کتاب جامعه شناسي تبليغات
نویسنده :احمد یحیایی ایله ای

کتاب جامعه شناسی تبلیغات تالیف احمد یحیایی ایلهای (دکترای ارتباطات) توسط انتشارات جاجرمی منتشر شده است.
در پیشگفتار این کتاب آمده است :به طور کلی برخوردهایی متناقض (خوش بینانه و بدبینانه) با تبلیغات تجاری و
بازرگانی می شود بطوری که در نگاهی ابتدایی می توان تبلیغات تجاری را هم مفید دانست و هم مضر.
کتاب "جامعه شناسی تبلیغات" با بررسی فعالیتها و کارکردهای تبلیغات و با استمداد از مجموعه علوم اجتماعی و به طور
خاص جامعه شناسی این دیدگاهها را تدوین ک رده و تلاش می کند نشان دهد که ابعاد مثبت تبلیغات را چگونه می توان
افزایش داد و ابعاد منفی آن را چگونه می توان کاهش داد.
کتاب جامعه شناسی تبلیغات در شش فصل با عناوین :جامعه شناسی تبلیغات چیست؟ ارتباطات و تبلیغات ،الگوها و
نظریه های تبلیغات ،تجزیه و تحلیل آثار تبلیغات ،تكنیك های تبلیغاتی و تبلیغات مدرن توسط دکتر احمد یحایی ایله
ای نگارش شده است.
نویسنده مطالعه این کتاب را به دانشجویان رشته های ارتباطات ،روابط عمومی ،جامعه شناسی و مدیریت بازرگانی
پیشنهاد می کند.
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 ..........................فهرست مطالب كتاب جامعه شناسي تبليغات .......................
پيشگفتار
فصل اول :كليات
تعاریف تبلیغات
تاریخچه تبلیغات
نقش و اهمیت تبلیغات
جامعه شناسی تبلیغات چیست؟
فصل دوم :ارتباطات و تبليغات
نسبت تبلیغات و ارتباطات
رسانه ها و تبلیغات
مرزهای تبلیغات و روابط عمومی
فصل سوم :الگوها و نظريه هاي تبليغات
فرایند متقاعد سازی :تبلیغ ،ترغیب و اقناع
روان شناسی پیام های تبلیغاتی
اهداف و روش های تبلیغات
انواع تبلیغات تجاری
سبك های تبلیغاتی
فصل چهارم :تجزيه و تحليل آثار تبليغات
آسیب شناسی تبلیغات
آثار منفی و مثبت تبلیغات
منافع اقتصادی تبلیغات
اخلاق تبلیغات
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فصل پنجم :تكنيك هاي تبليغاتي
تاکتیك ها و تكنیك های تبلیغات
عناصر اصلی تبلیغات
سمبل و نماد در تبلیغات
فصل ششم :تبليغات مدرن
ابزار و عناصر تبلیغات مدرن
شیوه ها و اشكال تبلیغات مدرن
تبلیغات اینترنتی
منابع و مآخذ
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