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 چکيده
اسر.    نرایر ا یاسرمم  یقدرت نرر  مهور ر   ۀمؤلف شیافزا بر یاسیس یابیبازار ریتأث یمقاله بررس نیهدف ا

گرفر. و بره    ا نفر از خبرگان انجر  10با اس. که  افتهیساختارههین یهاو مصاحبه یاکتشاف ۀختیروش پژوهش، آم
 نفرر از  46 انیر م یبرگخ شیهایو پ امهنپژوهش با پرسش یشدند  در فاز که ییها شناسامحت ا مق له لیکهک تحل

هرا برا آزمر ن    و مق له دشاقدا   SPSS26افزار ها با استفاده از نر ( به آزم ن مق لهN=nبا فرض ) یآمار ۀمامع
 محاسربه  895/0اخ کرانبر  ی)آلفرا  ییایر و پا یری ه در دو بخش روانامپرسش یشدند و اعتبارسنج یبندرتبه دمنیفر

الهلرل برا   های م رداستفاده از بازاریابی سیاسی برین طبق نتایج حاصل باالترین رتبه به تکنیک شده اس. شد( انجا 
ین بُعرد  تراخصشو  4.64الهلل با رتبۀ گیری از بازاریابی سیاسی بینهای بورهو پس از ان به ضرورت 5.99مقدار 
 تعلق دارد  4.11با رتبۀ 
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 مقدمه
 یعلهر  ییهرا از منبره  یو در حرال گررار کنر ن    دهیچیپ طیشرا لیبه دل یاسیس یابیبازار

 یاسر. و ماالعرات   اتو ارتباطر  اس.یعلم س ،یشناسمامعه ،یابیدر عل   بازار یارشتهانیم

بخرش   نیر م ردت مه متخصصان و فعراالن ا  شیازپشیکه بت اند ابعاد آن را مشخص کند، ب

 یاسر یاسر. و انتخابرات س   رفتره یرا پر یاسر یس یابیبازار راتیتأث ایقرارگرفته اس.  تها  دن

ومر د   یاسر یس یابیر از بازار یشناخ. درسرت  رانیاما در ا س.یتص ر نقابل یابیبدون بازار

   کی یابیکه بازار کنندیتص ر م یندارد و برخ

اسر.  در   یو ابزار لهیبا هر وس یروزیبه منفع. و پ دنیمنظ ر رسبه یراخمقیغ ۀلیوس

 یابیر بره مباحرب بازار   زیر ن رانیا هیههسا یکه کش رها ش دیمشاهده م یها م اردپژوهش

 شی  افرزا (2016 ؛ هرارمس، 2015،فی سی)کنند  یکارم دهیپد نیا یاند و رومند شدهعمقه یاسیس

و  نیبررر مفورر   نرر  یآن مبتنر  یو بررازطراح رانیررا یاسررمم یقرردرت نررر  مهور ر  ۀمؤلفر 

 کردهرای یرو ت انرد یبرخر ردار اسر. و مر    ادییز .یاز اهه یاسیس یابیبازار یارشتهانیم

  دیاران ب شر یا یاسمم یمهو ر یابیو بازار یاسیعل   س ۀبرای ماالعات در ح ز دییمد

 یپژوهشر  یهرا .یفعال ران،یا یاسمم یقدرت نر  مهو ر ۀمؤلف شیافزا .یدر راباه با ماه

چره   یامرروز  یایر در دن کره نیر امرا ا  ؛ص رت گرفتره اسر.   یاسیعل   س ۀدر ح ز یمناسب

با اسرتفاده   رانیا یاسمم یقدرت نر  مهو ر شیافزا یهاروش یطرح نظر یبرا ییال  ها

هرا چ  نره در   روش نیر ا کره نیر ومر د دارد و ا  یاسر یس یابیر بازار یهااز ابزارها و مؤلفه

لررا   ؛دارد یشرتر یب یبررس .یموم اس. که قابل یم ض ع رندیگیم یما یاتیهلکاربس. ع

 یاسرمم  یقدرت نر  مهو ر یهامؤلفه ییپژوهش و پژوهش ران، شناسا نیا یاصل ۀدغدغ

 اس.  یسایس یابیبازار  بآن در چارچ شیافزا یهاو راه رانیا

و  یتیهر   یتضرادها  افتنیر  .یر و اهه یالهللر نیبر  ۀبا تح الت ص رت گرفته در عرص

داده رخ یملر  .یر در مفو   امن یموه راتیینر ، تغ داتیتود شتریبه ههراه کاربرد ب یفرهن 

از قدرت کره   یدیمد ۀقدرت و کاربرد آن با چالش م امه شده تا چور یاس. و شکل سنت

  نظرا   ردیر اس. در کان ن ت مه قرار گ یامتهاع هیسرما فو  با م ند یب ده و در پ یامتهاع
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و  داتیر تراکن ن برا تود   یانقرمب اسرمم   یروزیر از زمران پ  زیر ن رانیر ا یاسرمم  یمهو ر

 رییر تغ دهایر اکثرر تود  .یر گرشرته ماه  ۀدر دو ده که م امه ب ده اس. یمتعدد یهاچالش

  ازمهله (1392،یو ن ر ی)اب الفتح کندیز منر  برو داتیدر قالب تود شتریکه ب یکرده، به ص رت

نرر    داتیر مقابلره برا تود   یاصرل  یکه از راهکارهرا  .اس ینر  توامم فرهن  داتیتود نیا

نکرات ککرشرده و    یاس.  با در نظرر گررفتن تهرام    یقدرت نر  مل یهامؤلفه یسازنهینواد

ا مفروضرات  منابرق بر   یاسرمم  یقدرت نر  مهو ر یهامؤلفه ییضرورت شناسا نیچنهم

 یابیر پرسش اسر. کره بازار   نیپاسخ به ا یپژوهش حاضر در پ ،یاسیس یابیبازار یابزارها

 یاسرمم  یقدرت نر  مهور ر  بر افزایش ت اندیمیی هامؤلفهچه  طریق و ازی چ  نه اسیس

 ؟باشد رگراریتأث رانیا

 

 شناسي تحقيقمباني نظری و پيشينه

 پيشينۀ تحقيق

برر قردرت نرر      یمبتنر  یراهبردهرا تحقیقری بره بررسری     ( در1398منیدی و ممئری ) 

 آنران پرداختنرد    قدرت ه شهند ایاالت متحردۀ امریکرا   در مقابله با رانیا یاسمم یمهو ر

بیان کردند که دول. امریکا در ط ل تجربۀ خ د از عهلکرد و ماهیر. عقیردتی و فرهن ری    

ه اس. کره ماهیر.، چیسرتی،    ی اسممی ایران به این نکتۀ موم وق ف پیدا کردمهو رنظا  

ی نر ، فرهن ی و ارزشی اس.؛ هایت انهندبه  معا فت ان و قدرت ایران بیش از هر چیز 

به ههین دلیل این کش ر در کنار رویکرد تحریم، تودیرد و فشرارهای اقتصرادی و سیاسری     

ی اعتقادی نظرا  مهور ری اسرممی    هاهیپا فیتضعخ د به مقابلۀ نر  روی آورده و در پی 

ایران به راهبرد کلیدی برآمده اس.؛ از ههین رو راهبردهایی کاربردی مبتنی بر قردرت نرر    

پیشرینۀ   نیاز ای ریگبورهی اسممی در مقابله با قدرت ه شهند امریکا ارائه دادند  با مهو ر

مهو ری اسرممی   فردمنحصربه و گفتهان فردمنحصربهی دئ ل ژیاپژوهش در مقالۀ حاضر 

 فررد منحصرربه  و اعتقرادات  هرا ارزشبرر پایرۀ    مؤلفره ل وارد شرد کره ایرن دو    ایران در مد
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ی برردار بورره گفتهان م رد  نیمؤثرترایدئ ل ژیکی مهو ری اسممی ایران ب دند و در گروه 

 قرار گرفتند 

( هیر عصرب پا )شناختی  اسییس ابییبازار یطراحی ال  ( در 1398حسینی و ههکاران )

سراح   رنردگان؛ یگی و رأ دهنردگان یساح رأ کی ساح  انددهدر سه ساح ارائه کرال  یی 

اسر.؛ سراح    یداخل نیو ق ان یداخلۀ داخل کش ر که شامل رسان کینزد طیدو  ساح مح

 الهللنیب یاسیسی و نوادها یالهللنیب یهاخارج کش ر که شامل رسانه یاسیس طیس   مح

ی ارسرانه ی از فضرای  ریر گورره ببا ت مه به این پیشینه تحقیق در مقالۀ حاضر بحرب   اس. 

ی هرا شربکه ی از ظرفیر.  منرد بورره مدل م رد استفاده قرار گرف. کره البتره    و دراستخراج 

ی اصرلی  هرا مؤلفره ی منسرجم  ارسانه و اقداماتی الهللنیب رگراریتأثی هاو رسانهامتهاعی 

قررار   یبرردار بورره مر رد   مرؤثر ی هرا کیتکنگروه  و درب دند که در مقالۀ حاضر استخراج 

 گرفتند 

مررد  در   یدهر یرفترار رأ  یال ر  ( در تحقیقری تحر. عنر ان    1397ی سفی رامنردی ) 

ی در طری نتیجرۀ تحقیرق    سیاس یابیبازار کردیبر رو یمبتن رانیا یاسمم یانتخابات مهو ر

 یاصرل  یهرا عن ان مؤلفره به« فضای رقاب.»و « دهندهیرأ»، «نامزد» سه عامل یمعرفخ د به 

رفترار   یریر گشراخص در شرکل   36 .یر مؤلفه اسر. بر د  درنوا   ریسه ز یدارا کیکه هر 

ی رقرابتی در عرصرۀ   شرد  فضرا   نیری تع یاسر یس یابیر بازار کردیبر رو یمرد  مبتن یدهیرأ

 در گرروه ی از ایرن پیشرینه   ریگبورهبا  الهللنیبۀ رقبا از بازاریابی سیاسی و استفاد الهللنیب

  ی بازاریابی سیاسی قرار گرف.هاضرورت

صردور انقرمب    اسری یس ابییر بازار( در تحقیقی تح. عنر ان  1396افتخاری و رامی )

منشرأ   ۀمثابر بره  ازیر ن نیادیر مبتنری برر مفور   بن    اسری یس ابییبازار، نتیجه گرفتند که اسممی

صردور انقرمب    یریپرر عن ان چارچ ب بر می کاربسر.  و کهنی انسانی به نییع یهاکنش

 نیادیر مبتنی برر مفور   بن   اسییس ابییبازار یۀفرانظر قیتحق نیدر ا  اسممی ارائه شده اس.

 .یریشناخ. و مرد  کهینح به ؛انسانی در نظر گرفته شده اس. یهاو مبناشناسی کنش ازین

مبتنی بر سه سراح. چترر اطمعراتی، برارش اطمعراتی و       ازین یو ارضا یریگشکل ندیفرآ
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بر می در نظرر گرفتره     اسری یس ابییازاردر ب .یقعامل اصلی م ف ۀمثابه شهندانه به یارضا

برای ارضرای  و نب د  مدنظری انسان نیو عی کهنی هاکنشمقالۀ حاضر مفو    در  شده اس.

 قرار گرف.  مدنظربه مخاطبان خاص مهو ری اسممی ایران  ت مه ه شهندانه،

( در طراحی ال  ی بازاریابی سیاسی در انتخابرات محلری   1395حامی پ ر و ههکاران )

  2 ؛یاسر ی  ملزومات حض ر مؤثر حرزب در رقابر. س  1بررسی نظر خبرگان دریافتند که  با

و  یابیر   بازار4 ؛یبازار رأ یاصل ۀمحص ل متناسب با ماالب ی  طراح3 ؛یبازار رأنیازشناسی 

ابعراد   ط،یمسرتهر محر   شی  پرا 6؛ دایکاند/دهی  فروش ا5 ؛یاسیمحص ل س اثربخش غاتیتبل

  زنندیرا رقم م یانتخابات محل در یاسیس یابیبازار یال  

های قدرت نرر  مهور ری اسرممی    ( در بررسی مؤلفه1391معفری پناه و میراحهدی )

چ ن ایثار،  ییهامنابع قدرت نر  اسممی بر ارزشایران با رویکرد اسممی اظوار داشتند که 

 یطلبر ملو اسرتق  یری گرامرداری، حرق  ، عدال. باوری، والیر. ییگرا.ی، معن یطلبشوادت

که ضهن ایجاد تح ل فرهن ی در ساح داخلری برر رونرد تحر الت      یاگ نهاست ار اس. به

 بر ده اسر.  در   رگررار یپیرام نی خر د نیرز تأث   ۀو بیداری اسممی در ح ز ینید یخ دباور

استخراج شرد کره    و استقملی زیاستکبارستمقالۀ حاضر نقاه اشتراک با این پیشینه، گفتهان 

 مهو ری اسممی ایران برای اشاعۀ ال  ی اسم  سیاسری  فردمنحصربه ل ژی بر اساس ایدئ

 گرف.  شکل

 ،کترب  ی اطمعات علهی اعم از مقاالت،هاو بانکی مفصلی که در منابع هاکاوش بنا بر

 کشر ر صر رت  ای م مر د داخرل   دکترر ی هرا و رسالهی مقاع کارشناسی ارشد هانامهانیپا

مؤلفرۀ   شیبرافزاخاص به م ض ع تأثیر بازاریابی سیاسی  رط بهپژوهشی که  چیه پریرف.،

حاضرر   پژوهشی هاین آور از نشد  اف.ی قدرت نر  مهو ری اسممی ایران پرداخته باشد

نیز ههین م رد اس. که این م ض ع برای اولین بار در کش ر مهو ری اسممی ایران انجا  

اب بازاریرابی سیاسری تراکن ن در    یی کره در بر  هاپژوهشالز  به ت ضیح اس.  گرفته اس. 

؛ قدرت نر  نسبتاً در ح ز هاپژوهش اما ؛هستند و محدوداس. بسیار اندک  شدهانجا ایران 

  انرد شرده آن مشرخص   و منرابع قدرت نر  در مهو ری اسممی ایرران   و ابعادبیشتر اس. 
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ی رسازیتص  ،ی محدود بازاریابی سیاسی در منابع داخلی بیشتر به منبۀ انتخاباتهاپژوهش

دور مانرده   نظرهرا بازاریابی سیاسری از   الهللنیب و بعداند پرداخته یافکار عه م .یریو مد

در آن ت موی نشده اس. و قدرت نر  در مر رد مهور ری اسرممی ایرران نیرز       و بهاس. 

منرابع حاضرر در پیشرینۀ    و از  نشرده اسر.   نهیو نوادی سازیب مبازاریابی سیاسی  کاربس.

در  و افتراقم ردی شده اس. که نقاط اشتراک  و استفادهی ال  برداردر م اردی  تحقیق نیز

های م م د در مردل شرهاتیک حرائز    مداگانه مشخص شده اس. و دی ر مؤلفه هر قسه.

 هستند  عیو بدمنبۀ ن آوری 

 

 مباني نظري

د کراربر  ان ریر را ارائره کررد کره ب    یاسر یس یابیر از بازار ی( مفور م 1988) فن رین پیلیف

اظورار   نیچنر  فن رر یاس.  ن یاسیدر راستای مبارزات س کیکمس یابیبازار ۀختیآم یابزارها

اسر.   یابیبازار ۀختیآم نیب یههاهن  جادیابرای  یشامل اقدامات یاسیس یابیکه بازار کندیم

 دگاهیر اسر.  از د  دهنردگان یکنترل مؤثر رفترار رأ  یلقب داشته و در پ p4که تح. عن ان 

هرا محسر ب   نظا  مداگانه و مستقل از روند پژوهش کیعن ان به غاتیتبل نجایدر ا فن رین

برازار   یبنرد دارد و بخرش  یابیر بازار یهرا پرژوهش  نرد یبرا فرآ  یکر ینزد ۀو رابار  ش دینه

براور   نیر کراتلر برر ا   کردیرو یبا مبنا فن ری  نکندیم فایرا در آن ا ینقش موه دهندگانیرأ

و  کنرد یم دایکه در انتخابات مجلس حض ر پ یاسیب سحز کیکاتلر  دگاهیاس. که طبق د

و  قیر عم ازهرا، ین دیر پس. اسر. با  نیتصدی ا یمهو ری که در پ اس.ینامزدی ر کی ای

 ییکنرد کره ت انرا    یمعرف هانرا بشناسد و خ دش را به نح ی به آ دهندگانیرأ یهاارزش

 یاگرر نرامزد انتخابرات    یتر ومه کسرب کنرد  ح   نیرا به بوتر ازهاین نیبا ا یتاابق و ههاهن 

لکرن بردون    ؛کشر ر باشرد   یاسر یو س یامتهراع  یم ردنظر قادر به شناخ. مشکمت اصل

از  یچه تص ر و درک دهندهیرأ یهامشخص کند که گروه ت اندیروشهند، نه یهاپژوهش

مختلف هرکدا  از مشکمت  یها.یبا فرض اهه نیم ض ع ههچن نیمشکمت دارند  ا نیا
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 یهرا نامزدهرا برا بخرش    یدهر یراهبردهرای رأ  یتاابق ده .یمختلف، اهه یاهبرای گروه

  (55-56: 1393،دی رانو  نای)ک ال کندیرا مشخص م یابیبازار یهاو پژوهش دهندهیمختلف رأ

 یابیبه بازار یابیبازار کیکمس ۀختیاس. که با ت مه به آم ییهااز مدل یکی فن ریمدل ن

 یاسر یس یابیر بازار ۀشده ت سط وی غالبراً در عرصر  ارائه یهاپرداخته اس. و مؤلفه یاسیس

 کاربرد دارد  یداخل

 ؛دنرد کرارائه  یاسیمبارزات س یابیرا برای بازار یاشش مرحله ندیفرآ کیو کاتلر  کاتلر

 شش مرحله عبارتند از: نیا

 ،برازار(  یبندراهبردی )بخش یابیبازار ی،و خارم یداخل یابیارز ی،ایمح یهاپژوهش

 ی ودهر و سرازمان  عیر مور. ارتبراط، ت ز   یزیربرنامه ،راهبرد مبارزه نییو تع یگرارفهد

اس. که  حیالز  به ت ض  دایکاند کی یاصل یهااهداکنندگان و رسانه دهندگان،یبازارها، رأ

قدرت نر  ومر د نردارد و تنورا     شیافزا برای الهللنیب یاسیس یابیدر ارتباط با بازار یمدل

؛ ههچنین سرعی برر   اس.انتخابات  یاسیس یابیمرب ط به م ارد باال و بازار م م د یهامدل

های این تحقیق مر رد  های مدل ف ق به نح  احسن بت ان در کسب مؤلفهاین شد تا از مؤلفه

ی اکتابخانررههرا و ماالعررات  ؛ بردین ترتیررب بررا اسرتفاده از ایررن مؤلفرره  ردیررقرررار گاسرتفاده  

ی بره  شناسر روشنتایج در قالرب   .یدرنواطراحی شد و ی هدفهند هامصاحبهیافته ص رت

 منجر به ایجاد مدلی محقق ساخته شده اس.  .یدرنواشرح زیر آورده شده اس. که 

 

 تعریف مفاهيم

 المللنيبي سياسي ابيبازار

 براً یتقریرک حر زۀ    عن انبه الهللنیبی بازاریابی سیاسی، بازاریابی سیاسی بندمیتقسدر 

 وی شناسر مامعره  ،.یریمد ،ارتباطات ی عل   سیاسی،هاح زهکه  اس.ی ارشتهنیبمتفاوت 

ت صریف   گ نره نیر ارا  الهلرل نیبر ی سان بازاریابی سیاسی هنر  ردیگیبرم دری را روانشناس

ی روابرط بلندمردت   ارتقرا  و حفر   بره دنبرال ایجراد،    الهللنیبکه بازاریابی سیاسی  کندیم

ی هرا سازمان وبازی ران سیاسی  منافع واهداف  کهیط ربهسیاسی س دمند با کش رهاس.؛ 
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ی دیپلهاسری  هرا نهیزمی در الهللنیبمعتقد اس. که این ابزار  نیچنهم و ش ددرگیر برآورده 

ی را ایفرا  تر مو قابرل  وسیاسری نقرش مرؤثر     نفر ک  اعهال و هایالب سیاسی، روابط عه می،

ی هرا سازمان وهداف فعاالن سیاسی ملی ن ع از بازاریابی ا نیا در  (Sun h,2008:334)کندیم

اسرتراتژی   قیر طر ازتعودات  تحقق واین کار با تبادل متقابل  که ش ندیمدرگیر در آن دیده 

  ش دیمانجا   غاتیتبل وی ریگیرأ ،محل بازاریابی محص ل، بیترک وبازاریابی 

 

 قدرت نرم

ۀ عرصر  در رتقرد   اسر.  الهلرل نیبر  روابرط  واز مباحب مح ری علم سیاسر.   قدرت

ۀ عرصر  در و ردیر گیمر ی دول. قرار هابرنامه و هایمشخطۀ امرای پشت ان سیاس. داخلی،

  قردرت نرر    (9: 1387نرای، ) کنرد یمر ۀ دستیابی به منافع ملری را فرراهم   نیزم سیاس. خارمی

 و هیر روح ی،رهبرر  ی،اسر یس وی فرهن ری  هرا ارزش ایدئ ل ژی، ت انایی نف ک به دی ران در

 وی الهللر نیبر یی ایجراد هنجارهرای   ت انرا  وسیاسی  ساختار سیاسی، ع امل ملی، صیخصا

بر  میرمستقیغ ط ربهنر  درسیاس. خارمی ت انایی یک کش راس. که  قدرت اس.  نوادها

 ی آن پیرروی کننرد   فرهن  وی سیاسی هاارزشسایر کش رها نف ک کند تا از طریق مرابی. 

سخ. بسیار ساده اما قردرت نرر     قدرت س. اطمعات قدرت نر  نیروی ماکبه ا عصر در

  (43: 1387نای،) داردشکل دادن به عمئق دی ران تکیه  .یقابل برو  پیچیده اس.

 

 تحقيق شناسيروش

اعرم از منرابع    هیر ثان  یهاساختارمند و دادهههین قیعه ۀپژوهش از روش مصاحب نیدر ا

بررای   ها.یو سا هایخبرگزار  یدر آرششده از قبل انجا  یهامصاحبه نترن.،یا ،یاکتابخانه

 نینفررر از پژوهشرر ران وهچنرر 10شررده اسرر.  مصرراحبه بررا گررردآوری اطمعررات اسررتفاده

گرفتره و برا اسرتفاده از    انجرا   یاسر یس یابیقدرت نر  و بازار ۀدر ح ز دیمتخصصان و اسات

برر   نامره محقرق سراخته   ها استخراج شدند و سپس ابرزار پرسرش  محت ا مؤلفه لیروش تحل

 یافزارهرا و سرپس برا اسرتفاده نرر      دیت ل یفیدر فاز ک شدهجاستخرا یهااساس ههان مؤلفه
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spss26 نفر از خبرگران در فراز    46با  نامهپرسش لیشده اس.  تکهپرداخته لیوتحلهیبه تجز

 یو آلفرا  دییر نفر از خبرگان و متخصصان تأ 5نامه ت سط پرسش ییانجا  گرف. و روا یکه

 اس.  یبه دس. آمد که عدد مال ب 85/0نامه پرسش هیگ  60 ییایپا دییتأ یبراکرانباخ 

 

 هاوتحليل دادهو تجزیه هاافتهی

    از مصاحبه، مشراهده، اسرناد و مردارک و    هاداده مندنظا در این پژوهش با گردآوری 

و  هرا برای تعین مؤلفه آنسعی شد تا ههۀ م انب مرتبط با م ض ع شناسایی ش د و پس از 

در قالرب   آمده به دس.ی هامق لهشرح مفاهیم و  .یدرنواخبرگان استفاده شد   ازنظرابعاد 

 ازنظرر به مفاهیم مرتبط با خ د نیرز   هامق لهی شد  ههچنین برای ارتباط بنددسته  1مدول 

 یمنرد به دلیل بورهخبرگان در روش مراحل مصاحبه ص رت گرف. و برای سنجش پایایی 

پایایی  این تحقیق، یندهایمراحل و فرا ۀبرگان ح زوی و دانش اهی در کلیازنظر خ مستهر،

 شده اس.  تضهین و برآورده یخ بم رد انتظار برای یک پژوهش به

 

 پژوهش يهاافتهيالف: 
 

 يفيها در فاز کو مقوله ميمفاه يکل يبند. جمع1جدول 
 مفاهيم هامقوله هاگروه

از گیری ی بورههاضرورت

 الهللی سیاسی بینابیبازار

 وموۀ ملی

 ی نارواهایسازم امه با کلیشه

 ی ه یتیهاساخ.ی به بخشعهق

 یالهللنیاعتبار بتق ی. 

 برند سازی ملی

قدرت فرهن ی و 

 اقتصادی

 مرب نخب ان

 خارمی گرارهیو سرمامرب گردش ر 

 شک فایی اقتصادی

 متقاعدسازی
 یزنچانهافزایش قدرت 

 الهللنیبۀ در عرصافزایش رقاب. 
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 مفاهيم هامقوله هاگروه

 تأمین امنی.

از  م رداستفادههای تکنیک

 الهللبازاریابی سیاسی بین

 دیپلهاسی

رویداد، ارتبراطی   دیپلهاسی عه می، فرهن ی، ورزشی،

    و

 تبلیغات

 یگریالب

 یالهللنیبارتقای نقش فعال در مناسبات 

 یارسانهقدرت 

 تهاعیی امهاشبکهظرفی. 

 ی تأثیرگرارهارسانهظرفی. 

 ی منسجمارسانهاقدامات 

 نفعیک و افراد هاگروه

 قدرت ایدئ ل ژیکی
 نف ک مرمعی. شیعه

 بشردوستانهاقدامات 

 قدرت فرهن ی
 دانشج یان خارمی .یاز ظرفی ریگبوره

 گرارانهیو سرمای از ظرفی. موامران ریگبوره

 قدرت اقتصادی

کررردن  و مشرخص هرای بررازار برا تردوین برنامرره    ژوهشپر 

 ها.یاول 

 محص الت صادراتی

قدرت نظا  

 مدیریتی
 هابحران .یریدر مدنظا  مدیریتی کش ر 

ابعرراد بازاریررابی سیاسرری  

 نیترر شراخص الهلل و بین

 بُعد

 ه ی. ملی

 ملی نفساعتهادبه

 ی ملیبرند ساز

 خلق برند سیاسی

 ی خاصهایژگیو ر اساسبی سازبرمسته

 اقناع عه می

 یافکار عه ممدیری. 

 تبلیغات

 یو رسهدیپلهاسی عه می 

 مدیری. انتظارات

هرای بازاریرابی   محدودی.

الهلررررل سیاسرررری بررررین

 کهب د دانش ب می فقر تئ ریک

 هایو استراتژ هابرنامهعد  انسجا   کیخأل استراتژ
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 مفاهيم هامقوله هاگروه

 مهو ری اسممی ایران

ی ایدئ ل ژ

 فردمنحصربه

ی اعتقادی، باوری و ایدئ ل ژیک برای مقابلره  ها.یمحدود

 ی فن ن غیراخمقی بازاریابیریکارگبهبا 

 یارسانهرویکرد مستقل 

و ایدئ ل ژی متفاوت مهو ری اسممی ایران با نظا  سلاه 

 استکبار

 ی مالیهاچالش
 ی اعتباراتیها.یمحدود

 یاب دمهی ها.یمحدود

گفتهرران مررؤثر درسیاسرر. 

از خارمی بررای اسرتفاده   

 الهللی سیاسی بینابیبازار

 خص م. دورازبهمشخص و  باهدفیی گراواقعگفتهان  ییزداتنشگفتهان 

 گفتهان تعادلی
ی ناروا به مهور ری  هایسازسازی کلیشه  برطرفگفتهان 

 اسممی ایران

گفتهان مخاطب 

مح ر با ممحظات 

 اقتصادی

 برر سرر   و مراکرهگرفتن مشکمت  در نظرنیادی با گفتهان ب

 هاآنحل 

 ایدئ ل ژیکی گفتهان

ی ه یتی نظا  هااف.یرهمتناسب با  و م زونگفتهان مامع 

 مهو ری اسممی ایران

 و استقملگفتهان استکبارستیزی 

مای اه فعلی کن نی کش ر 

گیری از بازاریرابی  در بوره

الهلررل برررای سیاسرری بررین

 قدرت نر تق ی. 

 م قعی. ه یتی

 ی کش رو تهدنمای اه تاریخی 

 ی کش رهنر مای اه فرهن ی و

 مای اه برند مهو ری اسممی ایران

 یالهللنیبوموۀ 

 ی سیاسی کش ر در نظر مرد  دنیاها.یشخصمای اه 

 ی مرهبی کش ر در نظر مرد  دنیاها.یشخصمای اه 

 ه مرد  مانسب. ب کش رهااحساس مرد  سایر 

م قعیرر. مرررب گردشرر ران، موررامرین و دانشررج یان    

 خارمی به داخل کش ر

 م قعی. اقتصادی
 مای اه محص الت صادراتی کش ر

 ی کش رکیو استراتژی زیربرنامهمای اه نظا  

 
ش الملل ج.ا.ا براي افزاياستفاده از بازاريابي سياسي بينضرورت به مربوط هايگويه فيتوص. 2جدول 

 قدرت نرم
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 ميانگين هاگویه کد ردیف
انحراف 
 استاندارد

ترکوچک
 نی

تبزرگ
 نیر

1 N7 

خارمی  گرارهیو سرمامنظ ر مرب گردش ر به
الهلرل ضررورت   استفاده از بازاریابی سیاسی بین

 دارد 
35/4 849/0 2 5 

2 N1 

 افزایش صرادرات، ) یاقتصادشک فایی  منظ ربه
ت لیرد   شیو افرزا ی الهللر نیبر اعتبارات  اف.یدر

ناخالص داخلی(، اسرتفاده از بازاریرابی سیاسری    
برای مهو ری اسممی ایران ضرورت  الهللنیب

 دارد 

26/4 828/0 1 5 

 
3 

 

N5 

 رانیر ابه دلیل م قعی. خاص مهو ری اسممی 
و قرارگیری در م قعی. استراتژیک خاورمیانه( )

ۀ ال  ی اسم  سیاسی استفاده از بازاریرابی  اشاع
 20/4 الهلل ضرورت دارد اسی بینسی

910/0 2 5 

N3 
 شیو افرزا  کش رهابه دلیل استفادۀ رقبا و دی ر 

الهلل اسرتفاده از بازاریرابی   رقاب. در عرصۀ بین
 الهلل ضرورت دارد سیاسی بین

749/0 2 5 

4 N9 
ی مای اه و ارتقاالهلل به دلیل تق ی. اعتبار بین

ز بازاریرابی  مهور ری اسرممی ایرران اسرتفاده ا    
 الهلل ضرورت دارد سیاسی بین

11/4 900/0 2 5 

5 N10 
هرای نراروا علیره    سرازی برای م امه برا کلیشره  

مهور ری اسرممی ایرران اسرتفاده از بازاریرابی      
 الهلل ضرورت دارد سیاسی بین

04/4 842/0 1 5 

6 N2 

برای متقاعدسازی دی ر کش رها و افزایش قردرت  
بررای   الهللزاریابی سیاسی بینزنی استفاده از باچانه

 مهو ری اسممی ایران ضرورت دارد 

02/4 000/1 1 5 

7 N8 
مررب نخب ران اسرتفاده از بازاریرابی      منظر ر به

 الهلل ضرورت دارد سیاسی بین
00/4 174/1 1 5 

8 N6 
برای تأمین امنی. اسرتفاده از بازاریرابی سیاسری    

 الهلل ضرورت دارد بین
91/3 915/0 2 5 

9 N4 

ی هر یتی  هرا سراخ. ی بره  بخشر عهرق  منظ ربه
الهلررل ی از بازاریررابی سیاسرری بررین ریررگبوررره

 ضرورت دارد 

74/3 976/0 1 5 

منظور الملل ج.ا.ا بهي مؤثر بازاريابي سياسي بينهاکيتکنبه  مربوط هايگويه . توصيف3جدول 

 افزايش قدرت نرم
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 ميانگين هاگویه کد ردیف
انحراف 
 استاندارد

 نیتربزرگ نیترکوچک

1 T11 

ی از بازاریرابی سیاسری   ریر گبورهبرای 
 منظ ر افزایش قدرت نرر ، الهلل بهبین

 عهر می، ) یپلهاسر یداز انر اع   استفاده
ی ورزشرر ی،ارتبرراط ی،فرهن رر ،دادیرررو

 حسراب بره ی مرؤثر  هرا کیاز تکنو   ( 
  دیآیم

26/4 880/0 1 5 

2 T12 

ی هرراشرربکهی از ظرفیرر. منرردبوررره
ی ابیر مؤثر بازار یهاکیتکنز امتهاعی ا
الهلرل مهور ری اسرممی    سیاسی بین

 منظ ر افزایش قدرت نر  اس. به

09/4 865/0 2 5 

3 

T16 

ای منسررررجم از اقرررردامات رسررررانه 
مررؤثر بازاریررابی سیاسرری  هررایتکنیررک

منظر ر  الهلل مهو ری اسرممی بره  بین
  افزایش قدرت نر  اس. 

07/4 

904/0 1 5 

T25 

 هرای ی از تکنیرک محص الت صرادرات 
الهلررل مررؤثر بازاریررابی سیاسرری بررین  

منظر ر افرزایش   مهو ری اسرممی بره  
 قدرت نر  اس. 

680/0 3 5 

4 T23 

مرؤثر   هرای ی ملری از تکنیرک  برند سراز 
الهلررل مهورر ری بازاریرابی سیاسرری بررین 

منظر ر افرزایش قردرت نرر      اسممی بره 
 اس. 

02/4 856/0 1 5 

5 T13 

ی هررارسررانهی از ظرفیرر. ریررگبوررره
مرؤثر   هرای الهلل از تکنیکبین رگراریتأث

الهلرل مهور ری   بازاریابی سیاسی برین 
منظر ر افرزایش قردرت نرر      اسممی به

 اس. 

98/3 906/0 1 5 

 
6 

T24 

گیررری از ظرفیرر. گردشرر ران و بوررره
 هررایدانشررج یان خررارمی از تکنیررک
الهلررل مررؤثر بازاریررابی سیاسرری بررین  

منظر ر افرزایش   مهو ری اسرممی بره  
 قدرت نر  اس. 

 
 
93/3 
 

020/1 1 5 

T15 
 هررایاقردامات بشردوسرتانه از تکنیرک   
الهلررل مررؤثر بازاریررابی سیاسرری بررین  

منظر ر افرزایش   مهو ری اسرممی بره  
952/0 2 5 
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 ميانگين هاگویه کد ردیف
انحراف 
 استاندارد

 نیتربزرگ نیترکوچک

 قدرت نر  اس. 

7 T21 

ایفرررای نقرررش فعرررال در مناسررربات  
مؤثر بازاریابی  هایالهللی از تکنیکبین

الهلرل مهور ری اسرممی    سیاسی بین
 منظ ر افزایش قدرت نر  اس. به

91/3 915/0 2 5 

8 T22 
مؤثر بازاریرابی   هایتبلیغات از تکنیک

الهلرل مهور ری اسرممی    سیاسی بین
 منظ ر افزایش قدرت نر  اس. به

87/3 067/1 1 5 

9 T18 

منظر ر تردوین   هرای برازار بره   پژوهش
هرا از  شخص کردن اول یر. برنامه و م
مررؤثر بازاریررابی سیاسرری  هررایتکنیررک

منظر ر  الهلل مهو ری اسرممی بره  بین
 افزایش قدرت نر  اس. 

80/3 934/0 1 5 

10 T19 

 هرای نفع از تکنیرک ها و افراد کیگروه
الهلررل مررؤثر بازاریررابی سیاسرری بررین  

منظر ر افرزایش   مهو ری اسرممی بره  
 قدرت نر  اس. 

74/3 976/0 1 5 

11 T17 
مؤثر بازاریابی  هایگری از تکنیکالبی

الهلرل مهور ری اسرممی    سیاسی بین
 منظ ر افزایش قدرت نر  اس. به

63/3 162/1 1 5 

12 T20 

مرؤثر   هرای مدیری. بحرران از تکنیرک  
الهلرل مهور ری   بازاریابی سیاسی بین

منظ ر افزایش قدرت نر  بره  اسممی به
 رود شهار می

54/3 936/0 1 5 

13 T14 

گیری از نفر ک مرمعیر. شریعه از    بوره
مررؤثر بازاریررابی سیاسرری  هررایتکنیررک

منظر ر  الهلل مهو ری اسرممی بره  بین
 افزایش قدرت نر  اس. 

35/3 140/1 1 5 

 
 

منظور الملل ج.ا.ا بهبه مؤثرترين شاخص بازاريابي سياسي بين مربوط هايگويه . توصيف4جدول 

 افزايش قدرت نرم
 نیتربزرگ نیترکوچکانحراف  ميانگين هایهگو کد ردیف
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 استاندارد

1 I36 5 1 215/1 35/3 نفس ملیاعتهادبه 
2 I26 5 1 290/1 26/3 قدرت ملی 
3 I31 5 1 222/1 20/3 تبلیغات 
4 I27 5 1 322/1 17/3 منافع ملی 
5 I33 5 1 067/1 13/3 دیپلهاسی عه می 
6 I28 5 1 370/1 11/3 مدیری. افکار عه می 
7 I32 5 1 208/1 09/3 خلق برند سیاسی 
8 I35 5 1 228/1 04/3 های خاصسازی بر اساس ویژگیبرمسته 

9 I34 مدیری. انتظارات 
96/2 

366/1 1 5 

I30 5 1 246/1 ی ملیبرندساز 
10 I29 5 1 272/1 93/2 الهللروابط بین 

منظور افزايش الملل ج.ا.ا بهابي سياسي بينهاي بازاريبه محدوديت مربوط هايگويه . توصيف5جدول 

 قدرت نرم

 ميانگين هاگویه کد ردیف
انحراف 

 معيار
 نیتربزرگ نیترکوچک

1 L38 

ها در ح زۀ و استراتژی هابرنامهعد  انسجا  
الهلرررل مرررز   بازاریرررابی سیاسررری برررین 

الهلرل  های بازاریابی سیاسری برین  محدودی.
 برای ایران هستند 

93/3 952/0 1 5 

2 L41 
ای و ایدئ ل ژی متهایز رویکرد مستقل رسانه

های بازاریرابی  با نظا  سلاه مزو محدودی.
 الهلل برای ایران هستند سیاسی بین

83/3 877/0 2 5 

3 L37 
بازاریابی سیاسری   درزمینۀکهب د دانش ب می 

هرای بازاریرابی   الهلرل مرزو محردودی.   بین
 الهلل برای ایران هستند سیاسی بین

80/3 957/0 1 5 

4 L40 
ازمهلره اعتبرارات و   ) یمرال هرای  محدودی.
هررای بازاریررابی مررز  محرردودی. (ب دمرره

 الهلل برای ایران هستند سیاسی بین
63/3 974/0 1 5 

5 L39 

ی و بررراور هرررای اعتقرررادی، محررردودی.
هرای بازاریرابی   ایدئ ل ژیک مز  محدودی.

 الهلل برای ایران هستند سیاسی بین

61/3 164/1 1 5 

ي از ريگبهرهبه مؤثرترين گفتمان سياست خارجي ج.ا.ا براي  مربوط هايگويه . توصيف6جدول 

 المللبازاريابي سياسي بين

 نیتربزرگ نیترکوچکانحراف  ميانگين هاگویه کد ردیف
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 معيار

1 C42 

گرایری و  الهللی با واقعزدایی بینگفتهان تنش
 اسر. یگفتهران س  نیمرؤثرتر هدف مشرخص  

 یاسر یس یابیر بازار .یر تق  منظر ر به یخارم
 اس.  الهللبین

98/3 000/1 1 5 

2 C43 

منظرر ر برطرررف سررازی گفتهرران تعررادلی برره
گفتهران   نیمرؤثرتر های ناروا بره ایرران   کلیشه

 یابیرربازار .یررتق  برررای یخررارم اسرر.یس
 اس.  الهللبین یاسیس

76/3 037/1 1 5 

3 C44 

برا ال  هرای    گفتهان مامع و م زون، متناسب
فرررد ایررران  برر می و ایرردئ ل ژی منحصررربه 

 منظر ر بره  یخرارم  اس.یگفتهان س نیمؤثرتر
 اس.  الهللبین یاسیس یابیبازار .یتق 

72/3 935/0 1 5 

4 C46 

گفتهان مخاطب مح ر با ممحظات اقتصرادی  
 منظر ر بره  یخرارم  اس.یگفتهان س نیمؤثرتر

 اس.  الهللبین یاسیس یابیبازار .یتق 
59/3 045/1 1 5 

5 C45 
 نیمرؤثرتر  گفتهان استکبارسرتیزی و اسرتقمل  

 .یر تق  منظر ر بره  یخرارم  اسر. یگفتهان س
 اس.  الهللبین یاسیس یابیبازار

37/3 323/1 1 5 

ي از بازاريابي ريگبهرهي ج.ا.ا براي ( فعلوضعيت) گاهيجابه  مربوط هايگويه . توصيف7جدول 

 المللسياسي بين

 ميانگين هاگویه  ردیف
انحراف 

 معيار
 نیتربزرگ نیکوچکتر

1 P54  5 1 085/1 98/3 یو فرهن تاریخی  ازلحاظمای اه فعلی ما 
2 P50  5 1 181/1 93/2 ی مرهبی مهو ری اسممی ایرانها.یشخصمای اه فعلی 
3 P52  5 1 237/1 74/2 در م رد مرد  ما کش رهامای اه فعلی احساس مرد  سایر 
4 P49  5 1 012/1 67/2 ی سیاسی مهو ری اسممی ایرانها.یشخصفعلی مای اه 

5 P53 
و ی مرررب گردشرر ران  مررا برررا مای رراه فعلرری  

 خارمی گرارانهیسرما
52/2 188/1 1 5 

6 P51 5 1 261/1 50/2 مای اه فعلی نظا  مدیریتی مهو ری اسممی ایران 
7 P48 5 1 103/1 37/2 مای اه فعلی برند مهو ری اسممی ایران 
8 P47 5 1 794/0 24/2 مای اه فعلی محص الت صادراتی کش ر 

 هاافتهي ليوتحلهيتجز ب:
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مؤلفۀ قدرت نرم جمهوري اسالمي  شيبرافزا المللنيببازاريابي سياسي  ريتأث تحليلي مدل. 1شکل 

 ايران

 مدل ليوتحلهيتجز

 یاسر یس یابیبازار ریثپژوهش در م رد تأ یفیش ندگان در فاز کت مه به پاسخ مصاحبه با

 یرهرا یهرکدا  از متغ یابزارها رانیا یاسمم یمؤلفه قدرت نر  مهو ر شیبرافزا الهللنیب

  در دشر هرا مشرخص   آن نیشدند و روابط بر  ییپژوهش متناسب با سؤاالت پژوهش شناسا

 .یر ه  ۀشاخص ب دند به دو مق ل 11که  الهللنیب یاسیس یابیبازار یهاشاخص قمدل ف 

 یابیر از بازار یریر گبورره  یهرا .ی  در خصر ص محردود  افتنرد ی لیتقل یاقناع عه م و یمل

خرأل   ک،یر فقرر تئ ر  ۀمق لر  4به  .یمحدود 5منظ ر افزایش قدرت نر ،به الهللنیب یاسیس

  در براب  افتنرد ی یبندو مهع لیتقل یمال یهافرد و چالشمنحصربه یدئ ل ژیا ک،یاستراتژ

 ۀومور  شیافزا ۀضرورت به سه مق ل 10الهلل،نیب یاسیس یابیاستفاده از بازار یهاضرورت

مرؤثر   یهرا شردند  گفتهران   لیتبرد  یو متقاعدساز یو اقتصاد یقدرت فرهن  شیافزا ،یمل

و  یبا ممحظرات اقتصراد   رگفتهان مخاطب مح  ،یگفتهان تعادل ،ییزداشامل گفتهان تنش
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 یاسیس یابیاز بازار یریگبوره یهاکیتکن ط رنیشدند  هه یبندمهع یکیدئ ل ژیگفتهان ا

 ،یپلهاسر ید یهرا کیشامل تکن رانیا یاسمم یمنظ ر افزایش قدرت نر  مهو ربه الهللنیب

و قردرت نظرا     یقردرت اقتصراد   ،یقردرت فرهن ر   ،یکیدئ ل ژیقدرت ا ،یاقدرت رسانه

 زیر آن ن یو ارتقرا  یکنر ن  .یشدند  در براب وضرع   یبندو مق له یبندکش ر دسته یتیریمد

 لحاظ شده اس.  یاقتصاد  اهیو ما یالهللنیب ۀومو ،یتیه   اهیما

 

 یريگجهينت

 شرده ییشناسرا  یهرا مؤلفه یبندو رتبه دمنیپژوهش پس از انجا  آزم ن فر یفاز که در

 جیآورده شده ب دند متناسب با هر گروه مداگانره نترا   اریو انحراف مع نیان یم بیکه به ترت

 حاصل شد: ریز

منظ ر افرزایش قردرت   به الهللنیب یاسیس یابیاز بازار یریگضرورت بورهخص ص  در

بره مررب گردشر ر و     نیان یم نیشتریبر اساس نظر خبرگان ب رانیا یاسمم ینر  مهو ر

از  یاقتصاد ییدو  به شک فا ۀرتب ط رنیشده اس.  ههاختصاص داده یخارم گرارهیسرما

 یناخرالص داخلر   دیر ت ل شیو افرزا  یالهللر نیبر  برارات اعت اف.یصادرات، در شیافزا قیطر

و  انره یخاورم کیاسرتراتژ  .یر در م قع رانیر ا یاسرمم  یمهور ر  یریشده اس.  قرارگداده

کشر رها،    رر ید ۀو اسرتفاد  الهلرل نیب ۀرقاب. در عرص شیافزا ،یاسیاسم  س یال   ۀاشاع

ب نخب ران،  مرر  ران،یر ا یاسرمم  یمهور ر   راه یما یو ارتقرا  یالهللر نیاعتبرار بر   .یتق 

 هیر های ناروا علسازیم امه با کلیشه ،یزنقدرت چانه شیکش رها و افزا  رید یمتقاعدساز

  رر یاز د یتیهر   یهرا بره سراخ.   یبخشر و عهرق  .یر امن نیترأم  ران،یر ا یاسمم یمهو ر

سر      اهیرتبه از ما بیب دند که به ترت الهللنیب یاسیس یابیاستفاده از بازار یهاضرورت

 رینسرب. بره سرا    شرتر یب .یاهه یاول دارا  اهیاند  پرواضح اس. که ماده شدهآور همتا د

دهرم( برر اسراس      راه ی)ما نیاول( به کهتر  اهی)ما نیشتریاز ب یت ال نیب ده و ا ها اهیما

 اند شدهمرتب دمنیآمده از آزم ن فردس.به نیان یم



            1401 تابستان، 47، سال دوازدهم، شهارۀ ای دانش راهبردیرشتهفصلنامه علهی ماالعات بین

 

منظ ر افرزایش قردرت نرر     هب الهللنیب یاسیس یابیبازار یهاکیدرزمینۀ استفاده از تکن

اعرم از   یپلهاسر یبره انر اع د   نیان یم نیشتریب ناطبق نظر متخصص رانیا یاسمم یمهو ر

شرده اسر.   اختصراص داده  یو ارتباط یورزش ،یفرهن  داد،یرو ،یرسه ،یعه م یپلهاسید

 یخ بهدارد تا بت اند ب الهللنیب یاسیس یابیدر بازار یپلهاسید یباال .ینشان از اهه نیکه ا

منسرجم اختصراص    یادو  به اقردامات رسرانه   ۀقدرت نر  بش د  رتب ۀمؤلف .یم مب تق 

محصر الت   ،یملر  یسراز  برنرد  ،یامتهراع  یهرا شبکه .یاز ظرف یمندشده اس.  بورهداده

سر     یها اهیما بیبه ترت یالهللنیب رگراریتأث یهارسانه .یاز ظرف یریگو بوره یصادرات

گردشر ران و   .یر از ظرف یریر گآوردند  اقدامات بشردوسرتانه و بورره  تا ششم را به دس. 

نقرش فعرال در    یفرا یهفتم را به دس. آوردند  ا  اهیط ر مشترک مابه یخارم انیدانشج 

 هرا، .یر اول  نیری تع وبرنامره   نیتردو رای بازار ب یهاپژوهش غات،یتبل ،یالهللنیمناسبات ب

بره   عهیشر  .یر از نف ک مرمع یریگبحران و بوره .یریمد ،یگریالب نفع،یها و افراد کگروه

 هشتم تا چواردهم را به دس. آوردند  یها اهیما بیترت

 یاسرمم  یمنظ ر افزایش قدرت نر  مهور ر به الهللنیب یاسیس یابیبُعد بازار نیترشاخص

ل قررار  او  راه یدر ما نیان یم نیشتریبا ب ینفس ملاعتهادبه ناخبرگان و متخصص دگاهیاز د رانیا

خلرق برنرد    ،یافکرار عهر م   .یریمرد  ،یعه م یپلهاسید ،یمنافع مل غات،یتبل ،یدارد  قدرت مل

وبرنرد   الهلرل نیانتظارات، روابط بر  .یریخاص، مد یهایژگیبر اساس و یسازمستهبر ،یاسیس

 قرار گرفتند  ازدهمیدو  تا  یها اهیخبرگان در ما دیاز د بیبه ترت یمل یساز

منظر ر افرزایش قردرت نرر      بره  الهللنیب یاسیس یابیبازار یها.یخص ص محدود در

 یاسر یس یابیر بازار ۀدر حر ز  یهرا و اسرتراتژ  عد  انسرجا  برنامره   ران،یا یاسمم یمهو ر

مر رد اسر. کره هنر ز اقبرال در خصر ص        نیر اول قرار دارد و گ اه ا  اهیدر ما الهللنیب

برا نظرا     زیمتهرا  یدئ ل ژیر و ا یاسرانه مستقل ر کردیح زه وم د ندارد  رو نیاستفاده از ا

 ،یاعتقراد  یهرا .یمحردود  الهلرل، نیبر  یاسیس یابیدرزمینۀ بازار یسلاه، کهب د دانش ب م

در اعتبرارات و ب دمره در    .یاعم از محردود  یمال یها.یو محدود یکیدئ ل ژیو ا یباور

 دو  تا پنجم قرار گرفتند  یها اهیما
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از  یریر گبورره  منظر ر هبر  رانیر ا یاسرمم  یور ر مه یخارم اس.یگفتهان س نیمؤثرتر

برا   یالهللر نیبر  یری زداطبرق نظرر متخصصران و خبرگران، گفتهران ترنش       یاسیس یابیبازار

 یاول قرار دارد  گفتهران تعرادل    اهیشده اس. و در ماو هدف مشخص انتخاب ییگراواقع

تهران مرامع و   گف ران،یر ا یاسمم یمهو ر هیعل اهای ناروسازیکلیشه یبرطرف ساز برای

 ران،یر ا یاسرمم  یفررد مهور ر  منحصرربه  یدئ ل ژیر و ا یبر م  یم زون متناسب با ال  ها

 بیر و استقمل به ترت یزیو گفتهان استکبارست یگفتهان مخاطب مح ر با ممحظات اقتصاد

 دو  تا پنجم را به دس. آوردند  یهارتبه

 یهرا برر اسراس رتبره    یو فرهن ر  یخیازلحاظ تار رانیا یاسمم یمهو ر یفعل  اهیما

اول را بره خر د اختصراص داده اسر.       ۀرتب هانیان یطبق م دمنیآمده از آزم ن فردس.به

کشر رها نسرب.    ریاحساس مرد  سا یفعل  اهیما ج ا ا، یمرهب یها.یشخص یفعل  اهیما

 رانیر ا یاسمم یمهو ر یفعل  اهیج ا ا، ما یاسیس یها.یشخص یفعل  اهیبه مرد  ما، ما

  راه یکشر ر، ما  یتیرینظا  مد یفعل  اهیما ،یخارم گرارانهیرب گردش ران و سرمادر م

 بیر بره ترت  کشر ر  یمحص الت صرادرات  یفعل  اهیو ما رانیا یاسمم یبرند مهو ر یفعل

 اند دو  تا هشتم را به خ د اختصاص داده یهارتبه

 

 پيشنهادها

 ریر ز یهاشنوادیآمده پدس.به جیتاماابق ن دمنیدر آزم ن فر یبندت مه به انجا  رتبه با

 :دش یارائه م

اسرتفاده از   الهللنیب یاسیس یابیاز بازار یریگموم در بوره اریبس یهاکیاز تکن یکی  1

و    اسر.    یرسره  ،یارتبراط  ،یورزشر  ،یفرهن ر  داد،یرو یپلهاسیاعم از د یپلهاسیان اع د

منتخب  یۀبلندپا یهائ.یو ه یح رط ر مدر کش ر وزارت ام ر خارمه به یپلهاسید یمت ل

و هردف مشرخص،    یری گرابرا واقرع   یالهللر نیبر  یری زدابه گفتهان تنش مهلرا با ت  ؛هستند

 دیر ت ل شیاعرم از افرزا   یاقتصاد ییرشد و شک فا ریدر مس ت اندیم رانیا یاسمم یمهو ر

گفتهران   نر ع  نیر صرادرات و    از ا  شیو افرزا  یالهللر نیاعتبارات ب اف.یدر ،یناخالص مل
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برر اسراس قران ن اسراس و      یکلر  یهرا  بهه اره خا ط قرمز و چارچ یول ؛استفاده کند

 ها عدول نکند ( را مدنظر قرار دهد و از آنیالعال)مدظله یمقا  معظم رهبر اتیمن 

 یپلهاسر یعهل کرده اسر. و اگرر از د   فیوزارت ام ر خارمه ضع یمعاون. اقتصاد  2

برازار   یی  برا شناسرا  آوردیرا به ارمغان مر  ید رونق اقتصادمنظ ر افزایش صادرات بک شبه

در کنرار وزارت صرنع.،    هرا .یآن با در نظر گرفتن اول  یمنسجم برا یزیرهدف و برنامه

  اوردیرا به بار ب یبزرگ یها.یم فق ت اندیمعدن و تجارت م

 یالهللر نیت بر در مناسربا  ایبا اقدامات داوطلبانه در سراسر دن رانیا یاسمم یمهو ر  3

 یهرا شره یکل یبرطرف ساز برای یدهد و گفتهان تعادل شیخ د را افزا یمل ۀومو ت اندیم

سال اس. که در حرال انجرا  آن    نیکه ک با چند یخ د را به حداقل برساند  کار هیناروا عل

آبررو   تا کندیداوطلبانه در نقاط مختلف موان شرک. م اتیاس. و با پزشکان خ د در عهل

)ره(،  ینر یامداد اما  خه ۀتیاحهر، کههمل .یکار در مح ر نی  اکندیکسب م یمل ۀوموو 

طرفانه و عا  پسندانه  یعهل کند وب یخ ببه ت اندیمراکز م  ریو د یعل  ادیبرک.، بن ادیبن

 داوطلبانه بپردازد  یهابه کهک

 یاسر یس یابیبازار از یریگبوره یهاکیتکن  ریاز د یالهللنینقش فعال در مناسبات ب  4

 ک،یر الهپ ریر نظ ییدادهایاس.  رو رانیا یاسمم یقدرت نر  مهو ر ۀمنظ ر افزایش مؤلفبه

گ ناگ ن ههه و ههه محرل   یالهللنیاممس و مجامع ب ،یموان یهایباز ،ییایآس یهایباز

 زیر فقرط حضر ر تنورا ن    یعنیکار  نیهستند و کهتر رانیا یاسمم یمهو ر یالهللنیمان ر ب

چندمانبره   یوگ هرا و گفر.  یگریالب ،یپلهاسیحض ر ههراه با د نیمؤثر اس.  حال اگر ا

و  یرسراز یل و مشرکمت باشرد  مق لره تص    یاز مسا یاریبس یبسا راه شاههراه باشد چه

 ؛اسر.  الهللنیب یاسیس یابیاز م ض عات موم در بازار ریآن تص  ۀساخ. و ارائ یچ  ن 

 یۀدر حاشر  ایر خلق ش د و  یرانیم انهردانه از ورزشکاران ا یاحال اگر در مسابقات صحنه

 ایر و  یناکرار یقراب م  ایر و  یرانر یا  زپلنر  یهرم چر ن    یملر  یملسات، نهاد ایمسابقات 

 رگررار یتأث یانهمعتبر اهدا ش د بازتاب رسرا  یتیبه شخص هیص رت هدبه یاشده یکارخاتم

و  خر رد یبه چشم م انیرانیا ین رماول فرهن  مراودت و خ  ۀدارد چراکه در وهل یفراوان
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  راه یاز ما یاس. و ابعاد مختلف و گ ناگ ن آن حاک نیبکره ریز هیخ د هد یبعد ۀدر وهل

 یگرا  مالر ب   ایر به دن زمانیدارد و در شناساندن کش ر عز رانیا یو تهدن یخیتار ،یفرهن 

 1399در سال  رانیا یاسمم یمحتر  مجلس ش را اس.یها به رروس کهی  ماداممیابرداشته

مسئله شردند کره مسرائل     نیدادند گ اه ا هیهد یاز رهبر معظم انقمب اسمم یریقاب تص 

و بره   شناسرند یمر  یخر ب را بره  رانیدولتهردان ا قیشدت دنبال کرده، عمرا به رانیا یداخل

و  قیر کره اطمعرات دق   دهنرد یرا ارائه مر  ریتص  نیخ دشان ا یب م یاکارهاها بفراخ ر آن

 دارند  خ د هانانیپهم الخص صیکش رها عل رینسب. به سا یخ ب

مدظله العالی(، رهبر معظرم  ) یاخامنه اهلل.یآ  تمش برای گسترش مرمعی. حضرت 5

انقمب با عن ان مرمعی. شیعه در موان اسم  و ایجاد ارتباط با رهبران مرهبی موران کره   

شر د ترا از    عیو تشر موان اسرم    ژهیوبه م مب تق ی. مای اه ایشان در موان و ت اندیم

در قدرت نر  بت ان نوای. بوره  ژهیوبهی کم  سیاسی ایشان در مراحل مختلف و رگراریتأث

ی خاص و امل هموان اسم  با  ژهیوبهرا برد و در راستای تق ی. مای اه ج ا ا در موان و 

ی همل شیعی بر اساس مابهعی ی ماه شیریگشکلبرای  هاتمشالبته  که ویژه گا  برداش.

  اس.من یات معظم له 

در سرن شر.   ی کره ریتأث در نجف اشرف و یستانیس .یاز نف ک آ یریگدر باب بوره  6

 شانیعرب نظر ا ۀمامع ۀعیش  نیلیم 100نکته بس که حدود  نیدارد هه ییبسزا ریعراق تأث

داده و  یموهر  یبحب داعش فت اهادر  کهیمادام رندیپریرا م شانیا یرا قب ل داشته و فت ا

خر ب و   ۀرابار  رانیر ا یاسرمم  یمقاومر. شردند  مهور ر    ۀدر مبو روهایم مب مواد ن

و  رانیر ا ۀآن را حفر  کنرد  وزارت امر ر خارمر     دیر دارد و با یسرتان یس اهلل.یبا آ یکینزد

 شانیا مستهر با یدارهایارتباط خ د را در قالب د یاص رت دورهبه دیبا هیبلندپا یهائ.یه

داشرته باشرند  البتره     ییدر مناقه نقرش بسرزا   یعیهمل ش ملکا یریگتا در شکلکند حف  

اسر.    یعیبره مراه شر    لیدر حال گسترش و تبرد  یعیهمل ش نیمعتقد هستند که ا یتعداد

زبانزد اس. و حفر    موان عربو  عیتش ۀدر مامع یستانیس اهلل.یپرواضح اس. که نف ک آ

  کندیم .یت قدرت نر  را تق راباه در بلندمد نیا
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