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چکیده
امروزه مشارکت سیاسی افراد در امر انتخابات یکی از دغدغههای مهم نظامهای دموکرات در عرصه سیاسی است ،بهه
همین دلیل فعّاالن این عرصه به دنبال عواملی مرتبط با این پدیده هستند تا بتوانند کم و کیف تأثیرات این عوامل را بر ایهن
مهم بیابند .در این راستا هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر عواملی همچون تبلیغهات ،ادهدامات حیبهی ،حامیهان مشههور و
رخدادهای سیاسی بر شخصیت برند سیاسی به عنوان عامل میهانجی در تأثیرگهذاری بهر مشهارکت سیاسهی رنی دهنهدگان
است .روش پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی بوده که به صورت پیمایشی انجام شده است .جامعه آماری این پهژوهش
شامل شهروندان منطقه  5شهر تهران است که در نهایت با روش نمونه گیهری تصهادفی خوشههای تعهداد  986نمونهه بهرای
تحلیل مورد استفاده درارگرفته اسهت .در ایهن پهژوهش بهرای تجییهه و تحلیهل اعاعهات از تکنیهل مدلسهازی معهادالت
ساختاری و نرم افیار لییرل  8551استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان مهیدههد کهه تبلیغهات ،ادهدامات حیبهی ،حامیهان
مشهور و رخدادهای سیاسی بر شخصیت برنهد سیاسهی اثهر م بهت و معنهاداری دارد ،همچنهین شخصهیت برنهد سیاسهی بهر
مشارکت سیاسی رنی دهندگان اثر م بت و معناداری دارد.
واژههای کلیدی :شخصیت برند ،مشارکت سیاسی ،تبلیغات ،رخدادهای سیاسی ،حامیان مشهور ،اددامات حیبی.

* نویسنده مسؤول
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مقدمه

با مقایسه بین ردابتهایی که در عرصههای ادتصادی

یکی از مهمترین مسایلی که پیش روی تحلیل گران

و سیاسی شکل میگیرد ،میتهوان شهباهتههایی را بهین

سیاسی است ،چگونگی فراهم آوردن بسهترهای نهادینهه

این دو عرصهه مشهاهده نمهود .بهه عهور م هال در ههر دو

و دههانون منههد جهههت مشههارکت مههدنی -سیاسههی افههراد و

عرصههه ،از تبلیغههات بههه عن هوان ابههیار مههؤثر ردههابتی بهههره

گروههای مختلهف اجتمهاعی اسهت ] ،[1در ایهن راسهتا،

می برند ،همچنین هدف هر دو ،جهذب افهراد بهه منظهور

انتخابات را می توان بستری دانست که این مشهارکت در

دستیابی به مودعیتی استراتژیل و همچنین مییتههای

آن تجلّهی مهییابههد .پهژوهشههای بسههیاری در رابطهه بهها

ردههابتی در حههوزه خههود اسههت .بههر اسههاس آنچههه پن ه

چیستی عوامل مؤثر بر مییان مشهارکت افهراد جامعهه در

وهههاکلی )3111( 3بیههان مههیدارنههد ،رنی دهنههدگان و

مسایل مهم سیاسی از جمله انتخابات ،صورت گرفته که

مصرف کنندگان ،در پاسخ به تکنیلههای بازاریهابی و

هههر کههدام عههواملی را وکههر نمههودهانههد ،یکههی از ایههن

تبلیغههات شههباهتهههای رفتههاری و روانشههناختی مشههابهی

پژوهشهها ،توسهط اورولهی و مهارتینی )3171( 7صهورت

دارنههد ] .[37در نتیجههه همههانطور کههه کههاتلر و کههاتلر

9

گرفته اسهت ،بهه عقیهده آنهها ،دو عهاملی کهه مشهارکت

( )7333بیان کردهاند ،نامیدها و احیاب نیهی در صهورتی

سیاسی را افیایش میدهنهد عبارتنهد از )7شهدت ردابهت

که میخواهند در نیل به هدف خهود موفهق باشهند ،بایهد

انتخاباتی و  )3تعداد نامیدها و احیاب شرکت کننهده در

همچون بازاریابان ،بازاری را که بها آن روبهرو هسهتند را

انتخابات ] .[31عامل دوّم که عاملی کمّی اسهت و بسهته

بشناسند و درک کنند ] .[73برخی از نتهایج پهژوهشهها

به ساختار سیاسی در کشهورهای مختلهف ،و یها بسهته بهه

نشان میدهند کهه نقهشههای رنی دهنهدگان و مصهرف

مودعیت ههای سیاسهی و یها تمهایات احهیاب و نامیدهها

کنندگان با یکدیگر همپوشانی دارنهد ،امّها روشهنتهرین

برای حضور در ردابت ،با یکهدیگر متفهاوت اسهت امّها

تفههاوت بههین آنههها در چهههارچوب نگههرش و فراینههد

عامههل اوّل عههاملی کیفههی اسههت کههه بههرای احههیاب و

تصمیمگیری آنها است .مفهوم کلیدیای که مهیتهوان

نامیدهههای انتخابههاتی امههری چههالش بههر انگیههی بههه شههمار

ایههن تفههاوت را در دالههو آن مههورد بررسههی دههرار داد،

میآید .بستری که مسایل و اهداف این پژوهش بر روی

مفهههومی بههه نههام "بازاریههابی برنههد" اسههت ] .[37اغلههو

آن بنا نهاده شده است ،به نهوعی مربهوب بهه عامهل اوّل،

پژوهشگران اعتقاد دارند که برندها دهدرتی اسهتراتژیل

یعنی شهدت ردابهت انتخابهاتی اسهت ،بهه عهوری کهه بها

دارند ] .[77نیدهام ( )3115بیان میکند کهه بکهارگیری

مطالعه مفهومی با نام "شخصیت برند سیاسی" ،به دنبهال

تکنیل های برندسهازی در سیاسهت ،مییهتههایی را بهه

تعیههین رابطههه و میههیان تههأثیر ایههن عامههل بههر "مشههارکت

همراه دارد ،بهه عهوری کهه مفههوم سهازی یهل حهیب

سیاسی" رنی دهندگان خواهیم بهود در سهایه مطالعهه و

سیاسی به عنوان یل برنهد ،ممکهن اسهت "وفهاداری بهه

رسیدن به هدف اصلی پژوهش ،انتظار مهیرود خهواه نها

برند "1یا به نوعی "وفاداری به حیب" را در عهول یهل

خواه اهداف فرعی دیگر پژوهش نیی که در ادامهه بهدان

دوره انتخابههاتی یهها غیههر از آن نیههی افههیایش دهههد ][78

اشاره میشود تحقق یابد.

نیدهام اعتقاد دارد کهه مهدیران احهیاب از تکنیهلههای

1 Orriols & martinz

2 Peng & Hockley
3 Kotler & Kotler
4 Brand Loyalty
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برندسازی برای تمرکی و همچنهین ایجهاد یهل ویژگهی

"تصویر برند" خوانده میشهود ] [3آکهر ( )7331بهرای

کلیدی مستحکم از نامید خود بهره میبرنهد ،بهه عهوری

تشههریش شخصههیت برنههد 13 ،مشخصههه را در پههنج بعههد،

کههه جریههان پیوسههتهای از مقههاالت ،احههیاب سیاسههی و

توسعه داد .در وادع مقیاسآکر (" ،)7331برنهد بهه عنهوان

سیاستمداران را به عنوان برند میشناسند ].[91،73،78

یل شخص" را با "برند بهه عنهوان یهل محصهول و یها

بهها توجههه بههه ادبیههات و پیشههینه پههژوهشههها در ایههن

یل سمبل" ترکیو کرد ].[5

پژوهش عناصری که در شکل گیهری برنهدهای سیاسهی

آنچه ابعاد آکر تشریش مهیکننهد ،تها حهدّی تشهریش

میتواند مؤثر وادع شود را الف) تبلیغهات و کمپهینههای

شخصیت برند کاالهای مصهرفی اسهت ،درصهورتی کهه

سیاسی ،7ب) حامیان مشهوری  3که از حیب یا کاندیهدا

هدف ایهن پهژوهش تشهریش یهل برنهد سیاسهی اسهت،

حمایت میکنند ،ج) رفتار و عملکرد گذشته حیب 9که

درنتیجه در این پژوهش ،شخصیت برند را با ابعهاد یکهی

به گفته پژوهشگران به عنوان میراث یهل برنهد شهناخته

از پژوهشگرانی کهه شخصهیت برنهد را بهرای برنهدههای

میشود و در آخر د) ودهایع و رخهدادهایی 1کهه ارتبهاب

سیاسی توسعه داده اسهت ،مهیسهنجیم اسهمیت ()3113

مستقیم یا غیر مسهتقیم بها حهیب و نهامید مهورد نظهر آن

در پژوهشهای خود ،برخهی تغییهرات را در مهدل آکهر

دارند و تأثیر پذیر یا تأثیرگهذار (از یها بهر) آننهد فهر

بوجود آورد تها دهدرت توضهیش دهنهدگی ایهن مهدل را

میکند.

برای برندهای سیاسی بهبود بخشد ،به عور م هال بعضهی

بیشتر پژوهشهایی که بهر روی موضهوع شخصهیت

از صفات در برخی از ابعاد را حذف ،و برخی صفات را

برند انجام گرفته است ،مربوب به پژوهشها و مطالعهات

به همراه بعد جدیدی با نام "منحصربه فرد بهودن" را بهه

آکههر )7331( 5اسههت .آکههر شخصههیت برنههد را بههه ایههن

پنج بعد آکر اضافه نمود] .[36شهکل شهماره یهل ابعهاد

صورت تعریهف مهیکنهد :مجموعههای از مشخصهات و

این مدل را نشان میدهد.

صفات ممیهیه مهرتبط بها برنهد .شخصهیت برنهد ،دسهمت
عمده ای از مفههومی بها نهام "هویهت برنهد "6را تشهکیل
میدهد ] [5پنه

وههاکلی ( )3111هویهت برنهد را بهه

عنوان مفهوم و مقصودی از برند که مهورد نظهر شهرکت
است تعریف میکنند ،در وادع هویتی که شهرکت بهرای
برندش می سازد،راهی اسهت کهه شهرکت بهرای عرضهه
برند خود به گروههای مورد هدفش دنبال میکند ].[37
حال آن برداشتی کهه مصهرف کننهده از هویهت برنهد و
دسمت عمده این هویت که شخصیت برند اسهت ،دارد،

1 Advertising
2 Endorsers
3 Politicians/Party actions
4 Events
5 Aaker
6 Brand Identity
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شخصیت برند

ابعاد

Toughness
استحکام

Leadership
رهبری

(مردانه)masculine



خصیصهها



Image
ظاهرو تصویر



Spirited
فعال و سرزنده

Honesty
صداقت





Uniqueness
منحصر به فرد



(رهبر)Leader

(صاف و ساده)Smooth

(فعال)Spirited

(.صادق)Honest

(منحصر به فرد)Unique

(نیرومند)Rugged

(مطمئن)Confident

(خوش قیافه)Good looking

(جسور)Daring

(قابل اعتماد)Reliable

( Independentمستقل)

(سرسخت و محکم)Tough

(باهوش)Intelligent

(فشن و به روز)Trendy

(خوش فکر)Imaginative

( Wholesomeسالمت)

( Originalاصیل و جدید)

(احساساتی)Sentimental

(بی ریا)Sincere

(خوش سفر)Outdoorsy

(موفق)Successful

(جوان)Young

(سختکوش)Hardworking

(جذاب)Cool

(به روز)Up-to-date

(فنی)Technical

(مهیج)Exciting

(بشاش)Cheerful

(مدرن)Contemporary

(واقع بین)Down-to-earth

(امنیت)Secure

( Realواقعی)

( Friendlyصمیمی)

شکل ( )1ابعاد اسمیت ( )9002بر مبنای مدل شخصیت برند آکر ()1221

در این مطالعه ابتدا با شرح مفهاهیمی همچهون برنهد،

سیاسی شهروندان ،مسهوولیت پهذیری ،تقویهت احسهاس

برندسهازی و شخصههیت ،بههه بررسهی مفهههوم "شخصههیت

کنترل شهروندان نسبت به نظام سیاسی و تعههدات آنهان

برند سیاسی" پرداخته میشود ،سپس به تشهریش  1عامهل

نسبت به حکومت میشود ] .[9اورولی و مارتینی ()3171

مؤثر بر این متغیهر پرداختهه شهده و در آخهر بهه بررسهی

در پژوهشهای خود بیان میدارند که پدیهده تردیهد در

رابطه این متغیر با "مشارکت سیاسهی" و تهأثیری کهه بهر

رنی دادن ،پدیدهای پیچیده تهر از آن اسهت کهه تفاسهیر

این متغیر میگذارد ،پرداخته میشود.

سههنتی و دههدیمی مههیپندارنههد و آن را نتیجههه تحصههیات
پایین ،عاده کم به سیاست ،نوع جنسهیت یها میهیان سهن

مبانی و چهارچوب نظری پژوهش

میداننهد ] [31ایهن دو ،در تشهریش نتهایج خهود از ایهن

مشارکت سیاسی

پژوهش بیان میدارند که عوامهل دیگهری در رنی دادن

واژه مشههارکت در اصههطاح علههوم سیاسههی ،معههانی

و یا رنی ندادن افراد مؤثر است که ایهن عوامهل از بسهتر

گوناگونی دارد ،بر همین اساس ،در منهابع گونهاگون بها

یا زمینه سیاسهی فهراهم شهده در دوران انتخابهات نشهات

تعههاریف متفههاوتی آمههده اسههت ،آنچههه از اجمههال همههه

میگیرد .پژوهشهای این دو بهر روی رفتهار شههروندان

تعاریف به دست می آید ،این است که دخالهت مهردم و

اسپانیایی واجد شرایط رای ،انجام گرفتهه شهده اسهت ،و

یا دست کم درگیر شدن آنهها در سیاسهت بهه صهورت

یافتههایی را که مطهرح نمودنهد مطهابق نتهایج یافتههههای

آگاهانه و یا نا آگاهانه و یا حتی اختیاری و غیر اختیاری

پژوهش های دیگری است که بر روی سهایر ملهل دیگهر

را مشارکت نام نهادهانهد در تعریفهی دیگهر شهرکت در

اروپایی در عهول  91سهال گذشهته انجهام گرفتهه اسهت.

امور سیاسی و گیینش رهبهران سیاسهی توسهط مهردم را

همانطور که پیشتر نیی بیهان شهد ،اورولهی و مهارتینی بیهان

مشههارکت سیاسههی مههیگوینههد ،در مههواردی مشههارکت

مههیکننههد کههه  )7شههدت ردابههت انتخابههاتی و  )3تعههداد

سیاسههی فقههط از عریههق رنی تحقههق مههییابههد ،ولههی در

احیاب ،دو عاملی هستند که فرایند انتخهاب رنی دهنهده

بسیاری از مهوارد ،بعضهی بهدان دناعهت نمهیکننهد و در

را تسهیل میکنند .مورد دیگری که نتهایج آنهها بهر آن

تبلیغات سیاسی ،و یا مشارکت در احهیاب ،ایفهای نقهش

تأکید میکنهد ،تهأثیر محبوبیهت حکومهت دبهل بهر روی

مههینماینههد .مشههارکت سیاسههی موجههو افههیایش درک

رفتار رنی دهندگان است ،به عهوری کهه اگهر صهدادت
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حکومههت دبلههی ،بههه انههدازه پههایینی دیههده و درک شههود،

سیاستمداران در جستجوی مبادله ایدهها و وعدهها بهرای

تصویر منفی ای را از سودمندی حکومهت در وههن رنی

حمایتهای انتخاباتی هستند.

کهاهش در مشهارکت

دایههره المعههارف وبسههتر ،شخصههیت را بههه عنههوان "

خواهد شد .از نظر (دیناس )3179 ،نگرش سیاسی افهراد

مجموعهای از خصیصههایی که یل فرد یا یل ملّهت و

بر مشارکت سیاسی آنهها مهؤثر اسهت ،امها بهدالیلی کهه

یا گروهی را از دیگری متمایی مهیکنهد ،تعریهف کهرده

مطرح میکند و این دالیل را باع تغییر پذیری نگهرش

اسهههت گیهههونی 7و همکهههاران ( )3113و آکهههر ()7331

سیاسی دلمداد می کند ،مشارکت سیاسی افراد را نیهی در

شخصههیت برنههد را مجموعهههای از ویژگههیهههای انسههانی

عول دوره زندگی آنهان متفهاوت مهیدانهد ایهن دالیهل

مرتبط با یل برند مهیداننهد ] .[3،5برنهدها نهه فیییکهی

عبارتنههد از )7 :نقههشهههای مختلفههی کههه فههرد در عههول

هستند و نه دابل لمس ،بلکهه دانهش برنهد از پایگهاهههای

زندگی بر عهده دارد )3 ،تغییر جایگاه و عبقه اجتمهاعی

اعاعاتی (که اصطاحاً گهره خوانهده مهیشهود) کهه در

در عول زندگی )9 ،نوع تجربیات کسو شهده در عهول

حافظههه در ارتبههاب پیچیههدهای بهها یکههدیگر دههرار دارنههد،

دوران زندگی و  )1استحکام نگرشهای سیاسی در عی

تشکیل شده است ،به عور م ال ،دیدن چهره یل نهامید

دوران زندگی ].[8

میتواند دیگهر چییههایی کهه مهرتبط بها آن اسهت را در

دهندگان تداعی می کند و باعه

حافظه فعال کند .ویژگیههای شخصهیتی ،بها اسهتنتاج از
شخصیت برند سیاسی

مشاهده رفتار فرد دیگر ،در وهن به وجود مهیآینهد بهه

دبل از پرداختن به تعریهف شخصهیت برنهد سیاسهی،

عور م ال ،ودتی که یل فهرد را در حهال ضهربه زدن بهه

ابتدا تعاریف مختصری از برند ،برندسهازی و شخصهیت

یل س

مشاهده میکنیم ،میتوان نتیجه گرفت که او

برند بیان می شود .عبق آخهرین تعهاریف از نظهر انجمهن

بی رحم است .شکل گیری شخصیت برند هم م ل روند

بازاریابی" ،برند" ،یل اسم یا یل اصطاح و یها عهرح

شکل گیری شخصیت انسان است .یل شخصهیت برنهد

و نماد و به عور کلهی ههر ویژگهیای اسهت کهه عرضهه

برجسته و متمایی میتواند به شکل گیری مجموعههای از

کننده محصولی را از دیگری متمهایی مهیکنهد .در وادهع

روابط منحصر به فرد و مطلوب در وهن مشهتری کمهل

ماهیت اصلی برند ایجاد تمایی اسهت ].[99در لغهت نامهه

کنهد همچنهین شخصهیت برنهد ،یهل نقهش اساسهی در

تجارت" ،برندسهازی" را فراینهد ایجهاد نهام و تصهویری

هدایت عاده و انتخاب مشتری بهازی مهیکنهد ].[36در

متمایی برای یل محصهول و یها یهل خهدمت در وههن

موضوع "شخصیت برند" ،مصرف کننهدگان دادرنهد تها

مشههتری مههیداننههد کههه هههدف از آن ،ایجههاد حضههوری

بصههورتی تخیلههی ویژگههیهههای شخصههیتی انسههانی را بههر

منحصربفرد در بازار به منظهور جهذب مشهتریانی وفهادار

اساس ادراکشهان ،بهه یهل برنهد نسهبت دهنهد .سهاختار

است .اصول برند سازی در هر جهایی کهه پهای انتخهاب

شخصیت برند ابتدا برای برندسازی محصوالت بهه کهار

مصرف کننده در میان باشد تقریباً حضور دارد ،به عهور

گرفته شد ،امّا کاربردهای جهایگیینی بهرای آن ،توسهعه

م ههال انتخههاب "کههاال"" ،خههدمات" ،فروشههگاهههها"،

یافت ،برای م ال برای فروشگاههها و شهرکتهها و حتهی

مکانها"] [37و یا ایدهها و سازمانها ] .[36ایهن بهدیهی

کشورها ].[75

است که احیاب سیاسی ،سازمانهایی هستند که در آن،

1 Geuens
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در مقایسه ای بین حوزه بازاریابی و حوزه سیاسهت و

با تمام شباهتهایی که بین مصرف کنندگان کاال و

به ویژه انتخابات آنچه که احیاب و گهروهههای سیاسهی

خدمات و رنی دهندگان وجود دارد (الک و ههریس،7

بههه عنههوان یههل محصههول عرضههه مههیکننههد ،ایههدهههها و

 )7336در پژوهشهای پیشین ،برخی از تفاوتهای بهین

سیاسههتهههایی اسههت کههه در دالههو نامیدهههای انتخابههاتی

بازاریههابی سیاسههی و بازاریههابی کههاال و خههدمات را ارایههه

عرضه میشود و افرادی که این نامیدها را انتخاب کرده

کردهاند ،به عور م ال آنهها بیهان مهیدارنهد کهه احهیاب

و به آن رنی مهیدهنهد و بهه نهوعی از نظهر اصهطاحات

سیاسههی یهها نامیدههها یههل محصههول پیچیههده و نههاملموس

حههوزه بازاریههابی "مصههرف کننههدگان" ایههن محصههول

هستند که رنی دهندگان نمیتواننهد آنهها را بهه خهوبی

سیاسی هستند" ،رنی دهندگان" به این نهامید انتخابهاتی

ارزیابی کنند ] .[71بنابراین بیشتر رنی دهندگان مجبهور

هستند با این تفاسیر ،در ردابتهای انتخاباتی نیی احیاب

به دضاوت بر اسهاس یهل سهری تصهاویر کلّهی هسهتند،

و نامیدها و مبارزات انتخاباتی به دنبال ساختن تصهویری

تفاوت پیچیدگی در حوزه بازار سیاسی و پیچیهدگی در

در "وهن رنی دهندگان" هستند تا بتوانند به هدف خود

حوزه بازار کاال و خدمات در این اسهت کهه خریهداران

که "جذب رنی دهندگان" است برسند.

کاال و خدمات معموالً در برخورد با محصوالتی پیچیده

امروزه نامیدها به عور دابل ماحظههای بهرای نشهان

اگرچه اشتباهی را در عدم خرید آن انجام دهند و حتهی

دادن سیاسههتهههایی کههه در آینههده در پههیش خواهنههد

هیینهههای را متحمههل شههوند ،دادرنههد تها وهنیههت خههود را

گرفت ،از نمادها و سمبلها اسهتفاده مهیکننهد .بهه عهور

نسبت به آن محصول تغییر دهند و بار دیگر آن محصول

م ال نامیدی با پوشیدن لباس ورزشی در تبلیغهات خهود،

را خریههداری کننهههد ،امّهها رنی دهنهههدگان در صهههورت

نشان میدهد که فردی عاده مند و با اهمیهت بهه ورزش

برخورد با پیچیدگی و ابهام ،حاضرند تا انتخابات بعهدی

و دارای روحیه ای جوان است .رفتن با دوچرخه به محل

منتظر بمانند و در این دوره دست به انتخاب نیننهد ].[39

کار نمادی دیگر است که نشان دهنده پویایی و تحرّک

تفاوت دیگری که وجود دارد ،این است که سیاسهتهها

نامید است استفاده از آخرین تکنولهوژیههای روز م لًها

و ایدههایی که رنی دهندگان به اصطاح خریدار آننهد،

استفاده از آخرین مدل یل تلفن همراه ،نشان دهنهده ی

بسیار بی ثبهات تهر و تغییهر پهذیرتر از آن چهه اسهت کهه

شخصیت به روز نامید است .البتهه وکهر ایهن نکتهه مههم

نامیدها دبل از انتخاب شدن ،مطهرح مهیکننهد نکتههای

است که بعضهی از ویژگهی هها داعهدتاً بهر خهاف یهل

کههه در ایههن تفههاوتههها نیههی بههه چشههم مههیخههورد ،ماننههد

دیگر هستند ،به عور م ال تأکید بر جوان بودن ،فهار از

شباهتها دلیلی بر نیاز به ایجاد یل برند کهه شخصهیتی

جنبه های م بتی که دارد ،احساس دابلیت اعتماد کمتهری

را داراست و حاکی از نوعی ثبات است ،ملیم مهیدارد

را به مخاعو نسبت به شخصیتهای مسهن و جاافتهاده و

زیرا این ثبات شخصیتی ،خود میتواند از دالیهل حیهات

بالغ ،میرساند .با توجه به آنچه گفته شهد ،برداشهتی کهه

یل برند باشد.

از شخصیت افرادی که مرتبط بها حهیب خاصهی هسهتند
میشود ،می تواند مانند راه میانبری باشد که دیگهر ،نیهاز
به مطلهع بهودن از سیاسهتههای حهیب را برعهرف کنهد
].[75

1 Lock & Haris

تأثیر شخصیت برند سیاسی بر مشارکت سیاسی 759 /

عوامل تأثیر گذار بر شخصیت برند سیاسی

عامل عبارتند از  -7 :حیبی بهودن (تعصهو و وفهاداری)

تبلیغات

 -3دانش سیاسی افهراد .زیهرا تعصهو و عادهه بهه یهل

یکی دیگر از مفاهیم کاربردی که در ههر دو حهوزه

حیب یل نوع فیلتر بوده و باع

مهیشهود افهرادی کهه

بههازار کههاال و خههدمات و حههوزه سیاسههت وجههود دارد،

دارای ایههن عامههل هسههتند ،تمههایات شههان بههه پههذیرش

مفهوم تبلیغات است ،به عوری که در حوزه سیاسهت بهه

پیام های نامیدهای دیگر کمتر شود دانش سیاسی افهراد

آن "تبلیغ سیاسی یا پروپاگاندا "7گفتهه مهیشهود .تبلیهغ

نیی میتواند ههم باعه

سیاسی گونهه از ارتباعهات اسهت کهه در آن ،اعاعهاتی

سیاسی باشد ،هم عاملی کهه مقاومهت در برابهر پهذیرش

و جهت دار برای بسیج افکار عمومی از عریق

پیههام را افههیایش دهههد ] .[93ریههدوت و فرانههی)3111( 9

آن پخش و فرستاده میشود ] .[7تبلیغات سیاسی از نظهر

اساسهی اسهت

هماهن

افهیایش توانهایی فههم پیهامههای

مدلی را ارایه کردند کهه دارای  9فهر

السول ،تکنیهل اثهر گهذاری بهر رفتهار انسهان از عریهق

 -7فر

سههازماندهی یهها دسههتکاری وادعیههتههها اسههت کههه ایههن

زمهههان بیشهههتری در معهههر

دستکاری ممکن است در دالوهای گفتاری یا نوشتاری

میگیرند ،بهه آن نهامید عادهه منهدتر شهده و در نهایهت

و یا تصویری باشد .از دیهد وی ،تبلیغهات سیاسهی چههار

احتمال رنی بهه نهامید مهورد نظهر افهیایش مهییابهد-3 .

هدف اصلی را دنبال میکند -7 :بسیج کردن احساسات

فر

بیهان مهیدارد کهه

بر ضهد دشهمن  -3حفه روابهط خهوب بها متحهدان -9

ترغیو و متقاعد شدن افراد بسهتگی بهه میهیان تعصهبات

ایجههاد همههدلی و در صههورت امکههان جلههو همکههاری

تبلیغهههات دهههرار

ترغیو :به این معنی کهه ههر چهه افهراد مهدت
تبلیغهههات انتخابهههاتی دهههرار

حامیان و عرفداران :این فهر

فهههردی کسهههانی دارد کهههه در معهههر

دیگران  -1تضعیف و نابودی روحیه دشهمن ] .[7همهان

می گیرند ،ایهن فهر

عور کهه گفتهه شهد ،از اههداف اساسهی تبلیغهات ،ادنهاع

لحها سیاسههی مسههتقل هسههتند و یهها تعصههو کمتههری بههه

مخاعو و ترغیو وی به دبهول آنچهه در تبلیغهات گفتهه

حیب خود دارند ،تأثیر پذیری بیشتری در برابهر پیهامهها

می شود (ههر چنهد وادهع بینانهه بهه نظهر نیایهد) اسهت .در

دارنههد -9.فههر

بیههان مههیدارد کههه

تبلیغات سیاسی ،ترغیو به معنهای توانهایی یهل پیهام بهر

بیشههترین تههأثیر تبلیغههات بههر روی کسههانی اسههت کههه از

مییان تأثیر بر اعتقادات ،نگرشها یا ارزشههای سیاسهی

کمترین دانش سیاسی برخوردارند .نتهایج پهژوهش ایهن

افراد است .پژوهشهای انجام گرفتهه بهر روی "ترغیهو

دو ،فرو

بیهان مهیدارد کهه افهرادی کهه از

دانههش :ایههن فههر

 7و  9را تأیید نمود ،امّا هیچ رابطه معناداری

سیاسی" نشان میدهد که تأثیر پیامهای سیاسی بهر افهراد

بههین میههیان تعصههو و تههأثیر پههذیری از تبلیغههات یافههت

به صورت مستقیم و دابل توجه است این نتیجه ،از تهأثیر

نشد] .[33از عرفی دیگر ،الیتلهی )3111( 1معتقهد اسهت

جههانی دوم

که تأثیر رسانهها ،مشروب هستند ،به عوری که میتوانهد

درک شده از تبلیغهات نهازیهها ،در جنه

نشات مهیگیهرد ] .[7زالهر )7333( 3بیهان مهیکنهد همهه

این تأثیر زیاد باشد ،امّا فقط بر برخی از مردم ،و فقط در

افرادی که پیام تبلیغاتی سیاسی را دریافهت مهیکننهد ،از

برخههی از موادههع] .[79بهها ایههن حههال پژوهشههگران بیههان

نظر دو عامل مهم در حالت یکسانی درار ندارند این دو

میدارند که شاید سطش تبلیغات بهر پشهتیبانی از نهامیدی

1 Propaganda
2 Zaller

3 Ridout & Franz
4 Leighley
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مؤثر باشد ،اما آنچه آنها ،امهروزه بها آن درگیهر هسهتند،

مههورد نظههر هسههتند .ایههن افههراد مشهههور توانههایی ایجههاد

موضوع "ضریو تأثیر " تبلیغات بر روی متقاعهد کهردن

ارتباعات اجتماعی را دارند ،به عوری که با وجهود نبهود

رنی دهندگان به رنی دادن به نامید مورد نظر است.

تماس مستقیم بها رنی دهنهدگان ،مهیتواننهد احساسهات

پژوهشگران بازاریابی بهه شهدت بهه اهمّیهتخ سهاختن

یل ارتباب خصوصهی را بها افهراد ایجهاد کننهد ] .[1در

یل شخصیت برند متمایی و واضهش از عریهق پیهامههای

زمینه بررسی تأثیر حامیان و پشتیبانان مشههور بهر ادراک

تبلیغاتی توجه می کنند] .[36همانطور که پهیش تهر بیهان

رنی دهنههدگان نظههرات مختلفههی وجههود دارد ،ویههر 3و

شههد ،مصههرف کننههده گههان عادههه بسههیاری دارنههد تهها بههه

همکههارانش ( )3111پژوهشههی را بهها هههدف تعیههین تههأثیر

برنههدهایی کههه بهها شخصههیت شههان همخههوانی دارد مقیههد

گههذاری حامیههان مشهههور بههر ادراک رنی دهنههدگان از

شههوند ،در نتیجههه کمپههینهههای تبلیغههاتی نیههی در عرصههه

عریهق تبلیغههات انجههام دادنههد .نتهایج پههژوهشهههای آنههها

سیاست ،ویژگی های شخصیتی نامیدها و یا حهیب را بها

حاکی از آن است که حامیان مشههور نقشهی معنهادار در

هر آنچه که مرتبط با رفتار رنی دهندگان باشهد ،ارتبهاب

تبلیغات سیاسهی ایفها مهیکننهد ،بهه عهوری کهه نگهرش

میدهند

سیاسی رنی دهنهده را بهه سهمت نگهرش حهامی مشههور

فرضهههیه اوّل :تبلیغهههات سیاسههی بهههر شهههکل گیهههری
شخصیت برند سیاسی اثر م بت و معناداری دارد.

سوق مهیدههد ] ،[33پهژوهش ایهن دو بهه نهوعی ،تأییهد
کننده پهژوهش ههای گراسهمن و هلهپمن ( [71])7333و
میشرا و میشرا [76])3171( 9نیی است امّا علیهرغم اینکهه

حامیان و پشتیبانان مشهور

پژوهشهای بسیاری تأثیر حامیان مشهور بر نگهرش رنی

عبق نقطه نظر گراسمن و هلهپمن ،)7333( 7حامیهان

دهندگان معنادار دانستهاند ،امّا پژوهشهای دیگری نیهی

کههه دسههتهای از شخصههیتهههای سههینمایی ،ورزشههکاران

مانند پژوهش مورین و همارانش ( )3173که در ایهاالت

حرفههههای ،موسهههیقی دانهههها و حتهههی شخصهههیتههههای

متحده انجام گرفته است ،این تأثیر را بر اعتبهار کاندیهدا

تلویییونی هستند ،زبانی ساده و گویها بهرای ارتبهاب بهین

از نظر رنی دهنده رد کهردهانهد ،همچنهان کهه ادعاههای

نامیدههها و رنی دهنههدگان هسههتند ،زیههرا رنی دهنههدگان

کاسههیل بیههان مههیکننههد کههه رنی دهنههدگان عقایههی،

شاید بدرسهتی نداننهد کهه نهامید مهورد نظرشهان بهر چهه

(افههرادی کههه درجههه بههاالیی از عایههق سیاسههی را دارا

جنبه هایی بیشهتر تأکیهد مهیکننهد] .[71حامیهان مشههور

هستند) فقط به اعاعات ویژه احهیاب تکیهه مهیکننهد و

همچنههین در مههوادعی کههه رنی دهنههدگان در مودعیههت

در نتیجههه ،ویژگههیهههای دیگههر از دبیههل حمایههت افههراد

مقایسه ی دو بهه دو بهین دو کاندیهدا دهرار مهیگیرنهد و

برجسته از حیب ،بر روی نگرش آنها مؤثر نیست ].[71

نیازمنههد اعاعههات بیشههتری هسههتند ،مههیتواننههد بههه رنی

فرضیه دوّم :حمایت افراد مشهور و عرفهداری آنهها

دهنههدگان کمههل بیشههتری را بکننههد ،زیههرا ایههن حامیههان

از حیب یا نامید انتخاباتی بر شکل گیری شخصیت برند

تصویری از شخصیت برنهد نهامید مهورد نظهر را نمهایش

سیاسی اثر م بت و معناداری دارد.

میدهند .در وادع حامیان یل منبع اعاعهاتی مطلهوب و
کم هیینه برای نشان دادن ویژگیهای حیب و یها نهامید
1 Grosman and Helpman

2 Veer
3 Mishra and mishra
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رخدادها و وقایع سیاسی

شایستگی فردی خود را در ههدایت کهردن نشهان دههد،

یکی دیگر از عواملی که در این پهژوهش ،مهؤثر بهر

همان عهور کهه ایهن رخهداد (ریاسهت اتحادیهه اروپها) و

گردیهههده ،ودهههایع و

شکل گیری شخصهیت مهورد

شخصهههیت برنهههد سیاسهههی فهههر

مدیریت صحیش آن باع

رخداد هایی هستند که به عریقی با کاندیهداها و احهیاب

پسندی برای برند حیب کارگر در انگلستان شد ،رخداد

به عنوان عواملی تأثیر پذیر یا اثهر گهذار بهر ایهن ودهایع،

دیگری م ل جن

عراق ویژگیهای نهامطلوبی را بهرای

مههرتبط هسههتند] .[35،6،8رخههدادهایی کههه نقههش یههل

این حیب و رهبهر آن (تهونی بلهر) بهه عنهوان یهل برنهد

حیب و یا کاندیهدا در پیهدایش و یها برعهرف شهدن آن

سیاسههی در پههی داشههت .ودههایع غیههر دابههل کنتههرل نقههش

بههارز و برجسههته اسههت ،در صههورتی کههه ایههن رخههداد از

حساس تری را بازی میکنند ،به عوری کهه در صهورت

ددرت نفوو باالیی در اوههان مهردم برخهوردار باشهد ،بها

مدیریت صحیش این ودایع ویژگیهای خهارق العهادهای

توجه به پیامدها و نتایجی که این رخداد برای جامعهه در

به شخصیت برند سیاسی میبخشد ،بهه عهور م هال ودهوع

شهکل گیههری تصههویری از حههیب و یهها

یل حادثه تروریستی میتواند نمونهای از یل وادعهه ی

کاندیههدا در وهههن رنی دهنههدگان مههیشههود کههه بههرای

غیر دابل کنتهرل داشهته باشهد .از نظهر ورسسهتر)3117( 7

مدتها تأثیر آن بادی خواهد ماند ،و این تصهویر وهنهی،

عوامل مؤثر بر تصویری که افراد از ددرت یل رخهداد

شخصیتی را از آن حیب و یها نهامید مهورد نظهر مجسّهم

دارنههد و یهها بههه عبههارتی دیگههر عههواملی کههه موجههو

میکند که آنها برای مدتها بهه عنهوان برنهدی بها ایهن

تأثیرگذاری یل رخداد برنگرش رنی دهندگان و رفتار

ویژگیها شناخته خواهند شد .این درست ماننهد تصهویر

آنها میشود عبارتند از:

بههر دارد ،باع ه

سازیای است که حامیان مشههور از برنهد کاندیهدا و یها

 -7موارد برجسته ای که رخداد در خود دارد و برای

احیاب تداعی مهی کننهد ] .[35ودهایع از نظهر (اسهمیت،

افراد به ددر کافی مهم است تا بها آن درگیهر باشهند ،بهه

 )3113به دو نهوع تقسهیم بنهدی مهیشهوند ،ودهایع دابهل

عور م ال مواردی مرتبط با " آزادی"" ،امرارمعهاش" و

کنترل و ودایع غیر دابهل کنتهرل .ودهایع دابهل کنتهرل آن

"آسایش" افراد.

دسته از رخدادهایی را شهامل مهیشهود کهه در صهورت

 -3تمایی برجسته ای که رخداد نسبت به رخدادههای

مدیریت صحیش آن ،امتیازی خارق العاده نصیو حیب،

دیگر دارد ( البته از تأثیر رسهانه در ایهن برجسهتگیهها و

دولت ،و یا کاندیدای مرتبط با آن نمهیشهود و ویژگهی

ایجاد تماییات نباید غافل بود) ].[97

بارزی را از شخصیت یل برند ،نمایان نمیسازد ،امّا در

در مههورد عامههل دوم ،یهها بههه عبههارتی درک میههیان

صورت عدم مدیریت صحیش آن رخداد ،اثهر غیهر دابهل

اهمیهت یههل رخههداد و مههرتبط دانسهتن آن بهها عامههل بههه

جبرانههی بههر پیکههره شخصههیت یههل حههیب یهها کاندیههدا

وجههود آورنههده و یهها بههه نههوعی مههرتبط بهها آن رخههداد،

میگذارد ] .[36این نوع ودهایع البتهه فرصهت مناسهبی را

پژوهشگر دیگری به نام وینر ( )7386عهواملی را معرفهی

برای نشان دادن ویژگیهای بارز شخصیت برند سیاسهی

نموده که این عوامل مبتنی بر توهوری اسهناد هسهتند وی

فراهم می کنند ،به عور م ال ،ریاست بریتانیا بهر اتحادیهه

این عوامل را  -7محوریت  -3ثبهات  -9دابلیهت کنتهرل

اروپا در سال  3115میادی این فرصت را بهرای "تهونی

نام مینهد محوریت ،اشاره به حدی دارد کهه فهرد و یها

بلر" به عنوان رییس این اتحادیهه فهراهم نمهود تها بتوانهد

1 Worcest
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عاملی را دلیل آن رخداد دلمداد میکنند ثبهات ،اشهاره

فرضیه چهارم :ادهدامات و عملکهرد حهیب یها نهامید

به حالت عبیعی یل اتفاق دارد ،بهه عهور م هال افهیایش

انتخاباتی بر شکل گیری شخصیت برند سیاسی اثر م بت

نرخ تورم ممکن است در مقطعی از زمان ،مودت به نظهر

و معناداری دارد.

رسد و دابلیهت کنتهرل ،اشهاره بهه درک افهراد از میهیان
کنترل پذیری یل رخداد و عملکرد کاندیدا یها حهیب

شخصیت برند سیاسی و مشارکت سیاسی
ایده به کارگیری مفهوم بازاریابی در پژوهشههایی

در دبال این رخداد دارد].[33
فرضیه سوّم :ودایع و رخهدادههای سیاسهی بهر شهکل
گیری شخصیت برند سیاسی اثر م بت و معناداری دارد

که بر روی انتخابات صورت گرفتهه ،جدیهد نیسهت ،بهه
عههوری کههه الزارسههفلد )7366( 7یکههی از پایهههگههذاران
مطالعات رفتار رنی دهندگان و از کهنه کاران در عرصه

اقدامات ،رفتار و ویژگیهای حزب

بازار در خاعرات خود مهینویسهد کهه "از لحها روش

بهههههرای رنی دهنهههههدگان شخصهههههیت حهههههیب و

شناسانه بین خرید و رنی دادن هم ترازی و شباهتهایی

سیاستمداران آنها از هم جدا نیستند ،بلکه ههر دو بها ههم

وجود دارد" .همچنین کرشهیمر ( )7366بیهان مهیکنهد

در شکل گیری شخصیت برنهد سیاسهی در اوههان نقهش

که برندسازی ،عکسالعملهی بهدیهی بهرای دسهته بنهدی

دارند و بهر روی یکهدیگر تهأثیر مسهتقیمی مهیگذارنهد

خیل زیادی از احیاب یا نامیدها در دالو گروهههایی بها

همچنهین عملکهرد ،رفتههار و سیاسهتهههای گذشهته یههل

ویژگیهای متمایی از هم است .وی بیان میکنهد کهه در

حیب و یا کاندیدا ،به نوعی به عنوان "میراث آن برنهد"

صورتی می توان در انتخابات پیروز گشهت کهه "حهیب

تعریههف مههیشههود و ایههن میههراث ،در دورههههای بعههدی

سیاسی یا نامید انتخاباتی ،به وهن میلیونهها نفهر ،چیهیی

انتخابات میتواند تأثیرگذار بر نتهایج باشهد ] .[36آنچهه

آشنا به نظر بیایهد"] .[73ایهن پهژوهش بهه بررسهی تهأثیر

که در این دسمت مورد نظر است آن دسهته از ادهداماتی

مسههتقیم شخصههیت برنههد سیاسههی بههر مشههارکت سیاسههی

اسههت کههه توسههط حههیب در عرصههه سیاسههت انجههام

می پردازد ،به عوری که تا به حال ایهن تهأثیر مسهتقیم در

می پذیرد ،و در شکل گیری شخصیت برند سیاسی مؤثر

پژوهش های پیشین انجام نپذیرفته است .گرچه موضهوع

وادع می شود ،به عور م ال میتوان بهه عملکهرد اعضهای

برند سیاسی در زمینههای مختلهف بهه کهار گرفتهه شهده

حیب در پستهای اجرایی سهابق و یها فعلهی ،و یها نهوع

است ،به عور م ال اینکهه چگونهه یهل برنهد سیاسهی بهه

نگرش آنهها بهه مسهایل و نحهوه تصهمیم گیهری آنهها و

وسیله رنی دهنده برای تمایی بین احیاب سیاسی مختلف

نتایجی که از این تصمیم گیریهها حاصهل گشهته اشهاره

به کارگرفته میشود ] [31و یا برای ایجهاد یهل هویهت

کرد .اگرچه یل رهبر اثر مستقیم تهری روی شخصهیت

متقن برای حیب ] [36و یا برای ایجاد وفهادار مانهدن بهه

دارد ،اما عول عمر بیشتر حیب از سیاسهتمداران بهه ایهن

حهیب بهه عنهوان یهل برنهد سیاسهی ] [78همچنهین در

معنی است که مجموعه وسهیع تهری از مفهاهیم و معهانی

بح

مشارکت سیاسی عوامل مهؤثر دیگهری را بهر ایهن

محتمل را با خود دارد ] .[36بنابراین ،حهیب یهل منبهع

مشارکت اثر بخش دانستهاند ،عواملی م ل وجود سرمایه

3

مهمی از ویژگیههای شخصهیتی مهیتوانهد باشهد کهه از
ایدئولوژی و ارزشهای اصلی حیب مشتق میشود.

1 Lozarsefeld
2 Kreshmier
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اجتمههاعی] ،[38عوامههل جمعیههت شههناختی م ههل سههن،

تووریل میان شماری از عواملی است کهه در ارتبهاب بها

جنسیت ،درآمد و اراده اجتمهاعی و ....در ایهن پهژوهش

مسایل مورد پژوهش با اهمیهت تشهخیص داده شهدهانهد.

نیی پژوهشگران تأثیر عامل شخصیت برنهد سیاسهی را بهر

ایهن چهههارچوب نظههری بها بررسههی سههوابق پژوهشههی در

مشارکت سیاسی میسنجند ،عامل منحصر به فهردی کهه

دلمرو مسأله ،به گونهای منطقی جریان پیهدا مهیکنهد .بها

از تلفیق دو عرصه بازاریابی و سیاست نشات میگیرد.

توجه به تعاریف ارایه شده ،وکر پژوهشهای گذشهته و

فرضیه پنجم :شخصهیت برنهد سیاسهی بهر مشهارکت
سیاسی شهروندان تأثیر معناداری دارد.

نیهی فرضهیههههای مسهأله ،پژوهشهگران ایههن مطالعهه مههدل
مفهومی زیر را برای نشان دادن عوامل مؤثر بر شخصیت
برنههد سیاسههی و نحههوه تأثیرگههذاری آن بههر مشههارکت

چهارچوب نظری پژوهش

عمومی ارایه کردهاند:

چارچوب نظری الگویی مفههومی ،مبتنهی بهر روابهط

نمودار ( )1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش

جامعه و نمونه آماری :جامعه آمهاری حاضهر ،شهامل

پژوهش حاضر از حی

هدف ،کاربردی و از حیه

شهروندان منطقه پنج تههران اسهت کهه تعهداد نمونهه بهر

نحوه گردآوری دادههها از نهوع پهژوهشههای توصهیفی

حسهو جهدول کهوکران  986نفهر انتخهاب شهده اسههت.

(غیر آزمایشهی) و از شهاخه مطالعهات میهدانی بهه شهمار

روش نمونه گیری در ایهن پهژوهش تصهادفی خوشههای

می آید و از حی

ارتباب بین متغیرهای پهژوهش از نهوع

است.

علی اسهت .روش انجهام پهژوهش بهه صهورت پیمایشهی

ابیار گردآوری داده ها و روایی و پایایی آن :در این

است ،مهمترین مییتی که پژوهشههای پیمایشهی دارنهد

پههژوهش بههرای گههردآوری دادهههها از ابههیار پرسشههنامه

دابلیت تعمیم نتایج آنهاست ].[3

استفاده شده است .جدول زیر مقیاس سنجش مربوب بهه
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ههر یهل از متغیرهههای پهژوهش بهه همههراه ابعهاد ،تعههداد

منبع آنها را نشان میدهد.

سوواالت ،ضریو آلفهای کرونبهاخ مربهوب بهه پایهایی و
جدول ( )9ابعاد ،سئواالت و ضریب پایایی مربوط به مقیاس سنجش متغیرها
متغیرهای پژوهش

ابعاد

تعداد سوواالت

آلفای کرونباخ

منبع پرسشنامه

رویدادهای سیاسی

-

5

1/133

(اسمیت)3113 ،

اددامات حیبی

-

6

1/138

(اسمیت)3113 ،

تبلیغات

-

6

1/833

(اسمیت)3113 ،

حامیان برند

-

1

1/155

(اسمیت)3113 ،

شخصیت برند سیاسی

صدادت ،روحیه ،تصور ،رهبری ،نیرومندی ،یگانگی

91

1/361

(اسمیت)3113 ،

مشارکت سیاسی

-

8

1/331

(منوریان و )7983 ،...

برای سنجش روایهی سهوواالت نیهی از روایهی محتهوا

تأییدی است ،از عریق شاخص های برازش مدل ،اعتبهار

اسههتفاده شههده اسههت ،بههرای سههنجش روایههی محتههوای

مدل مفهومی پیشنهاد شده را نیی نشان میدههد همهانطور

پرسشنامه از نظهرات پژوهشهگران ،اسهاتید دانشهگاهی و

کههه نمودارهههای شههماره  7و  3نشههان مههیدهههد ،اعتبههار و

کارشناسان خبره استفاده شد و با کسهو نظهرات آنهها و

برازندگی مناسو مدلها تأیید میشود ،چهرا کهه نسهبت

اصاحات الزم روایی محتوایی پرسشنامه تأیید شد.

کههای دو بههه درجههه آزادی در همههه مههدلههها کمتههر از 9
است ،مقدار  RMSEAتقریباً زیر  1571اسهت ،همچنهین

تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش:
به منظور سنجش رابطه علی بین متغیرههای پهژوهش

هر دو مقدار  GFIو  AGFIدر مدل بهه ترتیهو برابهر بها
 1537و  1531است که بیشتر از  153است.

از تکنیل مدلسازی معادالت ساختاری بهره گرفته شده
است .این کار عاوه بر اینکه ددم نههایی تحلیهل عهاملی

نمودار ( )9مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد
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نمودار ( )3مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری

در نمودارهههههای بههههاال رویههههدادهای سیاسههههی بهههها

 MOSHAREKنشهان داده شههده اسههت .همههانطور کههه از

 ،ROKHDADاددامات حیبهی بها  ،EGHDAMتبلیغهات

نمودارهای باال مشخص است ،همه فرضیههای پهژوهش

با  ،TABLIGHحامیان برنهد بها  ،HAMIشخصهیت برنهد

تأیید شدهانهد کهه در جهدول زیهر توضهیحات آن آمهده

سیاسههههی بهههها  BRANDو مشههههارکت سیاسههههی بهههها

است:

جدول ( )3یافتههای حاصل از مدل معادالت ساختاری در آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه

ضریو مسیر

عدد معناداری

نتیجه آزمون

رویدادهای سیاسی بر شکل گیری شخصیت برند سیاسی اثر م بت و معناداری دارد.

1537

3517

تأیید فرضیه

اددامات حیبی بر شکل گیری شخصیت برند سیاسی اثر م بت و معناداری دارد.

1557

1515

تأیید فرضیه

تبلیغات بر شکل گیری شخصیت برند سیاسی اثر م بت و معناداری دارد.

1597

3517

تأیید فرضیه

حامیان برند بر شکل گیری شخصیت برند سیاسی اثر م بت و معناداری دارد.

1539

3511

تأیید فرضیه

شخصیت برند سیاسی بر مشارکت سیاسی شهروندان اثر م بت و معناداری دارد.

1511

79519

تأیید فرضیه

بحث و نتیجه گیری

همسو با یافتههای پژوهشههای پنه

وههاکلی ()3111

یافته های حاصل از مدل معادالت ساختاری نشهان از

است و این را بیان میدارد که رنی دهندگان و مصهرف

تأیید هر پنج فرضیه پژوهش داشته اند .در مهورد فرضهیه

کنندگان در پاسخ به تکنیلههای بازاریهابی و تبلیغهات،

اوّل که تبلیغات بر شکل گیری شخصهیت برنهد سیاسهی

شباهتههای رفتهاری و روانشهناختی مشهابهی دارنهد ،در

اثر م بت و معناداری دارد ،عدد معناداری برابر با  3517و

نتیجه نامیدها و احیاب نیی در صورتی که میخواهند در

ضریو مسیر آن برابر  1597است که معنهاداری و م بهت

نیل به هدف خود موفق باشند بایهد همچهون بازاریابهان،

بودن این رابطهه بهه اثبهات رسهیده اسهت ،ایهن موضهوع،

بههازاری را کههه بهها آن روبههرو هسههتند را شههناخته و درک
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کننههد .بههه عههور م ههال ،کمپههینهههای تبلیغههاتی در عرصههه

مسههیر  1511و عههددمعناداری  79519مههورد تأییههد دههرار

سیاسی می توانند ویژگیهای شخصیتیای را در تبلیغات

گرفته اسهت وجهود تهأثیر مسهتقیم و معنهادار شخصهیت

خود بارز نمایند که همخوانی بیشتری با رفتار اک ریت به

برند سیاسی بر مشارکت سیاسی افراد حاکی از آن است

اتفاق رنی دهندگان داشته باشد.

که رنی دهندگان بهر تفکیهل و دسهته بنهدی احهیاب و

فرضیه دوّم که تأثیر حامیان مشهور بر شخصیت برند

کاندیداها ،از یل سری فیلترههای ویهژه در وههن خهود

سیاسی را نشان مهیدههد بها ضهریو مسهیر  1539و عهدد

استفاده میکنند به عوری که این فیلترها دهادر بهه دسهته

معنههاداری  3511تأییههد شههده اسههت و بهها نت هایج پههژوهش

بندی برندهایی با ویژگیهای شخصیتی مختص به خهود

نیدهام ( )3115همراستاست ،این تهأثیر م بهت و معنهادار

است ،به عوری که هر کاندیدا از کاندیدای دیگهر و یها

حاکی از آن است که این حامیان نمود بیرونی یل برند

هر حیب از حیبی دیگر دابل تمهایی اسهت و ایهن بهدلیل

را و به نوعی دسمت دابهل تهوجهی از شخصهیت برنهد را

شخصیت شکل گرفته از هرکدام از آنها به عنوان یهل

مههیتواننههد بههروز دهنههد و بههه عنههوان یههل پههل ارتبههاعی

برند است در وادع این بهدان معناسهت کهه وجهود یهل

شههناختی بههین رنی دهنههده و کاندیههدا یهها حههیب باشههند.

برند ،با شخصیت متمایی میتواند به وهن میلیهونهها نفهر

فرضههیه س هوّم کههه تههأثیر رخههدادها و ودههایع سیاسههی بههر

چییی آشنا به نظر آید و این خود محرکی میشهود کهه

شخصیت برند سیاسی را نشان میدهد ،با ضهریو مسهیر

مشارکت سیاسی افراد را افهیایش دههد ،زیهرا بها وجهود

 1537و عدد معناداری  3517تأیید شده است و بها نتهایج

برندی که دارای شخصهیتی مشهخص اسهت ،تسههیل در

پژوهش اسمیت ( )3115همسو اسهت ،همچنهین فرضهیه

فرایند انتخاب را ردم خواهد زد .حال با توجهه بهه نتهایج

چهارم کهه تأثیرم بهت ادهدامات حهیب و کاندیهدا را بهر

فههوق ،پیشههنهادهایی کههاربردی بههرای افههیایش مشههارکت

شخصیت برند سیاسی مورد بررسی درار میدهد ،با عدد

سیاسی رنی دهندگان ارایه میشود:

معناداری  1515و ضهریو مسهیر  1557مهورد تأییهد دهرار

 -7بکههارگیری حامیههانی مشهههور بهها بههاالترین میههیان

گرفته است تأیید این دو فرضیه حکایت از عمهق تهأثیر

همخوانی با شخصیت برند کاندیدا یا حیب در تبلیغات.

گههذاری ایههن دو بعههد دارد ،ایههن تههأثیر گههذاری نشههان از

 -3نشان دادن وییگی های بارز و مرتبط با شخصیت

وجود میراثهی از گذشهته اسهت کهه یهل کاندیهدا و یها

برند مورد نظر در تبلیغات.

حیب به عنوان یل برند با خود یدک مهیکشهد و ایهن

 -9همراسههتایی ادههدامات چنههد سههاله اخیههر نههامید یهها

نشان می دهد که حافظه رنی دهندگان ایهن ودهایع را بهه

حیب با شخصیت برند مورد نظری کهه نهامید یها حهیب

خاعر سپرده و مدّنظر دارد و در شکل گیهری شخصهیت

در پی بروز آن است.

برنههد آن را دخیههل مههیکنههد .البتههه در دنیههای وادعههی در

 -1تقسیم مخاعبان و رنی دهندگان بهه بخهشههایی

کشور ما برخی موادع این دضیه مصداق نداشته و عکهس

با ویژگیهای متمهایی از نظهر ابعهاد شخصهیتی و تخمهین

آن صادق است .لذا پژوهشگران مقالهه معتقدنهد کهه در

مییان تعداد هریهل از بخهشهها بهه منظهور دسهتیابی بهه

این زمینهه بایهد پهژوهشههای بیشهتری صهورت پهذیرد.

مییان تأثیر گذاری هر بخش در مییان آرا.

فرضیه پنجم که به بررسی تأثیر گهذاری شخصهیت برنهد

 -5اسههتفاده از یههل شههعار تبلیغههاتی بههارز کههه نشههان

سیاسی بر مشارکت عمهومی پرداختهه اسهت ،بها ضهریو

دهنههده جهههت گیههری مشههخص کاندیههدا و حههیب در
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