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کاربست جاذبه ترس در تبلیغات . حوزه42شکل   205 ....................................... های 
 206 .................................................... . رابطه میان ترس و تغییر نگرش43شکل 
 210 ...................................... موضوع انفاقهای ترس در آیات قرآن با  . جاذبه44شکل 
 220 .............................. های تبلیغی قرآن در موضوع انفاق شناسی سبک . نوع44شکل 
 223 .............................. ترین زنجیره آیات در موضوع انفاق های بزرگ . سیاق45شکل 
 224 .................................. سوره بقره 274تا  254. مدل استحصالی از آیات 46شکل 
 228 ..................................... 254. دو موضوع محوری توحید و معاد در آیه 47شکل 
گام چهارم زنجیره آیات سوره بقره48شکل   239 .................................... . پنج مرحله 
 241 ..................................................... های انفاق بندی ویژگی . تقسیم49شکل 
 242 ........................................................... . رابطه میان اذیت و منت50شکل 
 248 .......................... . موضوعات مطرح شده در مورد عدم رد سائل در روایات51شکل 
گام چهارم مدل برگرفته از سیاق52شکل   254 .................. های سوره بقره . فرایند نموداری 
 278 .................................................. های در مقام تبلیغ انفاق سیاق. 53شکل 
 281 ...................................................... . نمودار سیاق سوره آل عمران54شکل 

 285 .......................................................... . نمودار سیاق سوره نساء55ل شک
 288 ........................................................ . نمودار سیاق سوره سجده56شکل 
 294 ............................................................ . نمودار سیاق سوره یس57شکل 
 297 ........................................................ . نمودار سیاق سوره شوری58شکل 
 302 ........................................................ ودار سیاق سوره منافقون. نم59شکل 
 310 ....................................... . رفتارهای رقیب در بازاریابی اجتماعی انفاق60شکل 
 317 .................................... های رفتاری انفاق . تأثیر فخر و خیالء بر آسیب 61شکل 
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 رهایتصوفهرست 

کردن با تلفن همراه در حین  اجتماعی هایی از تبلیغات . نمونه1تصویر  با موضوع عدم صحبت 
 74 .................................................................................... (1رانندگی )

کردن با تلفن همراه در حین  اجتماعی هایی از تبلیغات . نمونه2تصویر  با موضوع عدم صحبت 
 74 .................................................................................... (2رانندگی )

کمربند ایمنی اجتماعی هایی از تبلیغات . نمونه3تصویر   75 ................... با موضوع بستن 
 86 ............................... مبتنی بر آرمان اجتماعی آب معدنی دماوند . تبلیغات4تصویر 
 87 ................................ مبتنی بر آرمان اجتماعی آدامس بایودنت . تبلیغات5تصویر 
 192 .............................. نامطلوب خیرخواهانه اجتماعی ای از تبلیغات . نمونه6تصویر 
 202 ................. خیرخواهانه اجتماعی در تبلیغات . نمونه از استفاده از جاذبه طنز 7تصویر 
کاربست جاذبه ترس 8تصویر   207 ................ حوزه سالمت اجتماعی در تبلیغات . نمونه از 
 208 .... آب برای کمک به مؤسسه فعال در حوزه بهداشت و سالمت اجتماعی . تبلیغات9تصویر 
 326 ............................................ 1شماره  کمیته امداد . عکس اول از تیزر10تصویر 
 327 ........................................... 1شماره  کمیته امداد . عکس دوم از تیزر11تصویر 
 327 .......................................... 1شماره  کمیته امداد . عکس سوم از تیزر12تصویر 
 328 ........................................ 1شماره  کمیته امداد . عکس چهارم از تیزر13تصویر 
 328 ......................................... 1شماره  کمیته امداد . عکس پنجم از تیزر14تصویر 
 329 ......................................... 1شماره  کمیته امداد از تیزر. عکس ششم 15تصویر 
 330 ........................................... 2شماره  کمیته امداد . عکس اول از تیزر16تصویر 
 331 .......................................... 2شماره  کمیته امداد . عکس دوم از تیزر17تصویر 
 331 ..........................................2شماره  کمیته امداد . عکس سوم از تیزر18تصویر 
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 332 ........................................ 2شماره  کمیته امداد . عکس چهارم از تیزر19 تصویر
 333...........................................3شماره  کمیته امداد . عکس اول از تیزر20تصویر 
 334 .......................................... 3شماره  کمیته امداد تیزر. عکس دوم از 21تصویر 
 334 ......................................... 3شماره  کمیته امداد . عکس سوم از تیزر22تصویر 
 335 .......................................... 4شماره  کمیته امداد . عکس اول از تیزر23تصویر 
 336 .......................................... 4شماره  کمیته امداد . عکس دوم از تیزر24تصویر 
 336 ......................................... 4شماره  کمیته امداد . عکس سوم از تیزر25تصویر 
 337 ...................................... 4شماره  کمیته امداد از تیزر. عکس چهارم 26تصویر 
 338 ......................................... 5شماره  کمیته امداد . عکس اول از تیزر27تصویر 
 338 ........................................ 5شماره  کمیته امداد . عکس دوم از تیزر28تصویر 
 339 ......................................... 5شماره  کمیته امداد . عکس سوم از تیزر29تصویر 
 340 ........................................... 6شماره  کمیته امداد تیزر. عکس اول از 30تصویر 
 341 ........................................... 6شماره  کمیته امداد . عکس دوم از تیزر31تصویر 
 341 .......................................... 6شماره  کمیته امداد . عکس سوم از تیزر32تصویر 
 342 ...................................... 6شماره  کمیته امداد . عکس چهارم از تیزر33تصویر 
 342 ....................................... 6شماره  کمیته امداد از تیزر. عکس پنجم 34تصویر 
 343 ......................................... 7شماره  کمیته امداد . عکس اول از تیزر35تصویر 
 343 ......................................... 7شماره  کمیته امداد . عکس دوم از تیزر36تصویر 
 344 ........................................ 7شماره  کمیته امداد . عکس سوم از تیزر37تصویر 
 344 ...................................... 7شماره  کمیته امداد از تیزر. عکس چهارم 38تصویر 
 345 ....................................... 7شماره  کمیته امداد . عکس پنجم از تیزر39تصویر 
 345 ........................................ 7شماره  کمیته امداد . عکس ششم از تیزر40تصویر 
 346 .......................................... 8شماره  کمیته امداد . عکس اول از تیزر41تصویر 
 347 ..........................................8شماره  کمیته امداد تیزر. عکس دوم از 42تصویر 
 348 .......................................... 9شماره  کمیته امداد . عکس اول از تیزر43تصویر 
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 348 .......................................... 9شماره  کمیته امداد . عکس دوم از تیزر44تصویر 
 349 ......................................... 10شماره  کمیته امداد . عکس اول از تیزر45تصویر 
 350 .......................................... 10شماره  کمیته امداد از تیزر. عکس دوم 46تصویر 
 350 ......................................... 10شماره  کمیته امداد . عکس سوم از تیزر47تصویر 
 352 ......................................... 11شماره  کمیته امداد . عکس اول از تیزر48تصویر 
 352 ......................................... 11شماره  کمیته امداد . عکس دوم از تیزر49تصویر 
 353 .......................................... 12شماره  کمیته امداد از تیزر. عکس اول 50تصویر 
 354 ......................................... 12شماره  کمیته امداد . عکس دوم از تیزر51تصویر 
 354 ........................................ 12شماره  کمیته امداد . عکس سوم از تیزر52تصویر 
 355 ........................................ 13شماره  کمیته امداد . عکس اول از تیزر53تصویر 
 356 ........................................ 13شماره  کمیته امداد از تیزر. عکس دوم 54تصویر 
 356 ....................................... 13شماره  کمیته امداد . عکس سوم از تیزر55تصویر 
 357 ..................................... 13شماره  کمیته امداد . عکس چهارم از تیزر56تصویر 
 358 ........................................ 14شماره  کمیته امداد . عکس اول از تیزر57تصویر 
 358 ........................................ 14شماره  کمیته امداد از تیزر. عکس دوم 58تصویر 
 359 ......................................... 15شماره  کمیته امداد . عکس اول از تیزر59تصویر 
 360 .......................................... 15شماره  کمیته امداد . عکس دوم از تیزر60تصویر 
 361 ......................................... 15شماره  کمیته امداد . عکس سوم از تیزر61تصویر 
 362 ........................................ (1محک ) چاپی مؤسسه خیریه . تبلیغات62تصویر 
 363 ....................................... (2محک ) چاپی مؤسسه خیریه . تبلیغات63تصویر 
 364 ....................................... (3محک ) چاپی مؤسسه خیریه . تبلیغات64تصویر 
کمک به بی اجتماعی . تبلیغات65تصویر   365 ...................... (1ها ) خانمان چاپی برای 
کمک به بی اجتماعی . تبلیغات66تصویر   366 ...................... (2ها ) خانمان چاپی برای 
کودکان . عکس اول از تیزر67تصویر   367 ........................................ کمک به تغذیه 
کودکان . عکس دوم از تیزر68تصویر   368 ....................................... کمک به تغذیه 
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کودکان اجتماعی . تبلیغات69تصویر   369 ........................ سازمان یونیسف برای تغذیه 
 370 ................................................در قالب قلک اجتماعی . تبلیغات70تصویر 
 371 ..................................... (1سازمان ارتش نجات ) اجتماعی . تبلیغات71تصویر 
 371 ............................. (2) برای مبارزه با فقر اجتماعی تبلیغاتاز ای  . نمونه72تصویر 
372 ............................ (3) برای مبارزه با فقر اجتماعی تبلیغاتاز ای  . نمونه73تصویر 




