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  تبلیغات فرهنگینام کتاب:

 ؟شوند رفتار میتغییر  حاضر بهچگونه مردم       

لف:مو محمدرضا رستمی-وحید حائری 

  99875988 انتشارات تبلور - www.yadafarin.comسایت یادآفرینناشر:

مجوز ناشر:  

 .هر گونه تغییر در محتوای این کتاب ممنوع است 

  ن هستید.دوستان و همکارانتاشما مجاز به معرفی و اهدای این کتاب به 

  قراردادن این کتاب برای دانلود در سایت خودتان هستید.شما مجاز به 
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ا یو  افراد یافت که شما طرز تفکر درونیتحقق خواهند  یزمان یرات فرهنگییتغ

قرار  هدفرا  یا اقداماتید و یر دهییرا در مورد موضوع مد نظر تغ جامعه یرونیب یساختارها

ها را در  ت در بزرگراهیت امنیمثال، رعا یاثر سازد. برا یرا ب مخالف یفرد یرفتارهاد که یده

ها به منظور حفظ جان مردم  شتر در بزرگراهیت بیدن به امنیرس یچه برا د. آنیرینظر بگ

 ان کرد:ین بین چنیتوان ا یتوان انجام داد را بر اساس سه مورد ذکر شده م یم

 ر طرز تفکر مردم نسبت به لزوم بستن کمربند ییتغ :افراد یر طرز تفکر درونییتغ

ن موضوع یت ایق آموزش و متقاعد کردن آنان به اهمیاز طر یدر هنگام رانندگ یمنیا

 حفظ جان خود. یدر راستا
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 ن بازدارنده در رابطه با بستن یبا وضع قوان :جامعه یرونیب یر ساختارهاییتغ

 افت.یمورد نظر دست  یها توان به خواسته یکمربند م

 

 است  یید خودروهایز تولینه نین زمیگر در ایراه د گر:ید یدر نظر گرفتن اقدامات

جاد یبرخوردار هستند و در هنگام تصادفات تا حد ممکن از ا ییار باالیبس یمنیکه از ا

به متقاعد  یاز کمتریب نین ترتیکنند که به ا یم یرینان جلوگیسرنش یخطر برا

در  یو رانندگ یین راهنمایت قوانیو رعا یمنیکردن رانندگان به منظور حفظ ا

 ها خواهد بود. بزرگراه

عوامل و  یق و همکاریاز تلف ندیفرآن یاست. ا کندو  یطوالن ندیفرآک ی یرات اجتماعییتغ

ن راه یبهتر نظران معتقداند که از صاحب یاریشود. بس یحاصل م یاثرگذار فراوان یپارامترها

شود، که خود  یحاصل م یاجتماع یر هنجارهاییق تغیرات عمده در اجتماع از طرییجاد تغیا

 اد است.یار زیازمند زمان و صبر بسین

قت مردم با یرد. در حقیپذ یصورت نم یاجتماع به آسان رات در حوزۀییکه گفته شد تغ همانطور

 ند:یآ یتر کنار م باشند راحتر یز یها یژگیو یکه دارا یدیجد یها دهیرش ایپذ
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 ؛، باشدان داردیچه در حال حاضر جر سه با آنیدر مقا ینسب ازیامت یدارا 

 

 

 باشد؛ یاجتماع یتا حد ممکن سازگار با هنجارها 
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 ده نباشد؛یچیتا حد ممکن پ 

 

 

 ش باشد؛یقابل آزما 
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 د.ننند که در حال انجام همان کارها باشیرا بب یگریافراد د 

 

 

ف یاگرچه تعار

غات یاز تبل یمتعدد

وجود دارد،  یفرهنگ

توان گفت:  یاما م

بر رفتار افراد  یغات به منظور اثرگذاریاستفاده از اصول تبل یاجتماع ای یفرهنگ غاتیتبل»

را  یم مشابهیز مفاهین یغات فرهنگیف تبلیر تعاریسا« است. آنها یط زندگیجهت بهبود شرا

 در بر دارند.

 یبا برخ یین وجود آشنایست، با ایبه داشتن مهارت کامل ن یازی، نیغات فرهنگیتبل نۀیدر زم

 د واقع شود. یتواند مف یغات میتبل ۀیاولاز اصول 
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 عبارتند از: یا هین اصول پایاز ا یبرخ

را در  آنهاو  دیهدف خود داشته باش ن و جامعۀیشناخت کامل از مخاطب .1

با  یفرهنگغات یچرا که تبل .دید قرار دهیکن یکه اتخاذ م یماتیمرکز تمام تصم

ن مطلب که چرا یدرک ا یابد. برای یخاتمه م شانیاشود و با  ین شما آغاز میمخاطب

را که از  ید موانعیبا ،دهند یانجام نم دیخواه یرا که شما م ییشما کارهان یمخاطب

 د.یکن لیو تحل ییشود را شناسا ین امور میدگاه آنها مانع از انجام اید

که  ین معنیبه ا ر مورد نظر است!ییاقدام به انجام تغ یز در گرویهمه چ .8

 یج عملیکه به نتا یدر صورت یاجتماع ینسبت به هنجارهار نگرش افراد ییتغ ندیفرآ

 منجر نشود فاقد ارزش است.

 یک نفر عادتید که یخواه یاگر شما م الزم است. با ارزش ک مبادلۀیوجود  .3

کننده  وسوسه یکننده و حت قانع یزیچ یآن، به و ید در ازایر دهد باییرا تغ یمیقد

را به آنها چه  ، آنآنها یازهایاز مخاطبان و ن یقت با داشتن شناخت کافید. در حقیبده

غات یدر تبل قتید. در حقیکن یم ییکند شناسا یک میشان تحریر رفتارهاییمنظور تغ

در  افراد یتوان برا ین منظور میا بهرا  ییایکه چه مزا آن است یاصلسوال  یفرهنگ

 تر کرد. آسانآنها  یر را براییتوان تغ ینظر گرفت و چگونه م

شه حق انتخاب یشه وجود دارد چرا که مخاطبان شما همیرقابت هم .4

را  یک مفهوم فرهنگید یخواه یشما که م ید که براید دین کتاب خواهیدر ا دارند.

ب ین رقیا .ب وجود داردید هم رقیغات آن را به مخاطب بفروشید و با تبلیکن یابیبازار

ق یخالف رفتار مورد نظر شما را تشو یباشد که رفتار یک محصول تجاریتواند  یم

رفتار مورد نظر شما انتخاب  یتواند به جا یک رفتار باشد که مخاطب میا یکند و  یم
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ر را ییجاد تغیکه ا یرفع موانع یبه طور خاص برا یاجتماع و یفرهنگ غاتیتبل کند.

 شود. ید واقع میکنند مف یمختل م

و حدود و ثغور آن را مشخص کند  یح میرا تشر یغات فرهنگیت تبلیماه یر به خوبیجدول ز

 کند. یم

 متفاوت است از: یغات فرهنگیتبل عبارت است از: یغات فرهنگیتبل

 ر رفتارییتغ یاستراتژ 

 یکننده برا بیکننده و ترغ فعال 

 رییتغ

 مشخص  و شده یگذار هدف

دا یر پیید تغیبا یچه موارد که

ر ییتغ دیبا یکند و چه کسان

 کنند

 استفاده  یاستراتژ یدارا برنامه

 از منابع

 غِ صِرفیتبل 

 و  دهنده امیک شعار مشخص پی

 آموزنده

 تمام جامعه هدف بر یرگذاریثتأ 

 ک رقابت صِرفی 

 عیکوتاه و سر ندیفرآک ی 

 

معروف  یغاتیک سازمان تبلی یبا همکار« 1میبا نگاه داریکا را زیآمر»سازمان ، 1891در سال 

 یطیمح ستیز یها بیآن آس لۀیتا به وسکرد  یغاتیتبل ینیمپکل یاقدام به تشک ،8کایآمر

                                         
Keep America Beautiful  

Ad Council
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ت هر فرد به منظور محافظت از یو مسئولده یش کشیبه نمارا ت یش جمعیاز افزا یناش

 یها و رفتارها کارگروه، مبارزه با نگرش نیا سیهدف از تأس .کند یادآوریرا ست یز طیمح

 شد. یت منجر میش جمعیبود که به افزا یغلط

در  یغات خدمات عمومین سازمان تبلیاول ،«3نیروز زم»در ، 1851ده سال بعد و در سال 

 یبوم ت سرخ پوستیک شخصی شود، یشناخته م PSA4  یبا عنوان اختصار کا کهیآمر

کنند و مردم از آن  یجاد میرا ا یمردم آلودگ» و شعارِ «یآهن فرمانده چشم» کا به نامیآمر

رفته به   رفته« یفرمانده چشم آهن. »ش درآوردیبه نما بار نیاول یبرا را «کنند یم یریجلوگ

ن اقدام، برنده یبه خاطر ا PSAشناخته شد. کا یدر آمر ستیط زیعنوان نماد حفاظت از مح

 111ست ین در لین کمپیشد و ا غاتیت در تبلیبه خاطر خالق« 7ویلیک» زه معتبرِیدو جا

 قرار گرفت.« غاتیعصر تبل» هیستمِ نشریبرتر قرن ب یغاتین تبلیکمپ

غات یتبل»م ن وجود مفهویاما با ا ،بود یغات فرهنگیتبل  نۀین در زمین کمپین، اولین کمپیا

« 9ژرالد زالتمن»و « 5پ کاتلریلیف»توسط  در همان سال 9یاجتماع یابیو بازار« یفرهنگ

از اصول  یاریبا کمک گرفتن از بس یغات فرهنگیتبلساده،  یفیدر تعرو ابداع شد.  یمعرف

 جاد کند.یرا در جامعه ا یو فرهنگ یرات رفتارییتغکند تا  ی، تالش میابیغات و بازاریتبل

ده بر ین پدیشود، اما ا یمحصول محور قلمداد م یز به نوعین یلغات فرهنگیکه تب نیبا وجود ا

مخاطب محور شناخته  یا دهین رو به عنوان پدیاز او  آنان تمرکز دارد یمردم و رفتارها

                                         
Earth Day  

Public Service Announcement  

Clio  

 Social Marketing 

Phillip Kotler  

Gerald Zaltman  
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ختن آنها جهت یقات در مورد مخاطبان به منظور برانگیاز تحق یگران فرهنگ غی. تبلشود یم

 ند. نک یاستفاده م یرات رفتارییتغ

در مورد  اصوالً

 یابیبازار مقولۀ

کتب و  یاجتماع

به  یمقاالت متعدد

از  یا نه انجام شده است. بخش عمدهین زمیدر ا یا قات گستردهیده است و تحقیچاپ رس

ن کتاب و یان مطالب ایقات هستند. اما تفاوت عمده مین دست تحقیز از این کتاب نیمنابع ا

مفهوم  یها ر شاخهیاز ز یا اجتماعی یغات فرهنگید بر تبلیککتب و مقاالت منتشر شده، تا

 ن کتاب است. یدر ا یاجتماع یابیج در بازاریترو

غات شرح داده یبا تمرکز بر عنصر تبل یاجتماع یابیبازار ن کتاب مقولۀیگر در ایبه عبارت د

به صورت  یاجتماع یابیبازار یها رشاخهیاز ز یکی یغات فرهنگیخواهد شد و اصول تبل

 آموزش داده خواهد شد. یاتیعمل

 

 


