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Abstract 

Objective: The purpose of the present study was to identify general Persian linguistic indices based on language 
functions in branding campaigns in order to investigate the role of these indices in the field of brand linguistics. In this 
regard, the authors focused on the applications of language in branding campaigns related to name, pronunciation, brand 
logo, and brand-customer interactions and sought to identify the role of general linguistic indicators in branding practices. 

Methods: In this study, the qualitative approach was used to classify general linguistic indicators in each dimension of 
language use in branding activities. The applications of language in branding activities related to brand names were extracted 
from the literature on brand linguistics. In this study, the semi-structured interview was used for data collection. For this 
purpose, the opinions of 6 experts in the field of brand linguistics were gathered. Also, in order to analyze the qualitative 
collected data, the theme analysis approach and MAXQDA software were used. 

Results: The main finding of this study was the classification of linguistic indicators in different areas of language use in 
branding activities. The analysis of the expert interviews linguistic indicators can be used in the areas of language 
psychology, language sociology, language semiotics, brand name formulation, brand pronounce formulation, brand 
advertising formulation, shaping to brand slogans, and brand logo. This study, as one of the first studies in the field of 
categorizing linguistic indicators in the field of branding processes and branding activities, categorized these indicators 
based on the functions introduced by language in the research literature. 
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 چکیده

 هرایفعالیتگر برر کارکردهرای زبران در پژوهش ،زمینه. درایناست برندینگ هایبر کارکردهای زبان در فعالیتمبتنی شناسیعام زبان هایشاخص بندیهدف از این پژوهش دستههدف: 

 ند.کبرندینگ شناسایی  هایکاربردهای زبان در فعالیت ۀشناسی را درزمینعام موجود در زبان هایتا نقش شاخص است هکردو تالش  هلوگوی برند متمرکز بودو  برندینگ مرتبط با نام، تلفظ

د و برا اسرتفاده از رویکررد کیفری، شرشناسری برنرد اسرتخرا  زبان ۀحیطر منراب برندینگ مرتبط با نام، تلفظ و لوگروی برنرد از  هایابعاد مختلف کاربردهای زبان در فعالیت ،در این پژوهشروش پژوهش: 

شناسری برنرد اسرتفاده زبان ۀترن از خبرگران حیطر 6منظور نظررات استفاده شد. بدین هاگردآوری داده ورِمنظساختاریافته بهنیمه ۀاز ابزار مصاحب ،شد. در این پژوهش بندیشناسی در هر بعد دستهعام زبان هایشاخص

 د. شاستفاده  2کیوداافزار مکسشده از رویکرد تحلیل تم و نرمکیفی گردآوری هایتحلیل داده برای ،د. همچنینش

گرفته برر صرورت هرایبرر تحلیلدیگر، مبتنی بیانِ. بهاست برندینگ هایشناسی درقالب ابعاد مختلف کاربرد زبان در فعالیتزبان هایشاخص بندیاصلی پژوهش حاضر، دسته ۀیافت: هایافته

 بندیدسرته منظورگرفته برهات صرورتین مطالعرنخسرتدند. ایرن مطالعره یکری از شر بندیبرنردینگ دسرته هایکاربردهای مختلف زبان در فعالیت شناسی درقالبِزبان هاینظرات خبرگان، شاخص

 ده است.کر بندی، دستههارا براساس کاربردهای مختلف زبان در این فعالیت هابرندینگ بوده و این شاخص هایدر فعالیت شناسیزبان هایشاخص

 برند، لوگوی برند.  برندینگ، نام برند، تلفظ هایبرند، فعالیت شناسیزبان: هاکلید واژه

 

                                                           
 مستخر  از پایان نامه . 1

2. MAXQDA 
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 مقدمه -1

شناسرری علمرری اسررت کرره برره مطالعرره و بررسرری زبان

کوشد میشناسی پردازد. درواق ، زبانمی مند زبانروش

زبان و ماهیت آن پاسرخ  ۀهایی بنیادین دربارتا به پرسش

این علم به مباحث بازاریرابی،  هایدهد. با گسترش دامنه

امروزه ارتباط تنگاتنگی میران زبران و سراختارهای آن و 

مبحرررث  .برنررردینگ ایجررراد شرررده اسرررت هرررایفعالیت

دسررررتوری زبرررران و درقالررررب  لحاظِشناسرررری بررررهزبان

 ۀرآمده از این قواعد دسرتوری، دربردارنردب هایتکنیک

صرورتی خودجروش به انداست که توانسته هاییشاخص

ایجراد نرام و تلفرظ  ۀمرد درزمینرآدرقالب ابزارهرایی کار

 تبلیغات برند و شعارسازی برای برنردها اسرتفاده ،برندها

بررسی علمی و دقیق ایرن کاربردهرا از  ،حالبااین شوند؛

ده اسررت. ایررن شرریش آغرراز نزدیررک برره  هررار دهرره پرر

مختلرف ترا  هرایدستوری زبان کره در زبان هایتکنیک

ازطریق اثرگذاری بر  تواننداند، میحدود زیادی یکسان

بره ایجراد تحریکرات مطلرو  در وی  ،حواس مخاطرب

منجرر  و برنردها هاو امیرال شررکت هادرجهت خواسرت

زبران در  اساسری. نتایج کلی این مطالعات بر نقش شوند

 روابط میان برند و مخاطبان تأکید دارند.ۀ توسع

برر   زیرادیمیزانِبرندسازی به دهدمطالعات نشان می

و مشتریان اغلب ازطریق زبران موجرود   متکی استزبانْ

محصوالت یرک برنرد، کلمرات  بندیدر تبلیغات و بسته

برنررد و یررا  ۀاجتمرراعی دربررار هایشررده در رسررانهاستفاده

و عنراوین  هراشفاهی دیگر مشرتریان و حتری نام تبلیغات

آن  ۀاطالعات خود درزمین ۀدست به کسب و توسع برندْ

این زبان اسرت کره در نقرش ابرزار  ،واق . بهزنندبرند می

و  شرودمیبرقراری ارتباطات میان مشتری و برنرد اراهر 

معانی برند و اثرگذار بر ادراکرات، حافظره،  ۀدهندانتقال

(. 2017، 1)کارنوالره اسرت و رفتارهای مشتریان هانگرش

                                                           
1. Carnevale 

برندینگ وجرود دارد کره برر  ۀمطالعات فراوانی در حیط

 هرایاثرگرذاری برر واکنش ۀنقش اساسی زبران درزمینر

 و2لکررر  ،مثررال رایمشررتریان برره برنررد تأکیررد دارنررد. برر

( به بررسی  گرونگی اثرگرذاری زبران 1994همکاران )

 3رداختند.  یمرا و پاتریرکتداعیات برند پ گیریبر شکل

برررر  هرررا( موضررروع  گرررونگی اثرگرررذاری زبان2008)

و همکرراران  4. لونرراکردنررد برنررد را بررسرری هررایارزیابی

دنرد کره کردام عنروان کرزمینه پژوهش  این ( در2013)

ماندگاری بیشتری در ذهن مشتریان داشرته  تواندبرند می

خرود  ۀ( در مطالعر2019)5سوبکووسرکی ،باشد. همچنرین

به بررسی نقش نمادگرایی صوتی و سرط  روانری زبران 

بره زبران  از آنو ادراکرات  نام برنرد به مشتری بر نگرش

زبان پرداخترره اسررت. انگلیسرری در کشرروری غیرانگلیسرری

بره برنرد  ،( ازمنظر اصوات موجرود2020) 6خنیفر و کانی

شرناختی نرام زبان هاینگریستند و به بررسی این ویژگی

جی  یک برنرد در شررایط برابرری  نرد برنرد برند بر تر

و  ییبرره اهمیررت عامررل زبرران ازسرروپرداختنررد. باتوجه

برره ایررن موضرروع کرره ایررران کشرروری بررا اقرروام و باتوجه

از زبرران فارسرری  بیشررترکرره  اسررتمتفرراوت  هررایقومیت

، پژوهش حاضرر کنندعنوان زبان دوم خود استفاده میبه

بحرررث موجرررود در  هایبررره بررسررری نقرررش شررراخص

در  ایشناسی دستور زبران فارسری کره نقرش عمردهزبان

 ۀایجرراد نررام و طرررز تلفررظ کلمررات دارنررد، در حیطرر

خصرو  برنردینگ به هرایکاربردهای زبران در فعالیت

. این پردازدتلفط نام برند می ۀتولید نام و یا نحو ۀدرزمین

گرفته در صرورت هرایپژوهش یکی از معردود پژوهش

 هاینقرش شراخص خصو برند و به شناسیبحث زبان

 ۀمررتبط برا تولیرد نرام و نحرو هایدر فعالیت شناسیزبان

                                                           
2. Lecker  

3. Chima & Patrick  
4. Luna  

5. Subkowski  
6 . Khenfer and Cuny 
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 هایتلفظ برند یا شرعارهای مررتبط بره آن )زیرمجموعره

برره بررسرری نقررش زبرران و  اسررت کرره برنررد( شناسرریزبان

 آن برند پرداخته است.  یاجزا

نخسررت ازطریررق اسررتخرا   مطالعررهْ منظور،اینبرره

کاربردهای زبان در مباحث مرتبط با برند و برندینگ از 

موضرروع، تصررویری کلرری از ایررن کاربردهررا و  پیشررینۀ

، هررانقررش زبرران در اثرگررذاری بررر ذهنیت طورکلیبرره

ارتباطات و تعامالت میان فرد یا گروه برا برنرد را ایجراد 

، دشروبیان میکه در ادامه  گونهد. این کاربردها همانکر

شرناختی، اجتمراعی مختلرف روان هایحوزه ۀدربردارند

را بررر نررام یررا  هاوسرریعی از اثرگرذاری ۀو دامنرر اسرت و...

 بره لوگروی برنرد را شرامل دهیتلفظ برند و حتی شرکل

. در ادامرره پررس از شناسررایی کاربردهررای زبرران، شررودمی

شناسرری موجررود در ادبیررات زبان هایبررر شرراخصمبتنی

 شناسری، ریختشناسریارسی همچون آواشناسری، وا ف

شناسری در ابعراد زبان هایو... کارکردهای این شراخص

د. این امرر شمختلف کاربرد زبان در برندینگ شناسایی 

ازطریررق رویکرررد کیفرری و روش تحلیررل تررم صررورت 

در ابعراد مختلرف کراربرد زبران در  شد نپذیرفت و معیّ

. شرررودمی هدهمشرررا هاییبرنررردینگ،  ررره شررراخص

 هایشرراخص :اسررت کره ایرن اصررلی سرؤل ،منظوربردین

عرد از شناسی در زبران و ادبیرات فارسری در کردام بُزبان

مشراهده  برندینگ قابل هایابعاد کاربرد زبان در فعالیت

شررکل نیررز بدین توانررد؟ ایررن سررؤال میاسررت و اسررتفاده

شناسری زبران زبان هایشراخص بندید: دسرتهشومطرح 

 هرررایبرررر کاربردهرررای زبررران در فعالیترسررری مبتنیفا

برنرردینگ  گونرره اسررت؟ خروجرری نهررایی ایررن مطالعرره 

شناسی درقالب ابعاد کاربرد زبان هایشاخص بندیدسته

در  ،کره پژوهشرگران ایمسرلله ؛است زبان در برندینگ

خصو  مطالعات داخلی و متمرکز برر به ،میان مطالعات

 .اندنداشته به آن زبان فارسی توجه  ندانی

گرفته در میرران مطالعررات صررورت هایبررسرری طبررق

 ۀشناسری برنرد، مطالعره یرا مطالعراتی در حیطرزبان ۀحوز

شناسی براساس کاربردهرای زبان هایشاخص بندیدسته

د. آنچره شربرندینگ مشاهده  هایزبان در فعالیت ۀبالقو

بررسری  اسرت، زمینره بره انجرام رسریدهتا به امروز دراین

و  شناسریشناسی همچون وا زبان هایبرخی از شاخص

. این مطالعرات نیرز همچرون ارجمنردی  است آواشناسی

کراربردی  ۀ( به بررسی جنب1391( و بابک معین )1388)

برخررری از کاربردهرررای زبررران در  برررر هاایرررن شررراخص

شناسرری آن نشانه ۀبرنرردینگ همچررون جنبرر هررایفعالیت

جرام   بندیاساسرا  موضروع دسرته ،ورازایرن ؛اندپرداخته

برررر شناسررری در زبررران فارسررری مبتنیزبان هایشررراخص

برنردینگ مرورد توجره  هرایکاربردهای زبان در فعالیت

زمینه شکاف تحقیقراتی و دراین است پژوهشگران نبوده

انجررام پررژوهش حاضررر  سرربب،. بدیندشررومشرراهده می

ضررورت مطالعراتی موجرود از  هایبه محدودیتباتوجه

 . است باالیی برخوردار

عاملی مهرم در برقرراری  زبانْ اندمطالعات نشان داده

 رودمیارتباط میان انسان با محیط پیرامون خود به شمار 

از وقرای   هاماهیتی پویا، به بهبود در  انسران عنوانِو به

)لکررر  و همکرراران،  شررودمی پیرامررون خررود منجررر

اهمیرت و  اخیررْ ۀ نرد دهرزبان در  اساسی (. نقش1994

مدیریت ارتبراط برا مشرتریان نیرز  ۀارزش خود را درزمین

و مطالعرات نظرری ایرن حروزه همچرون  است نشان داده

زبرران برنررد  انرردکرده ( بیرران2002و همکرراران ) 1هونررگ

های غیرکالمری کلمرات، لحرن و سرایر نشرانه ۀ)مجموع

 عاطفی بررر مخاطبررانراثرررات شناختی ۀبرنرد( دربردارنررد

 ؛است ارزیابی محصوالت و خدمات مرتبط با برندبرای 

حاضر در گسترش  پژوهشضرورت تلوریک  ،روازاین

                                                           
1. Hong 
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 هررایمیرران زبرران و فعالیت ۀرابطرر ۀدانررش درزمینرر قلمررروِ

 ۀحاضرر در جنبر ۀمطالعر ،دیگرر بیانِ. برهاسرت برندینگ

 هایاز شراخص بندیدسرته ۀارائر دنبالِتلوریک خود بره

 .است برندینگ هایار و  فعالیته  شناسی درزبان

آن در  یزبان و اجزا اساسی به نقشتوجهبا ،عالوهبه

از محصروالت و  هاو اسرتنباط هاانتقال معرانی، برداشرت

برندینگ بدون  هایخدمات مرتبط با برند، انجام فعالیت

توجه و درنظرگرفتن ایرن نقرش  نردان منطقری بره نظرر 

 ، زبرانْمطالعرات مختلرف طبرق خصو  که. بهرسدنمی

عاملی اساسی و اثرگذار در ایجراد ارتبراط میران برنرد و 

هرای فرروش، ویژه بررای تیمبره ،. زبان برنداست مشتری

 ؛تبلیغرراتی اهمیررت بسررزایی دارد یهررابازاریررابی و کمنین

 رررا کرره بررا تشررکیل و ترررویج زبرران مثبترری برررای برنررد، 

و در  کنرد مرایزخرود را از رقبرایش مت توانردمی شرکت

ذهن مردم ارتباطی عمیق میان محصوالتش با کلمرات و 

(. 2013)لونررا و همکرراران،  کنررد عبرراراتی خررا  ایجرراد

، سرازیمناسب ۀبرندها به مسلل یتوجهبی خصو  کهبه

اثراتری  توانردفرم، لحن و اراهر نرام و لوگروی برنرد می

منفی بر ادراکرات حسری مشرتریان در بلندمردت فرراهم 

ترجیحرات برنردهای رقیرب در ایشران  ۀو به توسع آورد

 ،روازایررن ؛(2019و همکرراران،  1)رامیرررز شررود منجررر

 هاییایجراد فرصرت حاضررْ پژوهشضرورت کاربردی 

 یزبان و اجزا ترسازی اثربخشکاربردی ۀتوسع منظورِبه

بره توضریحات . باتوجهاست برندینگ هایآن در فعالیت

 پررژوهشیررک و کرراربردی ضرررورت تلور بررارۀدر برراال

 :حاضر، محقق در پی پاسخ به این سؤال اصلی است کره

شناسرری زبرران فارسرری در زبان هایشرراخص بندیدسررته

برنردینگ  هرایار و  کاربردهای زبران در فعالیته 

  گونه است؟ 

                                                           
1 . Ramírez 

 پژوهش ۀظری و پیشیننمبانی  -2

 برند -1-2

 شررکتْ هرایییدارا ۀاز همر بریش امروزه، برنردها

 و ارزش اقتصرادی ۀافزاینرد هسرتند. برنردها ارزشرمند

 ابزارهرای از یکری . برنرد،هسرتند مالکانشران راهبردی

 مشرتری برا ارتبراط مدیریت ۀمجموع در مهم ارتباطی

 ارزشمند مشتریان برای دو دلیل به و دشومحسو  می

 را کراهش کنندهمصررف ریسرک اینکره اول اسرت:

 جوییصرفه گیریتصمیم هایدر هزینه دوم و دهدمی

 برازار در مرؤثر عالئرم از برنرد یکری ،همچنین ند.کمی

در  اطالعرات نداشرتنتقارن دلیلِبره شررکت کره اسرت

 در اطالعرات نداشرتنِتقارن برد.می کار به را آن بازار

 داشرته ممکرن اسرت وجرود نیرز خدمات مشتریان میان

 ؛دهدمی قرار زیان و ضرر معرض در را مشتری باشد و

 یاطمینرانبی از جلروگیری بررای شررکت، روازایرن

 بره وکنرد میبررآورده  را او هایخواسرته مشرتری،

 عمرل ،برود داده خردماتش برای مشتری به که تعهداتی

برنررد ازطریررق ایجرراد اطمینرران در  ،درواقرر  .کنرردمی

اطالعرراتی وی در  نداشررتنِمشررتریان، اثرررات منفرری تقارن

و  2)ویردر بخشردمحصول یا خدمت را کراهش می ۀحیط

اگرر مشرتریان  دهد(. مطالعات نشان می2018همکاران، 

از یررررک برنررررد مررررأیوس و ناامیررررد شرررروند، تمررررام 

آن در  ۀهای شرررکت و سررودهای آینرردگذاریسرررمایه

آن  یبرنرد و اجرزا ،روازاین ؛گیردمعرض خطر قرار می

و برر ادراکرات و  اندهر سرازمان هایسرمایه ترینمهماز 

)رامیررز  اثرگذارند وابسته به سازمان نفعانرفتارهای ذی

 مردت،طوالنی ایرابطره در (. برنرد2019و همکراران، 

 تعهد پیدا یکدیگر به خریدار و فروشنده دشومی باعث

 بازاریابی دفاعی ابزار عنوانبه تواندمی برند؛ پس کنند

 و کنردمی حفرظرا  مشرتریان کنرونی کره رود کرار به

 رود کرار به بازاریابی تهاجمی ابزار عنوانبه طورهمین

                                                           
2. Wider 
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و  1)کوئلهرو آورد بره دسرت جدیردی را مشرتریان کره

تجراری  هایتمرام سرازمان ،روازایرن ؛(2018همکاران، 

برنرد خرود از جهرات مختلرف هسرتند ترا  ۀتوسع دنبالِبه

 ۀرا از ایررن سرررمای برررداریترتیب حررداکثر بهرهبرردین

 ناملموس سازمانی داشته باشند. 

 شناسی برندزبان -2-2
کارگیری هشناسرررری برنررررد و تمرکررررز بررررر بررررزبان

 هرررایشناسررری در فعالیتبرآمرررده از زبان هایشررراخص

نقررش مهمرری در بهبررود  ،بررر مطالعرراتبرنرردینگ مبتنی

زبران برنرد  .ادراکات اثربخشری نرام یرا تلفرظ برنرد دارد

گفتار نام و عنوان یک برند  ۀنوشتار و نحو ۀدرقالب نحو

 استازجمله عوامل پرقدرت در ایجاد ادراکات از برند 

تداعیاتی با ماندگاری بلندمدت از برند  گیریو بر شکل

)لونررا و همکرراران،  اثرگررذار اسررت در میرران مشررتریان

شناسررری برنرررد تعریرررف نظرررری، زبان لحاظِ(. بررره2013

ن در مباحرث تأثیرات زبران برر مشرتریا ۀمطالع صورتِبه

 . ایرررن مطالعررراتْدشرررومررررتبط برررا برنرررد تعریرررف می

در نظررر گرفترره  کنندهاز رفتررار مصرررف ایزیرمجموعرره

مختلرف نظرری و  هایشناسری برنرد جنبره. زبانشوندمی

زبران و  شناسریشناسری زبران، جامعهشناختی روانروش

، 2)کارنووالره کنردنمادشناسی را با یکردیگر ترکیرب می

طالعات مختلفی همچون کارناواله و همکراران (. م2017

به نقرش زبران  توان( نشان دادند می2019) 3( و لی2017)

عرررد برنررردینگ ازمنظرررر سررره بُ هرررایدر برنرررد و فعالیت

 شناسرریزبرران و نشانه شناسرریشناسرری زبرران، جامعهروان

 ترینبرره انجررام جرردی بندینگریسررت کرره ایررن دسررته

، واق . برهانجامردمی ی برنردشناسزبان ۀمطالعات در حوز

شناسری برنرد زبان ۀگران، پدیردنظرات این پژوهش طبق

ایرن سره  ،دامره. دراِشود عد بررسیدرقالب این سه بُباید 

 :ندشوعد توصیف میبُ

                                                           
1 . Coelho 

2. Carnival  

3. Lee 

شناسرری زبرران بررر روان شناسففی زبففان:الفف ر روان

اتفاقاتی متمرکز اسرت کره در ذهرن فررد در زمران پرردازش 

شناسری زبران مروارد برنردینگ، روان ۀحیطر. در افتدزبان می

 ۀایررن مرروارد از توسررع .متنرروعی را از خررود نشرران داد ۀاسررتفاد

( تررا 2006، 4برنرردی جدیررد در ذهررن مشررتری )لرررمن هرراینام

بررا مشررتریان ازطریررق تبلیغررات و  ترایجرراد ارتباطررات طرروالنی

امررا بیشررترین  ؛شررود( را شررامل می2005)لونررا،  هاسررایتو 

 ۀشناسرری زبرران مربرروط برره مطالعررات درزمینرراز روان اسررتفاده

گذاری برنرد، مطالعرات نشران نام ۀ. در حوزاست برند ۀحافظ

خاطرسرناری هنام یک برند اثرات معنراداری برر ب یدادند امال

شناسرری روان ،(. همچنررین2013)لونررا و همکرراران،  دارد آن

مطالعرراتی  ررون بررسرری اثرررات  هررایزبرران در دیگررر حوزه

خصررو  مشررتریان به هرراینمررادگرایی صرروتی بررر واکنش

خواهرد  ترجی  برندها و یادآوری برندها نیز اسرتفاده ۀدرزمین

تحرروالت شررناختی و  دنبالِایررن مفهرروم برره ،درمجمرروع شررد.

نرد و یرا نرام بر نادراکی ایجادشده در ذهن مشرتریان از شرنید

اثرررات معنرراداری بررر  توانرردمیو  اسررتعنرروان برنررد  ۀمشراهد

 ؛(2017و همکرراران،  5جرای نهررد )فرنانردز ترداعیات برنرد بررر

نرام و لوگروی  ۀشناسی زبان  در ایجاد و توسرعروان ،روازاین

و از عوامل مؤثر بر ایجراد ارتباطرات  اهمیت زیادی دارد برند

 .دشومی میان مشتریان و برندها محسو 

 عد مهرمبُ زبانْ شناسی: جامعهزبان شناسیجامعهبر 

به  گرونگی و نقرش زبران  است که شناسی برندزبان دیگرِ

تعررامالت و  ۀکننرردابررزار برقررراری تعامررل و تقویت عنوانِبره

کره دیگرر، درحالی بیانِه. برپرردازداجتماعی می هایپویایی

، اسرت ذهنی زبان هایشناسی زبان متمرکز بر پردازشروان

 متمرکرز بر زبانزبان بر تعامالت بیرونی مبتنی شناسیجامعه

مختلفررری از مبحرررث  های(. حیطررره2018، 6اسرررت )اکررررت

ه اسرت؛ شردبرند بررسری  شناسیجامعه ۀبرندینگ از دریچ

                                                           
4. Lerman  

5 . Fernández 

6. Eckert 
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در طررول برخررورد  شرردهمثررال، سرربک زبرران استفاده رایبرر

بانره ازسروی برخورد با زبانی مؤد ۀمشتریان با خدمات. تجرب

)لرررمن،  اثرگررذار اسررت مشررتریان بررر رفتارهررای مشررتریان

اهمیررت  دهندۀمطالعررات دیگررری نشرران ،عالوه(. برره2006

استفاده از زبران در تعامرل برا مشرتری برر تمرایالت رفتراری 

(. 2008)لونرا و همکراران،  اسرت نسبت به اسرتفاده از برنرد

 خصو  اهمیرت ایرن امرر در میران برنردهای درگیرر دربه

 .ستشدید بیش از دیگر برندها هایرقابت

زبرران نیررز برره  شناسررینشانه زبففان: شناسففینشانهجر 

آن  یموجود در برنرد و اجرزا هایادراکات مشتری از نشانه

برنرردینگ ازمنظررر آن برره  ۀو مطالعررات حرروز اسررتمتکرری 

 ون سبک نوشتاری برند و اثرات آن برر ذهرن  هاییحوزه

 هاشررکت ۀ( و اسرتفاد2004اران، و همک 1مشتریان )بوروس

از عناوین برند مشابه با واژگان اثرگرذار برر ذهرن مشرتریان 

و نیز ایجاد تجرانس و ارتبراط میران  ماندگاری آنها نظورِمبه

( پرداخترره 2007، 2آن واژه و نررام برنررد )لررووری و شررروم

 رون  هراییخصو  کره از ایرن مفهروم در بخشاست. به

نرام  عنوانِعناوین مرتبط با کرارایی برنرد برهنقش استفاده از 

 شرده فراوانی ۀبرند و اثرات آن بر رفتارهای مشتریان استفاد

مطالعراتی  هایزبان یکی از حیطه شناسینشانه ،واق هب است.

معنرایی موجرود در مترون  هایکشف و شناسایی نشانه برای

ن مرتن و ایجاد ارتباطی معنادار میرا دنبالِو به استو کلمات 

، 3) رراملی اسررت نمررادین ذهررن از آن مررتن هایبرداشررت

 بررایابزاری مهرم  عنوانِبه شناسینشانه سبب،(. بدین2017

ایجاد ارتباطرات ذهنری میران نرام یرا لوگروی یرک برنرد برا 

 توانردمفاهیمی مطلو  یرا نرامطلو  در ذهرن مشرتریان می

 باشد. توجهی بر مشتریان درخورِاثرات ادراکی  ۀدربردارند

 شناسی برندمطالعات زبان بندیدسته -2-3
شناسی برند مطالعات متنوع و مختلفری زبان ۀدر حیط

و  هاامرا ایرن مطالعرات در حیطره ؛به انجام رسریده اسرت
                                                           
1. Boros  

2. Louvre & Sherom  

3. Chumley 

نیراز  ،روازایرن ؛اندگوناگونی به انجرام رسریده هایزمینه

وسروی مطالعرات است تا نخسرت مشرخص شرود سمت

 . بررسریاسرت شناسی برنرد بره  ره صرورتزبان ۀحوز

زمینرره نشرران داد اساسررا  مطالعررات ادبیررات موجررود دراین

بر مشرتمل اثرات زبران برر برنردینگْ ۀشده در حیطانجام

 :است زیر هایبخش

آن )همچون آواشناسی،  یمبحث زبان و اجزا ال ر

مانرردگاری عنرروان برنررد در  ۀ..( در حیطرر.معناشناسرری و

 یتررین اجرزایکی از مهم ندگاری برند در ذهنْذهن. ما

و  4: مطالعرراتی  ررون اشررمیتاسررت شناسرری برنرردروان

( و لووری 2003(، لووری و همکاران )1994) همکاران

 .اندپرداخته به این مسلله ( در مطالعات خود2006)

آن )همچررون آواشناسرری،  یمبحررث زبرران و اجررزا بر

مشرتریان.  هرایادراکات و نگرش ۀ..( در حیط.معناشناسی و

مطلو  در اذهان مشرتریان از  هایایجاد ادراکات و ارزیابی

برنرردینگ محسررو   هررایعوامررل مهررم موفقیررت فعالیت

(، 2004) 5. مطالعرراتی  ررون یورکسررتون و منرروندشررومی

و همکررراران  7( و گارسررریا2010و همکررراران ) 6سالسررریوین

 .اندپرداخته ( در مطالعات خود به این موضوع2013)

دیگر از مطالعات به مبحث نقش زبان و  ایدسته جر

..( در .آن )همچررون آواشناسرری، معناشناسرری و یاجررزا

. تررجی  یرک اندترجیحات برند مشتریان پرداخته ۀحیط

 شناسرری برنرردمهررم مبحررث روان هررایبرنررد نیررز از بخش

 8( و کا رسرکی و پرالرمو2007. لرووری و شرروم )است

 .گیرند( در میان این مطالعات قرار می2013)

دسرته  تریندیگر از مطالعات که گسترده ایدسته در

به بررسی حضور یک برند در کشرور  ،دشومحسو  می

خارجی و اثرات نام آن بر مشتریان خارجی با فرهنگ و 

                                                           
4. Schmidt  
5. Yorkston & Menon  

6. Salcivine  

7. Garcia 

8. Kachersky & Palermo  
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ما  مباحرث مسرلّ ،زمینره. دراینپرردازدزبانی متفراوت می

زبانی کشرور مقصرد و تمرایزات و  فرهنگی، اجتماعی و

موجرود میران کشرور مقصرد و مبردا اثررات  هایشباهت

. ژانرگ و دارد پرقدرتی بر رفتارها و تمرایالت مشرتریان

 2(، لوهنردال2002(، هونگ و همکراران )2001) 1اشمیت

 .هستند ( از این دست مطالعات2019و همکاران )

بخررش کررو کی از مطالعررات نیررز برره بحررث وجررود  هر

تجانس شخصیتی برا عنروان و  ۀادراکاتی در مشتریان درزمین

 ۀ. این موضوع نیز نقشی مهرم در حیطرپردازندااهر برند می

( و گرای و 1995و همکراران ) 3. لویدارد شناسی برندروان

 . هستند ( از این دست مطالعات2016) 4هینسکنس

مطالعات اندکی نیز وجود دارنرد کره بره نقرش و  ور

و صوت موجود در عنوان برنرد و اثررات آن  اهمیت آوا

. آواشناسی بخرش مهمری از علرم اندبر مشتریان پرداخته

مطالعرراتی  ،زمینرره. درایندهرردشناسرری را شررکل میزبان

 .است ( موجود2000) 5 ون کلینک

دیگری نیز مشاهده شد که در  ۀمطالعات پراکند یر

مشررتریان از عنرروان و  هایمبرراحثی  ررون برداشررت آنهررا

(، نقررش زبرران در 2011، 6شررکل برنررد )دیموفترره و یررال 

و  7خرردمت )هولمکوئیسررت ۀفراینرردهای مختلررف ارائرر

ضردبرند ازطریرق ایجراد  هرای(، فعالیت2012همکاران، 

مروارد تغییرات در عنوان برند توسط خود مشتریان و نیز 

شرررعارهای همرررراه برنرررد  گیریمهمررری  رررون شرررکل

( به انجام رسیده است کره 2013، 8)کا ریسکی و پالرمو

 هررایمنبعرری برررای انجررام پژوهش تواننرردهرکرردام می

 در آینده باشند. ترگسترده

مطالعات متنوعی در  ،دشوکه مشاهده می گونههمان

                                                           
1. Zhang and Schmidt  

2. Lohndal 

3. Levi  

4. Guy and Hinskens 

5. Clink  

6. Dimofte and Yalch  

7. Holmqvist  

8. Kachersky & Palermo  

جررام برنرردینگ برره ان هرراینقررش زبرران در فعالیت ۀحیطرر

از ایرن مطالعرات  ایبخش عمده ،حالرسیده است. بااین

و  اسررت در کشررورهای صررنعتی غربرری برره انجررام رسرریده

بخرش  ،عالوه. بهاست زبان انگلیسی هایبر ویژگیمبتنی

مهم دیگری از ایرن مطالعرات مررتبط برا کشرور  رین و 

شناسرایی قابل هایمتناسب با زبان و ادبیرات و نیرز نشرانه

 ۀدرزمینر ایمطالعره ؛ امرااسرت تریان این برازارتوسط مش

شناسری و یک زبان ازمنظرر زبان هایشاخص بندیدسته

 هرایابعاد مختلرف کاربردهرای زبران در فعالیت درقالبِ

حاضرر  ۀد. مطالعرشرمرتبط با برند و برندینگ مشراهده ن

شناسری برنرد زبان ۀبه ضعف کلی مطالعرات حیطرباتوجه

، برره بررسرری ایررن پدیررده در توسررعههبدر کشررورهای رو

. ازسررویی ضررعف موجررود در پررردازدکشررور ایررران می

کارنووالره  ۀمطالعات پیشین نشان داده است غیر از مطالع

 ۀار وبی جام  درزمینرهکه   2017و همکاران در سال 

در  کنندهشناسی مصررفشناسی برند بر رواناثرات زبان

 ۀ نرین رابطرر برارۀرد اید، مطالعرهکررربرنرد ارائره  ۀحیطر

هرردف نهررایی برنرردینگ  ،واق مهمرری مشرراهده نشررد. برره

کره  سرتحداکثررساندن روابط میان مشتریان و برندهابه

 کنندهشناسری مصررفمطالعاتی روان ۀاین موضوع حیط

 دنبالِحاضرر بره ۀمطالعر ،روازایرن اسرت؛ برنرد ۀدر حیط

 شناسی در مطالعات داخلی وزبان هایاستخرا  شاخص

در  هاایرررن شررراخص بندیخرررارجی و سرررنس دسرررته

خصو  در بخش کاربرد زبان به ،برندینگ هایفعالیت

تالش دارد تا ازطریرق  ۀ حاضر. مطالعاست در برندینگ

کراربردی و پژوهشری مناسربی  های، زمینهبندیاین دسته

شناسری میان زبان ۀرابط ۀرا برای مطالعات آینده در حیط

 .کند و  در زبان فارسی ایجادخصبه ،و برندینگ
 شناسی برندو کاربردهای زبان هاشاخص -2-4

د، گام نخسرت شکه در بخش مقدمه بیان  گونههمان

کاربرد  هایشناسایی و استخرا  حوزه حاضرْ ۀدر مطالع

 آن در مباحث مربوط به برند و برنردینگ یزبان و اجزا
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شناسری زبان ۀپژوهش در حیطر پیشینۀبررسی  طبق. است

 هرایبرند و اساسرا  نقرش زبران در بحرث برنرد و فعالیت

عالوه بررسری برندینگ در مطالعرات معتبرر موجرود، بره

 توانبرند، می ۀتاریخی موضوع زبان و نقش آن در حیط

مرتبط برا  هاینقش این پدیده را در بحث برند و فعالیت

 1آن درقالب موارد زیرر بیران داشرت. آنچره در جردول 

بردهرررایی اسرررت کررره محققرررین و رآمرررده اسرررت، کا

 هررایبرنررد و فعالیت ۀشناسرران برررای زبرران در حیطررزبان

بررر . ایررن کاربردهررا مبتنیانرردکرده برنرردینگ شناسررایی

شناسی برنرد زبان ۀموجود در حیط پیشینۀبررسی و مرور 

و  انددهشررد( اسررتخرا  شررمعرفرری  3-2)کرره در بخررش 

 هررایبرد زبرران در فعالیتعنوان ابعرراد کرراربرره تواننرردمی

 برندینگ مورد توجه قرار گیرند.

 اثرگذاری زبان در مباحث مربوط به برندینگ هایحیطه -1جدول 

 برخی منابع اثرگذاری زبان هایحیطه ردی 

 شناسی زبانروان 1
همکاران (، سالسیوین و 2013(، لونا و همکاران )2006لرمن )

 (2013( و گارسیا و همکاران )2010)

 (2008(، لونا و همکاران )2006لرمن ) زبان شناسیجامعه 2

 (2007(، لووری و شروم )2004بوروس و همکاران ) زبان شناسینشانه 3

 به نام برند دهیشکل 4
(، شروم و 2002(، هونگ و همکاران )2002یوسونیر و شانر )

 (2012همکاران )

 (2000( و کلینک )1995پترسون و همکاران ) به تلفظ برند دهیشکل 5

 (2000کلینک ) به نام و تلفظ برند دهیشکل 6

 (2008لونا و همکاران ) به تبلیغات برند دهیشکل 7

 (2012کو و  ) به شعارهای برند دهیشکل 8

 (2014گارسیا و همکاران ) به لوگوی برند دهیشکل 9

 

خصرو  شناسری در هرر زبرانی بهمبحث زبان ،ازسویی

 هرایلحاظ دستوری زبان و درقالرب تکنیکزبان فارسی به

کره  دارد هاییشراخص برآمده از این قواعد دستوری خرودْ

ایجراد  ۀمرد درزمینرآدر نقش ابزارهرایی کار هااین شاخص

تروجهی در درخورِو یا کاربردهای  هستند نام و تلفظ برندها

 ،واق تبلیغرات و شعارسرازی بررای برنردها دارنرد. بره ۀحیط

مختلررف تررا  هررایدسررتوری زبرران کرره در زبان هررایتکنیک

ازطریرق اثرگرذاری برر تواننرد می اند،حدود زیادی یکسان

حررواس مخاطررب برره ایجرراد تحریکررات مطلررو  در وی 

. شوند منجر و برندها هاو امیال شرکت هاخواست درجهتِ

شناسری برآمرده از مبحرث زبان هایدر جدول زیر شاخص

ست که اصروات، هاآورده شده است. براساس این شاخص

. گیرنررد، کلمررات و عبررارات شررکل میهررا، وا هررافرکانس

برره هویررت بصررری، شررنیداری و  هاایررن شرراخص ۀمجموعرر

ا حرد تر ها. این شاخصدهندشکل می گفتاری از یک زبان

 ،  رونحرالاینبا  اند؛مختلرف یکسران هایزیادی در زبان

 هایحاضر بر زبان فارسری متمرکرز اسرت، شراخص ۀمطالع

 هررایشناسرری عررام کرره در زبرران فارسرری و سررایر زبانزبان

 در این جدول آورده شده است.  ند،موجود المللیبین
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 شناسیعام در زبان هایشاخص -2جدول 

 شناسی برندعام زبان هایشاخص

 هاشاخص هازیرشاخص ابعاد 1منبع  2منبع 

 3صداحروف بی (1996) 2الدفوگ و مادیسون (2008) 1نیومن
 4آواشناسی تولیدی

 آواشناسی

 7حروف صدادار (2014) 6کراتندن (2003) 5دتردینگ

 9صوت کلمات (1388(هاشمی  (2007) 8فاهی و گاردونیو
آواشناسی 

 10آکوستیک

 13شنوایی کلمات (2014) 12پال  (2011و همکاران ) 11 اتر

 14آواشناسی شنیداری
 (1995) 16نیگارد و پیسیونی (1985) 15هاال و مهنان

ادراکات 

 17شنیداری

 20تکواژگونه (1979) 19جفرز و لهیست (2011و همکاران ) 18فروکین

 21شناسیواج

 24هجا (2003) 23دی جانگ (2009) 22هارمینگتن و کوکس

 25تکیه (1383) اشمیت (1388) اسالمی

 28آهنگ بیان (1980و همکاران ) 27برازیل (2004) 26گوسنون

 2نوای گفتار (1388هاشمی ) (2005) 1آشبی و مایمنت

                                                           
1. Naumann  

2. Ladefoged & Maddieson  

3. Consonants 

4. Articulatory phonetics 

5. Deterding 

6. Cruttenden 

7. Vowels 

8. Fahy & Gardonio 

9. Acoustics 

10. Acoustic phonetics 

11. Schacter 

12. Plack 

13. Hearing 

14. Auditory phonetics 

15. Halle & Mohanan  

16. Nygaard & Pisoni 

17. Speech perception 

18. Fromkin  

19. Jeffers & Lehiste 

20. Allomorph 

21. Phonology 

22. Harrington & Cox 

23. De Jong 

24. Syllable 

25. Stress  

26. Gussenhoven 

27. Brazil 

28. Intonation 
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 5ستا  )بن( (2005) 4سامنسون و پوستال (2005) 3کروگر

 6شناسیریخت

 9ریشه (1998) 8کمر (2011) 7دورکین

 12پیشوندها (2008) 11بور رس (2002) 10مایلر

 15پسوندها (1997) 14کرمر (1969) 13مار ند

 18اقسام کلمه (2009) 17ویکی (1985) 16هوپر و تامسون

 21بافت (1992و همکاران ) 20گودوین (2012و همکاران ) 19فینکبینر

 24ترتیب کلمات (1981) 23کومیر (2015) 22ساکل
شناسیترکیب
25 

 27اشترا  لفظی (1389) الجنانی (1994) 26ادنا

 28معناشناسی

 31مترادف (2009) 30استانوجییس (1993) 29دای مار  و گریم

 34نقیض )متضاد( (1986) 33کراس (2003) 32کریستال

https://en.wikipedia.org

/wiki/Meronymy 
https://www.thefreedict

ionary.com/meronymy 
 35واژگیجزء

 1آوری(دگرنامی )کنایه (1374) همائی (1384)ایبرمز 

                                                                                                                                                                                     
1. Ashby & Maidment 

2. Prosody  

3. Kroeger 

4. Sampson & Postal 

5. Word stem 

6. Morphology 

7. Durkin 

8. Kemmer 

9. Root 

10. Maylor 

11. Borchers 

12. Prefix 

13. Marchand 

14. Kremer  

15. Suffix 

16. Hopper & Thompson 

17. Zwicky 

18. Part of speech 

19. Finkbeiner 

20. Goodwin 

21. Context  

22. Sakel 

23. Comrie 

24. Word order 

25. Syntax 

26. Edna 

27. Homonymy 

28. Semantics 

29. Di Marco & Graeme 

30. Stanojevic 

31. Synonym 

32. Crystal 

33. Cruse 

34. Antonym 

35. Meronymy 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Sampson
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Martin_Postal
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 5کاربردشناسی 4کنش گفتاری (2000) 3آلستون (2006) 2دیلورگ

 8اصوات (1986) 7کندال (1967) 6اولسون و آتور

تحلیل 

 9گفتمان

 12هاژست (2015و همکاران ) 11آبنر (2005) 10ایورسون و اسدر

 15بالغت (1989) 14فوس (2000) 13بریزل و هرزبرگ

 18معنا (1986) 17آالن (2010) 16بلکمور

 کنش گفتاری (2000) 20آلستون (2006) 19دیلورگ

 23نمادشناسی تصویری (1979) 22آمبرتو (2003) 21اسکولون و سوزان

http://kandidat.au.dk/en 24نمادشناسی

/cognitivesemiotics/ 

https://en.wikipedia.o

rg/wiki/Cognitive_se

miotics 

 25شناختینمادشناسی 

 28نمادشناسی اجتماعی (1991) 27تیبولت (1978) 26هلیدی

 

 

                                                                                                                                                                                     
1. Metonymy 

2. Doerge 

3. Alston 

4. Speech act 

5. Pragmatics 

6. Olson & Autor  

7. Kendall 

8. Sounds 

9. Discourse analysis 

10. Iverson & Esther 

11. Abner 

12. Gestures 

13. Bizzell & Herzberg 

14. Foss 

15. Rhetoric 

16. Blackmore 

17. Allan 

18. Meaning 

19. Doerge 

20. Alston 

21. Scollon & Suzanne 

22. Umberto  

23. Visual semiotics 

24. Semiotics 

25. Cognitive semiotics 

26. Halliday 

27. Thibault 

28. Social semiotics 
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نتایج مسرتخر  از مطالعرات خرارجی،  این، طبقبنابر

پژوهشرری داخلرری و نیرراز عملرری بازارهررای  هایشررکاف

و  هرراپررقابررت امررروزی برره افررزایش اسررتفاده از قابلیت

 هررایدر فعالیت گیررریبهره منظورِزبررانی برره هررایارفیت

های حاضررر بررر شناسررایی شرراخص ۀبرنرردینگ، مطالعرر

هررای برنرردینگ مرررتبط بررا نررام و شناسرری در فعالیتزبان

 هالوگرروی برنررد متمرکررز خواهررد بررود. ایررن شرراخص

شررردن در توانمنررردی کاربردی ایبرررالقوه صرررورتبه

کررره بررره همرررین دلیرررل  دارنرررد برنررردیگ هرررایفعالیت

مربوط بره کاربردهرای احتمرالی زبران را  هایندیبدسته

در مطالعرات  توانندمی هابندیه است. این دستهشدارائه 

مختلف تولیدی  هایو بخش هاآتی و با تمرکز بر حوزه

 . کنند عملیاتی و کاربردی پیدا ۀجنب و صنعتیْ

 

 پژوهش شناسیروش -3

پژوهشی کیفری  پژوهشْ ۀپژوهش حاضر ازنظر فلسف

و ازنظر هدف پژوهشی،  رون  استبا رویکرد استقرائی 

شناسری زبان هایشراخص بندیشناسایی و دسرته دنبالِبه

برنردینگ درقالرب  هرایبراساس نقرش زبران در فعالیت

 ، پژوهشرری بنیررادین محسررو اسررت کیفرری ایمطالعرره

در  عمیقرری از موضررروع   رررونعالوه، . بررهشررودمی

  در میرران مطالعررات داخلرری وجررود خصرروبه ،مطالعرره

 . شودپژوهشی اکتشافی قلمداد می لحاظ ماهیتْندارد، به

برر رویکررد در این پژوهش مبتنی هاروش تحلیل داده

 بررای روشری مضرمون یرا ترم، . تحلیرلاسرت تحلیل ترم

هرای داده در موجود الگوهای گزارش و تحلیل شناخت،

 هرایداده تحلیرل بررای فرایندی روش، این است. کیفی

 هراییداده بره را و متنروع پراکنده هایداده و است متنی

کند. تحلیل مضرمون یرا تحلیرل می تبدیل تفصیلی و غنی

 اسرت فرایندی بلکه ت؛نیس خاصی کیفی روش تم صرفا 

 رود. کرار بره کیفری هرایاکثرر روش در توانردمی کره

برای دیدن مرتن،  است روشی مضمونْ تحلیل طورکلی،به

برداشررت و در  مناسررب از اطالعررات ارراهرا  نررامرتبط، 

شرخص، تعامرل،  مندنظام ۀتحلیل اطالعات کیفی، مشاهد

 هرایگروه، موقعیت، سازمان و یرا فرهنرگ و تبردیل داده

 (.2017و همکرراران،  1ی )نرروولکمّرر هررایکیفرری برره داده

 مربوط به تحلیرل در ایرن رویکرردْ هایاست بخش گفتنی

 مکس کیودا به انجام رسید.  افزارنرم با

گررردآوری  منظوردر ایررن پررژوهش برره ،همچنررین

سرراختاریافته نیمه ۀموردنیرراز از ابررزار مصرراحب هررایداده

کنندگان در پرژوهش حاضرر نیرز د. مشرارکتشاستفاده 

بره  بازاریابی برند آشرنا ۀتن از خبرگان حیط 6متشکل از 

آن برر  یشناسی برند و اثررات زبران و اجرزامباحث زبان

. هسررتند تجرراری هایبرنرردینگ شرررکت هررایفعالیت

و محدودیت قلمرو  سوییبه پیچیدگی موضوع ازباتوجه

شناسی برنرد ازسروی دیگرر، زبان ۀدانش داخلی در حوز

. خبرگران در ایرن نردشدت محدودخبرگان این حوزه به

نظررری( و روش  گیریهدفمنررد )نمونرره روشِمطالعرره برره

و  شردندبرفی( انتخرا  )روش گلولره ایارجاع زنجیرره

برر کیفی الزم براساس نظرات خبرگران و مبتنی هایداده

د. پروتکرل شردنایجادشده، اسرتخرا   ۀپروتکل مصاحب

سررؤال بررود کرره برره موضرروع  17 ۀمصرراحبه دربردارنررد

زبانی از زوایای مختلف  هایشناسی برند و شاخصزبان

شررده در رحاز سررؤاالت مط هایینگریسررته اسررت. نمونرره

 ادامه آورده شده است: پروتکل مصاحبه در

 صرداوف بیمؤثر از حرر ۀاستفاد شما نقش نظرِبه -1

 ؟است ایجاد نام برند  گونه ۀو حروف صدادار درزمین

ات و شررما نقررش تمرکررز بررر شررنوایی کلمرر نظرِبرره -2

 هبیران برنرد  گونر ۀنرام و نحرو ۀادراکات شنیداری درزمینر

 ؟است

                                                           
1. Boyatzis 
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احتمالی که در آنهرا  گیرینمونه هایروشبرخالف 

معررف جامعره بره کرل  ۀتعمیم نتایج از یک نمونر هدفْ

 نررین  هررای کیفرریدر پژوهش ،پررژوهش اسررت ۀجامعرر

توصیف یا تبیین یک پدیرده  و معیارْیست هدفی مدنظر ن

معیراری  ،بنرابراین ؛ترین شرکل ممکرن اسرتبه مشرروح

حرداکثر اطالعرات شود که در آن رسیدن بره معرفی می

. این معیار شودنظر گرفته می پایان در ۀنقط پدیدهْ بارۀدر

، 1شررود )بیبرررهررای کیفرری، اشررباع نامیررده میدر پژوهش

ششرم، در  ۀدر این مطالعره بعرد از مصراحب  ون(. 2008

هرایی مواجره گرر مرتبرا  برا دادهپژوهش هاسایر مصراحبه

ی اسرتخرا  مصراحبه مبنرا 6، شروندکه تکرار می دشمی

 رایرری  3. در جرردول نرردکیفرری قرررار گرفت هررایداده

 یات اشباع نظری آورده شده است:ئجز

 عیار اشباع نظریم -3جدول 
مضامین 

اصلی 

 جدید

مضامین 

فرعی 

 جدید

فراوانی 

مضامین 

 فرعی

فراوانی 

 کدهای باز
 سند

2 22 22 95 1 

1 16 18 73 2 

2 11 14 41 3 

1 15 19 66 4 

2 10 18 78 5 

1 9 33 124 6 

0 2 12 45 7 

0 0 5 18 8 

0 0 6 28 9 

0 0 8 39 10 

شرده یرا مسرتقیما  در اسرت کردهای استخرا  گفتنی

و یررا  نرردشرروندگان بیرران شررده بودمصاحبه هایصررحبت

گرر از مرتن مصراحبه ژوهشپکدهای تلویحی بودند که 

ایرن  حاضرر درقالربِ ۀمطالعر ،. درمجموعکرد استخرا 

                                                           
1. Biber 

استخرا  کاربردهرای زبران  -1صورت پذیرفت:  هاگام

 -2پررررژوهش؛  پیشرررینۀبرنرررردینگ از  هرررایدر فعالیت

 ۀشناسرری موجررود در پدیرردزبان هایاسررتخرا  شرراخص

زبرران از مطالعرررات داخلررری و خررارجی و تطبیرررق ایرررن 

 -3ازمنظررر موجودبررودن در زبرران فارسرری؛  هاشرراخص

برر رویکرررد کیفری مبتنی هررایگرردآوری و تحلیرل داده

 ۀیابی بره درکری نرو درزمینرتحلیل تم در راستای دسرت

شناسری در زبان هایحضور و وجود هرکدام از شراخص

 -4برنرررردینگ؛  هررررایکاربردهررررای زبرررران در فعالیت

فرعرری و  هررایبررر تممبتنی هانهررایی شرراخص بندیدسررته

نقررش  ۀیابی برره آگرراهی درزمینرردسررت منظوراصررلی برره

مختلرف  هایشناسی در حیطرهزبان مختلف هایشاخص

برنرردینگ در صررنای  و  هررایکرراربرد زبرران در فعالیت

 مختلف.  هایبخش

، با معیارهرای هابرای اطمینان از روایی و پایایی داده

الزم شرامل بررسری  هایخا  پژوهش کیفری، بررسری

مقبولیت و قابلیت تأیید صورت گرفته است )جعفرری و 

 هرایافرزایش مقبولیرت از روش یبرا (.1390همکاران، 

استفاده شد. بررای رسریدن بره  کنندگانبازنگری شرکت

در  هابر بازگرداندن گفتار و پنداشرتآن، محققان عالوه

و تأییررد یررا  گرانطررول انجررام مصرراحبه توسررط مصرراحبه

نویس اصالح آن توسط آنان، متن کامل تراینی و دسرت

د همرراه برا ییرأت بررای برار یرک را شامل شش مصراحبه

 کردنرد ارسال دهندگانکدهای باز مستخر  برای پاسخ

 . کردند ییدأت آنها که

دلیل بردین پرژوهش این در تم تحلیل روش انتخا 

 اولیره و هایایرده شناسرایی پرژوهش، هردف کره است

 هرایپژوهش بررای نظری الگوهایی ۀتوسع برای عمیق

، 2)توکرت اسرت کیفری هاییافتره اسراسبر آتری تجربی

                                                           
2. Tuckett 
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انتخرا  روش تحلیرل ترم   دیگرردلیلِ ،(. همچنین2005

خرا   طوربرای این پژوهش این است که این روش بره

از رخرردادها و  هرراو نگرش هرراترسرریم بینش منظوربرره

موضروعات اجتمراعی  ترتجربیات حقیقی و تشری  دقیق

شرردت مفیررد و دخیررل در ایررن رخرردادها و تجربیررات به

 (.2012، 1ی و گوار)ریش است منددسو

 ایمرحلهشرش ینردیا( فر2006براون و کرالر  )

ایرن  زا پرژوهش این در که اندداده ارائه تم تحلیل برای

 رویکرد استفاده شده است:

 عمق با گرهشپژو اینکه : برایهاشنایی با دادهآ -1

 را دخو است الزم ،شود آشنا هاداده محتواییۀ گستر و

 .دکن ورغوطه یاهانداز تا آنها در

 ایجراد شرامل مرحلره یجاد کردهای اولیره: ایرنا -2

 از شدهکدگذاری های. دادههاستداده از اولیه کدهای

 هستند. متفاوت (ها)تم تحلیل واحدهای

 املش مرحله جوی کدهای گزینشی: اینوجست -3

 گزینشری کدهای درقالب گوناگون کدهای بندیدسته

 شردهکدگذاری هرایداده ۀخالصر ۀهمر کردنمرتب و

 است.

 دو املشر مرحله فرعی: این هایتم گیریکلش -4

 اسرت. فرعری هرایتم بره دهیشرکل و تصرفیه ۀمرحلر

 هایخالصره سرط  در برازبینی شرامل نخسرت ۀمرحلر

 هرایتم اعتبرار دوم ۀمرحلر در اسرت. شردهکدگذاری

گرفتره  نظرر در هراداده ۀمجموعر برا رابطره در فرعری

 . شودمی

 گرراصرلی: پژوهش هایگذاری تمتعریف و نام -5

 ،ارائره تحلیرل بررای را اصرلی هرایتم مرحلره، ایرن در

 داخرل هایداده سنس کند.دوباره می بازبینی و تعریف

 . ندکتحلیل می را آنها

                                                           
1. Rishi and Gaur 

 و پایرانی تحلیرل شامل مرحله گزارش: این ۀتهی -6

 است.  گزارش نگارش

 

 هایافته -4

 دنبالِگرر بره، پژوهشمنراب مروارد مسرتخر  از  طبق

و  هابرررر اثرگرررذاریمبتنی هااسرررتخرا  ایرررن شررراخص

، از میرران 2 ۀشررده در جرردول شررمارکاربردهررای معرفی

هرردف  ،واق . بررهاسررت شرردهکیفرری گردآوری هررایداده

بره نرد باتوجهکگر این است کره بررسری مدنظر پژوهش

تولید نام و تلفظ برند و یا شرعارها و  ۀاثرات زبان درزمین

و  شناسررریشناسررری، نشانهتبلیغرررات برنرررد و یرررا روان

شده معرفی هاییک از شاخصزبان، کدام شناسیجامعه

در یک یا  ند دسته از این توانند می 2 ۀدر جدول شمار

 توانردمی گررپژوهش ،ترتیب. بدینقرار گیرند کاربردها

ذار بررر مباحررث مرررتبط بررا زبررانی اثرگرر هایشرراخص

کیفرری  هرراینررد. دادهکشناسرری برنررد را شناسررایی زبان

شده در این مطالعره درقالرب کدگرذاری براز گردآوری

 هررایبر اثرررات زبرران بررر برنررد و فعالیت)کرردها مشررتمل

 2018مکررس کیررودا  افررزاربرنرردینگ بودنررد( و در نرم

هرر کرد و  یازادامه موارد مستخر  بره. دراِشدند تحلیل

ن شرود  ره ترا معریّ ندشرومرتبط معرفی می هایشاخص

 اثرگررذاری زبرران بررر برنرردْ هایدر حیطرره هاییشرراخص

به حجم باالی جداول، صرفا  برخی . باتوجهدارند کاربرد

 ۀدر مرحلر تاس گفتنی. ندشومعرفی می هااز کدگذاری

و  نرردخوبی خررود را نشرران دادبرره هرراکدگررذاری برراز، تم

برررر مضرررامین مسرررتخر  از گرررر توانسرررت مبتنیوهشپژ

خبرگران، کاربردهررای مردنظر را شناسررایی  هایصرحبت

جرداول مربروط بره کردهای براز  ۀخالصر ،دامهند. دراِک

شناسری زبران و نقرش زبران در روان ۀمستخر  در حیطر

 به نام و تلفظ برند آورده شده است: دهیشکل
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 شناسی زبان )خالصه شدهرشناسی در روانزبان های. نقش شاخص4ول جد

 مضمون فرعی بخش مضمون اصلس نام سند

 شناسی زبانروان 1

استفاده در حروف نام یا عنوان یک برند موردصداهای 

ها با سایر حروف، نظر از پیکربندی و ترکیب اونصرف

 مجزا و هایتونن حامل و حاوی معانی و پیاممی

 .فردی برای مخاطبان مختلف باشنمنحصربه

 آواشناسی تولیدی

 شناسی زبانروان 1

پس عمال  مطالعات نشون دادند که صداهای موجود در یک 

کلمه ورای معنای کلی اون کلمه خودشون دارای معانی و 

 .خاصی هستند هایپیام

 آواشناسی تولیدی

 شناسی زبانروان 1

آواشناسی تولیدی  هایبجا و مؤثر از تکنیک ۀپس استفاد

یادآوری و تداعی یک برند مؤثر  ۀتونه درزمینوبی میخبه

بازارهای رقابتی همین اصل  در خصو  اینکهبه ؛باشه

یادآوری مهمه و آهنگ مناسب نام برند که از ترکیب 

 زمینه داره.شه سهم بسزایی درایناصوات مختلف ایجاد می

 یدیآواشناسی تول

 شناسی زبانروان 1

کاررفته در نام هالبته مطالعات هم نشون دادند که صداهای ب

 ۀمعانی، بلکه دربرگیرند ۀدهندتنها انتقالیک برند نه

نسبت به اون برند هم هستند.  کنندگاناحساسات مصرف

آوایی برندها قادرند ارزیابی  هایدرحقیقت ویژگی

ثیر قرار بدند. مثال  أتاز محصول رو تحت کنندهمصرف

مطالعات جدید نشون دادند که برندهایی مثل کوکاکوال، هوبا 

کت، تکرار یک وا  آوایی در این اسامی و بوبا یا مثال  کیت

تونه احساسات مثبتی ها با صدای بلند میتلفظ اون خصو به

 .ایجاد کنه کنندهرو در مصرف

 آواشناسی آکوستیک

 

شده که بخشی از آن در جدول بر نتایج حاصلمبتنی

 ۀکراربردی در حیطر های، شراخصشرودمی مشاهده باال

توسررعه و  یترررین اجررزاشناسرری زبرران یکرری از مهمروان

متشرکل از  هستند کره معرفی یک برند در ذهن مشتریان

اشترا  لفظری، کرنش گفتراری، نمادشناسری شرناختی، 

نمادشناسی اجتمراعی، نمادشناسری تصرویری، اصروات، 

، سرررازیآوری، مترادفکلمرررات، کنایررره شناسررریوا 

آواشناسی شنیداری، آواشناسی آکوسرتیک، آواشناسری 

کلمرررات، جزءواژگررری و  شناسررریشرررنیداری، ترکیب

 . هستند کلمات شناسیریخت
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 به تلفظ نام برند )خالصه شدهر دهیشناسی در شکلزبان های. نقش شاخص5جدول 
 مضمون فرعی بخش یمضمون اصل نام سند

1 
دهی به نام و تلفظ شکل

 دهی به تلفظ برندشکل\برند

که  اندمطالعات عموما  نشان داده خصو  اینکهبه

دارای نقش مهمی در ایجاد حروف صدادار 

 iیا  e کننده هستند. مثال ادراکات مختلف در مصرف

حس کو ک و  ۀدر نام یک برند عموما  القاکنند

 ۀعموما  القاکنند oوجوربودن و حرف صدادار جم 

 بودن هستش.حس بزرگ

 آواشناسی تولیدی

1 
دهی به نام و تلفظ شکل

 دهی به تلفظ برندشکل\برند

مطالعات هم هستن که نشون دادن اصول یه سری از 

ایجاد یه سری  ۀاکوستیک سهم بسزایی درزمین

احساسات و ادراکات در مخاطبان دارند. مثال  

مطالعات نشون دادند کلمات و اصطالحاتی که در 

بودن  ون کو ک ایمختلف به معانی هایزبان

در ساختارشون از حروف صدادار و  ،اشاره دارند

 ؛فرکانس آکوستیک باال استفاده شده با صدایبی

 یکو در  ۀتینی در زبان انگلیسی یا مثال  واژ ۀمثل واژ

که به بزرگی  هاییزبان اسنانیش. از اون طرف، واژه

دارای ساختاری هستند که در اون،  ،کننداشاره می

با فرکانس آکوستیک  صداحروف صدادار و بی

وموگویس در مثل هی ؛خورهپایین بیشتر به  شم می

بینیم که انگلیسی یا گوردو در اسنانیش. پس می

تونه با خوبی میواشناسی اکوستیک بهآبحث 

شده، استفاده از همین اصول و اصول مشابه کشف

توجهی رو در احساسات و ادراکات مطلو  و قابل

اون برندها  هایبه ویژگیمخاطبان برندها باتوجه

 ایجاد کنه.

 آواشناسی آکوستیک

1 
دهی به نام و تلفظ شکل

 دهی به تلفظ برندشکل\برند

لحاظ حاال نام یک برند به گیریشکل ۀورای نحو

 ۀصدا و یا نحواستفاده از حروف صدادار و بی

کشیدن و یا انقباض یک حرف صدادار، اونچه مهم 

اصواتیه که به  ۀو حائز اهمیت هستش، مجموع

مهم ادراکات  ،دیگه بیانِرسه. بهگوش شنونده می

شنوایی مخاطب از اصوات موجود در نام برند 

 هست.

 آواشناسی شنیداری

 

 5بر نتایج مستخر  که بخشی از آن در جدول مبتنی

نقرش زبران  ۀکاربردی در حیط هایآمده است، شاخص

تررین یکری از مهم عنوانِبه تلفرظ برنرد بره دهیدر شکل

توسعه و ماندگاری و البته جذابیت نام یک برنرد  یاجزا
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شناسرری(، در ذهررن مشررتریان متشررکل از اصرروات )صوت

شناسرری کلمررات، آواشناسرری شررنیداری، آواشناسرری وا 

 .است آکوستیک و آواشناسی شنیداری

 به نام برند دهیزبان در شکل های. نقش شاخص6جدول 

 مضمون فرعی بخش یمضمون اصل دنام سن

1 
دهی به نام و تلفظ شکل

 دهی به نام برندشکل\برند

دارای  واشناسی تولیدیآ هایرو تکنیکازاین

 .نقش مهم و کلیدی در زمینه ایجاد نام برند هستند
 واشناسی تولیدیآ

1 
دهی به نام و تلفظ شکل

 دهی به نام برندشکل\برند

که  اندعموما  نشان دادهمطالعات  خصو  اینکهبه

حروف صدادار دارای نقش مهمی در ایجاد 

 e کننده هستند. مثال ادراکات مختلف در مصرف

حس کو ک  ۀدر نام یک برند عموما  القاکنند iیا 

عموما   oوجوربودن و حرف صدادار و جم 

 بودن هستش.حس بزرگ ۀالقاکنند

 واشناسی تولیدیآ

1 
دهی به نام و تلفظ شکل

 دهی به نام برندشکل\برند

خب اصوال  در بحث برندسازی و ایجاد نام برند و 

 ۀدو عامل تکی ،امالی برند یا بیان نام برند ۀنحو

کلمات و آهنگ بیان دارای نقش اساسی و کلیدی 

 هستند.

 شناسیوا 

1 
دهی به نام و تلفظ شکل

 دهی به نام برندشکل\برند

 سازپیشوندها هم پیشوندهای صفت ۀدرزمین

ایجاد نام برند دارند. مثال   ۀمحبوبیت زیادی درزمین

پیشوندهایی مثل ابر )فتحه الف و  (، یا پیش یا 

 ۀدهندتک، عموما  به صفاتی اشاره دارند که نشان

 فردبودن یا برتربودن هستند.منحصربه

 شناسیریخت

 

 6بر نتایج مستخر  که بخشی از آن در جدول مبتنی

نقرش زبران  ۀکاربردی در حیط هایآمده است، شاخص

ترررین یکرری از مهم عنوانِبرره برره نررام برنررد دهیدر شررکل

مانررایی و معرفرری یررک برنررد در ذهررن مشررتریان  یاجررزا

متشکل از اشترا  لفظی، کرنش گفتراری، نمادشناسری 

 شناسرریصرروات، وا شررناختی، نمادشناسرری تصررویری، ا

، آواشناسررری آکوسرررتیک، سرررازیکلمرررات، مترادف

آواشناسی شنیداری، جزءواژگی، آواشناسری تولیردی و 

 .است کلمات شناسیریخت

شررده از تحلیررل کیفرری بررر مضررامین شناساییمبتنی

ارتبرراط هررر شرراخص  ۀمصرراحبه بررا خبرگرران درزمینرر

برنردینگ  هایهای زبان در فعالیتدشناسی با کاربرزبان

از آن در جرداول براال معرفری شرده اسرت،  ایکه نمونه

در  شرردهاستفاده هررایتکنیک ایجرردول زیررر خالصرره

 ۀشناسری برنرد، برگرفتره از کلیرمختلرف زبان هایبخش

 هایگرفته بررر روی مصرراحبهصررورت هایکدگررذاری

 :ندکخبرگان را معرفی می
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 برندینگ هایبر کاربردهای زبان در فعالیتشناسی مبتنیزبان هایشاخص بندی. دسته7جدول 
 شدهاستفاده هایشاخص برندینگ هایاثرگذاری زبان بر فعالیت ۀحیط ردی 

 شناسی زبانروان 1

 کلمات شناسیریخت

 اشترا  لفظی

 کنش گفتاری

 نمادشناسی شناختی

 اجتماعینمادشناسی 

 نمادشناسی تصویری

 شناسیصوت

 کلمات شناسیوا 

 آوریکنایه

 سازیمترادف

 آواشناسی شنیداری

 آواشناسی آکوستیک

 آواشناسی شنیداری

 کلمات شناسیترکیب

 جزءواژگی

 نمادشناسی اجتماعی زبان شناسیجامعه 2

 زبان شناسینشانه 3

 آوریکنایه

 اشترا  لفظی

 نمادشناسی شناختی

 نمادشناسی تصویری

 نمادشناسی اجتماعی

 به نام برند دهیشکل 4

 شناسیریخت

 (شناسیاصوات )صوت

 کلمات شناسیوا 

 آواشناسی شنیداری

 آواشناسی آکوستیک

 اشترا  لفظی

 کنش گفتاری

 نمادشناسی شناختی

 نمادشناسی تصویری

 کلمات شناسیوا 

 سازیمترادف

 آواشناسی تولیدی

 جزءواژگی
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 به تلفظ برند دهیشکل 5

 آواشناسی شنیداری

 (شناسیاصوات )صوت

 شناسی کلماتوا 

 آواشناسی شنیداری

 آواشناسی آکوستیک

 به تبلیغات برند دهیشکل 6

 کلمات شناسیترکیب

 اشترا  لفظی

 کنش گفتاری

 نمادشناسی شناختی

 نمادشناسی اجتماعی

 نمادشناسی تصویری

 اصوات

 شناسیوا 

 آوریکنایه

 مترادف سازی

 آواشناسی شنیداری

 بدنی هایژست

 به شعارهای برند دهیشکل 7

 کلمات شناسیترکیب

 اشترا  لفظی

 کنش گفتاری

 نمادشناسی شناختی

 اصوات

 شناسیوا 

 آوریکنایه

 سازیمترادف

 به لوگوی برند دهیشکل 8

 بدنی هایژست

 اشترا  لفظی

 کنش گفتاری

 نمادشناسی تصویری

 نمادشناسی اجتماعی

 نمادشناسی شناختی

 

کیفررررری  هرررررایتحلیلبرررررر مبتنی ،ترتیببررررردین

اثرگررذاری زبرران بررر برنررد و  ۀحیطرر 8گرفته، صررورت

مررتبط  هایو شاخص هابرندینگ و تکنیک هایفعالیت

برر ابعراد مبتنی هادند کره ایرن حیطرهشرشناسرایی  با آنها

خصرو  مختلفری به هایدر حیطره توانندشده میمعرفی

 اسرتفاده کنندهبر رفتارها و ادراکات مصررف اثرات آنها
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گرفته در صررورت هررایتحلیل ، طبررقعالوه. بررهشرروند

پوشررانی مکررس کیررودا، شرردت و میررزان هم افررزارنرم

کرره  گونرره. هماناسررت زیررر شررکلِگانرره به 8 هایحیطرره

بره نررام برنررد و  دهیشررکل های، حیطرهشررودمی مشراهده

بررره تبلیغرررات برنرررد و  دهیشناسررری برنرررد، شرررکلروان

زبرران و  شناسرریی برنررد، نشانهبرره شررعارها دهیشررکل

 هاپوشرانیبه لوگوی برند دارای براالترین هم دهیشکل

نزدیکرری  دهندۀکرره نشرران هسررتند نسرربت برره یکرردیگر

 ؛ امرررااسرررت بررره یکررردیگر هررراایرررن حوزه هرررایفعالیت

 ۀدو حیطر به تلفرظ برنردْ دهیزبان و شکل شناسیجامعه

ملکرردی پوشرانی و مشرابهت عاثرگذاری با حرداقل هم

تفاوت  دهندۀبودند. این امر نشان هانسبت به دیگر حوزه

بودن تردر این دو حوزه و طبیعتا  سخت هاماهوی فعالیت

 .ستفردبودن آنهامنحصربه دلیلِبه هااین فعالیت

 
 برندراثرگذاری زبان در  هایپوشانی کدها )حیطهمیزان هم -1شکل 

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه -5

شناسی برند یعنری نقرش زبان دنبالپژوهش حاضر به

برنرردینگ سررازمان  هررایآن در فعالیت یزبرران و اجررزا

شناسی موجود در دسرتور زبران زبان هایازمنظر شاخص

در  و بیرنش  یبه ارتقا تواند. تالشی که میبود فارسی

 هایاثرررات شرراخص ۀفعرراالن بخررش بازاریررابی درزمینرر

برندینگ  هایشناسی بر کاربردهای زبان در فعالیتزبان

تلفظ آن و نیرز  ۀتولید نام برند، نحو ۀخصو  در حیطبه

. شررود منجررر تولیررد شررعارها و لوگرروی مربرروط برره برنررد

موضروع  ۀتاریخچر طبق گر نخستپژوهش ،زمینهدراین

و نیرز اسرتخرا  کاربردهررای  ییسرروزناسری برنرد اشزبان

برنرردینگ ازسررروی دیگررر، بررره  هرررایزبرران در فعالیت

 ۀگرفته در حروزمطالعرات صرورت ازجامعی  بندیدسته

 یکراربردی زبران و اجرزا هایشناسی در کنار نقشزبان

 بندیبرندینگ دست یافت. این دسته هایآن در فعالیت

ابعراد مختلرف کراربرد رای برعنوان زیربنای پرژوهش، به

نرام و  ۀخصرو  توسرعبرندینگ به هایزبان در فعالیت

 .شد تلفظ برند استفاده ۀنحو

شناسی دسرتور زبران زبان هایشاخص ، طبقازسویی

 هایبررراالیی برررا شررراخص هایفارسررری )کررره شرررباهت

همچررون زبرران انگلیسرری  هررادر دیگررر زبان شرردهاستفاده

ی پررژوهش بنررا نهرراده شررد. فرراز کیفرر هررایدارد(، بنیان

بر رویکرد تحلیل تم و کدگذاری براز مبتنی ،منظوربدین

شناسری زبان ۀدانرش درزمینر ۀمحدودبودن حیطر دلیلِ)به

برند و نیز محدودیت دانرش خبرگران بازاریرابی در ایرن 

مضرامین در  ۀحیطه، مضامین موردنیاز و نیز ساختار شبک
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کدگرذاری و سرنس شناسرایی مفراهیم اسرتخرا   ۀمرحل

توجررره و دارای اشرررترا  برررا درخورِد(، مضرررامین شررر

کیفرری موجررود  هررایشناسرری از دادهزبان هایشرراخص

 گانهو براسراس نروع کاربردهرای هشرت شدندشناسایی 

 ۀنتیجر طبرق گررپژوهش ،ترتیبدند. بردینشر بندیدسته

معی از جررا بندیحاصرل از ایرن پرژوهش توانسرت دسرته

شناسرری برنررد برآمررده از دسررتور زبرران زبان هایشرراخص

 هررایبررر کاربردهررای زبرران در فعالیتفارسرری را مبتنی

بره  تواندرزش میبااَ بندیند. این دستهکبرندینگ ایجاد 

اثرگرذار زبران  هرایحوزه ۀتوسرع ۀگران درزمینپژوهش

خصرو  در بخرش به ،برنردینگ هایفارسی در فعالیت

نام و تلفظ برند و یا بهبود اثربخشی لوگوی برند و ایجاد 

 تبلیغاتی یاری رساند. هایشعارهای برند در فعالیت

، ایجررراد بندیتوجررره در ایرررن دسرررتهدرخورِ ۀنکتررر

آزمرررودن معنررراداری  ۀپژوهشررری درزمینررر هایفرصرررت

مختلرررف  هرررایشرررده در حوزهبندیدسته هایشررراخص

 ،درواقر  اسرت. دیبنسازی این دسرتهکاربردی منظورِبه

 رایبرنرردینگ )برر هررایبررر کرراربرد زبرران در فعالیتمبتنی

 هایبرره تلفررظ نررام برنررد(، شرراخص دهیمثررال شررکل

 باشررند کرراربردی هرراییتکنیک تواننرردشررده میشناسایی

 منظورصحی  حرروف صردادار بره کارگیری)همچون به

انتقال احساسرات مروردنظر ازطریرق تلفرظ نرام برنرد بره 

 بایرردشررده بندیدسته هایرو شرراخصایررناز ؛ان(مشررتری

کاربردی از حالرت انتزاعری فعلری  هایپژوهش درقالبِ

 هررایعینرری و عملرری )در فعالیت ایخررار  شررد و جنبرره

 ؛و صنای  گونراگون( بره خرود گیرنرد هابرندینگ حوزه

حاضررر ایجرراد ۀ مطالعرر دترررین دسررتاورمهم ،روازایررن

 ۀآتری درزمینر هرایپژوهش ۀتوسرع رایبسترهای الزم بر

 برراین،عالوه .اسرت شناسی برند در قالبی کراربردیزبان

مربروط بره  هرایبه تلفظ برند تکنیک دهیشکل ۀدرزمین

شناسررری، آواشناسررری شرررنیداری، صوت هایشررراخص

شناسی کلمرات، آواشناسری شرنیداری و آواشناسری وا 

پررژوهش دیگررر  7. جرردول انداسررتفادهآکوسررتیک قابل

 هایمررتبط برا شراخص هرایتکنیک ۀدرزمین هایکتفک

بررا  تواننرردمی . بازاریابرراندهرردشناسرری را نشرران میزبان

برر هدفمنرد و مبتنی صرورتیبه هرااستفاده از این تکنیک

برنرد و محصروالت و خردمات  هایمقتضیات و ویژگی

 بر آن دست به تولید نام برند و تلفظ آن باشند. مبتنی

برر نترایج شناسی مبتنیزبان هایشاخص است گفتنی

 هراییتکنیک عنوانِبره تواننردحاصل از تحلیل کیفی می

 یشناسرری برنررد، درقالررب ابعرراد و اجررزادر بحررث زبان

مرده از آبر ۀتررین نتیجرگوناگون قرار گیرند. شراید مهم

کرراربردی  ۀبررالقو هایشرردن زمینررهنایررن پررژوهش، معیّ

 .برندینگ باشرد هایعالیتشناسی در فزبان هایشاخص

 کردنرد( بیان 2012مطالعاتی  ون اشمیت ) ،زمینهدراین

در بهبود ارتباطات میران  اساسیکه زبان برند نقش بسیار 

 تمایل به خرید از برند ۀنهایت توسعدرمشتریان و برند و 

شناسرری زبان های، شرراخصگیریایررن نتیجرره طبررق .دارد

همچون اشترا  لفظری، کرنش گفتراری و نمادشناسری 

بر توانند می خوبیمرتبط با آن به هایشناختی و تکنیک

و زیرعوامررل مرررتبط بررا آن  کنندهشناسرری مصرررفروان

همچون تداعیات برنرد، شخصریت برنرد، روابرط برنرد و 

 هایشرراخص ،رونازایرر اثررر بگذارنررد؛ نگرررش برره برنررد

 شناسرری برنررد دارای کرراربرد در بحررث ایجرراد جرروّزبان

 هرراییدرقالررب تکنیک تواننرردمی شررناختی مثبررت،روان

 هرررایو کررراربردی در خررردمت فعالیت اساسررریکرررامال  

مهرم کراربردی  ۀو برندها باشند. جنب هابازاریابی شرکت

دیگررر برآمررده از نتررایج پررژوهش حاضررر، اسررتفاده از 

مهم و سمبلیکی  هایشناسی در فعالیتزبان یهاشاخص

 هایتررین شراخص. مهماسرت  ون ساخت شرعار برنرد

برر استفاده برای بازاریابان در تولید شعار برنرد مبتنیقابل

شناسررری شرررامل زبان هاینظرررامی برآمرررده از شررراخص
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کلمات، اشترا  لفظی، کرنش گفتراری،  شناسیترکیب

و  آوری، کنایهشناسیوا نمادشناسی شناختی، اصوات، 

بازاریابران تواننرد می ها. این شاخصاست سازیمترادف

. مثال  اشترا  لفظی یرا کنند تولید شعار یاری ۀرا درزمین

و  هابر قابلیتنمادشناسی شناختی در ایجاد شعاری مبتنی

 رون  هاییو شراخص شونداستفاده میبرند  هایویژگی

ایجررراد  منظورنیرررز بررره سرررازیو مترادف آوریکنایررره

توجره جلب منظورشعارهایی حاوی اسرتعاره یرا ایهرام بره

 . هستند استفادهذهنی مشتریان قابل

 7شرده در جردول هارائ بندیدسرته طبق ترتیب،بدین

 هایپرررژوهش، کاربردهرررای متنررروعی بررررای شررراخص

تصرور اسرت. قابلِبرنردینگ  هایشناسی در فعالیتزبان

هی مطلروبی بره دِسرود توانندمی خوبیی که بهکاربردهای

 طورمرررتبط بررا آن بدهنررد. برره هررایبرنرردینگ و فعالیت

خالصه، بهبود اثربخشری تولیرد نرام برنرد، تلفرظ برنرد و 

شعارهای مرتبط با برنرد در کنرار اثربخشری مطلرو  برر 

ترررین کاربردهررای شناسرری زبرران و عوامررل آن مهمروان

برنرردینگ  هررایدر فعالیت شناسرری و اساسررا  زبررانزبان

 . ستهاشرکت

 7 ۀحاضر در جدول شرمار ۀمطالع اصلی اما خروجی

 هایشررراخص بندیدسرررته طبرررق .شرررودمی مشررراهده

شناسی زبان و ادبیات فارسری درقالرب کاربردهرای زبان

توجره درخورِبرندینگ، درکی نو و  هایزبان در فعالیت

اسرت کره ده شرنقش زبان در برندینگ ایجراد  ۀدر حیط

مررتبط برا برنرد و  هرایی در فعالیتاساسنقشی  تواندمی

بازاریابران و  ،زمینره. دراینداشته باشد آن ۀایجاد و توسع

از ایرن خروجری در فازهرای مختلرف  توانندمی خوبیبه

ارتباطات و تعرامالت خرود برا مشرتریان درقالرب  ۀتوسع

ج نتررای ،. درواقرر کننررد برنرردینگ اسررتفاده هررایفعالیت

 هایشررده از ایررن مطالعرره در ترکیررب بررا یافتررهحاصل

کننده شناسررری مصررررفروان ۀگرررران در حیطرررپژوهش

 گرونگی  ۀراهکارهایی عملی درزمینر تواندخوبی میبه

اثرگذاری برر مشرتریان و ایجراد نرام، تلفرظ یرا لوگروی 

برندی متناسب با کارکردها و خصوصیان برند را فرراهم 

 بندیدسرررته طبرررق تواننررردمی بازاریابررران مرررثال  آورد.

( مناسرب در های)تکنیک هایگرفته، از شاخصصورت

و  کننررد راسررتای ایجرراد نررام یررا تلفررظ برنررد اسررتفاده

ترتیب آن اثری را که از نرام یرا تلفرظ برنرد انتظرار بدین

. موضرروعی کرره کننررد در ذهررن مشررتریان ایجرراد ،دارنررد

اشراره  صورتی محدود در برخی مطالعات داخلی بدانبه

مطلررو  در ایجرراد  هررایتکنیک طررورشرده اسررت. همین

بررر تصررویر ذهنرری مناسررب از برنررد و لوگرروی آن مبتنی

شرده در ایرن تفکیک صورتشناسی بهنزبا هایشاخص

 جدول آورده شده است.

پژوهش و نیز نترایج مطالعره  پیشینۀ بررسی بنابر آنچه

تفکیرررک  رای، پرررژوهش حاضرررر بررردهررردنشررران می

شناسری درقالرب کاربردهرای مختلرف زبان یهاشاخص

 ایبرنرررردینگ مطالعرررره ۀدر حرررروز هاایررررن شرررراخص

رد ) ه در میان مطالعات داخلی و  ه در میان فمنحصربه

آمده از ایرن دستنتایج به طبق. است مطالعات خارجی(

 های، شراخصشده استخالصه  7مطالعه که در جدول 

ف زبرران در زبران فارسری درقالرب هشرت کراربرد مختلر

. برخرری از نتررایج انرردبرنرردینگ قرررار گرفته هررایفعالیت

در مطالعرات  هابرا یافتره راسرتاحاصل از ایرن مطالعره هم

شناسری زبران روان ۀمطالعات در حروز مثال  .است پیشین

(، آواشناسرررری 2013) 1همچررررون گروسررررجن و لرررری

دو شرراخص  عنوانِبررهآکوسررتیک و اشررترا  لفظرری را 

ثرگرذاری برر ادراکرات مشرتریان از نرام ا ۀی درزمیناصل

. آواشناسی آکوستیک ازطریق ایجاد کردند برند معرفی

اصوات خا  و اشترا  لفظری ازطریرق ایجراد ارتبراط 

                                                           
1. Grosjean and Li 
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مشتر  میان یک کلمه یا لوگرو یرا یرک پدیرده  نرین 

خرود  ۀ( در مطالعر2010) 1. کمنبرلدارند هاییاثرگذاری

زبرران نیررز نشرران داد نمررادگرایی  شناسرریجامعه ۀدر حیطرر

اجتمرراعی )اسررتفاده از نمادهررای موردقبررول جامعرره در 

فراینرردهای اثرگررذاری نررام یررا لوگرروی یررک برنررد بررر 

موضرروعی کرره در ایررن  ؛مشررتریان( نقشرری اساسرری دارد

گررر برردان دسررت یافررت. ایررن امررر مطالعرره نیررز پژوهش

 ۀدر حروزاهمیرت نمرادگرایی و نمادشناسری  دهندۀنشان

 ۀ. در حیطررراسرررت برنررردینگ و در جوامررر  مختلرررف

هرم برر  ( باز2006) 2زبان مطالعاتی  ون وی شناسینشانه

 هرایموضوع نمادگرایی اجتماعی و اثرات آن بر فعالیت

 ،عالوهبره. برندینگ تجاری و غیرتجاری اشراره داشرتند

 شناسررینشانه ۀ( در کتررا  خررود درزمینرر2015) 3زالتررف

را درقالرب  شناسرینشانه اصرلی عدان، سه بُشناختی از زب

نمادشناسی شناختی، نمادشناسی تصویری و نمادشناسری 

. از دیگرر مطالعراتی کره نترایج کنردمی اجتماعی معرفی

 اسرت، برا نترایج آن راسرتاحاصل از پژوهش حاضرر هم

( اشراره 2016) 4وان گریوسرن و داس ۀبه مطالعر توانمی

ه لوگروی برنرد و نقرش دهی برشرکل ۀد که در حروزکر

شناسی به انجرام رسریده اسرت. مطالعره زبان هایشاخص

کنش گفتاری )استفاده از عنراوین، نمادهرا  دهدنشان می

نگیز( در کنررار اشررترا  لفظرری براَو اشررکال حساسرریت

ادراکرراتی  ۀتصررویری ایجادکننررد یکارگیری اشرریاه)برر

 عنوان ادراکراتی ازخا  همچرون شریر بره هاییدرزمینه

طراحری  ۀدر حیطر اصرلی قدرت و...( ازجمله ابزارهرای

لوگوی یرک برنرد در راسرتای اثرگرذاری برر باورهرای 

حاضرر  ۀکره در مطالعر ایمسرلله ؛است شناختی مشتریان

 نیز بدان دست یافته شد. 

                                                           
1. Campbell 

2. Wee 

3. Zlatev 

4. Van Grinsven and Das 

گرر پژوهش هایدر میان مطالعرات داخلری، بررسری

 نشان داد که معدود مطالعات موجود در این حوزه صرفا 

 هاینقرش برخری از شراخص ۀدست بره کراوش درزمینر

و آواشناسی در مباحرث  شناسیشناسی همچون وا زبان

 هرای. در میران ایرن مطالعرات، پژوهشاندبرندینگ زده

( و 1388حاضرر همچرون ارجمنردی ) ۀمرتبط برا مطالعر

 های( برره بررسرری برخرری از جنبرره1391بابررک معررین )

. ایرن اندبرندینگ پرداخته هایکاربردی زبان در فعالیت

شناسری و  رون وا  هاییدو مطالعه با تمرکز بر شاخص

از اثررررات  هاآواشناسررری نشررران دادنرررد ایرررن شررراخص

دهرری برره نررام و تلفررظ برنرردها ترروجهی بررر فرمدرخورِ

مرتبط با  هایتعداد باالی شاخص برخالفِ. ندبرخوردار

خص ایررن مطالعررات صرررفا  بررر ایررن دو شررا شناسرریزبان

ایرن مطالعرات، پرژوهش  هایبرا یافترهسو . همندمتمرکز

برده درقالررب حاضررر نیررز دریافررت کرره دو شرراخص نررام

دهی ابزارهایی درجهت شرکل عنوانِزبان به شناسینشانه

بره به نام و تلفظ برندها کراربرد اثربخشری دارنرد. باتوجه

حاضرر  ۀمطالعر ،ضعف مطالعات داخلری در ایرن حروزه

 هایاتکرررا در نقرررش شررراخصعررری قابلمرج توانررردمی

 برنرردینگ در زبرران فارسرری هررایشناسرری در فعالیتزبان

حاضررر ازطریررق  ۀنیررز مطالعرر المللرریعررد بین. در بُباشررد

 هایکاربردهرای شراخص ۀشرده درزمینرارائه بندیدسته

 هررایکاربردهررای زبرران در فعالیت ۀشناسرری درزمینررزبان

زمینره موجرود دراین یالمللربرندینگ عمال  مطالعات بین

 را گسترش بخشیده است. 

 ۀدربردارنرد ،جامعیت خرود با وجودِ پژوهش حاضر

. ایررن پررژوهش صرررفا  برره هسررت نیررز هاییمحرردودیت

هرررای شناسررری در فعالیتهای زبانشناسرررایی شررراخص

برندینگ مرتبط با نام و لوگوی برند پرداخته است. نیراز 

صرنای  گونراگون  و هراپژوهش در بخش هایاست یافته

 هاکاربردی عملی این شاخص هایتا جنبه شوند بررسی
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متناسب با آن صنعت یا حیطره )تجراری یرا غیرتجراری( 

حاضر تمرکز خود را برر  ۀمطالع ،عالوهمشخص شود. به

برنردینگ و  هراینام و لوگوی برند نهاده اسرت. فعالیت

دارد؛  تریگسرترده هایجنبه هانقش زبان در این فعالیت

 . متمرکز است حاضر بر این دو حوزه ۀمطالع اما

حاصررررل از ایررررن پررررژوهش و  هایبنررررابر یافترررره

تررا در راسررتای  دشرروموجررود پیشررنهاد می هایمحرردودیت

 دنبالِ، مطالعررات آترری بررهپررژوهشایررن  هاییافتهتوسررعه

شناسرری برنررد در زبرران زبان هایشرراخص ۀگسررترش دامنرر

زیرررا  ؛برنرردینگ باشررند هررایفعالیت ۀفارسرری و در حرروز

(، 2003و همکرراران ) 1بررر مطالعرراتی  ررون گریمشرراومبتنی

و بنررابر شرررایط  دارد شرردت پویررا و متغیرررزبرران مرراهیتی به

. پذیردمختلف، تحوالتی خرد یا کالن در آن صورت می

ننررد تررا کتررالش  بایررد آترری هررایپژوهش ،ازسرروی دیگررر

شررده را در شناسایی هایکاربردهررای مربرروط برره شرراخص

وکارهای مختلرف بازاریابی صرنای  یرا کسرب هایفعالیت

شده در ایرن زیرا ساختارهای انتزاعی معرفی ؛نندکبررسی 

 هاو نیاز اسرت ایرن شراخص ندارند کاربردی ۀمطالعه جنب

 گونرههمان ،. همچنینشوند مختلف آزمون هایدر حوزه

ایرن مطالعره برر  ،دشرپژوهش بیران  هایکه در محدودیت

 متمرکرز برنرد و لوگروی آن ۀشناسی در حروززبان ۀمسلل

شناسی در به نقش و جایگاه زبان باید . مطالعات آتیاست

 د. نبرندینگ نیز بنرداز هایسایر فعالیت
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