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The purpose of this study is to analyze the challenges of political 

marketing with the approach of using the soft power of the Islamic 

Republic of Iran. Categories related to each of them were extracted 

using content analysis method and these 6 groups were ranked using 

Friedman test by SPSS26 software. According to the results, the 

highest ranking was given to the techniques used in international 

political marketing with the approach of diplomacy, media power, 

ideological power, cultural power, economic power and 

management system power. Persuasion and third place became the 

most prominent dimension of international political marketing, 

namely national identity. Iran's current position in terms of identity, 

international prestige and economic identity ranks fourth, 

restrictions on the use of political marketing ranks fifth with unique 

ideological approach, financial challenges and theoretical poverty 

and the most effective Iranian foreign policy discourse ranks sixth 

with de-escalation and balance discourse approach. Finally, the 

analytical model of political marketing affected by limitations, 

necessities and the most significant dimension using effective 

techniques and the best discourse in promoting Iran's current 

position in the economic field and strengthening the international 

image are presented. Practical suggestions are also provided based 

on research questions for the Ministry of Foreign Affairs, the 

Economic Deputy of this agency and non-governmental 

organizations including the Red Crescent and other responsible 

agencies and organizations. 

Keywords: Political Marketing, Soft Power, Challenges, Public 

Diplomacy, Islamic Republic of Iran. 
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 کردیبا رو یاسیس یابیبازار یهاچالش یواکاو
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  دهیچک
کاربست  کردیبا رو یاسیس یابیبازار یهاچالش یپژوهش واکاو نیهدف از ا

 مهیلذا با استفاده از مصاحبه ن .است رانیا یاسالم یقدرت نرم جمهور
و  یاسیس علوم ،یابینفر از متخصصان در حوزه بازار 10ساختارمند با 

 یاسیس یابیبازار یبرا یابزار کل 6 هیاز منابع ثانو یریگو با بهره یشناسجامعه
 لیها با استفاده از روش تحلاز آن کیمربوط به هر یهاشد و مقوله ییشناسا

افزار  توسط نرم دمنیگروه با استفاده از آزمون فر 6 نیمحتوا استخراج و ا
spss26 یهاکیرتبه به تکن نیباالتر جینتاشدند. طبق  یبندرتبه 

 قدرت ،یپلماسید افتیبا ره المللنیب یاسیس یابیمورداستفاده از بازار
و قدرت نظام  یاقتصاد قدرت ،یفرهنگ قدرت ،یکیدئولوژیا قدرت ،یارسانه

 یابیاز بازار یریگبهره یهاآن به ضرورت از و پس دیمطرح گرد یتیریمد
و  یساز و متقاعد یو اقتصاد یفرهنگ قدرت ،یوجهه مل افتیبا ره یاسیس

شد.  یمل تیهو یعنی الملل،نیب یاسیس یابیبُعد بازار نیتررتبه سوم شاخص
 تیو هو یالمللنیوجهه ب، یتیهو تیموقع افتیبا ره رانیا یفعل گاهیجا

رتبه پنجم  یاسیس یابیاز بازار یریگبهره یهاتیرتبه چهارم، محدود یاقتصاد
و  کیو فقر تئور یمال یهاچالش فرد، منحصربه یدئولوژیا افتیبا ره

 ییزدا تنش افتیششم را با ره بهرت رانیا یخارج استیگفتمان س نیثرتروم
 یاسیس یابیبازار یلیمدل تحل زین انیدر پا به دست آورد. یو گفتمان تعادل

 یهاکیبعد با استفاده از تکن نیترو شاخص هاضرورت ها،تیثر از محدودامت
 تیو تقو یدر عرصه اقتصاد رانیا یفعل گاهیجا گفتمان در ارتقا نیثر و بهتروم

االت وبراساس س زین یکاربرد ییهاشنهادیاست. پ شده ارائه یالمللنیوجهه ب
 یهادستگاه و سازمان نیا یمعاونت اقتصاد وزارت امور خارجه، یپژوهش برا

شده  ارائه یمتول یهاها و سازماندستگاه گریاحمر و د نهاد اعم از هالل مردم
 است.

 ی عمومی،پلماسید ،هاچالش نرم، قدرت ی سیاسی،ابیبازار :کلمات کلیدی

 .ی اسالمی ایرانجمهور
 15/09/1400تاریخ دریافت: 
 06/11/1400تاریخ پذیرش:

 M.hosseinpour@razi.ac.irنویسنده مسئول: 
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 مقدمه
 لزوم وی مختلف هاجنبهبازاریابی در  توجهقابلامروزه به دلیل نقش  

ی ابیبازار است. توجه مورددر این حوزه بسیار  مطالعات شناخت آن،
یی هاجنبهحال گذار کنونی از  در ودلیل شرایط پیچیده  به زینسیاسی 
 وسیاست  علم ی،شناس جامعه ی در علوم بازاریابی،ارشتهانیمعلمی 

 ازبیش کند، مشخص رای که بتواند ابعاد آن مطالعات واست  ارتباطات
 گرفته است. این بخش قرار توجه متخصصان و فعاالن مورد پیش

بر  یدانشگاه ینظر یاز مبان یعیوس حال حاضر طیف طیشرا در
 مباحث ورود با]. 1[ ددارن دیکات یابیبه بازار استیس زیاد نزدیکی

 مانند مطالعاتی یهاحوزه یریگشکل و سیاست عرصه به مدیریت

 جرج دانشگاه نظیر دنیا اول تراز یهادانشگاه در سیاسی مدیریت

 کانادا کارلتون انگلیس، جنتزیر دانمارک، کپنهاک آمریکا، واشنگتن

 که سیاسی یهانظام توجه ی،المللنیب مطالعاتی موسسه هاده و

 تا افتهیشیافزا بسیار مباحث این به دارند یساالرمردم خاستگاه

 نیتدو سیاسی بازاریابی حوزه در کتب متعددی و مقاالت که آنجا
 تیاهم وی المللنیبصورت گرفته در عرصه  تحوالت بااست.  شده

ی به همراه کاربرد بیشتر تهدیدات فرهنگ وی هویتی هاشکافیافتن 
است و شکل سنتی  داده رخمهمی در مفهوم امنیت ملی  راتییتغ نرم،

مواجه شده تا چهره جدیدی از قدرت که  چالش باآن  کاربرد وقدرت 
کانون  در پیوند با مفهوم سرمایه اجتماعی است، در واجتماعی بوده 
پیروزی  زمان ازجمهوری اسالمی ایران نیز  نظام رد.توجه قرار گی

ی متعددی مواجه بوده هاچالش و داتیتهد باانقالب اسالمی تاکنون 
ی آغازین پیروزی انقالب بیشتر ماهیت هاسالتهدیدات در  نیا است.

به جنگ  توانیمجمله این تهدیدات سخت  از که سخت داشته
 هاگروهکتروریستی  اقدامات و کودتا طبس، اتیعمل تحمیلی،

 دهایتهددر سه دهه گذشته ماهیت اکثر  اما ؛منافقین اشاره کرد ژهیوبه
 کندیمتهدیدات نرم بروز  قالب درکه بیشتر  به صورتی تغییر کرده،

ی راهکارها از این تهدیدات نرم تهاجم فرهنگی است و ازجمله .]2[
ی قدرت نرم ملی هالفهومی سازنهینهادنرم،  داتیتهد بااصلی مقابله 

 .]13[ است
و  هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد مختلف بازاریابی سیاسی

ی پیش روی آن با رویکرد کاربست قدرت نرم جمهوری هاچالش
دیدگاه  از تواندیم اهمیت دارد که جهت نیا ازاسالمی ایران است و 

در یی که هالفهومرا از  گذاراناستیسنظری درک سیاستمداران و 
و یک  دهد ارتقا ،شودیمنرم یافت  قدرت وادبیات بازاریابی سیاسی 

ی فردی هادگاهیدی راهنمایی نماید که از دیکل قواعدسلسله 
 شخص ی ملی محور،هااستیسکاربرد  به ون کاسته گذارااستیس

مقایسه فقر تئوریک موجود در این  محور کمک کند. سازمان ومحور 
ضرورت انجام فوری پژوهشی در مورد  وضوحبهزمینه با میدان عمل، 

را نمایان  قدرت نرم بر کاربستهای آن چالش و بازاریابی سیاسی
بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این  ذا. لسازدیم
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هایی در مقابل بازاریابی سیاسی در جهت پرسش است که چه چالش
ی و راهکارها رد؟افزایش قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران وجود دا

چه مواردی  هافرصتتهدیدها به  لیو تبد هاچالشمقابله با این 
 هستند؟

 

 پژوهش هنیشپی
ی اطالعات علمی هاو بانکی مفصلی که در منابع هاکاوش بنا بر

و ی مقطع کارشناسی ارشد هانامهانیپا ،کتب اعم از مقاالت،
 چیه پذیرفت، کشور صورتای موجود داخل دکترهای رساله

های بازاریابی سیاسی خاص به موضوع چالش طوربهپژوهشی که 
 بارویکرد کاربست قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران پرداخته باشد،

الزم به  وهش حاضر است.ژنشد و این مورد حاکی از نوآوری پ افتی
یی که در باب بازاریابی سیاسی تاکنون در هاپژوهشتوضیح است 

ها اما پژوهش هستند و محدودبسیار اندک است  شده انجامایران 

ابعاد قدرت نرم در جمهوری  بیشتر است و درحوزه قدرت نرم نسبتا
های محدود پژوهش اند.منابع آن مشخص شده اسالمی ایران و

 ریتصو ،بع داخلی بیشتر به جنبه انتخاباتبازاریابی سیاسی در منا
الملل بازاریابی ینب بُعد اند وپرداختهی افکار عموممدیریت  ی وساز

البته دو  به آن توجهی نشده است. ها دور مانده است وسیاسی از نظر
ثیر آن بر قدرت نرم الملل وتاوص بازاریابی سیاسی بینمقاله در خص

در ایاالت متحده آمریکا نگارش شده است که توسط هنری اچ سان 
 که از آن ها ]11[ انجام شده 2008 و ]1[ 2007ودر سال های 

استفاده شده است اما چون منابع به روز نبوده و قدرت نرم در مورد 
 جمهوری اسالمی ایران نیز در مسیر بازاریابی سیاسی بومی سازی و

استفاده  نهادینه نشده است از این منابع نیز در مواردی الگو برداری و
که بیشترین استفاده  منبعی9مطابق جداول زیر  موردی شده است.

 گردد.، ارائه میها شده استموردی از آن

 

 داخلی پژوهش: پیشینه 1نگاره 

ف
دی

ر
 

سال  عنوان پژوهش

 پژوهش

پژوهشگر 

 پژوهشگران/مربوطه

 نتیجه پژوهش روش پژوهش

طراحی الگوی بازاریابی  1
 در انتخاباتسیاسی 

 محلی

 کیفی-اکتشافی زارع ی،نیحس حاجی پور، (1395)
 نظریه داده بنیاد

ی انتخابات در محدوده محلی تهران داد الگونتایج نشان 
و نهم مجلس  هشتم ،هفتم ششم،ی هادورهدر انتخابات 

 :است ریابعاد زشورای اسالمی شامل 
 .ثر حزب در رقابت انتخاباتیالزامات حضور مو

 .ینیاز شناسی بازار را
 .یرا با بازارطراحی محصول متناسب 

 .اثربخش غاتیو تبلبازاریابی 
 .یرا و اخذکاندیدا  فروش ایده/

 .پایش مستمر محیط

 سیاسی: بازاریابی 2
 شده ارائه تصویر روایت
 جمهوری نظام از

 در ایران اسالمی
 المللنیب عرصه

 دولت: موردی )مطالعه
 (نژادیاحمد آقای اول

و ی جعفر باقری کنی، (1394)
 زاده لیوک

)تحلیل  کیفی
 مضمون(

از نظام  المللنیبدر عرصه  لفهوم 3طبق نتایج این پژوهش 
 تیهو هویت دینی، :شامل ساز ریتصوایران، هویتی 

 ،لفهومکه در این سه  کندیمتمدنی تبعیت  تیو هوانقالبی 
 را شکلی هسته مرکزی آن طلب و عدالتی طلب حق
 .دهدمی

ثیر ابزارهای مطالعه تا 3
 مدرن بازاریابی سیاسی
 بر مشارکت سیاسی،

و ی اعتماد عموم
مطالعه ) یمل انسجام

 6شهروندان منطقه 
 تهران( شهر

 ،دار نید نرگسیان، (1394)
 یبالغ آقی طهماسب

 از کاربردی، هدف
ی هاپژوهش نوع

 ریغ( توصیفی
 شاخه از و )یشیآزما

از  و میدانی مطالعه
 روش همبستگی نوع

پیمایشی  پژوهش
 هست. نیز

بین ابزارهای مدرن بازاریابی  داد کهنتایج پژوهش نشان 
ی معناداررابطه  دهندگانیارسیاسی  و مشارکتسیاسی 

ی ساز و نمادوجود دارد و پخش مناظرات تلویزیونی 
ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی جهت افزایش  نیترجیرا

 های اخیر بوده است.مشارکت مردم در سال
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ف
دی

ر
 

سال  عنوان پژوهش

 پژوهش

پژوهشگر 

 پژوهشگران/مربوطه

 نتیجه پژوهش روش پژوهش

بازاریابی سیاسی  4
رویکردی نوین در 

 بازاریابی ایران

مصاحبه با  سادات دیمر (1393)
و کارشناسان 
و  متخصصان

 یاکتابخانه مطالعات

نتایج پژوهش نشان داد که بازاریابی سیاسی در ایران روند 
ی بازاریابی برای هایاستراتژبینی  ممتدی دارد و پیش

یید اجتماعی شکلی از تا هاآنی برای افراد که را اتین رییتغ
 است. اساسیب است،

ی ساز نهینهاد 5
ی قدرت نرم هالفهوم

نظام جمهوری اسالمی 
 افتیبر رهایران مبتنی 

 بازاریابی اجتماعی

ی موسو حسنقلی پور، (1393)
و ی بزی طاهر نقابی،

 انوشه

و  یاکتابخانهمطالعه 
 خبرگان نظر

قدرت نرم ملی  لفهومکه شش  نتایج این پژوهش نشان داد
 ی،زیست ظلم محوری، عدالت حق باوری، :ایران شامل

ی دوست هنیو مملی  تیاز حاکم تیحما استقامت، فرهنگ
بسیار باالیی برخوردار  تیاز اهمجامعه  اکثر افرادبرای 
با استفاده از رهیافت  هانگرشتثبیت این  جهت است.

 ی انجام گیرد.ساز اسطورهبازاریابی اجتماعی باید 

 یبندتعیین و رتبه 6
عوامل حیاتی موفقیت 

 در بازاریابی سیاسی

ی و زدانی حاجی پور، (1393)
 حسین زاده

نفر پیروز شخصیت  اساسبرانتخاباتی  نیو کمپتمرکز  تحلیل مضمون
و  شده لیتحلاساس مدل نیومن انتخابات و نفر دوم بر

ند. بر این اساس کمپین نشد یبررسنیروهای محیطی 
انتخاب  و رفتاری سیاسی ابیبازار امنش عنوانبهانتخاباتی 

 است. شده انتخاب دهندگانیار

)قدرت ) ینظرتبیین  7
ی نگرشی بنام ر( بنرم(
کاربست  ( به)نای(فرا )
ی ماد ریغ)منابع )

سیاست  ( درقدرت(
 خارجی

و تحلیلی  -تفسیری زاده و جمعهحسینی  (1392)
فرضیه  -آزمون

 هاهینظر

در  پرداز هینظرمتقدمین  داد کهنتایج این پژوهش نشان 
ی در درونتوالی زمانی و منطق  اریبر معمورد قدرت نرم 

جمله آگاهی  چند ویژگی مشترک ازکنار وجوه اختالف 
 ضرورتبه توجه ی قدرت،ریپذ تحولنسبت به منطق 

ی بر و پافشاری رمادیو غمان از منابع مادی ی تواریگبهره
 .دارند رای قدرت ماد ریغ جز تیاولو

 

 خارجی پژوهش یشینه: پ2نگاره 

ف
دی

ر
 

سال  عنوان پژوهش

 پژوهش

پژوهشگر 

 پژوهشگران/مربوطه

روش 

 پژوهش

 نتیجه پژوهش

بازاریابی سیاسی  1
المللی و قدرت نرم: بین

مطالعه موردی دیپلماسی 
 متحده مردمی ایاالت

 -تحلیل محتوا سان (2008)
 توصیفی

نتایج این پژوهش نشان داد که خاورمیانه چالشی ویژه 
ست و کاهش ا ی عمومی آمریکاپلماسیو دبرای قدرت نرم 

ت از سیاست خارجی آن نشا عمدتاقدرت نرم آمریکا 
 .ردیگیم

بازاریابی سیاسی  2
المللی: مطالعه موردی بین

 کاربرد آن در چین

 -تحلیل محتوا سان (2007)
 توصیفی

 زمانهم نشان داد که چین با رشد اقتصادی سریع، هاافتهی
 .نرم خود را افزایش داده است و قدرتقدرت سخت 

 ی پژوهشهاپرسش

 پرسش اصلی

  هایی پیش روی بازاریابی سیاسی به جهت افزایش چه چالش

 ؟قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران وجود دارد

 های فرعیپرسش

  ها کدامند؟راهکارهای مقابله با این چالش 

  توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد؟چگونه می 

 یپژوهش و چارچوب نظر روش
پژوهش در این مقاله از روش آمیخته  و اهدافبه موضوع  با توجه

اکتشافی )کیفی و کمی( استفاده شده است. بدین صورت که در 
در فاز کمی با استفاده  بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا و
 لیتحل و هیتجز روش از آزمون فریدمن پژوهش انجام گرفته است.
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در مرحله اول پس از بررسی  است. مرحله 2 نیز حاضردر پژوهش 
های های عمیق نیمه ساختارمند و دادههای حاصل از مصاحبهداده

طور ای و اینترنتی و همینو منابع کتابخانه مقاالت ثانویه اعم از کتب،
های لفهها و استخراج مور آرشیو خبرگزاریشده د های انجاممصاحبه
استفاده از روش تحلیل محتوا توسط پژوهشگران استخراج  اب مربوطه،

از بخش  آمدهدستبههای لفهبراساس مو و در مرحله دوم گردید
با  spss26افزار  از نرم با استفاده هالیتحل و هیتجزکیفی پژوهش، 
گروه بازاریابی سیاسی رتبه بندی  6گردید و انجامآزمون فریدمن 

 شدند.
شد که  نیبر اوایی یا اعتبار پژوهش سعی ر افزایش منظوربه

 ،و مدارکی اسناد بررس ،هامصاحبهاطالعات از منابع گوناگون مانند 
)مثلث  ها استخراج گرددو آرشیو خبرگزاری هاپیکل پژوهش، اتیادب

با  ماه 10طور مستمر در طول مدت طور پژوهشگر بهسازی( و همین
 بوده است. ریدرگ ،زمانی پژوهش در قلمروموضوع پژوهش 

برای افزایش پایایی در بخش کیفی ابتدا چارچوبی مدون و 
)پروتکل( تنظیم شد و این چارچوب در  هامکتوب برای مصاحبه

میزان  از آگاهی های پژوهش به کار گرفته شد. سپس برایمصاحبه
گیری موضوعی بهره درون توافق روش از پایایی در بخش تحلیل

 شد.

 

 : پایایی کدگذاری فاز کیفی3نگاره 

 شماره مصاحبه
 تعداد کدهای مستخرج

 پایایی باز آزمون تعداد موارد مشترک
 مجموع همکار محقق

 %93 7 15 8 7 1شماره 

 %83 5 12 5 7 4شماره 

 %100 11 22 11 11 10شماره 

  23 49 24 25 مجموع

 

 رهایو متغ میمفاه فیراتع

 بازاریابی سیاسی
 مفهوم این. است شده انجام سیاسی بازاریابی متفاوتی از تعاریف

 سیاسی عرصه وارد ی تجاریابیبازار و اقتصادی معادالت ثیرتا تحت

 شده ذکر چنین سیاسی بازاریابی از «کلمنته» فیتعر در است. شده

 عمومی جاری مباحث به مربوط یا که عقاید و هادهیا بازاریابی است:

 پیلیف .باشدیمکاندیدا  به مربوط یا (بیکاری و تورم مثل) سیاسی و
کند که بازاریابی سیاسی با بازاریابی رایج می نیز بیان ،(1999کاتلر )

 دارد و در مبارزات انتخاباتی یبیکار رابطه قر ودر دنیای کسب
شخصیت خود را به  سیاسی و حاتیترج ،افکار ،هاوعده ؛داهایکاند

و  هاتالش ،اکنند تا از آردهندگان عرضه مییای از رامجموعه
 بازاریابی« ماآرک» .]14[ها منتفع شوندهای داوطلبانه آنکمک

 ارتباطات فاکتورهای تمام بر که داندیم پیچیده یاچرخه را سیاسی

 کندیم کیدتا . وی]15[دارد داللت مداراستیس یک سیاسی

 ابزارهای از یکی و سیاسی ارتباطات عمومی سیاسی متد بازاریابی

 یدگیچیپ نتیجه را سیاست به بازاریابی ورود و معرفی است. وی آن
 بازاریابی جدید شکل این ؛داندیم سیاسی ارتباطات مفهوم توسعه و

 ارتباطات انتقال و کردن یعقالن طراحی، برای جهانی استراتژی یک

بازاریابی سیاسی از مفاهیمی  هرچند ]3[ کندیم ارائه سیاسی مدرن
است که در تمام دنیا عمر چندان طوالنی ندارد، اما باید گفت که 

در مقایسه با ایران بر روی این  افتهی توسعهدر کشورهای  کمدست
 انجامفراوانی  یهاپژوهش یارشتهانیمموضوع مثل بسیاری از علوم 

بازاریابی سیاسی در بسیاری کشورها امروزه  فنونو استفاده از  شده
 ]16[ .عملیاتی شده است

 قدرت نرم
 و فرد بری رگذاریثات وقدرت نیرویی است که برای اعمال اراده 

 منافع وشکلی که در جهت اهداف  به ،ردیپذیممقابل انجام  عنصر
؛ قدرت از مباحث کلیدی علم سیاست ]4[ ندینماعامل قدرتمند عمل 

اجرای  پشتوانه سیاست داخلی، عرصه درو  باشدیم المللنیب روابط و
ی عرصه درو  ردیگیمی دولت قرار هایاستراتژ و هایمشخط

 .کندیمدستیابی به منافع ملی را فراهم  نهیزم سیاست خارجی نیز،
گران در مورد آن شده تا پژوهش موجب قدرت، تیاهم بانقش  نیا

ترتیب  نیبد ی ابعاد مختلف آن بپردازند.بررس و لیتحل وهیتجزبه 
ی دیگر حیتوض در، رودیمقدرت نرم که یکی از انواع قدرت به شمار 
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جاذبه نه از طریق اجبار  از توانایی کسب مقصود از طریق است عبارت
 وی سیاسی هاآل دهیا نرم از جذابیت فرهنگ، قدرت یا تطمیع.

 نظر ازی ما هااستیسی وقت و شودیمی یک کشور ناشی هااستیس
 .]5[ ابدییمنرم ما افزایش  قدرت ،باشد قبول مورد ودیگران مشروع 

قدرت را به معنای عام آن نفوذ بر دیگری به جهت تغییر رفتار  اگر
چنین ادعا کرد که توانمندی متکی  توانیمبدانیم در آن صورت 

که  شودیم مشخص وگرفته  جدی قرار نقد موردامروزه  زوربه
در تولید قدرت  ثرتروم و رگذارتریثات مراتببهنسبت به ابزارها  هنجارها
ی نقش فایا در تولید قدرت، صرفا هنجارهاذهنی  تیماه هستند.

 [شدی عینی قائل نقش وهویت  هنجارهابرای  توانیم بلکه ؛کندینم
نرم را نیروهای غیر سنتی از قبیل  قدرت فرگوسن مورخ، الین .]6

 اعمال درثرتری را ی که امروزه نقش موبازرگان وکاالهای فرهنگی 
زمانی که  .کرده استبیان را  کندیمدر مخاطب ایفا  رسوخ و نفوذ

آن بخش روانی  تبعبه ،رودیمجنبه ظاهری قدرت رو به کاهش 
افکار عمومی در حوزه  ریتسخ وروانی  جنگ .ابدییمقدرت بروز 

 ابزاری بوده که بعد از جنگ جهانی سرد شکل گرفت، المللنیبروابط 
 گسترش و تبلیغ برای ابزارها نیثرتروم از یکی نرم قدرت واقع در

 و وجهه تقویت به تواندیماست و  عمومی دیپلماسی دستورالعمل
 و دهد افزایش را جهانی تعامل و شود منجر یالمللنیب اعتبار

 آورد دست به را بهتری یاسیس و فرهنگی اقتصادی، یهافرصت

 ایدئولوژی و فرهنگی یهاارزش نرم قدرت مرکزی ابزارهای [12].
 نظامی و جامعه نرم، نظام و جامعهو الزم به ذکر است که  هستند

 سخت، نظام و جامعه آنکهحال ،است جاودانه و مستحکم پایدار،

 [11].است زوالروبه و شکننده و سست متزلزل، ناپایدار، نظامی
 

 پژوهش همحدود ای یآمار هجامع

اساتید  ی،علمتایه اعضای جامعه میدانی؛ کیفی، مرحله در
 و چندنرم  و قدرتدر حوزه بازاریابی سیاسی  متخصصان دانشگاه،

، اقتصاد الملل وسیاست خارجیزه روابط بینگران در حوپژوهش تن از
 اطالعات بیشترین بالقوه طوربه که بودند سیاسی و جامعه شناسی

 از استفاده با که داشتند نرم و قدرتسیاسی  بازاریابی خصوص در را

 شناسایی افراد این برفی و گلولهی هدفمند قضاوت یریگ نمونهروش 

 نسبت بیشتری آگاهی که است بوده افرادی بر تمرکز یعنی ؛شدند

 مشارکت های کیفی،زیرا در پژوهش اندداشته پژوهش موضوع به
ی ریگ و نمونهشوند با توجه به هدف پژوهش انتخاب می کنندگان

 ردیپذیمبرای کسب اطالعات یا دانش انجام  دارهدفبه صورت 
گر توسط پژوهش جز چند نفر نخست که مستقیمان بهبنابرای .[7]

انتخاب شدند، سایر خبرگان عالوه بر  نظر مورداساس معیارهای بر
این  در .اندشده دییاتمعیارهای خبرگی، توسط سایر خبرگان نیز 

یعنی فرآیند ؛ شدمصاحبه اشباع نظری حاصل  پژوهش با انجام
 هاداده"اشباع"مرحله تا زمانی که محقق به  ابدییممصاحبه ادامه 

جدیدی از  دهیو ای که در آن هیچ بینش امرحلهی به عنی ؛رسدیم
ی تا بردار نمونهی عنی؛  [8]شودینمحاصل  هانمونهگسترش بیشتر 

زای ی به اجاکننده لیتکم مطلب زمانی ادامه دارد که نمونه بعدی،
الزم به ذکر است با توجه به انجام . [9] دیفزایننظریه  دهنده لیتشک

ایجاد محدودیت  پژوهش در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور و
فته ها به صورت غیر حضوری انجام گرتوسط ستاد ملی کرونا مصاحبه
محدودیت رفت  ها من جمله پایتخت،است چرا که در بعضی از استان

ها نیز مجازی شده ها تعطیل و آموزشدانشگاه داشت ووآمد وجود 
 های موجود انجام،ذا با مشقت و تالش فراوان مصاحبهل بودند.

 مصاحبه مشخصات اند.اره شدهنگارش دوب اصالح و بازبینی،
 به تفکیک در جدول زیر ارائه گردیده است: هامصاحبه زمان شوندگان

 

 شوندگانمصاحبه: مشخصات 4نگاره 

 زمان مصاحبه )دقیقه( محل مصاحبه سمت تحصیالت ردیف

 - از طریق ایمیل ت علمی دانشگاه رازیعضو هیا دکترای اقتصاد سیاسی 1

 دکتری علوم سیاسی 2
ت علمی دانشگاه تربیت عضو هیا

 مدرس
 80 واتس آپ رسانامیپاز طریق 

 35 تلگرام رسانامیپاز طریق  استاد مدعو المللبینکارشناسی ارشد روابط  3

 38 رسان تلگراماز طریق پیام استاد مدعو کارشناسی ارشد بازاریابی 4

 34 رسان تلگراماز طریق پیام ت علمی دانشگاه رازیعضو هیا المللدکترای روابط بین 5

 45 رسان واتس آپپیاماز طریق  ت علمی دانشگاه رازیعضو هیا دکترای اقتصاد سیاسی 6

 35 رسان واتس آپاز طریق پیام دانشجوی دکتری کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 7

 91 از طریق تماس تلفنی پیام نور های آزاد ومدرس دانشگاه شناسی سیاسی دکتری جامعه 8

 دکتری مدیریت بازاریابی 9
ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی هیا

 واحد کرمانشاه
 39 طریق تماس تلفنیاز 

 بازاریابی-دکتری مدیریت بازرگانی 10
ت علمی دانشگاه رازی هیا

 کرمانشاه
از طریق تماس صوتی واتس 

 آپ
66 

 قهیدق 463 .باشدیم قهیدق 51ها مصاحبه زمانمدتمیانگین 
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 ای و در بعد دیگربعد توسعه یک در حاضری پژوهش ریگجهت

 متغیرهای با افزاییدنبال دانش سو بهاست؛ چراکه از یک کاربردی

 ای( است و از سوی دیگر یکی از اهداف این پژوهشجدید )توسعه

افزایش قدرت نرم جمهوری  برای کاربردی هایپیشنهاد ارائه
گیری از دانش هرهاز بازاریابی سیاسی و ب با استفادهاسالمی ایران 

متولی  ها و مراکزسازمانموجود در این حوزه برای ارائه راهکار به 
این موضوع در کشور است )کاربردی( که در قسمت نتایج، 

ونت اقتصادی این معا پیشنهاداتی کاربردی برای وزارت امور خارجه،
 های محوری اعم از هالل احمر ارائه شده است.دستگاه و سازمان

های داده است: آمده دستبهی این پژوهش از دو منبع هاداده
های ثانویه از نیمه ساختارمند و داده های عمیق واولیه از مصاحبه

ین منظر . از امنتشرشدهها، مقاالت، اسناد، مدارک و تجربیات کتاب
ای هکتابخان -های میدانیتوان در زمره پژوهشپژوهش حاضر را می

 نیز به شمار آورد.
 

 پژوهش یهاافتهیها و داده لیتحل
ی هاگزارش لیو تکمکاغذ  روی هابحث یساز ادهیپ پس از
 مفاهیم استخراج ،هاداده خط به خط با خواندن ،هامصاحبهحاصل از 

 تینها در که شد انجام هامقوله تشکیل اصلی و جمالت و
 ی سیاسی شناساییابیبازارنرم از منظر  بر قدرت ثروم هایلفهمو

شد: سطح متنی ها در دو سطح اصلی انجام وتحلیل داده تجزیه شدند.
دهی بندی و سازمانو سطح مفهومی. سطح متنی شامل بخش

که سطح مفهومی ها است؛ درحالیهای داده و نگارش یادداشتفایل
 کید دارد.روابط تا لیو تشکشکل دادن  ها ولفهومشامل مرتبط کردن 

 دنبال دارجهت نوع از کیفی محتوای تحلیل رویکرد پژوهش این در

 و شده مرور ادبیات به توجه با که صورت این به است، شده
 مدل آمد، دست به یافته ساختار نیمه یهامصاحبه از که ییهامقوله

 ،دارجهت کیفی محتوای تحلیل فرایند در بنابراین .شد طراحی اولیه
 در مصاحبه هر برای پژوهش هدف و موضوع با مرتبط یهامقوله

 به شده و فهرست یاجداگانه ی در جداولاجداگانهردیف  قالب

 متن دقیق بررسی از پس ادامه، در .شد اقدام هاداده کدگذاری
 ،شده یطراح یهاجدول با متناظر ساختاریافته، نیمه یهامصاحبه
 مصاحبه هر برای پژوهش موضوع با مرتبط عبارات و کلمات

 برای است، گفتنی شدند. ترسیم متناظر یهامقوله و شد خالصه

 به ی ثانویههاو دادهشده  مرور ادبیات که در جدیدی یهامقوله

 کدهای شد و تنظیم ردیف مرتبط در جداول بود، شده یااشاره هاآن

 شد. دریافت متناظر
های عمیق پاسخ بررسی هفت سوالی که با استفاده از مصاحبه با

های ثانویه مختلف، همین طور بهره گیری از دادهند و اداده شده
ابزارهای قدرت  االت پژوهش، ابزارهای بازاریابی سیاسی،براساس سو

همین طور موارد مشترک میان این دو  نرم جمهوری اسالمی ایران و
ناسایی شدند که با استفاده از آنها متغیر اصلی در پژوهش حاضر ش

   تحلیلی استخراج شدند. های اصلی جهت رسیدن به مدلمولفه

 
 ها در فاز کیفیی کلی مفاهیم و مقولهبندجمع :5نگاره 

 هاگروه هامقوله مفاهیم

 های ناروامواجهه با کلیشه سازی

 وجهه ملی

الملل در جهت افزایش ی سیاسی بینابیاز بازارگیری ی بهرههاضرورت
 .قدرت نرم

 ی هویتیهاساختی به بخشعمق

 یالمللنیاعتبار بتقویت 

 جذب نخبگان
 

 قدرت فرهنگی واقتصادی
 خارجی گذارهیو سرماجذب گردشگر 

 شکوفایی اقتصادی

 یزنچانهافزایش قدرت 

 سازی متقاعد
 المللنیب در عرصهافزایش رقابت 

 مین امنیتتا

 موقعیت استراتژیک خاورمیانه

 دیپلماسی عمومی، فرهنگی، ورزشی، رویداد، ارتباطی و ...

 دیپلماسی
الملل در جهت افزایش از بازاریابی سیاسی بین مورداستفادههای تکنیک

 .قدرت نرم

 تبلیغات

 یگریالب

 یالمللنیبارتقای نقش فعال در مناسبات 

 ی اجتماعیهاشبکهظرفیت 
 ایقدرت رسانه

 ثیرگذاری تاهارسانهظرفیت 
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 هاگروه هامقوله مفاهیم
 ی منسجمارسانهاقدامات 

 نفعیذ و افراد هاگروه

 نفوذ مرجعیت شیعه

 بشردوستانهاقدامات  قدرت ایدئولوژیکی

 ی ملیبرند ساز

 دانشجویان خارجی تیاز ظرفی ریگبهره
 قدرت فرهنگی

 

 گذارانهیو سرمای از ظرفیت مهاجرین ریگبهره

 هاتیاولوکردن  و مشخصهای بازار با تدوین برنامه پژوهش
 قدرت اقتصادی

 محصوالت صادراتی

 قدرت نظام مدیریتی هابحران تیریدر مدنظام مدیریتی کشور 

 ملی نفسعتمادبها

 هویت ملی

 .بُعد نیترشاخصالملل و ابعاد بازاریابی سیاسی بین

 قدرت ملی

 منافع ملی

 ملی یبرند ساز

 خلق برند سیاسی

 ی خاصهایژگیو اساسبری ساز برجسته

 یافکار عموممدیریت 

 اقناع عمومی

 المللنیبروابط 

 تبلیغات

 یو رسمدیپلماسی عمومی 

 مدیریت انتظارات

 فقر تئوریک کمبود دانش بومی

 .الملل جمهوری اسالمی ایرانهای بازاریابی سیاسی بینمحدودیت

 کیاستراتژ خال هایو استراتژ هابرنامهعدم انسجام 

ی اعتقادی، باوری و ایدئولوژیک در جهت مقابله هاتیمحدود
 ی فنون غیراخالقی بازاریابیریکارگبهبا 

 یارسانهرویکرد مستقل  فردمنحصربهایدئولوژی 

و ایدئولوژی متفاوت جمهوری اسالمی ایران با نظام سلطه 
 استکبار

 ی اعتباراتیهاتیمحدود
 ی مالیهاچالش

 یابودجهی هاتیمحدود

 ییزداتنشگفتمان  خصومت از دوربهمشخص و  هدف بایی گرا واقعگفتمان 

ی سیاسی ابیاز بازاراستفاده  در جهتسیاست خارجی  ثر درهای موگفتمان
 .المللبین

های ناروا به جمهوری سازی کلیشه سازی برطرفگفتمان 
 اسالمی ایران

 گفتمان تعادلی

حل  بر سر و مذاکرهگرفتن مشکالت  در نظرگفتمان بنیادی با 
 هاآن

گفتمان مخاطب محور با 
 مالحظات اقتصادی

ی هویتی نظام هاافتیرهمتناسب با  و موزونگفتمان جامع 
 ایدئولوژیکی گفتمان جمهوری اسالمی ایران

 و استقاللگفتمان استکبارستیزی 

 ی کشورو تمدنجایگاه تاریخی 

 موقعیت هویتی

در الملل گیری از بازاریابی سیاسی بینجایگاه فعلی کنونی کشور در بهره
 .تقویت قدرت نرم جهت

 ی کشورهنر جایگاه فرهنگی و

 جایگاه برند جمهوری اسالمی ایران

 ی سیاسی کشور در نظر مردم دنیاهاتیشخصجایگاه 

 یالمللنیبوجهه 

 ی مذهبی کشور در نظر مردم دنیاهاتیشخصجایگاه 

 نسبت به مردم ما کشورهااحساس مردم سایر 

موقعیت جذب گردشگران، مهاجرین و دانشجویان خارجی به 
 داخل کشور
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 هاگروه هامقوله مفاهیم
 جایگاه محصوالت صادراتی کشور

 موقعیت اقتصادی
 ی کشورکیو استراتژی زیر برنامهجایگاه نظام 

 

 

 :رتبه بندی گروه ها6نگاره 

 گروه میانگین رتبه

 المللی سیاسی بینابیاز بازارگیری ی بهرههاضرورت 4.64

 المللاز بازاریابی سیاسی بین مورداستفادههای تکنیک 5.99

 بُعد نیترشاخصالملل و ابعاد بازاریابی سیاسی بین 4.11

 اسالمی ایرانالملل جمهوری های بازاریابی سیاسی بینمحدودیت 2.02

 المللی سیاسی بینابیاز بازاراستفاده  در جهتثر درسیاست خارجی گفتمان مو 1.89

 کاربست قدرت نرم جمهوری اسالمی ایراندر الملل گیری از بازاریابی سیاسی بینجایگاه فعلی کنونی کشور در بهره 2.35

ها پرداخته شد. همانطور که قابل در نهایت به رتبه بندی گروه
الملل از بازاریابی سیاسی بین استفاده موردهای تکنیک مشاهده است،

 را دارد. 5.99باالترین رتبه با مقدار 

 
 بارویکرد کاربست قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران المللنیبتحلیلی بازاریابی سیاسی  مدل :1شکل 

 
 منبع: نگارندگان

 

 نتیجه گیری 
های زیر پیش روی بازاریابی اول پژوهش، چالش المطابق با سو

 المی ایران وجود داردکهسیاسی در کاربست قدرت نرم جمهوری اس
ها پرداخته نشده نجام گرفته در این زمینه به چالشهای ادر پژوهش

نظر گرفتن  عملی برای هر چالش با در است و نتایج کاربردی و

 دستگاه متولی آن بیان شده است:
الملل در استفاده از بازاریابی سیاسی بین ضرورتبه با توجه-1

دارد  ضرورت ،شده اشارهجهت افزایش قدرت نرم که در نتایج به آن 
 بهرهخارجی از این حوزه  گذارانهیو سرماتا برای جذب گردشگر 

کمبود دانش بومی در این زمینه  هاتیاز محدودی کی ی شود،بردار
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سه دهه  حدودای با توجه به عمر کم بازاریابی سیاسی که عنی .است
اشراف بر یی در این حوزه به دلیل هاپژوهشکه  طلبدیم ،باشدیم

 یبومموارد  نیو اژرف و ماهیت این حوزه بسیار مهم انجام گیرد 
ایدئولوژی متمایز جمهوری اسالمی  اساسبری شود تا بتواند ساز

و موازین شرعی  اساسبر وایران که متمایز با نظام سلطه است 
 ی،باز استیسی اعم از راخالقیغی هرگونه تکنیک ریکارگبهی اخالق
حول آن  و کنکاشمسئله  نیا ،کندیمرا نهی  رهیغ وی بیفر عوام

 اهمیت بسزایی دارد.
ی هاشبکه از ظرفیت و استفادهی منسجم ارسانهاقدامات -2

 .شودیماجتماعی تکنیکی دیگر است که باعث افزایش قدرت نرم 
و  اندشدهی مجازی جزئی از زندگی مردم هارسانهبپذیریم که  دیبا

حوزه  نیدر ا دیبا .کندیمی جدی را وارد هابیآساز این حوزه  غفلت
انجام گیرد  سنجی و اولویتتدوین  کیو استراتژی منسجم هابرنامه

سازی در سطح  میو تصمی ریگ میتصمها مالک تا این پژوهش
ی متولی را وادار به استفاده از این هاو دستگاهشود کالن ملی 

رچوب ظرفیت شناسی هایی در چااگر پژوهش لذا ها نماید.پژوهش
 استفادهی مجازی و کاربردهاق ی سالئبند تیاولو ی،ارسانه

و ی دسترسی هاروش ی فضای مجازی،هاتیمحدود ،کنندگان
 اثر امنش تواندیم ،ی هر رسانه مجازی انجام گیردهاتیقابلیی شناسا
 باشد.

محصوالت صادراتی تکنیکی دیگر از بازاریابی سیاسی -3
قرار گیرد موجب  توجه موردالملل است که اگر به نحو احسن بین

ی همان عنی؛ ابدییمقدرت نرم افزایش  تبعو به شودیمشکوفایی 
داری و بازاربازارشناسی  از نوع هاپژوهش مسیری که چین رفته است.

که  ن بسیار ارزشمند است چراجمهوری اسالمی ایرا و مخاطبان
شناسی  بازار و اگرپارادایم بازار در بازاریابی بسیار حائز اهمیت است 

و ی انجام نگیرد فروش محصول با چالش روبرو شده درستبه
 اگر در گام اول لذا .شوندینمی شناسایی خوببه انیمشتر

هایی با محوریت شناسایی مخاطبان جمهوری اسالمی ایران پژوهش
نفوذ آن ترسیم شود محدوده جغرافیایی جهت صادرات شکل  و دامنه

گام دوم محصوالت  در .کندیمکه مکان بازار را مشخص  ردیگیم
و ق سالئ اگر بازار روانه شوند. و بهی شوند سنج ازینهستند که باید 

ثری فروش مو توانیم آنگاهی سنجیده شود خوببهبازار  ازیو ن خواست
 سطح ،نژاد ذائقه، لیاز قبن گام باید با توجه به مسائلی داشت لذا در ای

ی شود تا بند میتقس نظر موردبازار  ی و...افتگی توسعه سطح درآمد،
پژوهش حول  البته شود. و ارسالکاال تولید  هر بازارنیاز  اساسبر

محور کلیه محصوالت صادراتی جمهوری اسالمی ایران اعم از خام 
و است  توجه موردنیز بسیار  رهیو غی دستعیصنا و فروش هایفروش

راتی ی محصوالت صادبند و طبقهدر مسیر تفکیک  هاییپژوهش اگر
بسیار خوبی  راهگشای تواندیم ،گیردجمهوری اسالمی ایران انجام 

 و اقتصادچین این مورد را شناسایی  کهیطوربه در صادرات باشد.

خود  ،جارت جهانی اقتصادداخلی خود را دگرگون وهم سو با سازمان ت
 تیعضوپس از چند سال  و اکنونقوانین بازنگری کرد  و دررا تنظیم 

در  آساغولتاکنون( در سازمان تجارت جهانی از اقتصادهای  2001)
مورد موجب تقویت قدرت نرم آن  نیو همرود جهان به شمار می
 .کندیماکنون ژاپن در این مسیر حرکت شده است که هم

 هااولویت نییو تع هایاستراتژهای بازار جهت تدوین پژوهش-4
ی قبل هاپاراگرافکه در  طورهمان از ارکان اساسی بازاریابی است.

در  یها و استراتژکه در کشور عدم انسجام برنامه چون کردم اشاره
هایی در این زمینه پژوهش وجود دارد اگر یاسیس یابیبازار نیتدو

. استراتژی که بیان کند کجا کندیمه راه را ترسیم نقش ،صورت گیرد
 اگر ابزاری نیاز داریم و هدف مقصود نهایی کجاست؟ چه هستیم؟

 میتوانیم ،های پیش رو بیابیمال را در پژوهشپاسخ به این سه سو
های مهم شامل سه قسمت پژوهش نیا نقشه راه را تعیین کنیم.

که پس از ی اینعنی؛ ستا هاتیاولو نییو تعاستراتژی  نیتدو بازار،
جهت ترتیب بندی  هایازسنجینی میدانی و عملیاتی باید هایبررس

 خال حالیایعل بازارها جهت شروع مذاکرات انجام شود.
فزونی  هاآنبه  ازیو ن خوردیمبه چشم  وفوربهی نیچننیاهای پژوهش

 طوحدر سی که انهیزمبرنامه استراتژیک در هر  کی یافته است.
آن مهاتمیر محمد  نمونه .شودیمموجب تعالی  ،مختلف تدوین شود

 اکنونو همکرد  نیو تدومالزی را طراحی  کیاستراتژاست که برنامه 
 مندبهرهکشور مالزی پس از گذشت چندین سال از وجود این نعمت 

یک  عنوانبهرا  المللنیببازاریابی سیاسی  برنامهنیز  نیچ .شودیم
پیشرفت برای ساخت تصویر چین  در حالجریان  کیو سیگنال کار 

 .کندیماجرا  نحو احسن و به رفتهیپذچین به جهان  و الحاق

در خصوص تبلیغات همین نکته بس که یک کاالی مرغوب -5
جمهوری اسالمی ایران در  اگر شود.با یک تبلیغ معیوب نابود می

 صورتبهعراق تبلیغات را  ی همسایه نظیرکشورهابحث صادرات به 
و  و خواستی جمعیت شناختی هایژگیو اساسبر و اوردیدربکمپین 

ی فزونی ریگچشم طوربه کند صادراتبازار هدف خود تبلیغ  قئعال
و خدمات پس از فروش  و تااز انتخاب اسم شروع  غاتیتبل .ابدییم

هدف  و بازارمشتریان  وفادار کردنرضایت سازی و  و تا آن از بعد
و ی الموت معدن آببارز، انتخاب اسم  نمونه .ابدییمخود ادامه 

بود که به دلیل معنای عربی  فارسجیخلدر کشورهای حوزه  صادرات
 خورد. و شکستمرگ مورد اقبال جامعه عرب قرار نگرفت  نام باآن 
آمریکا از نمادهایی هم چون  متحدهاالتیامل دارد که جای تا البته

ی خوببهو گوگل  اپل ،کروسافتیما ،کوکاکوال ،دونالد مک هالیوود،
برتری فرهنگ آمریکایی  و کندیمجهت ترویج فرهنگ خود تبلیغ 

که  دهدیموجهانی شدن را با آمریکایی بودن رواج  دهدیمرا رواج 
که به  پنداردیم انگارانه سادهالبته جوزف نای این موضوع را بسیار 

 کرد.ی پیاده راحتبهتوان 
سیاست خارجی موارد مهمی  ثر دربرحسب انتخاب گفتمان مو-6
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ساخته بودن  باید توجه کرد که خود در ابتدا باید مدنظر قرار گیرد.
در این  طورهمین سیاست خارجی است. ثر درالزمه یک گفتمان مو

ی خود را متناسب با رقبا تنظیم کنیم یعنی هاتیقابلراستا باید 
رقابتی را حفظ  تیو مزنسبی  تیمز فاش نکنیم، ادر ابتدرا  زیچهمه

 و درروی توانمندی گفتمان را انتخاب کنیم  و از اقتدار و باکنیم 
پیشرفت جبهه  با گفتمان گدایی نکنیم. و انتخابسیاست خارجی 

و ی بیداری اسالمی ریگ و شکلاخیر  دهه 4انقالب اسالمی در 
در نظر گرفتن اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی  طورنیهم

 ،باشدیمره( ) ینیخمامام  اناتیو ب سنت قرآن، کهآن او منشایران 
و به تقابل ایران  با توجهثر و ابعاد آن در واکاوی گفتمان مو پژوهش

 مورد در حفظ استقالل، نیا سلطه بسیار حائز اهمیت است. نظام
رمانی انقالب به دنیا در جهت انقالب تصویر آ و ارائهانقالب  صدور

نیز  این خال لذا است. توجه مورد اری( بسعجموعود )جهانی حضرت 
 مشهود است. کداوم

ارهای زیر دوم وسوم پژوهش، راهکالمطابق با سو

های پیش روی بازاریابی به جهت مقابله با چالش

سیاسی در کاربست قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران 

عملی  ها با تفسیر کاربردی وتبدیل تهدیدها به فرصت و

های متولی امر سازمان ها ومشخص نمودن دستگاه و

ارائه می گردد که باتوجه به پیشینه پژوهش این موارد 

در هیچ پژوهشی تا به حال ارائه نگردیده و نوآوری این 

 بود: پژوهش بیش از پیش مشهود خواهد
گیری از بازاریابی مهم در بهرههای بسیار یکی از تکنیک-1

 الملل استفاده از انواع دیپلماسی اعم از دیپلماسی رویداد،سیاسی بین
ی دیپلماسی متول عمومی است. ی ورسم ی،ارتباط ی،ورزش ی،فرهنگ

 هیپا بلندهای محوری و هیات طوربهدر کشور وزارت امور خارجه 
 واقعالمللی با ی بینیزدا تنشبا توجه به گفتمان  لذا منتخب هستند.

در مسیر  تواندیمی اسالمی ایران جمهور مشخص، و هدفیی گرا
 افتیدر یی اقتصادی اعم از افزایش تولید ناخالص ملی،و شکوفارشد 

المللی و افزایش صادرات و... از این نوع گفتمان استفاده اعتبارات بین
قانون  اساسبری کلی هاچارچوبکند ولی همواره خطوط قرمز و 

قرار دهد  مدنظری( را العال)مدظله یرهبرمقام معظم  اتیو منو یاساس
 عدول نکند. هاآن و از

جمهوری اسالمی ایران با اقدامات داوطلبانه در سراسر دنیا -2
و افزایش دهد  خود راوجهه ملی  تواندیمالمللی در مناسبات بین

ا علیه خود را ی ناروهاشهیکلتعادلی در جهت برطرف سازی  گفتمان
انجام ی که کوبا چندین سال است که در حال کار به حداقل برساند.

داوطلبانه در نقاط مختلف  اتیعملپزشکان خود در  و بااست  آن
در کار  نیا .کندیموجهه ملی کسب و و آبرو  کندیمجهان شرکت 

 ادیبن برکت، ادیبن ره(،) ینیخمامداد امام  تهیکم ،احمرهالل تیمحور

 و عامبی طرفانه  ی عمل کند وخوببه تواندیممراکز  گریو دعلوی 
 های داوطلبانه بپردازد.پسندانه به کمک

ی از نفوذ مرجعیت شیعه که آیت سیستانی ریگ بهرهدر باب -3
ثیر بسزایی سرنوشت عراق تا و دردر نجف اشرف مرکزیت را دارد 

امعه عرب نظر شیعه ج ونیلیم 100همین نکته بس که حدود . دارد
در بحث  کهیمادام رندیپذیمی ایشان را و فتواایشان را قبول داشته 

جهاد نیروها در جبهه مقاومت  و موجبداعش فتواهای مهمی داده 
 اهلل تیآی با کیو نزدی اسالمی ایران رابطه خوب جمهور شدند.

ت امور خارجه ایران و هیا وزارت آن را حفظ کند. دیو باسیستانی دارد 
ی ارتباط خود را در قالب دیدارهای ادوره صورتبهباید  هیپا بلندهای 

 منطقهی کامل هالل شیعی در ریگشکلحفظ تا در  شانیبا امستمر 
تعدادی معتقد هستند که این هالل  البته سزایی داشته باشند.ه نقش ب

است  پرواضح به ماه شیعی است. لیو تبدشیعی در حال گسترش 
زد است  زبان عربسیستانی در جامعه تشیع جهان  هللاتیآکه نفوذ 
 .کندیمقدرت نرم را تقویت  بلندمدتاین رابطه در  و حفظ

تمدنی جمهوری  -با توجه به جایگاه ویژه فرهنگی و تاریخی-4
 صرف شود. وقت آن و ارائهی گذارارزشاسالمی ایران باید برای 

 ارزش به مخاطبان خود است. و ارائهغایت بازاریابی خلق  چراکه
ی کالن برای تبدیل دانش یوگا به گذار هیسرماهند  کهیمادام

 بای اسالمی جمهور هند کرده است؛ و تمدنکاالیی معرف فرهنگ 
 هیسرماپشتوانه تاریخی در این زمینه باید تالش کند تا با  همهنیا

 ارائه ارزش کند. الخصوص یو علی مطلوب خلق ارزش گذار
سسات ی در موگذار هیسرماکه چین نیز  دهدیمنشان  العاتمط

ی کنفوسیوسی در نقاط مختلف جهان را برای و آموزشمطالعاتی 
 مل دارد.چین انجام داده است که جای بسی تااشاعه فرهنگ کهن 

الزم به ذکر است جامعه المصطفی نیز در جهت اشاعه فرهنگ  البته
تربیت مبلغان  و درعمل کند  اندتویمالگو اسالم سیاسی بسیار خوب 

است  ذکر انیشا زبده خدمت بزرگی در جهت ارائه ارزش انجام بدهد.
 است. گرفتهشیدر پرا  و تازهکه کره جنوبی در این راستا روشی نوین 

ی موفق با نمادها هاآنبرای نمایش تاریخ کهن خود از امتزاج  هاآن
که این مورد تاکنون موفق بوده است  اندکردهتکنولوژیکی خود اقدام 

ی مطلوب از کره جنوبی را به دنیا نشان داده است که در ریو تصو
تاریخ کهن کره جنوبی نیز تا حدودی  روز بای تکنولوژکنار استفاده از 

 آشنایی پیدا کنند.

قدرت نرم وابستگی متقابلی به  نظران صاحببه عقیده اکثر -5
سیاست خارجی مناسب قدرت نرم  توان باب دیبا سیاست خارجی دارد.

آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در  متحده االتیا را افزایش داد.
پس از جنگ  طورنیهم ی عمل کرد.خوببهبازسازی آلمان و ژاپن 

آمریکا  ریتصو ی،و شمالآفریقای جنوبی  وستنیو پویتنام در بازسازی 
ی اسالمی ایران ورجمه در جنوب شرقی آسیا بهبود یافت. جیتدربه

ی و کشورها ونزوئال ،لبنان ،هیسور در بازسازی عراق، قراردادبا انعقاد 
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 عالوه بر مدیریت بحران و اندشدهخود که دچار بحران  مانیپهم
مان منافع زیادی توا تواندیمی نیچننیایی با مواجه با مشکالت آشنا

 ازهم  و هستندثر اقتصادی مو لحاظ ازباهم به دست آورد که هم 
حضور عمرانی ایران در بازسازی و  مثالعنوانبه ی.کیاستراتژ لحاظ

 رخ آنجادر  رایاخبه بازسازی بندر بیروت در انفجاری که  کمک ای
ی زیادی را در منطقه اشرفیه نابود کرده است هاو ساختماناست  داده
که  گونههمان بسزایی دارد. ریثاو تثر است بسیار مو بلندمدتدر 

 و بلندپیداست در به بار نشستن قدرت نرم باید صبر طوالنی داشت 
 ی کرد.زیر برنامه مدت

ی تقویت قدرت نرم از منظر بازاریابی سیاسی هاراهیکی از -6
 و درمنافع ملی  در جهتی گریالب ی است.گریالب المللنیب

ی استراتژی ریکارگبهدر این راستا  که المللیی بینهاسازمان
ی که کار المللی حائز اهمیت است.ی بیناسیو سرتباطات فرهنگی ا

همسایه  کشور 21صلح با  نیچ چین در آن بسیار موفق بوده است.
المللی را تنها و حل هرگونه اختالف بین داد قرارخود را در دستور کار 
المللی مانند سازمان ملل متحد ی بینهاسازماناز طریق مکانیسم 

ی اعم از اتحادیه اروپا امنطقهموفقی با جوامع  رابطه و کندیمدنبال 
گرایی عالوه بر قدرت  چندجانبه نیهم آفریقا دارد. هیو اتحاد

 است. زده رقمنرم باالیی را برای چین  قدرت اقتصادی،
 های بهرهالمللی از دیگر تکنیکنقش فعال در مناسبات بین-7

لفه قدرت نرم جمهوری وبازاریابی سیاسی در جهت افزایش مگیری از 
 ی آسیایی،هایباز المپیک، رینظیی دادهایرو اسالمی ایران است.

و المللی گوناگون همه بین و مجامع هاکنفرانس ی جهانی،هایباز
 نیو کمترالمللی جمهوری اسالمی ایران هستند محل مانور بین همه

راه اگر این حضور هم حال ثر است.کار یعنی فقط حضور تنها نیز مو
 بساچههمراه باشد  چندجانبهی وگوهاو گفتی گریالب با دیپلماسی،

و ی ساز ریتصو مقوله باشد. و مشکالتبسیاری از مسائل  راهگشای
آن تصویر از موضوعات مهم در بازاریابی  و ارائهی ساخت چگونگ

ی جوانمردانه از اصحنهالملل است حال اگر در مسابقات سیاسی بین
، نمادی جلسات ادر حاشیه مسابقات ی ایو ورزشکاران ایرانی خلق شود 

ی کارخاتمی و یا ناکاریمملی هم چون یوزپلنگ ایرانی و یا قاب 
ی ارسانههدیه به شخصیتی معتبر اهدا شود بازتاب  صورتبهی اشده

 خونو در وهله اول فرهنگ مراودت  که چرافراوانی دارد  رگذاریثات
وهله بعدی خود هدیه زیر  و در خوردیمگرمی ایرانیان به چشم 

 مختلف و گوناگون آن حاکی از جایگاه فرهنگی، و ابعاداست  نیبذره
شناساندن کشور عزیزمان به دنیا  و دری ایران دارد و تمدنی خیتار

به ریاست محترم مجلس  هاروس کهیمادام .میابرداشتهگام مطلوبی 
تصویری از رهبر معظم  قاب 1399 در سالشورای اسالمی ایران 

شدند که مسائل داخلی  مسئلهانقالب اسالمی هدیه دادند گواه این 
ی خوببهدولتمردان ایران را  قئعال دنبال کرده، شدتبهایران را 

را ی بومی خودشان این تصویر باکارها هاآنفراخور  و به شناسندیم

 کشورهای نسبت به سایر وبخ وکه اطالعات دقیق  دهندیمارائه 
 .دارند خود مانانیپهم الخصوصیعل

معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه ضعیف عمل کرده است -8
اقتصادی  بکوشد رونقو اگر از دیپلماسی در جهت افزایش صادرات 

 منسجمی زیر و برنامهشناسایی بازار هدف  با .آوردیمرا به ارمغان 
و  معدن در کنار وزارت صنعت، هاتیاولوبا در نظر گرفتن  آن یبرا

 ی بزرگی را به بار بیاورد.هاتیموفق تواندیم تجارت

 

باتشکر ازهمه افرادی که وقت گرانبهای  تشکر وقدردانی:

با سعه صدر به سواالت مصاحبه  خود را دراختیار ما قراردادند و
 رسیدن به نتایجی بهتر رهنمون کردند.را در  ما پاسخ گفتند و

این پژوهش نیاز به تایید : ، تعارض منافعتاییدیه اخالقی

 حیوانات وکمیته اخالق پزشکی نداشت. کمیته اخالق کار با

باتوجه به  :هاو منابع مالی/ حمایت سهم نویسندگان

سهم نویسندگان  استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد،
 باشد.به ترتیب می ده در ابتدای مقاله والویت اعالم شبراساس 
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