
 39-93، ص5935، بهار  5شماره جلد چهارم ، ، ماعیرویکردهای پژوهشی در علوم اجت
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
 با. است نگرفته قرار توجه مورد كافي بقدر بازاريابي مكاتب میان در سیاست، در بازاريابي بكارگیری

 موضوعاتي بر غالباً آنان اما دارد قرار سیاسي پژوهشگران توجه مركزيت در انتخابات بررسي آنكه

 سازماني، روابط بر بیشتر ها آن تمركز. است دور یاسيس مبارزات امور از قدری كه هستند متمركز

 های استراتژی به و است انتخاباتي و سیاسي پديده علمي توضیح و عمومي سیاست قانوني، روند

 در را بازاريابي از استفاده افراد، از بسیاری حقیقت در. دهند مي نشان عالقه كمتر مديريت و مبارزه

 عمومي، بازاريابي همچون سیاسي بازاريابي. دانند مي اصولي غیر و اهمیت كم سیاسي مبارزات

 فروشندگان تجاری، بازاريابي در. است داده اختصاص خود به را تجارت جهان از زيادی بسیار سهم

 را مشتريان وفاداری و اطالعات پول، عوض در و كنند مي عرضه بازار به ارتباطات و خدمات كاالها،

 را خود سیاسي ترجیحات و توجهات تعهدات، كانديداها انتخاباتي، بارزاتم در اما كنند مي دريافت

 امروزه. نمايند مي عرضه آنان به دهندگان رأی طرفدارانه های فعالیت يا ها تالش آراء، ازای در

 بخشیده ای تازه معنای آن به و شده سهیم سیاست در بازاريابي از زيادی بسیار مفاهیم و ابزارها

 يا كارآمدی آن، كاركرد روند و سیاسي بازاريابي مفهوم تشريح ضمن مقاله اين در واينر از. است

 رأی مشاركت و حمايت سطح افزايش در بازاريابي، در استفاده مورد های روش و ابزارها ناكارآمدی

 .گیرد مي قرار مطالعه مورد دهندگان

 .بازاريابي، بازاريابي سیاسي، مشاركت، دموكراسي :يديکل واژگان
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 مقدمه

 كام در را بیشتری و افراد كشورها مي گذرد، زمان هرچه و حكومتهاست اصلي فضیلت هایمالك از يكي و غالب تفكر امروز ،1دموكراسي

 از مردم رأی نام به را خود اراده دهندمي نیز ترجیح حكومت ها مستبد ترين حتي كه است به حدی اين تفكر گیریهمه. بردمي فرو خود

اعالم مي كنند.  پايین باوری غیرقابل نحو به را مخالفین آرای كه تعداد مي نمايند افراط كار اين در مستبدانه چنان گاهي و درآورند صندوق

 سیاسي، مشاركت ساده ترين شكل. نیست كافي هرچند است، الزم دموكراسي برای تحقق معناداری شكل هر به سیاست در مردم مشاركت

. مي شود محسوب دموكراسي انتخاباتي ناپذير جدايي بخش آزاد، رقابتي سیاست هاست. انتخابات و احزاب، افراد به شهروندان دادن رأی

انتخاباتي،  پیكار. دارند اختیار در خود حاكمان انتخاب شهروندان برای كه هستند قاعده ای با و نهادينه تنها فرصت های انتخابات اينگونه

آن  اختیار در آينده احزاب اولويت های و گذشته زمینه در را دهندگان رأی و نظر رأی نیز انتخابات و گشايدمي  را سیاسي نظام يك منافذ

. امروزه بسیاری از دموكراسي های با سابقه با كاهش مشروعیت خود روبرو هستند. اين نظام ها (1331 همكاران، و خیری)مي دهد قرار ها

 تفاوتي (. بي1331گراشي،  خادمي ای و خود بسیج كنند و از حمايت آن ها بهره مند شوند)افجه ديگر قادر نیستند شهروندان را به نفع

 حوزه ها، ساير در تصمیم گیری ديگر پروسه های و انتخابات فرآيند در خويش سرنوشت در تعیین مشاركت جهت مختلف، جوامع در افراد

 در جهت مشاركت دنیا سراسر در مختلف ملل انگیزه روزافزون ست. كاهشا داده قرار جهان سراسر در حكومت ها روی جدی پیش چالشي

 .گیرند بهره خود روی راهكارهای پیش همه از تا مي دارد برآن را كانديداها كلیه عالم سیاست، بازيگران رقابت افزايش و انتخابات فرآيند

 آرای شدن برنده منجر به كه مي كنند استفاده را هايياستراتژی  سیاسي و احزاب است انتخاباتي موفقیت سیاسي حزب يك اصلي هدف

 در سیاسي احزاب و سیاستمداران دموكراسي های دنیا، اكثر در بنابراين. گیرند دست به را كنترل دولت تا شود عمومي انتخابات در كافي

 مجدد را انتخاب يا انتخاب مزايای و دهند بطر دهندگان به رأی را خودشان تا مي باشند تاكتیكي و استراتژيكي تكنیك های بازاريابي صدد

و  سودمند منظور به را بازاريابي مفهوم تا مي كنند سیاسي تالش احزاب جمله از مدرن نهادهای ،2كنا مك و وبستر نظر طبق كنند. بر كسب

ها را به مثابه تجار و صیتپیوند مناسبات بازار به حوزه سیاسي، احزاب و شخ .(1331برند )خیری و همكاران،  كار به مؤثربودن

 سیاسي، نظام های (. در1331خاني،  بیداهلل تولیدكنندگان محصول در فرآيندی سیاسي و انتخاباتي بازاری سهیم كرده است)حسیني و

 خود از آن ها يبازارياب نحوه به زيادی حد تا حزبيدرون تصمیمات بر اثرگذاری يا و قدرت به دستیابي هدف با سیاست بازيگران میان رقابت

 اين بر غلبه برای كارآمدی ابزارهای 3سیاسي بازاريابي .دارد بستگي عمومي افكار برابر در شاناجتماعي و عمومي سیاسي، فعالیت های و

 اصلي مفاهیم تعديل با و بازاريابي منسجم چارچوب از گیریبهره با و دهدمي قرار كانديداها و سیاسي سازمان های اختیار در مشكالت

 ترويجي فعالیت های به بزرگي كمك باشد، كاربرد قابل سیاسي افراد يا احزاب برای و سیاسي محیط های در كه نحوی به تجاری، بازاريابي

زاده،  شد)خیری و عباسعليمي انجام سیاسي علوم سنتي تاكتیك های و هاانديشه از استفاده با اين از پیش كه كندمي سیاسي تبلیغي و

 علوم از برگرفته جديد دانش ظهور تئوری بازاريابي سیاسي را مي توان نتیجه تلفیق دو دانش بازاريابي و سیاست دانست. اين .(1331

 تحقیقات مالحظه قابل رشد .دارد را انتخابات ماهوی تغییرات ضبط و شرح توانايي و است ادبیات بازاريابي و سیاسي علوم ارتباطات،

 هنر يك از را سیاسي بازاريابي سیاسي، حوزه به گرايش از ناشي دستاوردهای و بازاريابي های سازمان فروش، های لیلتح و تجزيه بازاريابي،

(. از آنجايیكه هدف اساسي بازاريابي سیاسي، تسهیل امر مبادله و Kolovos and Harris, 2002است) داده توسعه ناشدني تمام علمي به

ي است، در اين فرآيند ابزارها و رويكردهای خاصي مدنظر است كه كاربرد بهره ورانه از آنان، بازاريابي ايجاد منفعت برای گروه های سیاس

 ابزار را آن و شود مي ای ويژه توجه سیاسي بازاريابي مفهوم به سیاسي را متفاوت از ساير حوزه ها، همچون بازاريابي كاال مي سازد. اخیراً

بطور اساسي بازاريابي سیاسي درصدد افزايش توان گروه های  .(1333دانند )نرگسیان و همكاران،  مي سیاسي ارتباطي حزب و دهي شكل

های سیاسي با استمداد از فرآيند بازاريابي سیاسي در تالشند تا باشد و گروهسیاسي در منازعات سیاسي، بخصوص حوزه انتخابات مي

 (. 1331پور و ديگران،  احتمال توفیق خود را در اين مبارزات قوت ببخشند)كفاش

 سطح توانند مي سیاسي علوم با تركیب بازاريابي در در استفاده مورد های روش و ابزارها شود كه آيابا تفاسیر فوق، اين سؤال مطرح مي

   دهند يا خیر؟ افزايش را دهندگان رأی مشاركت و حمايت

  سياسی بازاریابی

 از شدن انتخاب برای( كانديدها)حاضر رقیبان آن در كه است انتخابات امروزی، جوامع در راسيدموك سازی پیاده شیوه كارآمدترين و بهترين

تكنیك  از استفاده به عرصه اين در رقابت انتخاباتي برای كانديداهای و احزاب از بسیاری اخیر سال های در. كنند نمي دريغ تالشي هیچ
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 بین در اين مبارزاتي بازاريابي و سیاسي بازاريابي شخصي، چون بازاريابي اصطالحاتي كه است سبب همین به. اند آورده روی بازاريابي های

 بازاريابي تعريف در ايده واژه شدن با اضافه 1331 سال در كه است جديدی مفهوم سیاسي بازاريابي .مي گیرد قرار استفاده مورد بسیار

 كه گفت توانمي كنیم، تعريف متقاعدكردن هنر عمل، در را سیاسي اريابيباز اگرشد.  شناخته رسمیت به 1آمريكا انجمن بازاريابي توسط

 مختلف منابع در ای گسترده طور به سیاسي بازاريابي تاريخي های گردد. ريشه باز مي ارسطو های انديشه به بار نخستین برای آن ريشة

 هایروش تاريخي توسعة 1رينگاست.  شده آغاز 6كیاوليما زمان از سیاسي بازاريابي كه است معتقد 1هريس مثال، برای. است شده ذكر

 دانش اين دهندة توسعه عمل در را آمريكا كرده، ارائه كه ای پیوسته ساختار در و دهد مي نسبت بیستم قرن اوايل به را بريتانیا در بازاريابي

 كار به نامزدها عرضة محل مثابة به میالدی شصت ةده اوايل در انتخاباتي مبارزات چگونه اينكه توضیح ضمن 3شاماكند.  مي معرفي نوين

 آغاز انتخابات در تبلیغاتي مبارزات از را بازاريابي عمدة كار آمريكا، هشتاد دهة انتخاباتي مبارزات در ريگان كه است مدعي شدند، گرفته

 مي بیان او. باشد سیاسي بازاريابي تحلیل برای شروعي نقطه تواندمي سیاسي بازاريابي از 3كلمنته (. تعريف1333كرد)نرگسیان و همكاران، 

-مي مربوط كانديداهای خاص به يا عمومي يا سیاسي موضوعات به كه هايي ديدگاه و نظرات بازاريابي از عبارتست سیاسي كه بازاريابي كند

 كاربرد بعنوان مي تواند سیاسي زاريابيبا .گردد مي طراحي انتخابات در افراد آراء روی تأثیرگذاری برای سیاسي بازاريابي كل در و شود

بازاريابي  در هدف مهمترين. شود تعريف ملت ها و گروه ها، سازمان ها افراد، توسط سیاسي مسائل در شیوه ها و بازاريابي، اصول مفاهیم

 و قوانین وضع و ت سیاسيانتخابا و رقابت ها در پیروزی سیاسي، پیشرفت ايدئولوژی های عمومي، عقايد و اندازها چشم هدايت سیاسي

 به بازاريابي، از استفاده معتقدند صاحبنظران برخي است. هدف بازار بخش های تمايالت و نیازها، خواسته ها با مرتبط رفراندوم تشكیل

 و ای انتخاباتيكمپین ه كنترل و اجرا بازاريابي، تحلیل های طريق از دهندگان را رأی متنوع نیازهای و عالقه مندی مي دهد احزاب امكان

 اتخاذ برای دهندگان رأی سیاسي و احزاب كردن توانمند سیاسي، بازاريابي اصلي آن ها هدف نظر به. كنند شناسايي پیش از بهتر سیاسي

 شتبردا و تفكر طرز تغییر يا حفظ برای تالش از عبارتست سیاسي در تعريفي ديگر، بازاريابي هاست.كننده ترين تصمیم  راضي و بهترين

، بازاريابي سیاسي مجموعه ای 11از نگاه كاواناق(. 1331 همكاران، و خیری)گروه يك يا و فرد، حزب به نسبت( دهندگان رأی) جامعه و رقبا

 يابياز استراتژی ها و ابزارهای ريشه يابي و مطالعه عقايد عمومي، قبل و در طي يك مبارزه انتخاباتي برای توسعه ارتباطات انتخاباتي و ارز

نیز معتقدند، بازاريابي سیاسي با برقراری ارتباط با احزاب، رسانه ها و منابع سرمايه گذاری، بعالوه حوزه  11اثرگذاری آن است. لوك و هريس

 با مترادف كلي معنای در كه سیاسي بازاريابي همانطوركه مالحظه مي شود، برای (.Sudha Venu, 2008) های انتخابیه مرتبط است

 تعاريف مجموعه اين. است شده ارائه بسیاری تعاريف اخیر دهه دو طول در است، سیاسي فرايندهای در تجاری بازاريابي ربخشاث بكارگیری

 در ، اما12بود متمركز بازاريابي آمیخته بر تنها بازاريابي تعاريف پیش، دهه دو تا. دانست جدا تجاری بازاريابي خود تحول سیر از توان نمي را

 تمامي سیاسي، بازاريابي از جامعي تعريف ارائه جهت تالش در صاحبنظر دو. است پذيرفته زيادی تغییرات تعاريف اين اخیر سال های

 13دان و هاگز .است آمده 1 جدول در تعاريف مجموعه اين. اند نموده بررسي 1331 دهه ابتدای از را خصوص اين در شده ارائه اصلي تعاريف

 پذيرفت: بازاريابي سیاسي تعريف بازاريابي جامع ترين و آخرين بعنوان را آن مي توان داده اند كه ارائه سيسیا بازاريابي از جامعي تعريف

 در را دهندگان رأی به ارائه ارزش و رابطه برقراری و ايجاد فرآيندهای از مجموعه ای يا سیاسي و ارتباطات برای سازماني واحد يك سیاسي

 نكته چند تعريف اين در. باشد سودمند برای ذينفعانش هم و سازمان برای هم كه هستند نحوی به ابطهمديريت ر دنبال به كه برمي گیرد

 فعالیت های تعمیم قابلیت بلندمدت، سازی رابطه لزوم بر تمركز با و رهاند مي سنتي 4Ps بند از را بازاريابي اينكه، نخست. است نهفته

 نیازمند سیاسي سازمان های در 4Ps مدل سازی پیاده. آورد مي فراهم را سیاسي ایسازمان ه فعالیت های كل به سیاسي بازاريابي

 پذير امكان سهولت با دهندگان رأی به كارها و كسب مشتريان از محور رابطه نگرش تعمیم اما بود، عنصر چهار از هريك فراوان تعديالت

 سنتي باورهای و كندمي  تأكید ذينفعان و سازمان برای سیاسي بيبازاريا دوطرفه آفريني ارزش بر تعريف اين اينكه، باشد. دوم مي

 يا انتخابات زمان به آن محدودكردن و دموكراتیك نظام های در سیاسي فعالیت های انگاشتن مقطعي بر مبني سیاست علم صاحبنظران

 (.1331 زاده،عباسعلي و خیری)بخشدمي بهبود را آن از پیش اندكي

                                                           
4 . American Marketing Association 
5 . Harris 
6. Machiavelli 
7. Ring 
8. Shama 
9. Clemente 
10. Kavanagh 
11. Lock and Harris 
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 .یاسيس یابیزاربا فی: تعار1جدول

 سياسی بازاریابی تعریف مؤلف

 11(1331)گرونروس

 

 برای هم و جامعه برای هم كه راهي از دهنده رأی با بلندمدت روابط ارتقای و حفظ ايجاد،

 .كند تأمین را سیاسي سازمانهای و فعاالن اهداف حال، عین در و باشد سودمند سیاسي احزاب

 (1332)كلمنته
 عموماً. خاص كانديداهايي يا سیاسي و عمومي موضوعات به مربوط عقايد يا آراء بازاريابي

 .است شده طراحي انتخابات در افراد آرای بر اثرگذاری برای سیاسي بازاريابي

 11(1336) اوكاس

 ايجاد، برای كه انتخاباتي و سیاسي های برنامه كنترل و اجرا ريزی، برنامه تحلیل، و تجزيه

 بازاريابي اهداف به دستیابي هدف با دهندگان رأی و حزب میان سودمند يسیاس روابط حفظ و ساخت

 .گیرد مي صورت سیاسي

 (1336)هريس والك
 موجوديت های میان دوسويه فرايندهای مطالعه{ سیاسي بازاريابي دانشگاهي رشته}

 .آن ها ارتباطات و موجوديت ها مواضع بر تمركز با موجوديت ها؛ خود میان و محیطشان و سیاسي

 (1336)هريس والك

 اين در كه روشهايي و ارتباطات و يابي موضع استراتژيهای به{ عمل در سیاسي بازايابي}

 آگاهیها طرز فكرها، مورد در اطالعات كسب برای جستجو شامل كه دارد اشاره شود مي استفاده راستا

 .باشد مي پیامها به هدف مخاطبین پاسخ نحوه و

 16(1333)كاتلر

 در. دارد نزديكي بسیار ارتباط كار و كسب دنیای در رايج بازاريابي با سیاسي ريابيبازا

از  ای مجموعه به را خود شخصیت و سیاسي ترجیحات افكار، ها، وعده كانديداها انتخاباتي، مبارزات

 .بگیرند بهره آنها داوطلبانه كمك های و تالش ها آرا، از تا كنند مي عرضه دهندگان رأی

 11(2112)نیومن
 سازمانهای و افراد توسط سیاسي رقابتهای در بازاريابي های رويه و اصول كارگیری به

 مختلف.

 اجتماعي. متقابل درروابط اجتماعي فرايندهای تسهیل 13(2111)هننبرگ

 .112، ص1331 زاده،عباسعلي و منبع: خیری

 .است شده ترسیم زير شكل در سیاسي بازاريابي سیستم بطوركلي،

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 : سیستم بازاريابي سیاسي.1شكل
Source: Nor et al., 2006, p2. 

                                                           
14 . Grönroos 
15 . O’Cass 
16 . Kotler 
17 . Newman 
18 . Henneberg 

 صنعت

 مجموعه ای از سیاست مداران

 ارتباطات

 عقايد
 بازار

 ()مجموعه ای از رأی دهندگان
 رأی

 اطالعات
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  تجاري و سياسی بازاریابی هاي شباهت
 به سیاسي، احزاب و افراد. اند يافته تكوين تجاری بازاريابي راستای در همیشه تقريباً سیاسي مبارزات های تكنیك است، معتقد  گريسبای

 ساده حزبي مفهوم يك از سیاسي مبارزات. گیرند مي بكار و پذيرفته اند، داده نشان تجاری بازارهای در را نشا اثربخشي كه را فنوني سرعت

 موفقیت عامل مهمترين بیشتر، آرای كسب و دهندگان رأی بسیج قابلیت حزبي، مفهوم براساس. است يافته تكامل بازاريابي مفهوم يك به

 مي قرار استفاده مورد تجاری بازارهای در كه بازاريابي های شیوه و مفاهیم مدرن، مبارزات رد اما شد؛ مي محسوب سیاسي های رقابت در

 طرح حزبي سیاستمداران بنابراين. دارد تمركز دهندگان رأی نیازهای و ها خواسته بر بازاريابي، نگرش با مطابق و شود مي گرفته بكار گیرد،

 (. 1331 زاده، عباسعلي و خیری)كنند مي تنظیم دهندگان رأی نیازهای و ها ستهخوا با مطابق را خود سیاسي مبارزات جامع های

 

 .يو تجار یاسيس یابیبازار ي: شباهت ها2جدول

 .112، ص1331 زاده، عباسعلي و منبع: خیری

 

  تجاري و سياسی بازاریابی هاي تفاوت
بازاريابي كالسیك برای ساير حوزه های تجاری نیز قابل استفاده بوده  بسیاری از صاحبنظران علم بازاريابي، خاطر نشان كرده اند كه ابزارهای

 و بازاريابي با در نظرگرفتن نهادهای غیر اقتصادی، احزاب سیاسي، كلیساها و مدارس عمومي، توسعه پیدا نموده است. در بازاريابي تجاری،

معروف  4Psدر بازار هدف استفاده مي كند. اين ابزارها در بازاريابي به شركت از مجموعه ای از ابزارها برای دستیابي به اهداف بازاريابي خود 

(. از سوی ديگر، از نگاه يك مصرف كننده، چهار ابزار بازاريابي، برای تحويل مزيت به مشتری 22، ترويج21، مكان21، قیمت13هستند)محصول

وجود  4Csو  4Ps(. در بازاريابي سیاسي نیز، 26رتباطاتو ا 21، راحتي21، هزينه مشتری23معروف اند)راه حل مشتری 4Csطراحي شده كه به 

در بازاريابي سیاسي عبارتند از: محصول كه در برگیرنده تعهدات و مساعدت های اعالم شده توسط احزاب  4Psدارد. بعنوان مثال اين 

ريان است. مكان كه محل قرارگیری سیاسي يا كانديداهای سیاسي است. قیمت كه پشتیباني انتخاب كنندگان و رأی دهندگان بعنوان مشت

                                                           
19 . Product 
20 . Price 
21 . Promotion 
22 . Place 
23 . Consumer Solution 
24 . Cost 
25 . Communication 
26 . Convenience 
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نهادها و احزاب سیاسي است. ترويج نیز شامل برنامه های تبلیغات تلويزيوني، آگهي ها، فعالیت های جمع آوری آراء و ساير فعالیت های 

 نگاه كنید.  2در اين خصوص به شكل  (.Schafferer, 2003)مبارزات انتخاباتي مي شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازاريابي سیاسي با بازاريابي تجاری.: مقايسه 2شكل 
Source: Kotler, 1975, p763. 

 

مي رسند )خیری و همكاران،  فروش به و خدمات محصوالت جای به مفاهیم كه است آن دارد، بازاريابي عادی با كه بازاريابي سیاسي تفاوتي

 يج را شناسايي نمودند. اين موارد عبارتند از:چند تفاوت عمده بین بازاريابي سیاسي و بازاريابي را 21لوك و هريس .(1331

( برعكس تصمیم به خريد در بازاريابي رايج، در بازاريابي سیاسي همه رأی دهندگان در يك روز مشخص و يكسان انتخاب خود 1

 را انجام مي دهند.

گزينه  در( در مفهوم اقتصادی)پشیماني يا بلندمدت شخصي های هزينه كه كنند استدالل است ممكن افراد بعضي درحالي كه (2

آن  باشد، مرتبط حزب انتخاب يا گیری به رأی غیرمستقیم يا مستقیم كه ندارد وجود قیمتي هیچ كه حقیقت اين دارد، وجود انتخاباتي های

 .كند مي متمايز خريد از بشدت را

 كه ممكن است مورد قبول و عالقه آنان نباشد. ( در اين نوع بازاريابي، رأی دهندگان با مجموعه ای از حق انتخاب ها مواجه اند3

 ( احزاب سیاسي و كانديداها، محصوالت نامحسوسي هستند كه رأی دهندگان نمي توانند بسته آن را باز كنند.1

 اند، شده اشتباه دچار كه باشند معتقد اگر معموالً كنندگان مصرف پیچیده، خدمات يا محصول مورد انتخاب عالوه بر آن، در

  .(Lock and Harris, 1996بمانند) منتظر بعدی انتخابات تا بايد دهندگان رأی اما بدهند، تغییر را رند انتخابشانقاد

  سياسی بازاریابی ابزارهاي

 يافته توسعه كمتر و توسعه حال در يافته، توسعه جوامع در فرهنگي اختالفات به نظر كه است ابزارهايي شامل سیاسي بازاريابي

 انتخابات در اثربخشي حداكثر به دستیابي و آن ها از بهینه گیری بهره به ابزارها اين تأثیر بررسي لذا. دارند يكديگر از متمايز اتياثر سیاسي

 در توان مي را مدرن و سنتي دستة دو به سیاسي بازاريابي ابزارهای بندی تقسیم معیار(. 1331 همكاران، و خیری)كند مي شاياني كمك

 .كرد وجو جست تبلیغات روز های شیوه در ابزارها اين از یریگ بهره میزان

  سياسی بازاریابی سنتی ابزارهاي

 سازمان به را خود محبوبیت و شهرت اعتبار، از بخشي بتواند كه نهادی يا شخص كارگیری به :مشهور هاي چهره از استفاده -

 .كند منتقل سیاسي افراد يا

 .دارد تأكید رقیب نامزد ضعف نقاط و خود قوت نقاط بر :اي مقایسه تبليغات -

 هواداران و رقبا كه نحوی به خود؛ موقعیت بهبود برای رقیب نامزد چهرة تخريب برای اقداماتي :تخریبی تبليغاتی هاي طرح -

 .گیرند قرار تدافعي موضع در ها آن

 و وظیفه نظام خدمت وضعیت شخصي، دگيزن شده، اعالم عمومي مواضع شامل رقبا، خصوصیات موشكافانة بررسي :گيري مچ -

 .كند مخدوش را رقیب اعتبار كه سوابقي يافتن هدف با آنان مالي منابع

                                                           
27. Lock and Harris 

 خریداران فروشندگان

 ارتباطات 

 كاالها و خدمات  

 پول 

 اطالعات 

 ارتباطات 

 تعهدات و توجهات

 كانديداها رأی دهندگان

 آراء 

 اطالعات 
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 برای دائمي صورت به سیاسي سازمان كه نحوی به انتخاباتي؛ رقابت زماني دورة گسترش :انتخاباتی پيش هاي رقابت -

 (. 1333 همكاران، و نرگسیان)باشد داشته جامعي برنامة انتخاباتي، مبارزات

  سياسی بازاریابی مدرن ابزارهاي

 رأی با ارتباط برای برقراری اينترنت، ويژه به اطالعات، فناوری ای شبكه زيرساخت های كارگیری به :اي شبکه تبليغات -

 .حزبي درون ارتباطات نیز و دهندگان

 هدف با آن، عمومي اعالن نادرست و اطالعات ریگردآو برای غیرعلمي های پرسشنامه از استفاده :ساختگی هاي نظرسنجی -

 .شده مطرح ساختگي رفع مشكل برای مالي های كمك آوری جمع يا عموم با ارتباط برقراری

 پیشرفتة افزارهای از نرم استفاده با عمدتاً تصاوير، روی كار و تصويرسازی ترفندهای از استفاده :ویدیویی تصویرسازي -

 ي.انیمیشن و گرافیكي طراحي

 خود انديشه های و آرا دادن بدنبال برتری خود داليل بیان و استدالل با طرفین از يك هر كه ای دوطرفه وگوی گفت :مناظره -

 .هستند رقیب های انديشه و آرا به نسبت

 زاده، سعليعبا و باشد )خیری گسترده معنای يا مفهوم نوعي با ناآگاهانه يا آگاهانه پیوند نوعي تجلي هرآنچه :نمادسازي -

1331.) 

   سياسی بازاریابی پيرامون هاي پژوهش

 اجتماعي بازاريابي حوزه به اخیراً سیاسي، تشكیالت در بازاريابي كاربردهای به مربوط و مهم متمركز، تحقیقاتي های فعالیت

 ادوات و پرداخته فوق موضوع معرفي به كه اولیه همكاری چندين با گذشته، سال 21 تا 11 از سیاسي بازاريابي حوزه .است شده اضافه

 پويايي توسعه با اساساً سیاسي، بازاريابي تحقیقات در است. پیشرفت گرديده آغاز داده قرار عمیق تحلیل و تجزيه مورد را بازاريابي

 اصلي دلیل انهرس بطور خاص و تكنولوژيكي عوامل گاهي اگرچه .گرفت شكل كانديداها و سیاسي هایبخش توسط بازاريابي كاربردهای

 ترتیب گرفت. بدين ناديده نبايد نیز را سیاسي هایفعالیت در حیطه حیاتي تغییرات اينحال با شود،مي تلقي پیشرفت اين گرفتن شتاب

است  فتهگر صورت استرالیا آلمان و متحده، اياالت فرانسه، در بطورخاص بازاريابي، مجموعه زير به عنوان سیاسي، بازاريابي پیرامون تحقیقات

(Henneberg, 2004)برای كسانیكه يعني بود، درآورده خود استخدام به را نفر 1111 حدوداً جديد، صنعت اين ،1331سال انتهای . در 

 311 ،1331يعني زمان آن در كه كند مي ادعا سیاسي، مشاوران بازاريابي انجمن مثال، عنوان به .كردند مي كار انتخاباتي مبارزات دايركردن

اند  كرده ايجاد درآمد و ثروت تجارت، اين از دالر میلیون 3 از بیش سال يك طي بودند، انتخاباتي مبارزات درگیر كه فعالي عضو

(Scammell, 1998.) 

 در ادامه به نمونه هايي از اين پژوهش ها در داخل و خارج اشاره مي شود.

 1 منطقة شهروندان: مطالعه مورد)عمومي مشاركت بر سیاسي ريابيبازا ابزارهای تأثیر (، به مطالعة1333نرگسیان و همكاران) -

 مشاركت بر معنادار و معكوس تأثیری سیاسي، سنتي بازاريابي ابزارهای از استفاده دهد مي نشان پژوهش پرداختند. نتايج (تهران شهر

 مي معنادار مستقیم و تأثیری دهندگان، رأی موميع مشاركت بر سیاسي بازاريابي مدرن ابزارهای اما بكارگیری دارد، دهندگان رأی عمومي

 .گذارد

 اهداف بازاريابي بیان ابزارها؛ با اهداف، مفهوم، سیاسي، در مقاله خود با عنوان بازاريابي (،1331سنگلجي) پور قلي و خیری -

سیاسي  بازاريابي گانة ده ابزارهای أثیرت ادامه در. دهند مي شرح و يك تعريف به يك را سیاسي بازاريابي مدرن و سنتي ابزارهای سیاسي،

 به سیاسي نامزدهای كه شده پیشنهاد مشاركت، در تمايلي آنان بي و مردم مشاركت كاهش به توجه با انتها در. است شده بندی اولويت

 .گمارند همت جامعه شرايط با منطبق سیاسي ابزارهای بازاريابي از استفاده

 پژوهش اين دهندگان پرداختند. نتايج رأی رفتار بر سیاسي بازاريابي سنتي ابزارهای تأثیر به بررسي (،1331همكاران) و خیری -

 در اينكه پژوهش، اين در برانگیز نكتة تأمل. است كرده بندی الويت را دهندگان رأی رفتار بر سیاسي بازاريابي سنتي نوع ابزار پنج تأثیر

 جامعه، براساس هنجارهای بايد اما است، غیراخالقي يك كدام و اخالقي كاری چه كرد مشخصدقیق  صورت به تواننمي سیاسي رفتارهای

 .كرد رعايت سیاسي رفتار در را اخالقي اصول

 آن بر تالش تحقیق، اين ايران پرداختند. در در سیاسي بازاريابي راهبردی مديريت (، به ارائه الگوی1331خادمي) ای و افجه -

 و تلفیقي نظر مورد تحقیق روش. شود ارائه ايران جمهوری رياست انتخابات بر تأكید با سیاسي بازاريابي در تژيكاسترا الگويي تا است

 كیفي روش اساس بر تحقیق مفهومي مدل. است كمّي تحقیق در پیمايشي و كیفي تحقیق در محتوا تحلیل استفاده، مورد های استراتژی
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 بازاريابي بر مبتني الگويي شده، طراحي نظری چارچوب. است شده سنجیده ساختاری معادالت مدل از استفاده با آن اعتبار و گرديد تدوين

 .است برخوردار باالتری اجرايي قابلیت و نظری جامعیت از فعلي، های مدل به نسبت كه است استراتژيك سیاسي

محور پرداختند.  بازار سیاسي هایسازمان سویب پیش سیاسي؛ به مقاله ای با عنوان بازاريابي (،1331زاده) عباسعلي و خیری -

 سیاسي بازاريابي در STP23كارگیری به فرايند دربارة و پرداخته آن تفاوت های و ها شباهت و سیاسي بازاريابي از تعريفي به مقاله اين

 در و است مستمر فعالیتي بلكه ود،ش محدود نمي انتخابات برگزاری كوتاه دورة به فقط سیاسي بازاريابي مي گیرد نتیجه و دهدمي توضیح

 .يابد مي وقفه ادامه بي انتخابات دو میان مدت تمام

 ديدگاه)نقش بازاريابي سیاسي تبیین: ايراني شهروندان سیاسي مشاركت (، به انجام تحقیقي با عنوان ارتقاء1336اصل) طوفاني -

 و مي پردازد مبین اسالم دين و شناسي جامعه دموكراسي، منظرهای از سیاسي مشاركت تعريف به او. ، مبادرت ورزيد(سیاسي احزاب سران

شش  را سیاسي -حزبي ابزارهای و برنامه ای تبلیغاتي، ابزارهای -رسانه ای ابزارهای روشنفكرانه، انقالبي، نمادهای نمادهای ديني، نمادهای

 سیاسي بازاريابي ششگانه از ابزارهای بهره گیری كه گرفت تیجهن تحقیق اين در طوفاني اصل. آورد شمار به ايران در سیاسي بازاريابي بعد

 تبلیغاتي، -ابزارهای رسانه ای انقالبي، نمادهای سیاسي، ابزارهای ابزارهای برنامه ای،: پژوهش يافته های اساس بر اولويت به ترتیب) ايران در

 .مي شود روندانسیاسي شه مشاركت افزايش به منجر( نمادهای روشنفكرانه و ديني نمادهای

 در انتخابات بزرگترين است ممكن اندونزی، مجلس ، در مقاله خود اشاره مي كنند كه انتخابات23(2111آروفاه و نوگراحاجاتي) -

 های استراتژی .مي كنند رقابت ای منطقه و استاني يا ملي سطح نامزدها برای بدست آوردن كرسي های قانوني، در از باشد. بسیاری جهان

 مانند سیاسي، بازاريابي رسانه عنوان به بسیاری های شود. روش اجرا تصوير عمومي و اعتماد آوردن دست به برای بايد سیاسي يابيبازار

 بازاريابي رسانه عنوان به عمومي نقل و حمل از استفاده اثربخشي در مورد مقاله اين .شود مي استفاده عمومي نقل و حمل از استفاده

. است تأثیر بي عمومي نقل و حمل های ويژگي دلیل از اين ابزار به استفاده مشاهده نشان مي دهد، .نوني بحث مي كندقا نامزدهای سیاسي

 .آورد مي ارمغان به ناراحتي و عمومي جهل مانند مبارزه انتخاباتي، عواقبي روش اين اين، بر عالوه

 .پرداخت 2112سال  در جاكارتا فرمانداری سیاسي در انتخابات بازاريابي به ارزيابي استراتژی ،31(2113همكاران) و اديراراس -

 مي دهد نشان مقاله اين نتايج. مي داند انتخابات در پیروزی بخش راهبرد نامزد، شدن انتخاب قابلیت از جدا را سیاسي بازاريابي مقاله اين

 و موقعیت شناخت موضع، بر همچنین. كنند استفاده خود اختیار در منابع از سیاسي بازاريابي از طريق توانند مي سیاسي احزاب كه

 .دارد تأكید دهندگان رأی انتظارات

 پژوهش مدل بازاريابي دو چگونه و بازارمحورند حد چه تا يونان احزاب كه مي كند بررسي مقاله، ، در اين31(2111كتزايوازوغلو) -

 اين نتايج. كند تشريح را يونان در موجود واقعیت مي تواند بازار يحاالت سیاس با تركیب در( سیاسي بازار گیری جهت و بازارگرا حزب)

 بازاريابي گیری جهت و بازارگرا حزب)مدل بازاريابي  دو هر كه كنند تمركز جامعه بلندمدت تقاضای بر بايد احزاب مي دهد پژوهش نشان

 اگر اينكه، آخر و نتیجة نمي كنند عمل خود های وعده به كه كنند مي پشت احزابي به شهروندان كنند. همچنین، مي توجه بدان( سیاسي

 بر را مدتكوتاه احساسي هایسیاست به معتقد نامزدهای است باشند، ممكن داشته كوتاه مدت ديدی سیاست به نسبت دهندگان رأی

 .دهند ترجیح بلندمدت، مفید هایبا سیاست نامزدهايي

 زمان زيادی تغییرات سیاسي آن در كه پاكستان گوجرات شهر از نفره 31 ای نمونه مقاله، اين ، در32(2111همكاران) و احمد -

 از طريق دهندگان رأی اعتمادی بي علل تا نموده انتخاب برفي گلولة گیری روش نمونه به شد، مي حاصل دهندگان رأی توسط انتخابات

 نامزد انتخاب در دهندگان رأی برخي: است كرده معرفي ببدين ترتی را اعتمادی بي اين علت حاصل، نتايج. شود بررسي آن ها با مصاحبه

 ارتباطات نامزدها كنند، نمي را برآورده آن ها عمل در و مي برند باال را مردم انتظارات خود های وعده با نامزدها شوند، قائل مي تبعیض

 توانند خواسته نمي خود حامي احزاب به تعهد یلبه دل نامزدها دارد، وجود مردم برای انتخاب نامزد اندكي تعداد دارند، ضعیفي مردمي

 رأی آگاهي افزايش اينكه در نهايت و است ضعیف دهندگان انتظارات رأی برآوردن برای نامزدها شخصیت كنند، برآورده را هايشان

 .است هكرد سومي بدبین جهان كشور اين در انتخابات به نسبت را آن ها اطالعات، عصر در خود دربارة حقوق دهندگان

 حوزه مختلف گیری بخش های رأی تصمیم بر را سیاسي بازاريابي نقش تا نمود سعي تحقیقي در ،33(3211)پیستوالس -

 بازاريابي سیاسي تأثیر كه مي دانند انتخابیه حوزه تمام بخش های دهندگان رأی كلي بطور كه مي رسد به نظر. نمايد كشف انتخابیه
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 تأثیر دارای تلويزيوني تبلیغات و تنها نظرسنجي كه مي رسد بنظر. گرفته اند قرار آن تأثیر كه تحت بپذيرند نمي خواهند آن ها اما باالست،

 .متفاوتي باشند

 منفي ادراك دارای حوزه انتخابیه، دهندگان رأی از %11 از بیش كه دادند نشان تحقیقي در ،31(2111)همكارانش و آپوسوری -

 .است شده استفاده سیاست در كه بازاريابي هستند ابزارهای از

حوزه  روی بر تأثیر بااليي دارای رسانه كه نمود ادعا آن ها روی بر اثر بازاريابي و يوناني دهندگان رأی مورد در ،31(2112)ياناس -

 . است شده ديده بانفوذ عنوان رسانه ای به خصوصي رسانه تحقیق، يافته های براساس .است بوده يونان انتخابیه های

 بر عوض مي كنند احزاب از انتفاع كسب بمنظور را شان انتخابات، رأی در كنندگانشركت كه ايده اين رسدبنظر مي نهايت در

 .باشد حكمفرما يونان پهنه سیاسي

 اين در كه و مدرن بازاريابي سیاسي سنتي ابزارهای آمده، دست به نتايج به توجه در يك جمع بندی كلي مي توان اذعان كرد، با

با اينحال در برخي پژوهش  .بوده و باعث افزايش مشاركت آنان گرديده اند دهندگان مؤثر رأی رفتار غالباً بر شده اند، نظر گرفته در مطالعه

 بیشتری برای تحقیقات بايد نیز معتقد است كه 36های داخلي و خارجي نتايج متعارضي وجود دارد كه قابل تأمل است. چنانكه جانسون

 و كارها در حتي بلكه مبارزات انتخاباتي در فقط نه بازاريابي تكنیك های و تئوری بكارگیری چگونگي و سیاسي احزاب های فعالیت درك

 تئوری توسعه برای معمول های نیازمندی از آگاهي و فوق های تالش علیرغم پذيرد. چراكه صورت عالم سیاست روتین فعالیت های

 اخالقي ابعاد همچون موضوعاتي جهت همین به .دهد مي نشان خصوص اين در را هايي كاستي اخیر، تحقیقات ارزيابي سیاسي، بازاريابي

 مباحث از بخشي عنوان به سیاسي، های سیستم با بازاريابي های فعالیت انفعاالت و فعل و اصولي مبادالت های مكانیزم سیاسي، بازاريابي

شورهای اسالمي كه ارزش های انساني و ديني در اولويت امور قرار دارند، با حساسیت است. اين مهم، بويژه در ك شده مطرح آتي تحقیقاتي

بیشتری دنبال مي شود كه در بخش بعدی بطور خالصه به بعضي از ظرافت های بكارگیری انواع ابزارهای بازاريابي سیاسي با چنین نگرشي 

 اشاره مي گردد.

  گيري نتيجه و بحث

 و رأی های صندوق مردم پای كشاندن دموكراسي، مدعي های حكومت به ويژه ها، حكومت یپیشرو مسائل از يكي امروزه

 كردن پیاده همچنین و المللي بین عرصة در مقتدر حضوری مردمي برای و سیاسي پشتوانة داشتن منظور به مردم مشاركت میزان باالبردن

 پیگیری مي كنند. نگاهي حساسیت با را دهندگان رأی شمار افزايش و انتخابات در مشاركت میزان تمام كشورها،. است خود های سیاست

 مناسب طور به سیاسي بازاريابي ابزارهای از شناخت بیشتری با مي كند كمك سیاسي بازاريابان به حداكثری، مشاركت بازدارندة عوامل به

 يك در شدن انتخاب منظور به بسیاری های توانايي دارای كه اند بوده بسیاری سیاسي گروههای و افراد. كنند استفاده موانع اين رفع برای

 در اند نتوانسته نمايند، معرفي هدف جامعه به بهتر را خود بتوانند كه هايي تكنیك با آشنايي عدم دلیل به ولي اند بوده انتخاباتي مبارزه

مشاركت  در واقع،. شود نمي محدود دادن رأی به قطف انتخاباتي، فرايندهای در مشاركت سوی ديگر، از .آورند بدست را توفیقي انتخابات

 فرصت داشتن نامزدشدن، برای نام فرصت ثبت داشتن عمومي، امور ادارة در مشاركت اتحاديه، تشكیل در آزادی بیان، آزادی از سیاسي

 برای كه د. در اينجا سؤاليگیر مي نشأت حكومتي، مختلف سطوح ادارة گرفتن به عهده فرصت و شدن انتخاب فرصت انتخاباتي، مبارزات

 را( سیاسي)عمومي مشاركت میزان مي توانند مدرن و ابزارهای سنتي بكارگیری با چگونه كه است اين شود مي مطرح سیاسي بازاريابان

 در را سه نظريه سیاسي، مشاركت تبیین برای دهندگان رأی رفتار و سیاسي مشاركت بندی سطح زمینه، محققان در اين در. دهند افزايش

 از برخوردار افراد كه است اين بر عقیده منابع، نظرية شناختي. در جمعیت نظرية و انگیزش نظرية منابع، نظرية: مي كند مطرح خرد سطح

 اختیار منابع در میزان هرچه اما باشند، معنوی يا مادی است ممكن منابع اين. مي دهند نشان را از مشاركت باالتری سطوح بیشتر، منابع

 داشتن درآمد، تحصیالت، به توان مي مشاركت بر منابع تأثیرگذار ترين مهم از. شود مي افزوده نیز آنان مشاركت امكان بر يابد، افزايش راداف

 تسهیل مشاركت سبب منابع وجود هرچند كه است اين بر اعتقاد انگیزش، نظرية در. كرد اشاره های سازماني مهارت و ارتباطات و آزاد وقت

 تواند مي انگیزه اين. ورزند نمي مبادرت كار به اين نباشند برخوردار مشاركت برای الزم انگیزة از شهروندان چنانچه مي شود، دانشهرون

ديگر،  بیاني به. افراد سیاسي های ارزش و سیاسي اعتماد شناسي، وظیفه اثربخشي، سیاست، احساس به عالقه مانند باشد، غیرمادی يا مادی

 عامل اساسي ترين و ترين مهم جمعیت شناختي، های ويژگي نظرية است. در انگیزش و تعهد اعتماد، حفظ يا ايجاد كنندة تضمین مشاركت

 توان مي فوق، مدل به توجه است. با آن مانند و جغرافیا نژاد، جنسیت، سن، مانند شناختي جمعیت عوامل مشاركت شهروندان، بر تأثیرگذار

نظرية  بر ترتیب به بايد عمومي، مشاركت افزايش برای سیاسي بازاريابي مدرن و ابزارهای سنتي از بهینه ستفادةا منظور به بازاريابان گفت
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 در بر را انگیزشي عوامل و عوامل انگیزشي بر را شناختي جمعیت عوامل و كنند توجه منابع نظرية و انگیزش نظرية شناختي، جمعیت

 به وضعیتي هر در سیاسي بازاريابي ابزارهای همة از توان نمي است، مسلم آنچه .دهند اولويت ان،دهندگ رأی به بیشتر منابع اختیارگذاردن

 و ها ارزش و منطقة جغرافیايي سن، جنسیت، با مردم مختلف اقشار در سیاسي بازاريابي ابزارهای از يك هر. گرفت يكسان بهره طور

 تخريب و گیری مچ چون عاملي ديني، های ارزش با در كشوری كه داشت نتظارا توان نمي و گذارد مي متفاوت اثری متفاوت، اعتقادات

 اين به نتیجه ای كه تحقیق نرگسیان و همكاران نیز آن را آشكار نمود. مردم .شود عمومي مشاركت مثبت بر تأثیری ايجاد موجب ديگران

 برآورده را ها آن عمل در و برند مي باال را مردم انتظارات خود ایه وعده با نامزدها. دارد وجود تفاوت عمل و شعار بین كه رسیده اند آگاهي

به  كه حزبي يا اند نامزد دريافته ( نیز همین فرضیه را آزمون و تأيید نمودند. مشاركت كنندگان2111كنند. چنانكه احمد و همكاران) نمي

 در اين خصوص حضرت امام صادق)ع( مي فرمايند: با .باشد آن ها برای خوبي نمايندة تواند نمي برد، مي سؤال زير را خود رقیب راحتي

 ابزارهای مي شود آن از مانع آگاهي اين .31مده قرار تمسخر و استهزا مورد ترند پايین تو از كه را كساني و مكن ستیزه باالترند تو از كسانیكه

 برعكس بلكه باشد، آنها برای بخش پیروزی عامل نیز اكنون بود، مردم آرای برای كسب احزاب و نامزدها از بسیاری دستاويز زماني كه سنتي

 و سمع استراق چون و كارهايي حكمفرماست آن در ديني های ارزش كه ای جامعه در گیری مچ .شود مي نیز آنها ريزش آرای موجب

 .شود تلقي نامزدها و احزاب هدف به نیل برای مثبت ابزاری تواند شمارد، نمي مي ناشايست را ديگران شخصي زندگي در و جوگری جست

 اجتماعي مقبولیت شهرت، كنار در كه افرادی از استفاده. احزاب باشد يا نامزدها توسط حامي كسب برای صرف دلیلي نیز نمي تواند شهرت

قطه مقابل اما در ن .كرد خواهد خنثي تاحدی را عمومي مشاركت و مشهور های چهره از استفاده معكوس بین رابطة باشند، داشته نیز

 و باشد داشته مردم بر را اثرگذاری بیشترين زمان ممكن، كمترين در كه ابزارهايي به ابزارهای مدرن بازاريابي سیاسي قرار مي گیرد. نیاز

مردم  ايلتم بر و كند مي ضروری را ابزارها اين از احزاب و نامزدها بیشتر استفادة جامعه، اغلب افراد برای ابزار اين بودن ملموس همچنین

 بازاريابي ابزار تبلیغاتي مؤثرترين و ترين كاربردی ای، شبكه ابزارهای داشت انتظار مي توان .افزايد مي انتخابات صحنة در مشاركت برای

. دكن متأثر را انتخابات تواند نتیجة مي شدت به( آن از چندباره استفادة صورت در خصوص به) از طرف ديگر، مناظره .شود انتخاب سیاسي

 كسب دنبال به كشور، مصلحت لحاظ كردن و شكیبايي با و دهند خود پرورش در را مناظره فرهنگ بايد مناظره كنندگان است، مسلم آنچه

 بر و مبتني نشده تحريف ارتباطات برای ای وسیله به منزلة مشترك زبان از ها مناظره در بايد ديگر، بیاني به .نباشند قیمت هر به برد

 اكثريت از حمايت فكری، های جريان دهي شكل با ساختگي های سرانجام اينكه، نظرسنجي .كنند استفاده ملت و خود میان ابلمتق اعتماد

 فريب برای ابزار اين از نامزدها و احزاب نیست كه معنا بدان اين اما كند، مي ديكته مردم عموم بر را خاص حزبي پیروزی يا خاص نامزدی

  .كنند استفاده مردم

 در جريان حاكمیت و دولتمردان به مختلف، جوامع در آنان تعلق خاطر عدم و مردم مشاركت كاهش به توجه با پايان رد

 با انتخابات، جريان در حداكثری مردم مشاركت و انگیزه افزايش جهت مي گردد توصیه مشخصاً ايران و دموكراسي ساختار دارای كشورهای

 سطح افزايش و حفظ برای .گمارند همت شرايط جامعه با منطبق سیاسي بازاريابي ابزارهای از استفادهبه  پژوهش های فوق نتايج به توجه

 عمومي مشاركت با مستقیم و مثبت ای رابطه كه كنند تأكید كاربرد ابزارها با محتوايي بر بايد نامزدها و احزاب حكومت، عمومي، مشاركت

داشته و چهره  عمومي مشاركت با معكوس و منفي ای رابطه كه با محتوايي غیراسالمي و اخالقي ابزارها كارگیری از به امكان حد تا و دارند

 .بپرهیزند كل انتخابات و فعالیت های سیاسي را مخدوش مي سازد،
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