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  چکیده

 در این .وزه بازاریابی و سیاست انجام پذیرفته استتحقیق حاضر با رویکرد بین رشته اي در دو ح

خصوص متغیر مستقل تحقیق بازاریابی ویروسی، و متغیر وابسته این پژوهش موفقیت احزاب و کاندیداها 

بی ویروسی یکی بازاریا. در رقابت هاي انتخاباتی می باشد که کامال از حوزه سیاست استخراج شده است

به کمک فعاالن حوزه سیاست   راه حل هایی می تواند ارایهبی است که باتکنیک هاي نوین بازاریا از

ارایه  این تکنیک در ،افزایش دهد را آن یاثربخش تبلیغاتی میزان  هايضمن کاهش هزینه بیاید و

 بازاریابی ویروسی بر این پژوهش به بررسی تاثیر .مناسبی دارد مدي بسیارآکار ،هاي سیاسی نو مپیا

این تحقیق بازاریابی ویروسی به  در .هاي انتخاباتی پرداخته است رقابت در کاندیداها وموفقیت احزاب 

 پرسشنامه مشتمل بر استفاده از با کاندیداها موفقیت احزاب و بر شاخص ها تاثیر شاخصهایی تقسیم و

 روش جزو نظر از ردي وبهدف کار نظر از پژوهش حاضر . استگرفته بررسی قرار رسش مورد پ32
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  رقابت هاي انتخاباتی کاندیداها در موفقیت احزاب و ن بر آتاثیر بازاریابی ویروسی و ◊

◊ ١١٢        1390زمستان/ هفدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

 دانشجویان و .که به صورت میدانی انجام شده است نوع پیمایشی می باشد قیقات  توصیفی ازتح

 دکترا و کارشناسی ارشد مقاطع مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی در هاي علوم سیاسی و  رشتهانداتاس

م تحقیقات علو واحد تهران جنوب و تهران مرکز، تهران شمال، اسالمی واحد زادآواحدهاي دانشگاه  در

 روش نمونه ند وا گرفته شده نظر ماري درآبه عنوان جامعه  تدریس هستند که مشغول به تحصیل و

بازاریابی  استفاده از مثبت تاثیر  تحقیق، نتایج.بوده است نفر 352حجم نمونه  گیري تصادفی طبقه اي و

 با می رسد نظر لذا به .می کند دتایی یکدیگر البته متفاوت از را کاندیداها موفقیت احزاب و ویروسی بر

 راي مردم،آکسب  درآن کاهش تاثیرگذاري  کاندیداها و عنایت به افزایش هزینه هاي تبلیغاتی احزاب و

 اثربخشی  افزایشدر ایران انجام گرفته است می تواند در نتایج این تحقیق که براي نخستین بار

  .واقع شود جریان انتخابات موثر هاي سیاسی در پیام

   

  کلید واژگان

  .، رقابتهاي انتخاباتیشایعه سیاسی، بازاریابی دهان به دهان، بازاریابی ویروسی، بازاریابی سیاسی

  

  قدمهم

 از .دانش بازاریابی و سیاسـت دانـست       ظهور تئوري بازاریابی سیاسی را می توان در نتیجه تلفیق دو          

 و ایجاد منفعت بـراي گـروه هـاي سیاسـی          آنجایی که هدف اساسی بازاریابی سیاسی تسهیل امر مبادله        

که با کاربست بهره ورانه آنـان بازاریـابی    است، نظر  در این فرآیند ابزارها و رویکردهاي خاصی مد     ،است

انتخابـات  حـوزه   افزایش توان گروه هاي سیاسی در منازعـات سیاسـی بـه خـصوص در          سیاسی درصدد 

 آمیختـه ي بازاریـابی مناسـب را متناسـب بـا         ود،گروه هاي سیاسی متناسب بـا ایـدئولوژي خـ         . باشد می

از این رو میـزان مـشروعیت منـتج از انتخابـات در جوامـع             .بازارهاي سیاسی هدف خود شکل می دهند      

سیاسی مورد نظر  چگونگی تدوین آمیخته بازاریابی متناسب با بازار منوط به نحوه و مبتنی بر دموکراسی،

) 1(.مـی گـردد   آن اسـتفاده  مقبولیت گروه هاي سیاسـی از   در که به منظور تحریک ذهنیت جامعه     است

ملـت هـا و     آن معرف سطح آگاهی و بیـنش         مشارکت سیاسی مردم در جوامع مختلف صرفنظر از حدود        

بازاریابی سیاسـی عبارتـست از تـالش بـراي     ) 2(.ضامن حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است     



  

      

◊رقابت هاي انتخاباتی کاندیداها در موفقیت احزاب و ن بر آتاثیر بازاریابی ویروسی و     
 

                  ◊ ١١٣            1390زمستان/ دهمهفشماره / صی علوم سیاسیفصلنامه تخص                         

 به  )3(.حزب و یا یک گروه     و جامعه راي دهندگان نسبت به فرد،      حفظ یا تغییر طرز تفکر و برداشت رقبا         

، تجزیه و تحلیل هاي محیطـی بـا هـدف        حزب از تحقیقات بازار یا نظرسنجی      یا   ا استفاده کاندید  عبارتی

تولید و توسعه محصولی که به تحقق اهداف سازمانی و برآوردن نیازها و خواسته هاي راي دهندگان در                  

 بازاریـابی و  یـک بازاریـابی سیاسـی پیامـد برقـراري ارتبـاط نزد          ) 4(. کمک می کند   ،اازاي جذب راي آنه   

بازاریـابی   .سیاست است که عمال بازاریابی سیاسی محل تاثیر بازاریابی بر تمـام اجـزاي سیاسـت اسـت                 

بازاریـابی  : می توان گفت  در تعریفی دیگر   )5.(تري از رفتار سیاسی را ارائه می دهد        سیاسی تصویر کامل  

 هدف )6.(انتخاباتی اسی عبارت است از تمام مسایل مربوط به جایگاه یابی براي حزب و گروه در بازار    سی

که  می کنند استفاده احزاب سیاسی استراتژي هایی را اصلی یک حزب سیاسی موفقیت انتخاباتی است و

ـ  کنترل دولـت را   تا،انتخابات عمومی شود راي کافی درآ کسب  و به برنده شدن   منجر  .ه دسـت گیرنـد  ب

تکنیـک هـاي     اسـتفاده از     احزاب سیاسـی درصـدد     سیاستمدارن و  دموکراسی هاي دنیا،   اکثر بنابراین در 

 مزایاي انتخاب یا   و به راي دهندگان ربط دهند     خودشان را  تا تاکتیکی می باشند   بازاریابی استراتژیکی و  

جملـه احـزاب    از  نهادهـاي مـدرن      ،)1991( وسترومک کنا  طبق نظر  بر )7(.کسب کنند  را انتخاب مجدد 

بازاریـابی   .برنـد  بـودن بـه کـار      مـوثر  و به منظور سودمند   مفهوم بازاریابی را   تا سیاسی تالش می کنند   

تعریف بازاریابی توسط انجمن  اضافه شدن واژه ایده در با 1985سال  سیاسی مفهوم جدیدي است که در 

انتخابات  آراي مردم در بی سیاسی طراحی شده است تابازاریا)8.(دبه رسمیت شناخته ش زاریابی آمریکابا

 کـه بـا   تکنیک هاي نوین بازاریابی سیاسی مـی باشـد   بازاریابی ویروسی یکی از .دهد قرار تحت تاثیر  را

 لـذا  اثرات متمایزي داشته باشـند     می تواند  کشورها در محیط هاي مختلف موجود    و توجه به فرهنگ ها   

اثربخـشی پیـام هـاي       جهت دستیابی به حـداکثر     آن در  ره گیري بهینه از   این تکنیک به به    بررسی تاثیر 

ایـن تحقیـق مولفـه هـاي اصـلی بازاریـابی             در .رقابت هاي انتخاباتی کمک شایانی می کند       سیاسی در 

 بازاریابی دهان به دهـان  موبایل و شبکه هاي اجتماعی، ایمیل، وب سایت، ویروسی که شامل استفاده از    

 بـر  را یـک از آنهـا     هـر  بتوانیم میزان تاثیر   تا.شاخص هایی تعریف شده است     لفه نیز مو براي هر و   است

اهداف اصلی این تحقیق بررسی ارتبـاط   از .دهیم سی قراروریسنجش و  مورد کاندیداها موفقیت احزاب و  

 یـک و ابزارهاي این تکن استفاده مناسب از رقابت هاي انتخاباتی با بین به کارگیري بازاریابی ویروسی در     

 نتـایج آن   اهداف کاربردي تحقیق این است کـه از        از و می باشد  کاندیداها احزاب و  موفقیت آن بر  تاثیر



  

  رقابت هاي انتخاباتی کاندیداها در موفقیت احزاب و ن بر آتاثیر بازاریابی ویروسی و ◊

◊ ١١٤        1390زمستان/ هفدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

  .انتخاباتی استفاده کردات مبارز در کارگیري تکنیک هاي تبلیغاتی موثره ب کسب پیروزي با می توان در

تبلیغـات   وب سـایت در  ازاسـتفاده   تعیـین تـاثیر   بررسی و :این تحقیق به این شرح می باشداهداف  

تبلیغـات انتخابـاتی    ایمیـل در  اسـتفاده از  تعیین تـاثیر  بررسی و ؛کاندیداها موفقیت احزاب و  انتخاباتی بر 

تبلیغات انتخابـاتی   شبکه هاي اجتماعی در    استفاده از  تعیین تاثیر  بررسی و  ؛کاندیداها برموفقیت احزاب و  

 بلیغات انتخابـاتی بـر     ت در) پیامک (موبایل استفاده از  ین تاثیر تعی بررسی و  ؛کاندیداها موفقیت احزاب و   بر

تبلیغات انتخاباتی  بازاریابی دهان به دهان در استفاده از  تعیین تاثیر  بررسی و  ؛کاندیداها موفقیت احزاب و  

 توسـط احـزاب و     بازاریـابی ویروسـی    استفاده عملی از   می توان همچنین   ؛کاندیداها موفقیت احزاب و   بر

   .هدف آرمانی پژوهش برشمرد رقابت هاي انتخاباتی را در اهاکاندید

وب  ارتبـاط معنـاداري بـین اسـتفاده از        آیـا    :این تحقیق در پی پاسخ به این سواالت است        به عالوه   

 ارتباط معناداري بین اسـتفاده از     آیا   ؟دارد وجود کاندیداها موفقیت احزاب و   تبلیغات انتخاباتی و   سایت در 

 ارتباط معناداري بـین اسـتفاده از  آیا  ؟رددا وجود کاندیداها موفقیت احزاب و ات انتخاباتی وتبلیغ ایمیل در 

ارتبـاط معنـاداري   ؟ آیا دارد وجود کاندیداها موفقیت احزاب و تبلیغات انتخاباتی و شبکه هاي اجتماعی در   

ارتبـاط  ؟ آیا   دارد وجود اهاکاندید موفقیت احزاب و   تبلیغات انتخاباتی و   در) پیامک( موبایل بین استفاده از  

 وجود کاندیداها موفقیت احزاب و تبلیغات انتخاباتی و بازاریابی دهان به دهان در معناداري بین استفاده از  

  د؟دار

 نظـر  از و می گیـرد   قرار مدیریت بازاریابی علوم سیاسی و    حوزه   به لحاظ موضوعی در    تحقیق حاضر 

 به بررسی تاثیر  د  دار توجه به این که این تحقیق قصد       با .پیمایشی همبستگی می باشد    -توصیفی روش،

  حاضرپژوهشبنابراین د،  رقابت هاي انتخاباتی بپرداز    در کاندیداها موفقیت احزاب و   بازاریابی ویروسی بر  

 کـسب موفقیـت در  بـراي  بازاریابی ویروسی  استفاده از در آن می تواند انتظار این حیث که نتایج مورد    از

 . کـاربردي خواهـد بـود      ،به لحاظ هدف   ،رآیدبباتی به کمک فعاالن حوزه بازاریابی سیاسی        مبارزات انتخا 

    زمره مطالعات میدانی قـرار   در یک محیط واقعی انجام می شود،      آن جایی که این تحقیق در      همچنین از 

 در روش تجزیه و تحلیل اطالعات ابتدا از ضـریب پیرسـون و سـپس ضـریب همبـستگی در                     .می گیرد 

در خصوص معنـاداري متغیرهـا از       . ه است تاي درك روابط بین متغیرهاي تحقیق بهره برداري گردید        راس

 و در نهایت از آزمون رگرسیون چنـد متغیـره خطـی بـراي نمـایش روابـط میـان           ه استفاده شد  Tآزمون  



  

      

◊رقابت هاي انتخاباتی کاندیداها در موفقیت احزاب و ن بر آتاثیر بازاریابی ویروسی و     
 

                  ◊ ١١٥            1390زمستان/ دهمهفشماره / صی علوم سیاسیفصلنامه تخص                         

 وه   و در خاتمـه الگـوي رگرسـیون نیـز ارایـه گردیـد              همتغیرهاي مستقل و وابسته استفاده به عمل آمـد        

  . رگرسیون استفاده شده است ضریبهمچنین براي رتبه بندي شاخص هاي بازاریابی ویروسی از

 رشـته هـاي علـوم سیاسـی و     تاداناسـ  دانشجویان و ازعبارت است تحقیق حاضر در جامعه آماري

 تهـران مرکـز،    اسالمی واحدهاي تهران شـمال،     دانشگاه آزاد  که در  )گرایش بازاریابی ( مدیریت بازرگانی 

براي نمونـه گیـري در ایـن     .تدریس می باشد علوم تحقیقات مشغول به تحصیل و      واحد تهران جنوب و  

حجم جامعه آماري  به این که مقدار نظر . شده استروش نمونه گیري تصادفی طبقه اي استفاده ازمقاله 

اسـالمی   علوم سیاسی دانـشگاه هـاي منتخـب آزاد    دانشجویان دانشکده هاي مدیریت و    اساس تعداد  بر

توجـه   با . داده ایم  مورگان قرار  جدول کرجسی و  را  مبناي تعیین حجم نمونه      ،تهران مشخص است   شهر

 نمونـه بـر    حجـم  تعـداد  ،دانشجویان اسـت   و تاداناس از  نفر 3256 به این که حجم جامعه آماري شامل      

  قابـل اسـتفاده،    پرسشنامه 352 پرسشنامه، 400 توزیع که پس از   باشد می نفر 346 جدول مذکور  اساس

روش  تدوین ادبیـات موضـوع از      براي گردآوري و   ،این تحقیق  در .گرفت تحلیل قرار  مورد آوري و  جمع

همچـون   نـوع توصـیفی مـی باشـد،     از از آن جایی که پـژوهش حاضـر    .کتابخانه اي استفاده شده است    

 ن فرضـیات از   جهـت آزمـو    نظـر  مطالعات توصیفی مشابه براي جمـع آوري اطالعـات مـورد           بسیاري از 

 است چون جهت سـنجش تـاثیر    الزم به ذکر   .پرسش استفاده گردیده است    32 پرسشنامه اي مشتمل بر   

ایـن پرسـشنامه بـه     پرسشنامه استفاده شـده اسـت و       از کاندیداها موفقیت احزاب و   بازاریابی ویروسی بر  

بررسـی   مورد خبرگان امر  رنظ تکیه بر  روایی پرسشنامه با   ابتدا لذا .سنجش پنج خرده مقیاس می پردازد     

آن  از. روش آلفاي کرونباخ استفاده شده اسـت       پرسشنامه از  اعتبار برآورد  همچنین به منظور   ،گرفت قرار

 نوع نگرش سنج می باشد،     واقع از  در جایی که پرسشنامه تحقیق به صورت طیف لیکرت طراحی شده و          

جمـع آوري   پس از .آلفاي کرونباخ استضریب  به همین جهت مناسب ترین روش براي محاسبه اعتبار،        

جامعه  از نفر 30توزیع آن بین     و عدد 32 سواالت به  تحلیل تعداد  انجام اصالحات و   پرسشنامه ابتدایی و  

لـذا مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه            . می باشد  810 با آلفاي کرونباخ محاسبه شده برابر     نظر، آماري مورد 

یک  بررسی وضعیت هر طرف دیگر  از. می باشد  الزم برخوردار پایایی پژوهش    استفاده از  پرسشنامه مورد 

 ،سوال ها یک از حذف هر ،سنجش همسانی درونی سواالت نشان داد   سوال هاي پرسشنامه به منظور     از

بدین ترتیب مـی تـوان نتیجـه     .ضریب پایایی محاسبه شده نیست  در کاهش چشمگیر  موجب افزایش یا  



  

  رقابت هاي انتخاباتی کاندیداها در موفقیت احزاب و ن بر آتاثیر بازاریابی ویروسی و ◊

◊ ١١٦        1390زمستان/ هفدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

  .هستند همسانی درونی خوبی برخوردار ستفاده ازا گرفت که سوال هاي پرسشنامه مورد

  

  مبانی نظري پژوهش. 1

کارآمدترین شیوه پیاده سازي دموکراسی در جوامع امروز، انتخابات است که رقیبان حاضـر        بهترین و 

 بـسیاري از احـزاب و      هـاي اخیـر    سـال  در .در آن براي انتخاب شدن از هیچ تالشـی دریـغ نمـی کننـد              

 .عرصه انتخابات به استفاده از تکنیک هاي بازاریابی روي آورده اند         تی براي رقابت در   کاندیداهاي انتخابا 

 و تفکر طرز تالش براي حفظ یا تغییر     به همین سبب است که اصطالح بازاریابی سیاسی عبارت است از          

این  رواضح است که د    البته پر  .یک گروه  یا نسبت به فرد، حزب و    ) راي دهندگان ( جامعه و برداشت رقبا 

تـا   ترفندها، فنون و شیوه هاي اجرایـی آن آشـنا بـود            با گرفت و  نظر در اعتدال را  حد نوع بازاریابی باید  

ـ  ارا ،بتوان بهتر تواناییها و قابلیت هاي خود را به افرادي که نیازمند و خواهان آن شدند                بازاریـابی  . ه داد ی

یرمتعارف براي ایجاد دهـان بـه دهـان در          تکنیک هاي غ   آن از  استراتژي بازاریابی است که در     ویروسی

قدرت بازاریابی ویروسی در اعتبار حامل ویروس و همچنین بـه  )9(.مورد یک محصول استفاده می شود

ـ    ایـن فراینـد    .مایل بودن وي در به اشتراك گذاشتن پیام با دوستان و آشنایان نهفته اسـت               ه ارتبـاطی ب

 تعریـف ارایـه شـده از      در  ) 10(.می رسـد   ویروسی به بعد باال گرفتن آن     با و صورت خاص پویا می باشد    

یـک محـصول یـا     طرف انتشارات دانشگاه آکسفورد، بازاریابی ویروسی فرایندي است کـه درآن خریـدار   

ـ  .مزایاي آن سخن مـی گویـد       همسایگان در مورد   همکاران و  آشنایان، بین دوستان،  خدمت در  ویـژه  ه ب

 دلیلـی  ،آندر  زیـرا  این یک روش موثر اسـت،     .صورت نگرفته باشد   رسانه ها  تبلیغاتی از  زمانی که هنوز  

سه دلیل عمده بـراي تبـدیل شـدن       ) 11.( وجود دارد  خریدار رفتار انگیزه اي قوي در    تعامل و  براي ایجاد 

  :از  عبارتند در بازاریابیمهم اریابی ویروسی به عنوان یک ابزارزبا

استفاده از اینترنت و پایگاه هاي اطالعاتی موجـود    ی با روش هاي بازاریابی ویروس    :دادن هدف قرار . الف

  .ده دهیدر آن می تواند پیام تبلیغاتی را از یک راه بسیار موثر به گروه هدف ارا

 در عین ؛ وبازاریابی ویروسی تبلیغات دهان به دهان است از طریق پلت فرم دیجیتالی: قدرت پذیرش. ب

افراد به دنبـال مـشاوره بـراي خریـد محـصول یـا خـدمت و        که بسیاري از   می گیرد  حال زمانی صورت  

ـ  . خرید هستند گرفتن براي   تصمیم   ه این بدان معنی است که بسیاري از مردم از طریق دهان به دهـان ب
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  .خصوص پذیرش پیام هستنده ب دنبال جستجو کردن اطالعات و

دانست که اعتبار  ولی باید .تنداعتماد هس بی ه شده توسط شرکت ها یمشتریان به اطالعات ارا   : اعتماد. پ

 در پیشنهادهاي آشنایان خود   و مردم به توصیه ها    .حامل ویروس نهفته است    اعتبار بازاریابی ویروسی در  

دهـان بـه    : زا روسـی عبارتنـد   یبازاریـابی و   کلیدي ارتباط در   عناصر )12.(دارند یک تصمیم خوب اعتماد   

  )13(.قوي رابطه هاي ضعیف و؛ رهبري افکار؛ دهان

 از یـک  هـر  کـه بـراي    انـد  آورده مبارزات انتخاباتی به وجود    در جدیدي را  فصل ،رسانه هاي جدید  

 این احساس ایجـاد  براي نامزدها )14(.می آورند به وجود عالمت تجاري امکان فروش را   مانند کاندیداها

توسـط   یـز ن شـایعه هـا   .تصمیم گیري راي دهندگان تعیین کننده اسـت       شده است که مباحث جمعی در     

ویروسـی   هنگامی که شایعه اي نـسبتا      .می شود  توجه به ابزارهاي آن ایجاد     کمپین بازاریابی ویروسی با   

بـه  . به گسترش پیام سیاسی می انجامـد  آلوده کنند  روزنامه را  و رادیو تلویزیون، رسانه هاي جمعی مانند   

تـر کـه     روشهاي کـاربردي   .دویروسی عمل کر   یک پیکار  در» میزبان«عنوان  ه  چندین روش می توان ب    

. گیـري یـک وب سـایت اسـت        ایمیـل و پی    ،شـبکه هـاي اجتمـاعی     شـامل    کار برده می شـود،    ه  غالبا ب 

 نظـر  در نهایـت بایـد   در کار برده می شوند اغلب شامل تلفنهاي موبایل است و     ه  هایی که کمتر ب    میزبان

 چنـدان پیـدا    رتی دو فـضاي غیرمجـازي قـد       بـا جـاري شـدن در        شـدن  گرفت که این دهان به دهـان      

  :سه مرحله بیان کرد می توان در راي دهندگان را روي رفتار دهان به دهان بر  تاثیر)15(.کند می

راي  رفتـار  بـر  ایـن مرحلـه عوامـل مـوثر        در،  می باشـد   هدف اولیه آگاه کردن افراد     :مرحله آگاهی . الف

  . یام می باشدگیرنده پ ماهیت ارتباط مابین فرستنده و طراحی پیام و دهندگان،

 و ندا هدریافت ،در این مرحله دریافت کنندگان پیام، هدف اولیه پیام را که آگاه کردن بود            :مرحله عالقه . ب

  .توسعه می شوند مرحله وارد عالقه بیشتري داشته باشند آنها اگر

ن مرحلـه   کـه آنهـادرای    چرا .این مرحله تفاوت قابل توجه اي براي حوزه سیاست دارد          :تصمیم نهایی . پ

داشته باشیم که هدف نهایی در بازاریابی ویروسی تحـت           به یاد  باید .گیرندمی  کردن  تصمیم به انتخاب    

این تکنیک بازاریابی می تواند  .تاثیر قرار دادن درك راي دهندگان در مورد کاندیداي مورد نظر می باشد         

افـرادي کـه بـه سیاسـت عالقـه       یـا  سطح آموزشی پایین داشته باشد     راي دهندگان با   تاثیر کارآمدي بر  

 وفـاداري بـاالیی برخـوردار    از و توجه داشت افرادي که عقیده سیاسی پـایینی دارنـد       باید .چندانی ندارند 
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  )16.(کم انتخاب کنند اطالعات بسیار و محدود یک تصویر با را خود ممکن است نامزد نیستند

  

  تاریخچه بازاریابی سیاسی. 2

اولـین نمونـه ایـن    . اباتی قدمتی بسیار بیشتر از بازاریابی سیاسـی دارنـد          سیاسی و انتخ   1کمپین هاي 

 3»گائوس گراچوس« و بعد از وي     2»تیبریوس«کمپین هاي به دوران باستان و به زمانی برمی گردد که            

 کمپین سیاسی به معنـاي امـروزي      دو قرن پیش از میالد مسیح در رم براي حفظ موقعیت خود دست به             

اگر بازاریابی . محدود به کمپین هاي سیاسی و انتخاباتی نمی شود» دیده بازاریابی سیاسیپ«اما .  زدندآن

سیاسی را به کوهی از یخ تشبیه کنیم می توان گفت کمپین هاي انتخاباتی تنهـا قـسمت بیرونـی آن را              

ـ             «برخی پژوهشگران معتقدند    ) 17.(تشکیل می دهد   ه اولین بـار بازاریـابی سیاسـی در ادبیـات مربـوط ب

موضوع امکان به کارگیري بازاریـابی در کمپـین      و  ) 18(»مدیریت کمپین هاي انتخاباتی آمریکا دیده شد      

هاي سیاسی در ایاالت متحد تبدیل به موضوع مورد عالقه محققان غیر آمریکایی، از جمله پژوهشگران                

لوم سیاسی پیدایش مدون با این حال بعضی از پژوهشگران رشته هاي بازاریابی و ع. بریتانیایی نیز گردید

مباحث مربوط به بازاریابی سیاسی را به کشور انگلستان و سال هاي ابتدایی قـرن بیـستم محـدود مـی                     

استفاده آشکار از تکنیک هاي بازاریابی در سیاست که االن به آن بازاریابی سیاسی              «به عقیده آنها    . کنند

» سـاچی و سـاچی  « زمانی کـه شـرکت تبلیغـاتی     در بریتانیا بر می گردد، یعنی   1920می گویند به دهه     

از این زمان به بعد است که می توان گفت کـه  . چاپ کردرا » کارگرها کار نمی کنند«پوستري با عنوان  

ها افتاد و خیلی از بازاریاب ها کم کم پذیرفتند تعامل مستقیمی میان مفاهیم و                نا زب سربازاریابی سیاسی   

 شاهد اولین پوسـتر کالسـیک   1906انتخابات سال ) 19.(ه وجودآمده است  ابزارهاي بازاریابی و سیاست ب    

. منتـشر شـد  » آرزوها با حـزب کـارگر محقـق مـی شـود     «تبلیغاتی حزب کارگر بریتانیا بود که با عنوان        

 و ظهور تکنولوژي هاي ارتباطات انبوه موجب شـد نگـاه       1918افزایش بی سابقه راي دهندگان در سال        

تا قبل از این زمان کمپین هاي انتخاباتی عمـدتا          . ین هاي انتخاباتی اساسا تغییرکند    سیاستمداران به کمپ  

                                                          
1- Campaing 

Tiberius2- 
Gaius Gracchus3- 
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کـارت هـاي تبلیغـاتی، و ایـراد          قبیل مراجعه حضوري به راي دهنـدگان، انتـشار         قالب روش هایی از    در

، مالقات حـضوري    رچه تا سال هاي بین دو جنگ جهانی       اگ. سخنرانی هاي پرطمطراق شناخته می شود     

ندگان و نصب پوسترهاي تبلیغاتی و کارهایی از ایـن دسـت هنـوز بخـش مهمـی از کمپینهـاي               راي ده 

اما گذشت زمان نشان ) یا شاید کمپین ها تنها محدود به این کارها می شد،        (انتخاباتی به شمار می رفت      

تلویزیونی  -وداد توجه استراتژیست هاي احزاب بزرگ به ابزارهایی مانند فیلم، تبلیغات و برنامه هاي رادی 

وجـود مـی آمـد روز بـه روز بیـشتر            و فرصت هایی که در نتیجه استفاده از این ابزارهـا بـراي آنهـا بـه                  

  )20.(شد یم

  

  بازاریابی سیاسی در اینترنت. 3

اینترنت رسانه ي جدیدي است که امکانات صوتی، تصویري و نوشتاري را بـه طـور همزمـان و بـا                     

این ویژگی هاي جذاب و منحصر بـه فـرد اینترنـت،        .  فراهم می آورد   هزینه اي اندك براي کاربران خود     

خرید بنرهاي تبلیغـاتی در وب سـایت   .  تحولی شگرف در کمپین هاي انتخاباتی به وجود بیاورد    می تواند 

هاي پر بازدید، فرستادن ایمیل براي راي دهندگان، بهره گرفتن از نـرم افزارهـایی کـه امکـان دریافـت        

الین را به وجود می آورد و استفاده از وبالگ براي ارتباط آنالیـن بـا کـاربران و راي       کمک هاي مالی آن   

در حال حاضر اینترنت در بـسیاري       . دهندگان از جمله کاربردهاي اینترنت در دنیاي جدید انتخاباتی است         

 از  در این کشورها، سعی می شـود      . از کشورها جایگزین روش هاي ارتباطی سنتی و پر هزینه شده است           

عالوه بر این اسـتفاده     . این رسانه براي جذب آراي کسانی که تمایل براي راي دادن ندارند استفاده شود             

از اینترنت می تواند براي جامعه راي دهندگان نشانه به روز بودن کاندیـدا و عالمـت مـدرن بـودن و رد      

از ابزارهاي مهم ارتباطی در  مزیت هاي اینترنت، به عنوان یکی        1دالنی. افکار و روش هاي قدیمی باشد     

  :بازار سیاست را چنین بر می شمارد

اگر کسی به اینترنت دسترسی داشته باشد می تواند به راحتـی یـک وب سـایت                  2:آسانی و سهولت  . الف

نـش مـی توانـد      تنها کمبود وقت و نداشتن دا     . ازددرست کند یا کمپینی از نامه هاي الکترونیک راه بیاند         

                                                          

1- Ease 
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  .به دنیاي اینترنت باشدمانعی براي ورود 

یک سازمان یا فعال سیاسی می تواند اول صبح از محتواي قانون جدیدي که وضع شده بـا      1:سرعت. ب

گر مطلع شود تا زمـان صـرف چـاي           تا ظهر به صورت آنالین از اظهار نظرهاي گروه هاي دی           ،خبر شود 

تد و تـا قبـل از پایـان وقـت اداري     گاهی هزاران نامه الکترونیکی را براي سیاستمداران دیگر بفرسـ  عصر

د رقبا هم دقیقا دارند همین کارهـا      ن نباید فراموش ک   ها را تا مین کند و      ها و ژورنالیست  ر بالگر خوراك خب 

  .را انجام می دهند

این ویژگی نـه  .  اینترنت بیشتر از هر چیز دیگر دنیا را تحت پوشش قرار داده است          2:قابلیت دسترسی . پ

 بلکـه بـه کاندیـداها و        ،مکان دستیابی به یک صندوقچه اسرار اطالعـات را داده اسـت           تنها به بالگرها ا   

عمدتاً با توجه به مسایل مورد عالقه و نه محل سکونت، از هر جـاي دنیـا بـراي               ،  احزاب کمک می کند   

که  به کسانی گسترش دهد اینترنت می تواند کمپین هاي انتخاباتی را    . خود کمک مالی جمع آوري کنند     

.به حال آنها را ندیده اندتا 

این واقعیـت در  .  لینک دادن را می توان تکنولوژي و مزیت اساسی وب به شمار آورد            3:ارتباط متقابل . ت

مورد وب صدق می کند که از تعامل دو سویه و برقراري ارتباط میان ایده هـاي عمـومی بـراي قـدرت                       

  )21.(بخشیدن به جایگاه خود استفاده کرده است

  

   4ریابی دهان به دهانبازا. 4

یکی از ابزارهاي رایـج بازاریـابی و   . امروزه بازاریابی دهان به دهان در حال رشد بسیار سریعی  است         

تبلیغات که اثر بخشی آن در بازاریابی خدمات نیز به چشم می خورد، بازاریابی دهان به دهان مـی باشـد      

 مصرف کننده اطالعات بازاریابی مربـوط بـه   فعالیتی که در آن«: که به صورت هاي زیر تعریف می شود 

تالش سازمان در جهت تشویق، «و یا » محصوالت و خدمات را به مصرف کننده دیگري منتقل می کند      

                                                          

Speed1- 
Reach2- 

          Interconnections3- 
4- Word-of-mouth Marketing 



  

      

◊رقابت هاي انتخاباتی کاندیداها در موفقیت احزاب و ن بر آتاثیر بازاریابی ویروسی و     
 

                  ◊ ١٢١            1390زمستان/ دهمهفشماره / صی علوم سیاسیفصلنامه تخص                         

این نوع بازاریـابی از طریـق مـشتریان    » .تسهیل و گسترش ارتباطات بازاریابی در میان مصرف کنندگان    

بازاریابی دهان  . ر جهت وفادار ساختن مشتریان می طلبد      د وفادار صورت می پذیرد، لذا تالش سازمان را       

. به دهان نوعی از بازاریابی است که مردم را به بازگو کردن پیام بازاریابی شما به دیگران برمی انگیزانـد                

این موضوع پدیده تازه اي نیست و از قبل هم وجود داشته است و بازاریابان امروزي فقط یاد می گیرنـد                  

  )22.(ین تکنیک استفاده کنند، آن را وسعت ببخشند و در بهبود آن بکوشندکه چگونه از ا

  

  چرا توصیه دهان به دهان نیروي قدرتمندي دارد؟. الف

 یـک فـرد قابـل       هنگـام مـشورت بـا      علت این است که شخص در جستجوي آگاهی به چند روش،          

دهان به دهان به موارد زیر اشاره       مورد اسرار بازاریابی     کتاب خود در    در 1سیلورمن. می برد اطمینان سود   

  . می کند

ـ               موقـع  ه براي اینکه اطالعاتی که یک شخص از این راه به دست می آورد اکثر اوقـات مناسـب و ب

منبع مورد مشورت احتماالً آشناست، به زبان من صحبت می کند و قـادر اسـت موضـوعات مـورد       . است

خص پرسیده شود، افکار شکل گرفته شـده را تاییـد           امکان دارد سواالتی از این ش     . عالقه مرا نشان دهد   

هـیچ رسـانه    . کند یا تغییر دهد و هر زمانی را که نیاز داشته باشد براي اطالعات اضافی اختصاص دهـد                 

تبلیغاتی چنین آرایشی از مزیت هاي قوي را به مشتري عرضه نمی کند و آن دلیل اصـلی بـراي اینکـه                     

 دهان بـه دهـان در  ) 23. ( می باشد، خارق العاده اي در بازار دارد     چرا توصیه دهان به دهان چنین نیروي      

یک گفتگوي بی مرز بر تعداد نامحدودي از کاربران شـبکه بـه طـور بـالقوه اي اثـر مـی           «اینترنت مثل   

چون بازاریابی ویروسی، اینترنت و ایمیل را به عنوان وسیله هاي اصلی به کار می برد، توجه به                  » .گذارد

ر در فرایند دهان به دهان روي اینترنت و میزان تفـاوت آن نـسبت بـه ارتبـاط رو در روي         چگونگی  امو  

 در تحقیقات شان با نفوذ در شبکه هاي آنالین از طریـق             2سوبرامانی و راجاگوپاالن  . سنتی ضرورت دارد  

ـ                     ت و بازاریابی ویروسی، مزیت هاي احتمالی که کالم در یک محیط بـا بـه کـارگیري کـامپیوتر و اینترن

شبکه هاي اجتماعی آنالیـن،  « آنها دریافتند که    ،ایمیل بر شیوه هاي سنتی مکالمه دارد را بررسی کردند         

                                                          
1- Silverman 

Rajagopalan and Subramani -2 



  

  رقابت هاي انتخاباتی کاندیداها در موفقیت احزاب و ن بر آتاثیر بازاریابی ویروسی و ◊

◊ ١٢٢        1390زمستان/ هفدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

م براي محصوالت شـناخته  به طور فزاینده اي به عنوان یک منبع مهم اطالعاتی با نفوذ در فرایند تصمی    

)24(».شده است

  

فرآیند توصیه. ب

ثر بخشی پیشنهادات و تعداد توصیه هایی کـه در آینـده از         بررسی ها نشان دهنده آن است که بین ا        

ما می توانیم انتظار داشته باشیم که تعداد زیاد توصـیه           .  ارتباط وجود دارد   ،همان شخص ارایه خواهد شد    

بنابراین بازاریابان ویروسی   . هاي رد و بدل شده به طور کلی نشان دهنده اعتماد و نفوذ آن شخص باشد               

 اما یک چالش براي بازاریابان در ایـن راه ایـن       ،افرادي بپردازند که بسیار با نفوذ هستند      باید به شناسایی    

  )25.(است که چگونه می توان آنها را تشویق به انجام عمل دهان به دهان در شبکه هاي اجتماعی کرد

  

  مشارکت راي دهندگان در فرایند دهان به دهان .پ

عالم سیاست را بر حسب دخالت آنهـا در انتقـال پیـام              ربازاریابان بخش کسب وکار راي دهندگان د      

:تقسیم کرده اند

شدت متصله افراد ب) 1

بـه  . بزرگترین بخش از فرایند تفسیر و گسترش پیام را بـر عهـده دارنـد     این اقلیت فعال تولیدکننده،     

زاب سیاسـی   بنابراین جاي تعجب نیست که اح     . عبارتی این افراد را می توان رهبران فکري معرفی نمود         

باید در نظر داشت که رهبران فکري در        . با استفاده از این رهبران فکري به راه اندازي شایعه می پردازند           

در . شـمار مـی رونـد   ه  از افراد قابل اعتماد ب،میان افرادي که در سایت هاي شبکه اجتماعی حضور دارند 

اریکاتورهاي نامزدها به ایجاد تبلغیات دهان فضاي اینترنت می توان با استفاده از فیلم هاي خنده دار و ک         

این عمل کمک می کند که دوستان، همسایگان و آشنایان از وب سایت احزاب بازدید          . به دهان پرداخت  

. کنند

  افراد کمتر متصل) 2

به صورت کلی هـدف نهـایی تکنیـک         . اینها نماینده اکثریت کاربران فعال در فضاي اینترنت هستند        

 شدت بـه مـردم متـصل هـستند و    ه دهند که ب سی این است که افرادي را تحت تاثیر قراربازاریابی ویرو 



  

      

◊رقابت هاي انتخاباتی کاندیداها در موفقیت احزاب و ن بر آتاثیر بازاریابی ویروسی و     
 

                  ◊ ١٢٣            1390زمستان/ دهمهفشماره / صی علوم سیاسیفصلنامه تخص                         

نفوذ دهان به دهان باعـث مـی        . بین دوستان و آشنایان دارند     پیام هاي سیاسی در    انتشار نقش فعالی در  

ی ي در بازاریـاب درجـات مختلفـی از درگیـر   . شود که بسیاري از مردم اطالعات خود را به اشتراك گذارند    

 از راي دهنـدگان در نظـر    یک پایگاه بزرگ    اما ما می توانیم این تئوري را به عنوان         ویروسی وجود دارد،  

ـ                 ا سیاسـتمداران بـه اشـکال مختلـف         بگیریم که مایل به تبادل اطالعات و ایده هـاي خـود در رابطـه ب

  )26.(دنباش می

مرحله آگاهی ) 3

.  را باز کنند یا نهدریافت می کنند اینست که آن را   اولین تصمیم توسط کسانی که پست الکترونیکی      

 و در مورد محصول، یک فیلم را به منظـور آگـاه شـدن از محتـواي پیـام                    ؟کنند میآیا نظرات را مطالعه     

 در این مرحله عوامل موثر بر رفتار راي دهندگان، طراحی پیام و ماهیت ارتبـاط مـا                  ؟کنند یا نه   میتماشا  

نتایج مطالعات نشان دهنده آنست که بیشتر افراد به دیدن فـیلم هـاي              . بین فروشنده و گیرنده می باشد     

در ایـن   . خنده دار رغبت باالیی دارند و در شبکه هاي اجتماعی بیشترین تقاضا را از سوي کاربران دارند                

  .ستامرحله به نظر می رسد پذیرش راي دهندگان باال باشد چرا که هدف پیام فقط در حد اتصال 

القه مرحله ع) 4

در این  مرحله دریافت کنندگان پیام، هدف اولیه پیام را که آگاه کردن بـود را دریافتنـد و اگـر آنهـا                        

 آنها در صورت عالقمند بودن بـه دیـدار از وب      .عالقه بیشتري داشته باشند وارد مرحله توسعه می شوند        

باید . وزنامه ها می پردازندسایت احزاب و یا وبالگ هاي سیاستمداران یا مقاالت سیاسی در وب سایت ر             

به یاد داشته باشیم که راي دهندگان در صورتی که به سیاستمداران عالقمنـد باشـند بـه دنبـال کـسب                  

  .اطالعات در مورد آنها هستند

تصمیم نهایی) 5

چرا که آنها در این مرحله تصمیم به انجام . این مرحله تفاوت قابل توجه اي براي حوزه سیاست دارد      

باید به یاد داشته باشیم که هدف نهایی در بازاریابی ویروسی تحـت تـاثیر قـرار دادن             . دیرنگمی  انتخاب  

این تکنیک بازاریابی می تواند تاثیر کارآمدي       . درك راي دهندگان در مورد کاندیداي مورد نظر می باشد         

بایـد  . دانی ندارند بر راي دهندگان با سطح آموزشی پایین داشته باشد یا افرادي که به سیاست عالقه چن               

توجه داشت افرادي که عقیده سیاسی پایینی دارند و از وفاداري باالیی برخـوردار نیـستند ممکـن اسـت                    



  

  رقابت هاي انتخاباتی کاندیداها در موفقیت احزاب و ن بر آتاثیر بازاریابی ویروسی و ◊

◊ ١٢٤        1390زمستان/ هفدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

  .نامزد خود را با یک تصویر محدود و اطالعات بسیار کم انتخاب کنند

  

  بازاریابی ویروسی. 5

 بازاریـابی ویروسـی    به عبـارتی )27.(بازاریابی ویروسی عبارت است از شبکه پیشرفته دهان به دهان  

  .عامل بیماري زا به کمک یک سلول میزبان، پخش کننده و تکثیر دهنده است

  

  تاریخچه بازاریابی ویروسی . الف

 معرفی شده، هنگامی که او بـه توصـیف          1اپروسیله تایم در  ه   ب 1996واژه بازاریابی ویروسی در سال      

س پست الکترونیکی رایگان می پرداخت که در آن زمان،          میل ارایه دهنده سروی    استراتژي بازاریابی هات  

با این پیام در ضـمیمه هـر ایمیـل خروجـی     . هات میل در تبلیغات خود از این استراتژي استفاده می کرد    

  .میل در وب سایت آن دریافت کنید هات و ایمیل رایگان از» مشخصاتتان را وارد کنید«

  

  میزبانهاي ویروسی. ب

روشهاي کاربردي تر . یک پیکار ویروسی عمل کرد در» میزبان«ان به عنوان به چندین روش می تو

میزبانهایی . که غالباً به کار برده می شود، شبکه هاي اجتماعی و ایمیل و پی گیري یک وب سایت است 

که کمتر به کار برده می شوند اغلب شامل تلفنهاي موبایل است و در نهایت باید در نظر گرفت که ایـن            

.ه دهان با جاري شدن در فضاي غیر مجازي قدرتی دو چندان پیدا می کنددهان ب

  

  بازاریابی ویروسی در سیاست. پ

 اولـین  ، در ایاالت متحده آمریکـا 60با ظهور رسانه هاي جمعی در دهه   از بازاریابی ویروسی    استفاده  

بـراي بـسیاري از   بـه   هـا  و رساندن این ایدههاي خود   ن و سیاستمداران در پراکندن ایده     بار براي بازاریابا  

 گیرندگان پیام عمل می کند و در نتیجه   نتحت فشار قرار داد    این روش با  با این وجود    . مردم ممکن شد  

                                                          

  Time Draper-1 



  

      

◊رقابت هاي انتخاباتی کاندیداها در موفقیت احزاب و ن بر آتاثیر بازاریابی ویروسی و     
 

                  ◊ ١٢٥            1390زمستان/ دهمهفشماره / صی علوم سیاسیفصلنامه تخص                         

عـالوه بـر   .  مورد هدف قرار گرفت و به یک روش غیرکارآمد تبدیل شد           ها با عدم پذیرش در بین گیرنده     

 کـه روش   ویژه اي افزایش قابل توجهی داشـت این هزینه استفاده از این کانال ها در ارتباطات به شکل    

 با ظهور فـن آوري هـاي جدیـد          90در دهه   ) 28.(داخش هزینه هاي کمپین را نشان می د       ر ب نامناسب د 

 بازاریابـان و پـس از آن   .ترش پیام هاي بازاریابی پدید آمـد ارتباطی و اطالعاتی کانال هاي جدید در گس    

وي سیاستمداران به تدریج درك کردند و عالقمند شدند که به یک رسـانه بـا تمرکـز بیـشتر ارتبـاطی ر              

طبـق تعریـف ارایـه شـده از         . در بخش کسب و کار ما ظهور بازریابی ویروسی را شـاهد بـودیم             . بیاورند

، بازاریابی ویروسی عبارت است از فراینـدي کـه در آن خریـدار یـک     )2006(انتشارات دانشگاه آکسفورد    

. سخن می گوید  محصول یا خدمت در بین دوستان، آشنایان، همکاران و همسایگان در مورد مزایاي آن               

تنهـا بـا   . خدمات ایمیل رایگان هات میل یکی از نمونه هاي موفقیت آمیـز از بازاریـابی ویروسـی اسـت       

 که یـک     ماه اول توسط هات میل جذب شد       18 میلیون مشترك در     12 دالري   50000استفاده از بودجه    

فرستاده شده که به تایید غیـر  این موفقیت را می توان به ایمیل رایگان و تبلیغات        . سابقه بی نظیري بود   

در واقع مشترك این سرویس تنها می تواند با ارسال پیام . مستقیم شخص فرستنده رسیده مرتبط دانست

بازاریابان می توانند فراینـد خریـد       ) 29.(تبلیغاتی ویژه که ضمیمه ایمیل شده اقدام به تبلیغ سرویس کند          

 آن در بین دوستان، خانواده، همسایه هـا تحـت تـاثیر    یک محصول یا خدمت را با بررسی مزایا و معایب       

بازاریابان به مزایاي استفاده ابزاري از خویشاوندان در جهت رسیدن به گیرنده هدف پی بـرده                . قرار دهند 

ادبیـات  ) 30.(اند که مزیت آن بهره وري باال و کاهش هزینه ها نسبت به رسانه هاي سـنتی مـی باشـد            

چنـد  حـال حاضـر تنهـا       در   .ي بسیاري براي استفاده کردن نشان می دهـد        بازاریابی ویروسی فرصت ها   

زیرا ایـن یـک پدیـده جدیـد در          . در رابطه با بازاریابی ویروسی براي مبارزات انتخاباتی وجود دارد         نظریه  

 نامزدهـا از پوشـش رسـانه بهـره          2007 در سـال     در مبارزات انتخاباتی فرانـسه    . زمینه سیاست می باشد   

در ادامه، مبارزات انتخاباتی از سوي برخی افراد به شدت تحت تاثیر قرار گرفـت و              . برداري زیادي کردند  

یک تصویر خوب از این پدیده شایعات سیاسی ایجاد شده بود کـه در              . باعث گسترش آن به اینترنت شد     

.  در حومـه پـاریس از همـه مهمتـر بـود            2005باره شورش پاییز    بین این شایعات سخنرانی سارکوزي در     

خاصی ر علیه اش   وزیر امور داخلی بود ادعا کرد که عزم راسخی براي اقدام ب            2005سارکوزي که در سال     

او در سخنرانی خود در رابطه با جوانانی که ایجـاد نـاامنی کـرده               . امنی کرده اند دارد   که در حومه شهر نا    



  

  رقابت هاي انتخاباتی کاندیداها در موفقیت احزاب و ن بر آتاثیر بازاریابی ویروسی و ◊

◊ ١٢٦        1390زمستان/ هفدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

رکیک استفاده کرد و به ساکنان قول داد که با این جوانان با خـشونت ملمـوس برخـورد           بودند از کلمات    

استفاده از بازاریابی ویروسی روشی بود که حزب سارکوزي با پوشـش رسـانه مناسـب از آن                  . خواهد کرد 

این عمل باعث شد که سارکوزي در مرکـز مباحثـات   . بهره برداري کرد و محبوبیت زیادي به دست آورد    

  . سی آن وقت فرانسه قرار گیردسیا

  

  تبلیغات جدید جایگزینی کارآمد. ت

توضیح می دهند که امروزه بازاریابان بایـد بـراي مقابلـه بـا افـزایش مقاومـت         لسکاوس و همکاران  

تلویزیون یا آگهی روزنامه تـالش مـضاعفی داشـته      : مصرف کنندگان به شکل هاي سنتی تبلیغات مانند       

 تلویزیونیهاي   به نمایش اطالعات سیاسی از کانال     ان به طور فزاینده اي نسبت        رفتار راي دهندگ   .باشند

این تغییر نگرش در رفتار راي دهندگان . تغییر کرده و آنها به این کانال ها با شک و تردید نگاه می کنند   

نامزدهـا بـه    شکل دادن به تـصویر      می تواند سیاستمداران را برانگیزاند که آنها روش خود را در سیاست             

 هاي تبلیغاتی از طرف بازاریـابی ویروسـی در   آگهی تجدید نظر در. شکل باور کردنی و مناسب تغییردهند     

اسـی کـارآیی    زیر عناصري که در بازایابی ویروسی براي تبلیغـات سی         در  .  است این عرصه صورت گرفته   

  :شوند دارند، توضیح داده می

  هدف گیري) 1

درسـت بـر   . ارسـال مـی کنـد   بازاریابی ویروسی تبلیغات را به شکل هدفمند و تنها براي بازار هدف            

  . ارسال می کنند، پیام را به صورت انبوه براي همه افراد در دسترسعکس شیوه هاي سنتی تبلیغات که

  قدرت پذیرش)  2

با این حال بسیاري از آنها مایـل        . فقط تعداد کمی از افراد به دنبال دریافت پیام هاي سیاسی هستند           

. ستنده یا تماشاي یک فیلم ویدئویی که از دوستان و خویشاوندان دریافت کرده اند     به باز کردن ایمیل و    

 پیام هایی که از خویشاوندان دریافت هیژ وبه، پذیرش پیام سیاسی در میان رأي دهندگان نسبتاً باال است

 در یک مطالعه موردي کـه در فرانـسه   . زمانی که آن پیام با ویژگی هاي افراد متناسب باشد     در،  می شود 

در مورد شورش پاییز    صورت گرفته نتایج حاکی از آن است که در کمپینی که در ارسال و دریافت ایمیل                 

 فعال بود نیمی از افراد مورد نظر ایمیل سیاسی خود را باز کردند و ایمیـل ارسـالی بـه آنهـا مـورد         2005



  

      

◊رقابت هاي انتخاباتی کاندیداها در موفقیت احزاب و ن بر آتاثیر بازاریابی ویروسی و     
 

                  ◊ ١٢٧            1390زمستان/ دهمهفشماره / صی علوم سیاسیفصلنامه تخص                         

  . درصد بود30بازدید قرار گرفت در صورتی که این عمل براي پیام هاي تبلیغات تجاري در حدود 

  اعتماد ) 3

سـتمداران دارنـد کـه نهایتـاً تبـدیل بـه        سیاراي دهندگان به طورکلی اعتماد محدودي به سخنرانی       

راي دهندگان همواره به پیام هاي ارسال شـده از طـرف   . پذیرش کمتر اخبار رسانه هاي جمعی می شود   

بازاریابی ویروسی به معناي واقعی بر ایـن بـی اعتمـادي غلبـه              . آشنایان اعتماد بیشتري دارند    دوستان و 

طالعاتی در نزد افراد جوان در زمینه سیاست که قابلیت اعتمـاد   اینترنت به عنوان یک منبع ا     . کرد خواهد

  .داشته باشد تبدیل شده است

  عوامل موفقیت در پیکارهاي ویروسی) 4

دادي از عـواملی در نظـر       براي اینکه موفقیت بالقوه یک پیکار بازاریابی ویروسی افزایش یابد باید تع           

بازاریابی ویروسـی بـه درك بـسیار کـاملی از           : ان کرد گونه بی   که این عوامل را می توان این       گرفته شود 

دریافت کنندگان اولیه باید به دقت انتخاب . سلیقه هاي مخاطب مورد نظر و محیط احتمالی آنها نیاز دارد

بنابراین این افـراد  . شوند زیرا آنها کل فرایند ویروسی را با رد و بدل کردن پیام به دیگران آغاز می کنند                

قـدرت تاثیرگـذاري روي   ( تاثیر گـذار    ،)به شبکه هاي اجتماعی بزرگ    داشتن  ثال دسترسی   م(باید مردمی   

هر کدام باید موضوع با     . دوراندیشی در طرح پیام، مورد نیاز است      . و معرف بازار مورد نظر باشند     ) دیگران

 از این رو مصلحت است که آزمایشهایی قبل از شروع پیکار        . وضوح و ساده به اطالع برساند     ه  ارزشی را ب  

انجام شود چون در اکثر پیکارها محرکهایی ارایه می شود بازاریابان مجبور به بررسی میـزان تـاثیر ایـن                    

. محرکها روي نتایج نهایی هستند، خصوصاً وقتی مربوط به اعتبار  بازاریاب و موضوع پیام ناخواسته است 

یکار شرکت نمایند موضـوع بـسیار   اینکه مشتریان به سهولت بتوانند پیام را به دیگران ارسال کنند و در پ 

موضوعات محرمانه باید با دقت به اطالع رسانده شود و مردمی که مطلع می شـوند،               . مهم دیگري است  

به عالوه بازاریابان نیاز دارند . آدرسهاي ایمیل یا اطالعات دیگر شخصی را بدون اجازه قبلی به کار نبرند            

 بسیار مفصل بازاریابی ترکیب شده است و همچنین بـراي      تا مطمئن شوندکه پیکار ویروسی با استراتژي      

تداوم تصویر مارك در سراسـر     .  باید سخت کوشش کنند    ،یکپارچگی اجتماعی بخشهاي آنالین و آفالین     

کـانیزم  در نهایـت م . قدر که فعالیت هاي ارتباطی دیگر مهم هـستند      سزایی دارد همان  ه  پیکار، اهمیت ب  

  )31.(یابان قادر به پی گیري و تحلیل نتایج پیکار باشندو بازار هاي کنترلی باید وضع شوند



  

  رقابت هاي انتخاباتی کاندیداها در موفقیت احزاب و ن بر آتاثیر بازاریابی ویروسی و ◊

◊ ١٢٨        1390زمستان/ هفدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

  پیاده سازي بازاریابی ویروسی در سیاست ) 5

کـه بـراي هـر یـک از        رسانه هاي جدید فصل جدیدي را در مبارزات انتخاباتی به وجـود آورده انـد                

ـ           دیـد  از طریـق کانـال هـاي ج       . وجـود مـی آورنـد     ه  کاندیداها مانند عالمت تجاري امکـان فـروش را ب

جملـه فتوشـاپ بـراي دموکراسـی        . که بخشی از فرهنگ عامـه را بـسازند         سیاستمداران سعی می کنند   

 .فراهم می کنند امکان تحت تاثیر قرار دادن تصویر رهبران سیاسی را. بهترین واژه براي این پدیده است

هدیـدهاي مـرتبط بـا    بنابراین سیاستمداران و بازاریابان مبارزات انتخاباتی توجه بیشتري بـه فرصـتها و ت   

 انگلـیس نـشان   2001نظرسـنجی مـوري در انتخابـات سـال      .ه شکل گیري نام تجاري جدید دارند نحو

از سیاست هاي احزاب  بر رفتـار راي دهنـدگان تـاثیر گذاشـته      دهنده آن است که تصویر رهبران بیشتر     

 موقعیـت  ،جهت توسعه روابط خود با راي دهنـدگان  درباید  احزاب سیاسی    عالوه بر طبق نتایج   ه   ب .است

این مورد ویژه اي است که با توجه به یک محیط رسانه             .ر اطراف یک رهبر محبوب پدید آورند      خود را د  

 آشـکارا بـه   سیاستمدار باید نشان دهد کـه . متمرکز شده است اي به طور فزاینده در شخصیت یک رهبر    

 نامزدهـا مظهـر   ،تموفقیت در شناسایی و ترفیع، مفهوم نمادین سیاست اس  .  افکار عمومی حساس است   

در ذهن راي دهندگان مـی   نام تجاري یک حزب شده اندکه این مستلزم ایجاد ویژگی هاي متمایز رهبر          

هاي نمـادین ارتبـاط برقـرار        سیاستمداران تالش می کنند تا بین صفات شخصیتی خود و سیاست          . باشد

 یا وقتی کـه   و معتبرتر هستند  ،دهند تی عزم خود را براي کاري نشان می       به عنوان مثال نامزدها وق    . کنند

ا براي راي دهندگانـدگان فـراهم   در بین نامزدهاي دیگر ر شجاعانه قولی می دهند امکان تشخیص خود  

  )32.(دنکن می

  

بازاریابی ویروسی چگونه انواع جدیدي از پیام هاي سیاسی را به صورت کارامد ارایه مـی                . 6

  دهد؟

دنبال ابزارهـاي ارایـه شـده       ه  ب سیاستمداران   ،که نفوذ رسانه هاي سنتی کمتر شده است        همان طور 

 تکنیک هاي مختلفی دارد که بـه  ،این کانال رو به رشد. اینترنتی جدید براي استفاده در ارتباطات هستند   

ي دهنـدگان بـه شـکل غیـر آشـکار      کارکنان کمپین هاي تبلیغاتی اجازه می دهد به وسـیله آنهـا بـه را             

  .دسترسی داشته باشند
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 سیاسی به راي دهندگان استفاده می شود و در وب        مبارزات پست الکترونیکی براي ارسال پیام هاي      

هـدف  : این ابزارهـا سـه مزیـت دارنـد    . دهند احزاب اطالعات خود در مورد نامزدها را ارایه می        ها،  سایت

در واقـع   .  امروزه وبالگها نیز کانال ضروري براي نامزدها هستند        .قراردادن، پذیرش باال، کم هزینه بودن     

پخش فیلم هاي   . د یک تصویر بسیار صمیمی براي راي دهندگان می شود         این رابط جذاب منجر به ایجا     

بـین مـردم بـدون در نظـر      سخنرانی سیاستمداران یکی دیگر از اینها است که به معناي ایجاد عالقه در       

شهروندان در حال حاضر قادر به تماشا، سـهیم شـدن و اظهـار نظـر در              . گرفتن منافع شخصی می باشد    

 این نـوع    می افتند و  ، سیاستمداران به فکر تعامل      ین تکنولوژي ااز طریق   . دفیلم هاي آنالین هستن   مورد  

پیامها، در دسترسی به دسته اي از راي دهندگان کارآمد هستند، براي نامزدها این احـساس ایجـاد شـده        

شایعه ها نیـز توسـط کمپـین    . است که مباحث جمعی در تصمیم گیري راي دهندگان تعیین کننده است      

مطالعـات صـورت گرفتـه در رابطـه بـا        . یروسی با توجه به ابزارهاي گفته شده ایجاد می شود         بازاریابی و 

نـشان دهنـده آن اسـت کـه کمپـین انتخابـاتی              از   2007ابی ویروسی در سیاست در سـال        کاربرد بازاری 

در حومـه پـاریس بهـره     در رابطه بـا شـورش پـاییز    2005 حوادث سال ، از2007سارکوزي در انتخابات    

شـجاع و صـبور در بـین     و این مبارزه انتخاباتی از سارکوزي یک چهره تسرداري بسیار مناسبی کرده ا  ب

  .رده استکمردم ارایه داده است و در ارایه پیام هاي جدید بسیار کارآمدتر از سایر تکنیک ها عمل 

  

یاسـی در  چگونه کارکنان مبارزات انتخاباتی از بازاریابی ویروسی براي ایجـاد شـایعه س      . الف

  برند یک نامزد استفاده می کنند؟ ترویج موفقیت آمیز

مطالعات صورت گرفته در فرانسه حاکی از آن است که سارکوزي از طریق بـه کـارگیري شـایعه در                    

 ،اول کارکنان کمپین وي   .  کرده است  رابطه با برخی مسایل سیاسی در برند سازي موفقیت بزرگی کسب          

 سـپس آنهـا از پـست        ،یوتیوب و شبکه هاي اجتماعی پخـش کردنـد        فیلمهاي سخنرانی وي را بر روي       

 الکترونیکی استفاده کردند و از موتور جستجوگر گوگل براي ایجاد دهان به دهان در بین افکـار عمـومی     

 رسانه هاي جمعی مثل تلویزیون، رادیو و روزنامـه          ،اي نسبتا ویروسی  ه هنگامی که شایعه  . استفاده کردند 

طبقه  2005هدف نهایی از پیام هاي سیاسی در سال         . رش پیام سیاسی می انجامند    را آلوده کنند به گست    

در واقع این بخش از مـردم  . کارگر و مردم بازنشسته بودند که حزب سارکوزي آنها را هدف قرار داده بود       



  

  رقابت هاي انتخاباتی کاندیداها در موفقیت احزاب و ن بر آتاثیر بازاریابی ویروسی و ◊
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 .نشان می دادند را  مسایل، به ویژه ناامنی نگرانی خودر موردد در انتخابات بودند که   یک نیروي قدرتمند  

بنـابراین  . سـال شـد    25تـا    15 ترویج بیشتر شـایعه در بـین جوانـان        تفاده از اینترنت باعث      اس عالوهه  ب

  حـس  استراتژي ارتباطی سارکوزي استفاده از قدرت بازاریابی ویروسی بوده آنها ابتدا تصاویر شورشـها و              

طریق رسانه هاي سنتی مانند تلویزیون نـشان دادنـد و        ناامنی هاي حومه پاریس را به صورت پررنگ از        

سـپس بعـد از آن فـیلم سـخنرانی     . را در بین مردم به ویژه قشر کارگر و بازنشسته ایجـاد کردنـد        ناامنی  

سـارکوزي در  .  این کار چندین بار اتفاق افتاد    و سارکوزي را که در آن زمان وزیر داخلی بود پخش کردند          

 در نتیجـه    .سخنرانی خود در حومه پاریس قول داد که با این مخالن امنیت به شدت برخورد خواهد کرد                

این عملیات فیلم سخنرانی سارکوزي بـه صـورت آنالیـن در فـضاي مجـازي پخـش شـد و محبوبیـت           

  .سارکوزي به عنوان فردي شجاع و جسور افزایش چشمگیري پیدا کرد

  

  تجزیه و تحلیل کمی

در این بخش ابتدا ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر وابسته موفقیت احزاب و کاندیداها در رقابت    

و بازاریـابی   ) پیامک(ي انتخاباتی و پنج متغیر مستقل وب سایت، ایمیل، شبکه هاي اجتماعی، موبایل              ها

پس از آن با استفاده از آزمون معناداري ضریب همبستگی ایـن روابـط    دهان به دهان را محاسبه کرده و 

ی و بـه روش حـداقل   را مورد آزمون قرار داده و سرانجام با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره خطـ               

مربعات خطا، بهترین معادله رابطه بین متغیر وابسته و متغیرهـاي مـستقل را بـه دسـت خـواهیم آورد و                      

همچنین مشخص خواهیم کرد که از عوامل موثر بر متغیر وابسته کدام یک بیشترین تـاثیر را بـر متغیـر              

 مقـدار   1با توجه به جدول شـماره       . نیمک وابسته داشته و ترتیب تاثیر آنها بر متغیر وابسته را مشخص می           

 درصـد تغییـرات در موفقیـت احـزاب و کاندیـداها در             51,5دهد کـه    ضریب تعیین تعدیل شده نشان می     

وب سایت، استفاده از ایمیـل، بـه کـارگیري شـبکه هـاي اجتمـاعی،                 هاي انتخاباتی به استفاده از    رقابت

  .باشدرقابت هاي انتخاباتی مربوط می بی دهان به دهان درو استفاده از بازاریا) پیامک(استفاده از موبایل 
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  نس تعدیلی در رگرسیون همزمانن شده و واریای ضرایب همبستگی چندگانه، واریانس تبی-1جدول

ضریب همبستگی مدل

R چندگانه
  ضریب تعیین

R2

ضریب تعیین 

  Rتعدیل شده

خطاي استاندارد 

  تخمین

515/059868/0  722/0522/0بازاریابی ویروسی

  

 بر اساس نتـایج بـه دسـت    پرداختیم کهداري رگرسیون خطیا به بررسی معن همچنان ،1جدول  در

ست بنابراین  اکوچکتر) خطاي آزمون (0,05از  ،)P-value=0.000(داري ا آمده چون کمترین سطح معن 

رهـاي مـستقل بـه     ضـرایب متغی 2 حال در جدول شـماره      .است  دار ا رگرسیون خطی معن   0,95در سطح   

  .نمایش داده می شوندt استاندارد نشده با استفاده از آزمون ترتیب ضرایب استاندارد شده و

tمبناي آماره  نشده بر استاندارد شده و ضرایب استاندارد -  2جدول

  

  ضرایب متغیرهاي مستقل به ترتیب ضرایب استاندارد شده و استاندارد نشده با اسـتفاده                2در جدول   

  استاندارد نشدهضرایب

  

استانداردضرایب

  شده

  مدل

B خطاي

  استاندارد
Beta

t کمترین

سطح معنی

داري

  000/0  971/8  -  153/0  374/1مقدارثابت  1

  000/0  -926/3  -291/0  071/0  -277/0  وب سایت  2

  022/0  293/2  134/0  056/0  129/0ایمیل  3

  034/0  -130/2  -137/0  058/0  -123/0شبکه اجتماعی  4

  395/0  -852/0  -062/0  064/0  -054/0  )پیامک( موبایل  5

بازاریابی دهان به   6

دهان

906/0  050/0  880/0  218/18  000/0  
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 با توجه به ستون معنی داري ارتباط بین متغیرهاي موجود تمام ضرایب     ، نمایش داده می شود    tاز آزمون   

راین متغیرهـاي مـستقل   ببنـا . دار اسـت  درصـد معنـا  5 سـطح معنـاداري     ردر مدل به جز متغیر موبایل د      

بازاریابی دهان به دهان، وب سایت، شبکه هاي اجتماعی و ایمیل به ترتیب از بیشترین تا کمترین تـاثیر         

با توجه به نتایج به . بر پیروزي احزاب و کاندیداها در رقابت هاي انتخاباتی را به خود اختصاص می دهند      

 و بـا   درصد بزرگتر اسـت 5 ي متغیر مستقل استفاده از موبایل ازدست آمده فقط کمترین سطح معنی دار 

بنابراین الگوي رگرسیونی انتخاب    . توجه به سطح معناداري این متغیر وارد الگوي رگرسیونی نخواهد شد          

  .شده به صورت زیر می باشد و روابط بین متغیرهاي مستقل و وابسته را نشان می دهد

   :رگرسیونی به صورت زیر به دست می آید مقادیر ضرایب با توجه به نتایج به دست آمده

Y=1.347+-0.277X) وب سایت(+0.129 X)ایمیل (+-0.123 X)0.906+)شبکه اجتماعیX
  )بازاریابی دهان به دهان(  
  

 گیرينتیجه

 بنـابراین  .اساس اعتماد اسـت     بلکه بر  ،بازاریابی سیاسی نوعی از بازاریابی است که براي سود نیست         

چگونگی تلفیق بازاریابی و سیاست یکی از موضوعاتی است کـه           . ن سیاسی باید قابل اعتماد باشند     رهبرا

در ایـن تحقیـق بـه    . امروزه در بین محققین و عالقه مندان به این دو حوزه مورد توجه قرارگرفته اسـت         

ن تحقیق بسیار قابل    آنچه در ای  . در مبارزات انتخاباتی پرداخته شد    چگونگی استفاده از بازاریابی ویروسی      

توجه می باشد این است که بازاریابی دهان  به دهان بیشترین انتخـاب را در بـین افـراد جامعـه آمـاري                 

نفـوذ  .  دلیل این امر آن است که آنها به توصیه هاي آشنایان خود اهمیت زیادي مـی دهنـد       ،داشته است 

درجـات  .  بـه اشـتراك  مـی گذارنـد         دهان به دهان باعث می شود که بسیاري از مردم اطالعات خود را            

 اما می توان این تئـوري را بـه عنـوان یـک پایگـاه      ،مختلفی از درگیري در بازاریابی ویروسی وجود دارد     

بزرگی از راي دهندگان در نظر بگیریم که مایل بـه تبـادل اطالعـات و ایـده هـاي خـود در رابطـه بـا                           

ز تجزیه و تحلیل داده هـا حـاکی از تاییـد تمـام      نتایج حاصل ا.سیاستمداران به اشکال مختلف می باشد   

  متغیر مـستقل بـر  5دست امده حاکی از آن است که تمامی ه اطالعات ب . فرضیه هاي پژوهش می باشد    
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متغیر وابسته تاثیرگذار است و در معادله رگرسیون تنها متغیر موبایل وارد مـدل نـشده اسـت کـه نـشان                 

 با توجه به نتایج     . از قابلیت ورود به مدل برخوردار نیست        درصد 5دهنده آن است که این متغیر در سطح         

این تحقیق براي موفقیت کاندیداها و احزاب در رقابت هاي انتخاباتی پیشنهاداتی به شرح زیر اعالم می                 

در رابطه با استفاده از وب سایت، احزاب و کاندیداها بایـد طراحـی وب سـایت مناسـب و بـه روز                       : گردد

به کارگیري ایمیـل  در رابطه با . کار خود قرار دهندرسی به وب سایت را در اولویت رسانی و سهولت دست 

و ارسـال ایمیـل هـاي حـاوي سـخنرانی احـزاب و       ی باید به انجام تبلیغات هدفمنـد        در مبارزات انتخابات  

 شناسـایی  کاندیداها بپردازند و در رابطه با استفاده از شبکه هاي اجتماعی در مبارزات انتخاباتی بایـد بـه                 

وسیله موبایـل  ه در رابطه با تبلیغات ب. رهبران افکار و ترغیب آنها براي انتشار شایعات سیاسی اقدام کنند 

امـا در رابطـه بـا      . باید ارسال مکرر و طراحی ساده پیام ها را در اولویت کار تبلیغـاتی خـود قـرار بدهنـد                   

عالقه، و تحریک و تمایل راي دهندگان نـسبت         بازاریابی دهان به دهان باید اقدام به جلب توجه، ایجاد           

آنچه در کاربرد این تکنیک در رقابـت هـاي          . به پیام ها و شعارهاي احزاب و کاندیداها را در نظر بگیرند           

انتخاباتی باید مورد توجه احزاب و کاندیداها قرار گیرد این است که این تکنیک همزمان بـا سـایر روش                    

باید توجه داشت که در این تکنیک سرمایه گذاري عمده اي        و  گیرد   ده قرار هاي تبلیغاتی باید مورد استفا    

 پـس بایـد هنگـام       .روي ساخت ویروس که درون مایه اصلی این تکنیک می باشد صورت می گیـرد               بر

بنـابراین بـه فعـاالن حـوزه انتخابـات       .ساخت ویروس دقت و توجه زیادي را به این امـر اختـصاص داد            

بـه   آن، پـیش از  نیـز  نمودن فعالیت هـاي تبلیغـاتی دوره انتخابـاتی و      جهت مشخص    می گردد  پیشنهاد

 و اولویـت هـا    و راهبردهاي پنچ گانه فوق برحـسب تفاوتهـا        راي دهندگان از   رفتار تاثیرگذاري بر  منظور

تکنیـک هـاي      از اسـتفاده  درست این امـر اسـت کـه         اآنچه قابل تامل     .استفاده کنند  شرایطی که دارند  

 در نهایت مجریان کمپین هاي سیاسی براي اجـراي    .رعایت نمود  اصول اخالقی را   ایدبازاریابی سیاسی ب  

برنامه هاي تبلیغاتی ازطریق طراحی کانال هـاي تلویزیـونی           مناسب برنامه، قرار دادن تبلیغات جمعی در      

نظـر،   ویژه تبلیغات، ایجاد شبکه هاي رادیویی، راه اندازي روزنامه مخصوص حـزب یـا کاندیـداي مـورد        

شبکه هـاي    کاندیداها یا عضویت و حضور فعال در       یجاد شبکه هاي اجتماعی مخصوص براي احزاب و       ا

 را در برنامه هاي بازاریابی      کاندیدا در فضاي آفالین    اجتماعی، و تبلیغ آدرس وب سایت و ایمیل حزب یا         

  .نظر بگیرندسیاسی خود در
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