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بلندمدت با مشتریان و وفادارکردن آنها است .در ادبیات بازاریاابی در ایان زمیناه معال اات زیااد
صورت گرفته ،اما تاکنون کمتر پژوهشی به این موضوع پرداخته است کاه چووناه یاز از یاا
جریان سیاسی می تواند با برقرار ارتبا بلندمدت با شهروندان و وفادارکردن آنها زمیناه واور
پررنگ و مستمر خود در عرصه سیاست را تومین کند؟ از اینرو ،هدف ایان پاژوهش ارا اه ماد
بازاریابی سیاسی رابعهمند برا برقرار ارتبا بلندمادت مبتنای بار اعتمااد و ت هاد متبابا باا
شهروندان (رأ دهندگان) است .روش پژوهش تحلی محتوا مستندات علمای دو اوز علمای
بازاریابی و سیاست است و دیدگا ما به بازاریابی سیاسی در این پژوهش ،فرایند اسات .در ابتادا
مد ها بازاریابی سیاسی کنونی مورد بررسی و نبد قرار گرفت تا در مد ارا هشد نباا ضا
پوشش یابد .سپس بر اساس ت ری جدید بازاریابی فرایند خلق ارزش وارد مد شاد و درنهایات،
فرایند جام هپذیر سیاسی با هدف ایجاد یز فرهنگ سیاسی مشاتر و مبناایی بارا ت ریا
ارزش زیربنا مد قرار گرفت .مد بازاریابی سیاسی رابعهمند با ایجاد ت هد و اعتماد متباب بین
سازمان سیاسی و رأ دهندگان باعث کاهش خعر رأ دادن ،تسهی فرایناد تمامیمگیار رأ
دهندگان و وفادار آنان میشود.
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جستارگشایی
به دلی کاربرد عملیات بازاریابی در سیاست ،استفاد از نظریهها بازاریاابی باهمنظاور تشاری
پدید ها سیاسی امر بدیهی به نظر میرسد .اماا اماروز علام بازاریاابی سیاسای پاا را فراتار
گذاشته و بسیار از راهبردها و ف الیتها سیاسی بر اساس نظریههاا بازاریاابی شاک مای
گیرد .درواقع در دههها اخیر سازمانها سیاسی بر ف الیتها بازاریابی بارا دساتیابی باه
اهداف راهبرد شان از قبی برنامهریز  ،تجزیهوتحلی  ،توس ه کمپینهاا تبلیغااتی ،سااخت
برند و تحبیبات مبتنی بر ترسیم الووها رفتاار ،رجحاانهاا ،اعتباادات ،نوارشهاا و عوافا
رأ دهندگان تکیه کرد اند .از اینرو ،بازاریابی سیاسای باه شاک فزایناد ا در سیساتمهاا
دموکراتیز مورد استفاد قرار میگیرد و استفاد مناسب از آن برا اداماه قادرت مهام اسات.
فنون بازاریابی این امکان را برا سازمانها سیاسی فراهم میکند که بهفاور موفبیاتآمیاز
در عرصه رقابتها سیاسی با یکدیور رقابت کنند .معمئناا اساتمرار قادرت سیاسای در گارو
پیروز در انتخابات مختل در یز دور بلندمدت است ،اما پرسش اصلی ایان اسات کاه چاه
روش بازاریابی و ارتبافی میتواند زمینه پیروز مستمر و بلندمدت در رقابتهاا انتخابااتی را
برا یز سازمان سیاسی فراهم آورد؟
در پاسخ به پرسش باال این مباله به واکاو این مسئله مایپاردازد کاه ا ازا سیاسای در
ت امالت محیعی خود چوونه میتوانند رابعها بلندمدت مبتنی بر اعتماد و ت هد متباب میاان
سازمان سیاسی و شهروندان ایجاد کنند؟ و در نهایت اینکه چوونه جام هپذیر سیاسی بستر
برا بازاریابی سیاسی رابعهمند فراهم میکند و زمینهساز استمرار پیروز هاا انتخابااتی مای
شود.
مفهوم بازاریابی رابعهمند 1یکی از مفاهیم اصلی و پرکاربرد در علم بازاریابی است کاه بارا
ایجاد روابط بلندمدت با مشتر  ،بهخموص در بازاریابی خدمات مورد استفاد قرار میگیارد .باا
توجه به شباهتها فراوانی که بین دو وز کسبوکار و سیاست وجود دارد ،میتوان از آن به
عنوان ابزار قدرتمند در وز سیاست و برا پاسخ به پرسش این تحبیق استفاد کرد.
پاارادایم بازاریااابی رابعااهمنااد ،بازاریااابی را غیرقابا تفکیااز از ماادیریت ماایدانااد .از نظاار
صا بنظران این مکتب ،بازاریابی ،یز تخمص در یز وا د خااص نیسات ،بلکاه شاام تماام
وظای مربو به ت ام با محیط و دربرگیرند تمام افراد سازمان است .این رویکرد در بازارها
سیاسی به دلی نیاز به ایجاد ت ام بلندمدت میان بدناه از و شاهروندان و اهمیات فا
رأ دهندگان موافق ،با استببا باال ا زا سیاسی روبهرو شد ).(Dean&Croft, 2009: 136
1. Relationship Marketing
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در این مباله این رویکرد با عنوان بازاریابی سیاسی رابعهمند مفهومساز میشود .در واقاع،
بازاریابی سیاسی رابعهمناد اساتفاد از فرایناد خلاق ارزش متبابا میاان ساازمان سیاسای و
رأ دهندگان بر اساس یز رابعه بلندمدت مبتنی بر اعتماد و ت هد است ،اما بارا تحباق ایان
هدف م تبدیم که زیربنا اساسی آن جام هپذیر سیاسی و فرهنگ سیاسی ناشی از آن است.
جام هپذیر سیاسی فرایند است که بر اساس آن گرایشها ،نورشهاا ،داناشهاا ،افالعاات،
ارزشها و م یارها سیاسی نظام موجود در جام اه باه افاراد و پیاروان آن اکمیات اشااعه و
آموزش داد میشود .در راستا پاسخ به پرسش اصلی تحبیاق ،در ایان مبالاه ابتادا بازاریاابی
سیاسی را م رفی کرد سپس بازاریابی سیاسی رابعهمند را مفهومساز مینماییم .سپس بارا
تکمی مفهوم بازاریابی سیاسی رابعهمند به م رفی بازاریابی هدفمند و جام اهپاذیر سیاسای
پرداخته و در انتها نیز مد بازاریابی سیاسی رابعهمند بر مبنا فرایند جام هپاذیر را ارا اه و
تبیین میکنیم.
پیشینه پژوهش (بررسی نقادانه مدلهای پیشین) .در زمینه نحو ارتبا باا ماردم در
زمان انتخابات و بازاریابی سیاسی تحبیبات زیاد انجام و الووها مت دد از کشورها مختلا
ارا ه شد است ،در ادامه به بررسی مهمترین آنها خواهیم پرداخت.
الگوی سنجش استراتژی ژوهانسون ( .)2006ا زا میتوانند مدلی را بهکار گیرند کاه
نشان دهد آیا سیاستها آنان مردمپسند و دارا وجهه عمومی خاوبی اسات یاا خیار .اد و
انداز ا که این سیاستها بتواند با عموم ارتبا برقارار کناد باه اساتحکام و مانادگار آنهاا و
اهمیت و ارزشای کاه رأ دهنادگان بارا آنهاا قا لناد و همنناین باه محوریات ویژگایهاا و
رسالتها

ز  ،بستوی دارد.

اهمیت از نبعه نظر رأ دهندگان

نگاره شماره ( -)1مدل سنجش استراتژی (رقابتهای انتخاباتی  2004انگلستان)
باال
متوسط
پایین

باال
نظم و قانونگرایی:
م رفی دستور کار جدید
ایجاد ارتبا
--

محوریت دغدغههای حزب
متوسط
-

پیوستن به جامعه اروپا:
کاهش تمرکز بر دستور کار قبلی
ایجاد ارتبافات

مسکن:
ف دستور کار ف لی
ف ارتبا
--

پایین
محیطزیست:
م رفی دستور کار جدید

حوزه دارو:
کاهش یا خاتماهدادن باه
سیاستها قبلی
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بهعنوانمثا  ،بر مبنا این الوو که مربو به انتخابات  2004انولستان اسات ،اگار هیئات
تممیمگیر ا ساس کند که موضوع خاصی (برا مثا محیطزیست) ا ز اهمیت است ،ولی در
محوریت موضوعات ز نیست ،در آن صورت الزم است که موضوع مربوفه را در دساتور کاار
قرار دهند تا بتوانند نظر شرکتکنندگان در انتخابات یا بازار هدف را جلب کنند.
مد ژوهانسون بهواسعه توجهی که به نیازها و درخواستها مردم دارد ،از نظار بازاریاابی
مدلی بازارمحور است ،اما مشک این است که ز سیاسی را به یز باازیور منف ا محیعای
مبد میسازد و رویکرد آن به رأ دهندگان کوتا مدت است .از اینرو ،این نوع الووهاا تنهاا در
زمانها نزدیز به انتخابات قاب استفاد است و برا اساتمرار ارتباا راهنماایی باه ا ازا
سیاسی ارا ه نمیدهد .گارت ( )2001در تحبیق خود در زمینه استراتژ ها بازاریابی هدفمند،
ف الیتها موجود در تبسیمبند بازار سیاسی را بر اساس تحبیبات انجامشد (قبا و ب اد از
دهه  )1990به چهار دسته تبسیم کرد :روش جغرافیایی ،مردمشناسی ،رفتار و روانشناختی.
نگاره شماره ( -)2بخشبندی بازار سیاسی :رهیافتهای مختلف
پس از دهه 90

قب از دهه 90
روش

مثال

روش

مثال

جغرافیایی/مردمشناسی

تبسیمبند شما
جنو ایتالیا

جغرافیایی/مردمشناسی

انتخابات ریاست
جمهور ایاالتمتحد

مردمشناسی

تبسیمبند بر اساس
فببه اجتماعی

مردمشناسی

فببهبند جنسیتی

رفتار

انتخابات نیوزلند

رفتاری

تممیمگیرندگان ثانویه
در انولستان

نورشی/روانشناختی

سیاستگذار در
انولستان

نگرشی/روانشناختی

تبسیمبند روان
شناختی بازار انتخابات
در انولستان

کار گارت اید خوبی برا تبسیمبند بازار هدف بر اساس شاخصها مختلا ارا اه مای
دهد .بر ایناساس ،انجام ف الیتها ارتبافی و جام هپذیر متناسب هر یز از بخشها بازار
برا ارتبافی بلندمدت تسهی میشود .در واقع ،ا زا سیاسی با در

پویاییها هر قسامت

از بازار ،برنامه مختص به آن قسمت را اجرا مایکنناد .بااتلر و کاولینز ( )1996اساتراتژ هاا
موضعیابی را برا ا زا سیاسی ارا ه کردند .آنها م تبدند ا زا سیاسای بایاد داشاتن تفکار
راهبرد را در دستور کار خود قرار دهند و جایوا رقابتی خود را ت یین نمایند و موق یتهاا
چهارگانها را فراهم کنند که بر اساس آنها بتوانند خود را با شرایط مختل سازگار کنند.
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نگاره شماره ( -)3راهبردهای موضعیابی در بازاریابی سیاسی
ویژگیها

جایگاه

داشتن بیشترین سهم /گارایشهاا
رهبران

سیاساای م ااین /مبااارزات مسااتمر
زبی

چالشوران

قاب استفاد برا رهبران برکنارشاد
ا که میخواهند چالشور باشند

گرایشهای راهبردی
گسترش ک بازار /گسترش
سهم بازاریابی
رهباار مهاااجم /ملااه بااه
رقبااا مشااابه /ملااه بااه
رقبا خرد

تمرکز مناساب بار بازارهاا هادف/
پیروان

تبلید باهجاا ناوآور  /نباا قاوت

رشد /تبلید /سازگار

وز ا و منعبها
ا زا متمرکز

سع محدود ت ریا باازار /نیااز باه

توس ه زیر وز ها ف لی/

متخمص

ت ری زیر وز ها جدید

مثالها
ز ملی
(هند)
ز کارگر
(انولستان)
ز مرکز
(نروژ)
ز لسورت
(فرانسه)

بهزعم باتلر و کولینز ،ا زا سیاسی باید در مورد چشمانداز انتخاباتیشان واقع بینانهتر فکار
کنند .بهفور مثا  ،یز ز نوپا نباید انتظار داشته باشد که در مدت کوتااهی باه یاز از
رهبر تبدی شود و یا ا زابی که قمد بهکارگیر راهبرد ها چالشی را دارند ،باید بساترها
الزم را در خود و محیط پیرامون داشته باشند .از اینرو ،این الوو نسبت به دو مد قب رویکرد
ارتبافی بلندمدتتر با رأ دهندگان دارد ،اماا مشاک آنجاسات کاه بااتلر و کاولینز باهفاور
مشخص به بسترها الزم برا ایجاد این ارتبا و موفبیت بلندمدت اشار ا نکرد اند.
دین و کرافت ( )2009عوام تشکی دهند محیط بازاریابی سیاسی را در دو بخش– عوام
قاب کنتر و غیرقاب کنتر  -مورد معال ه قرار دادناد .عواما قابا کنتار شاام  ،متغیرهاا
محیط داخلی ز  ،مدیران و اعوا ،ف االن سیاسی و عوام غیرقاب کنتر شام ؛ اتحادیههاا
تجار  ،گرو ها فشار ،گرو ها صا بنفوذ و کارگزاران دولتی است.
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شکل  -1مدل چندبعدی دین-کرافت
عوام قاب کنتر

عوام غیرقاب کنتر

اتحادیهها تجار

محیط داخلی

رسانه
گرو ها فشار

مدیران
اعضای حزب

نامزد
گرو ها ذ نفوذ

فعاالن سیاسی
کارگزاران دولتی

مد دین و کرافت اید خوبی در مورد بازیوران محیعی بازاریاابی سیاسای و نحاو ت اما
آنها به ما میدهد ،اما پرسش معرح در اینجا ،این است که آیا نمیتوان عوام غیرقاب کنتر را
به کنتر درآورد؟ این پرسشی که دین و کرافت در معال ه خود به آن پاسخ نداد اند! و اگر می
شود عوام غیرقاب کنتر را تحت تأثیر قرار داد ،را و روش آن چیست؟
باینز ( )2001فرایند بازاریابی سیاسی را در چهار مر له به شرح زیر ترسیم کرد:
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شکل  -2مدل برنامهریزی بازاریابی سیاسی
جمعآوری اطالعات

کسب دادههای بازار

حوزههای انتخابیه

تخمین
میزان رأی

بررسی
رتبهبندی

ویژگیهای رأیدهندگان

رأیدهندگان

تعریف دامنه رقابت

شناسایی گروههای رأیدهنده

موضعیابی

هدفگیری گروههای رأیدهنده

ارزیابی استراتژیها

این مد که استناد باالیی به آن در مباالت شد است ،در بازاریاابی سیاسای ،چاارچوبی را
بهصورت گامبهگام ،برا موضعیابی و هدفگیار صاحی رأ دهنادگان فاراهم مایکناد ،اماا
پیشفرض این مد  ،آن است که سازمان سیاسی بدون آنکاه خاود را در شاک دهای نیازهاا و
خواستهها رأ دهندگان دخی بداند به جمعآور افالعات و تخمین میزان رأ مایپاردازد.
در صورتیکه ف الیتها ارتبافی سازمان سیاسی تأثیر قاب مال ظها بار تماامی ارکاان ایان
مد دارد.
با توجه به انتباداتی که به الووها باال وارد است ،هدفی که ما در ایان نوشاتار داریام ایان
است که نیازها و خواستهها گرو ها مختل جام اه کاه بار اسااس آن اساتراتژ بازاریاابی
هدفمند را پیاد ساز میکنیم ،چوونه ایجاد و ا ساس میشود؟ آیا سازمانهاا سیاسای مای
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توانند با فرایند بلندمدت این خواستهها را ایجاد ،مدیریت و تاأمین کنناد؟ آیاا ساازمانهاا
سیاسی میتوانند فرهنگ سیاسی غاالبی ایجااد و آن را زیربناا اساتراتژ بازاریاابی سیاسای
رابعهمند خود قرار دهند؟

 .1بازاریابی سیاسی
بازاریابی سیاسی رشتها علمی است که از کااربرد نظریاه مادیریت بازاریاابی در ف الیاتهاا و
نظریهها سیاست شک گرفته است .نظریه بازاریابی سیاسی بر این فرض اساسی استوار اسات
که میتوان ف الیت سیاسی را مانند ف الیت کسبوکار سنتی مال ظه کارد .تماام ف الیاتهاا
سیاسی در بازار سیاسی انجام میگیرد؛ بهفاور کاه مشاتریان (رأ دهنادگان) یاز محماو
سیاسی ( ز یا کاندیدا) را در روز انتخابات میخرند (تباد آرا) (.)Savigny, 2007: 36
در دو دهه اخیر ،برا بازاریابی سیاسی ت اری مت دد ارا ه شد است .این ت اری را نمی
توان از سیر تحو خود بازاریابی تجار جدا دانست .مدیریت آمیختاه بازاریاابی 2کاه از ساو
بسیار بهعنوان نظریه بازاریابی شناخته میشود ،از زمان انتشار آن در سا  1960بر ادبیاات و
کاربرد بازاریابی مسلط شد است .بر اساس ایان پاارادایم ،ت ااری بازاریاابی تنهاا برآمیختاه از
بازاریابی متمرکز بود« :فرایند برنامهریز و اجرا قیمتگذار  ،ترفیع ،تاروی و توزیاع عبایاد،
کاالها و خدمات برا ایجاد مبادالتی که اهداف فارد و ساازمانی را بارآورد ساازد» (افجاه و
خادمی .)27 :1390،نظریه  3Mرا اغلب به بازاریابی مبادلها میشناسند که تمرکز اصلی آن بر
تسهی ت امالت جدید است ،نه ف روابط با مشتریان ف لی .بر اساس ایان دیادگا در شاک
( )1بازاریابی تجار و بازاریابی سیاسی مبایسه شد است (.)Schafferer, 2005: 42
شکل  -3مقایسه فرایند مبادله بازاریابی تجاری و بازاریابی سیاسی

در ابتدا دهه  1970یعه بازاریابی خدمات ،با مفاهیم و الووها خاص خود -ناشیشاد
از ویژگیها خاص خدمات -شروع به رشد کرد و تغییراتای را در ت ااری بازاریاابی باه وجاود
)2. Marketing Mix Management (MMM
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آورد .از آنجاکه یعه سیاست نیز بیشتر به یز صن ت خادماتی شاباهت دارد ،کااربرد  3Mدر
یعه سیاست موجب بروز تناقضها بسیار است (خیر و عباس لیزاد .)172 :1387 ،
هنبرگ  2002با بررسی ت اری مختل به ایان جماعبناد رساید کاه ت ااری بازاریاابی
سیاسی تمای باه اتخااذ یاز دیادگا کلایتار و تأ کیاد بیشاتر بار اهمیات رواباط مبادلاه باا
رأ دهندگان دارد ).(MCDonnell &Taylor, 2014: 215
در نوار شمار ( )4برخی از متداو ترین ت اری بازاریابی سیاسی آورد شد است.
نگاره شماره ( -)4تعاریف بازاریابی سیاسی
مؤلف
گرونروس
()1990
کلمنت
()1990
ال و هوس
()1996
ال و هوس
()1996
کاتلر
()1999
هنبرگ
()2002
نیومن
()2002
اوکاس
()2003
هننبرگ
()2004

تعریف بازاریابی سیاسی
ایجاد ،ف و ارتبا روابط بلندمدت با رأ دهند از راهی که هم برا جام ه و هم
برا ا زا سیاسی سودمند باشد و درعین ا  ،اهداف ف االن و سازمانها سیاسی
را تأمین کند.
بازاریابی آرا یا عباید مربو به موضوعات عمومی و سیاسای یاا کاندیاداها خااص.
عموما بازاریابی سیاسی برا اثرگذار بر آرا افراد در انتخابات فرا یشد است.
معال ه فرایندها دوسویه میان موجودیتها سیاسی و محیطشاان و میاان خاود
موجودیتها؛ با تمرکز بر مواضع موجودیاتهاا و ارتبافاات آنهاا (رشاته دانشاواهی
بازاریابی سیاسی).
به راهبرد موضعیابی و ارتبافات و روشهایی که در این راستا استفاد میشود اشار
دارد که شام جستجو برا کسب افالعات در مورد فرز فکرها ،آگااهیهاا و نحاو
پاسخ مخافبان هدف به پیامها است (بازاریابی سیاسی در عم ).
بازاریابی سیاسی با بازاریابی رای در دنیا کسبوکار ارتبا بسیار نزدیکای دارد .در
مبارزات انتخاباتی ،کاندیداها وعد ها ،افکار ،ترجیحات سیاسی و شخمیت خود را باه
مجموعها از رأ دهندگان عرضه میکنند تا از آرا ،تالشها و کمزهاا داوفلباناه
آنها بهر بویرند.
بازاریابی سیاسی به دنبا ایجاد ،ف و افزایش روابط بلندمدت با رأ دهنادگان در
یز سود برا جام ه و ا زا سیاسی بهفور که اهاداف ف ااالن سیاسای منفارد و
سازمان ها برهم منعبق شوند .این امر با مبادله متباب و تحبق وعد ها انجام خواهاد
شد.
بهکاارگیر اصاو و رویاههاا بازاریاابی در رقاباتهاا سیاسای توساط افاراد و
سازمانها مختل .
تجزیهوتحلی  ،برنامهریز  ،اجرا و کنتر برنامهها سیاسای و انتخابااتی کاه بارا
ایجاد ،ساخت و ف روابط سیاسی سودمند میان از و رأ دهنادگان باا هادف
دستیابی به اهداف بازاریابی سیاسی صورت میگیرد.
تسهی فرایندها اجتماعی در روابط متباب اجتماعی.

ت اری هنبرگ ( ،)2004اوکاس ( )2003و هنبرگ ( )2002نمونههایی از گرایش به سمت
مفهومساز بازاریابی سیاسی به صورت جامع و رابعهگرا هستند .آنهاا اساتدال مایکنناد کاه
بازاریابی سیاسی باید معابق با رویکرد رابعها به بازاریابی که بهوسیله مکتاب نوردیاز اشااعه
داد شد ،دید شود .چنین رویکرد بر ویژگیها یز رابعه مبادله مبتنی بر ت هاد و اعتمااد
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بین بازیوران بازار ،یز دیدگا بلندمدت ،تأیید و تمدیق اهداف هماه باازیوران درگیار ،مناافع
متباب و تحبق وعد ها تأکید دارد .در این راستا هاگز و دان ( )2006باا ترکیاب ایان ت ااری ،
ت ری جام ی ارا ه داد اند« :بازاریابی سیاسی یز وا د ساازمانی بارا ارتبافاات سیاسای یاا
مجموعها از فرایندها ایجاد و برقرار رابعه و ارا ه ارزش به رأ دهندگان را در برمایگیارد
که بهدنبا مدیریت رابعه به نحو هساتند کاه هام بارا ساازمان و هام بارا ذ نف اان آن
سودمند باشد».
بر اساس این ت ری  ،تمرکز بازاریابی بر لازوم رابعاهسااز بلندمادت اسات .اغلاب از ایان
پارادایم بهعنوان بازاریابی رابعهمند یاد میشود که اص تاالش مجموعاها از صاا بنظاران
اسااکاندیناو اساات کااه بااه مکتااب نوردیااز شااهرت یافتااه اساات .ایاان مکتااب ،بازاریااابی را
غیرقاب تفکیز از مدیریت می داند .از نظر آنهاا ،بازاریاابی یاز تخماص در یاز وا اد خااص
نیست ،بلکه شام تمام وظای مربو به ت ام با محیط و دربرگیرند تمام افراد سازمان است.
این رویکرد ،بهویژ در بازارها سیاسی به دلی نیاز به ایجاد ت ام بلندمدت میان بدنه ز و
شهروندان و اهمیت ف رأ دهندگان موافق با اساتببا بااال ا ازا سیاسای روباهرو شاد
(افجه و خادمی.)29 :1390،
در واقع ،این ت ری بر ارزشآفرینی دوفرفه بازاریابی سیاسی برا سازمان و ذینف ان تأکید
میکند و باورها سنتی صا بنظران علم سیاست مبنای بار مبع ای انواشاتن ف الیاتهاا
سیاسی در نظام دموکراتیز و محدودکردن آن به زمان انتخابات یا اندکی پیش از آن را بهباود
میبخشد.
 .1-1بازاریابی سیاسی رابطهمند
بازاریابی سنتی بیشتر بر اهداف کوتا مدت در مورد جذ مشتریان متمرکز اسات ،در االیکاه
بازاریابی رابعهمند بیشتر بر ایجاد و مدیریت روابط با مشتریان برا یز دور زماانی بلندمادت
تمرکز میکند .شرکتها بهوسیله ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان عالو بر کااهش هزیناههاا،
مشتریان وفادارتر را بهدست میآورند ،بهفور که در زماانهاا ساخت در کناار آنهاا بااقی
بمانند .در واقع ،میتوان گفت « :اگر شما یز خدمت را به فروش برساانید ،شاما یاز رابعاه را
فروختهاید» ).(Johnson& Weinstein, 2004: 77
لن بر ( ،)1983نخستین فرد که بازاریابی رابعهمند را در ادبیات خدمات استفاد کارد،
م تبد است« :بازاریابی رابعهمند جذ  ،نوهدار و تسهی رواباط مشاتریان اسات» .مشاتریان
ارزشی را که از منابع مختل تماس به آنها میرسد را تشخیص و ارزیاابی مایکنناد و در ایان
شرایط شرکتهای ی موفق خواهند بود که ارزش برتر را برا مشتریان خود ایجاد کنند .از این
رو ،در سا ها اخیر بازاریابی رابطمند به نسبت بازاریابی سنتی که بر فرایناد مبادلاه متمرکاز
است ،پیشرفت بیشتر داشته است .اساس بازاریابی ایجاد رابعه نزدیز با مشتریان در راساتا
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تشخیص و برآوردن بهتر نیازهاا مشاتریان اسات ) (Johnson& Weinstein, 2004: 79و ایان
منعق زیربنایی بازاریابی رابعهمند است .بهویژ در بازاریابی خدمات که ارزش تنها پس از انجام
مبادله ایجاد میشود ،این موضوع ت یینکنند جا رسیدگی بیشتر دارد .در بیبت فاروش
م موال در شروع ارتبا رخ میدهد و پس از آن است که درعم ارزش برا مشتر ایجاد می
شود .این مورد در بازاریابی خدمات بهدرستی ممداق دارد ،جایی کاه رأ دهناد  ،رأ خاود را
قب از دریافت هر ارزشی از سازمان سیاسی میدهد ،بنابراین بازاریابی رابعهمند هنوامیکاه در
مورد ایجاد ارزش برا رأ دهند  -شهروند 3صحبت میکنیم موضوع با اهمیتی بارا بررسای
است ).(Kaskeala, 2010: 58
بر اساس سه مفهوم اصالی بازاریاابی سیاسای ،بازاریاابی رابعاهمناد و خلاق ارزش فرایناد
بازاریابی سیاسی رابعهمند را میتوان بهصورت زیر نشان داد.
شکل  -4بازاریابی سیاسی رابطهمند
اطالعات و ایدههای سیاسی
رأی
اطالعات
بازار
اعتماد
سازمان سیاسی

رأیدهنده

تعهد
ارتباط
ارزش

ارزش

خلق ارزش متقابل

مانند هر مبادله سنتی ،رأ دهند و سازمان سیاسای وارد فراینادها دادوساتد در باازار
سیاسی میشاوند ،رأ دهناد  ،رأ خاود را باه ازا افالعاات باازار کاه در راساتا نیازهاا و
.Voter- Citizen
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خواستههایش است به سازمان سیاسی میدهد .این فرایند مبادله مزایا متباابلی را هام بارا
رأ دهند و هم سازمان سیاسی در پی دارد ،در این راستا یز رابعه باید شک گرفتاه و فا
شود .از این نظر بازاریابی سیاسی را میتوان با بازاریابی خدمات مبایسه کارد .باهفاور کاه دو
فرف خرید قب از اینکه چیز را دادوستد کنند ،ایجااد یاز رابعاه ساودآور بلندمادت بارا
افمینان از یز مبادله موفق ضرور است .این موضوع نیازمند شک گیر اعتماد و ت هد میاان
دو گرو است.
در راستا ا ساس نیاز به بازاریابی رابعهمند و بازاریابی سیاسی ،ارزش بین دو گرو ایجااد
میشود .نظر به اینکه ارزش از نبعهنظر مشتر سنجید میشود ،توجه به ایان نکتاه ضارور
است که هم مشتر (رأ دهند ) و هم تولیدکنند (سازمان سیاسی) باید در فرایند خلق ارزش
درگیر شوند ،بنابراین در مد فوق لف خلق ارزش متباب  4را استفاد کردیم .باهوسایله خلاق
ارزش متباب  ،رضایت مشتر تأمین میشود ،مبنا و اسااس یاز رابعاه بلندمادت ساودمند و
منافع تولید کنند شک میگیرد.
پرسشی که معرح میشود ،این است که ارتبا متباب ا زا و رأ دهندگان و خلق ارزش
در چه بستر شک میگیرد؟ با چه پشتوانها میتوان گفت که اید هاا سیاسای ارا اهشاد
ز مورد قبو شهروندان قرار میگیرد؟ آیا ابزار وجود دارد که بازاریابی سیاسی رابعاهمناد
را ایجاد کرد و ا زا افمینان داشته باشند در بلندمدت میتوانند رو آرا بازار هدف خاود
سا باز کنند؟
نوارند م تبد است دو روش کوتا مدت و بلندمدت برا پرسشها باال وجاود دارد (البتاه
از منظاار دیواار ،شاااید بتااوان ایاان دو روش را روش منف النااه (کوتااا ماادت) و روش ف االنااه
(بلندمدت) نیز ناموذار کرد) .روش کوتا مدت را در ادبیات بازاریابی ،بازاریابی هدفمند گویناد
و روش بلندمدت جام هپذیر ممرفکنندگان است.
 .2-1بازاریابی سیاسی هدفمند
بازاریابی هدفمند یکی از رویکردها دنیا امروز بازاریابی است .در بازاریاابی هدفمناد قسامت
خاصی از بازار بهعنوان مشتریان مورد نظر انتخا و نیازها آنها باهفاور کاما و دقیاق ماورد
بررسی قرار میگیرد .سپس با استفاد از ابزارها بازاریابی برا این ممارفکننادگان و جاذ
آنها اقدامات بازاریابی صورت میگیرد .استراتژ  STP5برا پیاد ساز بازاریابی هدفمند محیط
کسبوکار مورد استفاد قرار میگیرد که امروز شاهد اساتفاد رو باه افازایش آن در بازاریاابی
4. Co-Creation of Value
5. Segmentation, Targeting, Positioning
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سیاسی هستیم .فرایند  STPشام تبسیم بازار ،ت یین بازار هدف و موضع یاابی اسات .تبسایم
بازار و یافتن بازار هدف در کسبوکار به م نا شناسایی آن گرو از مشتریان است که شارکت
قمد دارد بازار ،محموالت و اقدامات ترویجی خود را به سمت آنها سوق دهد .ایان کاار بیشاتر
توسط شرکتهایی صورت میگیرد که قمد دارند باهصاورت هدفمناد مشاتریانی کاه ا تماا
خریدشان باالست را شناسایی کرد و تحت پوشش قرار دهند (خیار و عباسا لیزاد :1387 ،
.)175
در سیاست تبسیم بازار بهفور سنتی از فریق ا زا سیاسی انجام میگیرد و بخشهایی از
شهروندان را که درخواستهایشان متناسب با دیدگا ها

ز است ،بهعناوان باازار هادف در

نظر گرفته میشود .پس از شناسایی بخشها و فببات مختلا رأ دهنادگان ،کاندیاداها بایاد
خود را در بازار به بهترین نحو ممکن در ذهن مشتریان تمویرساز کنند .مهمترین شااخص و
ابزار در این مر له ،موضع یابی است .موضعیابی فرایند چندمر لاها اسات کاه باا ارزیاابی
خود شروع میشود و به کاندیادا اجااز مایدهاد بهتارین تماویر

کاندیدا از نبا قوت و ض

ممکن از خود را در ذهن رأ دهندگان ایجاد کند.
گارت  2001با اتخاذ رویکرد راهبرد فرایند بازاریابی سیاسی هدفمند را در ساه مر لاه
به شرح زیر بیان میکند:
شکل  -5مدل  STPدر بازاریابی سیاسی
تقسیم بندی بازار

مبانی
• تبیین
تبسیمبند بازار در
انتخابات
• توس ه افالعاتی
تبسیم
بخشها
شد

هدفگیری

• تدوین م یارهایی
برا ارزیابی جذابیت
هر بخش
بازار یا
• انتخا
بازارها هدف

موضعیابی

الووها
•ارا ه
موضعیابی در هر
بخش
• تدوین آمیخته
بازاریابی اختماصی
در هر بخش

همانفور که در قسمت قب اشار شد ،به اعتباد نوارندگان این الوو رویکارد منف الناه را
به بازار سیاسی دارد ،اما از آنجاییکه با توجه به بخشها مختل  ،بازار اید ها سیاسای ارا اه
میشود ،میتوان افمینان یافت که اید ها ارا هشد برا گارو هادف ایجااد ارزش مایکناد.
نوارندگان م تبدند این راهبرد از نظر اجرا منف النه و از نظر دور زماانی کوتاا مادت اسات .در
این روش ،اثرگذار ا زا و گرو ها سیاسی بر جام ه نادید انواشتهشد و سازمان سیاسای
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تنها با بررسی خواستهها ف لی بخشها مختل بازار سیاسی بهصاورت منف الناه دسات باه
تبسیمبند  ،هدفگیر و موضعیابی میزند .این راهبرد در کوتا مدت جاوا مایدهاد و مای
توان روابط مناسبی را با گرو ها هدف برقرار کرد.
پاسخ ما به این پرسشها در مفهوم جام هپذیر سیاسی و کارکرد جدید است که در این
مباله برا آن در نظر گرفته شد است.

 .2جامعهپذیری سیاسی
فرهنگ علوم رفتار جام هپذیر را فرایناد مایداناد کاه باهوسایله آن فارد را هاا ،افکاار،
اعتبادات ،ارزشها ،الووها و م یارها فرهنگ خاص خود را یاد میگیرد و آن را جاز شخمایت
خویش مینماید (علویان.)5 :1382 ،
آلمونااد و وربااا ( )1963م تبدنااد فرهنااگ ماادنی ،توجیااه نظاار اصاالی باارا معال ااه
جام هپذیر سیاسی بهعنوان فرایند که بهوسیله آن یز فرهنگ سیاسای مایتواناد توسا ه
داد شود را فراهم میکند .از فرفی ،هایمن ( )1959رویکرد خردتار را بارا جام اهپاذیر
سیاسی ارا ه میدهد و جام هپذیر سیاسی را باهعناوان یاادگیر فارد از الووهاا اجتمااعی
مرتبط با موق یتها اجتماعش در الی که بهوسیله عوام مختل جام ه تحت تأثیر قرار مای
گیرد ،ت ری میکند ) .(Reidy, et.al,: 2015: 12از اینرو ،جام هپذیر سیاسی شاام یاادگیر
دربار روابط اجتماعی ،از جمله قدرت رابعه و موق یت گرو در یز جام اه چندصادایی اسات.
مفهوم جام هپذیر سیاسی چارچوبی برا در

ریشهها جهتگیر ها سیاسای در میاان

بزرگساالن ،چه در مورد سیاست بهفور خاص چه در مورد روابط باین گروهای در محایطهاا
چندصدایی ارا ه میدهد ).(Sears& Brown, 2013: 63
پرسش اصلی محببان جام هپذیر این است که چه کسی ،چه چیز را ،از چه کسی ،در چه
شرایعی و با چه اثر میآموزد؟ ).(Sears& Brown, 2013: 60
اینکه چه کسی میآموزد و مخافبان جام هپذیر سیاسی چاه کساانی هساتند ،محبباان
م تبدند جام هپذیر سیاسی روند است که در همه عمر ادامه دارد؛ ی نی همه انسانها و در
همه مرا

زندگی خود ممکن است گرایشها و ارزشها سیاسی یا غیرسیاسی جدیاد فارا

گیرند؛ بنابراین مخافبان جام هپذیر سیاسی از کود

تا افراد کهنسا را شاام مایشاود .از

اینرو ،از منظر بازاریابی سیاسی تمامی گرو ها سنی جزء بازار هدف ماا بارا جام اهپاذیر
آنان با تفکرات و اید ها سازمان سیاسی میباشند .اینکه چه چیز را میآموزند؟ هماانفاور
که در ت ری جام هپذیر بیان شد تبریبا تمام اعتبادات ،ارزشها ،عباید و وظاای سیاسای را
میآموزند .در این راستا ،سازمان سیاسی میتواند اید هاا سیاسای خاود را بارا شاهروندان
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شک داد و به آنان ارا ه دهد .اینکه از چه کسی و در چه شرایعی این امار صاورت مایگیارد،
باید گفت که کارگزاران جام هپذیر سیاسی این وظیفه را بر عهد دارند و شرایط پاذیرش آن
نیز همان راهی است که ساختارها موجود با آن عم جام هپذیر را انجام میدهناد و دارا
روشها گوناگونی است .مهمترین آنها روش آشکار یا مستبیم و روش پنهاان یاا غیرمساتبیم
است .خانواد  ،گرو همساالن ،دوستان ،مدرسه و دانشوا  ،نهادها دینی گروهاا اثرگاذار بار
فرایند جام هپذیر سیاسی است ،اما سازمان سیاسی میتواند هم بهصورت مستبیم خود اقادام
به جام هپذیر کند و هم بهصورت غیرمستبیم از فریق اثرگذار بر این گرو ها شاهروندان را
با ارزشها ،دیدگا ها و نورشها خود جام هپذیر کند (علویان.)6 :1382 ،
مهمترین کارکرد که برا جام هپذیر سیاسی به شیو ها مذکور میتاوان بار شامرد،
عبارتند از .1 :ف و نوهدار فرهنگ سیاسی؛  .2تغییر و تحو در فرهنگ سیاسی و  .3خلق
فرهنگ سیاسی.
ارتبا جام هپذیر با فرهنگ سیاسی از موضوعات مهم است؛ زیرا جام اهپاذیر سیاسای
در سعوح مختل موجبات انتبا فرهنگ سیاسی به نس آیند جام اه را فاراهم مایآورد و از
فریق فرایند اجتماعیشدن فرهنوی را فرامیگیرند و موجب انتبا آن فرهنگ مایگردناد .هار
فرد دانشها ،اعتبادات ،ارزشها ،هنجارها و انتظارات جام ه خویش را از این فریق کساب مای
کنند و از فریق یادگیر (درونیکردن) فرهنگ ،انسان موفق میشود بارا خاویش شخمایت
کسب کند .ازجمله آنها آموز ها سیاسی است و افراد از فریق جام هپذیر سیاسی میآموزند
و به آنان فرهنگ سیاسی خاصی منتب میشود؛ بنابراین بین جام هپذیر و فرهناگ سیاسای
رابعه ناگسستنی و جود دارد و در این میان سخن از نهادهایی است که در فرایند جام هپاذیر
سیاسی نبش ایفا میکنند .اگر نهاد تواناایی ایجااد و انتباا فرهناگ سیاسای خاصای را دارا
باشد ،زمینهها

اکمشدن آن فرهنگ سیاسی نیز فراهم میشاود و اگار باا فرهناگ سیاسای

اکم هماهنوی و وجه اشترا

وجود داشته باشد ،زمینههاا بباا و تاداوم آن در پای خواهاد

داشت و اگر تزا م و تواد واقع شود زمینهها شورش و انبال و دگرگونی را فراهم میآورد.
بازاریابی دارا مبانی جام ی است که تبریبا در هر محیعی میتوان از آنها باهرا تای بهار
گرفت .به علت همین ویژگی است که در سا ها اخیر رویکرد جدید برا ت مایم نوارش و
ابزارها بازاریابی به بیشتر وز ها اجتماعی در پیشگرفته شد است .با این اا باه علات
تفاوتها ظریفی که میان عرصه کسبوکار با سایر وز ها و ازجمله سیاست وجود دارد ،بایاد
بر خی از مفاهیم و ابزارها بازاریابی تجار در بازاریابی سیاسی ت دی و متناسبسااز شاود.

لو

و هریس ( )1996به هفت تفاوت عمد میان بازاریابی سیاسی و تجار اشار میکنند:
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-

در هر انتخاباتی ،همه رأ دهندگان در یز روز مشابه بهپاا صاندوق رأ مایروناد.
درصورتیکه در خرید بازار  ،هیچگونه انتخابی به این وس ت وجود ندارد.

-

در انتخا رأ دهندگان ،پولی برا رأ دادن -مستبیم یا غیرمستبیم -پرداخت نمای
شود و هزینه ا بارا رأ دهنادگان وجاود نادارد (هرچناد برخای م تبدناد کاه در
بلندمدت با هزینه همرا است).

-

هرچند انتخا رأ دهندگان همرا با پرداخت پو نیست ،اما رأ دهندگان و تماامی
شهروندان جام ه مجبورند به نتیجاه آرا عماومی تان دردهناد ،هرچناد فارد کاه
انتخا شد شاید آن کسی نبود که انتخابش کرد اند .این وجه تمایز اصالی انتخاباات
سیاسی با بازارها مشتر محور است.

-

در بیشتر نظامها انتخاباتی ،چه در یز وز انتخاباتی خاص و چه در یز انتخاباات
عمومی ،برند پس از انتخابات صا ب همهچیز خواهد شد .نزدیزترین م اد و شبیه
چنین التی در دنیا کسبوکار ،به را انداختن یز بختآزمایی ملی است که در آن
همهچیز برا برند تومینشد است.

-

ز سیاسی یا کاندیدا یز محمو نامحسوس و پینید ا است که رأ دهند نمی
تواند عباید و دیدگا ها مختلفی که در آن وجاود دارد را از هام جادا کناد .چنانناه
درنهایت هم مجبور است بر اساس بستها از مفاهیم یا پیامها قواوت کناد؛ بساتها
که ممکن است با برخی اجزا آن موافق نباشد .در کسبوکار هم ممکن است چناین
محموالت پینید ا وجود داشته باشد که تممیمگیر مشتر را باا مشاک مواجاه
کند ،اما تی چناننه مشتر از خرید و انتخا خاود ناراضای باشاد مایتواناد آن را
عوض کند (هرچند با پرداخت هزینه همرا باشد) ،اما رأ دهندگان مجبورناد تاا دور
ب د انتخابات صبر کنند.

-

در دنیا کسبوکار بسیار از محموالت و خدمات در یز سع گسترد و گا

تای

در گستر جهانی عرضه میشوند ،اما در دنیا سیاست به علت گوناگونی و تناوع آرا و
دیدگا ها ،چنین چیز تبریبا غیرممکن است .اگرچه ا زا محلی و ملی میتوانند بر
تممیمات بینالمللی اثرگذار باشند ،اما تجربه چندانی در رابعه با را انداز یز از
فراملی وجود ندارد و تنها ساببه موفق ،کمونیستها هستند .البته از بادو شاک گیار
پارلمان اروپا برخی گرو بند ها محدود فراملی در آن مشاهد میشود.
-

در اغلب موق یتها بازاریابی ،رهبران نامها تجار تمای دارناد کاه مادام پیشارو
بمانند .با این ا در برخی نظامها انتخاباتی تی زمانی کاه دولاتهاا در چنادین
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انتخابات پیدرپی پیروز شوند ،در فاصله دو انتخابات با کاهش آرا عمومی مواجه مای
شوند که این به خافر تممیمات دشوار غیرم مولی است که میگیرند .این تمامیمات
که بنا به مملحت و برخالف افکار عمومی یاا دساتکام بارخالف جم یات زیااد از
شهروندان گرفته میشود ،اعتماد عمومی را کاهش میدهد و از پایوا مردمای ا ازا
اکم میکاهد( .خیر و عباس لیزاد .)177 :1387 ،
با توجه به این تفاوتها میتوان گفت بازاریابی سیاسی به وجود آمد تا یز پدید جدیاد در
ف الیتها سیاسی باشد ،در الی که ظاهرا امروز عنمر فراگیار در زنادگی سیاسای شاد
است .از دیدگا اسمیت و هیرست ( )2001بازاریابی سیاسای توسا هیافتاه ،باهساو بازاریاابی
استراتژیز رکت نمود و بنابراین نهفبط تکنیکی کوتا مدت است کاه اساساا افالعاات را باه
انتخا کنندگان میرساند ،بلکه فرایند پایدار بلندمدتی است که هدفش افمینان از ادامه یات
دولت است.
از اینرو ،مدیریت آمیخته بازاریابی یا بازاریابی مبادلها  ،به علت تمرکز بر تسهی ت اامالت
جدید و نه ف روابط با مشتریان ف لی در یعه سیاست تناقضها بسیار ایجاد مایکناد.
پارادایمی که در عرصه سیاسی به کمز ا زا میآید ،بدون شز بازاریابی رابعهمند است .این
مکتب م تبد است بازاریابی تخممی در یز وا د خاص نیست ،بلکه شام تمام وظای مربو
به ت ام با محیط و دربرگیرند تمام افراد ساازمان اسات .ایان رویکارد ،باهویاژ در بازارهاا
سیاسی به دلی نیاز به ایجاد ت ام بلندمدت میان بدناه از و شاهروندان و اهمیات فا
رأ دهندگان موافق ،با استببا باال ا زا سیاسی روبرو شد ).(Dean & Croft, 2009: 134
پرسشی که باقی میماند این است که سازوکار ارتبا بلندمدت بر چه اساسی استوار است؟
در پاسخ باید گفت بازاریابی سیاسی باید در موق یت و روند سیاسی گسترد تر دید شود کاه
در آن رسانه گروهی شرکت دارد ،با نخبوان ارتبا برقرار میکند و رأ دهندگان را به تمامیم
وامیدارد .بازاریابی سیاسی رابعهمند روند ممتد است که نمیتواند از جنبهها عمومی دیوار
سیاست جدا شود .سیاستمداران رو انتخابات بهعنوان ف الیت مرکاز انتخاا رأ دهنادگان
متمرکز هستند ،اما شهروندان کانون توجه همیشوی بازاریا ها هساتند .اقادامات انتخابااتی در
بازاریابی سیاسی رابعهمند ،اقداماتی پیوسته هستند.
میتوان گفت از فریق جام هپذیر سیاسی ،فرهنوی ایجاد میشود که مایتواناد زیربناا
ایجاد رابعه بلندمدت مبتنی بر اعتماد و ت هد میان سازمان سیاسی و شهروندان شود و این باه
خافر در متبابلی است که هر دو فرف مبادله دارند .در این راستا ،هار دو فارف وارد فرایناد
ایجاد ارزش متباب خواهند شد؛ بنابراین الوو ارا هشد قبلی را به صاورتی کاه در شاک ()4
نشان داد شد است ،کام میکنیم.
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همانفور که در الوو زیر نیز نشان داد شد است کلیاه ف الیاتهاا بازاریاابی سیاسای
برا اینکه بر اساس رویکرد بلندمدت بین سازمان سیاسی و رأ دهندگان– شهروندان انجاام
گیرد باید با افق دید بلندمدت بر مبنا جام هپذیر سیاسی و فرهنوای کاه از ایان فریاق
ایجاد میشود ،استوار باشد .از این را است که سازمان سیاسی میتواند با رصد مساتمر ارتباا
خود با شهروندان هدف از پیروز در انتخاباتها مختل افمینان اص کند.
شکل  -6بازاریابی سیاسی رابطهمند

جامعهپذیری سیاسی
اطالعات و ایدههای سیاسی
رأی
اطالعات بازار

اعتماد
سازمان سیاسی

رأیدهنده
تعهد
ارتباط

ارزش

ارزش
خلق ارزش متقابل

فرهنگ سیاسی
شاید نمونه بارز امروز آن را بتوان در مد پوتین -مدودف روسیه دید که بر اساس فرایند
جام هپذیر سیاسی است که پوتین و ز منتسب به آن شک داد اند .نموناه دیوار ،از
اسالمگرا ترکیه است که با استفاد از بازاریابی هدفمند ابتدا بازارها سیاسی کشاور خاود را
بخشبند کرد .پس از آن با استفاد از فرایند جام هپذیر سیاسی ،فرهنگ سیاسای کاه مای
توان آن را خرد فرهنوی از ابر فرهنگ اسالمیدانست را در بخشهاا هادف خاود شاک داد
است و از این فریق برا در دست گرفتن قدرت در یز دور بلندمدت برنامهریز کرد اند.

شمار هفتاد و نهم  /سا بیست و پنجم  /تابستان 1395

217

در واقع میتوان گفت کاه مجموعاها از تغییارات فرهنوای ،اجتمااعی و سیاسای ،باعاث

شک گیر و تبویت فرهنگ سیاسی اسالمگرایی ترکیه شد که آغاز آن به تأسیس از نظام
ملی در سا  1970توسط نجمالدین اربکان برمیگردد .هرچند این ز که بر نظم اقتماد و
اجتماعی مبتنی بر اصو اسالم تأکید میکرد ،ب د از کودتا  1971در ترکیه به دلی ف الیات
ها ضدسکوالریستی منح شد ،اما پایهها فرهنگ سیاسی اسالمگرا را در ترکیه بناا نهااد و
بهنوعی شروع جام هپذیر سیاسای ایان گفتماان در ترکیاه شاک گرفات (اماامجم اهزاد و
همکاران .)53 :1392 ،بهترین استفاد را اردوغان از این پدید کرد .اردوغاان باهعناوان م ااون
اربکان تسلط کافی بر تمامی زوایا ارزشها ،هنجارها و سمتگیار خااص گفتماان اساالمی
داشت و با ت دی تفکرات اربکان ،ز عدالت و توس ه را بنا نهاد .در واقع ،بر اساس الوو این
تحبیق ،ز عدالت و توس ه ابتدا بستر ف الیتها خود را ،در یز فراز و نشایب سیاسای ،باا
ایجاد فرهنگ سیاسی متمای به اسالم و جام هپذیرکردن آن شاک داد .در ایان راساتا ،بارا
کسب آرا مردم ،افالعات و اید ها سیاسی خود را به شهروندان انتبا دادند .تاا جاایی کاه
اردوغان در چند مر له اعالم میکند که گرایش ها
بهانداز گرایشها

ز عدالت و توس ه باه اساالم ،درسات

ز دموکرات -مسیحی آلمان به آموز ها مسی است و همان انداز که

مسیحیت در تممیمات ز دموکرات -مسیحی آلمان نبش دارد ،اسالم هم در تممیمات ماا
نبش دارد .با این گفتمان بود که در سا  2002آرا مردم را کسب کردناد کاه ناشای از یاز
فرایند مبادله است؛ اید ها و افالعات سیاسی (برآمد از فرهناگ سیاسای ایجادشاد در بساتر
مد است) در برابر آرا رأ دهندگان .مهمتر از این پیروز تاداوم آن باود کاه فباق الواو
تحبیق به اعتماد و ت هد بین مردم و ز بساتوی دارد .نتاای انتخاباات ساا  2007گویاا
شک گیر این اعتماد و ت هد است .ز عدالت و توس ه در سا  47 ،2007درصاد آرا را باه
خود اختماص داد که  13درصد بیشتر از آرا این ز در سا  2002بود و به لحاا ت اداد
نیز ،پن میلیون رأ بیشتر کسب کرد .همننین تحلیلوران سیاسی عل پیروز مجادد از
تحت رهبر اردوغان را کارنامه موفق اقتماد  ،سیاسات خاارجی ،سیاسات اصاال ی داخلای،
سالمبودن کادر ز  ،قدرتمندشدن بازیوران غیردولتی ،مشی میانهرو و اعتدا

از و ...مای

دانند (واعظی  )10 :1386که نشاندهند خلق ارزش برا رأ دهندگان از این را هاست.
در دموکراسیها اروپا و آمریکا شمالی ،روند انتخابات توسط نیروهاا بلندمادت فبباه
اجتماعی ،مذهب ،سنت و جام هپذیر خانواد و سیاسی تغییر میکنند .پیشبینی راهبردهاا
بازاریابی برا تغییر نیات افراد که رأ برا آنها شکلی از تأیید اجتماعی است ،بیاساس اسات.
در این جوامع تغییر آرا نیاز به فرایند جام هپاذیر بلندمادت دارد .باا ایانوجاود ،باا افازایش

 218جام هپذیر سیاسی بستر برا بازاریابی سیاسی رابعهمند
بیثباتی انتخاباتی ،ف الیت بازاریابی بیشتر ا تمالی است .بهعالو  ،بازاریاابی سیاسای بیشاتر در
مورد تحکیم رفتار رأ گیر از را ایجاد دوبار روابط دیدار و سمبلیز بین اشخاص و ا زا
میپردازد.

فرجام
بیش از نیمقرن از معرحشدن تحلی جام هشناختی رفتار انتخابااتی شاهروندان و مت اقاب آن
ظهور مفهوم بازاریابی سیاسی ،بهصورت جد و آکادمیز در غر میگذرد .بیشترین معال ات
در این وز در ایاالتمتحد آمریکا انجام شد است .در سایر کشورها مانند انولستان ،فرانساه،
استرالیا و ...نیز ا زا و دولتها بهفورجد به این وز معال اتی توجه کرد اناد و از ایان را
به دنبا تحلی دقیبی از شرایط جام ه و رفتار انتخاباتی شاهروندان خاود هساتند .از دیادگا
اسکام ( ،)1995کاربرد مد اوم مفهوم بازاریاابی در سیاسات ممکان اسات منجار باه افازایش
دموکراسی شود .بازاریابی سیاسی میتواند کیفیات و کمیات انتباا افالعاات انتخاباات را باه
ا زا و کاندیداها بهبود بخشد ،بنابراین میتواند آنها را نسبت باه رأ دهنادگان سااستار و
عالقااهمناادتر کن اد .در بساایار از مااوارد کانااا هااا ارتبااافی را از سیاسااتمداران بااه هیئات
انتخا کنند و تی فراتر از آن به رأ دهندگان توس ه میدهد .بنابراین از دیدگا این محباق،
بازاریابی سیاسی را م بو و مستدلی برا ا زا سیاسای یاا کاندیاداها فاراهم مایساازد تاا
بهسو شرایط رقابتی بسیار دموکراتیز رکت کنند.
بازاریابی سیاسی مبحثی بینرشتها است .از اینرو ،تغییر در اصو دانش بازاریاابی ،علاوم
سیاسی و یا جام هشناسی باید در مبانی بازاریابی سیاسی نیز اعما شود؛ بناابراین تغییارات در
مبانی بازاریابی تجدیدنظر در اصو اساسی بازاریابی سیاسی را نیز ایجا میکند .یکای از ایان
تغییرات تجدیدنظر در مفهوم بازاریابی است .برا مثا  ،بهفاور تااریخی ،بازاریاابی سیاسای از
فریق تمرکز بر توس ه مبادالت دوفرفه سودمند به دانش بازاریابی مارتبط مایشاد .ماهیات
مبادله در بازاریابی سیاسی به مفهوم مبادله در دانش گساترد تار بازاریاابی گار خاورد اسات
(هنبرگ  .)2004اگرچه در ادبیات موضوع چندین مبادله مختل کاه در بازاریاابی سیاسای رخ
میدهد ،شناساییشد ؛ مبادله اصلی که توجه بسیار را به خود جلب کرد است ،مبادلاه باین
سیاسااتمدار یااا ااز سیاساای (بااازیور سیاساای) و رأ دهناادگان (مماارفکننااد ) اساات
) .(MCDonnell & Taylor, 2014: 214در این مبادله اصالی ،بساته پیشانهاد رأ دهنادگان
مایت انتخاباتی در یز نبعه زمانی خاص است .با این ا  ،ماهیت بسته پیشنهاد متباب به
وسیله بازیور سیاسی مبهمتر و چندوجهی است ،اما بحثها اخیار در داناش بازاریاابی نباش
مبادله را کمرنگتر از گذشته کرد اند.
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در سا  ،2004انجمن بازاریابی آمریکا ت ری بازاریابی را از مبادله به سمت مفهوم کاانونی
جدید از خلق ارزش و محدودکردن رابعه سازمان و سهامدارانش تغییر داد .بهفور که کلماه
مبادله را از ت ری بازاریابی ذف و خلق ارزش را جایوزین کرد .بااوجود اینکاه از ساا 1985
اید ها بهعنوان شکلی از محمو به رسمیت شناخته میشدند ،این بازت ری باعاث باه اشایه
راندن بازاریابی سیاسی و اجتماعی شد .در سا  ،2007انجمن بازاریابی آمریکا این غفلاتهاا را
اصالح و دوبار مفهوم مبادله را در ت ری بازاریابی وارد کارد .همنناین ایان نظریاه کاه بهار
برداران فرایند بازاریابی میتوانند مشتریان ،ممرفکنندگان ،شرکا و در سع گسترد جام اه و
نهتنها سازمانها و سهامداران باشند را در ت ری بازاریابی معرح کرد.
نگاره شماره ( -)5تعاریف بازاریابی انجمن بازاریابی آمریکا
1985
2004

2007

بازاریابی عملی است برا ایجاد مبادالتی که اهداف فرد و سازمانی را برآورد کند.
بازاریابی یز وظیفه سازمانی و مجموعه ا از فرایندهایی است که برا ایجاد و برقارار
ارتبا و ارا ه ارزش به مشتریان برا مدیریت روابط مشتر به روشهایی اسات کاه باه
نفع سازمان و سهامدارانش باشد.
بازاریابی ف الیتی است که باهوسایله ساازمان و افاراد از فریاق مجموعاها از نهادهاا و
فرایناادها باارا ایجاااد ،برقاارار ارتبااا  ،ارا ااه و مبادلااه محمااوالت بااازار کااه باارا
ممرفکنندگان ،مشتریان ،بازاریان و در سع گسترد جام ه ارزش دارد ،انجام میشود.

با اینوجود ،امروز بسیار از صا بنظران م تبدند آیناد بازاریاابی باه ایاد خلاق ارزش
گر خورد است ) .(Bennett, et.al., 2009: 214از اینرو ،برخی از صاا بنظران بازاریاابی سیاسای
اظهار میکنند که بازاریابی سیاسی نیز نیاز به تجدیدنظر در مورد چوونوی عملیاات مبادلاه در
تبادالت سیاسی دارد ) .(MCDonnell & Taylor, 2014: 215ایان در االی اسات کاه تااکنون در
الووها و تحبیبات بازاریابی سیاسی اید خلق ارزش کمتر مورد توجه قرارگرفته است .از ایانرو،
در الوو ارا هشد این مباله ،خلق ارزش متباب هسته اصلی ارتبا بلندمدت سازمان سیاسای
و رأ دهندگان است .در این الوو ،بازاریابی سیاسی بهمثابه فرایند کاه منجار باه خلاق ارزش
برا هر دو فرف مبادلاه مایشاود ،در نظار گرفتاه شاد اسات .بازاریاابی سیاسای باهعناوان
مجموعه ا از فرایندها ،باهفاور مساتبیم باهوسایله کلمنات ( ،)1992اکااس (،2003 ،1996
 ،)2009نیومن ( ،)1999هاگز و دان ( ،)2006مز دون و تیلاور ( )2014و ریاد و همکااران
( )2015تأیید شد است .در واقع ،ایان م یاار (فرایناد خلاق ارزش) ت ریا تجدیادنظر شاد
کاربرد ترین و کم بحثترین جز ت ری انجمن بازاریابی آمریکا است .بهفورکلی ،اکثر ت ااری
بازاریابی سیاسی بهفور ضمنی و تی صری بازاریابی را بهعنوان مجموعها از فرایندها درنظار
گرفتهاند .بازاریابی سیاسی مجموعها از فراینادها بارا خلاق ارزش ،برقارار ارتباا و ارا اه
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ارزش به شهروندان است؛ بناابراین در الواو مفهاومی ارا اهشاد باا دو فرایناد خلاق ارزش و
جام هپذیر سیاسی روبهرو هستیم.
فرایند خلق ارزش به ا زا سیاسی نبش ف ا و مسلط در جام ه میدهد .در واقع ،با خلق
ارزشها متمایز است که ا زا مزیت رقابتی بهدست میآورند و منجر به انتخا آنها توساط
شهروندان میشود (اکاس  .)2009پژوهشوران بازاریابی سیاسای دساتهبناد هاا مختلفای از
انواع ارزش دارند (مز دون و تیلور  ،2014روسا بنات و همکااران  ،2009کولویات ،2007
هلبرو

 .)2006این دستهبند ها اغلب بر اساس تمویر ذهنای و ادرا

رأ دهنادگان شاک

میگیرد .برا مثا  ،یز رأ دهند ممکن است وابستوی عمیق روانی به ز لیبارا داشاته
باشد؛ به این خافر که اعتباد دارد ز لیبرا منافع افراد شبیه من را دنبا میکناد .در ایان
م نا ،رأ دهند در خال فرایند مبادله در تالش بارا رسایدن باه ارزش اقتمااد اسات .باه
همین ترتیب ،رأ دهندگانی که مدیریت خو  ،نه چیز بیشتر و نه کمتار را فلاب مایکنناد
برا مبادله رأ خود ممکن است تنها به تمویر شخمی رهبر یز ز سیاسی بارا ت یاین
اینکه مبادله بها تما زیاد نتیجه دلخوا و را به دنبا دارد ،اعتماد کند .از اینرو ،رأ دهند
مذکور به دنبا بیشینهساز مملحت جام ه و تالش برا رسیدن به ارزش اجتماعی است.
بنابراین ،با بررسی و تحلی مبادالت سیاسی جهتگیر ها ارزشای ،بیانشهاا کلیاد
بازاریابی و کاربردها آن کش میشود .با در

ایان موضاوع کاه ارزش در مباادالت سیاسای

چوونه عم میکند ،مشاوران سیاسی بهتر میتوانند یز محمو سیاسی برتار توسا ه دهناد.
این محمو سیاسی میتواند با شهروندان ارتباا برقارار کناد و باهصاورت ماثثرتر باا پیاام
مناسااب ،رأ دهناادگان مناسااب را باارا رساایدن بااه اهااداف بازاریااابی سیاساای جااذ کنااد
).(MCDonnell & Taylor, 2014: 226
بازیوران سیاسی باید بدانند که رأ دهندگان اغلب بر این اساس رأ میدهناد کاه مبادلاه
نتیجه م ینی (نهتنها تداوم یا تغییر دولت) را به دنبا خواهد داشات .در

ایان موضاوع بارا

انتخا مزایا و منافع محمو سیاسی بازیوران سیاسی بسیار مهم است .برا مثا  ،یاز ناامزد
خاص ،ز یا برنامه سیاسی میتواند بر اساس م یارهاا ارزش اقتمااد باا هار رأ دهناد
منفرد ارتبا برقرار کند :آیا شما شخما بهتر از چهار سا قب هستید؟ یا بودجه بیشتر برا
آموزش فرزند شما تخمیصیافته؟ از سویی ،یز محمو سیاسی ممکن است بسته پیشانهاد
خودش را بر مبنا سیاستها محتافانه و رهبر با تجربه برا بیشینهساز ارزش اجتماعی
بدون استناد به شرایط شخمی رأ دهندگان منفرد یا گرایشها ناوعدوساتانه دیواران انتخاا
کند .همننین یز محمو سیاسی ممکن است برا جلوگیر از بدرفتار با فبارا ،مساتمر
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بویران ،مهاجران ،محیطزیست باهمنظاور اشااعه الزاماات ناوعدوساتانه در باین رأ دهنادگان
شک گرفته باشد.
الزم به ذکر است که انواع مختل ارزش میتواند بر اساس سیاستها فرد  ،برناماههاا
سیاسی ،خود نامزدها ،یا بهصورت کلی برندها سیاسی اعماا شاود .بارا مثاا در االیکاه
ز کارگر ممکن است برا بازار هدف خودش اید بیشینهساز ارزش اجتماعی را از فریاق
مدیریت برتر انتخا کند ،همزمان ممکن است بهصورت راهبرد سیاسات خااص خودشاان را
در کمپها پناهندگان بر اساس ارزش نوعدوستانه از را

مایت از بوق پناهندگان توس ه و

تروی دهد؛ بنابراین در فرایند مبادله ممکن اسات اناواع ارزشهاا از فریاق یاز از بارا
رأ دهندگان مختل مهیا شود ،اما ا زا باید توجه داشته باشاند کاه ارزشهاا متوااد باه
درجه اعتماد و ت هد ز لعمه میزند.
در فرایند خلق و مبادلاه ارزش ،باازیوران سیاسای نیااز باه در

ایان موضاوع دارناد کاه

رأ دهندگان چوونه ارزش را از فریق ماهیت تجربی مبادله رأ استخراج میکنناد؟ باازیوران
سیاسی چوونه میتوانند افمینان یابند که پشتیبانی و مایت از محمو سیاسی داکثر شد
است؟ بازیوران سیاسی باید بدانند که رأ دهندگان رضایت را از در ارتباا باودن باا مساا
ا زا سیاسی بهدست میآورند .این نهتنها برا اعوا

و

ز  ،بلکه برا رأ دهنادگان وفاادار

که هرگز نه عوو ز بود و نه قمد پیوستن به ز دارند ،درسات اسات؛ بناابراین ا ازا
سیاسی نیاز به ایجاد پیوستها عاففی برا برندها سیاسی یا مسا

سیاسی دارند .دونا و

تیلور ( )2014م تبدند آنها میتوانند این امر را با توس به خودپنادار رأ دهناد  ،تأکیاد بار
سازگار اعتبادات اید ولوژیز رأ دهند و ز و با تسهی خوداظهار رأ دهنادگان بارا
مثا من به محیطزیست مت هدم ،پس من یز رأ دهند سبز هستم ،انجام دهد ،اماا نکتاها
که دون و تیلور به آن نپرداختند ،این است که ا زا سیاسی چووناه بایاد باه ایان ساازگار
دست یابند؟
سازگار بین ز سیاسی و شهروندان از فریق جام هپذیر سیاسی شک میگیارد کاه
در مد مفهومی ارا هشد بهعنوان فرایند زیربنایی الوو آورد شد است .همانگونه کاه قبا از
این اشار شد ،جام هپذیر سیاسی شام یادگیر در مورد روابط اجتماعی ،ازجملاه قادرت و
موق یت یز ز در یز جام ه چندصدایی است .مفهوم جام هپذیر سیاسی چارچوبی برا
در

ریشهها جهتگیر ها سیاسی در میان بزرگساالن ،چه در مورد سیاست بهفور خاص

چه در مورد روابط بین گروهی در محیطها چندصادایی اسات ).(Sears & Brown, 2013: 63
باورها سیاسی در جام ه از را جام هپذیر سیاسی و بهوسیله کاارگزاران و نهادهاا جام اه
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پذیرکنند شک میگیرد که عمدتا بهصورت ف و نوهدار  ،تغییر و تحاو و خلاق فرهناگ
سیاسی انجام میپذیرد .ادبیات تحبیق عوام اصالی جام اهپاذیر سیاسای را والادین ،گارو
همتایان ،مدارس و رسانه م رفی میکند ) .(Kosi´c & Livi, 2012بر مبنا ایان دیادگا نباش
منف النها برا ا زا سیاسی در نظر گرفتهشد است .در صورتیکه ا ازا سیاسای کاه بار
اساس تفکرات بازاریابی رابعهمند شک میگیرند باید نبش ف االنها در شک دهی به اعتبادات
و فرهنگ سیاسی بازار هدفشان داشته باشند؛ بهویژ در مورد جام ه جوان جام هپذیر ف االنه
بسیار اهمیت دارد .عالیق سیاسی یز جوان و جستجو بارا م اانی مهام اسات؛ زیارا جواناان
شرکتکنندگان ف ا و نه دریافتکنندگان منف ا جام اهپاذیر سیاسای هساتند .نامزدهاا و
ا زا سیاسی نیاز به افمینان از این موضوع دارند که آنها میتوانند یز فرایناد مبادلاه آساان
بین خودشان و رأ دهندگان را تسهی کنند .مد مفهومی ارا هشد نشان میدهد که با پیوناد
یکپارچه دو فرایند جام هپذیر سیاسی و خلق ارزش در مد بازاریاابی یاز از  ،ناامزد یاا
جریان سیاسی این افمینان اص میشود .در واقاع ،دو فرایناد خلاق ارزش و جام اهپاذیر
سیاسی در قلب یز برنامه بازاریاابی باعاث ایجااد تماایزات آشاکار در ایاد هاا و محماوالت
سیاسی ز میشود و از این فریق پینیدگی فرایند تممیمگیر رأ دهندگان را کاهش می
دهد .از اینرو ،افمینان اص میشود که رأ دهندگان قادر باه اتخااذ یاز تمامیم سااد تار
هستند.
عالو بار ایان ،نامزدهاا و ا ازا سیاسای نیااز باه اداق کاردن ادرا

رأ دهنادگان از

خعرپذیر دارند .در غیر این صورت ،بازیوران سیاسی رقیب ممکن است ساعوح خعرپاذیر
ادرا شد رأ دهند را در رابعه با نامزد یا ز سیاسی باال ببرند و درنتیجاه ماانع آن شاوند
که رأ دهندگان بتوانند یز تممیم ساد اتخاذ کنند .تاداوم و ثباات از سیاسای و تحباق
وعد ها داد شد منجر به ایجاد اعتماد و ت هد ز به جام اه مایشاود و از ایان را  ،خعار
مبادله با این ز برا شهروندان کاهش مییابد .درصورتیکه این اعتماد و ت هد بین دو فرف
مبادله (بازیور سیاسی و رأ دهندگان) ایجاد نشود ،رأ دهندگان برا تغییر وضاع موجاود باه
دنبا تغییر میروند .از اینرو ،دلی بسیار از افراد برا رأ دادن به یز ز جدیاد صارفا
تمای برا تغییر است ،هرگونه تغییر .
درنهایت میتوان گفت بر اساس الوو بازاریابی سیاسی رابعهمند ،با ایجاد فرهنگ سیاسای
مشتر

و در

انواع مختل ارزش موجود در مبادله رأ دهندگان ،بازیوران سیاسی میتوانناد

بهفور راهبرد موق یت خود را تثبیت و توس ه دهند .همننین محموالت (تفکر و ایاد هاا)
خود را برا بیشینهساز ارزش رأ دهندگان و افمینان از مایتها انتخاباتی توس ه دهند.
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هنوامیکه یز سازمان سیاسی بر این اساس وارد فرایند خلق ارزش متباب باا شاهروندان مای
شود ،میتواند به وور بلندمدت در رأس هرم قدرت سیاسی در جام ها دموکراتیز امیادوار
باشد.
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