمراحلبعدیاست .
رأ 
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