بررسی نقش نمادهای آوایی زبان فارسی در طراحی
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چکیده

انتخاب اسم مناسب برای محصول میتواند به شناخته شدن تولیدکننده ،ترفیع محصعول
تبلیغات موثرتر کمک کند .یکی از راههای انتخاب اسم مناسب ،استفاده از نمادهای آ ایی زبعان
است .در این پژ هش تعدادی از نمادهای آ ایی زبان فارسی که میتوان از آنها در طراحی اسم
برند استفاده کرد ،بررسی شدهاند .این پژ هش از حیث هعد  ،کعاربردی بعوده از نه عه ن عر
گردآ ری دادهها ،توصیفی از نوع پیمایشی بوده است .جامعه آماری این پعژ هش ،دانشعوویان
ساکن در کوی پسران دانشگاه تهران بوده ر ش نمونهگیری از جامعه آماری ،غیرتصعادفی از
نوع اتفاقی بوده است .نتایج نشان میدهد که اسم برندهایی که دارای مصوتهای پیشعین زبعان
فارسی اعم از ”ای“” ،کسره“ ”فتحه“ هستند ،معنای کوچکتر بودن ،ظریفتر بودن ،ضعیفتعر
بودن سبکتر بودن را نسبت به اسم برندهایی که دارای مصوتهای پسین زبعان فارسعی اععم
از”ضمه“” ،آ“ ”ا “ هستند ،در ذهن پاسخگویان متبلور میکنند .همچنین اسم برنعدهایی کعه
دارای مصوت های پسین زبان فارسی هستند نسبت به اسم برنعدهعایی کعه دارای مصعوتهعای
پیشین زبان فارسی هستند ،معنای سری تر بودن را در ذهن پاسخگویان متبلور میکنند.
واژههای کلیدی :اسم برند ،4اسم محصول ،5برند ،6نمادهای آ
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 -1مقدمه
همواره یکی از دغدغههای اصلی انسانها انتخاب اسم بوده است .شرکتها هم ماننعد
انسانها بهدنبال انتخاب اسم مناسب بعرای خعود محصعوخت خعود هسعتند (فعاک ،1
 .)2111اسم محصول اسم برند ،نهش مهمعی را در بازاریعابی محصعول ایفعا معیکننعد
(آکر .)2111 ،2اسم میتواند به شناخته شدن تولیدکننعده ،ترفیع محصعول تبلیغعات
موثرتر کمک کند (یان داکالس .)2111 ،1درحهیهعت ،انتخعاب اسعم برنعد بعرای یعک
محصول جدید ،کانونی ترین نه ه بازاریابی محصعول جدیعد عنعوان شعده اسعت (آکعر
جاشیمستالر .)2111 ،4مدیران همواره تالش دارند که یک اسم برند قوی برای محصعول
خود ایواد کنند .یکی از راههای افزایش قدرت برند نیز اسعتفاده از نمعادهعای آ ایعی در
طراحی اسم برند است.
نمادهای آ ایی زبان،به ارتباط ذاتی بین صدا مفاهیم اشاره دارد .به این صورت کعه
صدای یک کلمه یا حر  ،صر ن عر از معنعای اقععی آن ،دارای معنعای خاصعی اسعت
(فنکو 5همکاران2116 ،؛ خ ری شرام .)2117 ،6به عنوان مثعال ،صعدای (آ ای) یعک
اسم برند برای س کچاپ میتواند حامل معنای غلیظ بودن یا بعر عکع رقیعو بعودن
باشد (کلینک آتاید .)2112 ،7پژ هشات صورت گرفته در زمینه نمادهعای آ ایعی اسعم
برند ،اهمیت این موضوع را نشان میدهد (یان داکالس2111 ،؛ خ ری شرام2117 ،؛
فاک 2111 ،؛ کلینک آتاید2112 ،؛ کوهلی خباهن .)1117 ،8اهمیت این موضوع به
قدری است که هارتلی 1علت اصلی شکست تاریخی فورد در معرفعی اتومبیعل ادسعل 1را
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اسم آن میداند (هارتلی ،1112 ،بعه نهعل از کلینعک .)2111 ،البتعه پژ هشعات صعورت
گرفته در زمینه نمادهای آ ایی ،بیشتر در بستر زبعان انگلیسعی؛ البتعه گعاهی هعم در
زبانهای چینی ،کرهای ژاپنی انوام شده است (کلینک .)2111 ،با این حعال ،در زبعان
فارسی تا به امر ز پژ هشی در این زمینه صورت نگرفتعه اسعت .بعه ن عر معیرسعد کعه
درصورت انوام پژ هشات مشابه در زبان فارسی ،بتوان به معدیران در راب عه بعا انتخعاب
اسم برند مناسب برای محصوخت جدید خود ،کمکی رساند.
با پیشرفت اقتصادی کشعور افعزایش تولیعدات متنعوع شعدن محصعوخت نیعز،
گسترش رقابت داخلی ،ضر ری است که جهعت کسعب مزیعت رقعابتی ،هعر کعاری کعه
میتواند برای محصول شرکت مزیت ایواد کند انوام دهیم .یکی از ایعن کارهعا ،انتخعاب
مناسب اسم برند است؛ که در اینوا دانش نمادهای آ ایی میتواند مثمر ثمر باشعد .ایعن
پژ هش در پی آن است که پارهای از نمادهای آ ایی زبان فارسی را که میتعوان از آنهعا
در طراحی اسم برند استفاده کرد ،شناسایی کند .این نمادها از پژ هش ر ی مصوتهعای
( اکهها) ششگانه زبان فارسی شناسایی خواهنعد شعد .نمادهعای شناسعاییشعده نشعان
خواهند داد که مشتریان بالهوه ،چه درکی از برند معرفیشده معیتواننعد داشعته باشعند.
دستا ردهای این پژ هش میتواند مدیران را در انتخاب اسم مناسبتر بعرای محصعوخت
خود یاری دهد .با شناسایی این نمادها ،مدیران خواهند توانست مفاهیم را از طریو خود
اسم برند به مشتریانشان منتهل کنند .مدیری که می خواهد مفهعوم سعری بعودن را بعه
برند خود اضافه کند یا مدیری که میخواهد مفهوم کوچک بودن یا سبک بعودن را بعه
برند خود اضافه کند ،به سادگی خواهد توانست با تغییر یک حر یعا مصعوت خعا در
اسم برند محصول ،به این خواسته بازاریابی خود دست یابد .همچنین انتخاب اسعم برنعد
با در ن ر گرفتن نمادهای آ ایی ،میتواند هزینه تبلیغات شرکت را کاهش دهد؛ چرا کعه
مدیران با تغییر جزئی در اسم برند خود ،به راحتی با کمترین هزینه خواهنعد توانسعت
ادراک مشتری نسبت به برند را شکل دهند .باید اذعان داشت که در ایران ،تا به حال در
زمینه بهکارگیری نمادهای آ ایی در طراحی اسم برند ،پژ هشی صورت نگرفته اسعت .بعا
این که در کشورهای غربی پژ هشات فرا انعی (ماننعد یعان داکعالس2111 ،؛ خ ری
شرام2117 ،؛ فاک 2111 ،؛ کلینک آتاید )2112 ،در این زمینه صورت گرفته اسعت،
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اما به ن ر میرسد که در کشور ما یک خالء علمی در این حوزه جود دارد .این پژ هش،
شر عی برای انوام پژ هشات بیشتر در زمینه نحوه طراحی بهتر اسم برند ،با استفاده از
صداها معناهای آن خواهد بود.

 -2مبانی نظری
در این بخش به تعاریف ارائه شده برای برند اسم برند بسنده معیشعود .سعس بعه
بررسی دقیوتر دانش نمادهای آ ایی زبعان پرداختعه بعا ارائعه نمونعههعایی از پیشعینه
پژ هشاتی همچنین استخراج ابعاد مدل مفهومی از آنها ،فرضیههای پعژ هش م عر
میشود.
 -1-2اسم برند
یک اسم (به همراه یک نشان تواری) نمونه ابتدایی از برند است ،مفهومی که هم
اصالت آن را نشان میدهد هم عدهای قابل اعتماد از عملکرد را به مشتریان میدهد
(بیتی .)2115 ،1تعاریف زیادی برای برند آ رده شده است .پراساد د  )2111( 2در
تعریف خود از برند بیان میکنند که برند شامل یک نام ،یک لوگو ،یک عالمت ،یک
هویت یک نام تواری است .به عبارت دیگر ،برند شامل کلیه یژگیهای ملموس
غیرملموس کسب کارها میشود .تعریف انومن بازاریابی آمریکا در سال  2115از برند،
یا ترکیبی از آنها که برای شناسایی
عبارت است از اسم ،اژه ،عالمت ،طر
محصوخت خدمات فر شنده یا گر هی از فر شندگان به کار میر د در محیط
رقابتی نسبت به دیگر رقبا تمایز ایواد میکند .در زیر برخی از تعاریف دیگر برند نیز
آ رده شدهاند
 فیلیپ کاتلر اینگونه برند را تعریف کرده است ”برند یک اسم ،اژه ،عالمعت ،سعمبل،
طراحی یا ترکیبی از اینها است که یژگیهای کاخها خدمات یک فر شنده یعا
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گر هی از فر شندگان را از سایر رقبایشان متمعایز معیکنعد“ (کعاتلر آرمسعتران ،
.)2111
 تعریف آگیلوی ،1نویسنده کتاب”اعترا های یک تبلیغاتچی“ ،برای برند ایعن اسعت
”یک برند ،جم یک سری از یژگیهای قابل لم در محصول اسعت نعام ،قیمعت،
بستهبندی ،تاریخچه ،شهرت ر شی که تبلیغ میکند“ (آگیلوی.)1112 ،
تر ت 2نویسنده کتاب ”موقعیتیابی نبردی بعرای ذهعن شعما“ برنعد را ایعن
 رای
گونه تعریف میکند ”برند ،یک مفهوم یا ایده منفردی است که شعما در ذهعن یعک
تر ت.)1112 ،
مشتری تصاحب کردهاید“ (رای
در نهایت ،باید اذعان داشت که برند یکی از ارزشمندترین داراییهای سعازمانهعا بعه
حساب میآید؛ بهطوری که سازمان ها همواره در تالش بعودهانعد تعا آنهعا را بعه دسعت
بیا رند؛ یا با خرید ،یا با خلو برند از طریو برنامههای بازاریابی .البته برای بررسعی برنعد
خزم بود که آن را به مفاهیم جزئیتر تهسیم کرد .افراد دیگعری نیعز برنعد را بعه من عور
درک بهتر آن ،به مفاهیم جزئیتر تهسیم کردهاند (مانند کلر1111 ،1؛ ریو 4همکعاران،
2111؛ دین .)2114 ،5بهعنوان مثال ،خفرت )2111( 6در کتاب خود می نویسد که برنعد
دارای چهار جزء است هویت برند ،تصویر برند ،موقعیت برند ارزش یژه برند.
-2-2نمادهای آوایی زبان
بررسی اثر نمادهای آ ایی زبان در گفتعار کلمعات ،کعار جدیعدی نیسعت .افالطعون
ا لین کسی بود که اثر نمادها را در دیالوگهای کراتیلوس 7توصعیف کعرد (یورکسعتان
منون .)2114 ،8ساپیر 1در سال  ،1121در پژ هشی از پاسخگویان خواست که د کلمعه
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 mal milرا با د میز بزرگ کوچک ارتباط دهند .تهریبا  %81از پاسعخگویان mal،را
با میز بزرگ  milرا با میز کوچک ارتبعاط دادنعد (سعاپیر 1121 ،بعه نهعل از کلینعک،
 .)2111در پژ هش دیگری ،اشالس )1181(1با استفاده از ر ش تحلیل متن دریافت که
اغلب برندهای برتر در بین سالهای  1175تا  ،1171بعا حعر  a, b, c, k, m, pیعا s
شر ع شدهاند.
یکی از تعاریف نمادهای آ ایی،که البته در زبعانشناسعی بعه آن «فرضعیه معنعا ایی»
میگویند ،توسط مگن  2در سال  2111بیان شده است (مگن  2111 ،به نهل از زنعد،
 .)1181طبو این تعریف ،در هر یک از زبانهای دنیا هعر اژه دارای اج 1معینعی باشعد
دارای عنصر معنایی خاصی است که اژه های فاقد آن اج ،آن عنصر معنایی را ندارند .به
بیان دیگر ،هر اج خود دارای معناست .معنعای هعر اج ،در چگعونگی فراگعویی آن اج
ریشه دارد .یک اسم برند هم از تعدادی صداهای منفرد که اج نامیده میشوند ،تشعکیل
شده است .این اجها د کارکرد را مشخص میکنند .ا خ ،اجها عناصر سازنده یک زبان
هستند باهم ترکیب میشوند تک اژها 4را تشکیل میدهند؛ آنها هم ترکیب شعده
اژهها یا کلمات را شکل میدهنعد .در نهایعت از ترکیعب ایعن اژههعا جمعالت تشعکیل
میشوند .ثانیا ،اجها به خودی خود نه با ترکیب شدن با یکدیگر ،تنها بعا آ ایعی کعه
دارند ،میتوانند حامل معنایی خا باشند .این صداها آ اها میتواند نشعان دهعد یعک
برند در شرایط گوناگون چه معانی میتواند داشته باشد (یورکستان منون .)2114 ،بعه
بیان دیگر ،صدای این اجها حامل چه نمادهایی است .همان طور که بیان شد ،نمادهای
آ ایی زبان ،به ارتباط ذاتی بین صدا مفاهیم اشاره دارد .به این صورت که صعدای یعک
کلمه یا حر  ،صر ن ر از معنای اقعی آن ،دارای معنای خاصی اسعت (خ ری شعرام،
.)2117
پژوهشات عمومی نمادهای آوایی
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 1باید توجه شود که اج با حر متفا ت است .حر صورت مکتوب اج است اج صورت ملفوظ حر .
 4کوچکترین یکای ( احد) زبان که دارای نهش دستوری معنایی مستهل میباشد تکواژ یا عالمت نام دارد
(مانند می؛ ر ؛ از؛ با).
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در طی یک قرن گذشته ،زبانشناسان بین صداهای منفعرد ( اجهعا) مععانی آنهعا،
ارتباطی سیستماتیک را به نمایش درآ ردهانعد .پعژ هش سعاپیر کعه بعه آن اشعاره شعد،
نمونهای از این م العات است (ساپیر 1121 ،به نهل از کلینک .)2111 ،م الععات قبلعی
نشان دادهاند که نمادهای آ ایی ،هم در مصوتها هم در صامتها میتوانند یک سعری
مفاهیم فیزیکی اعم از سختی ،سنگینی ،سرعت ،تیزی زیبایی را در بعر داشعته باشعند
(مانند یان داکالس2111 ،؛ خ ری شرام2117 ،؛ فعاک 2111 ،1؛ کلینعک آتایعد،
 .)2112مهمتر این که تئوری نمادهای آ ایی پیشنهاد میدهد کعه ارتبعاط بعین صعدا
معنا میتواند خا یک زبان نباشد .این موضعوع هعم ،قعول ظهعور برنعدهای جهعانی را
میدهد بهطوریکه برای همه مردم از هعر زبعانی ،دارای یعک نمعاد خعا آ ایعی باشعد
(کلینک آتاید.)2112 ،
پژوهشات مرتبط با بازاریابی

م العاتی در زمینه نمادهعای آ ایعی ،از نه عهن عر پژ هشعات معرتبط بعا بازاریعابی،
بهخصو در دهه اخیر انوام شده اسعت .هیعت 2همکعاران )1111( ،بعه ایعن نتیوعه
رسیدند که در گذر زمان فرا انی مصعوت هعا در اسعم محصعوختی چعون کاغعذ توالعت
پاککنندههای خانگی بیشتر شعده اسعت تصعور مشعتری از قعوی بعودن ایعن قبیعل
محصوخت نیز بهتب آن افزایش یافته است .کلینک ( )2111بیان میکند بین نمادهعای
آ ایی جایگعاه یعابی محصعول ،د سعت داشعتن محصعول ،طراحعی لوگعو ،تعالشهعای
هد گذاری براساس جنسیت ،تصعمیمگیعریهعای قیمعتگعذاری ،توسععه شخصعیت
محصول ،ارتباطهایی جود دارد .به طور خالصه ،پژ هشات در زمینه نمادهعای آ ایعی،از
جود راب ه میان صدا مفهوم ،حکایت دارد .به هرحال ،آنچه بهخوبی درک نشده ،ایعن
است که چ ور میتوان راب ه میان صدا مفهوم را در طراحعی اسعم برنعد بعهکعار بعرد.
همچنین پوجاکار )2115( 1با بررسی الگوهای آ ایی صعد برنعد برتعر ،بعه ایعن نتیوعه
رسیدند که برندهای برتر ،از لحاظ الگوهای آ ایی با برندهای معمعولی متفعا ت هسعتند.
آنها نمادهای آ ایی را عامل این تفا ت دانستهاند.
1Fox
2Heath
1Pogacar
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تاثیر مصوتها

کلینک ( )2111با بررسی اثر مصوتهای زبان انگلیسی بر مفهوم برند ،به این نتیوعه
دست یافت که مصوت های پیشین زبان انگلیسی نسعبت بعه مصعوت هعای پسعین زبعان
انگلیسی ،مفهوم سبکتر بودن ،کوچکتر بودن ،نازکتر بودن ،نعرمتعر بعودن ،خنعکتعر
بودن ،زنانهتر بودن ،د ستانهتر بودن ،ضعیفتر بودن ،ر شنتعر بعودن(از لحعاظ رنع )
قشن تر بودن را منتهل میکنند .همچنین ا در مورد صامتهای زبان انگلیسی هعم بعه
این نتیوه رسید که برندهایی که شعامل صعامتهعای امتعدادپعذیر هسعتند ،نسعبت بعه
برندهایی که صامتهای امتدادناپذیر دارنعد ،کوچعکتعر ،سعری تعر سعبکتعر بعه ن عر
میرسند .نتایج پژ هش خ ری شرام ()2117هم نشان داد پاسع دهنعدگان ،برنعدهایی
که مصوت پیشین ”ای“ را داشتند ،سبکتر ،تیزتر کوچعکتعر از برنعدهایی بعا مصعوت
پسین ”ا “ دانستند .همچنین پاس دهندگان ،برنعدهایی بعا مصعوت هعای پیشعین زبعان
انگلیسی را برای محصول چاقو مناسب دانستند برای اتومبیلهای اسیو ی ،برنعدهایی
با مصوتهای پسین انگلیسی را ترجیح دادند.
درمورد چگونگی درک نمادهای آ ایی کلمات گفتارها ،یورکستان منون پژ هشعی
انوام دادند نتایوی بهدست آ ردند که نشان میدهد فراینعد درک مفهعوم از نمادهعای
آ ایی برندها ،توسط پاسخگویان کامال خودکار بوده است (یورکستان منون.)2117 ،
تاثیر مصوتهای زبان فارسی

در مورد تاثیر مصوتهای زبان فارسی بر معانی برندها ،تا به حال م الععهای صعورت
نگرفته است .البته در بعضی مهاخت مربوط به رشته زبانشناسی ،اشارهای به حامل معنعا
بعودن مصععوتهععا مععیشععد .بععهعنععوان مثععال ،مهععدی زنععد ( )1181پژ هشعی در رشععته
زبانشناسی همگانی انوام داده بود که البته نتیوه مرتبط بعا بازاریعابی آن ،فهعط تاییعد
جود تاثیر نوع مصوتها بر معنای کلمات بوده است.
زبان فارسی دارای شش مصوت است که در اص ال تخصصی بعه آنهعا اکعه گفتعه
میشود .اکههای زبان فارسی عبارتند از آ ،ای ،ا  ،ضمه ،فتحه کسره .اینها میتعوان
به سه شیوه زیر طبههبندی کرد
برمبنای میزان برافراشتگی
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اکههای افراشته شامل /ا / /ای/
اکههای نیمهافراشته شامل ضمه کسره
اکههای افتاده شامل فتحه /آ/
برمبنای محل تولید
اکه های پیشین که اجگاه (محل تولید صعدا) آن هعا در قسعمت جلعوی زبعان
است؛ شامل کسره ،فتحه /ای/
اکههای پسین که اجگاه آنها در قسمت عهب زبان است؛ شعامل ضعمه/ ،آ/
/ا /
برمبنای شکل لبها
اکههای گسترده شامل کسره ،فتحه /ای/
اکههای گرد شامل ضمه/ ،آ/ /ا /
شایان ذکر است که مصوت ها هم از لحاظ تعداد هم حتی از لحاظ شعکل ،در بعین
زبانهای مختلف حتی در بین گویشهای مختلف یک زبان ،متفا ت هستند .به عنعوان
مثال در زبان ترکی آذری 1 ،مصوت جود دارد؛ به ایعن معنعا کعه غیعر از مصعوتهعای
ششگانه زبان فارسی ،در زبان ترکی آذری سه مصوت دیگر ”ای کوتعاه“” ،ضعمه نعرم“
”ا نرم“ ،نیز جود دارد .به این صورت که به مصوتهای پیشین زبان ترکی ”ضمه نرم“
”ا نرم“ به مصوتهای پسین هم ”ای کوتاه“ اضافه میگردد .مصوتهعای زبعان ترکعی
استانبولی (زبان رسمی ترکیه) دقیها مشابه مصوتهای ترکی آذری است ،با ایعن تفعا ت
که در زبان ترکی استانبولی فتحه جود ندارد .در زبان انگلیسی هعم  11مصعوت جعود
دارد .در زبان کردی ،بسته به نوع گویش حتی تعداد مصوتها به  14تا هم میرسد.
 -3-2پیشینه پژوهش
در این قسمت به پارهای از پژ هشات انوام شده در راب ه با ارتباط نمادهایی آ ایی
طراحی اسم برند ،اشاره میشود
یورکسععتان منععون ( )2114در پععژ هش خععود بععه ایععن نتیوععه رسععیدند کععه
مصر کنندگان ،از آ اها (صعداها) اطالععاتی در معورد یژگعیهعای محصعول بعهدسعت
میآ رند برند مربوطه را با آن ارزیابی میکنند .این پژ هش همچنین نشان داد الگویی
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که آ اها از طریو آن بر برندها تاثیرمیگذارند ،بهصعورت خودکعار بعوده قابعل کنتعرل
نیست بهطور ناخودآگاه بر ز پیدا میکند.
خ ری شرام ( )2117در پژ هش خود در مورد زبان انگلیسی به این نتیوه رسیدند
که کلماتی با مصوتهایی با بار معنایی منفی ،صر ن ر از طبهه یژگی محصول ،کمتر
ترجیح داده میشوند .آنها از پاسخگویان خواستند که از بین جفعتکلمعههعایی کعه در
اختیارشان گذاشته شده بود ،یکی را که به یژگی های محصول مورد ن ر نزدیکتر است
انتخاب کنند .پاسخگویان ،کلماتی را که دارای مصوتهای با بار معنایی مثبت نسبت بعه
یژگی محصول ارائه شده بودند ،انتخاب کردند.
کلینک آتاید ( )2112بررسی کردند آیا بعد از ترجمه برنعدها از زبعان انگلیسعی بعه
زبان هندی ،نمادهای آ ایی را میتوان حفظ کرد یا خیر؟ نتیوه م العه آنها نشعان داد
بعد از ترجمه نیز نمادهایی آ ایی میتواند حفظ شود.
در ادامه ابعاد انتخابشده برای این پژ هش که از متغیرهای بررسیشده در م العات
پیشین استخراج شدهاند ،ارائه میشود .این ابعاد عبارتاند از کوچکتر بودن ،سری تر
بودن ،ظریفتر بودن ،ضعیفتر بودن سبکتر بودن .در جد ل شماره یک ،منشا
انتخاب این ابعاد نمایش داده شده است.
جدول  -1ابعاد منتخب و منبع آنها
ابعاد

مبانی نظری-پیشینه پژوهش

کوچکتر بودن

(کلینک2111 ،؛ خ ری شرام2117 ،؛ فاک 2111 ،؛ کلینک آتاید)2112 ،

سری تر بودن

(کلینک2111 ،؛ خ ری شرام2117 ،؛ فاک 2111 ،؛ کلینک آتاید)2112 ،

ظریفتر بودن

(کلینک2111 ،؛ خ ری شرام2117 ،؛ فاک 2111 ،؛ کلینک آتاید)2112 ،

ضعیفتر بودن

(کلینک2111 ،؛ خ ری شرام2117 ،؛ فاک 2111 ،؛ کلینک آتاید)2112 ،

سبکتر بودن

(کلینک2111 ،؛ خ ری شرام2117 ،؛ فاک 2111 ،؛ کلینک آتاید)2112 ،

مصوتها

(کلینک2111 ،؛ خ ری شرام2117 ،؛ فاک 2111 ،؛ کلینک آتاید2112 ،؛ شی
سن تون بی جن خان)1112 ،

نهش مصوتها در ایواد
معانی

(کلینک2111 ،؛ خ ری شرام2117 ،؛ فاک 2111 ،؛ کلینک آتاید2112 ،؛)

 -4-2ارائه مدل مفهومی
شکل  ،1مدل مفهومی این پژ هش را که بر اساس مبانی ن ری همچنین م العات
انوامشده در سایر زبانها طراحی شده است ،نشان میدهد.
سری تر بودن
سبکتر بودن
کوچکتر بودن
ظریفتر بودن
ضعیفتر بودن

تداعیگر یژگیهای برند
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جود مصوتهای پیشین
در اسم برند

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

 -5-2هدف و فرضیههای پژوهش
هد این پژ هش ،شناسایی نمادهای آ ایی زبعان فارسعی اسعت ،بعه نحعوی کعه در
طراحی اسم برند مورد استفاده قرار گیرند .در زیر ،فرضیههای این پژ هش بیان شدهاند.
فرض آماری  H1تا  H5اسم برند هعایی کعه دارای اکعههعای پیشعین”ای“”،کسعره“
”فتحه“هستند ،معنای ( )1کوچکتر بودن )2( ،سبکتر بودن )1( ،ظریفتعر بعودن،
()4سری تر بودن ( )5ضعیفتر بودن را نسبت به اسم برندهایی که دارای اکههعای
پسین”ضمه“ ”،آ“ ”ا “هستند ،در ذهن پاسخگویان متبلور میسازند.
 -3روششناسی پژوهش
پژ هش حاضر از ن ر هد  ،از نوع پژ هشات کاربردی است؛ به این دلیل که از
یافتههای پژ هش می توان در طراحی اسم برند اسم محصول استفاده کرد .از نه هن ر
نحوه گردآ ری دادهها نیز این پژ هش توصیفی از نوع پیمایشی میباشد.
در پژ هش حاضر ،برای تایید ر ایی پرسشنامه از ر ش خبرگان استفاده شده است.
همچنین باید اذعان داشت که پرسشنامههای این پژ هش ،در حهیهت برگرفته از مهاله
کلینک ( )2111با عنوان ”ایواد اسم برندهای دارای معنا کاربرد نمادهای آ ایی“ بوده
است.
برای تایید پایایی پرسشنامهها نیز ابتدا به صورت آزمایشی 11 ،پرسشنامه توزی
شد .با استفاده از سایت استاستود  1که یک برنامه آنالین برای محاسبه ضریب پایایی
پرسشنامههای د گزینهای با استفاده از فرمول کودر-ریچاردسون 221را در اختیار
کاربران قرار میدهد ،ضریب پایایی هر یک از پرسشنامهها در ارسال آزمایشی ،ضریب
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آلفای کر نباخ 1نیز که در پژ هش اصلی بهدست آمده است ،برای هریک از پرسشنامهها،
در جد ل د ارائه شده است.
جدول  -2پایایی پرسشنامه
آزمایشی

پرسشنامه برای

پژوهش اصلی

فرضیهها

تعداد پاس ها

ضریب کودر-ریچاردسون

تعداد پاس ها

ضریب آلفای کر نباخ

فرضیه اول

21

1/7141

255

1/771

فرضیه دوم

14

1/7157

265

1/671

فرضیه سوم

12

1/7148

281

1/721

فرضیه چهارم

28

1/7188

251

1/782

فرضیه پنجم

12

1/7216

255

1/771

جامعه آماری این پژ هش ،دانشوویان ساکن در کوی پسران دانشگاه تهران هستند.
این جامعه در حد د  1511نفر عضو دارد .ر ش نمونهگیری ،غیرتصادفی از نوع
گزینشی بوده است .به این دلیل غیرتصادفی است که در حهیهت انتخاب دانشوویان به
ر ش ریاضی امکانپذیر نبوده در نتیوه محههان به گزینش از بین دانشوویان ساکن
در کوی پرداخته است .حوم نمونه آماری نیز با استفاده از فرمول کوکران 146 ،نفر
برآ رد شده است .ر ش گردآ ری اطالعات نیز میدانی است .ابزار گردآ ری در این
پژ هش ،پرسشنامه است .به این ترتیب که  151پرسشنامه به صورت ایمیل نسخه
کاغذی پخش شد .به دلیل جداگانه بودن پرسشنامهها برای هر فرضیه ،تعداد
پرسشنامههای برگشت داده شده نیز متفا ت است .بهطوریکه بدترین ضعیت برای
پرسشنامه ،مربوط به فرضیه چهارم است که  251پرسشنامه بازگشت داده شد؛
بهترین ضعیت برای پرسشنامه ،مربوط به فرضیه سوم است که  281پرسشنامه
بازگشت داده شد.
محهو برای پاسخگویی به مساله طر شده یا تصمیمگیری در مورد رد یا تایید
فرضیههای خود ،میتواند از ر شهای مختلف توزیه تحلیل استفاده نماید .در پژ هش
حاضر از آزمون د جملهای برای تحلیل دادهها استفاده شده است .نرمافزار SPSS

Cronbach's Alfa
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1

نرمافزار مینیتب 1میتوانند آزمون د جملهای را اجرا کنند .البته با این تفا ت که
نرمافزار  SPSSاین آزمون را صرفا به صورت د طرفه انوام میدهد نرمافزار مینیتب،
آن را هم به صورت یکطرفه هم د طرفه انوام میدهد .به دلیل اینکه فرضیات این
پژ هش نیازمند آزمون یکطرفه هستند،برای انوام این آزمون از نرمافزار مینیتب
استفاده شده است .شایان ذکر است که استفاده از هر کدام از این نرمافزارها ،نتیوه
پژ هش را تغییر نمیدهد.
 -4یافتههای پژوهش
در ادامه ،با ارائه آمار توصیفی از جامعه نمونه مورد بررسی ،ارائه نتایج آزمون
فرضیهها درنهایت ارائه مدل نهایی پژ هش ،که در اصل بر اساس نتایج آزمون
فرضیهها اصال مدل مفهومی ارائهشده در شکل  1است ،یافتههای پژ هش تشریح
خواهد شد.
 -1-4آمار توصیفی
جامعه آماری این پژ هش ،دانشوویان ساکن در کوی پسران دانشگاه تهران بوده
است .بازه سنی پاسخگویان بین  21تا  12سال بوده ،که البته باخی  86درصد این
تعداد در بازه سنی  21تا  27بودهاند .همچنین میانگین سنی پاسخگویان تهریبا 25
سال بود؛ میانه سنی پاسخگویان نیز  25سال بود مُد جامعه از لحاظ سن پاسخگویان
 24بوده است .تهریبا تمام پاسخگویان ،دانشوو یا دانشآموخته مه کارشناسی
ارشد بودهاند (البته با این استثنا که کمتر از ده نفر ،لیسان یا دکترا بودهاند).
 -2-2آزمون فرضیهها
برای دقت بیشتر پژ هش در ارائه نتایج علمی قابلاتکا ،هر یک از فرضیهها در
س ح سواخت مورد آزمون قرار گرفتند .به این صورت که با مهایسه یکبهیک
مصوتهای پیشین پسین 1 ،سوال بهدست میآمد که در حهیهت هر یک از این
سواخت میتوانستند بهصورت یک زیرفرضیه مورد بررسی قرار گیرند همینگونه هم
1Minitab
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شد .به این ترتیب ،با ارائه یک جفتکلمه در هر یک از سواخت ،از پاسخگو خواسته شد
که یکی از آنها که به ن ر سبکتر ،سری تر ،ظریفتر ،کوچکتر یا ضعیفتر است را
انتخاب کند .در ادامه ،نتایج هر یک از فرضیات به صورت جداگانه مورد بحث قرار
میگیرد.
فرضیه اول

این فرضیه ،که در حهیهت ادعا میکرد اسم برندهایی که دارای اکههای (مصوت)
پیشین ”ای“” ،فتحه“ ”کسره“هستند ،معنای ”کوچکتر بودن“ را نسبت به اسم
برندهایی که دارای اکههای پسین ”ضمه“” ،آ“ ”ا “ هستند ،در ذهن پاسخگویان
متبلور میسازند ،در همه سواخت ،تایید شد .جد ل  ،1ضعیت تایید یا رد فرضیه در هر
کدام از سواخت را نشان میدهد .محصول بررسی شده در این فرضیه ،اتومبیل بوده
است.
جدول -3بررسی نتایج فرضیه اول
عنوان سوال

جفتکلمه مقایسهشده

آماره P

تایید یا رد فرضیه

اول

الفین -الفُن

1/115

تایید

دوم

الفین-الفان

1/111

تایید

سوم

الفین-الفون

1/111

تایید

چهارم

الفِن-الفُن

1/111

تایید

پنجم

الفِن-الفون

1/111

تایید

ششم

الفِن-الفان

1/111

تایید

هفتم

الفَن-الفُن

1/111

تایید

هشتم

الفَن-الفون

1/111

تایید

نهم

الفَن-الفان

1/111

تایید

به این ترتیب میتوان گفت اسم برندهایی که دارای مصوتهای پیشین”فتحه“”،ای“
”کسره“ هستند ،معنای ”کوچکتر بودن“ را نسبت به اسم برندهایی که دارای
اکههای پسین ”ضمه“” ،آ“ ”ا “ هستند ،در ذهن پاسخگویان متبلور میسازند.
فرضیه دوم

این فرضیه نیز که ادعا میکرد اسم برندهایی که دارای اکههعای (مصعوت) پیشعین
”ای”” ،فتحه“ ”کسره“ هستند ،معنای ”سبکتر بودن“ را نسبت به اسم برنعدهایی کعه
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دارای اکههای پسین ”ضمه“” ،آ“ ”ا “ هستند ،در ذهن پاسخگویان متبلور میسعازند،
در همه سواخت ،تایید شد .جد ل  ،4ضعیت تایید یا رد فرضیه در هر کعدام از سعواخت
را نشان میدهد .محصول بررسی شده در این فرضیه کفش بوده است.
جدول -4بررسی نتایج فرضیه دوم
عنوان سوال

جفتکلمه مقایسهشده

آماره P

تایید یا رد فرضیه

اول

تِنا-تونا

1/111

تایید

دوم

تِنا-تانا

1/111

تایید

سوم

تِنا-تُنا

1/111

تایید

چهارم

تینا-تونا

1/111

تایید

پنجم

تینا-تانا

1/111

تایید

ششم

تینا-تُنا

1/111

تایید

هفتم

تَنا-تونا

1/111

تایید

هشتم

تَنا-تانا

1/111

تایید

نهم

تَنا-تُنا

1/111

تایید

همان ور که مشاهده میشود در همه جفتکلمهها ،حامل معنا بودن مصوتها تایید
شد .به این ترتیب میتوان گفت اسم برندهایی که دارای اکههای (مصوت) پیشین
”ای“” ،فتحه“ ”کسره “ هستند ،معنای ”سبکتر بودن“ را نسبت به اسم برندهایی که
دارای اکههای پسین ”ضمه“” ،آ“ ”ا “ هستند ،در ذهن پاسخگویان متبلور میسازند.
فرضیه سوم

این فرضیه نیز که ادعا میکرداسم برندهایی که دارای اکههای (مصوت) پیشین
”ای”” ،فتحه“ ”کسره“ هستند ،معنای ”ظریفتر بودن“ را نسبت به اسم برندهایی که
دارای اکههای پسین ”ضمه“” ،آ“ ”ا “ هستند ،در ذهن پاسخگویان متبلور میسازند،
در همه سواخت جز سوال د م که مربوط به مهایسه مصوت پیشین ”ای“ با مصوت
پسین”آ“ بود ،مورد تایید قرار گرفت .جد ل  ،5ضعیت تایید یا رد فرضیه در هر کدام از
سواخت را نشان میدهد .محصول بررسیشده در این فرضیه ،دستمال کاغذی بوده
است.
جدول  -5بررسی نتایج فرضیه سوم
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جفتکلمه

آماره P

تایید یا رد فرضیه

اول

فِرا-فارا

1/111

تایید

دوم

فیرا-فارا

1/188

رد

سوم

فَرا-فارا

1/111

تایید

چهارم

فِرا-فورا

1/111

تایید

پنجم

فیرا-فورا

1/111

تایید

ششم

فَرا-فورا

1/111

تایید

هفتم

فِرا-فُرا

1/111

تایید

هشتم

فیرا-فُرا

1/111

تایید

نهم

فَرا-فُرا

1/111

تایید

عنوان سوال

مقایسهشده

همان ور که مشاهده میشود ،در جفتکلمه ”فیرا-فارا“ ،حامل معنا بودن مصوتها
مورد تایید قرار نگرفته است .به این ترتیب ،میتوان گفت اسم برندهایی که دارای
مصوتهای پیشین ”ای“” ،فتحه“ ”کسره“ هستند ،معنای ”ظریفتر بودن“ را نسبت به
اسم برندهایی که دارای اکههای پسین ”ضمه“ ”ا “ هستند ،در ذهن پاسخگویان
متبلور میسازند .در مورد مصوت پسین ”آ“ نیز ،مصوتهای پیشین ”فتحه“ ”کسره“،
معنای ”ظریفتر بودن“ را نسبت به مصوت ”آ“ به اسم برند اضافه میکنند.
فرضیه چهارم

این فرضیه نیز که ادعا میکرد اسم برندهایی که دارای اکههای (مصوتهای)
پیشین ”ای“” ،فتحه“ ”کسره“ هستند ،معنای ”ضعیفتر بودن“ را نسبت به اسم
برندهایی که دارای اکههای پسین ”ضمه“” ،آ“ ”ا “ هستند ،در ذهن پاسخگویان
متبلور میسازند ،در همه سواخت ،تایید شد .جد ل  ،6ضعیت تایید یا رد فرضیه در هر
کدام از سواخت را نشان میدهد .محصول بررسیشده در این فرضیه ،حشرهکش بوده
است.
جدول  -6بررسی نتایج فرضیه چهارم
عنوان سوال

جفتکلمه مقایسهشده

آماره P

تایید یا رد فرضیه

اول

پیراز-پاراز

1/111

تایید

دوم

پیراز-پُراز

1/111

تایید

سوم

پیراز-پوراز

1/111

تایید
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عنوان سوال

جفتکلمه مقایسهشده

آماره P

تایید یا رد فرضیه

چهارم

پِراز-پاراز

1/111

تایید

پنجم

پِراز-پُراز

1/111

تایید

ششم

پِراز-پوراز

1/111

تایید

هفتم

پَراز-پوراز

1/111

تایید

هشتم

پَراز-پُراز

1/111

تایید

نهم

پَرار-پاراز

1/111

تایید

به این ترتیب میتوان گفتاسم برندهایی که دارای اکه (مصوت) پیشین ”فتحه“،
”کسره“ ”ای“ هستند ،معنای ”سبکتر بودن“ را نسبت به اسم برندهایی که دارای
اکههای پسین ”ضمه“” ،آ“ ”ا “ هستند ،در ذهن پاسخگویان متبلور میسازند.
فرضیه پنجم

این فرضیه نیز که ادعا میکرد اسم برندهایی که دارای اکههای (مصوت) پیشین
”ای“” ،فتحه“ ”کسره“ هستند ،معنای ”سری تر بودن“ را نسبت به اسم برندهایی که
دارای اکههای پسین”ضمه“” ،آ“ ”ا “ هستند ،در ذهن پاسخگویان متبلور میسازند،
در هیچیک از سواخت ،تایید نشد .جد ل  ،7ضعیت تایید یا رد فرضیه در هر کدام از
سواخت را نشان میدهد .محصول بررسی شده در این فرضیه ،موتورسیکلت بوده است.
جدول  -7بررسی نتایج فرضیه پنجم
عنوان سوال

جفتکلمه مقایسهشده

آماره P

تایید یا رد فرضیه

اول

یسا -اپا

1/811

رد

دوم

ِپا -اپا

1/111

رد

سوم

َپا -اپا

1/111

رد

چهارم

یسا -پا

1/185

رد

پنجم

َپا -پا

1/111

رد

ششم

ِپا -پا

1/111

رد

هفتم

یساُ -پا

1/814

رد

هشتم

َپاُ -پا

1/111

رد

نهم

ِپاُ -پا

1/712

رد
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همانطور که مشاهده میشود ،فرضیه آماری در همه جفتکلمهها رد شده است.
البته بعد از بررسی این مساله مشخص شد که بر خال زبان انگلیسی ،ممکن است
مصوتهای پسین ،معنای سری تر بودن را نسبت به مصوتهای پیشین به اسم برند
اضافه کنند .بنابراین با توجه به اینکه سواخت پرسشنامه در حهیهت مهایسه د کلمه را
از پاسخگویان خواسته بود ،امکان این فراهم شده که فرضیه به شکل زیر تغییر یابد
' H5اسم برندهایی که دارای اکههای پسین ”ضمه“” ،آ“ ”ا “ هستند ،معنای
”سری تر بودن“ را نسبت به اسم برندهایی که دارای اکه های(مصوت) پیشین ”ای“،
”فتحه“ ”کسره“ هستند ،در ذهن پاسخگویان متبلور میسازند.
با آزمون د باره فرض آماری ،جد ل  8بهدست آمد.
جدول  -8بررسی نتایج فرضیه جایگزین فرضیه پنجم
عنوان سوال

جفتکلمه مقایسهشده

آماره P

تایید یا رد فرضیه

اول

یسا -اپا

1/227

رد

دوم

ِپا -اپا

1/111

تایید

سوم

َپا -اپا

1/111

تایید

چهارم

یسا -پا

1/121

تایید

پنجم

َپا -پا

1/111

تایید

ششم

ِپا -پا

1/111

تایید

هفتم

یساُ -پا

1/111

رد

هشتم

َپاُ -پا

1/111

تایید

نهم

ِپاُ -پا

1/112

رد

همانطور که مشاهده میشود ،این بار فرضیه در مورد همه جفتکلمهها ،البته بهجز
جفتکلمههای ا ل ،هفتم نهم که فرضیه رد شد ،تایید شدهاند .به این ترتیب ،تایید
شد که برندهایی که دارای مصوت پسین”ا “ هستند ،نسبت به برندهایی که دارای
مصوتهای پیشین ”ای“” ،فتحه“ ”کسره“ هستند؛ برندهایی که دارایی مصوت پسین
”آ“هستند ،نسبت به برندهایی که دارای مصوتهای پیشین ”فتحه“ ”کسره“ هستند،
معنای سری تر بودن را در ذهن پاسخگویان متبلور میکنند .شایان ذکر است که مصوت
پسین ”ضمه“ فهط نسبت به مصوت پیشین ”فتحه“ معنای سری تر بودن را به ذهن
پاسخگویان میرساند.

18

مدل نهایی پژوهش

در آخر نیز مدل پژ هش که در ابتدا پیشنهاد شده بود را میتوان با اطمینان ارائه
داد .البته به دلیل رد بعضی از زیرفرضیات ،شاید مدل،کامل بهن ر نرسد .همچنین به
دلیل تغییر فرضیه پنوم ،باید مدل را اصال کرد .شکل زیر ،د مدل نهایی پژ هش را
نمایش میدهد.

سری تر بودن

تداعیگر یژگیهای برند

جود مصوتهای پسین
در اسم برند

سبکتر بودن
کوچکتر بودن

تداعیگر یژگیهای برند

جود مصوتهای
پیشین در اسم برند

ظریفتر بودن

ضعیفتر بودن

شکل  -2مدل نهایی

طراحی نرمافزار

با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیهها همچنین مدل نهایی این پژ هش،
بهمن ور کاربردی شدن یافتهها،یک نرمافزار کاربردی در محیط اکسل 1طراحی شد .این
نرمافزار ،اسمهای برند را بر اساس تداعی کوچکتر بودن ،سبکتر بودن ،ظریفتر بودن،
سری تر بودن ضعیفتر بودن ،مورد مهایسه قرار میدهد .شرکتها در فرایند تولید
محصول جدید ،با استفاده از این نرمافزار ،بهراحتی میتوانند با ارد کردن اسمهایی
برای برند منتخب خود یا محصول جدید ،به این سوال پاس دهند کدام یک از اسمهای
برند منتخب ،بیشتر میتواند تداعیگر کوچکتر بودن ،سبکتر بودن ،ظریفتر بودن،

1Excel
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سری تر بودن یا ضعیفتر بودن باشد؟ به بیان دیگر ،با استفاده از این نرمافزار،
شرکتها دیگر نیازی نخواهند داشت که برای پاس به سوال م ر شده ،پژ هش
جدیدی انوام دهند.
 -5بحث و نتیجهگیری
با مهایسه نتیوه فرضیههای یک تا چهار با یافتههای کلینک ( ،)2111مشاهده
میشود که ا نیز در پژ هش خود به این نتیوه رسید که مصوتهای پیشین زبان
انگلیسی ( )e, ā, ē, iنسبت به مصوت پسین زبان انگلیسی ()ü, ů, ō, ŏ, ä, a, ǝ
معنای سبکتر بودن را در ذهن پاسخگویان ایواد میکنند .البته در فرضیه پنوم ،یک
تفا ت آشکار با یافتههای کلینک به چشم میخورد .کلینک در پژ هش خود به این
نتیوه رسیده بود که مصوتهای پیشین زبان انگلیسی ( )e, ā, ē, iنسبت به مصوتهای
پسین این زبان ( ،)ü, ů, ō, ŏ, ä, a, ǝمعنای سری تر بودن را در ذهن پاسخگویان
ایواد میکنند؛ اما این پژ هش نشان میدهد که برای زبان فارسی دقیها عک این
موضوع صادق است .به این ترتیب که اسم برندهایی که دارای مصوتهای پسین زبان
فارسی هستند ،نسبت به اسم برندهایی که دارایی مصوتهای پیشین هستند ،معنای
سری تر بودن را در ذهن پاسخگویان ایواد میکنند.
با پیشرفت اقتصادی کشعور افعزایش تولیعدات متنعوع شعدن محصعوخت نیعز،
گسترش رقابت داخلی ،ضر ری است که جهعت کسعب مزیعت رقعابتی ،هعر کعاری کعه
میتواند برای محصول شرکت مزیت ایواد کند ،انوام دهیم .یکی از این کارهعا ،انتخعاب
مناسب اسم برند است؛ که در اینوا دانش نمادهای آ ایعی معی توانعد مثمعر ثمعر باشعد.
دست آ ردهای این پژ هش معیتوانعد شعرکتهعا را در انتخعاب اسعم مناسعبتعر بعرای
در محصوختی که تحت عنوان کاخهای تندمصعر 1
محصوخت خود یاری دهد ،بخصو
( )FMCGطبهه بندی میشوند .انتخاب اسعم برنعد بعا در ن عر گعرفتن نمادهعای آ ایعی
میتواند هزینه تبلیغات را برای شرکت کاهش دهد؛چرا که معدیران بعا تغییعر جزئعی در
اسم برند خود ،به راحتی با کمترین هزینه خواهند توانسعت ادراک مشعتری نسعبت بعه
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1Fast

برند را شکل دهند.در این میان ،نرم افزار طراحی شده در این پعژ هش نیعز رسعیدن بعه
هد مذکور را بسیار آسانتر خواهد کرد.
 -6محدودیتهای پژوهش
در راب ه با نمادهایی آ ایی زبان فارسی همچنین کاربرد آنها در بازاریابی ،تا به
امر ز پژ هشی در زمینه زبان فارسی صورت نگرفته بود .به همین دلیل ،این پژ هش
صرفا به مبانی ن ری موجود در مورد زبان انگلیسی اکتفا کرده است .همچنین به دلیل
حوم زیاد نمونه پرسشنامهها ،امکان بررسی ابعاد بیشتر جود نداشته است؛ این
پژ هش فهط به بررسی پنج بُعد از بین ابعاد مختلف بسنده شده است.
 -7پیشنهادات
این پژ هش صرفا نمادهای آ ایی زبان فارسی را برای مصوتهای ششگانه این زبان
(”ای“” ،فتحه“ ”کسره“” ،ضمه“” ،آ“ ”ا “) مورد م العه قرار داده است .میتوان
صامتهای زبان فارسی را نیز به این شکل تحلیل کرد .همچنین در این پژ هش فهط
پنج شاخص (کوچکتر بودن ،سری تر بودن ،ظریفتر بودن ،سبکتر بودن ضعیفتر
بودن) مورد م العه قرار گرفته بود که طبیعتا میتوان تعداد شاخصها را نیز افزایش
داد.
همچنین برای تایید یا رد تاثیرگذاری جنسیت ،سن ،نژاد سایر متغیرها بر معانی
پنهان مصوتها حتی صامتها در اسم برند ،میتوان پژ هش کرد .البته به ن ر
میرسد که هیچیک از این متغیرها تاثیر معناداری نخواهند داشت .در پژ هشات در
زبان های دیگر نیز ،چنین تاثیری گزارش نشده است .به هرحال ،انوام پژ هش در این
باره خالی از ل ف نخواهد بود.
همچنین پیشنهاد میشود که شرکتهاقبل از نامگذاری یک محصول جدید،
اسمهای منتخب خود برای برند را با استفاده از نرمافزار ،مورد مهایسه قرار دهند .چرا که
با توجه به یافتههای این پژ هش ،بسته به یژگیهای محصول جدید ،میتوان اسمهای
مناسبتری را برای برندها انتخاب کرد.
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پیوست :نمونه پرسشنامه
به نام آنکه عالمترین است
این پرسشنامه جهت انوام پژ هشی (پایان نامه کارشناسی ارشد) در راب ه با معانی پنهان
مصوتها است.
در این پرسشنامه  5سوال م ر شده است .هر کدام از این سواخت شامل  1جفت کلمه
هستند .تفا ت کلمات ارایه شده در هر سوال صرفا یک مصوت است .هد این پژ هش نیز
یافتن معانی پنهان این مصوتها است.به دلیل تخصصی بودن پژ هش در حوزه بازاریابی،
کلمات ارایه شده همگی برند محصول هستند .البته به من ور جلوگیری از هرگونه پیشدا ری
در مورد این کلمات ،همگی آنها ساختگی بوده در اصل بیمعنی هستند .به همین دلیل،
ل فا بد ن در ن ر گرفتن هیچ قید شرطی ،کلمات را فهط بر اساس سوال ارایه شده انتخاب
نمایید.
امید است که با عنایات شما بزرگواران بتوانیم این پژ هش را به نتیوه برسانیم.
بینهایت متشکریم....

جفت ا ل

جفت سوم

جفت د م

الفین

الفین

الفین

الفُن

الفان

الفون
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جفت پنوم

جفت ششم

جفت چهارم
الفِن

الفِن

الفِن

الفُن

الفون

الفان

جفت هفتم

جفت هشتم

جفت نهم

الفَن

الفَن

الفَن

الفُن

الفون

الفان

سواخت عمومی
سن شما چهدر است؟
س ح تحصیالت شما چهدر است؟

سوال ا ل
در زیر  1جفت کلمه آ رده شده است.
به ن ر شما در هر جفت کلمه کدام یک از آنها اسم (برند) یک اتومبیل
کوچکتر است؟

(شایان ذکر است که کلمهها صرفا در یک مصوت با هم فرق دارند).

سواخت د م تا پنوم (دقیها مشابه سوال ا ل) مربوط به فرضیات د م تا پعنوم  ،بعه من عور
کاستن از حوم مهاله،از پرسشنامه پیوست حذ شدهاند.
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