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چکیده
هدف :انقالب اسالمی به عنوان یکی از بزرگترین تحوالت سیاسی اجتماعی تاریخ معاصر قابل مطالعه است .در
این راستا یکی از مهمترین اهداف انقالب اسالمی ،موضوع صدور انقالب اسالمی بوده و هست ،اما کمبود
چارچوبهای روشمند دراین زمینه ،همواره یکی از موانع جدی در عملیاتی شدن این هدف بوده است.
روششناسي پژوهش :در این تحقیق سعی شده با استفاده از روش بازاریابی سیاسی گامی به سوی طراحی
چارچوبعملی در این زمینه برداشته شود .این که چارچوب صدور انقالب اسالمی مبتنی بر روش بازاریابی سیاسی
کنش مبناء چه ویژگیهای دارد؟ به عنوان پرسش اصلی این تحقیق مطرح میباشد .هدف اصلی این تحقیق،
زمینهسازی برای حل مشکالت پیش روی صدور انقالب اسالمی و در نتیجه کمك به گسترش آرمانهای آن
میباشد .این تحقیق از نوع توسعهای  -کاربردی میباشد .برای جمعآوری اطالعات از روش اسنادی با تکنیكهای
کتابخانهای و مصاحبه و برای تحلیل اطالعات از روش تفسیری با محوریت تحلیل کیفی استفاده شده است .در
این راستا در این تحقیق سعی شده است تا از سویی با تبیین مفاهیم و ابعاد بازاریابی سیاسی به ترسیم چارچوب
بازاریابی سیاسی پرداخته شود و از سویی دیگر با تبیین قواعد کاربست صدور انقالب اسالمی مبتنی بر این چارچوب،
به عرصه بازاریابی سیاسی صدور انقالب اسالمی قدم نهاد.
یافتهها :بنابر یافتههای تحقیق هر چقدر جمهوری اسالمی ایران بتواند مبتنی بر چارچوب بازاریابی سیاسی
کنشمبناء که تعریف یك محیط تعاملی بین نیاز جامعه هدف و پیام صادره از انقالب و مدیریت تصویر انقالب
مبتنی بر این چرخه است را رعایت نماید از موفقیت بیشتری در زمینه صدور انقالب برخوردار خواهد بود.
نتیجهگیری :مهمترین نکته در تحقیق این است که مبتنی بربازاریابی سیاسی ،این رویه که بازیگر ارائه کننده
ارزش در یك بستر نخبگانی و غیرمبتنی بر فهم تعاملی به تولید بستههای معنایی مشترک جهت صادرات آن
بپردازد امری خطاء و سادهانگارانه است و این فرآیند در یك بستر تعاملی و در یك فرآیند پویا رقم میخورد.
کلیدواژهها :بازاریابی سیاسی ،کنش ،انقالب اسالمی ،صدور انقالب ،جمهوری اسالمی ایران
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مقدمه
انقالب اسالمی ایران بهعنوان یکی از انقالبهای ارزشمحور در حیات سیاسی دوران مدرن شناخته میشود.
شرایط خاص زمینهای و زمانهای وقوع انقالب و تأکید آرمانهای آن بر مفاهیم فطرت بنیان ،ظرفیتهای
خاصی را برای نشر ارزشهای انقالب و تبلیغ گفتمانی آن فراهم کرده است .از اینرو فهم بیناالذهانی
ن
انقالب به مثابهی یك پدیده با زبان جهانی ،امکان انتقال تفکرات منبعث از آن را تسهیل مینماید .ایرا ِ
معاصر دهههای نخستین حیات خود را با دو هدفِ همزمان آغاز کرد ،که یکی استقرار و نهادینه کردن
حکومت و جامعه اسالمی بود و دیگری موضوع صدور انقالب (اسپوزیتو ،پیسکاتوری .)325 :1382 ،در
حقیقت رسالت بینالمللی و جهانشمولی دین اسالم از یك سو و از سوی دیگر «ماهیت فراملی انقالب
اسالمی» ،موضوع صدور انقالب را به «فراسوی مرزهای سرزمینی ایران» اجتنابناپذیر میسازد (دهقانی
فیروزآبادی .)161 :1394 ،مبنای انقالب اسالمی بهمثابه روح جهان مدرن مبتنی بر مفروضهی کارآمدی
اسالم در ابعاد سیاسی و اجتماعی نضج پیدا کرد و از آنرو که اصول خود را مبتنی بر فطرت بهمثابه محیط
مشترک بینشی و انگیرشی افراد و جوامع مختلف قرار داد ،توانایی آن را بهدست آورد که بتواند بهعنوان
الگویی فراملی در فراجغرافیای ایران نیز محل توجه قرار بگیرد .در این راستا تبیین روشهای علمی برای
این موضوع و کاربست عملیاتی آن بهنحویکه عالوه بر در نظر گرفتن مقتضیات جوامع مقصد و حفظ
کارآمدی روشها و ابزارها ،آسیبی به اصول ارزشی انقالب اسالمی وارد نکند از اهمیت برخوردار است.
دانش بازاریابی سیاسی بهعنوان دانشی میان رشتهای و منعطف ،از آنرو که با بهرهگیری از قواعد حاکم بر
برهمکنش بازار ،توانایی ایجاد چارچوب و قاعده برای عرضه روشمند و مؤثر کردن ایده و مفهوم اجتماعی
و سیاسی را دارد در این زمینه میتواند منشاء اثر باشد .طرح بازاریابی سیاسی در مدل کنشمبناء در این
تحقیق تالشی است در جهت هماهنگسازی بازاریابی سیاسی با اصول فطرت مبناء که در نهایت توانایی
کاربست برای موضوع صدور انقالب اسالمی را به همراه داشته باشد.
بیان مسئله

صدور انقالب بهعنوان یك هدف و موضوع مهم در انقالب اسالمی مورد نظر قرار داشته و دارد ،اما این
اهمیت در عرصه نظری به علت ضعف در طراحی چارچوبهای عملیاتی کارآمد نتوانست در همه ابعاد به
کاربست عملیاتی مستمر و روشمندی دست پیدا کند .از اینرو بازطراحی چارچوبهای نوین میتواند در این
زمینه منشاء اثر باشد .لذا تحقیق پیشرو به دلیل تحلیل صدور انقالب اسالمی مبتنی بر بازاریابی سیاسی
بهمثابه یك موضوع جدید در عرصه سیاست بینالملل مبتنی بر یك رویکرد میانرشتهای و همچنین بازبینی
و بازاندیشی روششناسی صدور انقالب اسالمی مبتنی بر این رویکرد ،از اهمیت نظری برخوردار است .این
پژوهش همچنین به دلیل ارائه یك مفهوم کاربردی مبتنی بر بازاریابی سیاسی و بازبینی اقدامات گذشته در
زمینه صدور انقالب اسالمی و تدوین چارچوبهای عملیاتی صدور انقالب اسالمی از اهمیت کاربردی نیز
برخوردار است .بدیهی است که عدم توجه به این موضوع ،ایده نشر و توسعه تفکر انقالبی را با مشکل
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روبهرو نموده و به حصر داخلی ایدههای جهانشمول انقالب اسالمی ،منجر میشود .این تحلیل بیانگر
ضرورت توجه به موضوع صدور انقالب اسالمی است .اینکه چارچوب صدور انقالب اسالمی مبتنی بر روش
بازاریابی سیاسی کنش مبناء چه ویژگیهای دارد؟ بهعنوان سؤال اصلی در این تحقیق مورد طرح قرار گرفته
است .الزم بهذکر است که این تحقیق از نوع اکتشافی میباشد و فرضیه آزما نیست و هدف اصلی از آن،
زمینهسازی برای حل مشکالت پیش روی صدور انقالب اسالمی و در نتیجه کمك به گسترش آرمانهای
آن میباشد .در همین ارتباط تبین کاربست روشهای جدید در راستای تحقق آرمانهای انقالب اسالمی و
همچنین تقویت نقش مؤسسات علمی در حل مسائل سیاست خارجی ایران ،در زمره اهداف فرعی این
نوشتار میباشند .در ساحت روششناسی ،این تحقیق از نوع توسعهای و کاربردی میباشد .در این تحقیق از
روش ترکیبی کتابخانهای و مصاحبه برای گردآوری اطالعات استفاده شده است و پس از تدوین چارچوب
نظری مدنظر تحقیق و طراحی سؤاالت مصاحبه مبتنی بر آن به مصاحبه با نخبگان پرداخته شده است.
روش مصاحبه با نخبگان بهصورت مصاحبه نخبگانی نیمهساختمند طراحی شده و تحلیل و پردازش
اطالعات حاصله از این روش مبتنی بر روش تفسیری با محوریت تحلیل کیفی میباشد که بنا به اقتضای
تحلیل دادههای کیفی به شکل زیادی به ابتکار نویسنده در تدوین دادهها مربوط میشود .در مدل مصاحبه
نیمهساختمند سعی شده است تا با طرح محورهای مشخص بهصورت مضمونی ،پاسخهای کیفی مخاطب
مورد پردازش قرار بگیرد .در روش تحلیل کیفی سعی شده است تا با واکاوی و تفسیر دادههای خامِ مصاحبه
به تفسیر مضامین مصاحبه و تبیین شاخصهای تحلیلی بازاریابی سیاسی صدور انقالب اسالمی پرداخته
شود.
ادبیات و پیشینه تحقیق

تحقیق حاضر بر دو دسته اصلی از منابع استوار است؛ مطالعات مربوط به صدور انقالب و مطالعات حوزه
بازاریابی سیاسی
منابع مرتبط با بازاریابي سیاسي

عمده منابع این حوزه به معرفی و تشریح بازاریابی سیاسی اختصاص دارند .لذا به دلیل عدم توجه به موضوع
صدور انقالب ،نوشتار حاضر از این آثار متمایز ارزیابی میشود .در این خصوص میتوان به آثار زیر اشاره
داشت:
• «بازاریابي سیاسي – مباني نظری و راهبردی( ،»-کوالینا ،فالکوفسکي ،نیومن)1393 ،

در این کتاب سعی شده است تا از زاویه جدیدی به برخی از مهمترین مسائل بازاریابی سیاسی نگریسته
شود .عمده مباحث این کتاب مربوط به حوزه بازاریابی داخلی و انتخابات است اما در موضوع بازاریابی
بینالملل نیز قابل استفاده میباشد.
• «تعیین و رتبهبندی عوامل حیاتي موفقیت در بازاریابي سیاسي بر اساس مدل نیومن»( ،حسینزاده،
)1393
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در این پایاننامه به موضوع بازاریابی انتخابات پرداخته شده است .در این اثر دو بخش عمده مدل
بازاریابی سیاسی نیومن (تمرکز و کمپین بازاریابی) با استفاده از شیوه تحلیل مضمون در انتخابات یازدهم
ریاست جمهوری ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
• «نقش ابزارها و تکنیکهای بازاریابي سیاسي جهت افزایش مشارکت در انتخابات»( ،قاسمي و
پرویزگلي و گلي)1396 ،

در این مقاله ضمن معرفی ابزارهای سنتی ،مدرن و تکنیكهای بازاریابی سیاسی از جمله بازاریابی
ویروسی ،سعی شده است تا کیفیت نقش این ابزارها و تکنیكها جهت افزایش مشارکت مردم در انتخابات
توضیح داده شود.
منابع مرتبط با صدور انقالب اسالمي

در این دسته از منابع ،محورهایی همچون تاریخ صدور انقالب ،مبانی آن و یا بررسی اقدامات جمهوری
اسالمی ایران مدنظر بوده و تقریباً روش بازاریابی سیاسی مدنظر نبوده است .برای مثال میتوان به آثار زیر
اشاره داشت:
• «الگوهای صدور انقالب در سیاست خارجي جمهوری اسالمي ایران»( ،دهقاني فیروزآبادی و رادفر،
)1389

در این اثر با تحلیل موضوع صدور انقالب اسالمی به گفتمانهای مختلفی که در این زمینه در تاریخ
جمهوری اسالمی وجود داشته است پرداخته شده است.
•

«سیاست صدور انقالب اسالمي»( ،فالحنژاد)1384 ،

در این کتاب به بنیادهای نظری صدور انقالب در اسالم و به موضوعات دیگری از قبیل ،سیاستهای
صدور انقالب اسالمی ،ابزارهای صدور انقالب اسالمی ،سیر تاریخی صدور انقالب اسالمی و عوامل
بازدارنده صدور آن اشاره شده است.
• «نظریههای بازتاب جهاني انقالب اسالمي ایران»( ،برزگر)1391 ،

این کتاب با عنوان نظریههای بازتاب جهانی انقالب اسالمی ایران به نظریههای بازتاب جهانی انقالب
اسالمی ایران پرداخته است .مؤلف در آغاز کتاب به تقسیمبندی پژوهشهای انقالب اسالمی میپردازد و
به گونههایی از قبیل نوعشناسی ،عللشناسی ،پروسهشناسی و فرجامشناسی اشاره میکند.
• «نقش دیپلماسي فرهنگي در صدور انقالب اسالمي»( ،عراقي)1394 ،

مسأله این مقاله بررسی چرایی صدور کند انقالب و ارائه راهکارهایی است که این هدف را تسریع
ببخشند .از اینرو در این اثر ،شناسایی راهکارهایی که امکان صدور انقالب اسالمی را در فضای منطقهای
کنونی که برآمده از موضوع زمینهای بیداری اسالمی است تقویت نماید مورد نظر قرار گرفته است.
• «بازاریابي سیاسي صدور انقالب اسالمي»( ،افتخاری و راجي)1396 ،

این مقاله با عنوان بازاریابی سیاسی صدور انقالب اسالمی بهصورت کلی به طرح مفاهیم بازاریابی
سیاسی صدور انقالب اسالمی پرداخته است .اما در تحقیق پیشرو سعی شده است با استفاده از مفهوم
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بازاریابی سیاسی و طرح آن مبتنی بر چارچوب بنیادین کنشمبناء از سویی گامی به سوی طراحی
چارچوبهای بومی و زمینهوند در راستای عملیکردن موضوع صدور انقالب اسالمی برداشته شود و از سوی
دیگر با مراجعه به کارشناسان مربوط به موضوع تحقیق سعی شده است صدور انقالب مبتنی بر الگوی
تدوین شده مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.
نوآوری پژوهش :آن دسته از آثار مذکور که به حوزه بازاریابی سیاسی پرداختهاند بهصورت روشمند به
جایگاه مؤلفه محوری نیاز ،در حوزه کنش و بازاریابی سیاسی نپرداختهاند و عالوه بر آن به مطالعه کاربست
انقالب اسالمی در این زمینه مبادرت نکردهاند .در دسته دوم از آثار که در رابطه با صدور انقالب اسالمی
هستند ،عمدتاً به تحلیل و تبیین تاریخی و کارکردی صدور انقالب اسالمی پرداخته شده است و نویسندگان
با شرح و تبیین مبانی و قواعد صدور انقالب اسالمی به بیان تجربه تاریخی ایران پرداختهاند .در همین راستا
تالشهایی نیز جهت ارائه چارچوبهایی مبتنی بر تجربه تاریخی به شکل توصیفی و تحلیلی انجام شده است
اما به موضوع بازاریابی سیاسی در این زمینه پرداخته نشده است .از سوی دیگر در بسیاری از مطالعاتی که
دربارهی انقالب اسالمی و صدور انقالب اسالمی انجام شده به الگوی پویایی و دو سویه بودن موضوع
صدور انقالب اسالمی در یك فرآیند برهمکنشی پرداخته نشده است .از اینرو پژوهش پیشرو به سبب
طرح بازاریابی سیاسی مبتنی بر مبانی عمیق در شکلگیری کنش و کاربست آن در موضوع انقالب اسالمی
در سطح بینالمللی ،متمایز از آثار پیشین بوده و دارای نوآوری موضوعی و رویکردی میباشد.
چارچوب مفهومي
با توجه به نقش محوری مفاهیم در تحلیل و انتقال معانی ،در این قسمت مفاهیم اساسی تحقیق تعریف
میشوند:
بازاریابي

«بازاریابی عبارت است از انجام فعالیتهای بازرگانی ،که جریانی از کاالها و خدمات را از تولید کننده به
مصرفکننده یا کاربر هدایت میکند ».این تعریف از مفهوم بازاریابی به دلیل مضیق کردن دایره بازاریابی،
مورد انتقاد قرار گرفت ،لذا این تعریف مورد بازنگری قرار گرفت و تعریف دیگری از بازاریابی ارائه شد.
«فرایندی در جامعه که از طریق آن ساختار تقاضا برای کاالها و خدمات اقتصادی پیشبینی و تقویت شده
و بهوسیله مفهومسازی ،ترفیع ،مبادله و توزیع فیزیکی کاالها و خدمات برآورده میشود» (صحت ،چرخیان،
.)11 :1393
بازاریابي سیاسي

تعاریف متعددی از بازار یابی سیاسی ارائه شده که میتوان آنها را در ذیل سه تلقی کالن تقسیم نمود:
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اول .رویکرد مبتني بر کسب و کار :که در آن بازاریابی عبارتست از «فرایندی عملگرا» برای معرفی
اهداف و آرمانهای سیاسی و در نتیجه جلب همکاری و منابع مخاطبان .در این راستا «المبین بازاریابی را
یك فلسفه کسبوکار و یك فرآیند عملگرا به حساب میآورد» (.)Lambin, 2000, 3
دوم .رویکرد مبتني بر ارتباطات سیاسي« :هریس» 1معتقد است بازاریابی «مطالعه و بررسی فرآیندهای
تبادل بین موجودیتهای سیاسی مستقل و محیط پیرامونشان بهمنظور موضعیابی؛ هم بهصورت مستقل و
هم برای ارتباطات بین آنها» است( .افجهای ،خادمیگراشی« .)3 :1390 ،ماآرک» بازاریابی سیاسی را روندی
پیچیده میداند که بر مؤلفههای ارتباطات سیاسی سیاستمداران داللت دارد و روش عمومی ارتباطات
سیاسی و یکی از ابزارهای آن است (محمدیان ،شمسی.)62-61 :1388 ،
سوم .رویکرد مبتني بر مدیریت سیاسي :برخی ( )Kotler and Kotlerبر این باورند که کاندیداها برای
نیل به موفقیت نیاز دارند که بازار خود را بشناسند .برخی نیز ( )Scammell, 1999موضوع بازاریابی سیاسی را
بهعنوان ارائهدهنده مسیرهای جدیدی برای درک و مدیریت سیاست در نظر میگیرند ( O’Cass, 2001:
 .)1003در این راستا عدهای ( )Shama, 1973بر این باورند که بسیاری از مفاهیم و وسایل بازاریابی کاال و
خدمات با بازاریابی سیاسی اشتراک دارند و ( )Posner, 1992و ( )Niffenegger, 1989نیز سیاستمداران را
به کاالهای مصرفی تشبیه میکنند 2.)O’Cass, 1996: 39( ...در نوشتار حاضر بازاریابی سیاسی روندی
است که به دنبال تأثیرگذاری بر روشهای تصمیمگیری افراد و جوامع مختلف و مدیریت ترجیحات و امیال
آنها نسبت به یك پدیده سیاسی است .این سازوکار میتواند در نهایت بر منطق کنشهای ذهنی و عینی
بازیگران هدف تأثیرگذار باشد.
صدور انقالب

صدور انقالب به معنای فراجغرافیایی بودن ارزشها و هنجارهای انقالب اسالمی و ناظر بر گسترش امواج
انقالب در محیطهای سیاسی -اجتماعی بینالمللی میباشد .تعاریف متعددی از انقالب و به تبع آن موضوع
صدور انقالب صورت گرفته است .این تنوع در تعریف صدور انقالب اسالمی نیز وجود دارد تا جاییکه
میتوان از وجود الگوهای متفاوت صدور انقالب اسالمی در ساحت سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
سخن گفت (دهقانی فیروزآبادی و رادفر )123 :1388 ،موضوعی که به نحوی در تفاوت در ابزارها و
اهدافهای صدور انقالب نیز مؤثر بوده است .البته معنا و مفهوم صدور انقالب اسالمی با آنکه دارای ابعاد
و الگوهای متفاوتی است اما محورهای مشترکی در تعاریف مختلف از صدور انقالب وجود دارد و با توجه به
هدف این تحقیق که نه بررسی مفهومی صدور انقالب و بلکه استنباط مفهوم عمومی آن برای کاربست در
بازاریابی سیاسی است ،میتوان صدور انقالب اسالمی را چنین تعریف کرد «یك برنامه ،اقدام یا سیاستی
است که از طرف دستاندرکاران انقالب در جهت تأثیرگذاری بر جوامع دیگر اتخاذ میگردد» (فرزندی
1. Harris

 .2این نقل را  O’Cass, 1996: 39به  Kotler, 1975و  Kotler and Kotler, 1981و  Mauser, 1983ارجاع داده است.
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اردکانی .)201 :1392 ،لذا اصل وجود یك ارزش دارای امکان پذیرش در جوامع دیگر و مؤثر بودن آن از
اهمیت برخوردار است و در یك تعریف جامعتر میتوان آن را این گونه بیان داشت« :صدور انقالب اسالمی
ایران ،به معنای بازتولید گفتمان انقالب اسالمی در بسترهای اجتماعی -سیاسی متقارن و نامتقارن و جوامع
متجانس و نامتجانس از طریق نشر و گسترش حقایق و دقایق آن است .مهمترین و مؤثرترین سازوکار و
ابزار فراگیر ساختن گفتمان انقالب اسالمی نیز اجرا و اعمال دقایق و حقایق این گفتمان در چارچوب
جمهوری اسالمی ایران است که الهامبخش ملتهای مسلمان و مستضعف باشد» (دهقانی فیروز آبادی و
رادفر.)130 :1388 ،
چارچوب نظری
مفهوم بنیادین «نیاز» بهمثابه «چارچوب» بازاریابي سیاسي

«بازاریابی سیاسی فرآیندی است که به دنبال تأثیرگذاری بر مدلهای تصمیمگیری افراد و جوامع مختلف
و مدیریت ترجیحات آنها نسبت به یك پدیده سیاسی است .این مدیریت نظام ترجیحات دیگران ،میتواند
در نهایت بر منطق کنشهای ذهنی و عینی بازیگران هدف تأثیرگذار باشد» (افتخاری و راجی)4 :1396 ،
دقت در نظریات و مفاهیم ارائهشده در بازاریابی سیاسی که دائماً در حال تأکید بر کنش ذهنی مشتری
یا همان ساخت تصویر جذاب برای وی هستند و به تبع آن کنش عینی مشتری یا همان مفهوم خرید و
وفاداری مشتری به محصول را پی میگیرند همراه با استنباط چارچوب کارکردی بازاریابی سیاسی ،پژوهشگر
را به یك مفهوم بنیادین در طراحی چارچوبهای تئوریك بازاریابی سیاسی رهنمون میسازد که توانایی
تحلیل عمیق منشاء کنشهای انسان را دارا است .در واقع کنشهای انسانی بهصورت راهبردی تحت تأثیر
این مفهوم قرار دارند مفهومی تحت عنوان مفهوم بنیادین نیاز .در حقیقت مؤلفههای متنوعی که در رفتار
مصرفکننده بررسی میشوند در نهایت به ساخت یك هویت و یا یك فضا که در این تحقیق تحت عنوان
«کدژنتیك» 1نام گرفته است منجر میشود و این مفهوم ،مجموعهای از نیازها و الگوهای پاسخگویی به
نیاز را برای افراد و جوامع مختلف رقم میزند .نیازها و الگوهای پاسخگویی به نیازها ،نوع رفتار افراد و
جوامع را شکل خواهد داد .مفهوم نیاز بهعنوان یکی از مؤلفههای رفتار مصرفکننده در بسیاری از کتب
مربوط به بازاریابی طرح و بحث شده است اما از آنجا که این موضوع در این تحقیق بهعنوان الگوی نظری
تحقیق به حساب میآید بهصورت مستقل مورد طرح قرار گرفته است .کد ژنتیك همان نیاز شکلگرفته اما
بروز نیافته فرد یا جامعه است که وقتی در قالب محیط کنش در میآید و تعدیالت محیطی را بر خود
« .1کدژنتیك» در این تحقیق بهعنوان یك مفهوم اجتماعی و متفاوت از معنای استعمالشده آن در زیستشناسی است .منظور از
کدژنتیك در این تحقیق ،تمامی شرایط مادی و معنویِ محیطی است که هر فردی در هر جامعهای که در حال زندگی در آن است
دارد .این شرایط و ویژگیها از فردیترین کدها تا اجتماعیترین کدها را در بر میگیرد و کنشهای همهی بازیگران مورد نظر را تحت
تأثیر خود قرار میدهد .لذا منظور از کد ژنتیك ،شرایط «ژئو بیو سایکو سوشیال» است که در نهایت منجر به کنشهای ذهنی و عینی
در یك فرد و جامعه میشود.

.......................................... 54

فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال نهم ،شماره  ،31تابستان 98

میپذیرد بهصورت خواسته نمود پیدا میکند .برای مثال فردی که کنش خرید را در رابطه با یك محصول
انجام میدهد تحت تأثیر عوامل مختلف رفتار مصرفکننده قرار دارد .این سیر مشخص چندبُعدی از
مؤلفههای تأثیرگذار در رفتار مصرفکننده به ایجاد نیاز اولیه در مخاطب منجر میشود .سپس این بسته
مشخص و نیاز شکل گرفته برای ارضای خود مجبور به ورود در محیط ارضای نیاز است که در اینجا با
عنوان بازار شناخته میشود .بازار و محدودیتها و مقتضیات آن نیز در نوع پاسخگویی به نیاز شکلگرفتهی
اولیه تحت تأثیر کدژنتیك ،تأثیرگذار است و در نهایت آن کنشی که مخاطب برای پاسخگویی به نیاز نهایی
خود انجام میدهد بهعنوان کنش نهایی فرد شناخته میشود .مسیرهای خاصی که هر موجود صاحب نیاز
برای تأمین و ارضای نیاز خود انجام میدهد به سابقهی ویژه و انحصاری آن موجود و شیوه یادگیری،
تجربیات و بسترهای فرهنگی آن بستگی دارد .برای نمونه دو همکالسی ممکن است در سر کالس درس
دچار حالت گرسنگی شوند ولی در زنگ تفریح یکی از آنها نسبت به شرایط مطرح شده به خرید یك ساندویچ
مرغ اقدام میکند و دیگری از خوردن استنکاف میکند تا در شرایط جدیدی قرار بگیرد ،سولومون در این
رابطه مثال خرید دو فرد گیاهخوار و گوشتخوار را مطرح میکند (سولومون .)75 :1395 ،تحوالت جدید در
این صحنه از قبیل تأکید بر بازاریابی رابطهای و بازاریابی مبتنی بر دادههای کالن هوشمند بدان معنا است
که خواستهها و نیازهای متفاوت مشتریان از اهمیت زیادی برخوردار و در دنیای جدید افراد قادر به ایجاد
فضای مصرف مخصوص به خود هستند (سولومون.)75 :1395 ،
نیاز
(کنش ذهنی)
خواسته
(کنش عینی)

کد ژنتیک

کنش
شکل  :1چرخه «نیاز» به مثابه «چارچوب» بازاریابي سیاسي

سازماندهي روش بازاریابي سیاسي مبتني بر منشاء کنش
هر گاه بازاریاب بتواند فرآیند فهم و مدیریت کنش ذهنی و عینی مشتری رابه سطوح شناختیتری تعمیق
دهد از موفقیت بیشتری برخوردار است .در این تحقیق متعلق این فرآیند به جای تمرکز بر سطح کنش به
سطوح عمیقتری که منشاء کنش هستند ورود کرده است که با مفهوم کلیدی و بنیادین نیاز مورد فهم قرار
میگیرد .اگر چه بازاریابی سیاسی بهعنوان مفهومی مدرن شناخته میشود اما در صورتی توانایی کاربست
در شبکه مفهومی صدور انقالب اسالمی را دارد که نوع انسانشناسی ،هستیشناسی و معرفتشناسی آن با
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اصول ارزشی انقالب تناسب داشته باشد .از این رو برساخت این دانش مبتنی بر اصول معنایی متناسب با
انقالب از اهمیت برخوردار است و مفهوم نیاز از آنرو که از ابعاد متفاوت کارکردی و نظری دارای ادبیات
مناسبی برای جامعه ایران اسالمی میباشد توانایی کاربست بومی این موضوع را در خود به همراه دارد.
«نیاز 1که در پارهای از نوشتهها آنرا با انگیزه ،2خواست و تمایل و آرزو مترادف دانستهاند به نیروی ذهنی
اطالق میشود که موجب انگیزش و سرزدن رفتار خاصی از آدمی میگردد تا نیاز بیدار شده ارضا شود»
(رحیمینیك .)9 :1374 ،این مفهوم یکی از پایهایترین مفاهیم حیات فردی و اجتماعی انسان است که
توجه بسیاری از دانشمندان از رشتههای مختلف را به خود معطوف داشته است .نیاز در واقع ضرورتی است
که استمرار و ادامه حیات یك موجود زنده به آن بستگی دارد (حاتمی و شمالی .)53 :1388 ،در بسیاری از
تعاریف ارائه شده از مفهوم نیاز ،مفاهیم مشابهی همچون :انگیزش ،ضعف ،خواسته ،اراده نیز حضور دارند.
انسان انواع مختلفی از نیازها را نیز در خود به همراه دارد و کنشهای انسانی نیز بر اساس آن انگیخته
میشوند 3.بررسی این موضوع جدای از مؤلفههای تأثیرگذار بر رفتار مصرفکننده نیست ،زیرا در نهایت افراد
غالباً به نحوی رفتار میکنند که نیاز پیدا میکنند4.
جایگاه مفهوم نیاز در بازاریابي سیاسي کنش مبناء

«مطالعه ادبیات موجود درباره پارادایم مدیریت آمیخته بازاریابی ،این احساس را منتقل میکند که بازاریابی،
علمی است درباره هماهنگکردن سازمان با تغییرات اجتماعی و تغییرات بازار ،با هدف برآوردن نیازهای
مشتریان» (محمدیان ،شمسی .)37-36 :1388 ،اگر بازاریابی را به معنای مدیریت نظام ترجیحات مخاطب
فرض کنیم و مؤلفهی اصلی نظام ترجیحات که در نهایت منجر به کنش ترکیبی فرد و جامعه میشود را
مبتنی بر مفهوم بنیادین نیاز طراحی کنیم در این صورت بازاریابی عهدهدار عملیات بر روی مفهوم بنیادین
نیاز میشود .این عملیات دو مؤلفهی اصلی را در خود دارد :یکی ایجاد نیازکردن برای مشتری نسبت به
چیزی مادی یا غیرمادی و یا در صورت وجود نیاز ،افزایش یا کاهش احساس و حساسیت نسبت به آن نیاز
و تغییر جایگاه و اولویت پاسخگویی به آن در طبقهبندی نیازها (افتخاری و راجی .)16 :1396 ،این فرآیند در
سه مرحلهی کدژنتیك ،کنش ذهنی و کنش عینی قابل مطالعه و بررسی است .هر چقدر بازاریاب سیاسی مداخالت
خود را در مرحلهی بنیادیتر همچون کدژنتیك طراحی کند ثأثیرات مهمتر و با حساسیت کمتر و طوالنی مدتتری بر
روی جامعهی هدف خود خواهد داشت .در این رویکرد بازاریاب سیاسی باید بتواند در مرحلهی اول و با چتر اطالعاتی
خود ،فراگیری و شناخت خوبی نسبت به عناصر مؤثر بر کد ژنتیك مشتریان خود داشته باشد و در قدم دوم باید با استفاده
از ابزارها و امکانات مختلفی که در اختیار دارد با بارش اطالعاتی نسبت به مدیریت کدژنتیك و همچنین ایجاد یك نیاز
1. needs
2. motivation

 .3برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع شود به مقاله :حمیدی ،فریده« ،1384 ،بررسی مقایسهای نیازهای جسمانی ،عاطفی ،اجتماعی
و مذهبی نوجوانان مناطق محروم بر اساس جنسیت» ،فصلنامه زن در توسعه و سیاست ،شماره 12
 . 4ممکن است این نیاز از نوع نیازهای کاذب یا حتی احساس نیاز باشد که از هدف مطالعاتی این تحقیق بیرون است.
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یا تبدیل به نیاز گشتن یك چیز و یا مدیریت احساسات و حساسیتها نسبت به یك نیاز اقدام کند .در قدم بعدی بایسته
است بازاریاب سیاسی با افزایش توانایی خود به پاسخگویی نیازهای شکلگرفته بپردازد (افتخاری و راجی:1396 ،
.)16
ارتباطات و بارش اطالعاتی

جامعه
هدف

شکلگیری نیاز

پاسخگویی
به نیاز

(کد ژنتیک)

اطالعات و چتر اطالعاتی

شکل  :2چرخه عملیات بازاریابي سیاسي (شکل ،الهام گرفته شده از (افتخاری و راجی))17 :1396 ،

مؤلفههای بازاریابي سیاسي کنش مبناء
تحلیل موضوعات در بازاریابی سیاسی کنش مبناء با توجه به  4مؤلفه به شرح زیر صورت میگیرد:
سطح تحلیل

با تأمل در دیدگاههای مختلف میتوان دو سطح تحلیل داخلی و خارجی را برای بازاریابی سیاسی از یکدیگر
تمییز داد1:
الف .سطح داخلي :این سطح به نوبه خود دو نوع از موضوعات را دربر میگیرد .نوع اول به مبارزات
انتخاباتی مربوط میشود و بهعنوان خاستگاه اصلی بازاریابی سیاسی محسوب میشود .نوع دوم مربوط به
رقابتها و مبارزات سیاسی است و بهعنوان ابزار حکمرانی از آن یاد میشود.
ب .سطح خارجي :این سطح به بازاریابی سیاسی در صحنه بینالمللی 2مربوط است و موضوعاتی از قبیل
«دیپلماسی عمومی»« ،بازاریابی ملل»« ،ارتباطات سیاسی بینالمللی»« ،تصویرملی»« ،قدرت نرم» و
«مطالعات بینفرهنگی» را در بر میگیرد .این نوع از بازاریابی سیاسی به نحوی همزمان با امضای پیمان صلح
وستفالی 3در سال  1648آغاز شده است .کشورها از طریق روابط خود با سایر کشورها به اقداماتی از قبیل
 .1تقسیمبندی سه گانه در این منبع قابل مشاهده است (بازاریابی سیاسی.)5 :1395 ،
)2. IPM(International Political Marketing
3. Peace of Westphalia
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مبادالت منفعتمحور و اشتراک منافع ،البیکردن در سازمانهای بینالمللی برای حراست و افزایش منافع
ملی خود و با اتخاذ راهبردهای ارتباطاتی بینالمللی میپردازند .امروزه و در عالم مدرن روابط بینالملل،
دولتهای ملی با استفاده از هر دو مؤلفه قدرت سخت و نرم به اهداف سیاست خارجی مورد نظر خودشان
دست پیدا میکنند .دیپلماسی عمومی بهمثابه بخشی از بازاریابی سیاسی بینالملل بهعنوان یك روش در ایجاد
قدرت نرم و همچنین کاربردیسازی و استفاده از آن به حساب میآید (.)Sun, 2008: 165
اهداف

«پیتر دراکر پدر مدیریت نوین در مورد بازاریابی میگوید که هدف بازاریابی افزایش فروش با تکیه بر آگاهی و
شـناخت مـشتری است تا کاال یا خدمت ارائه شده با نیازهای مشتری همخوانی داشته باشد» (مقدمی ،خورشیدی،
 .)146 :1382در حقیقت بازاریابی سیاسی در پی آن است تا بتواند نظام ترجیحات مخاطبین رأیدهنده را در یك
مدار تعاملی شناخته و آن را مدیریت کند« .مهمترین هدف در بازاریابی سیاسی ،هدایت چشماندازها و عقاید
عمومی ،پیشرفت ایدئولوژیهای سیاسی ،پیروزی در رقابتها و انتخابات سیاسی و وضع قوانین و تشکیل رفراندوم
مرتبط با نیازها ،خواستهها و تمایالت بخشهای بازار هدف را در بر میگیرد .بازاریابی سیاسی طراحی شده است
تا آرای مردم در انتخابات را تحت تأثیر قرار دهد» ( Osuagwuنقل شده در :خیری ،قلیپور سنگلجی:1391 ،
 .)8از اینرو بازاریاب سیاسی موفق کسی خواهد بود که بتواند نیاز و نظام گرایش مخاطب خود را بشناسد و با
مدیریت پیشینی و پسینی آن نسبت به فروش کاال یا ایده خود مبادرت کند.
محیط

بازار ،محیط مبادلهای است که در آن نحوهی کنشها و واکنشها تحت تأثیر تصورات ساختمند اعضای آن
دائماً در حال ساخت است .اینکه چگونه میتوان تصور بازیگران هدف را نسبت به یك کاال یا خدمت تحت
تأثیر قرار داد بهنحویکه وفاداری پایدار را در مخاطب رقم زد ،میتواند در راستای تحت تأثیر قرار دادن
کنشهای ذهنی و عینی بازیگران نسبت به یك ایده یا مفهوم و یا یك آرمان نیز مورد الگوبرداری قرار
گیرد .این محیط در صورت طراحی ،همان بستری است که بازاریابی سیاسی در آن تأسیس میشود« .اغلب
استراتژیهای بازاریابی سیاسی با رجوع به مدل  4Pکالسیك تحلیل میشود (محصول ،قیمت ،توزیع و
ترفیع)1.رویکردهای پیشرفتهتر ،به حوزههای فراتر از بازاریابی نفوذ میکنند و در تالشند تا این آمیخته را به
بازاریابی خدمات و رابطهای ،سازمانهای غیر انتفاعی ،علوم سیاسی ،روانشناسی و ارتباطی نیز تسری
دهند» (کوالینا ،فالکوفسکی ،نیومن« .)54 :1393 ،نیل بوردن» 2اصطالح آمیختهی بازاریابی را مجموعهای
از اقدامات به حساب میآورد که دربرگیرنده برنامهی بازاریابی شرکت است (سیلك .)24 :1388 ،آمیختههای
بازاریابی مؤلفههایی هستند که بازاریاب چه در حوزههای تجاری و چه در حوزههای سیاسی و اجتماعی برای
فعالیت خود به آنها نیاز دارد .در ادامه با الهام از (حسنقلیپور ،موسوینقابی ،طاهریبزی ،انوشه )1393 ،به
2. Product, Price, Place, Promotion
2. Neil Borden
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میشود1.

معرفی و تبیین آمیختههای بازاریابی پرداخته
• محصول :کاال ،ایده یا خدمتی است که به جهت رفع نیازهای مشتری ارائه میشود.
• قیمت :هزینههای مستقیم و غیرمستقیمی که مشتری در عوض دریافت محصول مورد نظرش
میپردازد قیمت نام دارد.
• توزیع :میزان و کیفیت دسترسی مشتری /مخاطب به کاال یا خدمت تولید شده است.
• ترفیع :منظور از ترفیع یا ترویج نیز فعالیتهای آگاهی بخشی است که بهصورت مستقیم یا
غیرمستقیم توسط ارائه دهنده کاال یا خدمات صورت میگیرد تا میزان آگاهیها و تصورات جامعه هدف
خود را نسبت به یك محصول ،خدمات یا ایده مورد تأثیر قرار دهد.
ابعاد

همزمان با انقالب در صنایع تولیدی و انباشت کاال ،فعالیتهای مستقیم و غیرمستقیمی برای تأثیرگذاری
بر نیاز و تمایالت مردم جهت مصرف بیشتر کاالها شروع شد بهنحویکه کاال صرفاً بهعنوان رافع نیازهای
مردم شناخته و معرفی نمی شد بلکه نوعی از هویت و سبك زندگی در آن طراحی شده بود که حتی در
صورت نیاز نداشتن نیز به مصرف میرسید در این حالت اصالت مصرف به نوعی رنگ و بویی هویتی و نه
رافع نیاز پیدا کرد و تولیدات به سمت اختصاصی سازی متناسب با نیاز مشتری پیش رفتند .مصرف زدگی
گرچه غیرعقالنی مینمود اما شناخت قواعد حاکم بر آن برای بازاریابی سیاسی حاکی از اهمیتی است که
بازاریاب را بر آن میدارد تا به شناخت تخصصی مشتریان خود و تولید محصول متناسب با نیازهای آنها
همت گمارد بسیاری از جوامع با شیبی مالیم از فرهنگ جمعی که در آن غالباً بسیاری از مصرفکنندگان
ترجیحات مشابهی دارند به سمت یك فرهنگ متنوع در حال انتقال هستند که در آن تقریباً گزینههای
بینهایتی در اختیار افراد است .این مطلب زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بخشهای از این بازار و
جامعهی هدف را رصد و تفکیك کرده و پیامها و محصوالت ویژهای برای هر کدام از آن بخشها متناسب
با نظامات ارزشی و محیطی -ذهنی آنها ارسال شود (سولومون .)40 :1395 ،از اینرو فرآیند بخشبندی
مشتریان و تعامالت اختصاصی با آنها در علوم اجتماعی نیز ظهور و بروز پیدا کرده است.
مؤلفههای رفتارساز

سولومون در رفتار مصرف کننده برای تقسیمبندی مصرفکنندگان به ارائه یك سری از متغیرهای
جمعیتشناختی و فراجمعیت شناختی اقدام میکند که شامل مؤلفههایی از قبیل سن ،جنسیت ،طبقه
اجتماعی ،درآمد ،قومیت و نژاد ،جغرافیا و سبك زندگی میشود و هر کدام از این موارد توانایی تأثیرگذاری
بر گرایشها و کنشهای افراد را دارد .برای مثال او معتقد است که مصرفکنندگانی که در مجموعههای
سِنی مختلفی قرار میگیرند از نظر نیازها و خواستهها با یکدیگر بسیار تفاوت دارند .همه این عوامل در
 .1در (حسنقلیپور ،موسوینقابی ،طاهریبزی ،انوشه )1393 ،به موضوع نهادینسازی مؤلفههای قدرت نرم نظام جمهوری اسالمی
ایران مبتنی بر رهیافت بازاریابی اجتماعی ،پرداخته شده است.
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تعیین اینکه چه محصولی برای ما اهمیت پیدا خواهد کرد تأثیرگذار هستند (سولومون .)38 :1395 ،مطالعه
در زمینهی رفتار مصرفکننده موضوعی میانرشتهای است و علوم متنوعی از روان  -فیزیولوژی 1گرفته تا
ادبیات به این موضوع مربوط هستند .رویکردهای مختلفی از قبیل رویکرد جغرافیایی ،جمعیت شناختی و
روانشناختی (بون و کورتز )371 :1395 ،برای تقسیمبندی رویکردهای بخشبندی بازار وجود دارد در این
تحقیق سعی شده است تا با یك تقسیمبندی دوگانه بهطور خالصه به کلیت این مؤلفهها اشاره شود.
جدول  :1عناصر مؤثر بر رفتار مصرفکننده

درونی
«روانشناختی»
عناصر مؤثر بر رفتار مصرفکننده

بیرونی
«جمعیت شناختی»

ادراک
ارزش
نگرش
حافظه
یادگیری
انگیزش
جغرافیا
فرهنگ
گروههای مرجع
رسانه و روایتها

الف :عناصر دروني

این عناصر غالباً زمینه شناختی داشته و خاستگاه آنها در درون فرد است.
اول :انگیزه :انگیزهها حالت درونی هستند که مبتنی بر نیازهای افراد در محیط بهوجود میآیند .انگیزه
فرد را به طرف برآورده کردن نیازهایش هدایت میکند (بون و کورتز.)199 :1395 ،
دوم :ادراک« :2رابینز» در تعریف ادراک میگوید :ادراک فرآیندی است که فرد به وسیلهی آن احساس
خود را تفسیر میکند تا توانایی معنادهی به محیط خود را داشته باشد .بعد از اینکه مصرفکننده در مقابل
یك محرک قرار گرفت و به آن توجه کرده آن را تفسیر میکند و این همان فرآیندی است که ادراک نامیده
میشود .روند ادراک مبتنی بر سه مرحله ارائه ،3توجه 4و تفسیر 5صورت میپذیرد (ساالر.)45 :1396 ،
سوم :یادگیری :روانشناسان رفتارگرا ،6یادگیری را ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه فرد میدانند

1. Psychophysiology
2. Perception
3. Exposure
4. Attention
5. Interpretation
6. Behaviorism
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به شرط آنکه تغییرات مد نظر در اثر تجربه بهوجود آمده باشد در حالیکه روانشناسان شناختی 1معتقدند که
خودِ حافظه ،یك ساخت شناختی ایجاد میکند که نگهدارنده و سازماندهنده اطالعات به حساب میآید و
در وضعیت یادگیری اتفاق میافتد .وقتی که این ساخت با محرک مواجه میشود شروع به جستجو در حافظه
خود میکند و نتیجه این جستجو به پیشبینی و ارائه پاسخ منجر میشود (امیرحسینی و مخاطب:1387 ،
 .)6بازاریابان نیز از آن جهت که برای عادت دادن مصرفکننده به کاال یا برند خاصی میتوانند از یادگیری
استفاده کنند به این موضوع عالقهمند هستند (صمدی.)128 :1382 ،
چهارم :حافظه :حافظه ظرفیتی برای نگهداری اطالعات در طول زمان است .در واقع حافظه از آنجا که
زمینهساز یادگیری است ،برای نظام تجزیه و تحلیل اطالعات از اهمیت برخوردار است ( Friedenberg,
.)Silverman, 2011: 109
پنجم :نگرش :نگرش خوب یا بد ،یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی تمایالت پایدار و یا احساسات و
وفاداری مشتری نسبت به محصوالت تولیدکننده است .نگرشها دارای عناصر متنوعی از جمله عناصر
عاطفی ،شناختی و رفتاری هستند .این سه بخش رابطهی نسبتاً پایداری دارند و نگرش عمومی در رابطه با
یك شی یا ایده را تشکیل میدهند (بون و کورتز.)205-206 :1395 ،
ششم :ارزش« :2ارزش ،باوری است دایر بر اینکه یك وضعیت خاص نسبت به حالت مقابل آن برتر
است .برای مثال ،میتوان فرض کرد که بیشتر مردم آزادی را به بردگی ترجیح میدهند .مصرفکنندگان،
محصوالت و خدمات زیادی را به این دلیل خریداری میکنند که فکر میکنند این محصوالت آنها را در
رسیدن به یك هدف مربوط به ارزشها یاری خواهد کرد» (سولومون.)194 :1395 ،
ب :عناصر بیروني

این عناصر عمدتاً به مؤلفههای محیطی و بیرونی مربوط است.
اول :جغرافیا :محیط جغرافیایی بهعنوان یك بستر تشکیل شده از شاخصههای مختلف ارزشی ،آب و
هوایی و دارای نوع خاصی از دسترسی به منابع فرهنگی و اجتماعی هست که بر روی نیازهای مشتری
مؤثر است.
دوم :فرهنگ :فرهنگ مجموعهی ترکیبی از ارزشهای مختلف ،هنجارهای متنوع ،کنشها و
واکنشهای اجتماعی است که تعیینکنندهی رفتارهای افراد جامعه است .فـرهنگ بهعنوان یك مجموعهی
باورمحور ،باعث معنابخشی افراد مختلف به دنیای پیرامون خود شده که در آن افراد جامعه به تولید یك
محیط اجتماعی و عمومی بـرای تـطبیقپذیری با محیط فیزیکی خود مبادرت میکنند و سنن ،عرف و
عادات خود را نسل به نسل انتقال میدهند (دهقان.)98 :1383 ،
سوم :گروههای مرجع :یکی از تأثیرگذارترین منابع در نظام ترجیحات و ساخت ارزشها و نگـرشها در
حیات اجتماعی ،افراد یا جمعیتهایی هـستند کـه مبنا و معیار قضاوت و ارزیابی کـنشگران اجتماعی قرار
1. Cognitivism
2. Value
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میگیرند .این افراد و گروهها تحت عنوان گروههای مرجع شناخته میشوند و دو نقـش مهم شناختسازی
و قضاوتی را ایفـاء میکنند (کوپر و کوپر1996 ،و صدیق سروستانی و هاشمی1381 ،؛ نقل شده در :قبادی:
 183 :1391و .)184
چهارم :رسانه و روایتهای تاریخی :جهان رسانه جهان روایتها و به بستری تبدیل شده که در آن طیفی
از سطوح مختلف شناخت تحت تأثیر روایتها ساخته و پرداخته میشوند .هر یك از این سطوح شناختی،
معرّف نحوهی ارتباط و تعامل انسان با گونههای مختلف «انکشاف ،انتخاب و جذب» است (پوررضا کریمسرا،
)61 :1393
تحلیل بازار صدور انقالب مبتني بر

1STP

مبتنی بر مؤلفههای کنشساز جوامع مختلف و بستر اصلی بازاریابی سیاسی کنش مبنای صدور انقالب با چند
مفهوم اساسی برای صدور انقالب اسالمی مواجه هستیم که تبیین روشمند آنها برای صدور انقالب اسالمی
ضروری به نظر میرسد .از جمله شناخت مفاهیمی همچون ویژگیهای بازار و خریدار نهایی محصوالت انقالب
اسالمی ،منابع ،اصول و الگوی کنشی ایشان .شناخت شباهتها و تفاوتهای این جوامع با یکدیگر و با جامعه
ایرانی که انقالب در آن به ثمر نشسته است .عقالنیت ارتباطی بین دستگاه نظری و عملکردی انقالب و
نیازهای افراد و جوامع مقصد.
مشتریان یك محصول یا مخاطبان صدور انقالب در شرایط و محیط یکسانی قرار ندارند و فروشنده و
بازاریاب هم دارای امکانات محدودی هستند لذا بازاریاب محصول یا بازاریاب سیاسی باید دست به طبقهبندی
جامعهی هدف خود بزند و نوع محصول و محتوای مدنظر خود را مبتنی بر ویژگیهای موجود در هر طبقه
سازماندهی کند .تحلیل  STPدر بازاریابی سیاسی در پی آن است تا با توجه به ویژگیهای متنوع مشتریان
و محدودیتهای متعدد ارائه کننده محصول به بخشبندی ،هدفگذاری و موقعیتیابی بازار هدف مبادرت
ی
کند« .جـری مـكکارتی» قالبی برای «تولید ،قیمتگذاری ،توزیع و تبلیغ» طراحی کرد و سپس با جایگزین ِ
مؤلفهی مکان به جای مؤلفهی توزیع توانست مدل  4pمعروف را ارائه دهد« .کـاتلر» مـعتقد اسـت 4P :نقش
راهکار را دارد و بایسته است که تصمیمات راهبردی (بخشبندی ،هدفگذاری و موقعیتیابی که به STP
معروف است) مقدم بر آنها اتخاذ شود .استدالل وی این است« :بسیاری از شرکتها برای اینکه بازارهای
خود را انـتخاب کـنند و در آن بهخوبی هم خـدمات ارائه کـنند به بازاریابی هدفمند روی میآورند .در بازاریابی
هدفمند فروشندگان به تشخیص قسمتهای عمده و اصلی بازار مبادرت میکنند بعد ،از بین آنها یك یا چند
قسمت بازار را برای خود انتخاب میکنند و آنگاه کاالهایی را تـولید مـیکنند و برنامههای خاص بازاریابی را
تدارک میبینند که دقیقاً مخصوص هر یك از این قسمتهای بازار باشد ».قانون بخشبندی ،بسیار ساده و
مبتنی بر این ایده قرار دارد که یك محصول یکسان به ندرت میتواند به ارضـای نیازها و خواستههای همهی
مشتریان منجر شود .در واقع مشتریان از نظر «نیازها ،خواستهها و ترجیح محصول و خدمات» ،متفاوت هستند
1. Segmentaton, Targeting, Positioning
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و بازاریابان هوشمند ،فعالیتها و اقدامات و طرحریزیهای خود را با توجه به این «الگوها و ترجیحها» ،سامان
میدهند (مولوی ،عابسی ،شاهطهماسبی.)34 :1392 ،
چارچوب نهایي بازاریابي سیاسي کنش مبناء
در این تحقیق با ارائه چارچوب منشاء کنشهای ذهنی و عینی انسانی مبتنی بر مفهوم بنیادین نیاز و طرح
بازاریابی سیاسی مبتنی بر این سیکل نظری به یك چارچوب بومی در رابطه با صدور انقالب اسالمی پرداخته
شده است .لذا طرح مفهوم نیاز و کنش در سه گانهی چتر اطالعاتی ،بارش اطالعاتی و پاسخگویی به نیاز
در بستر آمیختههای بازاریابی سیاسی مورد تحلیل قرار گرفت .چارچوب نهایی بازاریابی سیاسی بومی و
فرآیند شکلگیری کنش عینی و ذهنی مخاطب در قالب شکل بعدی در ادامه قابل مشاهده است .مبتنی بر
چارچوب بازاریابی سیاسی کنش مبناء همه مفاهیم بازاریابی سیاسی از قبیل محصول ،قیمت ،توزیع ترفیع
مبتنی بر بستر نیازمندی مخاطب هدف تعریف میشود و در ابعاد بازاریابی نیز همه ابعاد در محوریت این
مفهوم بنیادین قرار میگیرند .از اینرو صدور دیگر موضوعی یك طرفه نیست بلکه مبتنی بر تعاملی که در
برهمکنش نیاز و پیام شکل میگیرد قابلیت کاربست پیدا میکند .صدور انقالب اسالمی نیز یك مفهوم یك
طرفه و متصلب نیست بلکه فرآیندی است که بین واحد مبداء و مقصد و در یك تعامل و یادگیری دوسویه
نیاز -پیام شکل میگیرد و از اینرو آشنایی با فرآیندهای شکلگیری نیازهای فردی و اجتماعی جامعه یا
همان کد ژنتیك مخاطبان در تصویرسازی از پیامها و جذب وفاداری مشتری از اهمیت برخوردار است.
انقالب اسالمی از آنرو که دارای شاخصههای فطری است از یك فرصت استثنایی در این زمینه برخوردار
است و آن هم مطلوبیت نیازهای فطری در درون انواع مشتریان است که مزیت اختصاصی هویتیابی
فطری را برای وی رقم میزند.

چتر اطالعاتي -شناخت

بارش اطالعاتي-

کدژنتیک

مدیریت کد ژنتیک

صدور انقالب
بهمثابه برهمکنش
پاسخگویی به نیازها
شکل  :3چارچوب نهایي بازاریابي سیاسي کنش مبناء
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فرآیند مصاحبه
در این تحقیق جهت تحلیل صدور انقالب اسالمی مبتنی بر الگوی بازاریابی سیاسی به مصاحبه با نخبگان
پرداخته شده است در این راستا برای مصاحبه به نخبگانی مراجعه شده است که در مقام نظری با ادبیات
صدور انقالب اسالمی آشنا باشند و تا حد ممکن در امور بینالملل انقالب اسالمی دارای اثر علمی ،ایده یا
تجربه اجرایی بوده باشند .نخبگان در پژوهش حاضر شش فرد هستند که به ترتیب حروف الفبا در جدول
زیر معرفی شدهاند.
جدول :2لیست مصاحبهشوندگان
ردیف

نام

عنوان

توضیحات

دکتر یوسف
ترابی

دانشیار و مدیر گروه علوم
سیاسی دانشگاه علومانتظامی
امین

دکتر عباس
خامهیار
دکتر
محمدحسن
خانی

نویسندهی آثار مختلفی از جمله :روششناسی
متغیرهای دخیل در گرایش امریکا به تجدید روابط با
جمهوری اسالمی ایران و پیامدهای آن بر امنیت
ملی ،آسیبشناسی مدیریت توسعه در ایران ،درآمدی
بر ناسیونالیسم در ایران ،سیاستهای جمهوری
اسالمی در مدیریت تنوعات اجتماعی و...
رایزن فرهنگی سابق ایران در کشور کویت و کشور
قطر و وابسته فرهنگی ایران در لبنان
فعال رسانهای و پژوهشگر در موضوعات متنوعی از
جمله در موضوع روابط بینالملل ،افراطگرایی در
جوامع اسالمی ،همگرایی در خاورمیانه و...

م عاون بینالم لل ســـاز مان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی
استاد روابط بین الملل و عضو
هیأت علمی دانشکده معارف
اسالمی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق(ع)
سفیر جمهوری اسالمی ایران دیپلمات و ارائه در موضوعات مختلفی از جمله در
در کشور جمهوری فدراتیو موضوعات اخالق و دیپلماسی ،مروری بر سیر
برزیل (از تیر ماه  1387الی تحوالت روابط جمهوری اسالمی ایران و جمهوری
فدراتیو برزیل ،مؤلفههای قدرت در جهان امروز با
بهمن ماه )1390
تکیه بر جایگاه علم و تکنولوژی ،ایران قدرت
منطقهای و...
ا ستاد روابط بینالملل ،ع ضو پژوهشگر حوزهی آمریکا و نویسنده مقاالت متنوعی
هیــأت ع ل می و معــاون از جمله :الگوی رفتاری آمریکا در قبال بیداری
پژوهشــی دانشــکده معارف اسالمی :عملگرایی محتاطانه،
اســالمی و علوم ســیاســی
ســـیاســـی دانشـــگاه امام

1

2

3

4

دکتر محسن
شاطرزاده

5

دکتر ابوذر
گوهریمقدم
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6

آقای حسین
مادرشاهی
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مکتب انگلیسی روابط بینالملل :تحولی پاردایمی؟،
صادق(ع)
رسانههای اجتماعی و انقالبهای اخیر خاورمیانه؛
ارائه مدلی مفهومی و...
فــارغ التحصـــیــل مقطع نویسنده پایان نامه در مقطع تحصیلی کارشناسی
کارشناسی ارشد رشته معارف ارشد با عنوان :بررسی سبك رهبری و شیوههای
اســــال می و فر هنــگ و تبلیغی آقای ابراهیم الزاکزاکی
ارت با طات دانشـــ گاه ا مام
صادق(ع) ،کارشناس مسائل
جهان اسالم و فعال در حوزه
بینالملل

کیفیت طراحي سؤاالت مصاحبه

با الهام از مدل بازاریابی سیاسی کنشمبناء که مبتنی بر منشاء کنش یا همان نیازهای انسانی تعریف میشود
به طراحی چند سؤال برای مصاحبه با نخبگان اقدام شده است .این سؤاالت به نحوی طراحی شدند که در
بردارنده مدل بازاریابی سیاسی کنشمبناء باشند.
جدول :3فراواني تناسبي مؤلفهها و سؤاالت
ردیف

مؤلفه

سؤاالت مرتبط

تعداد

1
2
3
4
5
6
7

چتر اطالعاتی
بارش اطالعاتی
صدور تعاملی
کد ژنتیك
کنش ذهنی
کنش عینی
سازمان فرهنگ و ارتباطات

5 ،2 ، 1
5 ،3 ،1
3 ،2 ،1
5 ،3 ،2
5 ،3 ،2
5 ،3 ،2
5

3
3
3
3
3
3
1

روایي سؤاالت

روایی و اعتبار سؤاالت مصاحبه مبتنی بر موارد زیر قرار دارد:
• این سؤاالت بر اساس چارچوب کلی پژوهش و مبتنی بر مدل بازاریابی سیاسی مبتنی بر نیاز طراحی
شده است.
• چارچوب کلی این سؤاالت با مشاوره اساتید ناظر این پژوهش مورد طراحی قرار گرفته است.
• سؤاالت مورد نظر در نهایت در حین مصاحبه به خود نخبگان مصاحبهشونده نیز ارائه شده است.
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سؤاالت مصاحبه

سؤاالت مصاحبه که به صورت نیمهساختمند طراحی شده به شرح زیر است:
الف .نهادهای متولی صدور انقالب اسالمی مبتنی بر بازاریابی سیاسی تا چه حد به تعاملی بودن و
برهمکنشی بودن فرآیند صدور انقالب توجه داشتهاند؟ و چه میزان از پیامهای صدور انقالب مبتنی بر
نیازهای جامعهی هدف ساخته شده است؟
ب .جایگاه چتر اطالعاتی و شناخت مؤلفهها و منابع مؤثر در کدژنتیك ،کنش ذهنی و کنش عینی
جامعهی هدف صدور انقالب اسالمی چگونه ارزیابی میشود؟ مبتنی بر عملکرد گذشته ،غالباً کدام یك از
سه سطح کدژنتیك ،کنش ذهنی و کنش عینی جامعهی هدف بهعنوان بستر صدور انقالب اسالمی ،مد
نظر قرار داشته است؟
ج .جایگاه بارش اطالعاتی هدفمند و ارتباطات در تأثیرگذاری بر کدژنتیك ،کنش ذهنی و کنش عینی
جامعهی هدف صدور انقالب اسالمی چگونه بوده است؟
د .مبتنی بر سؤالهای باال؛ رویکرد و عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی بهعنوان یکی از
مهمترین مراکز صدور انقالب اسالمی را چگونه ارزیابی میکنید؟
هـ .مبتنی بر الگوی مطرح شده در این پژوهش ،مهمترین ضعف در عملکرد صدور انقالب اسالمی را
چه میدانید و پیشنهاد شما برای صدور موفقیتآمیزتر انقالب اسالمی مبتنی بر آن چیست؟
روش تحلیل دادههای مصاحبه

رویکرد حاکم بر تحقیقات کیفی ،متفاوت از پژوهشهای کمی است و رویکردی غیرپوزیتیویستی و تفسیرگرایانه
است .متن پیاده شده مصاحبه بهعنوان یکی از دادههای کیفی به حساب میآید و این گونه دادهها تا قبل از تنظیم و
مقولهبندی بهعنوان دادههای خام به حساب میآیند لذا برای معنادهی این گونه از دادهها باید به پردازش و تفسیر
آنها اقدام کرد اما به آن دلیل که قوانین پیشینی مشخصی در تحلیل دادهها کیفی وجود ندارد این مرحله سختترین
قسمت پژوهش کیفی محسوب میشود .پژوهشگرانی موضوعات کیفی الجرم و در بسیاری از مواقع باید خودشان
به طراحی روشهای تحلیل داده مبادرت کنند .به اعتقاد افرادی از جمله «تیلور» و «باگدان» علت اینکه تعداد
بسیاری از مردم براین باورند که تحلیل دادههای کیفی دشوار است این است که این نوع از تحلیلها یك فرآیند فنی
و مکانیکی نیست «بلکه فرآیندی از استدالل استقرایی ،تأمل و نظریهپردازی است»« .کویینپتن» نیز فرآیند تبدیل
اطالعات کیفی خام به یافتهها را به مثابهی ترکیبی تحلیلی و پیچیده و چند بُعدی از «علم روشمند ،هنر خالق و
تفکر شخصی» میداند .به اعتقاد وی هیچ نوع فرمول و قاعده مشخصی برای تحلیل این گونه از دادهها وجود ندارد
ک
و تنها چیزی که میتوان از آن استفاده کرد اصول راهنمای کلی است (سیدامامی .)463-464 :1391 ،نقطه اشترا ِ
قسمت زیادی از دیدگاههای مربوط به تحلیلهای کیفی« ،تأکید پژوهشگر بر فرآیند تفسیر و برساختن معانی است»
در این زمینه خود پژوهشگر قسمتی از پژوهش محسوب میشود (سیدامامی.)465 :1391 ،
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تحلیل دادههای مصاحبه
الف .نهادهای متولي صدور انقالب اسالمي مبتني بر بازاریابي سیاسي تا چه حد به تعاملي بودن و
برهمکنشي بودن فرآیند صدور انقالب توجه داشتهاند؟ چه میزان از پیامهای صدور انقالب مبتني بر
نیازهای جامعهی هدف ساخته شده است؟

غیر تعاملی دیدن صدور انقالب اسالمی که یکی از نقاط ضعف در مدل صدور انقالب اسالمی است به این
منجر خواهد شد که نیازهای جامعه هدف مورد شناخت روشمند قرار نگرفته و به تبع آن تعامل مناسبی با
آن صورت نمیگیرد .در این باره چند نکته اساسی قابل بررسی است.
اول .عدم امکان هویتسازی
بازاریاب سیاسی در صورتیکه نتواند نیازهای جامعه مقصد را که بهمثابه منشاء کنشهای ذهنی و عینی آن
جامعه محسوب میشوند و همچنین دروازه ایجاد وفاداری در آن جامعه نسبت به محصوالت هستند را مورد
شناسایی و مدیریت قرار دهد ،امکان ارتباط عمیق با آن جامعه را از دست خواهد داد .از این رو محصول
تولیدی چه یك ارزش باشد چه یك کاالی عینی به دلیل آنکه مبتنی بر نظام کد ژنتیك و هویت مشتری
طراحی و عرضه نشده است ،امکان هویتسازی برای مخاطب را نخواهد داشت و حتی در صورتیکه به
مصرف مشتری برسد انگاره هویتی پایدار برای وی ایجاد نخواهد کرد.
دوم .برهمکنش ارزش ،نیاز و رضایتمندی
بازاریابی سیاسی مدرن بیش از آنکه به کاال و فروش اهمیت دهد به تعامل یادگیرنده از مشتری و
رضایتمندی و تربیت راهبردی وی اهمیت میدهد و این مخاطبمحوری بدون شناسایی نیازها و ارزشهای
مشتری ممکن نخواهد بود .دفاتر دیپلماتیك وابسته به جمهوری اسالمی در سراسر جهان یکی از مراکز
مهم در شناسایی نیازهای جامعه مقصد و تنظیم الگوهای ارائه تصویر و ارزش از انقالب اسالمی مبتنی بر
این معیارها هستند .در طی مصاحبه نیز مشخص بود آن دسته از افرادی که به این موضوع پرداختهاند از
موفقیت باالیی در دوران مسؤلیت خود برخوردار گشتهاند .برای مثال دکتر شاطرزاده که سابقه فعالیت در
جامعه آمریکای التین را در کارنامه خود دارند نمونهی بارزی از این موفقیت بودند و با طرح مفهوم مهم
«خدمت» که نشان از توجه ایشان به سطوح کد ژنتیك در مخاطب بود به ارائه راهکارهایی در این زمینه
پرداختند .ایشان با تأکید بر مفهوم خدمت برای فراهم کردن رفاه و آسایش بشریت و اعتالی اخالق،
موفقیت زیادی را از راه پیگیری خدمت در جامعهی آمریکای التین کسب کردند و با اشاره به مواردی
همچون خدمت در کنار تبلیغ در مدینهالنبی(ص) و وجود اصحاب صفه ،حضور امیرالمومنین(ع) و فعالیت
ایشان در نخلستان و وقف آن و اموری از این قبیل به مؤیدات این موضوع اشاره کردند .همانطور که
آمریکاییها از طریق خدمت به ارسال پیامهای مطلوب خود به جوامع مورد نظر و تصویرسازی مناسب از
خود میپردازند و همچنین میسیونرهای مسیحی و مذهبی نیز از طریق خدماتی همچون خدمات پزشکی
این کار را در جوامع هدف انجام دادند موضوعی که مورد اشاره دکتر شاطرزاده قرار داشت .ایشان همچنین
معتقد بودند صفویان با ا رائه خدمت توانستند رشد کنند .در ادامه همین ارائه خدمت به ارائه ارزشها نیز
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میتوان پرداخت.
مبتنی بر چارچوب نظری بازاریابی سیاسی کنشمبناء ،خدمت نیز نیازمند شناسایی نیازهاست و در صورتی
یك خدمت برای جامعهی هدف مناسبتر است که تناسب بیشتری با نیازهای آنها داشته باشد و به نیازهای
مهمتر و هدفمندتری پاسخ دهد .خدمت بهعنوان یك ابزار تعاملی دقیق ،توانایی آن را دارد که متعاقب خود
به آمادهسازی بسترهای ارائه ارزش نیز کمك کند .در همین راستا دکتر عباس خامهیار معتقد بودند که
آمریکاییها به موضوع ارزشهای انسانی توجه دارند موضوعاتی مثل حقوق شهروندی و حقوق زنان و به
نوعی همهی بازیگران این عرصه را در حال تالش برای ارائه ارزشهای مورد نظر خودشان میدانستند اما
معتقد بودند که در این راستا چگونگی تبیین این موضوعات مهم است .ایشان بر این باور بودند با اینکه ما
دارای ارزشهای خوبی برای ارائه به دنیا هستیم اما عرضه کنندهی خوبی در این باره نبودیم.
سوم .فهم رویشی و زمینهای
فهم فرآیندهای بنیادین کنش از جمله نیاز و کد ژنتیك در جوامع مختلف نیازمند همزیستی طوالنی
مدت با آن جامعه است .عدم درک محیط معرفتی و زبانی جوامع مقصد و کمبود وجود افرادی که بتوانند با
زبان آن به فهم و ایجاد ارتباط تعاملی مبادرت کنند از جمله مشکالت صدور انقالب اسالمی محسوب
میشود .این مهم هم در فرآیند ارتباطات و شناخت و هم در فرآیند بارش اطالعاتی از اهمیت برخودار است.
برای مثال فهم الگوهای رفتار ،کد ژنتیك و نیازهای یك جامعه ،نیازمند همزیستی طوالنی مدت در آن
جامعه و با اعضای آن جامعه است تا بتوان به یك فهم تعاملی دادهبنیاد و زمینهای با آن جامعه دست یافت1.
موضوعی که دکتر ابوذر گوهریمقدم نیز به نحوی به اهمیت آن اشاره کردند .در این باره دکتر ترابی بر
این باور بودند که « ...نهادهای متولی صدور انقالب ،در فرآیند صدور انقالب اسالمی ،زمینهها و ظرفیتهای
تعاملی را کمتر ملحوظ نظر داشتهاند ،به همین دلیل در مقام عمل ما نتیجه ایجابی و قابل توجهی از صدور
انقالب اسالمی دریافت نکردهایم و اگر در بدو کار نتایجی گرفتهایم اما عاقبت آن به نتیجه و سرانجام
موفقیت آمیزی دست نیافتهایم و نکته دیگر اینکه پیامهای ارسالی ما هم چندان مبتنی بر نیازهای جامعه
هدف نبوده است» .دکتر خانی نیز معتقد بودند که فرآیند صدور انقالب مبتنی بر نگاه تعاملی انجام نگرفته
است و بهعنوان یك «جادهی یك طرفه» به آن نگریسته شده است.
چهارم .آسیب مشابه انگاری
منظور از این آسیب آن است که بازیگران فردی و ساختاری فعال در صدور انقالب اسالمی از آنرو که
غالباً به فهمی رویشی از جامعه مقصد دست پیدا نکردهاند به تبع آن درک متناسبی از تفاوتهای فرهنگی
جامعه خود و جامعه مقصد در غالب اوقات ندارند .موضوع مهمی که مورد اشاره آقای مادرشاهی نیز قرار
گرفت .درک این موضوع که الگوی جمهوری اسالمی ایران یك الگوی ساختمند شده از انقالب اسالمی
 .1صرف فهم نظری و نخبگانی از آن جامعه مهم نیست بلکه فهم با آن جامعه مهم است و منظور از فهم با آن جامعه فهمی است
که در خالل زندگی در درون آن جامعه و تعامل با آن جامعه برای فاعل شناسا رقم بخورد و فهمی رویشی را رقم بزند.
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در چارچوب کشور ایران با تمام ویژگیهای خاص خودش است و این الگو ساختمند شده آن غالباً امکان
صدور مستقیم ندارد از نکات مهمی است که فعال حوزهی صدور انقالب اسالمی باید به آن توجه کند.
شبکه مفهومي «»1

برهمکنش ارزش،
نیاز و رضایتمندی

عدم امکان
هویتسازی

فهم رویشی

آسیب مشابه انگاری

ب .جایگاه چتر اطالعاتي و شناخت مؤلفهها و منابع مؤثر در کد ژنتیک ،کنش ذهني و کنش عیني جامعهی
هدف صدور انقالب اسالمي چگونه ارزیابي ميشود؟ مبتني بر عملکرد گذشته ،غالباً کدام یک از سه سطح
کد ژنتیک ،کنش ذهني و کنش عیني جامعهی هدف بهعنوان بستر صدور انقالب اسالمي ،مدنظر قرار
داشته است؟

بازاریابی سیاسی عین و ذهن را در بر میگیرد اما از آن جاییکه نسبت به تعاملی بودن فرآیند صدور
انقالب اسالمی هنوز نگاه روشمندی وجود ندارد تبعاً مدیریت چتر اطالعاتی و تعامل دوسویه با ذهن مخاطب
نیز دچار نقصان است .لذا در این راستا بیشتر به کنشهای سطحی جامعهی هدف توجه میشود تا سطوح
عمیقتری در کدژنتیك و فرآیند شکلگیری قواعد و منطق کنش یا حتی کنش ذهنی و چگونگی
شکلگیری خواسته .از این رو ارتباطگیری طوالنی مدت با مخاطبان و ایجاد یك تعامل راهبردی به ندرت
صورت میگیرد .در فرآیند مصاحبه نیز این نقد به نحوی مورد نظر اغلب کارشناسان بود و به نوعی معتقد
بودند بیشتر بر روی سطوح سطحی کنش مخاطبین کار شده است تا سطوح عمیقتر کنش.
اول .مدیریت هماهنگ ارائه ارزش
دکتر گوهریمقدم معتقد بودند در فرآیند صدور انقالب اسالمی یك عملگرایی غیرهدفمند و بدون
عبرتگیری از گذشته برای انباشت تجربه و بکارگیری آن جهت ارتقاء کیفیت در آینده وجود دارد که مانع
از روند روبه رشد موضوع صدور انقالب است .ایشان بر این باور بودند که کار قوی و راهبردی در این باره
انجام نشده است و بیشتر بر روی سطوح اولیهی تعامل با مخاطبین فعالیت شده است .نقد دیگر ایشان در
موضوع صدور انقالب ،نبود یك فرماندهی منظم و یکپارچه بود .موضوعی که به نحوی مورد اشاره آقای
دکتر خامهیار قرار گرفت و ایشان بر ضرورت مدیریت واحد و هسویی بیشتر و همافزایی بازیگران مؤثر در
راستای نیازسنجی از جوامع هدف و تبیین و ارائه الگوی انقالب اسالمی در صحنه بینالمللی تأکید داشتند.
دکتر ترابی در رابطه با پرسش شماره دوم معتقد بودند «جایگاه چتر اطالعاتی و شناخت مؤلفهها و منابع
مؤثر و ...در خصوص جامعهی هدف بسیار اساسی و بهمثابهی رکن و شرط موفقیت است و اگر این
خصوصیات و شرایط فراهم نباشد امکان تأثیرگزاری بسیار ضعیف خواهد بود .در مورد مدنظر قرار گرفتن
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کدژنتیکی جامعهی هدف بررسیها نشان میدهد که نهادهای متولی سعی در شناخت مؤلفههای کدژنتیکی
جامعهی هدف داشتهاند و متناسب با آن خصوصیات ،برنامهریزی کردهاند اما به دلیل تمایزات ساختاری،
فرهنگی ،اجتماعی و ...مردم و گروههای اجتماعی کمتر به انقالب اسالمی گرایش پیدا کردهاند و »...در
رابطه با سؤال دوم دکتر خانی نیز معتقد بودند بسترهای عمیق کنش کمتر مورد نظر قرار داشتهاند.
دوم .فضای مجازی بستر یادگیری
با شیوع یافتن فضای مجازی و اهمیت یافتن هویتهای دیجیتال ،این فضا بهعنوان یکی از مهمترین
ابزارها و بسترهای مدرن در راستای ایجاد دیالوگ با دیگران محسوب میشود .این فرآیند در دو ساحت چتر
اطالعاتی و بارش اطالعاتی بهعنوان یك ابزار مهم و مفید قابل کاربست میباشد .در این راستا امکانات
زیادی برای کسب آگاهی در رابطه با کد ژنتیك و قواعد ذهنی و نیازساز جوامع قابلیت استفاده دارند .این
مهم در فرآیند بارش اطالعاتی و انتقال و ارائه ارزشها نیز مؤثر است« .از مهمترین فرصتهای موجود در
فضای مجازی میتوان به این موارد اشاره کرد :فراهم شدن ظرفیت مناسب برای الگوسازی و ترویج فرهنگ
متعالی دینی و بیداری اسالمی در گستره جهانی ،بسیج نیروهای مردمی و امکان انتقال سریع و وسیع فرهنگ و
اندیشه ناب اسالمی به طرق بسیار متنوع در جهان به منظور اتحاد شبکهای نخبگان متعهد و والیی و جذب
مسلمانان دنیا در برابر نظام استکبار جهانی و همچنین امکان مقابله کم هزینه و مؤثر با نظام استکبار جهانی و
دفاع از جمهوری اسالمی با اتحاد شبکهای طرفداران انقالب اسالمی»( .شهریاری .)18 :1395 ،دکتر خامهیار
معتقد بودند که در استفاده از فضای مجازی در این زمینه ،ضعف وجود دارد.
شبکه مفهومي «»2

سطوح و مدیریت واحد ارائه ارزش

فضای مجازی

ج .جایگاه بارش اطالعاتي هدفمند و ارتباطات در تأثیرگذاری بر کدژنتیک ،کنش ذهني و کنش عیني
جامعهی هدف صدور انقالب اسالمي چگونه بوده است؟

از آنرو که نوع نگاه غالب به موضوع صدور انقالب اسالمی از یك فرآیند نخبهگرایی الهام گرفته شده
است لذا در سطوح بعدی که فرآیند شناسایی منشاء کنشهای جامعهی مخاطبین است و همچنین در بارش
اطالعاتی ،سطوح عمیق تعاملی با مخاطبین غالباً مغفول مانده است .از این رو بارش اطالعاتی عمدتاً فاقد
قواعد بازاریابی سیاسی بوده است ،قواعدی که در سطور پیشین به تفصل مورد اشاره قرار گرفتند و در وجوه
مهم خود شناخت مشتری و بسترهای رضایتمندی آن را مورد دقت قرار میدادند.
اول .بارش اطالعاتی هدفمند
بارش اطالعاتی هدفمند قابلیت ارائهی تصویر از وقایع بهصورتیکه برای جامعهی هدف مطلوب باشد را دارد
و نوع ارائه تصویر آن به نحوی خواهد بود که با نیازهای جامعهی هدف تناسب داشته باشد .البته در این راستا

.......................................... 70

فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال نهم ،شماره  ،31تابستان 98

وجود رسانههای قدرتمند معاند نیز تأثیرات زیادی در کاهش اثرگذاری و موفقیت نوع ارزشهای ارائه شده از
طرف ایران داشته است ،موضوعی که مورد اشاره دکتر خامهیار نیز قرار داشت .در این رابطه وجود بعضی از
نیروهایی که اعتقاد زیادی به موضوع ارائه ارزشهای انقالب اسالمی ندارند نیز اثرگذار است موضوعی که دکتر
گوهری به آن اشاره کردند.
دوم .روش و بازار ارزش
استفاده از الگوهای روشمند ،تجربههای تاریخی و نیروهای انقالبی معتقد در این زمینه میتواند منشاء
اثر باشد .در این باره دکتر شاطرزاده با اشاره به سابقه تاریخی گذشتگان در ایران در ارائهی راهکاری مؤثر
در تبلیغ به موضوع تأسیس شهرک «ربع رشیدی» در حدود  600سال پیش در ایران اشاره کردند .این
مجموعه یك شهرک علمی تحقیقاتی در تبریز بوده است که به نوعی اولین بورسیههای تحصیلی دنیا در
آن ارائه شده است و مشخص است که تربیت یك پژوهشگر که دارای تأثیر اجتماعی در جامعهی خود است
تا چه حد میتواند در تبلیغ ارزشهای بازیگر عامل مؤثر باشد .در این راستا استفاده از مزیتهای معنوی و
ارائه آنها در بازار ارزشها میتواند سودمندی زیادی را داشته باشد .برای مثال آستان قدس رضوی(ع) با
مطرح کردن موضوع خادمیار در داخل کشور میتواند با استفاده از هنجارهای معنوی به تولید خدمت در
کشور بپردازد خدمتی که یك فرآیند بازاریابی سیاسی را نیز در بر میگیرد بهنحویکه با تولید خدمت به
ارائه ارزش و جذابسازی آن نیز اقدام کرده است موضوعی که به نحوی مورد اشاره دکتر شاطرزاده نیز قرار
داشت .در این راستا پدیده پیادهروی اربعین با ارائه مفهوم جدیدی از خدمت توانسته است عقاید و سلیقههای
متفاوتی را از سراسر جهان حول یك محور معنوی گرد هم آورد بهنحویکه زمینه خدمت برای آنها بهعنوان
یك بستر بسیار مهم قرار دارد.
دکتر ترابی نیز در این باره بر این باور بودند که «بارشهای اطالعاتی و جریانیابی آن در جوامع هدف
خیلی ضعیف بوده است ،شاید جوامع شیعی بیشترین تأثیر را پذیرفته باشند .اما در نهایت به دالیل گوناگون
از جمله اقدامات نسنجیده و شتابزدگی نهادهای متولی در رابطه اخذ نتیجه عاجل ،زحمات متولیان تقریب ًا
بههدر رفته است و در نتیجه {مدیریت و تأثیرگذاری بر} کدژنتیکی و کنش ذهنی و کنش عینی موفقیت
آمیز نبوده است .تنها استثناء شایان توجه در خصوص لبنان و نیجریه است که شخصیت سید «حسن
نصراهلل» و شخصیت «شیخ زکزاکی» {در این روند مؤثر بوده است}به نظر اینجانب هنر شخصی آنان و
تواناییهای فردی آنها باعث جهش شایان توجهی در فرآیند نهادینه شدن تفکر شیعی و انقالب اسالمی و
مکتب فکری «امام خمینی(ره) » در آن کشورها شده است» .در رابطه با این پرسش دکتر خانی بر این باور
بودند که جایگاه بارش اطالعاتی هدفمند و ارتباطات در صدور انقالب اسالمی به رسمیت شناخته شده است
اما مکانیزمها و تکنیكهای بارش چندان درست نبوده است و کمبود دانایی نسبت به ابزارهای مناسب و
استفاده درست از آنها در این زمینه وجود داشته است.
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شبکه مفهومي «»3
بارش اطالعاتی هدفمند

روش و بازار ارزش

د .مبتني بر سؤالهای باال؛ رویکرد و عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي بهعنوان یکي از
مهمترین مراکز صدور انقالب اسالمي را چگونه ارزیابي ميکنید؟

بیشتر کارشناسان مصاحبهشده به نوعی به این سازمان نقدهایی را وارد میدانستند .دکتر شاطرزاده با
بیان اینکه اگر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی بخواهد صرفاً انتزاعی فکر کند موفق نخواهد بود ،به
وجود معماریهای ایرانی در هند و پاکستان اشاره کردند و نفوذ فرهنگ و زبان را نیز به عقبه خدمتی که
در آن کشور انجام شده است مربوط میدانستند .دکتر شاطرزاده ،سازمان فرهنگ را زیاد موفق ندانسته و بر
این باور بودند که حتی اگر این سازمان را نوعی مبلغ فرهنگ ایرانی در نظر بگیریم {این تبلیغ}محدود در
امور خاصی شده است .مشابه همین نقد را دکتر گوهری بر این سازمان داشتند و معتقد بودند که این سازمان
در بهترین حالت مبلغ فرهنگ ایرانی هستند نه اسالم .دکتر ترابی در این موضوع بر این باور بودند که
«سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ضعیف عمل کرده است .عدم تأکید بر مقولهی فطرت در تبلیغات و
اقدامات تصنعی و فاقد جذابیتهای سمعی ،بصری و فکری ،عدم بهرهگیری از مدلها و الگوهای تأثیرگزار
بر باورها و انگیزههای مخاطبان و افکارعمومی باعث شده است این سازمان ،سازمانی ضعیف به لحاظ
ساختاری ،مدیریتی و روشها و سازوکارهای تبلیغی علمی باشد .بسنده کردن به چاپ مجله ،بروشور و
نمادهای تبلیغی ،بهره گرفتن اندک از فیلم و تئاتر و نمایشهای جذاب وتأثیرگزار و ضعف در کارکرد
نمایندگان و وابستگان فرهنگی ایران در کشورهای هدف در مجموع از سازمان ارتباطات سازمانی کند ،تنبل
و فاقد کارآمدی الزم پدید آورده است» .دکتر خانی نیز سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی را ضعیف و
ناموفق توصیف کردند .ایشان در این باره به وجود نقاط ضعف در این سازمان اشاره کرده و این پرسش را
مطرح نمودند که آیا بعد از فعالیتهای این سازمان ،ایران محبوبتر شده است؟! در این راستا یکی از نکاتی
که به نوعی مورد تأیید دکتر خانی نیز قرار داشت فقدان شاخصههای ارزیابی مستقل جهت بررسی میزان
موفقیت این سازمان است .در این راستا دکتر خامهیار با اشاره به انباشت تجارب و ثبات مناسبی که در
سازمان شکل گرفته است به بیان اقدامات مثبتی که توسط این سازمان انجام شده است پرداختند و به
کمبودهایی در این زمینه نیز اشاره کردند که شامل کمبود بودجه ،کمبود نیروی انسانی و همچنین افزایش
سن نیروها میشود و در همین راستا بر لزوم جوانگرایی و جذب نیروهای جوان همراه با آموزشهای
مخاطبشناسی ،زبان ،مهارتهای فرهنگی و درک انقالب اسالمی اشاره کرده و عملکرد سازمان را مبتنی
بر امکاناتی که داشته خوب ارزیابی کردند گرچه این فعالیتها را در برابر عظمت انقالب اسالمی و
ظرفیتهای موجود ناکافی میپنداشتند .آقای مادرشاهی نیز به عملکرد ضعیف این سازمان اشاره کرد .ایشان
معتقد بودند که این سازمان از لحاظ دسترسی به آرمانها و موفقیت در سیاستهای خود شکست خورده

.......................................... 72

فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال نهم ،شماره  ،31تابستان 98

است .در هر صورت از دیدگاه نویسنده ،تبیین نوع رابطهای که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با دیگر
نهادهای مشابه خود دارد و همچنین طراحی شاخصههای ارزیابی عملکرد این سازمان و بازبینی شفاف
عملکرد همه مجموعههای آن مبتنی بر مدلهای بازاریابی سیاسی از جمله اقدامات اولیه و مهم در این
زمینه به حساب میآید .زیرا تا زمانیکه شاخصههای ارزیابی عملکرد یك سازمان طراحی نشود ،بررسی آن
سازمان یك اقدام غیرراهبردی خواهد بود.
شبکه مفهومي «»4
ابزار

وظایف و
برنامه

اهداف

نیروی انسانی

ساختار

شاخصههای
ارزیابی

هـ .مبتني بر الگوی مطرح شده در این پژوهش ،مهمترین ضعف در عملکرد صدور انقالب اسالمي را چه
ميدانید و پیشنهاد شما برای صدور موفقیتآمیزتر انقالب اسالمي مبتني بر آن چیست؟

در حقیقت پاسخ به این سؤال بهصورت تفصیلی در پاسخ به سؤالهای گذشته وجود دارد که در چهار مقوله کلی
اهداف ،وسایل ،عوامل و موانع قابل بررسی است.
اول .بازاریابی سیاسی مفهوم «صدور انقالب اسالمی»
با توجه به جنگ تبلیغاتی که علیه جمهوری اسالمی صورت میگیرد لفظ صدور انقالب اسالمی نقدهای
زیادی را به خود اختصاص داده است .موضوعی که دکتر خامهیار نیز به نحوی به آن اشاره داشتند و بر این
باور بودند که استفاده از مفهوم صدور انقالب اسالمی بازتاب منفی دارد و نیاز به تغییر ادبیات در این باره
وجود دارد .ایشان بر این باور بودند که ساخت الگو و نمایاندن و عرضه الگوهای مطلوب در هر زمینهای
بهنحویکه در معرض افکار عمومی ملتها قرار گیرد و حق انتخاب و گزینش را برای آنها فراهم کند
اهمیت واالتر و ارزش بهتری خواهد داشت و همچنین بر این باور بودند که گر چه انقالب اسالمی
دستاوردهای تولیدی بزرگ و زیادی داشته است اما ارائه این دستاوردها بهخوبی صورت نگرفته است و
بیشتر از لحاظ نظامی مطرح شدهایم .از سویی دیگر دکتر خانی بر این باور بودند که باید یك تعریف اجماعی
و مشخص از موضوع صدور انقالب صورت بگیرد و در این راستا مشخص شود که صدور انقالب چیست! و
چه چیزی قرار است صادر شود.
دوم .آسیبشناسی عملکرد
در این رابطه دکتر ترابی معتقد بودند عدم توجه به قاعده فطرت در برنامهها ،عدم بهرهگیری از الگوهای
تجربه شده از سایر انقالبهای بزرگ جهان «مانند انقالب کبیر فرانسه که بدون کمترین تبلیغاتی مفاهیمی
فطری چون آزادی ،برابری ،مقابله با استبداد سالطین و ظلم آنان ،برادری انسانها ،حق رأی ،انتخابات،
وجود پارلمان و مجلس نمایندگان مردم ،قانون اساسی و ...در یك بازهی زمانی حدود پنجاه شصت ساله
صادر شده و االن هم جذابیت دارد» ،کارکرد نامناسب نهادهای متولی صدور انقالب اسالمی «ضعف
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کارکردی مدیران و نمایندگان فرهنگی ایران در جوامع هدف .به دالیل کم تجربگی ،عدم آشنایی با
خصوصیات محیط و امور اجتماعی و فرهنگی آنها و ...عدم آشنایی به زبانهای بومی و دشوار بودن برقراری
ارتباط با متن جامعه و توده مردم» ،عدم رعایت چارچوبهای اخالقی و ارتکاب رفتار غیرحرفهای توسط
برخی از نمایندگان فرهنگی« ،فقدان نظارتهای اثربخش و فقدان بازخوردگیریهای منطقی از اقدامات
انجامگرفته» ،عدم ابتکار و خالقیت در روشها ،عدم تربیت کادر نخبه بومی و محلی که میتوانند بهترین
مبلغان باشند ،اختالفات داخلی بین نخبگان ،مسئوالن و جناحها که زمینهساز یأس در جوامع هدف میگردد.
آقای مادرشاهی نیز بر این باور بودند که عجول بودن ،سطحینگری و نگاه ایرانی داشتن در موضوع صدور
انقالب اسالمی مانع از موفقیت در این زمینه خواهد شد .ایشان در این راستا با اشاره به سخن شهید حسن
باقری(ره) که بر اهمیت موضوع شناسایی در عملیات تأکید کرده بودند به اهمیت شناسایی در صدور انقالب
اسالمی پرداختند .آقای مادرشاهی بر این باور بودند که برای شناسایی جوامع مقصد و انباشت اطالعات در
این زمینه به صبر راهبردی و زندگی مستمر با جامعهی هدف نیاز است.
شبکه مفهومي «»5

بازاریابی سیاسی مفهوم صدور انقالب

آسیبشناسی عملکرد

نتیجهگیری
محوریت کلیدی مدل بازاریابی سیاسی مبتنی بر نیاز ،از سویی تغییر نگرشها به موضوع صدور انقالب از
یك فرآیند ایستا و یك طرفه به یك فرآیند پویا و از سویی دیگر تعیین و تعمیق سطوح شناخت و تأثیرگذاری
بر بسترها و عناصر دخیل در این موضوع است .مبتنی بر بازاریابی سیاسی ،این رویه که بازیگر ارائه کننده
ارزش در یك بستر نخبگانی و غیرمبتنی بر فهم تعاملی به تولید بستههای معنایی مشترک جهت صادرات
آن بپردازد امری خطاء و سادهانگارانه است و این فرآیند در یك بستر تعاملی و در یك فرآیند پویا رقم
می خورد .اصل مهمی که در فرآیند تعامل و ارائه ارزش وجود دارد توجه به این نکته است که تعامل با
دیگران نیازمند دیالوگ با جامعهی هدف است .پیام بهعنوان یك محصول در بازار بینالمللی باید تصویر
درستی از انقالب ارائه دهد و توانایی برانگیختن حس وفاداری مخاطبان را داشته باشد که این مهم نیازمند
آشنایی با کد ژنتیك جامعه هدف و تولید هویت مبنا است بهنحویکه ارزش ارائه شده برای بازیگر و جامعه
هدف متناسب با الگوهای نیاز آنها امکان هویتی فراهم کند .اهتمام به دکترین خدمت از آن رو که باعث شروع
تعامل از یك مفهوم عمیق در کد ژنتیك و نیاز مبنا است و همچنین غیرحساسیت برانگیز و مبتنی بر محبت
و صداقت است میتواند به هموار کردن احساسات جامعه هدف برای پذیرش ارزشهای پیرو آن خدمت منجر
شود .در این راستا بایسته است با زبان جهانی ارزشها و نوع ارائه آنها آشنایی داشت و توانایی شناخت نیازهای
جوامع مقصد و همچنین پاسخگویی به آن را بهوجود آورد .در صورت موفقیت آمیز بودن این فرآیند ،مراحل
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عالیه هدایت نیازها به سمت نیازهای فطری و عقالنی نیز بستر بهتری پیدا خواهد کرد که بهعنوان ارزش
کالن مورد ارائه جمهوری اسالمی در صحنه بینالمللی قابل مطالعه است .در حقیقت نیازهای مخاطبان و بازار
هدف در نهایت در یك قالب سهگانه قابل تحلیل است ،یا نیازهای آنها فطرتگرا است و یا فطرتگریز و یا
اینکه فطرتستیز است 1.بازاریابی سیاسی کنشمبناء در پی آن است که با شناخت این روند ،نقطه عزیمت
خود را مبتنی بر جامعه هدف از سطوح کمتر حساسیت برانگیز شروع کند و در دام ارضای نیازهای فطرتستیز
نیز نیفتد .موضوعی که وجه ممیزه بازاریابی سیاسی کنشمبناء در چارچوب اسالمی با رویکرد غربی است که
ی
مؤلفههای فطرتستیز برای مدل غربی ،لزوماً منفی نیستند .از اینرو نقطه عزیمت بازاریابی سیاسی کنشمبنا ِ
فطرتبنیان با در نظر گرفتن جامعه هدف از بررسی و پاسخگویی به نیازهای فطرتگرا و یا فطرتگریز شروع
میشود و به ترتیب با مدیریت گرایش مخاطب به تأثیرگذاری بر بینش و کنش آن نیز منجر میشود.
شناخت نیاز از طریق تعامل رویشی و نخبگانی

تعامل با نیازهای
جامعه هدف

مخاطب و تبیین

پاسخگویی به نیاز

ارزش از طریق

مبتنی بر هویت

خدمت

تعامل مؤثر و تمایلسازی و وفاداری فطرت بنیاد

شکل  .5مدل کاربست بازاریابي سیاسي کنش مبناء

بازاریابی علم مبادله است مبادله کاال به ازای پول و بازاریابی سیاسی نیز مبتنی بر این تحقیق علم مبادله
است مبادله وفاداری به ارزشها و مفاهیم در ازای خدمت .نسلهای پیچیدهتر بازاریابی از جمله بازاریابی
عصبی 2نوید دهنده شکل جدیدی از بازاریابی است که در حقیقت حالت میانرشتهای گستردهای دارد و در
 .1منظور از نیازهای فطرتگرا ،نیازهایی هستند که مبتنی بر فطرت شکل یافتهاند و برای مثال در مصادیق کلی منفور بودن ظلم،
استکبار و ناعدالتی قابل مشاهده هستند .منظور از نیازهای فطرتگریز نیازهایی هستند که نه لزوماً مبتنی بر فطرت هستند و نه منافاتی
با آن دارند و برای مثال در مصادیق نیازهای غریزی به غذا ،تعاون و امنیت قابل مشاهده هستند .همچنین منظور از نیازهای فطرتگریز
نیازهایی هستند که در واقع میتوان آنها را تحت عنوان نیازهای کاذب شناسایی کرد .این نیازها با فطرت پاک انسانی منافات دارند و
برای مثال در مصادیق کلی ظلم و غارت و در مصادیق جزئی همچون همجنسگرایی و ...قابل بیان هستند.
2. Neuro Marketing
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، عصبشناسی و پزشکی، مدیریت، علوم سیاسی، علوم متنوعی از حقوق،کاربست بازاریابی سیاسی عصبی
 فرآیند بازاریابی سیاسی صدور انقالب اسالمی. هنر و علوم شناختی را در بر میگیرد،روانشناسی و ارتباطات
گرچه اهداف عالی انسانی و اخالقی دارد اما در ضمن خود امکان کسب مزایای مادی مناسبی را از طریق
.جلب وفاداری مشتری و مخاطبان خود دارد
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