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چکیده
تبل یغات محیطی ،جد یدترین و مهمترین رویکرد روبهرشد تبلیغ یك برند است که امروزه در گرافیكك محكیط شكهری
مطرح است .این تبل یغات با توجّه به تأثیری که در مقایسه با سایر انواع تبل یغات دارند ،می تواننكد در بهبكود آگكاهی و تكرجیح
برند در اذهان مخاطبان و مشتریان و در نهایت وفاداری به برند ،جایگاه مهمی داشته باشند .بكر اسكاس ایكن در مطالعكة حاضكر،
نقش ابعاد بصری تبل یغات محیطی بر ایجاد آگاهی از برند ،ترجیح برند و وفاداری مصرفکننكدگان بكه آن بررسكی و مطالعكه
میشود .پژوهش حاضر از نوع توصیفی است .برای گردآوری دادههای الزم از پرسشنامه و بكرای تع یكین روایكی و پایكایی آن
از پیشآزمون استفاده شده است .برای سكنجش روایكی پرسشكنامه از روش روایكی تشخیصكی ( )DVبكا اسكتفاده از شكاصص
میانگین واریانس استخراجشده ( )AVEو برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی ( )CRاستفاده شكده اسكت .نویسكندگان
ضمن مرور کامل مبانی نظری و انتخكا اعضكای نمونكة آمكاری بكا روش نمونكهگیكری تصكادفی از بكین مشكتریان و مراجعكان
مجتمع تجاری پاالدیوم در شهر تهران که با تبل یغات محیطی این مجتمع روبكهرو شكدهانكد ،فرضكیههكای پكژوهش را بكا روش
مدلیابی معادالت ساصتاری ( )SEMو رگرسیون ،سكنجش کكردهانكد .یافتكههكای پكژوهش نشكان مكیدهكد کكه ابعكاد بصكری
تبلیغات محیطی شامل برند ،لوگو ،تایپوگرافی ،رنگ و شعار تبلیغات محیطی ،تأثیر معنكیدار و مثبتكی بكر آگكاهی از برنكد و
ترجیح برند دارند .آگاهی از برند و ترجیح برند نیز تأثیر معنیداری بر وفاداری به برند مجتمع تجاری دارند.
واژگان کلیدی :ابعاد بصری تبلیغات محیطی ،آگاهی از برند ،ترجیح برند ،وفاداری به برند ،مجتمع تجاری
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مقدّمه
امكروزه تبلیغكات ،مكؤثررترین روش در رسكاندن پیكام

در ایران نیز رواج یافته است .نقراشی روی سكاصتمانهكای

مكیشكود

فرسوده و کثیف که نمای شهر را تغییر میدهد ،نمونكه -

بنگاههكای تجكاری بكه مخاطبكان آن محسكو

(کكیم و جككون  .)3 ،3352 ،5هكر سككال بودجككة هنگفتكی

ای از این تبل یغات است .شعارهای تبل یغاتی نیز کكه بكرای

صرف تبلیغات میشود که هرگونه اشكتباه در ایكن راه،

یكك برنكد یكا کاالهكای مختلكف در تبل یغكات تلویزیكونی

باعث ازبینرفتن مقادیر زیادی منابع مكالی صواهكد شكد،

استفاده میشوند از همكین دسكتهانكد .تبل یغكات مح یطكی از

بدون آنکكه اثربخشكی الزم فكراهم آیكد (کوچكك زاده،

مهمترین رویکردهای رو به رشد تبل یكغ یكك برنكد اسكت

 .)5231ما روزانكه بكا صكدها و هكزاران پیكام روبكهرو مكی -

کكه در گرافیكك مح یطككی شكهری امككروزه مطكرح اسككت

شویم که از رسكانههكای گونكاگون ارسكال و پخكش مكی -

(آکككككورن 333 ،3351 ،شككككین و لككككین .)221 ،3352 ،1

شوند و می توانند تأثیرات زودگذر یا پایداری بكر نگكرش

تبلیغات مح یطی با توجّه به تأثیری که در مقایسه بكا سكایر

و رفتار ما داشته باشند .مهارت و تسلرط در تولیكد آگهكی -

انواع تبل یغات دارند ،مكی تواننكد جایگكاه مهمكی در بهبكود

هكای اثككربخش در طككول زمككان و در سككایة علككم و تجربككه

تصویر برند و ایجكاد تكرجیح برنكد در اذهكان مخاطبكان و

پدیكد مكیآیكد .اصككول ،فنكون و فراینكد تبلیغكات ،سككیری

مشكتریان داشككته باشكند (پولككوس و پاس ك .)522 ،3351 ،2

شتابان به سوی تکامل دارند .در عین حكال ،تبلیغكات بكی -

تبل یغككات مح یطككی ،ابككزار اجككرای راهکارهككای بازاریككابی

بهره از اصول علمی و جذبههكای مناسك ،،تكأثیر مطلكوبی

است که روزانه در سطح نسبتاً وس یعی با آن روبكهرو مكی -

بر مخاطبان ندارند و حتری می توانند به جایگكاه و موقعیكت

شكویم .در ایككن راسككتا همككواره هزینككههككای بسككیارزیككادی

یككك کككاال ،صككدمت یككا اندیشككه در جامعككه لطمككه بزننككد

صرف طرراحی و اجرای اینگونكه تبلیغكات بكه صصكو

(فروزفككر .)33 ،5233 ،تبل یغككات سككالهاسككت کككه ابككزار

ب یلبوردها در سطح شهر میشكود .بنكابراین تحقركق اهكداف

ارتباطی قدرتمندی برای ترفیع محصوالت و دسكتیكابی

کسك ،و کارهككا بككا معررفكی محصككوالت و صدماتشككان در

به اهدافی مانند افزایش فروش و سودآوری و یكا تقویكت

قالك ،تبل یغككات مح یطكی بككه اسكتفادة درسككت و توجّكه ب كه

تصویر برند ،مطرح است (کیم و جون .)3 ،3352 ،م یكزان

مؤلرفككههككای اثرگككذار در طرراحككی و اجككرای بیلبوردهككا

اثرگذاری تبلیغات بر مشتریان تكا حكدّ زیكادی بكه نگكرش

وابسته است .تبلیغات محیطی به نمایههكای وسك یعی گفتكه

مصرفکنندگان به تبل یغكات بكازمیگكردد زیكرا بكاور بكر

می شود کكه گسكتره و عمكق دیكد بسكیارباالیی دارنكد و در

این است که نگرش قكوی بكه تبل یغكات بكر رفتكار مصكرف

قال ،طرحها و شکلهای گوناگون در مرکز توجّكه افكراد

اشكخا  ،تككأثیر مكیگككذارد (بكارر و گریسككر  .)5323 ،3از

در فضككاهای عمككومی قككرار مككیگیرنككد .در حككال حاضككر،

مككؤثررترین انككواع تبلیغككات ،تبلیغككات محیطككی  2اسككت

نم كی تككوان هككی کالنشككهری را در دنیككا نككام بككرد کككه بككر

(آکكككورن  .)333 ،3351 ،2تبل یغكككات مح یطكككی ،رسكككانة

بسترهای ارتباطی صود از المانهای تبل یغات مح یطكی کكه

جدیدی در طرراحی مح یطی است که در چند سكال اص یكر

مهمتكككرین آنهكككا ب یلبوردهكككا هسكككتند ،برصكككوردار نباشكككد
(آمادوس و هی  .)3353 ،7تبل یغكات ،همكواره از مهم تكرین
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ابزارهای ارتباطی در فعّالیتهكای بازاریكابی بكوده اسكت و
در ایجاد تصویر ذهنی مناسك ،از برنكد در ذهكن مشكتریان

تبلیغات محیطی
تبلی غات محیطی ،جدیدترین و مهمترین رویکكرد رو

جایگاه مهمی دارد .به اعتقكاد کراکكر ( ،)5332ارتباطكات

به رشد تبلیغ یكك برنكد اسكت کكه در گرافیكك محیطكی

بازاریابی در ایجاد ارزش ویژة برنكدها بسكیار مهكم هسكتند.

شهری امروزه مطرح اسكت (قهكرودی و عباسكی.)5235 ،

از این رو ،ارتباطات مكؤثرر بازاریكابی در ایجكاد آگكاهی از

تبلی غات محیطی ،شاصة تخصّصی و درحال رشد تبلیغات

برند و نیز شكکلگ یكری تصكویر مثبتكی از برنكد ،تكأث یرات

بیرونی است کكه نبایكد آنهكا را یکسكان بكه کكار بكرد .ایكن

زیادی دارند .هنگامی که مشتریان بكا تبل یغكات گسكترده و

شككاصه تككا کنككون هككم از جانكك ،سككفارشدهنككدگان و

مسكتمر یكك برنككد روبكهرو مكیشككوند ،ناصودآگكاه حككس

کارگزاران تبلی غاتی و هكم از سكوی مخاطبكان بكا اسكتقبال

اعتماد در آنها شکل مكیگیكرد .تبل یغكات نكه تنهكا موجك،

کكمنظی كری روبكهرو شككده اسكت (آکككورن.)335 ،3351 ،

افككزایش و تقویككت برنككد مككیشككود ،بلکككه بككر عناصككر و

مکككانهككایی ماننككد سككطح زمككین ،دسككتة پمككب بنككزین،
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ایستگاههای مترو و اتوبكوس ،پشكت درهكا و غیكره کكه تكا

و همکاران .)3355 ،همچنین اگكر بكه صكورت مكؤثرری بكه

پككیش از ایككن هرگككز بككه آنهككا همچككون مکككان تبلی غككاتی

کككار گرفتككه شككوند ،مككی تواننككد در برندسككازی ،ایجككاد و

نگریسككته نمككیشككد ،امككروزه جایگككاه تبلی غككات محیطككی

تقویت متغیّرهای مكرتبط بكا برنكد ،نظ یكر آگكاهی از برنكد،

شدهاند .عالوه بر اهمّیت موقعیكتهكای غیكر معمكول در

تككرجیح برنككد و وفككاداری بككه برنككد در ذهككن مخاطبككان و

تبلی غككات محیط كی ،روشهككای اجرا یككی و بككه طككور کلرككی
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آفرینش غیر مرسوم یك اثر تبلی غاتی ،می تواند آن اثكر را

و همکاران .)3331 ،تبلیغات محیطی ،ابزار مناسكبی بكرای

در زمرة تبلی غات محیطی قرار دهد (مارتین  .)3333 ،2سكه

معررفی مجتمعهای تجاری است .مجتمعهكای تجكاری بكه

سككه ویژگككی اصككلی تبلی غككات محیطككی از ایككن قرارنككد:

کمك تبلیغات محیطكی بكا ابعكاد بصكری قكوی و صلراقانكه

موقعیككتهككای مکككانی غیرمرسككوم ،روشهككای اجرایككی

می توانند متغیّرهای وابسته به برند صكود را تقویكت کننكد.

متفككاوت و جدیككدبودن موضككوعات .تبلی غككات محیطككی،

مطالعة تبلیغات محیطی مجتمكعهكای تجكاری ،موضكوعی

تبلی غاتی است که در مکانهای غیرعادی ،در صكور توجّكه

است که کمتر به آن توجّه شكده اسكت .ب یشكتر تحق یقكات

و غیرمنتظره و اغلك ،بكا روشهكای غیرمرسكوم و بكدیع و

انجامشده در این زم ینه ،محدود و غالبكاً مغشكوش هسكتند.

همچنین اجراهای تازه -اجراهایی کكه بكرای نخسكتینبكار

بككر اسككاس ایككن در مطالعككة حاضككر ،نقككش ابعككاد بصككری

بر مخاطبان ظاهر میشوند  -به کار گرفتكه مكیشكوند .ایكن

تبلیغات محیطی بر ایجكاد آگكاهی از برنكد ،تكرجیح برنكد

تبلیغات ،اصطالحی اسكت کكه پیكرو شكرایط اسكت و در

مشتریان و بكه دنبكال آن وفكاداری آنهكا نسكبت بكه مجتمكع

برصی موارد مطابق با هنجارهای تبلی غكاتی هكر دوره تغییكر

تجاری پاالدیوم بررسی می شود.

میکند .این ویژگیها سب ،میشكود تكا اغلك ،،تبلی غكات

متغ یّرهای ترجیح و برتری برند نیز اثرگذار است (بویكل

مصرفکنندگان جایگاه بسزایی داشكته باشكند (آ یانوالكه
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محیطی را رسكانة متحكوّلکننكده ای بداننكد (بلك و بلك ،
 3335کكپالن .)3332 ،تبلی غككات محیط كی کككه مسككتقیم و
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ب كی واسككطه ب كه مخاطبككان عرضككه م كیشككود ،م كی توانككد بككا

میکند (صداقت .)5233 ،بر اساس بررسی پكژوهشهكای

بكهکككارگیری تمهی كدات تككازه و غیرمعمككول ،مخاطبككان را

پیشك كین در مطالعكككة حاضكككر پكككن ب عكككد برنكككد ،لوگكككو،

وارد ارتباط دوسویه کند و توجّه آنهكا را بكه صكود جلك،

تای پوگرافی ،رنگ و شكعار عناصكر و ابعكاد اصكلی هویكت

کند .به نظر برصی ایكن تبلی غكات ،عمكدتاً مخاطبكان  52تكا

بصری تبلی غات محیطی در نظر گرفته شدهاند.

 32سال را در تأثیر قرار میدهد ،اما بكر اسكاس نكوع ایكده،

 -برند  :3تا کنون تعاریف مختلفی از برنكد و مفكاهیم

می تواند نگاه افكراد در سكنین متفكاوت را بكه صكود جلك،

وابسته با برند اراره شده اسكت و رویکردهكای مختلفكی در

کند .تبلی غات محیطكی در سكطح شكهرها عكالوه بكر آنکكه

این تعاریف وجود دارد .به عالوه برند ،گاهی اوقات در

کاالی ویژهای را معررفی میکند ،فكراهمکننكدة فرصكت -

رابطه با اهداف و گاه به وسیلة ویژگكیهكایش تعریكف

های مناسكبی بكرای زی بكایی شكهرها نیكز هسكتند .تغییكرات

مكیشكود .نكام تجكاری ،نمككاد پیچیكدهای اسكت کكه دامنككة

آ وهكوایی از عوامككل مككؤثرر در میكزان رشككد و گسككترش

متنكوّعی از ایكدههككا و ویژگكیهكا را در بككر مكیگیكرد .نككام

تبلی غات محیطی است .ایكن شكکل از تبلی غكات در فصكول

تجاری نه تنها با استفاده از آهنگ صود (و معنكی و مفهكوم

مناس ،آ وهوایی ،رشد چشمگیری دارند زیرا در ایكن

لغوی) ،بلکه مهمتر از آن با اسكتفاده از هكر عكاملی کكه در

فصككول ،افكككراد زمكككان کمتكككری را در صانكككه و در برابكككر

طول زمان به شكکلی بكا آن درآمیختكه اسكت و در جامعكه

تلویزی كون صككرف مككیکننككد و بیشككتر زمككان صككود را بككه

به صورت هویت اجتماعی و شكناصتهشكده ای نمكود یافتكه

گردش در شهر اصتصا

میدهند (کپالن.)3332 ،

است ،با مشتری سخن میگوید .انجمن بازاریكابی امریکكا
برند را اینگونه تعریف میکند« :یكك نكام ،واژه ،سكمبل

ابعاد بصری تبلیغات محی ط ی
در پژوهشهای پیشین چند مكورد از عوامكل اثرگكذار

محصوالت و یكا صكدمات یكك فروشكنده یكا گروهكی از

تبلی غات محیطی به چشم میصورد که برصی از ایكن ابعكاد

فروشندگان و همچنكین تمكایز محصكوالت آنهكا از سكایر

عبككارت از ایككن مككوارد هسككتند :مکككان بیلبككورد یككا تبلیككغ

رقباسككت» .یككك برنككد ،محصككول یككا صككدمتی اسككت کككه

محیطی ،صوانایی ،وضوح پیام ،مؤلرفكههكای بصكری قكوی،

ابعكادی را بككه محصكوالت و صككدمات مكیافزایككد تكا ایككن

یا طرح یا ترکیبكی از آنهاسكت کكه هكدف آن شناسكاندن

طرراحی صلراقانه ،ارارة اطرالعات و شناساندن نكام (تیلكور  5و

محصوالت و صدمات را کكه بكرای یكك نكوع نیكاز صلكق

همکاران .)3332 ،در جای دیگری نیكز عكواملی همچكون

شدهاند از سایر محصوالت و صكدمات متمكایز کنكد .ایكن

رنك گ و شكاکله ،انكدازه و حجكم مكتن ،شناسكاندن برنكد و

تمایزات می توانكد کكارکرد منطقكی ،محسكوس و یكا غیكر

اراركة اطرالعكات از محصكول برشككمرده شكدهانكد (مككرس و

محسوسی داشته باشد (کاتلر و کلكر  .)372 ،3337 ،2برنكد

آرتیسوف  .)3333 ،3بنابراین مشكاهده مكیشكود کكه ابعكاد

در یك تعریف کوتاه و ساده ،نام یك محصكول اسكت و

بصری همواره از دیدگاه مخاطبین بسكیار مهكم اسكت و از

بیانگر مالك آن محصكول بكه همكراه ش خصكیت و هویكت

حافظككة انسككان در یادسككپاری و

مشهودی است که صالقان و مالکان به آن میدهنكد .صكود

ی كادآوری تصككاویر ،اهمّیككت ای كن موضككوع را دوچنككدان

برند یا نام تجاری یکی از المكانهكای اصكلی و تأثیرگكذار

1 Taylor
2 M eures and Artisoff

3 Brand
4 kotler and keller

طرفككی توانككایی صككا
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در تبلیغات محیطی محسو میشود .اینکه چه قدر یكك

 -تووووای پوگرافی  :3تككككای پوگرافی ،هنككككر و فككككن

برنككد از جایگكككاه و قككدرت بكككاالیی در ذهككن مشكككتریان

حروف چینی (حروفنگاری) بكرای نمكایش زبكان اسكت.

برصكوردار باشكد و مشككتریان بكه آن اعتمككاد داشكته باشككند،

تای پوگرافی مهارتی اسكت کكه پكس از آنکكه گكوتنبر ،

جایگككاه تعیككینکننككده و بسككزایی در توسككعة اثربخشككی

حككروف متحككررک چككاپی را ابككداع کككرد ،آمككوزش داده

تبلیغات محیطی دارد (مرس و آرتیسوف.)3333 ،

مكیشكد .تككای پوگرافی از اصكلیترین رشككتههكای گراف ی كك

 -لوگوو  :1نشككان واره ی كا لوگكو ،عنصككر گرافیک كی از

است که از حدود  133سال پكیش در اروپكا مطكرح بكود و

عالیم یا برچس،ها است ،به طوری که با سكبك حكروف

در طرراحی گرافیك سراسكر دنیكا بسكیار اهمّیكت دارد .بكر

یا قلم صاصّی تنظكیم و یكا بكه صكورت ویكژه امكا صوانكایی

طبق آصرین تعریف جامع دانشنامة بریتانیکكا تكای پوگرافی

چیده شده است .شكکل ،رنكگ ،سكب ك حكروف و غیكره

به معنای «تعیینکردن ظاهر صفحة چاپی» است .فرهنكگ
2

بایككد مشخرصككاً از دیگككر عالیككم مشككابه ،متفككاوت باشككند.

لغت های دیگری از جمله دیکشنری انگلیسكی کكالینز از

نشككانواره یككا لوگككو ،طككرح ملموسككی بككرای نمایانككدن

سككال  3332تككای پوگرافی را «هنككر ،مهككارت و یككا فراینككد

صدمات ،محصوالت و کاالی مورد نظر اسكت .همچنكین

ترکی،کردن حروفچی نكی و چكا کكردن آن» تعریكف

صصوصیات سازمانها و نهادها و غیره را شكرح مكیدهكد.

میکند .در تعریف دیگری تای پوگرافی به معنكی «نوشكتن

لوگكو چهكره و منظكر هككر برنكد اسكت ،بنكابراین طككرح آن

با حروف ازپیشساصتهشده» است .تای پوگرافی ،تکنیکكی

اهمّیت زیادی دارد .اگر یكك لوگكو بكهصكوبی و درسكت

در گرافیكك اسكت کكه بككا حضكور چكا در عرصكة نشككر

طرراح كی شككود ،بككرای نككام تجككاری ی كا برنككد ،قدرتمنككد و

کتا آفریده شده است .با آمكدن چكا بكرای تلط یكف -

باارزش صواهكد بكود .لوگكو نكام شكکلهكا و صكورتهكای

کكردن کلمكات چكاپی کكه صشككك بكه نظكر مكیرس كیدند،

مختلف گرافیکی است که طرراحی این شکلها به سكلیقه

حرکككاتی در بخككشهككایی از لغككات و برجسككتهکككردن آن

و صلراقیت طرراحان گرافیك بستگی دارد .در واقكع لوگكو

ای جكاد م كیکردنككد .هكدف اصككلی تككای پوگرافی ،سككرعت -

یا نشانه نمادی برای بیانکردن یك عبارت یا تلقكین یكك

بخشیدن به ارسال هر چه سریع تر پیكام و برقكراری ارتبكاط

مفهوم است .لوگوها چیزی شبیه امضكا یكا نشكانهای بكرای

بكه صكورت زبكان بصكری نسككبت بكه نوشكتار عكادی اسككت.

وجكود ی كا حضكور شككخص یكا مؤسّسككهای اسكت کككه آرم

مضككمونی کككه از تككای پوگرافی در اذهككان جككای دارد آن

متعلركق بككه آن اسككت (آکككر و بككروزون  .)5335 ،3طرراحككی

است که حكروف را بكه صكورت درهكمری ختكه روی کكار

صلراقانه و متناسك ،آرم یكا لوگكو در رسكانههكای تبلیغكات

قرار دهنكد (بیكرچ  ،)3353 ،1در صكورتی کكه تكای پوگرافی

محیطی نقش مهم و تعیكینکننكده ای در اثربخشكی بیشكتر

چنكین نیسكت .تكای پوگرافی بكه معنكای کشكف ارزشهكای

ایككن تبلیغككات دارد کككه باعككث ارتقككای مطلككوبتر سككطح

بصری حروف برای بیان مفهوم جدیكدی اسكت .شكاید بكه

متغیّرهای مرتبط با برند ،نظیر آگاهی و ترجیح برند مكی -

دلیل آنکه حروف چكاپی فارسكی بكه انكدازة کكافی ،تنكوّع

شود (مرس و آرتیسوف.)3333 ،

قلم و کاراکتر ندارد ،اهمّیت هماهنگی شكکل و حكروف
با موضوع در جامعه بهدرستی شناصته نشده اسكت و کمتكر
1 Logo
2 Aaker & Bruzzone

3 Typograohy
4 Collins English Dictionary
5 Birch
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کس كی بككه ایككن نکتككه توجّككه کككرده اسككت (آمالككدوس و

است .رنگ باعكث فكروش محصكوالت مكی شكود و ابكزار

همکككاران .)3353 ،تككای پوگرافی نقككش مهمّككی در انتقككال

قدرتمندی برای بازاریابی اسكت کكه بكر تمایكل بكه صریكد

بهتككر پیككام تبلی غككات محیطككی دارد .اسككتفادة صككحیح از

مشكتریان تكأثیر فراوانكی دارد (حمیكداوی .)5232 ،زمكانی

تای پوگرافی به صلراقانه ترشدن محتوای تبلی غات محیطكی و

که صرف نگریستن به یك کاال یا تبلیغ میشود محكدود

در نتی جكه اثربخش كی بیشككتر آن کمككك م كیکنككد و باعككث

اسككت و کاالهككا و تبلیغككات مختلفككی در معككرد دیككد

بهبود سطح متغیّرهای مرتبط با برند نظ یكر آگكاهی از برنكد

مشتریان است .بنابراین بكرای اینکكه اطرالعكات بكه حافظكة

و ترجیح برند میشود (مرس و آرتیسوف.)3333 ،

کوتاهمدّت و میكانمكدّت انتقكال یابكد ،با یكد بكه ایكن نکتكه

 -رنگ  :1رنكگ کكه در ایجكاد ارتبكاط و پیكامرسكانی

توجّه شود که رنگ می تواند شكوک غیكرارادی دیكداری

جایگاه مهكم و چشكمگیری دارد ،در جوامكع مختلكف بكه

ایجككاد کنككد و از ایككن راه ،زمینككه را بككرای جلكك ،توجّككه

صورت نماد عاطفی ،فرهنگی ،قومی و ملركی بكه کكار رفتكه

مخاط ،فراهم کند .برای بررسی این موضوع ،پكژوهش -

است .امروزه رنگهكا از مهمتكرین مؤلرفكههكای تصكویری

های گونكاگونی در آمریکكا انجكام شكده اسكت کكه نتكای

ارتباطكات هسكتند کكه کكارکرد چشكمگیری در بازاریككابی

یکككی از آنهككا نشككان مككیدهككد کككه رنككگ نككارنجی 35١2

یافتكه انكد و در تبلیغكات نیكز اغلك ،عامكل مكؤثرری در نظكر

درصكد ،قرمككز  53١2درصكد ،آب كی  57درصكد ،سككیاه 52١2

گرفته میشوند .رنگ را فروشندة صكاموش مكینامنكد کكه

درصد ،سبز  53١2درصكد و زرد  53درصكد توجّكه و نگكاه

بایككد بككه گونككهای بككه کككار گرفتككه شككود تككا در نگككاه اول،

مخاطبان را به صودش جل ،مكیکنكد .همچنكین محقرقكان

مخاطكك ،را بككه صككود جككذ کنككد .همچنككین مككی توانككد

در امور بازاریابی به این نتیجه رسیدهانكد کكه رنكگ حتركی

تأثیرات زیادی بر تصكمیم صریكد و نگكرش مخكاطبین در

در عادات صرید مردم نیكز تكأثیر مكیگكذارد .کسكانی کكه

یكك محصكول و برنكد داشكته باشكد .قسكمتی از

تنها از سر هوا و هوس صرید میکنند در برابر رنكگهكای

ارزیككابی کیفككی مككردم از برنككد بككر اسككاس رنككگ انجككام

قرمز ،نارنجی ،سیاه و آبی واکكنش بهتكری از صكود نشكان

می شكود از ایكن رو اسكتفادة سكنجیده از آن مكی توانكد بكه

میدهند ،اما کسكانی کكه حسكا شكده و بكا درنظرگكرفتن

برانگیختن تمایالت مشتریان منجر شود .اما اغلك ،توجّكه

توان مالی صرید مكیکننكد در برابكر رنكگهكای صكورتی،

به رنگها به مسارل فنری ،زیبایی و تناس ،،محكدود اسكت

آبی مایل به سبز ،آبی آسكمانی و سكرمهای واکكنش نشكان

و به مفاهیم و تكأثیرات روانكی آن کمتكر توجّكه مكیشكود.

میدهند (زنكدمهر .)5235 ،در واقكع ،رنكگ عنصكر بسكیار

صصكو

تحقیقات نشان دادهاند کكه یكك مشكتری در کمتكر از 33

مهمی در تبل یغات ،بهصصو

ثانیه نظر صود را در مورد یكك محصكول بیكان مكیکنكد و

میشود که اگر بكا سكایر ابعكاد بصكری تبلیغكات محیطكی،

در  23تا 33درصد موارد ،رنگ تنها عامل تصكمیمگیكری

محتوای پیام و شرایط محیطی متناسك ،باشكد ،مكی توانكد

بوده است .در نتیجه روانشناسی رنكگ ،حكوزة ضكروری

اثربخشی تبل یغات را افزایش دهكد و در نت یجكه بكه توسكعة

بكرای رهبكران ،مكدیران ،طرراحككان محصكول و بسكتهبنككدی

آگككاهی از برنككد و تككرجیح برنككد منجككر شككود (مككرس و

صاحبان

فروشگاهها است .میزان موفرقیكت ایكن افكراد

تا حدّ زیادی به چگونگی استفادة آنها از رنكگهكا وابسكته
1 color

آرتیسف.)3333 ،

تبلیغات محیطی محسكو
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 -شعار  :1شعارها ،عنصكر کل یكدی در هویكت و ارزش

می توانند چ یزهایی را در ارتباط بكا تصكویر محصكول بیكان

یك برند هستند .امروزه تقریبكاً همكة برنكدها از

کنند و به این وسك یله برقكراری ارتبكاط بكا هرآنچكه را کكه

شعارهای تبل یغاتی اسكتفاده مكیکننكد .آنهكا از ایكن طریكق

برنككد در ار تبككاط بككا آن سككاصته شككده اسككت میّسككر کننككد.

تصویر یك محصكول را بكا هكدف شناسكایی و یكادآوری

شعارهای تبل یغاتی ،منافع زیاد و منحصربهفكردی را بكرای

آن محصكول ارتقككا م كیدهنككد و سكب ،م كیشككوند کككه آن

شناصت یك برند فراهم میآورند (مك ایكوی .)3335 ،2

محصول در ذهن مصرفکنندگان متفاوت به نظكر برسكد.

ایكن شكناصت در مقابكل آگكاهی ،تصكویر برنكد و تككرجیح

با وجود اینکه در مورد اهمّیت این ابكزار ،توافكق همگكانی

برند را از طریق شناصت و یادآوری و تكداعیهكای ذهنكی

وجككود دارد ،امككا در مككورد اجككزای سككازندة یككك شككعار

پسككندیده در ارتبككاط بككا برنككد فككراهم مككیآورد .بنككابراین

تبل یغكاتی موفر كق کمتكر توافككق نظكر هسككت .شكرکتهككا از

شعارهای تبل یغاتی می توانند برای جكذ فهكم مشكتری از

شكككعارهای تبل یغكككاتی بكككرای معررفكككی صكككود شكككرکت،

برند و نیز تقویكت هرآنچكه کكه برنكد را متمكایز مكیکنكد،

محصوالت شرکت و یكا صكدماتی کكه اراركه مكیدهنكد از

عمل کنند (کاتلر و کلر .)3337 ،2

مخصو

طریق تبل یغات و ابزارهای ترف یعی اقكدام مكیکننكد .بكرای
اینکه یك شعار تبل یغاتی بتوانكد در معررفكی یكك مؤسّسكه

آگاهی از برند
منظور از آگاهی ،م یزان و قدرت حضوری اسكت کكه

درک کنند و با برند صاصّی که برای آن بكه کكار مكیرود،

برنككد در ذهككن مصككرفکننككده دارد .روشهككای مختلفككی

مرتبط باشند (چان و چنگ  .)3355 ،3شكعار تبل یغكاتی بكه

بككرای سككنجش آگككاهی از برنككد مشككتریان و م یككزان بككه

همكراه نكام برنككد و لوگكو سككه جكز کل یككدی هویكت برنككد

یككادآوری مشككتریان از آن وجككود دارد .ایككن روشهككا را

هستند که ارتباط برند با محكیط را برقكرار مكیکننكد .ایكن

می توان در ط یفی از تشخیص برند (آیا تكاکنون ایكن برنكد

اجزا هر کدام کارکرد متفاوتی دارند .شعارهای تبل یغكاتی

را دیده اید؟) تكا فراصكوانی ذهنكی برنكد (چكه برنكدهایی از

جایگاه مهمی در حمایت از هویت برنكد دارنكد .یكك نكام

این گروه محصوالت را بكه یكاد مكیآوریكد؟) و بكاالترین

تجككاری معمككوالً بككیش از یككك یككا دو کلمككه ن یسككت و

برند در ذهن (نخستین برندی که بكه یكاد آورده مكیشكود)

نمی تواند به صورت یك معنای لفظ بكه لفكظ گفتكه شكود.

تا برند مسلرط ( تنها برندی که به یاد آورده مكیشكود) قكرار

مؤثرر عمكل کنكد ،بایكد مصكرفکننكدگان بكهآسكانی آن را

2

این در مورد لوگو نیز صكد مكیکنكد .بكدون شكك ایكن

داد (آکككر  .)53 ،5332 ،آگككاهی برنككد ،مزایككای رقككابتی

عناصر هویت برند با گذشت زمكان مكی تواننكد باعكث بكه -

زیكادی بككرای شككرکتهككا دارد .از جملككه اینکككه آگككاهی،

دسككتآمككدن تص كوّر قككوی از طریككق تككداعی ذهن كی برنككد

احساس آشنایی با برند در مشكتریان ا یجكاد مكیکنكد .اگكر

شوند .به هر حال ،این اجزا به صورت ایجاد یكك تصكویر

یككك برنككد در زمككان صریككد در ذهككن مشككتری فراصككوانی

بككرای محصككول ،محككدود شككدهانككد و توانككایی سككپردن

شود ،می تواند در ذهكن مشكتری برجسكتگی ایجكاد کنكد.

اطرالعككات ب یشككتر دربككارة محصككول را ندارنككد .شككعارهای

همچنین آگاهی از نكام مكی توانكد نشكانهای از نكوعی تعهّكد

تبل یغاتی می توانند این شكکاف را از بكین ببرنكد .همچنكین
1 Slogan
2 Chan and Cheng

3 M cEvoy
4 kotler and keller
5 Brand Awareness
6 Aaker
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 .)325بكه زعكم بسكیاری از

مفهوم ترجیح برند را در نظكر داشكتهانكد (پیكك .)3333 ،3

این محقرقان ،آگاهی و جذابیت برند از مهمتكرین اجكزای

بر اساس این ،صاح،نظران این علكوم در تعریكف مفهكوم

مدل های ارزش ویكژة برنكد هسكتند (کلكر و آکكر .)5333

تكرجیح برنككد هككمعقیكده و همككر ی نیسككتند .در بازاریككابی

آکر ( )5335آگاهی از نشان تجاری را « توانكایی صریكدار

ترجیح برند ،تمایالت مصكرفکننكدگان نسكبت بكه یكك

در تشخیص و یادآوری اینکه یك نشان تجاری بكه طبقكة

برند که از ادراکات و عقاید پنهان آنهكا سرچشكمه گرفتكه

صاصی از محصول تعلرق دارد» تعریف میکند .بكر اسكاس

است ،تعریكف مكیشكود .بكه عبكارت بهتكر تكرجیح برنكد،

گفتككككة کلككككر ( )3332آگككككاهی از نشككككان تجككككاری در

تمككایالت رفتككاری اساسككی اسككت کككه مككنعکسکننككدة

تصكمیمگیككری مشككتری بكرای کسكك ،مزیككت یككادگیری،

گرایشها و تمایالت مصرفکننده نسكبت بكه یكك برنكد

مزیككت توجّككه و مزیككت انتخككا  ،جایگككاه مهمككی دارد.

صا

است .بنابراین بر اساس ایكن تعریكف بكین تكرجیح

ارزش ویككژة نشككان تجككاری مشككتریمحككور وقت كی اترفككا

برنككد و وفككاداری برنككد تفككاوت وجككود دارد .در واقككع

می افتد که مشتری ،سطح باالیی از آگكاهی و نزدیکكی را

ترجیح برند را می توان ،وفكاداری نگرشكی و نكه وفكاداری

بككا مككارک تجككاری داشككته باشككد و تككداعیهككای قككوی،

عملی یكك مصكرفکننكده نسكبت بكه یكك برنكد در نظكر

منحصربهفرد و واحدی از عالمت تجكاری در ذهكن صكود

گرفككت .هككدف اصككلی بازاریككا هككا ایجككاد ارتبككاط بككا

نگكه دارد (بكو  5و همکككاران .)3333 ،در مجمكوع ،چهكار

صر یداران به جای تمرکكز صكرف بكر فكروش یكك کكاال

نوع آگاهی از برند وجكود دارد کكه از ایكن قكرار هسكتند:

اسككت (مككام و کككیم  .)3331 ،53عمومككاً ذات ایككن رابطككه

2

مرکر ،از یك ارتبكاط قكوی بكین صریكدار و نكام تجكاری

مشتری باشد (آکر5332 ،

آگاهی ذهنی بسیارباال  ،3یادآوری برند  ،2تشكخیص برنكد

برنكد  2و ناآگكاهی از برنكد (بكوم و بنکكیم  3331 ،1بنكت و
روندل .)3335 ،2

است .شش راهبرد برای ایجاد این ارتباط وجود دارد:
 .5پیونددادن نام تجاری به یك نیاز صا
 .3همراهکردن آن با یك حالت صوشایند

ترجیح برند
ترجیح برند ،تعصّبی است که یك مشتری نسكبت بكه
برند صاصّی دارد .هلیر  3و همکاران ( )3332تكرجیح برنكد
برند را «میزانی که مشتری ،صكدمات شكرکت فعلكی را در
مقایسه با صدمات سایر شرکتهكا مطلكو مكیدانكد و بكه
آن اولویككت مككیدهككد» تعریككف کككردهانككد .تككا کنككون
اقتصككادانان ،روانشناسككان ،جامعككهشناسككان و بازاریابككان

 .2جذ انگیزههای ناصودآگاه
 .2شككرطیکككردن صریككداران بككه تككرجیح مككارک از
طریق پاداش
 .1رسككود در محككدودیتهككای شككناصتی و ادراکككی
برای ایجاد ترجیح برند
 .2ایجاد مدلهای جذا برای صریداران
انتخا

یك یكا ترک یبكی از ایكن راهبردهكا عمكدتاً بكه

ماهیككت محصككول یككا صككدمت نامگككذاریشككده در بككازار
1 Boo
2 Top of mind awareness
3 Brand recall
4 Brand recognition
5 Bumm & Bonkim
6 Benett & Rundle
7 Brand Preference
8 Hellier

بسككتگی دارد .موفرق یككت ایككن راهبككرد ،اساسككاً بككه درک

9 Pike
10 M umm & Kim

تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع های تجاری بر آگاهی از برند ،ترجیح برند و وفاداری مشتری ان 3 /

بازاریابككان از ایجككاد تككرجیح برنككد و پیونككد ب كین فراینككدها

ورود رقبا ،توانمندسازی شرکت در پاسكخ بكه تهدیكدات

بستگی دارد (بارکوس  5و همکاران.)3333 ،

رقابتی ،ایجاد فروش و درآمد ب یشتر و کكاهش حساسكیت
مشتریان به تالشهای بازاریابی رقبا را موجك ،مكیشكود.

2

وفاداری به برند
وفاداری ،یك مفهوم مهم در راهکارهای بازاریكابی

شرکت محسو

است .وفاداری سب ،میشكود کكه مشكتریان در بكین راه

نككام تجككاری شككناصته مككیشككوند .همچنككین حساس كیت

حلها کمتر در جست وجوی اطرالعات باشند .سولومون

مشتریان وفادار به تغییر قیمكتهكا در مقایسكه بكا مشكتریان

( )5333نشان میدهد کكه تصكمیمات صریكد بكر مبنكای

غیر وفادار ،کمتر میشود .در واقع وفاداری ،تکرار صریكد

وفاداری ممکن است بكه صكورت عكادت درآیكد و ایكن

کاالهای مصرفی را سب ،مكی شكود .در ادبیكات بازاریكابی

ممکن است نتیجة رضایت از برند باشد .اساساً مشكتریان

اغل ،مفهوم وفاداری برند هكمصكانواده بكا مفكاهیمی نظیكر

وفادار برای یك سازمان در کكاهش هزینكههكا و انجكام

«صرید مجدّد»  « ،2ترجیح»  « ،7تعهّكد»  3و «پ یكروی»  3در نظكر

کسك ،وکكار ،مزیكت صواهنكد داشكت (بنكت و رونكدل،

نظر گرفته میشود و این اصطالحات به جای هكم بكه کكار

 .)3335گذشته از اینها وفكاداری مكی توانكد بكه شكرکت

بككرده مككیشككوند (سككاهین  53و همکككاران .)3355 ،رابطككة

برای واکنشنشاندادن به تهدیدها از قبیل رقابكت ،یكك

مشتری  -برند جایگاه مهمكی در ایجكاد وفكاداری بكه برنكد

فرصت بدهد چون هرچهقدر مصرفکنندگان بكه برنكد

دارد (چیو و شن .)3332 ،55

تعداد زیاد مشتریان وفكادار بكه یكك نكام تجكاری ،دارایكی
میشوند و شاصص اصكلی ارزش ویكژة

وفادارتر باشند بكه افكزایش قیمكت ،حساسكیت کمتكری
صواهند داشت (گراهكام  2و همکكارانش .)5332 ،بكه طكور

پیشینۀ پژوهش
کككامران ( )5233مطالعككهای بككا عنككوان «نشككانهشناسككی

یكك سكازمان یكك نكوع دارایكی اسكت (تكی سكای و

تبلیغات شهری در ایران (با تأکیكد بكر بیلبوردهكای سكطح

چئونككگ  .)3333 ،2وفككاداری بككه برنككد عبككارت اسككت از

شكهر تهكران)» انجكام داده اسككت .ایكن پكژوهش بكا هككدف

واکنش رفتاری نسبتاً متعصّ بانه در کار صریكد کكه فكرد بكه

دسكتیابی و شناسكایی نشككانههكا و اسكطورههككای حكاکم بككر

تدری نسكبت بكه برنكد پیكدا مكیکنكد و ایكن رفتكار باعكث

تبلیغكات محیطككی شككهر تهككران و نظككام نشككانهشناسككانة آن

مكیشكود کكه در فراینكدهای تصكمیمگیكری و ارزیككابی از

انجام شده است .بكر اسكاس ایكن در ایكن پكژوهش نمونكه -

مجموعه نامهكایی کكه در ذهكن دارد ،گكرایش صاصّكی بكه

هایی از بیلبوردهای سطح شهر تهران ،کكالنشكهر ایكران،

آن برنككد پیككدا کنككد .ایككن واکككنش ،تككابعی از فراینككدهای

در فاصككلة بهككار و تابسككتان  5233بررسككی شككده اسككت.

روانشكككناصتی و ذهنكككی فككككرد اسكككت (چككككادهوری و

چارچو نظری این پژوهش برگرفتكه از دیكدگاه نشكانه -

هولبكورک  .)3335 ،1وفكاداری مشككتریان بكه نكام تجككاری،

شناسانة «فردینان دوسوسور» بانی و مرجع این علكم اسكت

کلری باید گفت که تعكداد زیكاد مشكتریان وفكادار بكرای

تبلیغات دهانبهدهكان مثبكت ،ایجكاد موانكع اساسكی بكرای
1 Brakus
2 Brand Loyalty
3 Graham
4 Tsai & Cheung
5 Chaudhuri and Holbrook

6 repeat purchase
7 preference
8 commitment
9 allegiance
10 Sahin
11 Chiou & Shen
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و در کنار این اسكتفاده از نظریكات «روالن بكارت» دربكارة

مکان مناس ،نمایش تبلیغات محیطی را مهمترین عوامكل

تحلیل اسطوره زدایی از متون تبلیغكاتی اسكت .یافتكههكای

ارتقای میزان به یادآوری این نكوع تبلیغكات معررفكی مكی -

این پژوهش ،معررف نظام اسطورهسكاز در تبلیغكات ایكران

کنند.

اسكت .بخشكی از اسككطورههكا مخككتصّ فرهنكگ و جامعككة

چان و چنگ  )3355( 2مطالعكهای بكا عنكوان «آگكاهی

ایرانی است و ویژگیهای مربوط بكه ایكن بافكت را دارد و

از تبلیغات محیطكی در هنكگ کنكگ» انجكام دادهانكد .در

بخكش دیگكر متككأثرر از اسكطورههككای فراملركی و منطقككهای

ایككن پككژوهش ،ابعككاد کلرككی چنككدین ب یلبككورد و تبل یغككات

است و به گونهای جهانشمول محسو میشود.

محیطی از دیدگاه عابران پیكاده در هنكگ کنكگ ارزیكابی

تیلككور  5و همکكككاران ( )3332مطالعكككهای بكككا عنكككوان

شده است .همچنین آگكاهی و دریافكت پ یكام هشكت نكوع

«اسككتفاده و اثربخشككی بیلبوردهككا» انجككام دادهانككد .ایككن

تبلیغ مح یطی در م یكان شكهروندان بكاالی  51سكال هنكگ

محقرقان در این پژوهش ،علل گكرایش کسك ،وکارهكا بكا

کنگ بررسی شدهانكد .نمونكة پكژوهش 223 ،نفكر در نظكر

استفاده از ب یلبوردها و تبلیغات مح یطكی در جایگكاه یكك

گرفته شده است .نتای ایكن پكژوهش نشكان مكیدهكد کكه

رسانة موفرق و اثربخش را بررسكی کكردهانكد .از نگكاه آنهكا

آگاهی از تبلیغ در میان اعضای نمونة آماری بكا جنسكیت،

تبلیغات محیطكی و در ر س آنهكا بیلبوردهكا در سكالهكای

سن و تحصیالت مختلكف ،متفكاوت نبكوده اسكت .نتكای

اصیر اثربخشكی بیشكتری نسكبت بكه سكایر انكواع تبلیغكات،

این پژوهش همچنكین نشكان مكیدهكد کكه گردشكگران از

صصوصاً تبل یغات تلو یزیونی پ یكدا کكردهانكد .بیلبوردهكا بكا

تبلیغ کمتری نسبت بكه افكراد بكومی آگكاهی دارنكد .علركت

طرحهای صلراقانه بكا تحریكك حكواس م خاطبكان و جلك،

آن نیز ناآشنایی گردشگران با زبكان کشكور هنكگکنكگ

توجّه باال ،رسكانة مناسكبی بكرای کسك ،وکارهكا و معررفكی

است .در نهایت ،نتكای ایكن پكژوهش نشكان مكیدهكد کكه

محصوالت و صدماتشان است.

تبلیغات محیطی صلراقانهتر و با تنوّع رنگكی ب یشكتر ،سكطح

مروس و آریستوف  )3333( 3نیز مطالعكهای بكا عنكوان

آگكاهی از تبل یككغ بكاالتری مككیآفریننكد و افككرادی کككه در

« تبلیغات محیطی چه کاری انجام میدهنكد؟» انجكام داده -

دفعات ب یشتری با تبلیغ روبهرو میشوند نیزسكطح آگكاهی

اند .این محقرقان در این پژوهش ،جنبهها و شكکلهكایی از

باالتری از تبلیغ دارند.

تبلیغات محیطی را که به نفكوذ و نقكشبسكتن نكام برنكد در
ذهن مشتری منجر میشود ،بررسی کردهاند.

بارگاوا  1و همکاران ( )5333ن یكز مطالعكهای بكا عنكوان
«نقش تبلیغات محیطكی در توسكعة فكروش» انجكام دادنكد.

دونسو  2و همکاران ( )5332مطالعة دیگكری بكا عنكوان

این پكژوهش ،عوامكل ارزیكابیشكده از نتكای فكروش کكه

«فاکتورهای مؤثرر بكر یكادآوری تبل یغكات مح یطكی» انجكام

تبلیغات محیطی بر آنها مؤثرر بوده اسكت را بررسكی کكرده

دادهاند .این پكژوهش بكه عوامكل مكؤثرر بكر یكادآوری برنكد

است .نتای و یافتههای ایكن پكژوهش نشكان مكیدهكد کكه

ناشی از اثر تبلیغات محیطی میپردازد و عكواملی از قب یكل

تبلیغات محیطی کكه صلراقانكه و مبتنكی بكر هویكت بصكری

تکررر دیدهشدن تبلیغكات محیطكی ،طرراحكی صلراقانكة ایكن

و منسجمی طرراحی و اجرا مكیشكوند ،مكی تواننكد

مطلو

نوع تبلیغات ،توجّه به ابعكاد هویكت بصكری نكام تجكاری و
1 Taylor
2 M eurs and Aristoff
3 Donthu

رو4 Chan and Cheng
5 Bhargava
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اثرات مثبت و معنیداری بر توسعة فكروش شكرکتهكای

بسیاری از محقرقان ،طرراحكی و ظكاهر تبل یغكات مح یطكی از

تجاری داشته باشند.

مهم تكرین ابعكاد ایككن نكوع تبل یغكات محسككو مكیشككود و
گاهی مهمتر از مکان تبلیغات محیطی نیز عمكل مكیکنكد.
مطالعكات پیشكین در مكورد تبل یغككات مح یطكی ابعكاد برنككد،

توسعۀ فرضیات و مدل پژوهش
پژوهشهای متعدّدی ،تبلیغكات و نقكش آن در ایجكاد

لوگو ،تایپوگرافی ،رنكگ و شكعار را مهكم تكرین ابعكاد در

آگاهی و ترجیح برنكد را در مصكرفکننكدگان مطالعكه و

اثربخشی تبلیغكات محیطكی و در نتیجكه بهبكود آگكاهی از

اثربخشی تبلیغات را از زوایای مختلفی بررسی کكردهانكد.

برند و تكرجیح برنكد مصكرفکننكدگان معررفكی کكردهانكد

عموماً محقرقان فرد می کننكد کكه تبلیغكات ،یكك عامكل

(چكككان و چنكككگ 3355 ،بارگكككاوا و همکكككاران5333 ،

مؤثرر در ساصتن متغیّرهای وابسته به برند ،نظیكر آگكاهی از

مروس و آریتسوف 3333 ،پكاردو  2و همکكاران.)3337 ،

برند و تكرجیح یكك برنكد اسكت .شكرکت هكا بكا در تكأثیر

 .)3337در نهایت آگاهی از برنكد ،بكا در تكأثیر قكراردادن،

قككراردادن نگككرش افككراد نسككبت بككه تبلیغككات صككود بككر

شکلگ یكری و تقویكت پیونكدهای برنكد در تصكویر ذهنكی

تصككمیمات صریككد آنهككا تككأثیر مككیگذارنككد و آنهككا را بككه

برند که از راه اطرالعات مختلف مكرتبط بكا برنكد در ذهكن

صریككدن محصككوالت صككود تشككویق مككیکننككد (پیككون و

ایجاد شدهاست در وفاداری و تصمیمگ یری مشكتری اثكر

جیمز  .)3355 ،5محقرقان زیادی پی برده انكد کكه تبلیغكات،

می گذارند .سطوح بكاالتر آگكاهی از برنكد ،نكام برنكد را در

صصوص كاً تبلیغككات محیطككی مككی توانككد در اثرگككذاری بككر

آستانة ذهن مشتری قرار میدهد و سب ،ا یجكاد وفكاداری

آگاهی از برند و تكرجیح برنكد

نگرشی و عملی در مشتریان میشكود (سِكوری و ل ینكگ ،7

جایگكاه مهمكی داشكته باشكد (بكراوو  3و همکكاران3337 ،

 .)3352ترجیح مثبت برند نیز به توسعة وفكاداری بكه برنكد

اسككریرام  .)3337 ،2تبلیغككات محیطككی ،ابككزار قدرتمنككدی

کمك می کنكد .بكه عبكارت دیگكر ،برنكدهایی بكا سكطوح

برای توسعة ارزش های کارکردی و احساسی برنكد اسكت

تككرجیح بككاالتر در ذهككن مشككتریان رفتككار تکككرار صریككد

(دی چرنككاتونی  )3353 ،2و معمككوالً اثربخشككی ایككن ابككزار

مشتریان را تقویت میکند و به افزایش وفكاداری بكه برنكد

بیش از هر چیز دیگری به محتوا ،چگونگی اجكرا ،رسكانه

منجر می شكوند ( یاسكین و زاهكاری  .)3355 ،3بنكابراین بكر

و فراوانی تکكرار آن بسكتگی دارد .یكك راهکكار مهكم در

اساس مجموع مبانی نظكری و پیشكینة پكژوهش ،فرضكیات

تبلیغكات محیطككی کككه اثكر مثبتككی در نگككرش افككراد دارد،

پژوهش را می توان به صورت ذیل بیان کرد:

صلراقانه بودن آن است .بكا یكك راهکكار تبلیغكاتی نكوین و

 .5ب عد برند تبلیغات محیطی بر آگاهی از برند ،تأثیر

متغیّرهای برند به صصو

نوآورانكه ،سككازمان بككه احتمككال بیشككتری مككی توانككد توجّككه
مصرف کنندگان را به صود جل ،کند و بكه ایكن ترتیك،،
جذ مشتریان تا حدّ زیادی می تواند به توسكعة وفكاداری
برنكد کمكك کنككد (بویكل  1و همکككاران .)3355 ،بكه زعككم

معنیداری دارد .
 .3ب عد لوگو ی تبلیغات محیطی بر آگاهی از برند تأثیر
معنیداری دارد .
 .2ب عد تا یپوگرافی تبلیغات محیطی بر آگاهی از برند ،
تأثیر معنیداری دارد .

1 Pyun & James
2 Bravo
3 Sriram
4 De Chernatony
5 Buil

6 Pardoe
7 Severi & Ling
8 Yasin & Zahari
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 .2ب عد رنگ تبل یغات محیطی بر آگاهی از برند ،تأثیر

جامعه و نمونۀ آماری
جامعة آمكاری ایكن پكژوهش را مشكتریان و مراجعكان

 .1ب عد شعار تبل یغات محیطی بر آگاهی از برند  ،تأثیر

مجتمع تجاری پكاالدیوم در شكهر تهكران کكه بكه نكوعی بكا

معنیداری دارد .
معنیداری دارد .
 .2ب عد برند تبل یغات محیطی بر ترجیح برند ،تأثیر
معنیداری دارد .
 .7ب عد لوگوی تبل یغات محیطی بر ترجیح برند ،تأثیر
معنیداری دارد .
 .3ب عد تا یپوگرافی تبل یغات محیطی بر ترجیح برند،
تأثیر معنیداری دارد .
 .3ب عد رنگ تبل یغات محیطی بر ترجیح برند  ،تأثیر
معنیداری دارد .
 . 53ب عد شعار تبل یغات محیطی بر ترجیح برند ،تأثیر
م عنیداری دارد .
 . 55آگاهی بر برند بر وفاداری به برند ،تأث یر معنیداری
دارد .
 . 53ترجیح برند بر وفاداری به برند ،تأثیر معنیداری
دارد .

تبل یغككات مح یطككی ایككن برنككد (شككاملهككای اسككترابوردها،
لمپسككت بنرهككا ،ب یلبوردهككا و بككری بوردهككای دربردارنككدة
پیامهای مرتبط با مجتمع تجاری پاالدیوم) روبه رو شكده -
اند ،تشکیل میدهند .به عبكارت دیگكر ،تمكام مراجعكان و
مشتریان مجتمع تجكاری پكاالدیوم کكه بكا انكواع تبل یغكات
محیطی این مجتمكع مواجكه شكدهانكد ،عضكوی از جامعكة
آماری این پكژوهش هسكتند .در ایكن مطالعكه بكا توجّكه بكه
پراکندگی باالی اعضكای جامعكة آمكاری از روش نمونكه -
گیری در دسترس استفاده شده است .به این صكورت کكه
با مراجعه به بزرگراههكا و مسك یرهایی در شكهر تهكران کكه
تبلیغات مح یطی مربكوط بكه مجتمكع تجكاری پكاالدیوم در
آنها قرار گرفتكه اسكت ،از رهگكذران و مخاطبكانی کكه بكا
این تبلیغكات قكرار روبكه رو بودنكد و ایكن مجتمكع را مكی -
شناصتند و تا کنون حداقل یك بكار بكه ایكن مجتمكع رفتكه
بودند به صورت گزینشكی و در بكازههكای زمكانی مختلكف

روششناسی پژوهش

سؤال شد (پرسشنامه توزیع شد) .با توجّه به اینکكه جامعكة

روش پژوهش
پكژوهش حاضكر از لحكاه هكدف پكژوهش ،پژوهشكی

آمككاری پككژوهش حاضككر نامحككدود اسككت ،حجككم نمونككة
آماری پژوهش بر اسكاس جكدول مورگكان  232نفكر بكه -

کكككاربردی اسكككت و از منظكككر روش تحقیكككق ،تحقیكككق

دسككت آمككد .بككر اسككاس مجمككوع مبككانی نظككری ،پیشككینة

توصكیفی  -پیمایشكی و از نككوع همبسكتگی محسكو مككی -

پژوهش و فرضیات پكژوهش ،مكدل مفهكومی پكژوهش را

شود.

می توان به شکل ذیل درآورد:
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شکل شماره ( )1مدل مفهومی پژوهش

ابزار جمعآوری ا طّالعات
در ایككن پككژوهش بككرای شككناصت چككارچو نظككری،

پژوهش است .در این پكژوهش از پرسشكنامة اسكتاندارد و

دسككتیابی بككه اطرالعككات حاصككل از تحق یقككات گذشككته و

جامع که از چهار بخكش اصكلی بكرای انكدازهگیكری ابعكاد

ادبیكات و پیشككینه در زمینكة متغیّرهككای پكژوهش و روابككط

بصری تبلیغات محیطی ،آگكاهی از برنكد ،تكرجیح برنكد و

میان آنها از منكابع موجكود در کتكا هكا ،مجلركات علمكی -

وفاداری به برند تشکیل شده اسكت ،اسكتفاده شكده اسكت.

پژوهشی و سایتهای مرتبط اسكتفاده شكده اسكت .بكرای

بخش ابعاد بصكری تبل یغكات مح یطكی مبتنكی بكر پكژوهش

جمككعآوری دادههككای اولككی پككژوهش نیككز از پرسشككنامه

تیلور و همکكاران ( ،)3332بخكش آگكاهی از برنكد مبتنكی

اسككتفاده شككده اسككت .در واقككع پرسشككنامه ،ابككزار اصككلی

بر پژوهش بویل و همکاران ( ،)3355بخش تكرجیح برنكد

پژوهش حاضكر بكرای بررسكی و انكدازهگیكری متغیّرهكای

نیز مبتنی بر پكژوهش بكارکوس و همکكاران ( )3333و در
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نهایت بخش وفاداری به برند مبتنكی بكر مطالعكة سكاهین و

سؤاالت هر یكك از متغیّرهكای پكژوهش در جكدول ذیكل

آتیلگان ( )3355طرراحی شكده اسكت .تعكداد گویكههكا یكا

صالصه شده است.

جدول (  .)1متغیّرهای آشکار مربوط به متغیّرهای پنهان پرسشنامه
متغیّرهای آشکار (سؤاالت پرسشنامه )

متغیّرهای پنهان
ابعاد بصری تبلیغات محیطی

برند

VA1 -VA5

لوگو

VA6 -VA7

تایپوگرافی

VA8 -VA10

رنگ

VA11-VA13

شعار

VA14-VA17

آگاهی از برن د

BA1 -BA7

ترجیح برند

BP 1 -BP 6

وفاداری به برند

BL1 -BL8

روایی و پایایی
بككرای سككنجش پایككایی پرسشككنامه از آزمككون ضككری،

نمونة ابتدایی پژوهش برابر با  3/32برآورد شد کكه میكزان

آلفای کرونباد اسكتفاده شكده اسكت کكه در جكدول  3بكه

آنها باالی  3/7و در حدّ قابل قبكول اسكت .مقكدار ضكری،

تفکیك بكرای هكر یكك از متغ یّرهكای پرسشكنامه آمكده -

آلفای کرونباد برای هر یكك از متغیّرهكای پكژوهش نیكز

است .ضری ،آلفكای کرونبكاد کكلر پرسشكنامه بكرای 23

باالتر از  3/7است.

جدول (( ).)2پایایی پرسشنامه

/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
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برای بررسی روایی پرسشنامه نیكز از روایكی محتكوایی

بكرای تجزیكه و تحلیكل دادههكای پكژوهش از دو نكوع

و روایی سازه استفاده شده است .بكرای روایكی محتكوایی

آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده اسكت کكه در

در طرراحی پرسشنامه بكا توجّكه بكه پیشكینة قكوی مكدلهكا و

ادامه صالصه شدهاند.

همچنین درنظرداشتن متغیّرهكای مكدلهكای اصكلی سكعی

آمار توصیفی :بكرای تحلیكل توصك یفی و نمكوداری

شد که پرسشنامه از حیكث شكاصصهكایی کكه سكازههكا را

داده های جمعیتشناصتی تحقیق از آمكارههكای توصكیفی

انككدازهگیككری م كیکننككد بككر پشككتوانة مناسككبی از نظریككه و

شامل م یكانگین ،فراوانكی و درصكد و غ یكره اسكتفاده شكده

کاربردهككای عملككی آنهككا در پككژوهشهككا و آزمككونهككای

است.

متعدّد مترکی باشد .برای سنجش روایی سازة پژوهش ن یكز

آمار استنباطی :بكرای ارزیكابی پایكایی پرسشكنامه از

از تحل یككل عككاملی تأییككدی ( )CFAو میككانگین واریككانس

آزمون ضری ،آلفای کرونباد و بكرای تحلیكل و ارزیكابی

تبیینشده ( )AVEاستفاده شكد کكه نتكای آن در جكدول

روایككی پرسشككنامه از تحل یككل عككاملی تأییكككدی ()CFA

ذیل صالصه شده است .با توجّه به اینکكه م یكانگین مقكادیر

اسككتفاده شككده اسككت .بككرای آزمككون فرض كیات پككژوهش،

بارهای عاملی و شكاصص  AVEبكرای تمكامی گویكههكا و

آزمون ضری ،همبستگی و آزمون مكدلسكازی معكادالت

متغیّرها بزرگتر از  3/1بودند ،می تكوان نتیجكه گرفكت کكه

سكاصتاری بكه کككار گرفتكه شككده اسكت .بككرای انجكام ایككن

پرسشنامة این پژوهش روایی صوبی دارد.

آزمونهكای آمكاری نیكز از دو بسكتة نكرمافكزاری  SPSSو
 LISRELاستفاده شكد .در ادامكه ایكن آزمكونهكا تشكریح

روش تجزیه و تحلیل دادهها

میشوند.
جدول ( )3روایی پرسشنامۀ پژوهش

میانگین بار عاملی استاندارد

میانگین واریانس تبیینشده

متغیّرها

()SFL Mean

()AVE

برند

3 /353

3 /133

لوگو

3 /722

3 /253

تایپوگرافی

3 /731

3 /223

رنگ

3 /725

3 /172

شعار

3 /753

3 /233

آگاهی از برند

3 /333

3 /752

ترجیح برند

3 /313

3 /723

وفاداری به برند

3 /325

3 /735
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جدول ( )4ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
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یافتههای پژوهش

سؤاالت پرسشنامه پاسخ دادند که از ایكن تعكداد  322نفكر

آمار توصیفی (توصیف دادهها)

مرد و  513نفر زن بودند .از میكان  232نفكر از پاسكخگویان

بكرای شكناصت بهتككر جامعكة آمككاری پكژوهش ،چهككار

که به سؤاالت پرسشكنامه پاسكخ دادنكد 25 ،نفكر  33تكا 23

متغیّر جمعیتشناصتیِ جنسكیت ،وضكعیت تأهّكل ،سكن و

سال 322 ،نفر  25تكا  23سكال 532 ،نفكر  25تكا  13سكال و

تحصكككیالت در پرسشكككنامه در نظكككر گرفتكككه شكككدند .در

 52نفر باالی  13سال سن داشكتند .همچنكین از میكان 232

مجموع 232 ،نفر از مشتریان مجتمع تجكاری پكاالدیوم بكه

نفر از پاسخگویان 2 ،نفكر مكدرک تحصكیلی زیكر دیكپلم،

تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع های تجاری بر آگاهی از برند ،ترجیح برند و وفاداری مشتری ان 57 /

 27نفر دیپلم و فو دیپلم 572 ،نفر کارشناسكی 521 ،نفكر

فرضیات را با استفاده از مكدلسكازی معكادالت سكاصتاری

کارشناسی ارشد و  1نفكر دکتكری داشكتند .در مجمكوع از

بررسی کرد.

 232نفر از پاسخگویان ،تعكداد  75نفكر مجكررد و  251نفكر
متأهّل بودند.

آزمون برازش مدل
برای تعیین برازندگی مدل اراركهشكده در پكژوهش بكه
کمك تحلیل عاملی تأییكدی «شكاصص هكای برازنكدگی»

ساخت ماتریس همبستگی
جككدول ذیككل ،معككررف مككاتریس همبسككتگی میككان

مختلفكی در نظكر گرفتكه شكده اسكت کكه در جكدول ذیكل

متغیّرهای پنهان پژوهش است .در واقع هر یكك از اعكداد

نشان داده شده اند .به طور کلری هكر یكك از شكاصصهكای

جكدول ،ضكری ،همبسككتگی میكان متغیّرهكای پككژوهش را

بهدستآمده برای مدل به تنهایی دلیل برازنكدگی مكدل یكا

نشان میدهكد .ضكری ،همبسكتگی بكین دو متغیّكر ،شكدّت

برازندگی نداشتن آن نیستند ،بلکه این شكاصصهكا را بایكد

رابطه بین آنها را نشان میدهد .بكا توجّكه بكه نتكای مربكوط

در کنككار یکككدیگر و بككا هككم تفسككیر کككرد .شككاصصهككای

به ضرای ،همبستگی بهدسكتآمكده در ایكن جكدول مكی -

جدول ذیل بیانگر مهمترین این شاصصها اسكت و نشكان

توان به ایكن نتیجكه رسكید کكه تمكام متغیّرهكای فرضكیات

می دهد که الگو برای تبیین و برازش از وضعیت مناسكبی

پژوهش در سكطح اطمینكان  33درصكد رابطكة معنكیداری

برصوردار است ،تمام این شاصصها بیكانگر تناسك ،مكدل

با هم دارنكد .بكر اسكاس ایكن بكا توجّكه بكه معنكیداربكودن

با دادههای مشاهدهشده است.

رابطة میان تمام متغیّرهای مربكوط بكه فرضكیات ،مكی تكوان
جدول ( ) شاخصهای برازش مدل
نام شاصص

مقدار شاصص

حد مجاز

(کای دو بر درجة آزادی)

3/22

کمتر از2

( GFIنیکویی برازش)

3/33

باالتر از 3/3

( RMSEAریشه میانگین مربعات صطای برآورد )

3/332

کمتر از3/33

( CFIبرازندگی تعدیلیافته)

3/33

باالتر از 3/3

( AGFIنیکویی برازش تعدیلشده)

3/33

باالتر از 3/3

( NFIبرازندگی نرمشده)

3/33

باالتر از 3/3

( NNFIبرازندگی نرمنشده)

3/32

باالتر از 3/3

آزمون فرضیات پژوهش با مدل سازی معادالت

«ضری ،مسیر»« ،مقدار  »tو «ضری ،تعیكین» اسكت کكه بكه

ساختاری ()SEM
نتای آزمون فرضیات پژوهش بكر مبنكای مكدلسكازی

کمك این سه آماره می توان فرضیات را آزمكود و نتكای
را تفسیر کرد .در ادامة تفسیر نتكای آزمكون ،هكر یكك از

معكادالت سكاصتاری بكه ترتیك ،در جكدول ذیكل صالصككه

فرضیات به تفصیل تشریح شده است .مثالً بكرای فرضكیة

شككده اسككت .ایككن جككدول شككامل سككه ضككری ،یككا آمككارة
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اول پژوهش برطبق نتای بهدستآمكده از آمكارة  ،tمتغیّكر

دارد یعنكی اگكر بعكد برنكد تبلیغكات محیطكی بكه میكزان 5

برنكد تبلیغكات محیطككی در سكطح اطمینككان  33درصكد بككر

واحد در تبلیغات محیطی تقویت شود و افزایش یابد ،بكه

متغیّر آگاهی از برنكد ،تكأثیر معنكیداری دارد (آمكارة  tدر

احتمككال  33درصككد مقككدار آگككاهی از برنككد شككهروندان

صككارج از بككازة  - 13/3تككا  13/3۵قككرار دارد) .همچنككین،

تهرانی بكه میكزان  3/25واحكد افكزایش مكییابكد .ضكری،

می توان گفت که نوع این رابطه ،مثبكت و مسكتقیم اسكت.

تعیین مربوط به تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطكی شكامل

بنابراین ،میتوان به این نتیجه رسید که با بهبكود بعكد برنكد

برند ،لوگو ،تایپوگرافی ،رنگ و شعار بكر آگكاهی از برنكد

تبلیغات محیطی مجتمكعهكای تجكاری ،سكطح آگكاهی از

در صككنعت مجتمككع تجككاری نیككز برابككر  3/27اسككت .ایككن

برند مصرفکنندگان نسبت بكه ایكن مجتمكعهكا افكزایش

مقدار نشان میدهد که این ابعاد توانسكتهانكد  27درصكد از

مییابكد و بكرعکس .بنكابراین فرضكیة اول پكژوهش تأییكد

تغییرات آگاهی از برند پاسخگویان را پیشبینی یكا تبیكین

می شود .باتوجّه به ضری ،مسیر مربوط به ایكن فرضكیه نیكز

کنند 22 .درصد باقیماندة سكایر متغیّرهكا کكه در پكژوهش

می توان به این نتیجه رسید که بعد برنكد تبلیغكات محیطكی

حاضر بررسی نشدهاند ،تبیین میشود.

به میزان  3/25بكر آگكاهی از برنكد شكهروندان تهرانكی اثكر
جدول ( )6نتایج آزمون فرضیات پژوهش
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نتیجهگیری
تبل یغككات از اصككلیترین ارکككان تحقرككق راهکارهككای

بسكزایی در اثربخشكی بیشككتر ایكن رسكانه دارد .بنككابراین در

بازاریكابی محسكو مكیشكود .سكالهاسكت کكه تبل یغكات،

ایكن مطالعككه جایگكاه ابعككاد بصككری تبل یغكات مح یطككی بككر

ابككزار ارتبككاطی قدرتمنككدی بككرای ترف یككع محصككوالت و

آگاهی از برند و ترجیح برند مراجعان و مشتریان مجتمكع

دستیابی به اهدافی ماننكد افكزایش فكروش و سكودآوری و

تجاری پاالدیوم تهران بررسی شده است .به ایكن منظكور،

یككا تقویككت تصككویر برنككد ،مطككرح شككده اسككت .م یككزان

پن بعد برند ،لوگو ،تایپوگرافی ،رنكگ و شكعار تبلیغكات

اثرگذاری تبلیغات بر مشتریان تكا حكدّ زیكادی بكه نگكرش

محیطی ،ابعكاد اصكلی بصكری تبل یغكات مح یطكی را شكکل

مصرفکنندگان نسبت به تبلیغات بازمیگردد زیرا بكاور

میدهند .همچنكین تكأثیر ایكن ابعكاد بكر آگكاهی از برنكد و

بر این است که نگرش قوی نسكبت بكه تبل یغكات بكر رفتكار

ترجیح برند و به دنبال آن تأثیر آگاهی از برنكد و تكرجیح

مصككرف مككردم تككأثیر مككیگككذارد .تبل یغككات همككواره از

برند بر وفاداری به برنكد سكن جیده شكد کكه تمكام روابكط و

مهم ترین ابزارهای ارتباطی در فعّالیتهای بازاریكابی بكوده

فرضكیات پكژوهش بكرای ایكن مجتمكع مثبكت و معن كیدار

است و در ایجاد تصكویر ذهنكی مناسك ،از برنكد در ذهكن

بودند .در مجموع در این پژوهش با توجّكه مكدل مفهكومی

مشتریان جایگاه مهمكی بكر عهكده دارد .بكه اعتقكاد کراکكر

پكژوهش 53 ،فرضكیه وجكود دارد کكه تكأثیر ابعكاد بصكری

( ،)5332ارتباطككات م كؤثرر بازاریككابی در ایجككاد آگككاهی از

تبلیغات محیطی را شامل برنكد ،آرم ،تكایپوگرافی ،رنكگ

برند و نیز شکلگیری ترجیحكی مثبكت از برنكد ،تكأث یرات

و گزارههای تبلیغاتی بر آگاهی از برنكد و تكرجیح برنكد و

بسككیار زیككادی دارنككد .هنگككامیکككه مشككتریان بككا تبل یغككات

تأثیر آگاهی از برند و تكرجیح برنكد بكر وفكاداری بكه برنكد

گسترده و مستمر یك برند روبهرو میشكوند ،ناصودآگكاه

مشتریان مجتمع تجاری که بكا تبلیغكات محیطكی در شكهر

حكس اعتمكاد در آنهكا شكکل م كیگیكرد .تبل یغكات نكه تنهككا

تهران روبه رو شدهاند ،بررسی کرده اسكت کكه تمكام ایكن

موج ،افزایش و تقویت برند میشود ،بلکه بكر عناصكر و

فرضیات تأیید شدند .بنابراین بر اساس این یافتكههكا مكی -

متغ یّرهككای تككرجیح و برتككری برنككد نیككز اثرگككذار اسككت.

توان نتیجه گرفت که عكالوه بكر توجّكه بكه شكاصصهكایی

تبلیغات محیطی ،ابزار اجرای راهکارهای بازاریابی اسكت

نظیككر مکككان ،فراوانككی و محتككوای پیككام در رسككانههككای

که روزانه در سطح نسبتاً وسیعی با آن روبهرو مكیشكویم.

محیطی ،ابعاد بصری ایكن دسكته از تبلیغكات شكامل برنكد،

بنابراین تحقرق اهكداف کسك ،و کارهكا از طریكق معررفكی

لوگككو ،تككایپوگرافی ،رنككگ و شككعار تبلیغككاتی از اهمّیككت

محصوالت و صدمات آنها در قال ،تبل یغكات مح یطكی بكه

ویككژهای در توسككعة ارزش برنككدها بككهصصككو

برنككدهای

استفادة درست و توجّه بر مؤلرفههای اثرگكذار در طرراحكی

مجتمع تجاری دارد .در صورت دقركت نظكر ،همكاهنگی و

و اجكرای بیلبوردهككا وابسككته اسكت .تبل یغككات مح یطككی بككه

تناسك ،در طرراحكی و بكهکكارگیری ایكن ابعكاد ،اثربخشكی

نمایههای وسیعی گفته می شكود کكه گسكتره و عمكق دیكد

تبلیغاتی محیطی مجتمع تجاری پاالدیوم افزایش مییابكد

بسككیارباالیی دارنككد و در قالكك ،طككرحهككا و شككکلهككای

و آگاهی از برند و ترجیح برند باالتری را در پكی صواهكد

گوناگون در مرکز توجّه افراد در فضكاهای عمكومی قكرار

داشت .آگاهی و ترجیح برند پاالدیوم نیز سب ،مكیشكود

میگیرند .از این حیث ،طرراحی و ظاهر تبل یغات مح یطكی

مشتریان و مراجعان به برند وفادارتر شوند.

و در یككك کككالم ،ابعككاد بصككری تبل یغككات مح یطككی نقككش
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 -هدف اصلی تایپوگرافی ،سكرعتبخشكی بكه ارسكال

پیشنهادهای پژوهش
بكككر اسكككاس نتكككای حاصكككل از آزمكككون فرضكككیات،

سریعتر پیام و برقكراری ارتبكاط بكه صكورت زبكان بصكری

پیشنهادهایی برای بهبود و تقویكت ابعكاد بصكری تبلیغكات

نسبت به نوشتار عادی است .تایپوگرافی به معنای کشكف

محیطكی بككه مككدیران و صكاحبان مجتمككعهككای تجككاری از

ارزشهكای بصككری حككروف بكرای بیككان مفهككوم جدی كدی

جمله مجتمع پاالدیوم تهران اراره میشود.

است که اگر به درستی به کار گرفتكه شكود ،مكی توانكد بكر

 -برنكد ،ابعككادی را بككه محصككوالت و صككدمات اضككافه

رفتار مصرفکننكدگان تكأثیر بگكذارد و بكه تكرجیح برنكد

میکند تا این محصوالت و صدمات را که برای رفع نیكاز

منجر شود .بر اساس این بكه مكدیران و صكاحبان مجتمكع -

تولید شدهاند از سایر محصوالت و صدمات متمایز کنكد.

هكای تجكاری پیشككنهاد مكیشكود تككا در نگكارش حككروف،

ایكن تمایزهكا مككی تواننكد کكارکرد منطقككی ،ملمكوس و یككا

کلمات و عبارات تبلیغكات محیطكی یكا بیلبكوردی اصكول

نامحسوس داشته باشكند .برنكد در یكك تعریكف کوتكاه و

نظككم ،یکپككارچگی و اصككالت برنككد را رعایككت کننككد تككا

ساده نام یك محصول است و بیانگر مالكك آن محصكول

تبلیغات محیطی مؤثررتری داشته باشند و آگاهی ،تكرجیح

است به همراه شخصیت و هویت مشهودی کكه صالقكان و

و وفاداری به برند باالتری ایجاد کنند.

مالکككان بككه آن مككیدهنككد .بككر اسككاس ایككن بككه مككدیران و

 -رنكگ از مهمتكرین ابعككاد بصكری تبلیغكات محیطككی

صككاحبان مجتمككعهككای تجككاری پیشككنهاد مككیشككود تككا در

محسو میشود که هماهنگی و تناسك ،آن بكا محتكوای

طرراحكككی و اجككككرای تبلیغككككات محیطككككی الزامككككات و

پیككام ،اثربخشككی تبلیغككات را چنككد برابككر مككیکنككد .رنككگ

اسكتانداردهای برنكد و اِلمككانهكای هویككت بصكری برنككد را

می تواند شوک غیرارادی دیداری ایجاد کنكد و از ایكن -

رعایت کنند تا تبلیغات محیطی مؤثررتری داشكته باشكند و

راه زمینة جل ،توجّه مخاط ،را فراهم کند .رنكگ حتركی

آگاهی ،ترجیح و وفاداری برند باالتری بیافرینند.

در عككادات صریككد مككردم نیككز تككأثیر مككیگككذارد .رنككگ

 -نشكان واره یكا لوگكو ،عنصككر گراف یکكی از عالیكم یككا

صصوصاً در تبلیغات محیطی عامل بسیار مهمكی در جلك،

برچس ،هاست ،به طوری کكه بكا سكبك حكروف یكا قلكم

توجّه ،انتقال پیام و به یادماندن پیام محسو مكیشكود کكه

صاصی تنظیم شده است یكا بكه صكورت ویكژه و صوانكایی

می تواند به بهبود آگاهی و ترجیح برند در ذهكن مشكتریان

چیده شده است .نشان واره یا لوگو ،طرح ملموسكی بكرای

منجر شود .بنكابراین بكه مكدیران و صكاحبان مجتمكعهكای

نمایاندن صدمات ،محصوالت و کاالی مكورد نظكر اسكت.

تجاری پیشنهاد میشود تا در طرراحی تبلیغات محیطكی از

یك طكرح مناسك ،بكرای لوگكو ،نقكش زیكادی در جاذبكه

ترکیك ،رنككگهكای ج كذرا و متناسك ،بككا هویكت برنككد

برنككد و در نهایككت تككرجیح برنككد دارد .بككر اسككاس ایككن بككه

استفاده کنند تا تبلیغات محیطی مؤثررتری داشته باشكند و

مدیران و صاحبان مجتمعهای تجكاری پیشكنهاد مكیشكود

آگاهی ،ترجیح و وفاداری به برند باالتری بیافرینند.

تا حدّ ممکن در طرراحی لوگوی مجتمع تجاری ابتکكار و

 -شعارهای تبلیغاتی ،منافع مهم و منحصكربهفكردی را

نوآوری داشته باشند و از نشانهها و تصاویری کكه جذرابنكد

برای شناصت یك برنكد فكراهم مكی آورد .ایكن تبلیغكات،

استفاده کنند تا تبلیغات م حیطی مؤثررتری داشته باشكند و

آگكاهی و تصكویر برنكد را بكا یكادآوری و تكداعیهككای در

آگاهی ،ترجیح و وفاداری به برند باالتری ایجاد کنند.

ارتباط با برند ایجاد می کند .بنكابراین شكعارهای تبل یغكاتی
می توانند برای جذ

فهم مشكتری از برنكد و ن یكز تقویكت

تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع های تجاری بر آگاهی از برند ،ترجیح برند و وفاداری مشتری ان 35 /

هرآنچه که برند را متمایز میکنكد ،عمكل کننكد .بنكابراین

میشود تا نقكش ابعكاد بصكری تبلیغكات محیطكی بكر ابعكاد

به مدیران و صاحبان مجتمعهای تجاری پیشنهاد میشكود

دیگر برند شامل ارزش ویكژة برنكد ،تصكویر برنكد ،تكداعی

تا با انتخا شعار تبلیغاتی مناس ،،جكذرا  ،آسكانفهكم و

برند ،رضایت از برند ،جایگاه و نفكوذ ذهنكی برنكد و غیكره

چالشی در تبلیغات محیطی ،اصلیترین پیام سكازمان صكود

را بررسی کنند.

را در ذهكن مخاطبكان تصكویر کننكد تكا تبل یغكات محیطككی
مككؤثررتری داشككته باشككند و سككطح آگككاهی ،تككرجیح و

منابع

وفاداری به برند باالتری ایجاد کنند.

 - 5قهككرودی ،نسكك یم عباسككی ،فرزانككه ( .)5235نقككش
تبل یغات محیطی ( تبلیغات بدنكه اتوبكوس هكای درون
شهری) بر ترغی ،مخاط ،به صریكد کكاال در منطقكه

محدودیتهای پژوهش
این پژوهش تنهكا در صكنعت مجتمكعهكای تجكاری و

 52تهككران ،فصككلنامة فرهنككگ ارتباطككات ،دوره ،3

بككرای مشككتریان و مراجعككانی کككه تبل یغككات مح یطككی ایككن

شماره  ،2صص 537- 523

صنعت را دیده اند و در شهر تهران انجام شكده اسكت و از

 - 3صداقت ،نفیسه ( .)5233تبل یغكات مح یطكی رسكانهای

ایكن حیكث ،تعمكیمپكذیری آن محكدود بكه همكین جامعكة

جدید در گرافیك مح یطی ،فصلنامه ،رشكد آمكوزش

آماری میشود و توانایی تعمیمپكذیری کمتكری بكه سكایر

هنر ،شماره .31

شرکت ها ،صنایع و منكاطق جغراف یكایی دارد .در پكژوهش

 - 2انجمككن بازاریككابی آمریکككا .عل یرضككا صككدرمحمدی

حاضر ،تنها پكن بعكد برنكد ،لوگكو ،تكایپوگرافی ،رنكگ و

«چرا تبل یغات محیطی؟« .چا دوم ،سیته5233 :

شعار تبلیغاتی سكازندة ابعكاد بصكری تبلیغكات محیطكی در

 - 2حمیككككداوی ،عمككككاد ( .)5232کككككاربرد رنككككگ در

نظر گرفته شدهاند .همچنین در مطالعة حاضر ،فقكط تكأثیر

بازاریابی و تأثیر آن بر طراحی برند .کنفكرانس بكین -

ابعكاد بصكری تبلیغككات محیطكی بككر متغیّرهكای آگككاهی از

المللی توسعه و تعكالی کسك،وکكار .تهكران :مرجكع

برند ،ترجیح برند و وفاداری به برند سكنجیده شكده اسكت

دانش.

و سایر متغیّرهای مرتبط با برند بررسی نشدهاند.

 - 1زنككد مهككر ،مونككا ( .)5235رنككگهككا و کككاربرد آن در
بازاریابی.
 - 2فروزفككر ،علككی ( .)5233اصككول و فنككون تبل یغككات،

پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده
بككه پژوهشككگران بعككدی پیشكككنهاد مككیشككود بكككرای

انتشارات جهاد دانشگاهی ،دانشكکدة علكوم اجتمكاعی

تعمیم پذیری بیشتر این پژوهش و مكدل آن ،ایكن مطالعكه

دانشگاه تهران ،چا دوم.

را در شرکتهكا و صكنایع دیگكر و در منكاطق جغراف یكایی

 - 7کاتلر ،ف یلیب و گری آرمسترانگ« ،)5233( .اصكول

دیگكر انجككام دهنكد و نتككای را بكا نتككای پكژوهش حاضككر

بازاریككابی» ،ترجمككة بهمككن فروزنككده ،اصككفهان ،نشككر

مقایسه کنند .یکی دیگر از پیشنهادهای تحق یكق آن اسكت
که از مدلهای دیگر تبیكینکننكدة ابعكاد بصكری تبلیغكات
محیطی کكه دربردارنكدة ابعكاد بیشكتری باشكند ،بكرای ایكن
مطالعه استفاده کنند .همچنین به محقرقكان بعكدی پیشكنهاد

آموصته ،چا

نهم.

 - 3کاتلر ،ف یلیب (« .)5233مدیریت بازاریكابی» ،ترجمكه
بهمن فروزنده ،اصفهان ،نشر آموصته
 - 3کامران ،افسانه ( .)5233نشانهشناسی تبلیغات شكهری
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