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 (2کنندگان جهانی) نقش فرهنگ مصرف

 

ریشٌ ای ٍ بصری -يای کالنی، نَضَعی یابی، بر استفادى از نشانٌ ی نَقعیت چًارچَب فرضیٌ
کنندگان نحلی، خارجی ٍ جًانی نتهرکز است. َنک ِکَرِکن  تٌ بٌ فرينگ نصرفٍابستبلیغات در
يای حاصل از نطالعٌ نا بر تئَری  کند، دادى عنَان نعنی نقل ٍ انتقاالت یاد نی ( از آن ب3991ٌ)

ديد علو  يای نناسبی را برای نا فرايو آٍردى است کٌ نشان نی شناسی، یافتٌ ای ٍ نشانٌ ریشٌ
شدى است. ِشری ٍ کانارگَ  يا اختصاص دادى يا ٍ نعانی آن بٌ نطالعٌ بر نشانٌ شناسی نشانٌ

يای ژاپنی از رٍیکرد  بندی بسته يای خَد در رابطٌ با نهاديای تجسهی يا ٍ بررسی ( در تحلیل3991)
يا بیشتر بر این نکات بَدى کٌ استفادى از کانجی  اند، تَجٌ آن شناسی استفادى کردى نشانٌ

ديد ٍ استفادى از يیراگانا  ، سنت ٍ فرنالیتٌ را نشان نیهای ژاپنی بندی بسته ژی چینی( در)ایدئَلَ
پذیر( اشارى بر زنانگی ٍ لطافت دارد ٍ استفادى از کاتاکانا  ی یک یا دٍ شخصیت آسیب شدى )سادى

ایل بٌ يا داللت بر جدید بَدن ٍ خارجی بَدن ٍ ته بندی )استفادى از انبَى لغات خارجی( در بستٌ
 .جًت ديی نستقیو دارد یک
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عنَان  کٌ بٌگیرند  تری جای نی بندی گسترده بسته شناسی نربَط، در يای بصری نشانٌ این جنبٌ
 گردد. شناسی بصری نعرفی نی زیبایی

يا،  شَند شانل: رنگ استفادى نی نام تجاری شناسی کٌ برای ایجاد ارتباط يایی از زیبایی نهَنٌ
ای  شناسی يای زیبایی بندی در کنار استایل يای نَرداستفادى در تبلیغات ٍ بستٌ اشکال ٍ نتریال

عرفانگرایی( ٍ یا نهایش )رئالیسو در برابر تجرید(  در نقابل مینیمالیسميهچَن پیچیدگی )
 باشند. نی

  

رٍ بعضی از عالئو خاص نهکن است  شناسی در ير فرينگی نتفاٍت است ٍ ازاین يای زیبایی ارزش
يا در دکَراسیَن ٍ  يای ارزشی آسیایی طَر نثال پیچیدگی نسبت بٌ دیگری ترجیح دادى شَند، بٌ

 يایشان. پردازی ر طبیعتتَجٌ بٌ تعادل ٍ يهاينگی د

يای تجاری  عنَان عالئهی برای ارتباط نعانی ٍابستٌ بٌ نام يای تبلیغاتی يهچنین بٌ قالب
يای زیبایی  ( زنین3991ٌگیرند. افرادی چَن اسهیت، سیسهَن ٍ نارکَس ) نَرداستفادى قرار نی

يا  رايو آٍردند کٌ غالبيایی را ف يای تجاری را یادآٍر شدى ٍ نهَنٌ یابی نام شناسانٌ نَقعیت
يای باالی  آٍری گذاری ٍ فن ای نَرداستفادى تَسط بسیاری از نؤسسات سرنایٌ )نَضَعات( حرفٌ

 شَند. شَد را شانل نی يا کٌ تَسط بسیاری از تَلیدکنندگان الکترٍنیکی استفادى نی آن
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چین بٌ نشان  ( در یک بررسی گزارش کردند کٌ غالب تبلیغات تلَیزیَنی در3991چنگ ٍ شَایتزر ) 
کٌ تبلیغات تلَیزیَنی در  يای خانَادگی ٍ سنت در کنار تکنَلَژی گرایش دارند درحالی دادن ارزش

سازی ٍ فردگرایی )اصَل  يا ٍ ارزش ذخیرى يایی نانند: نهادپردازی، ايهیت لذت آنریکا بٌ زنینٌ
 .ديند استقالل فردی( گرایش نشان نی

  

نثال: کَرِی ٍ  عنَان باشند. بٌ نام تجاری انند نهاديای خاصتَ درنًایت صدايای کالنی نیز نی
سازد  را قادر نی بازاریابان يای اجتهاعی، يای زبانی در ردى ( نَشتند کٌ شناخت تفاٍت3991ٍیلیانز )

 بندی بازاريا استفادى کنند. تا از زبان نناسب در تقسیو

گَنٌ  کنند ٍ این عنَان نهادگرایی آٍایی اشارى نی ( بٌ این نَرد ب3991ٌيیت، چاترجی ٍ فرانس )
يای تجاری را نشان دادى ٍ  يای نهادین نام تَانند ٍیژگی کنند کٌ آٍايای نام تجاری نی استدالل نی
ی خارجی يا يا را تقَیت کنند. اسهیت، لِکِلرک ٍ دٍب، در پژٍيشی تأثیرات نارک نَقعیت آن

يای تجاری  ی نارک کنندى يای تجاری در یک زبان خارجی( بر ادراک نصرف )تلفظ ٍ يجی کردن نام
نتحدى را بررسی کردند ٍ بٌ این نتیجٌ رسیدند کٌ تلفظ فرانسَی یک  يایشان در ایاالت ٍ نگرش

ٍگانٌ نام تجاری در نقابل تلفظ انگلیسی يهان نام نشابٌ، تَجًات بٌ آن نام را برای نحص َالت د
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ديد انا نٌ برای نحصَالت ترکیبی ٍ سَدآٍر. يجی کردن فرانسَی یک نام  بسیار افزایش نی
ٍگانٌ بدٍن کهک گرفتن از اطالعات  تری را نسبت بٌ آن برای نارک يای نثبت تجاری، نگرش يای د

 کند. کشَر نبدأ ایجاد نی

  

 

  

يای بصری ٍ کالنی عانل  ف نیل ناست کٌ نشانٌشدى، این برخال طَر کٌ قبالً اشارى يهان
سراسر  تبلیغات نند بٌ یافتٌ شدن در ای باشد کٌ بسیار عالقٌ ی ظًَر فرينگ جًانی کنندى ننعکس

سعٌ کٌ برنی چنان دنیاست. آن کنندگان  ی فرينگ نصرف آید یک ادبیات نسبتًا پیشرفتٌ جًت َت
 جًانی بٌ ٍجَد آندى.
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