
اصول طراحی پیام درطرحهای  بازاریابی  
 اجتماعی



 
 .  پيبماغَل ػلوي ٍ ػولي تَليذ ٍ آهبدُ سبسی •
 
 .پيبماغَل ارسیبثي سَْلت درک  •
 

 هجبحث کلي



ضٌبخت 
هخبعت، تؼييي 

ٍ تحليل  
ٍیژگيْبی فزدی  

ٍ رفتبری،  
 (ًيبسسٌجي)

تؼييي  
ّذف  

اغلي ٍ  
پيبم 

کليذی  
 رسبًِ

تْيِ  
ًسخِ 

اٍليِ اس  
هحتَای  
 آهَسضي

پيص 
آسهَى  

 پيبم

تٌظين  
هجذد  

پيبهْب ٍ 
هَاد  

ًَضتبری 
ثز اسبس 
 ثبسخَردّب

تؼييي  
هٌبسجتزیي 
راُ ثزای 

 اًتطبر پيبم 

ارسضيبثي  
هيشاى  

اثزثخطي ٍ 
رضبیت  
 هخبعجيي

 :پيبهْبی سالهت در رسبًِهزاحل تْيِ  



پيبمفٌَى عزاحي   

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

تْيِ  
ًسخِ 

اس  اٍليِ 
هحتَای  
 آهَسضي



تْيِ  
ًسخِ 

اٍليِ اس  
هحتَی  
 آهَسضي

پيبمفٌَى عزاحي   

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم



پيبمفٌَى عزاحي   

 عزاحي پيبم ّبی دٍ ثؼذی در ثزاثز یک ثؼذی

 استفبدُ اس چبرچَة هٌبست در عزاحي پيبم

 استفبدُ اس سٌبریَ

ٍ ًب هطخعهطخع عزاحي پيبم ثب ًتيجِ گيزی ّبی   

 عزاحي پيبم ّبی کبرتًَي

ثب هَضَع هَرد ًظزتَجِ ثِ سغح درگيزی هخبعت   

 تَجِ ثِ ًيبسّبی ضٌبختي هخبعت در پيبم



پيبمفٌَى عزاحي   

 عزاحي پيبم ّبی دٍ ثؼذی در ثزاثز یک ثؼذی

 استفبدُ اس چبرچَة هٌبست در عزاحي پيبم

 استفبدُ اس سٌبریَ

ٍ ًب هطخعهطخع عزاحي پيبم ثب ًتيجِ گيزی ّبی   

 عزاحي پيبم ّبی کبرتًَي

 تَجِ ثِ سغح درگيزی هخبعت در پيبم

 تَجِ ثِ ًيبسّبی ضٌبختي هخبعت در پيبم



 . تٌْب دالیل هَافق ثب یک ٍضؼيت ٍیژُ ارائِ هي گزدد: پيبم یک ثؼذی•

 

 .هػزف قزظ ّبی پيطگيزی اس ثبرداری اس حبهلگي ًبخَاستِ جلَگيزی هي کٌذ•

 

 .دالیل هَافق ٍ هخبلف ثب یک ٍضؼيت ّز دٍ آٍردُ هي ضَد: پيبم دٍ ثؼذی•

 

 ضَی؟ارسش ایي را دارد کِ ثِ سزعبى پَست هجتال ثزًشُ سیجب داضتي یک پَست آیب •

 عزاحي پيبم ّبی دٍ ثؼذی در ثزاثز یک ثؼذی



 

 .هٌبست تز استتک ثؼذی است، پيبم ًيبسهٌذ تقَیت سهبًي کِ هخبعت •

 

 .اثزثخص تز استدٍ ثؼذی ٍ آضٌب ثب هَضَع پيبم ثبسَاد سالهت ثبال هخبعجيي •

 

 .پيبم دٍ ثؼذی اػتجبر هٌجغ پيبم را افشایص هي دّذ•

 عزاحي پيبم ّبی دٍ ثؼذی در ثزاثز یک ثؼذی



 :گزدد هي هغزح پيبم سهيٌِ در چبرچَة ًَع دٍ

 

دارد هَضَع یک هٌفي یب هثجت تَغيف ثِ اضبرُ :تَغيفي چبرچَة. 

 

خبظ رفتبر یک اًجبم ػذم یب اًجبم هتؼبقت هٌفي یب هثجت ّبی پيبهذ ثِ اضبرُ :ّذف چبرچَة 
   .است

 .(یبثذ هي افشایص ضوب ثقبی ضبًس پستبى، سزعبى سٍدرس تطخيع ٍ هبهَگزافي اًجبم ثب)

 ضوب ػوز عَل ًتيجِ در ًجَدُ، هوکي پستبى سزعبى سٍدرس تطخيع هبهَگزافي، اًجبم ثذٍى)
 .(یبثذ هي کبّص

 استفبدُ اس چبرچَة هٌبست در عزاحي پيبم عزاحي پيبم ّبی دٍ ثؼذی در ثزاثز یک ثؼذی



 :ًوَد تَجِ سیز ًکبت ثِ ثبیذ پيبم هٌفي یب هثجت چبرچَة اس استفبدُ در

 

 ًظز هَرد هَضَع در هخبعت درگيزی هيشاى•

 

 

 ّذف رفتبر ًَع•

 

 استفبدُ اس چبرچَة هٌبست در عزاحي پيبم



 .گشیٌٌذ هي ثز را ًبسبلن رفتبرّبی سبلن، رفتبرّبی اًجبم سیبد ثسيبر هٌبفغ ٍجَد ثب افزاد گبّي

 

 هجتال آى ثِ دارد احتوبل یب ثيوبری یبدآٍری ٍ تَجِ ایٌکِ یب داًٌذ ًوي آسيت هستؼذ را خَد یب
 .است آساردٌّذُ ثزایطبى ضًَذ

 

 اس ای پبرُ ثيبى جبی ثِ سٌبریَ اس استفبدُ افزاد، ایي در اًگيشُ افشایص ثزای ػولي راّجزد یک
   .آهبرّبست

   .ضًَذ عزاحي هٌفي یب هثجت چبرچَة دٍ در تَاًٌذ هي ّب سٌبریَ

 استفبدُ اس سٌبریَ استفبدُ اس چبرچَة هٌبست در عزاحي پيبم



 .است فَتًَبٍل سٌبریَ اس استفبدُ ثزای ًَضتبری رسبًِ ثْتزیي

 

 رهبى ثب هطبثِ کِ است ًبکبفي سالهت سَاد افزادثب ثزای هَثز ثسيبر آهَسضي  رسبًِ یک فَتًَبٍل
 داستبى قبلت در را اعالػبت ّب فَتًَبٍل ٍاقغ در .ثبضذ هي تػَیزی ّبی کتبة یب ٍ گزافيکي ّبی

 هتخػػيي اس ثسيبری ػقيذُ ثِ .دارد هي ارائِ افزاد ثِ است هحذٍد جوالت ٍ تػبٍیز حبٍی کِ ّبیي
   .ثجزًذ ثيي اس را ًبکبفي سالهت سَاد ثب هزتجظ هَاًغ اس ثسيبری اًذ تَاًستِ ّب فَتًَبٍل

 استفبدُ اس سٌبریَ



 استفبدُ اس سٌبریَ
How a family learns about mental health: 



 استفبدُ اس سٌبریَ



 .ضَد تَجِ ثبیذ پيبم ٍیژگي ٍ هخبعت ّبی ٍیژگي ثِ پيبم عزاحي در ثبس گيزی ًتيجِ اس استفبدُ ثزای•

 

 .است تز هٌبست دارًذ، تزی ثبال سالهت سَاد ٍ هَضَع ثِ ًسجت ثيطتزی آگبّي کِ افزادی ثزای•

 

 هطخع پيبم عزاح ًيت ٍ قػذ چَى ٍ دارد ثيطتزی سبسی هتقبػذ قذرت ّب پيبم ایي ایٌکِ دليل ثِ•
   .است تز هٌبست هتخبغن هخبعجيي ثزای ًتيجِ در گزدد، هي افزاد هقبٍهت کبّص سجت ضَد، ًوي

 

  ًوي هٌبست ًيست، آسبى هخبعت ثزای آى گيزی ًتيجِ ٍ فْن ٍ است پيچيذُ پيبم کِ هَاردی در•
  .ثبضذ

ٍ ًب هطخعهطخع عزاحي پيبم ثب ًتيجِ گيزی ّبی  استفبدُ اس سٌبریَ  



ٍ ًب هطخعهطخع عزاحي پيبم ثب ًتيجِ گيزی ّبی  استفبدُ اس سٌبریَ  



:ثب هَضَعتَجِ ثِ سغح درگيزی هخبعت  عزاحي پيبم ّبی کبرتًَي  

 

هقبٍهت اٍ ثِ تغييز ثيطتز استّزچِ درگيزی هخبعت ثيطتز ثبضذ ،. 

 

 ثب پيبم ّبی ثب ضذت تزس ثيطتزثزای هخبعجيٌي کِ درگيزی ثيطتزی ثب هَضَع دارًذ، استفبدُ اس ،
 .  ٍ ارقبم هٌبست تز استاستفبدُ اس آهبر ّوزاُ ثب دالیل کبفي ٍ دٍ ثؼذی ، پيبم ّبی چبرچَة هٌفي

 



تْيِ  
ًسخِ 

اٍليِ اس  
هحتَی  
 آهَسضي

پيبمفٌَى عزاحي   

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم



 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

رسبًِ ثبیذ یک پيبم اغلي ٍاضح داضتِ ثبضذ کِ هٌؼکس کٌٌذُ ّذف ٍ  هْوتزیي اعالػبت در 
.رسبًِ ثبضذ  



 .ػٌبٍیي جبلت ٍ جذاة، ثِ جلت تَجِ ٍ یبدآٍری هغلت کوک هي کٌٌذ

 

 .با تلخی های دیابت شیرین آشنا شویذ
 

 وقتی تنها هستیذ از حمالت قلبی نجات پیذا کنیذ؟چگونه 

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم











تَسظ ًطبًِ ّبی ثػزی داضتِ ٍ پيبم اغلي ثبیذ در ثبال ٍ یب در اثتذای رسبًِ قزار 
 .گيزدهَرد تبکيذ قزار 

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم



 . ثبضذّب ثبیذ رٍضي ٍ ٍاضح پيبم 

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

ثزای اثتال ثِ ایذس کبفي است در هَقؼيتي پز خغز قزار ثگيزین ٍ ًتَاًين تػوين   •
 .درستي ثگيزین

 
 .غفلت درثبرُ ثْذاضت رٍاًي هي تَاًذ ػبهلي در ثزٍس اختالالت رٍاًي کَدکبى ثبضذ•

 
 .ٍیژگي ّبی چزثي ضيز هبدر سجت هي ضَد ضيزخَار خَة ٍسى ثگيزد•



 هحذٍد کزدى تؼذاد پيبهْب

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

 .پزداختِ ضَدًکتِ  4یب  3چبپي هحتَی ًجبیذ سیبد ثبضذ، تٌْب ثِ در ّز رسبًِ •
 

 .در خػَظ آًچِ کِ ثبیستي ثذاًذ ٍ اًجبم دّذًيبس هخبعت توزکش ثز •
 

فْزست هغبلت ارائِ  یب ليست  . اس ایجبد فْزست ّب ٍ یب ليست ّبی عَالًيپزّيش •
 . ًکتِ کليذی ثبضذ 7تب  3 هطتول ثزضذُ ثبیذ کَتبُ ثَدُ ٍ ًْبیتبً 







   .ثزای فْزست کزدى چٌذ هَضَع یب تَغيِ، سجک ًَضتبری ٍ گزاهزی یکسبى استفبدُ کٌيذ
 

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

 :هثبل•

 :            سِ ػبدت سبلن:                                               سِ ػبدت سبلن 

 سبػت خَاثيذى در ّز ضت 8سبػت خَاة ضجبًِ                                        8

 ٍػذُ غذا در ّز رٍس   3خَردى .       ٍػذُ غذا در رٍس هػزف کٌيذ 3ضوب ثبیذ 

 اًجبم ٍرسش ثِ عَر هٌظن  .                                ٍرسش هٌظن اّويت دارد





پيبم  ًجبیذ تَّيي آهيش ثَدُ ٍ یب سجت ایجبد لکِ ًٌگ در هخبعت ٍ یب سزسًص ٍی  
 .گزدد

 

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم



 :اگز هخبعت را ثِ اًجبم رفتبری خبظ فزا هي خَاًيذ

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

 .  اًجبم دٌّذچِ ػولي عَر ضفبف ثيبى کٌيذ کِ دقيقبً اس هخبعجيي اًتظبر داریذ ثِ (1
 
 فؼبلاس جوالت (Active voice )استفبدُ کٌيذ. 

 
(فؼبل.)ثِ ٌّگبم اًذاسُ گيزی فطبر خَى، دستتبى را ّوسغح ثب قلت خَد قزار دّيذ 

 
 ِقلت ٌّگبم اًذاسُ گيزی فطبر خَى ثبیذ دست عَری قزار گيزد کِ ّوسغح ث

 (هٌفؼل.)ثبضذ
 
 
 استفبدُ کٌيذ هثجتاس جوالت. 

 



 :اگز هخبعت را ثِ اًجبم رفتبری خبظ فزا هي خَاًيذ

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

 
ّبی ثْذاضتي را گَضشد کٌيذ تب آًْب ثتَاًٌذ  دالیل ٍ اّويت اًجبم یب ػذم اًجبم رفتبر( 2

 .  تػويوبت آگبّبًِ ای ثگيزًذ
 
 

 .  ، هزاحل اجزای رفتبر را ثِ عَر کبهل ثيبى کٌيذدستَرالؼول اًجبم رفتبر( 3
 







 .ًوبیيذلغبت را ثسيبر ثب دقت اًتخبة 

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

 :هثبل. را هحذٍد کٌيذ( Jargon)تخػػي اس اغغالحبت فٌي ٍ استفبدُ •
                    

 استئَ پزٍس، ّبیپَ گليسوي، ّبیپز گليسوي، ًَرٍپبتي   
 

 اختالل اػػبة  خَى، قٌذخَى، افشایص قٌذ کبّص استخَاى، پَکي 
 
ّوبى کلوِ است، استفبدُ کٌيذ ٍ در سزاسز هتي کلوبتي کِ ثزای هخبعجبى آضٌبتز اس •

 .را ثکبر ثجزیذ



 .کَتبُ استفبدُ کٌيذلغبت ٍ جوالت اس 

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

 
افزاد ثب سَاد سالهت ًبکبفي تؼذاد کلوبت ٍ ثزای ثبضٌذ لغت  15جوالت حذاکثز حبٍی •

جولِ تطکيل  5تب  3 پبراگزاف ًْبیتبً اسثبضذ ٍ ّز کلوِ  10تب  8در یک جولِ ثيي 
 .  گزدد



 .هحتَی را ثِ ثخص ّبی کَچکتز تقسين کٌيذ

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

 .  ثپزداسیذیک هَضَع در ّز ثخص تٌْب ثِ تَضيح •

 

اًتخبة کٌيذ ٍ ایي ػٌبٍیي هٌتقل کٌٌذُ ٍ ًطبًذٌّذُ هحتَی در   ػٌَاىثزای ّز ثخص •

 (.  اًذثسيبر هٌبست ّب یب ػٌبٍیي ثزای سز تيتز پزسص ّب ) آى ثخص ثبضذ

 

 .  السم را در ثبال ٍ پبیيي ػٌبٍیي رػبیت کٌيذ فبغلِ. ػٌبٍیي در هتي کبهالً هطخع ثبضٌذ•

 



 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم



 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم



 .هفَْم اػذاد را در ًظز ثگيزیذ

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

اکثز افزاد درک هؼٌبی درغذ ّب، اػطبرّب ٍ یب کسزّب را  . را ثب ػجبرت هؼوَل ثيبى کٌيذاػذاد •
 . چبلص ثزاًگيش هي داًٌذ

 
 .  هخبعت استفبدُ ًوبیيذضجبّت ّب، هقبیسبت ٍ توبثيل آضٌب ثزای اس •

 
 (.ًخَدتَدُ ای ثِ اًذاسُ یک احسبس . ) هتزهيلي  6تب  5تَدُ ای ثِ قغز احسبس •

 
اًذاسُ یک سز ثِ یک هقذار جشئي ) هيکزٍگزم یذ ًيبس دارد  100تب  50ثذى اًسبى رٍساًِ •

 (سَسى
 

 



 .استفبدُ ًوبیيذ پيبمتػبٍیز ثزای ثْجَد اًتقبل اس 

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

 

اعالػبت ، ثِ درک ثْتز هذدجَیبى، کوک ثِ افزاد در جلت تَجِ  ثِ خَثي هي تَاًٌذ در تػبٍیز •

 . افزاد اس پيبم ّبی ثْذاضتي  هَثز ثبضٌذ افشایص احتوبل پيزٍیٍ ًْبیتبً یبد آٍری پيبم ّب  

 



 :پيبماس تػبٍیز ثزای ثْجَد اًتقبل استفبدُ 

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

 . هحتَیتشیيي  ًِ ثزای کوک هي کٌٌذ، استفبدُ کٌيذدرک ثيطتز هغبلت ثِ تػبٍیزی کِ اس •

 

ایي ثذاى . ٍ اػوبلي را کِ اًتظبر داریذ هخبعجيي اًجبم دٌّذ را ثِ تػَیز ثکطيذاقذاهبت •

هؼٌبست کِ تػبٍیزی اًتخبة ًکٌيذ کِ اقذاهبتي را کِ هخبعجيي ًجبیذ اًجبم دٌّذ را ًطبى 

 .  دٌّذ



 :پيبماس تػبٍیز ثزای ثْجَد اًتقبل استفبدُ 

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

 . ثب گزٍُ هخبعجتبى ثبضذّوسبى ًژاد فزٌّگي، قَهيت ٍ ثِ لحبػ کٌيذ کِ  استفبدُتػبٍیزی اس •

 

 .  تػبٍیز ٍ ًوبد ّبیي استفبدُ کٌيذ کِ ثزای هخبعجيي آضٌب ثبضذاس •

 

 .است "سيگبر ًکطيذ"ًطًَذ کِ ایي ًوبد ثِ هؼٌبی ّوِ افزاد هتَجِ  است هوکي : هثبل



 :پيبماس تػبٍیز ثزای ثْجَد اًتقبل استفبدُ 

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

تػبٍیز اس ػٌَاى یب سیز ًَیس ّبی کَتبّي کِ پيبم کليذی را هٌتقل هي کٌذ استفبدُ  ثزای •

 .ًوبیيذ

.دستکش بپوشید تا از میکروب های منتقل شونده ایمن بمانید  



 :استفبدُ اس تػبٍیز ثزای ثْجَد اًتقبل پيبم

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

  .کٌيذاس ًطبًِ ّبیي هبًٌذ فلص ٍ یب دایزُ ثزای ًطبى دادى ًکتِ کليذی در تػَیز استفبدُ •



 :استفبدُ اس تػبٍیز ثزای ثْجَد اًتقبل پيبم

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

 . ثزخي تػبیز را السم است در ثغي ٍ سهيٌِ ٍاقؼي ضبى ًوبیص دّيذ•



 :استفبدُ اس تػبٍیز ثزای ثْجَد اًتقبل پيبم

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

ثزای ًطبى دادى جشئيبت تػبٍیز ثْتز است آًْب را ثشرگتز اس اًذاسُ ٍاقؼي ضبى ثِ •

ٍاقؼي , تػَیز ثکطيذ،  اهب ثزای جلَگيزی اس ثذفْوي هخبعجيي در خػَظ اًذاسُ 

 .تػَیز، اس جسوي آضٌب ثزای ًطبى دادى اًذاسُ ٍاقؼي آى استفبدُ کٌيذ



 :  ًکبت هزتجظ ثب ظبّز هتي

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

 

 12خَاًذى کلوبت ثب سبیش کَچک تز اس . ثزای ًَضتي کلوبت استفبدُ کٌيذ 14ٍ  12 قلناًذاسُ •

 .ثسيبر دضَار استافزاد ثب سَاد سالهت ًبکبفي ثزای ثسيبری اس هخبعجيي ٍ خػَغبً 

 

 . اًتخبة ضَدسبیش ثشرگتز  2اًذاسُ قلن ثزای سز تيتز ّب ٍ ػٌبٍیي ثبیستي •

 

 .ثبیذ ثِ گًَِ ای هٌبست ٍ خَاًب اًتخبة گزددضکل قلن یب ًَع فًَت •

 

 

 



 :  ًکبت هزتجظ ثب ظبّز هتي

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

 

خَاًذى . کٌيذاجتٌبة   )Underlining (ضذُکطي خظ  ٍ  )Italics ( کجثکبرگيزی حزٍف اس •

 . دضَار استافزاد ثب سَاد سالهت ًبکبفي ایي سجک هتَى ثزای 

 

 .خَاًذى حزٍف رٍضي در سهيٌِ تيزُ دضَار است. استفبدُ کٌيذ رٍضيدر سهيٌِ تيزُ  حزٍفاس •

  



 : هزثَط ثِ ظبّز هتيًکبت 

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

تب  10ثِ ػقيذُ گزافيست ّبی حزفِ ای . را در رسبًِ ّبی ًَضتبری فزاهَش ًکٌيذفضبی خبلي •

در حبضيِ ٍ هبثيي ستَى ّب در  . اس ّز غفحِ در رسبًِ ّبی ًَضتبری ثبیذ خبلي ثبضذدرغذ  35

 .را در ًظز گزفتهتز سبًتي 2/5تب  1/5رسبًِ ّب ثبیذ فضبی خبلي 

 

 . ّز هَضَع را حتي االهکبى در یک غفحِ ٍ یب در دٍ غفحِ هقبثل ّن ثيبٍریذ •

 

 

 



 : ًکبت هزثَط ثِ ظبّز هتي

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

  .ثبضذ unjustified هتيثْجَد تَاًبیي خَاًذى هخبعت ثْتز است ثزای •



 : ًکبت هزثَط ثِ ظبّز هتي

 اغَل ًگبرش هحتَای پيبم

در هتي هطخع کٌيذ هثالً پيبم ّبی کليذی را •

 .دّيذقزار کبدرّبی ثستِ آًْب را در 


