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 مقدمه

دانشتنندان عوتو    . هایی شده است   پردازی جامعه بحث و نظریه یکردن اعضا برای یکدل دیرباز از

زاده،  هرمزی) هاس  یک مو ، اتحاد و انسجا  موی آن یترین عامل بقا که مهم اند اجتناعی دریافته

مترو  و  ) «نیاز رشد، توسعه و برقراری نظم اجتنتاعی است    در واقع انسجا  پیش»(. 2، ص7831

ای اس  که بر اساس آن  قانون اساسی کشور حاوی گزاره» ،از سوی دیگر(. 2، ص7831غبانیان، با

مرد  در تعیین سرنوش  سیاستی و اجتنتاعی، در    ۀالز  اس  هنۀ امکانا  به منظور مشارک  عام

 در شتراییی کته روابتف افتراد عنتدتا      (. 2، ص7832فترد،   اعتنتادی ) «حدود قتانون فتراهم شتود   

عنل هر یک از افراد متناسب با هنجارهتا   ةکنند تواند تضنین آنچه می  ،مند اس یافته و نظا  سازمان

، 7832فترد،   اعتنتادی ) ها وجتود دارد  میان آن های کوی نظا  باشد، اعتناد متقابوی اس  که و ارزش

مشارک  کارگیری ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی در کنار افزایش  هکه بتوان با ب در صورتی(. 8ص

سیاسی، اعتناد مرد  به حکوم  را نیز افتزایش داد، شتاید بتتوان بتا دو ابتزار قدرتننتد مشتارک         

سیاسی باال و اعتناد مرد  به مسئوالن کشور، که در اختیار حکوم  خواهتد بتود، انستجا  موتی را     

ن رو، در از ایت  .چنددستگی خواهد بود بع کشور، حداقل هزینۀرف  منا وگرنه هدر کرد،ازپیش  بیش

کارگیری ابزارهای مدرن بازاریتابی سیاستی بتا مشتارک  سیاستی و اعتنتاد        هن ببی ۀاین مقاله رابی

ابزارهتایی بته مستئوالن     پیشتنهاد بین این دو عامل با انسجا  موی را با هدف  ۀرابی ،سپس ،عنومی

گیتری   با بهره توان جه  افزایش انسجا  موی، سنجیده و به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا می

از ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی و تکیه بر دو عامل مشارک  سیاسی و اعتناد عنومی، انستجا   

ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی، مشارک  سیاسی، اعتناد سیاستی و   ،موی را افزایش داد؟ در ادامه

در . متون خواهتد شتد   ها آز فرضیهمدل مفهومی،  ترسیمو پس از  شود داده می انسجا  موی توضیح

 .شود و پیشنهادها میرح میگیری  نهای  نیز بحث و نتیجه

 بازاریابی سیاسی

رای آن بت  ۀریشت توان گف  که  می تعریف کنیم،هنر متقاعدکردن  ،اگر بازاریابی سیاسی را در عنل»
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عنتوان  بازاریتابی سیاستی بته    . (Savigny, 2009, p.4) «گردد میازارسیو بهای  بار به اندیشه نخستین

 ابتزاری  و آن( Ediraras et al., 2013, p.3)  است  یافتته تدریج چارچوب ختود را   ی عونی بها رشته

 نفعتان  ذی و دهنتدگان  یأر بتا  بوندمتد   روابتف  ایجتاد  برای را سیاسی احزاب های تالش اس  که

 یدر ایتن زمینته تعریفت    هتاگز و دان  (.Henenberg & oshaughnessy, 2007, p.3) کنتد  متی  تسهیل

ای از  بازاریابی سیاسی مجنوعته »ها بر این باورند که  آن. اند میرح کردهاز بازاریابی سیاسی  تر جامع

ستازمان و  ارتباطتا  ستودمند    کته  است  دهنتدگان   یأر هارزش بت  ۀو ارائت های ایجاد رابیه فرایند

 (.Hughes & Dann, 2006, p.189) «کند  را مدیری  مینفعان  ذی

 یابی سیاسیابزارهای مدرن بازار

 بودن ابزارهتا در ایتن پتشوهش    منظور از مدرن بایدپیش از معرفی ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی 

در  انتد یتا صترفا     هتای روز بهتره گرفتته    در پشوهش حاضر، ابزارهایی که از فناوری. دشو مشخص

توضیح هر یک از این  ادامهکه در  اند ، مدرن توقی شدهاند شده  کار گرفته بههای اخیر در کشور  سال

 .اس  بیان شدهابزارها 

خصوص اینترنت    های فناوری اطالعا  و ب های شبکهکارگیری زیرساخ  هب: ای تبویغا  شبکه»

: هتای ستاختگی   نظرسنجی .حزبی طور ارتباطا  درون دهندگان و هنین یأبرای برقراری ارتباط با ر

 اطالعا  نادرس  و اعالن عنومی آن با هتدف های غیرعونی برای گردآوری  استفاده از پرسشنامه

 .شتده  های متالی بترای رفتع مشتکل ستاختگی میترح       آوری کنک برقراری ارتباط با عنو  یا جنع

با استفاده از  عندتا  های تصویرسازی و کار روی تصاویر، استفاده از تاکتیک: تصویرسازی ویدئویی

: منتارره  (.3، ص7831 ،زاده عباسعویخیری و )« طراحی گرافیکی و انینیشنی ۀافزارهای پیشرفت نر 

دادن آرا و  دنبتال برتتری  ه ختود بت   دالیل ۀگفتگویی دوطرفه که هر یک از طرفین با استدالل و ارائ

کته   آنچته هتر  »: ستازی  نناد. شود ، تعریف میندا های رقیب های خود نسب  به آرا و اندیشهاندیشه

، 7837د، فتر  دانتایی ) «وعی مفهو  یا معنای گسترده باشتد تجوی نوعی پیوند آگاهانه یا ناآگاهانه با ن

مدل در  نیبا توجه به ا این ابزارها،مربوط به مراحل و روش ساخ  ابزار سنجش  جینتا (.232ص

 .شده اس  بیان یبعد یها بخش
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 سیاسی مشارکت

های  مشی خفتوان میزان آگاهی و تنایل مرد  جه  دخال  و اثرگذاری بر  مشارک  سیاسی را می

 جنعتی تعریتف کترد    طتور  امور عنومی و تعیین سرنوش  خود و کشتور ختود بته    ةعنومی، ادار

تواند به صور   مشارک  سیاسی اشکال مختوفی دارد و می (.253، ص7833، و هنکاران منوریان)

مشتارک  سیاستی از   . در این پشوهش بیشتر مشارک  سیاسی مد نظر است   .مدنی و سیاسی باشد

نتا  بته    امور عنومی، داشتن فرص  ثبت   ةیان، آزادی در تشکیل اتحادیه، مشارک  در ادارآزادی ب

گترفتن   عهتده  شدن و فرص  به عنوان یک نامزد، داشتن فرص  مبارزا  انتخاباتی، فرص  انتخاب

 (.United Nation, 2005, p.33) گیرد   میأسیوح مختوف حکومتی، نش ةادار

  عمومی اعتماد

 متورد  یتعریفت  فقتدان  ةدهنتد  نشتان  عنتومی،  اعتناد و اعتناد ۀزمین در موجود ریمتون نظ بررسی

 را آن عنومتا   بیتان شتده است     اعتنتاد  از که هایی ریفتع در حال این با. اس  واژه این از اجناع

 نتوعی  را اعتناد توان می واقع، در. دانند می دیگران از جویی منفع  فاقد و صادقانه رفتارهای انتظار

 یتک  در دیگتر،  طترف  انتظار مورد اقدا  مبنای بر تواند می طرف یک که دانس  مثب  نتایج انتظار

 نظتر  پتس (. 25، ص7832 فرد، دانایی)کند  دریاف  اس  اطنینان عد  آن اصوی ۀمشخص که تعامل

 ،استاس  هنتین  بتر  .کنتد  متی  مختدوش  را اعتناد آن، از تخیی که اس  انتظار نوعی اعتناد، اصوی

 دولت   از دارنتد  انتظتار  کته  اس  خاص یاقدامات و رفتارها به نسب  مرد  باور نیز عنومی اعتناد

 دولتتی  هتای  سازمان کارکنان و مقاما  دارند انتظار مرد  شود می میرح عنومی اعتناد وقتی .ببینند

 ةنحتو  از شتناخ   عتد   و اطنینتان  عد  نوعی تعامل این در که ها، آن با تعامل در خود اقداما  با

 نتشاد،  پیتران ) شتود  داده پاستخ  هتا  آن انتظارا  به دارد، وجود دولتی های سازمان در امور دادن انجا 

 .(21، ص7832

 سیاسی و اعتماد عمومیمشارکت  ،بازاریابی سیاسی

کشاندن مرد   های مدعی دموکراسی، حکوم  ویشه ، بهها حکوم روی  امروزه یکی از مسائل پیش
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سیاسی و مردمی بترای   ۀباالبردن میزان مشارک  مرد  جه  داشتن پشتوانی و أهای ر پای صندوق

، کشتورها  هنتۀ بترای   .ختود است    های سیاس  کردن النووی و پیاده بین ۀحضوری مقتدر در عرص

 عبدالته، ) شتود دهندگان با حساسی  پیگیری متی  یأرتعداد  میزان مشارک  در انتخابا  و افزایش

 نجتا، یدر ا .شتود دادن محتدود ننتی   یرأبته   ، صرفا های انتخاباتیفرایندمشارک  در  (.3، ص7833

کارگیری ابزارهای متدرن   هشود این اس  که چگونه با ب که برای بازاریابان سیاسی میرح می الیؤس

از طرفی دیگر، اعتنادی کته بتر   . را افزایش دهند توانند میزان مشارک  سیاسیمیبازاریابی سیاسی 

کنتیم   گتذاری متی   کارهایی درس  سرمایه دادن قوانین منصفانه و انجا  ۀسعروی دولتنردان برای تو

ثابت    (.Andre, 2014, p.2)شتود   امری حیاتی برای دموکراسی و منبع دموکراتیکی مهم توقتی متی  

بتین رهبتران سیاستی و     ۀتترین نیتروی پیونددهنتده جهت  تقویت  رابیت       شده اس  اعتنتاد مهتم  

آن  ةکننتد  پیوندی محکتم بتین برنتد و مصترف     ۀازاریابی، توسعهدف بنیادین ب. دهندگان اس  یأر

 . Ahmed et al., 2011, p.3)) کند بسیار مهم در ساخ  این پیوند ایفا می یاس  و اعتناد نقش

 انسجام ملی

تعهدا  مشترک اجتناعی  ۀداند که در آن افراد جامعه به وسیوانسجا  را موقعیتی می»دانکن میشل 

انستجا  ستاختاری چندبعتدی    »(. Mitchell, 1981, p.180) «انتد  ر پیوند خوردهو فرهنگی به یکدیگ

های مختوف زنتدگی   اول اینکه ارتباطا  اجتناعی را در حوزه: شود اس  و دو قسن  را شامل می

هتا و نیتز نتتایج رفتتاری را      کند و دو  نگترش  گیری می از قبیل سیاسی، فرهنگی و اجتناعی اندازه

انستجا  موتی روابتف مستتحکم و احستاس       (.Dickes & Valentova, 2013, p.3) «دهد پوشش می

ای از اصتول و قواعتد   مسئولی  متقابل و پیوند بین اعضا اس  کته از طریتت توافتت بتر مجنوعته     

، 7832یونسی، ) آید و حاصل آن نیز نظم اجتناعی اس ها به دس  می کردن آن اجتناعی و درونی

 (.8ص

 عمومی و انسجام ملی مشارکت سیاسی، اعتماد

 هتای محوتی   ارگان به دول  مرکزی های ارگان امور از بخشی واگذاری معنای به سیاسی، مشارک 
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 توزیتع  مشارک ، نهایی هدف. اس  موی هنبستگی افزایش مهم های شیوه از تنرکز، عد  شکل به

 راه ستر  از را مشتارک   موانتع  مورتف است    دول ، بنابراین .اس  موی هنبستگی ایجاد و قدر 

 میزان مشارک  چه هر. دارند هم با مستقیم ای رابیه موی هنبستگی میزان و مشارک  میزان. بردارد

 مرحوته،  یک در. بیشتر اس  آن در موی هنبستگی میزان شود می مشخص ،باشد بیشتر نظا  یک در

انسجا   مشارک ، بعد، مرحوۀ و در شود می مشارک  میزان و سیح افزایش موجب موی هنبستگی

تشکیل »کارل دویچ معتقد اس  که (. 78، ص7833زاده،  هرمزی) دهد می افزایش را موی و وحد 

 دول »(. Deutsch, 1994, p.30)« کند یکپارچگی و انسجا  موی را تسهیل می فراینددولتی محبوب، 

 هتای  روهگت  به و اس  اجتناعی انسجا  و موی حادتا محور مرد ، اعتناد مورد و قبول مورد مرکزی

 متورد  که دولتی در مقابل،. بخشد می یگانگی و یکپارچگی غیره، و مذهبی قومی، سیاسی، گوناگون

 «شتود  متی  موتی  انستجا   باعتث تضتعیف   و زنتد  متی  دامن واگرایانه احساس به نیس ، مرد  قبول

تتوان بتر کتاربرد ابزارهتای بازاریتابی سیاستی توستف         می ،از این رو(. 72، ص7833زاده،  هرمزی)

هتا و اختیتارا  ختود، بتر اثربخشتی       ها با توجه به مستئولی   زیرا آن کرد،دولتنردان توجهی ویشه 

نیتز خواهتد    سیاستی  اما اثربخشی ابزارها منوط به متغیری دیگر یعنی اعتناد. ابزارها خواهند افزود

. که بدان اعتناد ندارنتد  در حالی در باور مرد  وارد کرد ی راتوان سخن یا اقدام بود زیرا چگونه می

 اجترای  و دهتد  پترورش  را اجتنتاعی  زنتدگی  ،ودشت  اجتناعی اعتناد ایجاد باعث تواند اعتناد می

 . Andre, 2014, p.1)) کند تر آسان را سیاس  کارآمد

 پژوهش ةپیشین

شده اس  کته   بیانتحقیقا  داخوی و خارجی مرتبف با موضوع  ۀای از پیشین ، خالصه7در جدول 

 .، تشریح خواهد شددر ادامه

 اي از پیشینة تحقیقات داخلی و خارجی خالصه. 1ادامة جدول 

 بیان مختصر پژوهش و نتایج آن نشریه یا مجله محقق عنوان

بررسی عوامل 

تأثیرگذار بر اعتناد 

 سیاسی

 دانش سیاسی (7831)شایگان 

اعتناد به . 7ه اس  که شامل شداین مقاله انواع اعتناد میرح  در

اعتناد به کنشگران . 8اعتناد به نهادهای سیاسی؛ . 2نظا  سیاسی؛ 

در نتیجه، اعتناد سیاسی به عنوان . اعتناد سیاسی کوی. 4سیاسی؛ 
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بخشی از اعتناد و جزء اصوی سرمایۀ اجتناعی، از عوامل مؤثر 

هنچنین، نتایج نشان داد . ا دول  اس هنکاری و مشارک  مرد  ب

بر اساس . بین اعتناد سیاسی و سن رابیۀ مستقیم وجود دارد

دیدگاه ماتیه دوگان و بریتزر اعتناد به نظا  سیاسی، بیشتر از 

های  اعتناد به نهادها و کنشگران سیاسی اس  زیرا وارد بخش

ا شوند و در عنل منکن اس  نتوانند خواس  مرد  ر اجرایی می

 .کند برآورده کنند که این پشوهش دیدگاه ماتیه را تأیید می

عوامل مؤثر بر 

 انسجا  موی

زاده  هرمزی

(7833) 

نامۀ  فصل

 میالعا  بسیج

ترین عوامل مؤثر بر انسجا  موی را میرح کرده اس  این مقاله مهم

که شامل توسعۀ اقتصادی، توسعۀ فرهنگی، توسعۀ آموزشی، 

موی، محبوبی  دول ، مشارک  سیاسی، توسعۀ سیاسی، هوی  

، برابری (ناسیونالیسم)گرایی ، موی(دموکراسی)ساالری  مرد 

نتیجۀ . شهروندان، رضای  سیاسی نخبگان و زبان رسنی اس 

تر تحقیت این اس  که هر چه عوامل مؤثر بر انسجا  موی قوی

تر باشند، هنبستگی و انسجا  موی در آن جامعه بیشتر و نیرومند

طور غیرمستقیم دریاف  شده اس  که با توجه به سابقۀ  س  و بها

توان گف  میزان انسجا  موی در تاریخی وحد  موی در ایران، می

     .کشورمان ایران نسبتا  باالس 

بررسی نگرش 

دانشجویان منیقه 

یازده دانشگاه آزاد 

اسالمی به اتحاد 

موی و انسجا  

 اسالمی

 مرو  و باغبانیان

(7831) 

نامۀ  فصل

 میالعا  موی

در این مقاله دو عامل اصوی برای توجه به اتحاد و انسجا  میرح 

ضرور  موی در . 2ضرور  دینی در جهان اسال ؛ . 7: شده اس 

هنچنین، بیان شده اس  که اعتناد در انسجا  . جامعۀ ایران

اجتناعی نقشی کویدی دارد؛ لذا در فرایند توسعۀ اجتناعی با 

ویشه بین شهروندان با    اعتناد بنیادین بین افراد جامعه بهتقوی

بنابراین، . شوددولتنردان گرایش به انسجا  اجتناعی بیشتر می

هرگاه احساس فاصوۀ ذهنی بین شهروندان با یکدیگر، هنچنین، 

بین شهروندان و مدیران کاهش یابد، انسجا  اجتناعی افزایش 

 .یابد می

بازاریابی سیاسی، 

اهداف،  مفهو ،

 ابزارها

پور  خیری و قوی

 (7837)سنگوجی 

 راهبرد

 

 

بندی  گانۀ بازاریابی سیاسی اولوی  در این مقاله تأثیر ابزارهای ده

-شده و بیان شده اس  که بازاریابی سیاسی فقف به دورة کوتاه

شود، بوکه فعالیتی مستنر و مد  برگزاری انتخابا  محدود ننی
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وقفه ادامه نا  مد  زمان میان دو انتخابا ، بیمداو  اس  که در ت

با توجه به کاهش مشارک  مرد  و عد  تعوت خاطر آنان . یابدمی

در جوامع مختوف، پیشنهاد شده اس  نامزدهای سیاسی ابزارهای 

 .کار گیرند بازاریابی سیاسی منیبت با شرایف جامعه را به

: برند تجاری

اعتناد به یک نامزد 

در عصر 

 اعتنادی بی

Ahmed et al. 

(2011) 

Business and 
Retail 

Management 

Research 

نفره از شهر گوجرا  پاکستان که در آن  ای سی در این مقاله، ننونه

دهندگان  تغییرا  سیاسی زیادی در زمان انتخابا  توسف رأی

دهندگان از  اعتنادی رأی شد، انتخاب شد تا عول بی ایجاد می

ها بررسی شود که بخشی از نتایج نشان داد  ا آنطریت مصاحبه ب

شوند،  دهندگان در انتخاب نامزد تبعیض قائل می برخی رأی

برند و در  های خود انتظارا  را در مرد  باال می نامزدها با وعده

کنند، نامزدها ارتباطا  مردمی ضعیفی  ها را برآورده ننی عنل آن

انتخاب مرد  وجود دارد، های کنی از نامزدها برای  دارند، گزینه

توانند  نامزدها به دلیل تعهداتشان به احزاب حامی خود ننی

های خود را پیاده کنند، شخصی  نامزدها برای برآوردن  خواسته

دهندگان ضعیف اس  و در نهای ، افزایش آگاهی  انتظارا  رأی

ها را  دهندگان نسب  به حقوق خود در عصر اطالعا ، آن رأی

 .سومی بدبین کرده اس  ابا  در این کشور جهاننسب  به انتخ

بازاریابی سیاسی 

در بستر یونان؛ 

گیری بازار  جه 

 وجود دارد؟

Kotzaivazoglou 
(2010) 

International 
Review  on 

Public and 

Nonprofit 

Marketing 

. کند که احزاب یونان تا چه حد بازارمحورند این مقاله، بررسی می

دهد احزاب باید بر تقاضای بوندمد   نتایج این پشوهش نشان می

های  هنچنین، شهروندان به احزابی که به وعده. جامعه تنرکز کنند

دهندگان نسب   کنند و نیز، اگر رأی میکنند، پش   خود عنل ننی

مد  داشته باشند، منکن اس   به سیاس  دیدی کوتاه

های مفیدِ  مد ِ نامزدها را بر سیاس  های احساسیِ کوتاه سیاس 

 .ها ترجیح دهند بوندمد  آن

گیری انسجا   اندازه

با : اجتناعی

 ۀاستفاده از تجرب

بررسی گذش ، 

داوطوبی و 

Fernado et al. 

(2006) 

Social 

Indicators 
Research 

های حاصل از بررسی گذش ، داوطوبی و  در این مقاله دربارة داده

مشارک  موی مرد  کانادا با سه عامل سیاسی، اقتصادی و 

. اجتناعی برای انسجا  موی، تحویل عاموی انجا  گرف  -فرهنگی

عد مشارک  و مشروعی ، در این پشوهش برای عامل سیاس  دو ب

برای عامل اقتصاد دو بعد برابری و ررفی  و برای عامل 

http://link.springer.com/journal/12208
http://link.springer.com/journal/12208
http://link.springer.com/journal/12208
http://link.springer.com/journal/12208
http://link.springer.com/journal/12208
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مشارک  موی 

 کانادامرد  

اجتناعی دو بعد تعوت و شناخ  در نظر گرفته شد و  -فرهنگی

شده جه   های طراحی ها و مدل بودن رویه نتیجه، میووب

. کند گیری انسجا  اجتناعی را تأیید می دادن معیارهای اندازه نشان

ییدی و هم توصیف تحویل عاموی هم تحویل عاموی تأ

کند ولی جداکردن مرز  بودن انسجا  موی را تأیید می چندتوصیفی

تری برای هر  بین ابعاد انتخابی دشوار اس  و نیز ابعاد مونوس

 .عامل نیاز اس 

هوی  موی و 

 اعتناد سیاسی

Berg & Hjerm 

(2010) 

Perspectives 
on European 

Politics and 

Society 

حداقل انسجا  اعضای »شده، یعنی  مقاله فرض غالبِ پذیرفتهاین 

را « جامعه برای وجود نهادهای سیاسی در طول زمان نیاز اس 

کند و این نظر را با بررسی اینکه چگونه قومی یا  آزمون می

بودن هوی  موی جنعی، اعتناد سیاسی در هجده کشور اروپا  مدنی

ها نشان داد هوی  موی  یبررس. کند کند، آزمون می را متأثر می

مدنی قوی تأثیری مثب  بر اعتناد سیاسی دارد در حالی که هوی  

هنچنین، میزان . گذارد موی قومی تأثیری منفی بر اعتناد سیاسی می

طور شایان توجهی با کشور دیگر  اعتناد سیاسی درون هر کشور به

 .متفاو  اس 

 پژوهش های هفرضی

 :ند ازا پشوهش عبار  های هفرضیشده، یادبا توجه به میالب 

 .دهندگان اثر معنادار دارد یأابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی بر مشارک  سیاسی ر: اول ۀفرضی

 .دارد دهندگان اثر معنادار یأابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی بر اعتناد عنومی ر: دو  ۀفرضی

 .دارد اثر معناداردهندگان بر انسجا  موی  یأمشارک  سیاسی ر: سو  ۀفرضی

 .دهندگان بر انسجا  موی اثر معنادار دارد یأاعتناد عنومی ر: چهار  ۀفرضی

 چارچوب نظری پژوهش

از عواموی اس  که در ارتباط  تعدادیمیان  نظریچارچوب نظری الگویی مفهومی، مبتنی بر روابف 
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بررسی ستوابت پشوهشتی   این چارچوب نظری با . اند با مسائل پشوهش بااهنی  تشخیص داده شده

های  شده، ذکر پشوهش بیان های ریفبا توجه به تع. یابد میمنیقی جریان  طوری وه، بهئدر قونرو مس

تأثیرگتذاری ابزارهتای متدرن     ةدادن نحو مسئوه، مدل مفهومی زیر جه  نشان  هگذشته و نیز فرضی

 :شود یم میترسبازاریابی سیاسی بر مشارک  سیاسی، اعتناد عنومی و انسجا  موی 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مدل مفهومی .1شکل 

 روش پژوهش

هتای   هتا از نتوع پتشوهش    گتردآوری داده  ةکاربردی، از حیث نحتو پشوهش حاضر از حیث هدف، 

میالعا  میدانی و از حیث ارتبتاط بتین متغیرهتای پتشوهش از      ۀو از شاخ( غیرآزمایشی)توصیفی 

 ،هتای پینایشتی   ترین مزیت  پتشوهش   ، مهماس روش پشوهش نیز پینایشی . اس  هنبستگینوع 

 (.71، ص7831، رانو هنکا ضیائی)ها اس   قابوی  تعنیم نتایج آن

های  خوابگاه. اس شهر تهران  2 ۀآماری حاضر، شهروندان منیق ۀجامع :جامعه و نمونة آماری

ثیر قترار داده  أتحت  تت   تهران، باف  جنعیتی و اجتناعی این منیقه را کامال  2 ۀدانشجویی در منیق

را  ری پتشوهش حاضتر  آمتا  ۀهای ننون کرده که درصد باالی تحصیل  (7832مرکز آمار ایران، ) اس 

ابزارهای مدرن 

 بازاریابی سیاسی

 ای تبویغا  شبکه

 نظرسنجی ساختگی

 تصویرسازی ویدئویی

 منارره

 ننادسازی

 مشارک  عنومی

 اعتناد عنومی

 انسجا  موی
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کشتور،   7831استاس سرشتناری ستال     جنعی  این منیقه بتر . توان به این موضوع نسب  داد می

دفتر آمار و اطالعا  ) زن بوده اس  773223مرد و  771157شامل ( خانوار 18272)نفر  223331

آماری شامل درصتد بتاالتری از آقایتان است  و      ۀالبته از این حیث ننون .(7837استانداری تهران، 

 تصتادفی گیری به روش  توان دسترسی محدودتر پشوهشگران به بانوان طی ننونه یرا نیز م آندلیل 

 .دانس 

نفتر   834زمانی که حجم جامعه نامحدود باشد، حجتم ننونته    ،ورگان و کرجسیمطبت جدول 

متورد نظتر، تعتداد     ۀر پرسشتنامه در جامعت  پشوهشگران و ریزش بیشت ۀطبت تجرب ،در نتیجه. اس 

روش . شتد  کتار گرفتته   بته پرسشتنامه بترای تحویتل     417 ،در نهای  .بیشتری پرسشنامه پخش شد

شتناختی   تحویل متغیرهتای جنعیت   . ای بوده اس  گیری در این پشوهش، تصادفی چندمرحوه ننونه

( درصتد  2/83)نفتر   758د، متر ( درصتد  3/27)نفر  243دهد که  آماری این پشوهش نشان می ۀننون

 41، (درصد 3/22)نفر  713سال  83تا  81، (درصد 7/53)نفر  288سال  81زن، از لحاظ سن، زیر 

از لحتاظ  . انتد  ستال بتوده   51بتاالی  ( درصتد  2/2)نفتر   25، و (درصتد  3/3)نفتر   85ستال،   43تا 

 787، کارشناستی  (درصد 2/74)نفر  51، کاردانی (درصد 2/73)نفر  18تر  تحصیال ، دیپوم و پایین

 . باشند می( درصد 3/84)نفر  741و تحصیال  باالتر از کارشناسی ( درصد 1/82)نفر 

 ها و روایی و پایایی آن ابزار گردآوری داده

بترای ستنجش ابزارهتای متدرن     . کار گرفته شد ها پرسشنامه به در این پشوهش برای گردآوری داده

ایتن پرسشتنامه   . ستؤالی توستف پشوهشتگران طراحتی شتد      71بازاریابی سیاسی نیز از پرسشتنامۀ  

، ننادستازی  (سه گویته )، منارره (چهار گویه)ای  ابزارهای مدرن را در قالب پنج بعد تبویغا  شبکه

بتا طیتف   ( چهار گویته )های ساختگی  و نظرسنجی( دو گویه)، تصویرسازی ویدئویی (چهار گویه)

غیتر مشتارک  سیاستی از پرسشتنامۀ برگرفتته از      بترای ستنجش مت  . سنجد ای لیکر  می گزینهپنج

ایتن پرسشتنامه دو بعتد تنایتل بته      . کار گرفته شده است   به( 7833)پشوهش منوریان و هنکاران 

. ستنجد  ای لیکر  می گزینه را با طیف پنج( چهار گویه)و اقدا  به مشارک  ( چهار گویه)مشارک  

( 7832)نتشاد   نامتۀ کارشناستی ارشتد پیتران     برای سنجش مقیاس اعتناد عنومی نیز پرسشنامۀ پایان
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و ( چهتار گویته  )، اطنینتان  (گویته  5)کار گرفته شده اس  که سه بعتد صتداق  و درستتکاری     به

در نهای ، برای سنجش متغیر انسجا  موتی نیتز پرسشتنامۀ    . سنجد را می( سه گویه)پذیری   مخاطره

این پرسشتنامه انستجا  موتی را در    . شدکار گرفته  سؤالی که توسف پشوهشگران طراحی شد، به 72

و احستاس هویت  موتی    ( گویه چهار)پرستی  ، میهن(سه گویه)قالب سه بعد وحد  و یکپارچگی 

بترای  . ها، روایی محتوا و روایی سازه بررسی شتد  برای سنجش روایی سؤال. سنجد می( پنج گویه)

گاهی و کارشناستان خبتره   سنجش اعتبار محتوای پرسشنامه نظرهای پشوهشتگران، استتادان دانشت   

. هتا و اصتالحا  الز  روایتی محتتوایی پرسشتنامه تأییتد شتد        بررسی شد و با کسب نظرهای آن

شایان ذکتر  . افزار لیزرل انجا  گرف  سنجش روایی سازه نیز با کنک تحویل عاموی تأییدی و با نر 

رازش مناسبی داشته باشند، های آن ب گیری تأیید شود، باید اوال  شاخص اس  برای اینکه مدل اندازه

دو بته درجتۀ    کم، نسب  کتای  7دو اگر مقدار کای. ثانیا  مقادیر تی ضرایب استاندارد آن معنادار باشد

RMSEA، 8آزادی کتتوچکتر از 
GFIو نیتتز  71/1کتتوچکتر از  2

AGFIو  8
باشتتند،  3/1بزرگتتتر از  4

 -32/7بزرگتر یا از  32/7نیز از  تی مقادیر اگر. توان نتیجه گرف  مدل برازش بسیار مناسبی دارد می

نتایج تحویل عاموی تأییتدی مرتبتۀ   . درصد معنادار خواهند بود 35کوچکتر باشد، در سیح اطنینان 

هتای   بودن پرسشتنامه  گیرد نیز، مناسب سازی معادال  ساختاری انجا  می کارگیری مدل دو  که با به

نتایج تحویتل عتاموی تأییتدی یتا هنتان متدل        5 و 4، 8، 2های  جدول. کند شده را تأیید می طراحی

. محاسبه شتد برای سنجش پایایی متغیرهای پرسشنامه آلفای کرونباخ . دهند گیری را نشان می اندازه

به دس  آمد،  1/1آزمون انتخاب شد که آلفای هنۀ متغیرها بیش از  تایی برای پیش81ای  ابتدا ننونه

درصتد،   31درصد، آلفای اعتناد عنومی  34ریابی سیاسی بدین شرح که آلفای ابزارهای مدرن بازا

 .درصد به دس  آمد 32درصد و آلفای انسجا  موی  18آلفای مشارک  سیاسی 
 

                                                           

1.  2  

2. Root Mean Square Error of Approximation 

3. Goodness of Fit Index 

4. Adjusted Goodness of Fit Index 
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 یاس سنجش ابزارهاي مدرن بازاريابی سیاسی نتايج تحلیل عاملی تأيیدي مق. 2جدول 

 ها سؤال ابعاد شماره
ضریب 

 استاندارد

ضریب 

 معناداری

 82/3 43/1 .اندازی سای  اینترنتی و وبالگ توسف نامزدها و هواداران راه ای شبکهتبویغا   7

 ای تبویغا  شبکه 2
برای تبویغا  و ارتباط با ( ها رو  چ )های گفتگو  استفاده از اتاق

 .جوانان
44/1 21/1 

 35/3 51/1 .های اجتناعی پرمخاطب های تبویغاتی در شبکه انتشار آگهی ای تبویغا  شبکه 8

 24/3 44/1 .های اجتناعی های مکرر تبویغاتی در شبکه ارسال اینیل ای تبویغا  شبکه 4

 22/3 43/1 .های نامزدها از رسانۀ موی پخش منارره منارره 5

 منارره 2
ها در محافل اجتناعی و  برگزاری مناررا  نامزدها و ننایندگان آن

 .ویشه دانشگاهی به
52/1 84/71 

 44/71 52/1 .های اجتناعی های آزاداندیشی در شبکه برگزاری کرسی منارره 1

 73/3 41/1 .کارگیری نناد مثل رنگی خاص توسف نامزدها به ننادسازی 3

 ننادسازی 3
انتقال مفاهیم از طریت ننادها توسف نامزدها و ستادهای انتخاباتی 

 .ها آن
53/1 23/77 

 ننادسازی 71
مانند نناد کوید که نگاه به کل اقشار )فراگیری و جامعی  نناد 

 (.تواند برای هنه راهگشا باشد جامعه دارد و می
52/1 21/71 

 ننادسازی 77
ها  ارتباط و نزدیکی گفتنان و ویشگی نامزدها به ننادهای آن

 (.بودن دیدگاه نامزدها و ننادها هناهنگ)
24/1 25/78 

 24/77 52/1 .از زندگی خصوصی نامزدها پخش مستندهای توویزیونی تصویرسازی ویدئویی 72

 تصویرسازی ویدئویی 78
های سیاسی، اجتناعی،  پخش مستندهای توویزیونی از گرایش

 .اقتصادی و فرهنگی نامزدها
53/1 32/77 

 33/3 45/1 .انتخاباتی توسف مؤسسا  معتبر های پیش نظرسنجی نظرسنجی ساختگی 74

 33/3 45/1 .های فکری در حنای  از نامزدی خاصگیری جریان شکل نظرسنجی ساختگی 75

 نظرسنجی ساختگی 72
های زمانی نزدیک  های ساختگی و در بازه اعال  نتایج نظرسنجی

 .به انتخابا 
82/1 78/2 

 32/5 87/1 .انتخاباتی از طریت هدای  افکار عنومی های پیش نظرسنجی نظرسنجی ساختگی 71

 
2
= 48/212     df = 34    RMSEA =  123/1    GFI =  38/1     AGFI = 33/1  

 7831ها از خیری  و هنکاران،  اقتباس گویه
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 نتايج تحلیل عاملی تأيیدي مقیاس سنجش اعتماد عمومی .3جدول 

 ها سؤال ابعاد شماره
ضریب 

 استاندارد

ضریب 

 معناداری

 اطنینان 73

در کشور ما وقتی کارها به یک سازمان یا نهاد دولتی 

موقع آن  صحیح و به دادن شود، مرد  به انجا  میسپرده 

 .اطنینان کامل دارند

22/1 42/78 

 42/73 32/1 .قابل اطنینان هستند یمن مسئوالن جامعه افراد ةبه عقید اطنینان 73

 اطنینان 21
موقع مشکال   مرد  به تواننندی دول  در شناسایی به

 .ها اعتناد دارند جامعه و رفع آن
17/1 33/75 

 اطنینان 27
های داخوی قابل اعتنادتر از  به نظر من اخبار و رسانه

 .های خارجی هستند رسانه
14/1 11/72 

 اطنینان 22
ها و نهادهای دولتی اعتناد  سازمان ۀمرد  کشور ما به هن

 .دارند
41/1 22/3 

 41/21 34/1 .درستکار هستند یمن مسئوالن جامعه افراد ةبه عقید صداق  و درستکاری 28

 28/73 37/1 .کند من دول  با مرد  صادقانه رفتار می ةبه عقید صداق  و درستکاری 24

 صداق  و درستکاری 25
شناسم،  ها را می آن دسته از مسئوالن که از نزدیک آن

 .برخوردی صادقانه داشته و شخصی اخالقی هستند
17/1 33/75 

 صداق  و درستکاری 22
مالیا  اخذشده از مرد   من اطنینان دار  مسئوالن کشور

 .کنند را در راه آبادانی کشور خرج می
13/1 13/73 

 پذیری مخاطره 21
ارتباطا  اجتناعی مرد  ایران، بیشتر به روابف خانوادگی 

 .شود ها محدود می و آشنایان آن
73/1 42/8 

 پذیری مخاطره 23
توانند  مرد  کشور ما بدون ترس از تنبیه و مجازا  می

 .خود را بیان کنند هاینظرآزادانه 
28/1 53/78 

 پذیری مخاطره 23
هنوطنان خود اعم از آشنا و ناآشنا،  ۀمرد  کشور ما به هن

 .کنند اعتناد می
42/1 43/3 

 
2

=  81/757     df = 58    RMSEA =  123/1    GFI =  34/1     AGFI = 37/1
 

 7832نشاد،  ها از پیران اقتباس گویه
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 نتايج تحلیل عاملی تأيیدي مقیاس سنجش مشارکت سیاسی .4جدول 

 ها سؤال ابعاد شماره
ضریب 

 استاندارد

ضریب 

 معناداری

 تنایل 81

حکوم  و  ةبهبود ادار ةخود را دربار یمن تنایل دار  آرا

های حکومتی از طریت انتخاب نامزد مورد نظر خود  به  سازمان

 .گوش مسئوالن برسانم

41/1 31/1 

 تنایل 87
های حکومتی،  حکوم  و سازمان ةمرد  باید جه  بهبود ادار

 .انتخابا  باشند ۀمشتاق حضور در صحن
12/1 32/75 

 تنایل 82
جامعه خود  ةبهبود ادار ۀمرد  باید حضور در انتخابا  را الزم

 .احساس کنند
34/1 12/21 

 تنایل 88
خود، نسب  به حضور در  ۀمرد  باید برای تعیین سرنوش  جامع

 .نباشند اعتنا انتخابا  بی ۀصحن
32/1 74/73 

 35/2 82/1 .ی خواهم رف أهای ر من به دلیل عرق به میهن، پای صندوق اقدا  84

 اقدا  85
بووغ و شعور سیاسی جامعه  ۀشرک  در انتخابا  به نوعی نشان

 .اس 
13/1 11/71 

 اقدا  82
تغییر یا حفظ وضعی  موجود، در انتخابا  شرک   دلیلمن به 

 .کنم می
81/1 71/1 

 25/74 23/1 .کنم آگاهانه و داوطوبانه در انتخابا  شرک  می طور من به اقدا  81

 
2
=  73/85     df = 73    RMSEA =  142/1    GFI =  33/1     AGFI = 32/1  

 7833ها از منوریان و هنکاران،  اقتباس گویه

 
 سنجش انسجام ملی اکتشافی و تأيیدي مقیاسنتايج تحلیل عاملی  .5جدول ادامة 

 شماره

 
 ها سؤال ابعاد

ضریب 

 استاندارد

ضریب 

 معناداری

 13/3 45/1 .نباید به سایر هنوطناننان توهین کنیم وحد  و یکپارچگی 83

 74/71 51/1 .باید از دشننی بین مذاهب پرهیز شود وحد  و یکپارچگی 83

 18/2 87/1 .دارکردن احساس سایر اقوا  پرهیز کنیم از جریحه دبای وحد  و یکپارچگی 41

 35/5 81/1 .مند  هبه تاریخ و سرنوش  کشور  عالق پرستی میهن 47
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 سنجش انسجام ملی اکتشافی و تأيیدي مقیاسنتايج تحلیل عاملی  .5جدول ادامة 

 شماره

 
 ها سؤال ابعاد

ضریب 

 استاندارد

ضریب 

 معناداری

 18/22 33/1 .حاضر  با مال و جانم از میهنم ایران، دفاع کنم پرستی میهن 42

 21/73 13/1 .هنه جای ایران وطن من اس  پرستی میهن 48

 پرستی میهن 44
در مقابل تجاوز به کشور  حاضر  هر کاری که از 

 .دستم بر بیاید، انجا  دهم
35/1 11/21 

 احساس هوی  موی 45
به این دلیل که عضوی از کشور  ایران هستم، حس 

 .کنم غرور می
23/1 35/74 

 احساس هوی  موی 42
افراد در برابر حفظ و حراس  از جامعه مسئولی   ۀهن

 .دارند
11/1 48/75 

 احساس هوی  موی 41
اسالمی هستیم و  ۀما موتی مسونان و عضوی از جامع

 .بزرگ اسالمی هن  گناریم ۀباید برای نیل به جامع
27/1 33/72 

 احساس هوی  موی 43
ایرانیان به دین اسال  معتقدند و از فرهنگ و تاریخ 

 .ترکی برخوردارندمش
24/1 33/78 

 احساس هوی  موی 43
اعتقادا  مو  ایران بر اساس تاریخ و هوی  دینی 

 .اسالمی شکل گرفته اس 
27/1 18/78 

 
2
=  15/775     df = 44    RMSEA =  127/1    GFI =  32/1     AGFI = 32/1  

 

 های پژوهش یافته

ایتن  . اجترا شتد  سازی معادال  ساختاری  عوی بین متغیرهای پشوهش مدل ۀبه منظور سنجش رابی

هتای ستنجش    مقیتاس  درتتر   کته پتیش   ،یدی است  أیکار عالوه بر اینکه قد  نهایی تحویل عاموی ت

های برازش مدل، اعتبار مدل مفهتومی پیشنهادشتده را نیتز     ، از طریت شاخصانجا  گرف پشوهش 

هتا   دهد، اعتبتار و برازنتدگی مناستب متدل     نشان می 8و  2 ایه شکلطور که  هنان .کند بررسی می

 RMSEA، مقتدار  است   8ها کنتر از  مدل ۀآزادی در هن ۀدو به درج نسب  کای زیراشود  ید میأیت

 13/1هتا بزرگتتر از    متدل  ۀدر هنت  AGFIو  GFIهتر دو مقتدار    ،هنچنین .اس  71/1تر از  کوچک

 .اس 
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 ساختاري در حالت تخمین استانداردسازي معادالت  مدل . 2شکل 

 

 
 

 ب معنادارييسازي معادالت ساختاري در حالت ضرا مدل .3شکل 
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و مشتارک  سیاستی بتا     Modernابزارهتای متدرن بازاریتابی سیاستی بتا       8و  2هتای   در شکل

Particip ، اعتناد عنومی باTrust  و انسجا  موی باIntegrat طتور کته    هنتان . ، نشان داده شده اس

 .اس  بیان شدهنتایج آن  2ید شد که در جدول أیاصوی پشوهش ت ۀمشخص اس  چهار فرضی

 

 پژوهش هاي هسازي معادالت ساختاري در آزمون فرضی هاي حاصل از مدل يافته .6جدول 

اثر ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی بتر   داده شده اس ،نشان  8و  2های  در شکلطور که  هنان

دار است  و  ادهندگان و اثر این دو متغیر بر انسجا  موی معنت  یأاعتناد عنومی و مشارک  سیاسی ر

 .دار اس ابوده و معن -32/7و کوچکتر از  32/7ها بزرگتر از  آن ۀهن تیزیرا مقادیر . شودیید میأت

 گیری  نتیجه

بازاریتابی سیاستی   کتارگیری ابزارهتای متدرن     ربخش و کارابودن بته وضوح اث به  نتایج این پشوهش

تحویتل  . دهتد  توسف نامزدهای سیاسی، احزاب و حکوم  جه  افزایش انسجا  موی را نشان متی 

ای  اول این پشوهش مبنی بر وجود رابیه ۀشهر تهران فرضی 2 ۀاخذشده از شهروندان منیق هاینظر

. کنتد  د متی أییت دهنتدگان را ت  یأی سیاسی و مشارک  سیاستی ر معنادار بین ابزارهای مدرن بازاریاب

 ترین ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی جهت  افتزایش   پخش مناررا  توویزیونی و ننادسازی رایج

 نتیجة آزمون عدد معناداری ضریب مسیر فرضیه

ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی بر مشارک  سیاسی : اول ۀفرضی

 .دهندگان اثر معنادار دارد یأر
 فرضیه تأیید 33/4 81/1

ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی بر اعتناد عنومی : دو  ۀفرضی

 .دهندگان اثر معنادار دارد یأر
 فرضیه تأیید 43/8 71/1

دهندگان بر انسجا  موی اثر  یأمشارک  سیاسی ر: سو  ۀفرضی

 .معنادار دارد
 فرضیه تأیید 72/2 51/1

دهندگان بر انسجا  موی اثر  یأاعتناد عنومی ر: چهار  ۀفرضی

 .معنادار دارد
 فرضیه تأیید 21/2 44/1

 
2
   99/171     df = 99    RMSEA = 99/9    GFI =  91/9    AGFI = 68/9  

 .دار اس  درصد معنا 33ارزش تی در سیح اطنینان 
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 ید این فرضتیه بایتد گفت  خیتری و هنکتاران     أیدر ت. های اخیر بوده اس  مشارک  مرد  در سال

 کتارگیری  بته د و أییت میان این دو متغیتر را ت  ۀد رابیهای خود، وجو نیز طبت نتایج پشوهش( 7831)

دو  ایتن   ۀفرضتی . بودند ه بردن مشارک  سیاسی را توصیه کرد ابزارهای بازاریابی سیاسی جه  باال

ییتد  أدهنتدگان، ت  یأعنومی ر پشوهش مبنی بر اثر معنادار ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی بر اعتناد

پتذیری   مخاطرهی از سه بعد صداق  و درستکاری، اطنینان و در پشوهش حاضر اعتناد عنوم. شد

پذیرنتد امتا بته صتداق  و      مختاطره اخذشده نشان داد افتراد جامعته    هایو تحویل نظر شدبررسی 

شترایف نتامیووب معیشتتی مترد  در     . ن جامعه و اقداما  آنان اطنینتان ندارنتد  درستکاری مسئوال

کتاری از مترد  تحت  لتوای      توسف مستئوالن، پنهتان  سازی مسائل روز  های اخیر، عد  شفاف سال

مدیری  حاکم بر کشور که با وجود منابع غنی انستانی و متادی موجتود در کشتور      مصوح ، سوء

که اطنینتان مترد  بته     اند از جنوه عواموی ،بندد یک به روی مرد  می به های پیشرف  را یک فرص 

 .مردد کرده اس ی مسئوالن صداق  و درستکار بارةمسئوالن را سوب و آنان را در

دهندگان بتر انستجا     یأاثر معنادار مشارک  سیاسی ر مبنی بر بررسی سو  این پشوهش ۀفرضی

ها نشان داد افراد جامعه تنایتل کنتی بترای مشتارک  در مستائل       نتایج بررسی داده. شد تأیید موی

هتای سیاستی    صتحنه  در ،داننتد و از ایتن رو   سیاسی دارند ولی خود را جه  مشارک  متعهد متی 

مستتقیم   ۀمبنی بر وجود رابی( 7833) زاده حضوری پررنگ دارند که این امر نتایج پشوهش هرمزی

چهار  پشوهش نیز مبنی بر اثر معنتادار   ۀفرضی .کند ید میتأیمیان مشارک  سیاسی و انسجا  موی را 

ای متحتد و منستجم از    عهیافتن به جام دس . ید شدتأیدهندگان بر انسجا  موی  یأاعتناد عنومی ر

 نتیجتۀ تحقیتت  بتا   که این نتیجته طریت ایجاد اعتناد در بین اقشار مختوف جامعه میسر خواهد بود 

بته عنتوان   )اعتناد سیاستی و انستجا  اجتنتاعی     بینای مثب   که رابیه( 7831) مرو  و باغبانیان

 . خوانی دارد دریافته بودند، هم( بخشی از انسجا  موی

 هاپیشنهاد

ثیر ابزارهای مدرن بازاریابی أمند به پشوهش در این حوزه، ت هشود محققان عالق پایان پیشنهاد می در

را  جتز آن ای و  هتای منیقته   سیاسی، هنکتاری  های های موی، گرایش سیاسی بر امنی  موی، ارزش
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توانتد نتتایج پتشوهش     این پشوهش در مناطت دیگری از کشور می دادن انجا  ،هنچنین. کنندبررسی 

 .را به چالش بکشد یا آن ندیید کأحاضر را ت

گرفته در این زمینه، چته در داختل و چته در     انجا های اندک  ذکر اس  به دلیل پشوهش شایان

 نکردن سهای غنی با مشکل مواجه بودند که مقای خارج از کشور، پشوهشگران در دسترسی به پیشینه

البتته ایتن موضتوع    . های پیشین نیز به هنین دلیتل بتوده است     دو  با پشوهش یۀنتایج آزمون فرض

. مند به این حتوزه بترای کتار عونتی بیشتتر باشتد       هتواند عاموی برای انگیزش پشوهشگران عالق می

کتار   بهخوبی معرف جامعه باشد،  های که ب پشوهشگران تالش خود را جه  انتخاب ننونه ،هنچنین

در این پشوهش نیز جامعه باشد،  دهندة خوبی نشان ای که به ولی مشکل دسترسی به ننونه اند، گرفته

 . ها وجود داش  بسیاری از پشوهش مانند
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