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کـار و تجـارت تنها بازاریابی ، ای ایرانه هدانشگاهمچنان در غالبا   به عنوان ابزاری در حـوزه کسـب و 
میالدی بسـط  70در دهه بار  نخستینود؛ در حالی ش یم شناختهمحصوالت به مشتریان  برای فروش

بـه ایـن  ؛شـدشـناخته  «کاری فراکسب ورشته »بازاریابی به عنوان یک مفهومی بازاریابی اتفاق افتاد و 
که کـار و تجـارت اسـت. معنی  کاربسـت آن فراتـر از کسـب و  یـابی بـه عنـوان یکـی از  حـوزه  دانـش بازار

یکـــی از  یـــرد.گ یو تغییـــر اجتمـــاعی مـــورد اســـتفاده قـــرار م رفتـــار ابزارهـــای علمـــی بـــرای ایجـــاد تغییـــر
که باید مـورد توجـه محافـل علمـی در  اجتماعیبازاریابی ، ای مهم بازاریابیه هشاخ که آنچنان  است 

در  و ایجـاد رفـاه تغییر رفتارهای اجتمـاعی در راسـتای حـل مسـائل اجتمـاعی ایران قرار نگرفته است.
ر حل مسـائل و موضـوعات اجتماعی د اصلی بازاریابی اجتماعی است. بازاریابی مأموریت، جامعه

و  ای داوطلبانـههـ تانجـام فعالی، فرهنگ رانندگی و ترافیک، و بهداشت متنوعی نظیر حوزه سالمت
گرفته است.  و... حف  محیط زیست، اعتیادمقابله با ، خیرخواهانه از سوی دیگـر مورد استفاده قرار 
کاهش آسیب، مهم کشور ا و مسائله تیکی از اولوی سـد ر یبـه نظـر م. های اجتمـاعی اسـت مقابله و 

یـابی اجتمـاعی م کـاهش آسـیت یاستفاده علمـی از ابـزار بازار تمـاعی در ای اجه بوانـد بـرای حـل و یـا 
که این امر نیازمند ، کشور گسـترش ایـن شـاخه مهـمسودمند واقع شود   توجه بیشـتر دانشـگاهیان بـرای 

 در کشور است.  علمی
ـــ میکـــی از مه کـــه خـــودت کشـــور  هـــم آســـیب اجتمـــاعی و هـــم علـــت بســـیاری از ، رین مســـائل 

یــابی اقتصــادی اســت.  مســئله فقــر، ودشــ یهــای اجتمــاعی شــناخته م آســیب اســتفاده از ابــزار بازار
گرفتــه شــود. ت یبــرای حــل مســئله فقــر م اجتمــاعی کــار  وانــد در دو ســط  پیشــگیری و درمــان بــه 

یابی اجتمـاعی در سـط  پیشـگیری بـا توصـیه رفتارهـایی بـرای جلـوگیری از مبـتال شـدن افـراد  بازار
بیمــه داشــتن ، بیکــاری داشــتن بیمــه، ای خطرنــاکهــ یماننــد پیشــگیری از بیمار) جامعــه بــه فقــر

کــار و تــالش ، حــواد  ، در حــوزه درمــان فقــر توانــد مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. یمــ، (و...توصــیه بــه 
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یابی اجتماعی نیز م کمت یبازار ای هـ تای مالی و غیرمالی مردمـی و فعالیه کواند از طریق جلب 
کند. موضوع اصـلی پـژوهش حاضـر داوطلبانه کمک  کاهش شکاف طبقاتی و رفع محرومیت  ، به 

کمک سؤالپرداختن به این  که برای جلب  مردم به منظور رفـع مسـئله فقـر  خیرخواهانههای  است 
یابی خیریه کرد؟ در ادبیات متعارف تحت عنوان بازار الگوهـایی بـرای جلـب ، در جامعه چه باید 

کمه تمشارک ای مـالی و یـا هـ کای مردمـی ارائـه شـده اسـت. محـور اصـلی ایـن الگوهـا بـر جـذب 
کیدداوطلبین  کـه رفتـار خیرخواهانـه  تأ کـرد ایـن اسـت  که نباید از آن غفلـت  دارد. اما نک ه مهمی 

ــه نیازمنــدان از منظــر دینــی کمــک ب کــه  شــرایطیو  چهــارچوبدارای ، در  رفتارهــای آن را از اســت 
کیـد. این پژوهش با ندک یمشابه متمایز م یـابی اجتمـاعی  تأ کـه در طراحـی مـدل بازار بـر ایـن نک ـه 

 انجام شده است. ، باید مالحظات دینی در رفتارهای خیرخواهانه رعایت شود خیریه
در دانشــگاه آزاد  از رســاله دک ــری اینجانــبهایی  قســمت، حاضــرنوشــتار ی از ا هبخــش عمــد

گرفتــه اســت. ایــن پــژوهش  ســال درگیــری  حاصــل بــیش از چهــاراســالمی واحــد تهــران مرکــز را در بــر 
گرچــه بــدون شــک مطالعــه و پــژوهش در خصــوص ایــن موضــوع بــوده اســت. ، ذهنـی کــه در  چــه آنا

بیشــتر در خصـوص موضــوع مهــم هــای  نقطـه شــروعی بـرای پژوهشتنهــا ، اینجـا عرضــه شـده اســت
یابی خیریه یابی اجتماعی بازار  های اجتماعی است. در حل مسائل و آسیب و بازار
ک ــاب   رفتــار تغییــرهای  در ده فصــل آمــاده شــده اســت. فصــل نخســت بــه برخــی از نظریــهایــن 

کــه هــدف اصــلی  مــی یــابی اجتمــاعی تغییــر رفتارهــای اجتمــاعی بــه منظــور پــردازد. از آنجــایی  بازار
آشـنایی بـا ایـن نظریـات ضـروری اسـت. در فصـل دوم تـالش ، در جامعـه اسـت ایجاد بهبود و رفاه

یابی یابی اجتماعی ، شده است تا مفهوم بازار به شکل متفاوتی تعریف شود. شناخت مفهوم بازار
یابی زمه هو سایر شاخ یـابی ای بازار که پژوهشگر عمـق بیشـتری از مفهـوم بازار انی میسر خواهد بود 

یابی اجتمـاعی و  کرده و آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در فصل سوم مفهوم بازار را استخراج 
گرفته است.  یابی اجتماعی در ایـران بـا  متأسفانهتاریخچه پیدایش آن مورد بحث قرار  مفهوم بازار

کــه ایــن موضــوع در بســیاری از پژوها هدمفــاهیم دیگــری خلــط شــ کشــور هــ شند  ای انجــام شــده در 
یابی اجتمـاعی بـا سـایر ش یمشاهده م ود. در این فصل تالش شده است تا تمایز مفهومی بین بازار

کـه قـرار اسـت آن را  مفاهیم مشابه بیان شود. در فصل چهارم رفتار بخشندگی به عنـوان موضـوعی 
یــابی اجتمــاعی بریــزیم یــابی ، بــه درون ظــرف بازار گــر بازار گرفتــه اســت. در واقــع ا مــورد بررســی قــرار 

کــه  چــون هماجتمـاعی را  گرفتــه  قـرار اســت بــرای تـرویجظرفـی بــدانیم  کــار  موضــوعات مختلفــی بـه 
اسـت. امـا ایـن رفتـار بخشـندگی از  بخشندگی خیرخواهانهرفتار ، مظروف آن در این پژوهش، شود

کـــه بایـــد بـــه آن توجـــه داشـــت. فصـــل پـــنجم بـــه بررســـی  چهـــارچوب، منظـــر دینـــی و اصـــولی دارد 
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ای هـ هاین رفتـار مطلـوب در آموزاز ای رفتار خیرخواهانه دینی اختصاص داده شده است. ه همؤلف
یابی اجتماعی خیریهه هفصل ششم جاذب. ودش ییاد می با عنوان انفاق دین را  ای تبلیغاتی در بازار

کـار رفتـه در قـرآن بـرای تـرویج ه هدر ایـن فصـل جاذبـمورد بررسی قـرار داده اسـت.  ای مطلـوب و بـه 
ای ه کا و سـبه لرفتار خیرخواهانه استخراج و تحلیل شده است. اما فصل هفتم و هشتم به مـد

رین ت یدینی تبلیغاتی برای ترویج رفتار خیرخواهانه اختصاص یافتـه اسـت. در فصـل هفـتم طـوالن
یـابی اجتمـاعی در ا هالگو و در فصل هشتم مابقی الگوها بحث و بررسی شد که بازار ند. از آنجایی 

کـه نبایـد از آن غف، کند فضای رقابتی فعالیت می کـرد. در شناخت رقبا موضوع مهمـی اسـت  لـت 
یابی اجتماعی انفاق اقدام شده است. در نهایـت در فصـل دهـم ، فصل نهم به بررسی رقبا در بازار

گرفتـه اسـت. در انتخـاب ایـن مثا و تبلیغات ایی در قالب تیزره لمثا ا هـ لچاپی مورد بررسی قرار 
 خارجی ارائه شود.ای داخلی و هم ه هتالش شده است تا هم نمون

کــنم. قـــدردانی و  ر عزیـــز در نهایــت الزم اســت از زحمــات پــدر و مــاد و همســر مهربــانم تشــکر 
غـراق نقطـه عطفـی در تـاریخ زنـدگی ا یکـه ب ؟ع؟سپاس بیکران از مرکـز رشـد دانشـگاه امـام صـادق

گــر حمایا یعلمــ بــدون ، ای دوســتانم نبــودهــ یای مســئولین آن و دلگرمه یا و پشــتیبانهــ تم بــود و ا
ای جناب آقای دک ـر بهـروز قاسـمی عضـو هیـات ه ید. از راهنمایش یشک چنین ثمری ایجاد نم

 چنـین همنم. ک یکه راهنمایی رساله بنده را بر عهده داشتند، تشکر ماسالمی علمی دانشگاه آزاد 
عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه امـــام  یهفتخـــوان آقـــای دک ـــر نـــادر جعفـــری الزم اســـت از زحمـــات

کردنــدهــ یکــه بــا راهنمای ؟ع؟صــادق کمــک  ک ــاب  کمــال تشــکر و ، ای ارزنــده خــود بــه بهبــود ایــن 
نت بـردار عزیـزم آقـای م یای مجدانه، دلسوزانه و به یاز دلسوز چنین همقدردانی را به عمل آورم. 

گرامـــ کمـــال و هنرمنـــدی دوســـت  ک ـــاب، م آقـــای ســـامان قـــاموس در طراا یعباســـعلی  حـــی جلـــد 
 سپاسگزارم.

کــه ایــن پــژوهش ا از خطــا و اشــتباه مبــرا نیســتند از هــ شســایر پژوه چــون هم، در نهایــت از آنجــا 
ــا نویســنده از طریــق شــ یهمــه خواننــدگان محتــرم درخواســت م ــا نظــرات و اشــکاالت خــود را ب ود ت
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