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 When George Lycaf published the paper on social 

science in neuroscience and argued for some reason 

that argument is a subject of neurology, a new look has 

been made into other aspects of sociology, including 

political science. Cognitive science studies in the field 

of politics have made partially revealing the hidden 

dimensions of political politics in political action. 

These studies, although improving our understanding 

of the process of brain function in political action, 

island-wide examine political concepts in the brain. It 

has failed to give political power the power to predict. 

Thus, the need for new studies is based on a cognitive 

approach. In this study, the researchers sought to 

present a decision-making model of people with a 

cognitive approach to political action, and by 

conducting field studies and the Delphi method, they 

first identified and evaluated the components of the 

cognitive political marketing model and believed they 

achieved it. 
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چکیده  اطالعات مقاله 
 بـا آن در و کـرد چـاپ را شناسـی عصب اجتمـاعی علوم مقاله افلیک جرج که زمانی
 نگـاهی اسـت، شناسـی عصب امر یک استدالل که نمود اثبات ای گانه چهارده دالیل
. است آمده وجود به سیاسی علوم جمله از شناسی جامعه شقوق دیگر به جدید و نوین

 علــم انپنهــ ابعــاد کــه شــد باعــث سیاســت حــوزه در شناســی عصب علــوم مطالعــات
  . شود آشکار حدودی تا سیاسی های کنش بر مغز در سیاست

 سیاسی های کنش در مغز عملکرد فرایند به را ما شناخت میزان اگرچه مطالعات این
 و کـرده بررسـی مغزها در را سیاسی مفاهیم ای جزیره صورت به اّما بخشید، می بهبود

 بنـابراین،. بدهد مردم رفتار یبین پیش در سیاسیون به بینی پیش قدرت است نتوانسته
 هـای روش بتـوان تـا شـود می حـس شـناختی رویکرد براسـاس جدیـد مطالعـات لزوم

 افـراد بینی پیش توان سیاسی کنشگران و شناخته را افراد سیاسی های گیری تصمیم
  .  کنند پیدا را
 بــا افــراد گیری تصــمیم الگــوی ارائــه دنبــال بــه پژوهشــگران پــژوهش ایــن در

 روش بـه و میـدانی مطالعـات انجـام با و بوده سیاسی های کنش در اختی،شن رویکرد
 مـورد سـپس و شناسـایی را شـناختی سیاسی بازاریـابی الگـوی های مؤلفه ابتدا دلفی
 .اند کرده پیدا دست آن به معتقدند و اند داده قرار ارزیابی

   
  ٩/٩/٩٨دریافت: تاریخ 
  ٨/٢/٩٩ پذیرش:تاریخ 
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  مقدمه

  بیان مسئله

منجر بـه تغییـر رویکـرد شناختی  مطالعات مختلف در حوزه علوم
مطالعات اجتماعی از پارادایم مدرنیسـم بـه مطالعـات مبتنـی بـر 

حاصـل  جیت و نتایالبته ماه ؛پاراردایم پست مدرنیسم شده است
، در ی هـا پارادایمعلم مستقل فارغ از  یک عنوان به شناختی از علوم

 دیگـربه خـود گرفتـه اسـت و  یستیمدرن ت پستین مطالعه ماهیا
ج آن اسـتفاده یاربرد از نتـاکـل و یـز در تحلیموجود ن ی ها پارادایم

  نند. ک می
 یهـا از طرف دیگر، ورود عناصـر مختلـف بـه عرصـه رقابت

ن عرصــه و یــده شــدن مناســبات در ایــچی، پیبــاتو انتخا یاســیس
ه کـت از آن دارد یـاکح تمامـاً ن، ینو یرفتار یالگوها یریگ لکش
شـدت دشـوار شـده  هبـ یاسـیس یها در بازارها استیس ینیب شیپ

ای بـین  هن امـر بـه دغدغـیهم ).٣، ص١٣٩۴ است (مارشمنت،
 ییالگوهـا ینـاظر بـر طراحـ پردازان علوم سیاسی فعاالن و تئوری

 یت بازارهـایریورود مؤثر در عرصـه شـناخت و مـد یارآمد براک
نـوینی از علـوم  کـه عرصـۀمنجر شده است. این موضوع  یاسیس

ــکل ــه ش ــت، ب ــوده اس ــاد نم ــاعی را ایج ــاتی گیر اجتم ی مطالع
 طور بـهعام و بازاریـابی سیاسـی طور بـهدرخصوص علوم سیاسی 
ان نیـز طلبد که این مطالعات در ایـر میخاص منجر شده است و 

  .شود انجام
 تــأثیرشناســی و  مطالعــات نــوین در حـوزه عصــب اهمیـت:

گی ایـن دو دتنیـ هـمشناختی بر علوم اجتماعی حکایت از در علوم
ــم و ه ــین معل ــا چالشچن ــدبودن  ه ــدلی ناکارآم ی موجــود ها م

موضـوع پـژوهش حاضـر در  این، اسی دارد. براساسیبازاریابی س
ت یـاهم یو در ادامـه دارابـوده  یت نظریاهم یمقام نخست دارا

 ی هـا چالشچـه مـؤثرتر یت هرریتواند بـه مـد یبوده و م یاربردک
  ؛یدنما کمک یاحتمال

در  یاسـیس یابیـه موضـوع بازارینکـت بـه ایبا عنا ضرورت:
متر مـورد توجـه بـوده، شـاهد بـروز کران یا یو عمل یجامعه علم

ه این موضوع باعث ایجـاد ضـعف کضعف ساختاری شده  ینوع
در حوزه بازاریابی سیاسـی شـده اسـت و از طرفـی هـم در  نظری

حــوزه عمــل و هــم اجــرا، الگــوی داخلــی مبتنــی بــر فرهنــگ و 
ــدارد.  ــرار ن ــاربران ق ــار ک ــالمی در اختی ــی اس ــدئولوژی ایران ای

ی مبتنــی بــر مطالعــات ها مــدل، مطالعــات و ایجــاد این براســاس
  ؛یل ضرورت داردن قبیاز ا  ای داخلی

ن یـسـم و ایمدرن م پسـتیرش پارادایپذ با پژوهشگراهداف: 
ل یـم تحلین پارادایاگر در ا یشناس ج مطالعات عصبیه نتاکته کن

ن مقالـه را، بیـان دالیـل لـزوم مطالعـات یـا یشود، هـدف اصـل
 ییی و در نهایـت ارائـه الگـوگیر ی تصمیمها روششناسی  عصب
نظـر گرفتـه  در یاسـیت بـازار سیرید در حوزه مطالعات و مدیجد

اداره  ی، بـرایشـتریت مبتنی بر واقعیـت بیظرف ه از توان وک است،
از طرف دیگر هدف نهایی این مقالـه ایجـاد  امور برخوردار باشد.

  ؛باشد می شناختی علم نوینی تحت عنوان بازاریابی سیاسی
دالیـل « سـت ازا ن نوشتار عبـارتیا یپرسش اصل ها: سؤال

و » اسی چیست؟شن لزوم بررسی بازاریابی سیاسی از منظر عصب
ه یـعصـب پا یاسـیس یابیـبازار یالگـو یان اصـلکـار«همچنین 
ی سـنتی،  هـا پارادایم یسـتین ارتبـاط سـؤال از چیدر ا »کدامند؟

مدرنیسـم در مطالعـات اجتمـاعی و همچنـین  مدرنیسـم و پسـت
های پیچیده  یگیر افراد در تصمیم شناختی  پایه و  مطالعات عصب

  هستند.های فرعی  الآنها سؤ اجتماعی
  

  پیشینه پژوهش

آن در درک  تـأثیرو نحـوه  شناختی با توجه به اهمیت موضوع علوم
ی سیاســی افــراد گیر و درک روش تصــمیم عــام صــورت بهمحــیط 

منسـجمی غیرکنون تحقیقات بسیار محدود و صورت خاص، تا به
ــه انجــام شــده اســت و  ــابی سیاســی عصــب پای ــورد بازاری در م

اسـت  رسـیدهنها به موارد زیر طی جستجوهای علمی ت پژوهشگر
  .)١٣٩٨ دیگران،(حسینی و 
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  ترین آثار شناسایی شده در موضوع (همان) . مهم١جدول 

  نتایج محقق/ محققان  عنوان

بررسی رابطه بین ساختار مغز و گرایش 
  ریوتاکانای، تام فیلدین  )٢٠١١سیاسی (ریوتاکانای و دیگران، 

کارانه در  آمیگدال بزرگتر هستند، تمایل بیشتری به ادغام نظرهای محافظهنتایج نشان داد که افرادی که با
شان دارند و افرادی که دارای قشر قدامی هستند دارای ظرفیت باالتری برای تحمل عدم  های باوری نظام

  تر را بپذیرند. های لیبرال دهد دیدگاهباشند و این امر به آنها اجازه میاطمینان و درگیری می

شناسی سیاسی آغاز یک دوستی  عصب
  )٢٠١۴زیبا (جوست و دیگران، 

جان تی جوست، هانا نام،
دیوید ام امادیو و جی ون 

 باول

عنوان دالیل ایجاد  شناسانه روابط بین مسائل سیاسی با ساختار مغز را به ان با دالیل و شواهدی عصبپژوهشگر 
رسانند که علوم  نتیجه مخاطب را به این باور می شناسی مطرح کرده و در دوستی زیبا بین سیاست و علم عصب

  د.کر شناسی بررسی  توان از منظر عصب سیاسی و قواعد آن را می
بازاریابی سیاسی عصب پایه مطالعه 

دهندگان  گیری رأی موردی تصمیم
  )٢٠١١ایتالیایی (وینیزیانو، 

  سیسیلیا وینیزیانو
گاه خود هستند و  دهندگان مبتنی بر منطق صرفگیری رأیالگو تصمیم نیست و افراد تحت تأثیر ناخودآ

گیری  های ضمنی از روش منطقی تصمیم دهی افراد مؤثر است. اهمیت نگرش های ضمنی در رأی نگرش
 بیشتر است.

صـورت هـر سـه مطالعـه اوًال بـه شـود یمـ دهیدطورکه  همان
چیهـ یبه موضوع نگاه کرده اسـت و در ثـان یبعدو تک یا هریجز

 سـازوکار ایـ یالگـو یریگ مطالعات منجـر بـه شـکل نیز اکدام ا
 یاسیس یابیبازار یکاربرد یازهایبه ن ییپاسخگو در مانع و جامع

 های میمؤثر بـر تصـم یو محاط یطیو نسبت به عوامل مح ده،شن
مطالعـات  نیـا گـرید سوی. از است افتاده اتفاق غفلت یاجتماع

، یابیـعلـوم بازار نیب یبلکه اصوًال ارتباط ،است یتک بعد  تنها نه
تـوان ادعـا نمـود  یرا در نظر نگرفتـه و مـ یشناخت علوم و استیس

جـامع را در  یردکـیه بـوده کـه روین ناحین مقاله از همیا ینوآور
  گرفته است. به کار یاسیس یابیبحث بازار

  
شناختی از منظر  مبانی مفهومی و نظریه بازاریابی سیاسی

  مدرنیسم پارادایم پست

امکان نزج و رشـد  یشه، تفکر و دانشی در بستری پارادایمهر اندی
 گـاههای  کند.این موضوع به تفاوت  میرا برای خود ممکن و ایجاد 

ل واحـد در هـر مواردی ماهیتی به موضوعات و مسائشکلی و در 

وقتـی اندیشـه و علمـی  این، پارادایم منجر شـده اسـت. براسـاس
بـه پـارادایم دیگـری نقـل بخواهد خود را تعریف یـا از پـارادایمی 

 های خـود را تعریـف یـا فرض مکان کند باید بتواند مفاهیم و پیش
همه علوم از جمله بازاریابی سیاسی نیـز الجـرم  .نماید  تعریف باز

ی پایـه و  هـا پارادایمباید به این امر گـردن نهـد. شـناخت تفـاوت 
گانـه عصـر سـنت، عصـر  اساسی مختلف کـه بـه عصـرهای سـه

توانـد بـه  مـی عصر پست مدرنیسـم معـروف هسـتند،مدرنیسم و 
شناخت بهتر و بیشتر هر معرفـت و دانشـی در آن پـارادایم کمـک 

بعضی از شارحان و نقادان نظریات بدون توجـه بـه  شایانی نماید.
ی اندیشـه مربوطـه را گیر ها و بدون اینکـه بسـتر شـکل این تفاوت
دانش را مـورد  اصول پارادایم دیگر آن معرفت و براساسبشناسند، 

 بـرای اندازنـد. واکاوی قرار داده، و خود و دیگران را به اشـتباه مـی
های تفکـری اصـلی، جـدول زیـر  های پارادایم شدن تفاوتآشکار

  باشد. هدهند تواند کمک اجمالی می صورت به
  

  

 ممدرنیس های بین عصر سنت، مدرنیسم و پست نگاهی اجمالی به ماهیت وجود برخی تفاوت. ٢جدول 

 گرایی) مدرنیسم و سنت (تفاوت مدرنیسم و پست

مدرنیسم گرایی سنت  مدرنیسم پست
 بشر جزئی از طبیعت است و مقهور آن؛ 
 انسان در پـی شـناخت طبیعـت و هسـتی از طریـق بحـث

 ماوراءالطبیعه است؛
 رواج علوم نظری؛  
 ای است بینش و تفکر بشر اسطوره.   
 محدودیت زمان و مکان؛ 
 و مکان؛ وری در زمان غوطه 
 ریزی محدود؛ برنامه 
 آلود؛  معتقد به ایدئولوژی و یقین غفلت  

 رویه برداری بیبه بر طبیعت کرده است و بهرهبشر عزم غل
  آن را مدنظر دارد؛

 انسان به دنبال تصرف در طبیعت و هستی است؛  
 آوری؛ گسترش علوم عملی و فن 
 ـــان ـــت جه ـــی اس ـــه غیرعقل ـــی و آنچ ـــر عقالن بینی بش

 (پوزیتویسم منطقی) مردود است؛
 بیکرانی زمان و مکان 
 ن؛فاصله گرفتن از گذشته و بیرون آمدن از آ 
 ریزی سنجیده و متمرکز؛برنامه

 بـرداری اصـولی و پایـدار بـه بشر مایل است از طبیعت بهره
  عمل آورد؛

 وجوی حقیقت جهان را باید همچون متنـی ناامید از جست
 حقیقت؛خواند که شاید معنایی داشته باشد و نه 

 رواج و گسترش علوم عملی و فناوری و علوم نظری؛ 
 ای و آنکـه همـه عقالنیت توأم با احساس و تفکـر اسـطوره

 توان با ابزار پوزیتیویستی ارزیابی کرد؛  چیز را نمی
 بیکرانی زمان و مکان و توجه به گذشته 
 ریزی غیرمتمرکزبرنامه 
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مدرنیسم گرایی سنت  مدرنیسم پست
 داوری قطعی در باره هر چیز (درست و غلط)؛ 
 دوران باورهای قطعی و ماوراءالطبیعه؛ 
 اعتقاد به خطای اتفاقی عقل؛ 
 هنر هدفمند بر مبنای اعتقادات؛ 
 جویی بر مبنای خدامحوری و ماوراء الطبیعه. حقیقت 

 نقد عقل و ایدئولوژی و شک درباره همه عقاید و باورها؛ 
 شک و تردید در مورد امور قطعی و عقالنی؛ 
 نگاه عملی؛ 
 اعتقاد به خطای نیازمند عقل دوران نقادی؛  
 هنر دارای سبک و در خدمت اقتصاد؛ 
 جویی متکی بر علم؛ حقیقت 
 اتــر از دسترســی ماســت ومحوری: معنــا همــواره فر  زبــان

  تواند همواره در یک واژه قرار گیرد؛  نمی
 شود.ای در جایگاه تاریخی خود بررسی میهر پدیده 

 گرایی طرفدار نسبیت، شکاکیت و تاریخ  
  های علمی و عدم قطعیت علمی یافتهنقد علم و  
 از میان رفتن مرز میان هنر و زندگی روزمره تـا آشـفتگی در

ــت ــازی و افــول خالقی ــد و ب ســبک، رواج هــزل، تقلی
 هنری؛

 بنیادستیزی: مخالفت قـاطع بـا هـر نظریـه اجتمـاعی کـه
  جویی باشد؛ مبتنی بر حقیقت

 ؛گونه اصلب برای ایجاد نظم نهایی و ثابت هر نپذیرفتن  
 انگاری یا نیهیلیسم.نیست 

  جایگاه استدالل در دموکراسی

که مارتین لیپست در مقاله استدالل بـه نفـع دموکراسـی طور همان
توجیهات یا همان استدالل کردن بخشی از  کند، اصوالً  میمطرح 

اجــرای ؛ یعنــی )١٣٨٣ لیپســت،( باشــد مــیعمــل دموکراتیــک 
یــل بــرای اثبــات دلی عبــارت اســت از اقامــۀ دموکراســی تــا حــّد 

و توجیـه  احال جـر و بحـث در مـورد معنـ مشروعیت آن و درعین
همــان چیــزی اســت کــه    های دموکراســی، بخــش اعظــم زمینــه

در آن مقالــه لیپســت  .آن موضــوعیت دارد وکراســی دربــارۀدم
ه وجـود خاصی را ارائه کرده که به نفع دموکراسـی بـ های استدالل

. کند میمشروعیت دموکراسی مطرح اند  و آنها را ابزار اثبات  آمده
راسـی در نگـاه لیپسـت دموک کننـده فهرست انواع اسـتدالل توجیه

  ند از:ا عبارت
  ؛گرایی استدالل مبتنی بر شک −
  ؛استدالل مبتنی بر مقایسه −
استدالل مبتنی بر خواسـت الهـی (صـدای مـردم صـدای  −

  ؛خداست)
  ؛استدالل مبتنی بر برابری طبیعی و رضایت −
  ؛الل مبتنی بر سودمندیاستد −
  ؛استدالل مبتنی بر نفع −
  ؛استدالل مبتنی بر صلح و ثبات −
  ؛ها داری و بازار استدالل مبتنی بر سرمایه −
  .انقالبِی خودجوش  استدالل مبتنی بر اراده −

ــه طور همان ــه میک ــود مالحظ ــن  ش ــتداللای ــه ها اس  عنوان ب
یجـاد دموکراسـی را لـزوم ا ،تمامـاً  ها استدالل دیگراز  یهای نمونه

های فراینـد. در کند میشرح و مشروعیت آن را از نگاه خود اثبات 
بـه ایـن  ؛همین رویکرد وجـود دارد دقیقاً ی سیاسی نیز ها انتخاب

دهنده (که ممکن است فـرد یـا  رأیکه افراد با استدالل هم به  امعن

مسـتدل  صـورت بهفکر کرده و آن را  )ب سیاسی باشدزبرنامه یا ح
سـرانجام ی مشروعیت مطلق یا نسبی در برابر رقیب دانسـته و دارا
این  پرسشاما  ؛دهند میی دموکراتیک مورد انتخاب قرار فراینددر 

یک امر عقلـی صـرف ممکـن  صورت بهاستدالل  اصوالً است آیا 
است؟ مشروعیت دموکراسی به نـوعی از جنبـه مسـتدل بـودن آن 

کنیم ممکن نباشد  میی که تصور صورت بهحال اگر استدالل  .است
  آیا مشروعیت دموکراسی از بین خواهد رفت؟

  
  یشناس استدالل از دیدگاه عصب

اسـتدالل  اصـوالً مدرنیسـم  ی و با نگاه پسـتشناس از منظر عصب
تغییری اساسی نسبت به اسـتدالل در نگـاه مدرنیسـت یـا انسـان 

 اگر بپذیریم محل استدالل مغـز اسـت ؛ زیراعاقل پیدا کرده است
بدیهی است) و اگر بپذیریم که مغز از اعصـاب  به شدتالبته  که(

تفکـر  فراینـدغشای مغزی تشکیل شـده اسـت و  دیگرو نورون و 
)، ١٣٩٢ زوراویکـی،هاسـت ( سلولی بـر مبنـای عملکـرد فرایند
اسـت.  شـناختی تفکر امـری عصب اصوالً توان گفت که  میآنگاه 
ــه کــه اگــر اســتدالل یــک  حــال ــه ایــن نکت ــا توجــه ب موضــوع ب
چه بر سر مباحث مهم و جدی تصور انسان  باشد، شناختی عصب

ــار در تصــمیم ی اســت، گیر عــاقلی خواهــد آمــد کــه دارای اختی
جـرج لیکـاف در . موضوعی جالب و چالش برانگیز خواهـد شـد

خطاهـای نگـاه ای ( هگانـ ای بـا دالیـل یـازده هدر مقال ٢٠١٣سال 
تفکـر و بـه تبـع آن  اصـوالً کـه  کنـد میاثبات  )مدرنیست به تفکر

 گانه او عبارتند از شناسانه است. دالیل یازده استدالل امری عصب
  ):٢٠١٣ لیکاف جرج،(

گاهانه است خطای اول: استدالل −   ؛ورزی خودآ
ــاره جهــان  مســتقیم می صــورت بهخطــای دوم:  − ــوان درب ت
  !اندیشید
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 بدنمند است! یرغ یسوم: تفکر امر یخطا −
 جهـان برحسـب یممستق صورت بهچهارم: واژگان  یخطا −
 !شوند می تعریف خارج
مرتبط با احساسات یرغ یامر یورز پنجم: استدالل یخطا −
 است!

 یصورت منطق  با کلمات و به یورز ششم: استدالل یخطا− 
 ؛پذیرد یصورت م
خطای هفتم: شروط کافی و ضروری، مقوالت را تعریـف  −

 ؛کنند می
ات در خدمت منفعـت خطای هشتم: استدالل اوًال و بالذ −

 ت؛شخصی اس
 ؛های مفهومی یکپارچه هستند خطای نهم: سامانه −
خطای دهم: کلمات، معانی ثابت و مفاهیم، منطق ثابـت  −
 ؛دارند
  خطای یازدهم: حقیقت ما را آزاد خواهد کرد؛ اگر مردم به −

اندازه کافی حقیقت در باب موضوعات اجتماعی را بدانند، آنگـاه 
کردهای خود و نیز رویکرد نسبت به منافع اجتماعی توانند روی می

  را نیز تغییر دهند.
ــا از  ــن خطاه ــر مهمای ــنگرانه ین ویژگیت ــر روش ــای تفک  ه

البته شمار  ؛شوند ورزی محسوب می در باب استدالل مدرنیسم)(
تـوان بیشـتر  د اسـت و میچنینی بـیش از ایـن مـوار  خطاهای این

 .ها به بحث پرداختدرباره آن
توان بیان نمود آن است کـه  میآشکار و بدیهی  صورت هبآنچه 

تبیـــین نظریـــه روشـــنگرانه یـــا همـــان پـــارادایم مدرنیســـم، از 
ی در علـوم اجتمـاعی شناسـ ورزی بـرای بررسـی و روش استدالل

ــه ــوم سیاســی طور ب ــهعام و عل ــین  طور ب خــاص ناکــافی و همچن
ی و شـناخت ناکارآمد است. علوم اجتماعی نیازمنِد مطالعـات علوم

آن اسـت. در ایـن  فراینـدورزی و  مغزی در باب ماهیت اسـتدالل
پذیرفته شده اسـت، و البتـه » ورزی استدالل«پارادایم نیز همچنان 

ین مسئله علوم اجتماعی است و یا باید چنـین نیـز قلمـداد تر مهم
تصـور مـا  دهـد کـه  مـیی نشـان شناس ا مطالعات عصبامّ  ؛شود

زی کـه بـر مبنـای آن الگـوی ور شیوه کهنـه اسـتداللدرخصوص 
منفعـت، سـنجِش −کنشگر عقالنی بودن، تحلیل بر مبنای هزینه

های پیشین در  هایی که مبتنی بر دیدگاه افکار عمومی و نیز پژوهش
کارآمد هستند و باید بـه ناباب زبان و عقالنیت انجام گرفته است 
ه بـدیل در بـاب عقالنیـت و وجوِد این نقاط ضعف پی برد و نظری

ورزی پی ریخت. این کار بخشی از فعالیـت یـک عـالِم  تداللاس
  .باکفایت است» شناختی علوم اجتماعی عصب«

  
  مطلوب دموکراسی ی تصمیمها روش

ی گیر ی در دموکراســی، تصــمیمگیر طــورکلی موضــوع تصــمیم هبــ
فــردی اســت. های  جمعــی و نظــارت عمــومی بــر تصــمیم

و مدیر جامعه در دموکراسی اکثریت روش حکومت  سخن،دیگر  هب
فارغ از محل منبع ( نظرات خود یا حزب براساسرا انتخاب و وی 

و جامعـه بـا  کنـد میی گیر آن نظر) جهت مدیریت جامعه تصمیم
از جنبـه نمایـد.  مـینظارت روی آن تصمیم، نظر خـود را اعمـال 

کنون علمای علم سیاست روی بررسـی نظـر جامعـه کـار دیگر تا
ی انفـرادی را در مقابـل گیر وش تصمیماند و نظرات فردی و ر کرده

  اند.  نظرات جمعی دارای اعتبار کمتری تلقی کرده
 کننده طورکلی دموکراسی در مفهوم خود بیان هرسد ب میبه نظر 

یـک  عنوان بـهاجتمـاعی  یی کـه بـرها این آرمان است که تصـمیم
باید با نظر کلیـه افـراد آن اجتمـاع گرفتـه  گذارند، میمجموعه اثر 

و همچنــین کلیــه اعضــا بایــد از حــق برابــر در شــرکت در  شــوند
ا اّمـ؛ )١٣٩۴نرگسـیان و دیگـران، ( ی برخوردار باشـندگیر تصمیم

ی فـردی اسـت. ها گیری نکته مغفول در این نگاه اهمیـت تصـمیم
بـه تصـمیم جمعـی منجـر  سـرانجامهای فـرد جامعـه گیر تصمیم

اشـیم و خواهد شد. اگـر نگـاهی انتزاعـی بـه دموکراسـی داشـته ب
واقعیات عملیاتی را در نظر نگیـریم در فضـایی ایزولـه بـرای هـر 

، ی استگیر یأر ین آنتر مهمموضوعی باید جامعه با ابزارهایی که 
  اعمال حاکمیت کند.  و گیری تصمیم

دانیم این مهم قابلیت اجرایی نـدارد. بنـابراین  میکه طور همان
های متفـاوت  سبتنیی و در موضوعات مهم و با ها با کم و کاستی

ی در کشورهای مختلف شکل گرفته و دموکراسی به شکل گیر یأر
افتد. موضوع مهم در ایـن میـان توجـه کـم و گـاه  عملی اتفاق می

کـاپالن و ( ی فردی استگیر توجهی دموکراسی به نحوه تصمیم بی
البته بخش بازاریابی سیاسـی در ایـن خصـوص  ؛)٢٠١۶ دیگران،
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ون پارادایم حاکم بر آن مدرنیسم است، مطالعاتی داشته است و چ
 فرض آنها انسان عاقل منطقی اسـت کـه بـا داشـتن دانـش و پیش

برخی  گاهگیرد. اگرچه  میهزینه انتخابشان شکل −محاسبه فایده
گـرای دموکراسـی همـین امـر را نیـز  از طرفداران افراطی و آرمـان

کراسـی و بـردن دموبرنتافته و معتقدند بازاریابی سیاسی به بیراهـه 
 ؛ زیـراگوینـد مـیی است. این منتقدان پر بیـراه نأخرید و فروش ر

اصول حاکم بر بازاریابی سیاسی همان اصول حاکم بـر بازاریـابی 
ی تبلیغ نیز مانند بازاریابی ها روشتجاری و خدماتی است و حتی 

اغـوا و برتـر و بهتـر نشـان دادن حـزب و جریـان  براساسسیاسی 
  ترغیب شکل گرفته است. سیاسی خود و تخریب و 

بـه  درسـترسد دو دلیل اصلی مانع از نگاه دقیق و  میبه نظر 
 :ی فــردی اســتگیر تــر تصــمیم طورعــام هبازاریــابی سیاســی و بــ

در این  ؛ یعنینگاه پارادایمی مدرنیسم به دموکراسی است نخست،
ی آنهـا نیـز گیر نـد و مـردم و تصـمیمپذیر پارادایم همه چیزها الگو

وی یکســـان و ثـــابتی هســـتند و نظـــام حـــاکم بـــر دارای الگـــ
اطالعات دقیـق و  باافراد . استدالل است براساس ها گیری تصمیم

  ؛)١٣٩۵ موسوی، طاالری و( ندگیر میدرستی  های خوب تصمیم
دوم این است که اصوًال دانشمندان علوم سیاسی خـود را درگیـر 

ده را بـر کنن های فردی افـراد نکـرده و ایـن کـار مشـمئز گیری تصمیم
های تبلیغاتی و اغواگر گذاشته و دامن خـود را از ننـگ  عهده شرکت

دارند. نتیجـه ایـن دو گـزاره  ها پاک نگاه می برای حزب و گروهتبلیغ 
اشــتباهات اساســی سیاســتمداران و دانشــمندان علــوم سیاســی در 

انتخابـات در بینی رفتـار مـردم اسـت. نمونـه آن نیـز در ایـران  پیش
انتخابــات در نــژاد و در امریکــا  آقــای احمــدی ریاســت جمهــوری

ریاست جمهوری آقـای ترامـپ اسـت کـه تحلیلگـران و بـازیگران 
سیاسی را سردرگم و آنها را بـه اشـتباه انـداخت. ایـن سـردرگمی در 

های سیاسـی در ایـن  شدت بیشترشده و اغلب تئوری عصر جدید به
ردی از دیـد گیری فـ اساس تصـمیم ؛ زیرااعتبار کرده است باب را بی

نگرش مدرنیسـت دادن آگـاهی و تصـمیم درسـت متناسـب بـا آن 
هـای  بینی آگاهی است که در عمل بارها عکس آن ثابت شده و پیش

 محقق نشده است. دانشگاهیو غیر دانشگاهیسیاسیون 
 ن و متخصصـانبر این بـاور اسـت کـه اگـر فعـاال پژوهشگر

ســمت نگــاه  سیاســی نگــاه پــارادایمی خــود را تغییــر نــداده و بــه

 دهنـدگان، رأیدلیل عدم شناخت دقیـق  همدرنیست نروند، ب پست
دهندگان را شناسایی و به سمت انتخاب بهتر  رأیتوانند  نمی  تنها نه

ی بـر گـذار تأثیرتـوان  عمـلدرتر رهنمـون کننـد، بلکـه  و مناسب
دهندگان را از دست خواهند داد. به اعتقـاد نگارنـده آنچـه در  رأی

مدرنیست اهمیـت بیشـتری  در پارادایم پست ها ریگی باب تصمیم
عوامل بسـیار  تأثیری افراد تحت گیر دارد این نکته است که تصمیم

است که بخش قابل توجه آن به ساختار مغز و مباحـث  ای هپیچید
ندیدن آن موجب بیراهه رفتن  ،ی مرتبط است. بنابراینشناس عصب

عتقـد اسـت در م پژوهشـگردانشمندان علوم سیاسی خواهد شد. 
ی، شناس و عصب شناختی این پژوهش توانسته است با ترکیب علوم

ثر بـر ؤزاریابی به مدل جامعی از عوامـل مـعلوم سیاسی و علوم با
و بـه  کندی سیاسی افراد دست پیدا کرده و آن را آزمون گیر تصمیم
  رساند.  تأیید

  
  شناختی ی سیاسیگیر مدل تصمیم

های اخیـر پیـدا  مستقلی که در دهـه شناختی با توجه به هویت علوم
کرده است، توانسته با مطالعات عینـی و تجربـی کـه در بـاب مغـز 

هـای علمـی رویکـردی  پردازی انجام داده اسـت، بـه همـراه نظریـه
شناسـی عمـل کنـد. ایـن رشـته محصـول  عالمانه و مستقل از روان

شناسـی، علـوم  های فلسـفه ذهـن، روان تعامل بین دانشمندان حوزه
البتـه  ؛شناسی است شناسی و انسان صاب، هوش مصنوعی، زباناع

  ذهن شناخت.   مطالعه: دنبال یک چیز هستنده که تمام این علوم ب
و  (فردنبـرگ ذهـن و مغـز اسـت یمطالعـه علنـ شناختی علوم
ف منظـور از ذهـن مجمـوع هـر یـن تعری). در ا١٣٩۶ ،سیلورمن

گاه یهوشمند یآنچه که نمادها تفکر، ادراک،  مانند هستند یو آ
گاهانـه  ین تمـام رونـدهایاستدالل و همچن احساس، حافظه، ناآ
  هـای تیقابل اسـت کـه اوالً  آنن علـم یـاست. هدف از ا شناختی
ف و یتعر یکه در موجودات زنده وجود دارد به شکل علم شناختی

شوند که در مغز باعـث  ییشناسا هایی سمین شود و بعد مکانیتدو
 ها سـمین مکانیـا یاند. وقتـ هایی بوده تیبلن قایبه وجود آمدن چن

مشـخص  یترجمه و بـه شـکل کّمـ یاضیشناخته شدند به زبان ر
و در ابـزار  یسـاز ین مدلرا در ماش ها تین کمیشوند و سپس ا می

کـه  ییکنند. با توجه به کارهـا می یساز یادهپ ها مثل ربات یصنعت
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از  ای هریـه زنجد کیتوان فهم میشود  مین حوزه از علم انجام یدر ا
را  ینـورون های سـمیل هسـتند تـا مکانیـعلوم مختلـف در آن دخ

  ).١٣٩۵ لوئیس برمودز،( مطالعه کنند
 
 چـــرا 

ً
سیاســـی افـــراد از  های بایـــد در مـــورد تصـــمیم اصـــوال

  ی استفاده کرد؟شناس مطالعات عصب

دانشمندان علوم سیاسی بهترین نظام سیاسی را در دنیـای امـروز، 
اتیک و نظام حاکم را دموکراسی دانسته و آن را های دموکر تمحکو

نـد کـه بایـد دارند. مردم در نظام دموکراسی حقـوقی کن میترویج 
 ؛و البته دارای قابلیت اعمال باشد  بوده تأییدتوسط حاکمیت مورد 

). ١٣٩۶ بلیکـی،( اسـت »حق انتخاب«آنها  نتری مهماز جمله و 
سازوکار انتخابات  علی توسطسیاسی فهاهی  حق انتخاب در نظام

  .کند میپیدا ی قابلیت اجرا گیر یأو ر
فرض تمام این موضـوعات امـری سـاده اسـت و آن هـم  پیش

شـوندگان  اعتماد به قدرت استدالل افـراد بـرای سـنجش انتخـاب
 اصـوالً امور بدیهی بـوده و از است. در نگاه مدرنیسم این موضوع 

یـن موضـوع کـه ا تازگی بـهامـا  ؛کشـد  نمـیکسی آن را به چـالش 
رو  روبـه بزرگـیاستدالل هستند با چـالش  ها دارای توانایی انسان

ت نگـاه بـه ماهیـت اسـتدالل اسـت. چالش تفاواین شده است. 
 براسـاسکنون ماهیت استدالل عقلی و منطقی بـوده اسـت کـه تا

متفاوت  ا نگاه جدید دیدگاهی کامالً امّ  ؛شد میانسان عاقل تصور 
  شناسانه آن است.  و آن ماهیت عصب به ماهیت استدالل دارد

چــاپ کــرده و در آن  ای همقالــ ٢٠١٣ جــرج لیکــاف در ســال
شناسانه استدالل بحث کرده و چهارده  درخصوص ماهیت عصب

ایده خود ارائه کرده است. با توجه به این نکتـه کـه   تأییددلیل برای 
باشد، چه بر سر مباحث  شناختی اگر استدالل یک موضوع عصب

مهم و جدی تصور انسان عاقلی خواهد آمد کـه دارای اختیـار در 
. ی است، موضوعی جالب و چالش برانگیز خواهد شدگیر تصمیم

ــا  ــذیرشنویســنده ب دالیــل لیکــاف اســتدالل را یــک موضــوع  پ
آن معتقــــد اســــت در  براســــاسی دانســــته و شناســــ عصب
این نگاه تصور انسان عاقـل، ثر از أهای سیاسی نیز مت گیری تصمیم

گیـری سیاسـی  ی تصـمیمها مـدلواقعی است و باید غیرتصوری 
   د.شوافراد از همین منظر بررسی 

 و یابیـبازار های نوشـتهان یـم اسـت دریدر س یابیکاربرد بازار
مورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت. دانشـمندان  یاست به قدر کافیس
ت موضـوع آنهـا قـرار یـانتخابـات در مرکز یبا آنکه بررس یاسیس

از امــور  یهســتند کــه قــدر متمرکــز یموضــوعات یرو یدارد، ولــ
 ینقطـه شـروع را بـرا یاسیس یابیبازار  دور است. یاسیمبارزان س

، ١٣٩٠ خیری و دیگـران،کند ( میفراهم  یاسیس یل بازارهایتحل
افـراد در  یی آرارو یگـذارتأثیر یبـرا یاسیس یابی). بازار١٠١ص

ا خدمات کـه یشود که برخالف محصوالت  یم یانتخابات طراح
چنـد در  هـر ؛متفاوت اسـت یسنت یابیشوند، با بازار یفروخته م

محصـول  یابیـمشـابه در بازار فنـون یاریاز بسـ یاسیس یابیبازار
  یغات. تبلو م ی، پست مستقیغات پولیشود مثل تبل یاستفاده م

بگران متقابل در مورد انتخـا یقو یاجتماع  تأییدک ی یریگ یأر
 یابیـتنهـا بازار   نـدمعتقد ن حوزهیاز دانشمندان در ا یبعض است.

منـافع  یسـاز ینهشـیتواند موجبات ب میهوشمند است که  یاسیس
 گمان د. بـهکنـفـراهم  را یانتخابات ینامزدها دهندگان و رأیبالقوه 
توانـد  یمـ یاسـیس هـای رقابتدر  یابیـفنون بازار یریکارگ هآنها ب

 منـد، کـارا و ی، نظـامرقـابت یزهـایر ه برنامـهمتضمن آن باشـد کـ
  دهندگان صورت گرفته است.  رأی

 در اسـتفاده از یتواند بـا ارتقـاء اثربخشـ می یاسیس یابیبازار
  دهندگان، رأیارزشمند به نامزد و  یبا ارائه اطالعات منابع محدود و

توســعه داده و بهبــود  یاســتمداریس فراینــدرا در  پذیری تیولئمســ
ز یتمـا  ،یر انتخابـاتیـاخ های جنبش نویسد: می یویلیونبخشد. د
 در یدان اجتمـاعندارد کـه توسـط دانشـمیزی چ با آن یریچشمگ
ح  مطر شناسی جامعه ، اقتصاد ویاسیس یایمانند جغراف هایی حوزه
 یا نگـرش تـازه یابیـدگاه بازاریـد :دنویسـ مـی. هـاروپ  اند کرده

خیــری و ( دهــد مــیارائــه  یرات انتخابــاتیــیدرمــورد شــناخت تغ
هـدف  حفـظ بـازار ی). هر دو همـواره بـرا١٣٨٧ ،عباسعلی زاده

 ، در اصـل شـهروندان بـازاریاسـیس یابیکنند. در بازار میرقابت 
 ،ای هدهنـدگان هسـتند (افجـ رأیدهنـد کـه  مـیل یهدف را تشـک

مشـکل  کـه جه گرفـتیگونه نت نیتوان ا می سخن،گرید ). به١٣٩٠
ک مشـکل یـ ضـرورت بـهتخاب شدن، ی انداها برایکاند یرویشپ

   است. یابیبازار
  



      ۵٧  مدرنیسم پست منظر از افراد سیاسی گیری تصمیم به نگاهی 

 

  روش تحقیق

و از نظر روش،  یق کاربردیک تحقیپژوهش حاضر از نظر هدف 
ث یــاســت. از ح یریث فلســفه پــژوهش، تفســیــ، از حیشــیمایپ
 یفـیک هـای روش، در طبقه یو از منظر استراتژ ییکرد، استقرایرو

در ایـن  شـگرپژوهرد. رویکـرد یـگ یم یجـا یدارشناسیاز نوع پد
پژوهش با توجه به بررسی الگوهای مختلـف بازاریـابی سیاسـی، 

نظـر بازاریـابی و سیاسـی توصیفی است و با توجه به نقد آنها از م
انتقـادی اسـت و بـا توجـه بـه تـدوین و تبیـین الگـوی −تحلیلی

ه یـم و نظری، الگوسازی و پروراندن مفاهشناختی بازاریابی سیاسی
 بــرای یدانیــم، یا ســه روش کتابخانــهق از یــن تحقیــاســت. در ا

 دایـپ ی، بـرایا د. روش کتابخانـهشو یها استفاده م داده یآور جمع
 یابیـکردن عوامل و ابعاد مختلـف و شـرح و بسـط موضـوع بازار

 یه، روش مصاحبه عمیق با گروه پانل دلفی بـرایعصب پا یاسیس
ن ابعــاد الگــو یبــ یو شــناخت ابعــاد و روابــط احتمــال ییشناســا

 یشناسـ عصب یشگاهیه و روش آزمایعصب پا یاسیس یابیارباز
موضـوع  یمغز و کـارکرد آن در زمـان تفکـر و بررسـ یبررس یبرا

ه و پرسشـنامه جهـت سـنجش الگـو یـعصب پا یاسیس یابیبازار
پژوهش  یجامعه آمارشود.  استفاده می تدوین شده در مراحل قبل
بـر  یبنـقضـاوت پژوهشـگران م براساس حاضر، افرادی بودند که

انتخـاب  یا گونـه شرکت در مصـاحبه بـه یل فرد برایو تما ییتوانا
  شدند که: 
 یاسی: متخصصان علوم سیاسیس یابیدرخصوص بازار. الف

ران و چنـد یـاسـتمداران در ایو س یاسـیها و احزاب س در دانشگاه
  ؛ی ایرانها در دانشگاه یاسیس یابیمتخصص بازار

و  ین دانشـگاه: متخصصـایعصـب یابیدرخصوص بازار. ب
  ؛یرانا یها مارستانیها و ب شناس دانشگاه عصب یا حرفه
 یب هـر دو مــورد قبلــیــن الگـو از ترکیدر خصـوص تــدو. ج

  ؛تفاده شده استاس
ال ایرانی افراد باالی هجده س تمامیدر بررسی برازش الگو  .د

مباحث جـاری  نه لزوماً ( ل سیاسی جاریئکه دارای عالقه به مسا
دنیــا زنــدگی  دیگــر منــاطق) کــه در ایــران و سیاســی دانشــگاهی

  کنند. می
هـای  متخصـص در حوزه ٢٨در این پژوهش ابتـدا از تعـداد 

و علوم اعصـاب اسـتفاده و ابعـاد  زاریابیمختلف علوم سیاسی، با
پایه مشخص شد کـه در جـدول   مختلف بازاریابی سیاسی عصب

تا آنجـا به روش دلفی  ها هها و مکاتب آمده است. مصاحبه ١شماره 
بـه  پژوهشـگرشده به اشباع و  یآور جمع یها ادامه داشت که داده

 ینترنتیو ا یاغناء برسد. سپس با توجه به محدود بودن جامعه آمار
 ینفر برا ٣٨٢ن با کمک جدول مورگان یو همچن یده بودن پاسخ
 یا ز خوشـهیـن یریگ . روش نمونـهندن زده شـدیتخمـ ییپاسخگو

هجـده سـال و  یاسـت کـه بـاالیبـه س است که از کل عالقمندان
دارند در داخل و خارج از کشور در بستر فضـای  یاسیالت سیتما

  انتخاب و استفاده شده است. ییپاسخگو یمجازی برا
  

  انواع تخصص پانل خبرگان. ٣جدول 

  تعداد  تحصیالت
  ١٠  دکترای تخصصی علوم سیاسی و بازاریابی

  ١٠  شناختی پزشک متخصص علوم اعصاب و علوم
  کارشناس ارشد  کارشناس ارشد
  پزشک عمومی  پزشک عمومی

  
ها  هیل فرضـیه و تحلیتجز یبرا pls افزار ن پژوهش از نرمیدر ا

 یع فراوانـیاستفاده شده است. در استخراج جداول و نمودارها توز
متفاوت مندرج در پرسشنامه  یرهایها برحسب متغ و درصد نمونه

اسـتفاده  یمعمول حد مرکز های شرونمونه مورد مطالعه، از  یبرا
ر در پژوهش اسـتفاده شـده اسـت. یمس   تأییدالگو از  یو در بررس
افـزار  نرم بـااطالعـات،  یبند و دسته یآور پس از جمع پژوهشگر

ق پرداختـه اسـت. در یتحق یها هیا رد فرضی   تأییدبه  یمربوطه آمار
  تأییده و مختلف الگو از گروه پانل خبرگان استفاد یها مورد بخش

 از الگو در نظر گرفته شده است. ییها بخش  تأیید عنوان بهآنها 
  

  قیتحق یها افتهی

  یلیتحل  افتهی
د در عرصـه یـجد یید الگـویـه را بایـعصـب پا یاسیس یابیبازار
ــ یاســیس یابیــبازار  یآن بــر رو یز اصــلکــه تمرکــنمــود  یمعرف
 ینتخابـاتاز آنها بـر رفتـار ا یات ناشتأثیرشناخت و  یارهاکسازو
ه مـا چگونـه کـ پرسـشن یـا یز بر روکبا تمر شناختی علوم .است

پژوهشـگران  یرو پـیشرا در  ینیانداز نـو م، چشمینک یانتخاب م
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از  یاریه بســـکـــ اســـت م نمـــودهیترســـ یو اجتمـــاع یاســـیس
ن تـری مهمسـت. یدر آن مطرح ن یکالسکو  یسنت یها تیمحدود

د کیـدگان بـر آن تأشـون که توسط مصاحبهرد یکن رویبارز ا یژگیو
بـه سـه عرصـه  یاسیس یابیل بازاریتحل یالگو یاست، ابتنا شده

اسـت. اگرچـه  یشناس و مطالعات عصب یابی، بازاریاسیعلوم س
د کیـان مـورد تأپاسـخگویاز  یها توسط برخـ ن حوزهیاز ا یکهر 

گرا،  لکـرد یکـرو یه اقتضـاکـ گفتن یتوان چن یا مقرار گرفته، امّ 
تر دست  جامع ییحظات است تا بتوان به الگون مالین ایع بیتجم

ارشناسان طرف مصاحبه ک یه از سوکرا  یا گانه افت. مقوالت سهی
  م نمود:یر تقسیتوان در سه دسته ز یاند م د قرار گرفتهکیمورد تأ
 یکالسـک یها هیه بر صرف الگوها و نظرک یارشناسانک .الف

  ؛کید دارندتأ یاسیس یابیبازار

ه را یـعصـب پا یاسیورود به مطالعات س هک یارشناسانک. ب
م کحـا یها یاستکرفت از  ی دانسته و معتقدند تنها راه برونضرور
 شـناختی بـه مطالعات روی آوردن موجود،  یها و الگوها هیبر نظر

  ؛ی استاسیس یابیدر عرصه بازار
، بـر یافراطـ صورت بهنش به گروه اول، و کگروه سوم در وا. ج
د دارنـد و معتقدنـد کیـتأ یابیـزه بازارشناسانه حـو ت عصبیماه

ن یـنـد و از اگیر  ه الزم است مورد توجـه قـراریعصب پا یالگوها
  .دنی نداراز خاصیا وجه امتی، استقالل و یاسیث امر سیح

مـورد نظـر  یلـین سـه حـوزه تحلیا یدر پژوهش حاضر تالق
حاصل جمـع  عنوان بهه یعصب پا یاسیس یابیبازار یاست و الگو

  .باشد یباال مطرح م یشناسارکنظرات 

  

  جایگاه علم بازاریابی سیاسی عصب پایه (شناختی).  ١شکل 

 یاسـیس یابیـه بازاریـاول یتوان الگـو یم این شکلبا توجه به 
برای تعیـین ابعـاد بازاریـابی  پژوهشگر. را طراحی کرده یعصب پا

تکنیـک دلفـی و بـا اسـتفاده از سیاسی عصب پایه بـا اسـتفاده از 
متخصـص از علـوم اعصـاب و  ٢٨پانل دلفی که شـامل  یعضاا

علوم سیاسی

علم بازاریابیعلم عصب شناسی

بازاریابی 
 سیاسی

بازاریابی
 عصبی

 مطالعات 
 سیاسی عصب پایه
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و علم سیاست و بازاریـابی بودنـد، توانسـت در سـه  شناختی علوم
ابعـاد بازاریـابی سیاسـی در بخـش  عنوان بـهمرحله ابعـاد زیـر را 

شناسایی و رابطـه بـین آن ابعـاد را نیـز تبیـین کنـد و  دهندگان رأی

 ای هرا بـا اسـتفاده از پرسشـنام آنها plsهمچنین با استفاده از ابزار 
نفر از فعاالن سیاسـی و عالقمنـدان بـه  ٣٨٢که بین  کند سنجش

  مباحث آن پخش شد.
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                 

  دهندگان ابعاد الگوی بازاریابی سیاسی عصب پایه در بخش رأی .٢شکل 

یابی   برازش الگو  ارز
 )گیری اندازه (الگوی یرونیب الگوی. الف

 ارز هـم یرونیب الگو :وجود دارد نوع آزمون دو PLS های الگو در
 در یمشـابه الگـو سـاختار یدرونـ یالگـو و گیری انـدازه الگوی
 ینشانگر بارها یدرونی است. الگو یساختار معادالت های الگو
 پـیشات یآزمون فرضـ یاست. برا مشاهده شده یرهایمتغ یعامل

 بـرازش یبررسـ ید. براشو یابیارز یرونیب یالگو دیز بایاز هر چ
 یشد. برا استفاده ییایهمگرا و پا ییروا اریمع دو یریگ الگو اندازه

انس اسـتخراج یـن واریانگیو م یهمگرا از بار عامل ییسنجش روا
االت است. ؤی سجه بار عاملیشود که نت ی) استفاده مAVE( شده
 یرو بـر شـده نوشـته آمـده اسـت. اعـداد ٣ شکلخش در این ب

 انیـم ونیرگرسـ معادلـه از حاصـل بتـا بیواقـع ضـرا در خطوط
یـره است. اعداد داخـل هـر دا ریمس بیضر همان هک رهاستیمتغ
 آن از نیبـ شیپ یرهـایمتغ هکـ اسـت الگـو R2 مقدار ۀدهند نشان
  .اند شده وارد رهیدا آن به فلش قیطر

 درک از
 ایدئولوِژی

ساختار و نهادهای 
 سیاسی

درک از رویدادهای 
 جاری

 رویدادهای شخصی

استدالل و 
گیری تصمیم

سیاسی

یادگیری و تغییر 
  ساختار مغز

 ات و عواطفاحساس

 تعصب

تصور از کاندیدا/ 
حزب

 درگیری ذهنی
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  لی سؤاالت. بار عام٣شکل 

 تـا الزم اسـت ریمسـ بیضر بودن معنادار زانیم یبررس یبرا
 ن بـا توجـه بـه مقـداریشـود. همچنـ داده نشان ریمس هر t مقدار

ــوار نیانگیــم ــاالتر از AVEانس اســتخراج شــده (ی  ۵/٠) کــه ب
انس یوار یافکاندازه  به توانند یم ها هیکه گو گفتتوان  یباشد م یم

 یز بـراین AVEب یضر .ندینما حیتشر را پژوهش الگو یرهایمتغ
  آمده است. ۴در جدول  گفته پیشابعاد 
  

  )AVE. میانگین واریانس استخراج شده (۴جدول 

 آلفای کرونباخ  ها متغیر
0.700076  درگیری

0.557827  درک از رویداد

0.666377  احساسات

0.548354  استدالل

0.598494  رویداد شخصی

0.658657  ساختار

0.610165  تعصب

0.560416  تصویر

0.633463  یادگیری

 0.559455  ایدئولوژی

 شتریب رهایمتغ مورد در کرونباخ یآلفا بیضر و یبیترک ییایپا
  تأیید را الگو مناسب برازش اریمع دو نیا جه،ینت در .است ٠٫٧از 
  . کند می

  
  )ی(ساختار درونی الگو .ب

 یرهـایا متغیـسـت کـه آا آن یبـه معنـا یسـاختار یت الگویفیک
ر؟ کـه در یـا خیوابسته را دارند  یرهایمتغ ینیب شیپ ییمستقل توانا

د کـه بـه شو یاستفاده می اعتبار افزونگ یار وارسین حالت از معیا
مثبـت باشـد،  Q2 بیند. چنانچـه ضـریگو یز مین Q2 بیآن ضر

ت مناســب یــفیاز ک یجــه گرفــت کــه الگــو ســاختاریتــوان نت یم
  .استبرخوردار 
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 بررسی کیفیت الگو درونی یا ساختاری .۵ول جد

1SSE/SSO (Q2) SSE SSO کل 
0.382810 986.886152 درگیری 1599.000000
0.067878 1987.283757  احساسات 2132.000000
0.088586 1943.135010  استدالل 2132.000000
0.054134 1512.439443  تعصب 1599.000000
0.115335 1414.579356  تصویر 1599.000000
0.124264 1867.069793  یادگیری 2132.000000

 

، اسـتمثبـت  Q2 بیکه ضر ییجدول، ازآنجااین با توجه به 
ت مناسـب دارد و یـفیک یساختار یجه گرفت که الگویتوان نت یم

زا  الگـو درخصـوص سـازه درون یقـو ینـیب شینشـان از قـدرت پ
  تأییـدهش را پـژو یو برازش مناسب الگو سـاختار است(وابسته) 

  .کند می
 

  
   )t(میزان  پژوهش شده آزمون الگو کلی .۴شکل 

 تـا الزم اسـت ریمسـ بیضر بودن معنادار زانیم یبررس یبرا
آزمـون  یمقـدار تـ ۴شـود. در شـکل  داده نشان ریمس هر t مقدار

جه در جـدول زیـر نشـان داده ینشان داده شده است که خالصه نت
 شده است.

 

  سیر و آماره آزمونضرایب م. ۶جدول 

 نتیجه tآماره ضریب مسیر  مسیر
 تأیید٠.٠٩٩٨۴٠.٢  درگیری ←ایدئولوژی.١
 تأیید٠.٢۵٢٩٨٣.۵  تعصب ←ایدئولوژی.٢
 تأیید٠.٠٣٣۴١١.٢  یادگیری ←ساختار.٣
 تأیید٠.۵٧٢۴۵٢.١۶  درگیری ←درک رویداد.۴
 تأیید٠.٠٨٢٢٠۴.٢  تصویر ←درک رویداد.۵

  نتیجه  tآماره   ضریب مسیر  مسیر
   تأیید ۴٨۴.٣ ٠.٠٢٣  یادگیری ←تعصب.۶
   تأیید ٨٢١.٢ ٠.٠۴٠  استدالل ←تعصب.٧
   تأیید ٢٠۴.۶ ٠.۴٢١  احساسات ←تعصب.٨
   تأیید ٩٢۴.٨ ٠.۴۵٨  یادگیری ←احساسات .٩
   تأیید ١٩٢.٣ ٠.٠۶٢  استدالل ←احساسات .١٠
   تأیید ٢١٩.٩ ٠.٣١٣  درگیری ←شخصی .١١
   تأیید ٧١٠.٣ ٠.١٧١  تعصب ←شخصی .١٢
   تأیید ٨٢١.٨ ٠.٠۴۴  استدالل ←شخصی .١٣
   تأیید ۶۵٨.٢ ٠.١١۴  یادگیری ←شخصی .١۴
   تأیید ٠۵٧.١۶ ٠.۵٩٠  تصویر ←شخصی .١۵
   تأیید ۵٨٨.٢ ٠.٠٨٨  استدالل ←تصویر.١۶
   تأیید ٠١٣.۶ ٠.٣٣٨  استدالل ←یادگیری .١٧
   تأیید ١۶٢.٢ ٠.٠٧١  تصویر ←درگیری .١٨
   تأیید ۴٠۵.٣ ٠.١۶٨  یادگیری ←درگیری .١٩
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تمـام   تأییـدجـدول و  های افتـهیتوان بـا توجـه بـه  مین یبنابرا
که عوامـل مـؤثر ی یتوانسته است الگو پژوهشگر گفت کهرها یمس

ــر بازار ــب ــیس یابی ــعصــب پا یاس ــد، در بخــش ی ــان ده ه را نش
 دا نموده است.یدهندگان پ رأی

  
  ها بخش دیگرروش تدوین الگو در 

  :ندگانگیر  یرأ. الف

بـا اسـتفاده از پانـل خبرگـان و مصـاحبه  پژوهشگرن قسمت یدر ا
انه مربـوط بـه شناس عوامل عصب عنوان بهر را ی، عوامل زیحضور

ا عدم حضـور در یحضور در قدرت  :یی نمودندگان شناساگیر یرأ

 ،ها دایـکاند یکـیزیات فیخصوصـراهبـردی، آن، داشتن اهـداف 
حـق بـه (ا حـزب یـدا یـزان غـرور کاندیم وجود ثبات در مواضع،

  .جانب بودن)
م بـر یمسـتق صـورت بهن عوامـل ینظر خبرگان تمام ا براساس

ین الگـو ندگان مؤثر است. بنـابراگیر یأی راسیس گذاری تأثیرزان یم
 پژوهشـگرر توسـط یـز صـورت بهنـدگان گیر یأمربوط به بخش ر

کـه قسـمت ه اینید. با توجـه بـپانل خبرگان رس  تأییداستخراج و به 
دهندگان قابلیت سنجش در عموم جامعه را ندارد، محقق تنها  رأی

  نموده است. بسندهبه نظر خبرگان 

  

  

  

 

 

 

 

 

 گیرندگان مستخرج از پانل خبرگان یأشناسانه مربوط به ر  عوامل عصب .۵شکل 

ن بخـش اول و دوم در یگر به اعتقاد خبرگان رابطه بید سویاز 
ن خصوص یاست در ا گفتنی ر است.یز رتصو بهسطح اول الگو 

  .صورت صد در صد هم نظر بودند بهگروه خبرگان 

  

  

  

میزان تأثیرگذاری 
 سیاسی 

میزان غرور 
 کاندیدا یا حزب

خصوصیات فیزیکی 
 رهبران/ کاندیدا

 ثبات در مواضع

اشتن اهداف د
 راهبردی

حضور در قدرت 
 یا عدم حضور
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  سطح اول الگو مستخرج از پانل خبرگان روابط بخش اول و دوم، .۶شکل 

ن سـطوح یر را بـیبا استفاده از نظر خبرگان روابط زپژوهشگر 
الملل) بـا  (محیط سیاسی بین محیط سیاسی داخلی) و سوم( دوم

  نمود: ییتر شناسا نییسطوح پا
  

  :گیرندگان یو رأ یط داخلیرابطه مح) ب

رسـانه و : نـد ازا عبارت محیط سیاسی داخلی)( عوامل سطح دوم
 سطح اول مؤثر است: یر رویز صورت بهکه  ین داخلیقوان

  
روابط بین عوامل سطح اول و دوم به تفکیک عوامل، مستخرج از پانل . ٧جدول 

  خبرگان

 گیرندگانیأر  دهندگان رأی عامل
 عدم رابطه دهندگان رأی  رسانه رسانه

 گیرندگانیأر قوانین هندگان رأی قوانین   قوانین داخلی

 
شـتر یروابط جدول ب است که پانل خبرگان درخصوص گفتنی

  اشتراک نظر داشتند.درصد  ٩۵از 
 روابط سطح سـوم (محـیط سیاسـی خـارجی) بـا سـطح دوم

  و اول: سیاسی داخلی)محیط (
 براسـاسدر مورد ارتباط سطح سوم با سطوح قبل از آن محقق 

روابـط کـه در  نیـا نمـود. ییر را شناساینظر پانل خبرگان روابط ز
ن پانـل ی% اشـتراک نظـر بـ٩٠حـداقل ی د دارایـآ میر یجدول ز
 باشد. میخبرگان 

  
 

 

محیط روابط سطح سوم (محیط سیاسی خارجی) با سطح دوم ( .٨جدول 

  سیاسی داخلی) و اول مستخرج از پانل خبرگان

رسانه   عامل
  داخلی

قوانین 
  گیرندگان یأر   دهندگان رأی  داخلی

رسانه
  عدم رابطه        المللیبین

نهادها و
های  سازمان
  المللیبین

    عدم رابطه  عدم رابطه  

 
م است، نه یعدم رابطه مستق، است منظور از عدم رابطه گفتنی

  مطلق رابطه.
  

  گیری جهیتن

دایم مدرنیسم و انسان پارا براساسنگاه غالب در بازاریابی سیاسی 
ن نگاه، بـه رونـد و یه در اینکبا توجه به ا .طلب است عاقل منفعت

های انتخابات و جهت فرایندگیری افراد در  عوامل مؤثر در تصمیم
ی سیاسـی توجـه هـا گیری مشخص کردن عوامل مؤثر بر تصـمیم

ضمن ارائه دالیلی در جهـت رد نگـاه  ژوهشگرپالزم نشده است، 
ی خروجـ براسـاسمدرنیست بـه آن،  نگاه پست  تأییدمدرنیست و 

آورده شـد، توانسـت  پـیشکـه در قسـمت  یو موارد plsافزار  نرم
  دست آورد. ه را ب یمستخرج از روش دلف یشنهادیپ یالگو

 عصـب یاسیس یابیبازار ین است که الگویار مهم اینکته بس
فقط قسمت  یاست که ما با روش آمار یسه سطح اصل یدارا هیپا 

الگـو  یها قسمتدیگر م و یینما  تأییدم یاول از بخش اول را توانست
ــط  ــاسفق ــد براس ــان و   تأیی ــل خبرگ ــان و پان ــاسمتخصص  براس

قرار گرفت.   تأییدمورد  یمجاز یا در فضای یحضور های مصاحبه

 

 رأی دهندگان
اطالعات و تبلیغات

 

 انرأی گیرندگ

 رأی و رسانه های تعاملی



     ١٣٩٨زمستان  /١٠١ش/ ٢۵س/ شناسی علوم انسانی روش   ۶۴

 

 سطح سوم

 سطح دوم

قابل غیرگاه و و روابط الگ ین موضوع، آن است که گستردگیل ایدل
ی در سـازید در الگوت شـدیا وجود محـدودیم و یمستق ییشناسا
متعدد همه باعث  یآمار های موجود و جوامع و نمونه یافزارها نرم
 .یما رد کنـیـ  تأییـدرا مرسوم الگو  های روشم از یشوند که نتوان می

د یرس پانل خبرگان  تأییده به یاول های عوامل در مرحله این، براساس
و بـه شد به خبرگان ارائه  یل کل الگو، آن الگوی کلیو بعد از تکم

  : ر استیز صورت به ییالگوی نهاو  پانل خبرگان رسید  تأیید

  

  

    

  

  

  

  

  

   الگوی جامع بازاریابی سیاسی عصب پایه. ٧شکل 

 ر پـارادایمکـه د− شناختی اساس الگوی پیشنهادی را مباحث
 ،٢٠١۶ جوناس، هیمبـل و هـری،( اند مدرنیسم مطرح شده پست
گیـری توسـط مغـز  که تصـمیمدهد، مبنی بر این می) شکل ٧٧ص

انجام شده، بنابراین با شناخت عوامل مؤثر بر مغز و عملکرد آن و 
ل ئگیری افراد در حوزه مسـا توان بر تصمیم ی بر آنها، میگذار تأثیر

گاهی یافته و  ثر به ؤازاریابی سیاسی را در عمل و مفرایند بسیاسی آ
   پایان برد.

 شـناختی یگیر دسـت آمـده کـه روی تصمیمه از بین عوامل ب
 تـأثیرطـور مسـتقیم تحـت  همؤثر هستند، عواملی وجود دارد که ب

ین آنهـا عوامـل درک از تر مهمد که نمحیط اجتماعی افراد قرار دار
ن امـر باعـث ایدئولوژی و ساختار نهادهای سیاسی هستند. همـی

ــمیم ــل تص ــاوت در عوام ــرانجامگیری و  تف ــ س ــاوت در نت یج اتف
آنها مبتنی که ایدئولوژی  های اجتماعی متفاوت  ها در نظام تصمیم

بر دین بوده، با نظامات دیگر که ایدئولوژی غالب آنـان لیبرالیسـم 
بینی  است، قطعًا ناشی از درک متفاوت از مسـائل بـه دلیـل جهـان

ی بـر نـساختار نهادهای سیاسی نیـز مبت ،ین. همچنمختلف است
بر این باور است که  پژوهشگراما ؛ عملکرد اجتماعی خواهند بود

ــدئولو ــاوت در نگــاه ای ــل ژتف ــدرت و عوام یکی و ســاختارهای ق
مـؤثر هسـتند و الگـو را از حیـز  ها گیری فرهنگی در نحوه تصمیم

جـا خواهـد جوامع نیز پابر دیگرانتفاع ساقط نکرده و اعتبار آن در 
 بود.

   

  گیرندگان رأی دهندگان رأی

رسانه  قوانین
داخلی

نهادهای 
 المللی نبی

های  رسانه
 المللی بین

 های تعاملی ی و رسانهأر 

تبلیغات و اطالعات



      ۶۵  مدرنیسم پست منظر از افراد سیاسی گیری تصمیم به نگاهی 
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