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چکيده
در مﺤــيﻂ رﻗابتي كنوني ،برنـد بﺨﺶ مهمي از يﻚ كسﺐ و كـار و دارايـيهـاي يــﻚ بنگـــاه را تشـــﻜيﻞ
مــي دهــد و ﺧيلــي از كســﺐ و كارهــا عالﻗمند هستند كه ياد بگيرند ﭼﻄـور يـﻚ برنــد موفــﻖ بسازند .از
اينرو تﺤقيﻖ حاضر هدف ﺧود را شناسايي مولفههاي برندسازي در گالريهاي هنري شهر تهران ﻗرار داده اسـت.
که جمعيت آماري شامﻞ مديران گالريهاي هنري فعال شهر تهران که يک نمونه  10نفر از آنـان بـه عنـوان گـروه
ﺧبرگان مورد مﻄالعه ﻗرار گرفت و مﺨاطبان گالريهاي هنري شهر تهران که يک نمونه تصادفي به حجم  385نفـر
(به پيشنهاد فرمول کوکران براي جامعه آماري نامﺤدود) ازآنها مورد مﻄالعه ﻗرار گرفـت .ابـزار گـردآوري دادههـا
مرکﺐ از 2پرسشنامه بود :که روايي آن به شکﻞ صـوري و پايـايي آن از طريـﻖ ضـريﺐ آلفـاي کرونبـا (مقـدار
آلفا= )0/813مورد تاييد ﻗرار گرفت و براي شناسايي اولويت اهميت مولفههاي برندسازي درگالريهاي هنري شهر
تهران از نظر مﺨاطبان اين گالريها استفاده شد .نتايج تﺤقيﻖ مولفههاي ﻗابليت بهﺧاطرسپاري برند (ﺧـاطره انگيـز
بودن ،کوتاه بودن ،آهنگين بودن ،برﺧورداري از معناي فاﺧر) مولفههاي مﺤبوبيت برند (نمايشگاهها و رويـدادهاي
هنري ،حسن سابقه گالري ،حسن شهرت مديرگالري ،جلﺐ رضايت هنرمندان ،ارتباط مـورر بـا رسـانههـا ،جلـﺐ
اعتماد مجموعهداران) مولفههاي ﻗابليت انﻄباق برند ( .به روزرساني مداوم وبسايت ،تقويت رابﻄه با رسانهها ،تالش
براي بهبود مﺤتواي وبسايت ،به روزرساني پيامهـاي تبليغـاتي) و مولفـههـاي ﻗابليـت حفاظـت از برنـد (نظـارت
دستگاههاي مسوول بر اجراي ﻗوانين مرتبﻂ با حفاظت از برند ،به روزرساني ﻗوانين مـرتبﻂ بـا حفاظـت از برنـد،
حمايت معنوي اداره ربت شرکتها و عالئم تجاري از برند گـالريهـاي هنـري ،حمايـت حقـوﻗي وزارت ارشـاد از
گالريهاي هنري) را براي برندسازي در گالريهاي هنري شهر تهران شناسايي نمود.
کلمات کليدي:برندسازي ،گالريهاي هنري ،انﻄباق برند ،مولفه مﺤبوبيت ،مولفه حفاطت از برند
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عملﻜرد برنـد در بــازار مــوﻗعيتي متمـــايز بـــراي

مقدمه
در اﻗتصادهاي پيشرفته ،مصرف کنندگان طيف بسيار

برنــد مـــذكور بوجـــود مـــيآورنـــد( .سـينکلر،3

وسيع و اغلﺐ گيج کننده از انتﺨابها را دارند .مثال،

)145 :2013در مﺤــيﻂ رﻗابتي كنوني ،اكثـر مﺤققــين

تعداد زيادي توليدکننده اتوموبيﻞ ،صدها مدل اتومبيﻞ و

بـر ايـن باورنـد كـه برنـد ،بﺨﺶ مهمي از يﻚ كسﺐ

هزاران ويژگي موتوري متفاوت براي انتﺨاب کردن

و كـار و دارايـيهـاي يـﻚ بنگــاه را تشــﻜيﻞ مـــي

وجود دارد .آن زماني که هنري فورد پيشنهاد ميداد

دهــد و ﺧيلــي از كســﺐ و كارهــا عالﻗمند هستند

«هررنگي که ميﺧواهيد انتﺨاب کنيد ،مادامي که اين

كه ياد بگيرند ﭼﻄـور يـﻚ برنـد موفــﻖ بسازند .يﻜي

رنگ مشکي است «ﺧيلي وﻗت است که گذشته است.

از الزامات ايجاد برندي ﻗوي شـناﺧت هــر يـــﻚ از

اين تنوع انتﺨابها توليد کنندهها يا فروشنده کاالها يا

عوامــﻞ ويــژه ايجادكننـــده ارزش برنـــد اســـت.

ﺧدمات را تﺤت فشار ﻗرار ميدهد تا کيفيت باال ،ﻗيمت

(سليماني )38 :1392 ،امروزه بسياري از ســازمانهــا

عالي و در دسترس بودن گسترده را فراهم سازند .البته

بــــه ايــــن باور رسيده اند كه يﻜي از با ارزش ترين

اين امر همچنين آنها را تﺤت فشار ميگذارد تا راههاي

دارايي هايشـان ،برنــدهاي مﺤصــوالت و ﺧــدمات

مناسبي براي متمايز کردن ﺧود و حفظ مزيت رﻗابتي

آن هاســــت .در دنيــــاي پيچيده و پرﭼالﺶ امروزي،

بيايند .بنا به گفته مجله فورﭼون 1در ﻗرن بيست و يکم،

همه ما ﭼه به طور فردي يـا بـــه عنـــوان مـــديران

انتﺨاب برند تنها عامﻞ تمايز بين شرکتهاي مﺨتلف

كســﺐ و كارهــا ،بــا گزينـــه هـــايي روزافزون و

ﺧواهد بود .امروزه ارزش برند يک دارايي کليدي

كاهﺶ زمان براي تصميمگيــــري و انتﺨــــاب مواجه

است»( .سيچﻞ )126 :2012 ،2اهميت برندسازي در

هستيم  .بر ايـن اسـاس ،توانمنـديهــاي برنــدها در

مقولههايي مثﻞ مﺤصوالت هنري عرضه شده در

ساده سازي تصميم گيري مشتريها ،كـاهﺶ ريســﻚ

گالريها ،وجهه ديگري پيدا ميکند .ﭼه آنکه منﺤصر

و تعريف انتظارات آنها بســـيار ارزشـــمند اســـت .

به فرد بودن کاالهاي هنري و حقوق ناشي از آنها براي

يﻜـي از ضروريات مديريت ارشد هـر سـازمان ايجـاد

مولفان يا مصنفان آنها ميتواند در عين اهميت بﺨشي

برنـدهايﻗدرتمندي است كه ضمن عمﻞ به وعده هــا

بيشتر به برندينگ ،آن را با دشواريهايي در اين زمينه

و تعهــ ـدات ،ﻗدرت و توانمندي هاي ﺧود را در طول

نيز مواجه کند .به اين امر اگر اهميت کيوريتوري و

زمان ارتقا دهند( .تاد )366 :2014 ،4يﻜي از حوزه هاي

شﺨصي که در منصﺐ کيوريتوري ﻗرار ميگيردو نقﺶ

مورد عالﻗﺔ مديران برند ،ايجاد معاني در ذهن مصرف

آن در متمايز ساﺧتن برند گالريهاي هنري را بيافزاييم،

كننده از طريﻖ ايجاد هويت براي نام تجاري مي باشد

اهميت و ضرورت انجام تﺤقيﻖ در اين حوزه بيشتر

(كنزل و هاليدي )293: 2008 ،5امروزه ،به منظور

ميشود .بنابراين اهميت انجام تﺤقيقاتي با موضوع

تعريف يﻚ نام تجاري توجه و تﺄكيد آن بر هويت،

برندسازي در عالم هنر و به ويژه در مورد گالريهاي

بهعنوان يﻚ عنصر مهم و غير ﻗابﻞ رؤيت ،بيشتر از هر

هنري آشکار بوده و ضرورت آنها با توجه به نقشي که

مورد ديگر است  .هويت ،عنصري است كه ﻗابﻞ رؤيت

ميتوانند در شفاف سازي فرآيند آفرينﺶ برند در

نيست اما داراي اصالت و ريشه است (بــــه آفــــرين،

گالريهاي هنري ايفا کنند ،احساس ميشود.

 )47 :1388زماني كه مصرف كنندگان ،به كيفيت نام

استراتژي هـــا ي موفـــﻖ برندســـازي از طريـــﻖ

تجاري توجه زيادي داشته و رﻗبا به آساني مي توانند

تفﻜيــــــﻚ ميان برند موردنظر از ساير رﻗبا و افزايﺶ

ويژگي هاي مﺤصول را كپي و تقليد نمايند ،ايجاد يﻚ
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شناسایی مولفههای برندسازی در گالریهای هنری شهر تهران

هويت نام تجاري ﻗوي جهت ايجاد ارزش ويژه براي

سواالت تحقيق

برند ،بسيار با اهميت و گرانبها است( .سايمون:2015 ،6

سوال ايلي مولفه هاي برندسازي بـراي گـالري هـاي

 )216 :2015بايد توجـه داشـت کـه وضـع کنـوني در

هنري شهر تهران کدامند؟

ﺧصوص برندسازي گالريهاي هنري که ميتوان از آن
به عنوان يک ﺧال کامﻞ ياد کرد و شايد با اندک تساهﻞ
آن را به موﻗعيت تکـويني ابتـدايي برندسـازي در ايـن
حوزه تعبير نمود ،نمي تواند پايـدار بمانـد و صـاحبان
گالريهاي هنري به عنوان بازيگراني از عرصه بازاريابي
فرهنگي ناگزير ﺧواهند بود براي حفظ بقاي ﺧـود ،بـه
مقوله برندسازي به صورت جدي تـري توجـه نماينـد
ﭼرا که به نظر ميرسد در آينده اي نزديک ،برند مالک
تمايز گالري ها در کشور ما باشـد .بـا در نظـر گـرفتن
مسائﻞ يادشده و با لﺤاظ نمـودن ويژگـيهـاي ﺧـاص
فضاي تجاري و بازاريابي گـالري هـاي هنـري ،سـوال

سواالت فرعي
 مولفههاي ﻗابليت به ﺧاطر سپاري برند در برندسازي
براي گالريهاي هنري شهر تهران کدامند؟
 مولفههاي مﺤبوبيت برند در برندسازي براي
گالريهاي هنري شهر تهران کدامند؟
 مولفههاي ﻗابليت انتقال برند در برندسازي براي
گالريهاي هنري شهر تهران کدامند؟
 مولفههاي ﻗابليت انﻄباق برند در برندسازي براي
گالريهاي هنري شهر تهران کدامند؟
 مولفههاي ﻗابليت حفاظت از برند در برندسازي
براي گالريهاي هنري شهر تهران کدامند؟

اصلي تﺤقيﻖ حاضر اينسـت کـه ﭼـه مولفـه هـايي در
فرآيند برندسازي در گالريهاي هنري شهر تهران حائز
اهميت ميباشند؟

چارچوب نظري
مفهوم برندينگ واژه از ابعاد مﺨتلف ﻗابﻞ تعريف و
بررسي است :برندينگ به معنـاي ايجـاد اعتمـاد ميـان

اهداف تحقيق

کارمندان ،مصرف کنندگان و سهام داران است .در زبان

هففا ايففلي شناســايي مولفــههــاي برندســازي در

بازاريــابي ،برنــدينگ بــه معنــاي تمــام ارزشهــا و

گالريهاي هنري شهر تهران

داراييهاي شرکت از جمله مﺤصوالت ،ﺧدمات ،مردم،

اهداف فرعي
 شناسايي مولفههاي ﻗابليت به ﺧاطر سپاري برند در
برندسازي براي گالريهاي هنري شهر تهران
 شناسايي مولفههاي مﺤبوبيت برند در برندسازي
براي گالريهاي هنري شهر تهران
 شناسايي مولفههاي ﻗابليت انتقال برند در
برندسازي براي گالريهاي هنري شهر تهران
 شناسايي مولفههاي ﻗابليت انﻄباق برند در
برندسازي براي گالريهاي هنري شهر تهران
 شناسايي مولفههاي ﻗابليت حفاظت از برند در
برندسازي براي گالريهاي هنري شهر تهران

تبليغات ،جايگاه و فرهنگ مـيباشـد - .برنـدينگ بـه
مشتريان بالقوه اين ايده را ﻗبﻞ از ﺧريد ميدهد که ﭼه
ﭼيزي ﺧريداري ميکنند و تصميم گيري براي ﺧريد را
براي آنها آسان تر مـيکنـد .ﺧريـداران بـه برنـد هـاي
ﻗدرتمند اعتماد دارند زيرا ميداننـد کـه مشـتريان ﭼـه
انتظاراتي از آنها دارند و آن را برطرف مـيکننـد .برنـد
نبايد با هويت برند اشتباه گرفته شود .هويت برند يکي
از ويژگيهاي برند ميباشد .داشتن برند منﺤصرا بـراي
شرکتهاي بزرگ نيست ،برندها ميتوانند شرکتهـاي
کوﭼک را نيز در ميان حجم زياد رﻗبـا برتـر و متمـايز
کنند اگر به درستي اجرا شوند( .مﺤبوب)13 :1393 ،
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مشتريان لري گاگوسيان به راحتي حاضرند ﻗضاوت او

تاثير برندينگ بر ارزش آثار هنري
در مورد مفهوم برندينگ معموال بر اساس کاالهـاي

يا گالري اش را جايگزين ﻗضـاوت ﺧودشـان کننـد و

مـيشـود.

هرﭼه ارائه ميشود را بﺨرند تا حدي که حتي گاهي از

برندينگ به کاالها يا ﺧدمات ،شﺨصيت ،وجه تمايز و

طريﻖ تلفن يا اينترنـت و ﻗبـﻞ از ديـدن اصـﻞ نقاشـي

اجتناب از ريسـک

ﺧريد ﺧود را انجـام مـيدهنـد .برنـد گـالري معمـوال

و ايجاد اعتماد ميشود .يک ﺧودروي مرسدس بنز بـه

جايگزين و يا عـاملي بـراي تقويـت ﻗضـاوت زيبـايي

صاحﺐ آن احساس پرستيژ مضـاعف مـيدهـد .برنـد

شناﺧتي ميشود( .تامپسون)1394:28 ،ارزش يـک ارـر

پرادا 9به ﺧريدار احساس سليقه و پيروي از مد معاصر

هنــري کــه در ي ـک حــراپ پــر طمﻄــراق عصــرگاهي

ميدهد .هنرِ برند شـده هـم بـه همـين صـورت ،کـار

کريستيز 12يا ساتبيز ارائه شود ،به طور ميـانگين نسـبت

ميکند .مثال اگر به دوسـتانتان بگوييـد " ايـن مجسـمه

به حـراپ روز  %20بيشـتر اسـت .فـروش عصـرگاهي

سراميکي را به ﻗيمت پـنج و شـﺶ دهـم ميليـون دالر

ارزش ارر را افزايﺶ ميدهد( .تامپسون)30 :1394 ،

مصرفي مثـﻞ کوکـاکوال 7يـا نـايکي 8بﺤـ
ارزش ميدهد و در عين حال باع

ﺧريدم" ﭼشمانشان از تعجﺐ گرد مـيشـود .امـا اگـر

گالريهاي هنري برند شـده و ترفيـع فـروش آرـار

بگوييد" اين را در ساتبيز 10ﺧريدم" يا " اين را از گالري

هنري اگر کريستيز و ساتبيز ،سالن نمـايﺶ برنـدينگي

گاگوسيان ﺧريدم" يا" اين جديدترين کاري است که از

هستند که بزرگترين سـن را دارد ،گـالري آرـار هنـري

آرار جف کونز 11ﺧريده ام" ،کسي اعتراضي نمي کنـد.

جايي است که برندها متولد ميشوند و رشد ميکننـد.

برندينگ نتيجهي تجربه اي است که يک شرکت بـراي

گالري هاي هنرِ برند شده ،پديدههـايي جالـﺐ هسـتند.

مشـتريان ﺧـود و رسـانههـا در مـدتي طـوالني ايجــاد

فضاي اين گالريها طـوري طراحـي شـده کـه جـوي

ميکند .بازاريابي و ارتباط عمومي هوشمندانه نيز باع

دوستانه براي کساني که فقﻂ آمـده انـد آرـار را تماشـا

بسترسازي و تقويت اين تجربه ميشود .برندينگ موفﻖ

کنند ،نداشته باشد .بازديدکنندگان راحت نيستند .دکـور

باع

ارزش برند مـيشـود .همـان ﭼيـزي کـه باعـ

ﻗسمتي از روانشناسي يک گالري هنر معاصر است .اين

ميشود حاضر باشيد مبلغ بيشـتري بـراي يـک کـاالي

گالريها معموال پنجره ندارند و ديوارهاي اتاقهاي آنها

برند شده نسبت به کااليي عادي و عمـومي ،پرداﺧـت

به رنگ سفيدِ تﺨت هستند .به معماري ايـن گـالريهـا

کنيد .وﻗتي شما به جاي يک نوع نوشابهي گازدار کوال

«مکعﺐ سفيد» ميگويند .هدف از اين مﺤيﻂ تهي ايـن

که مثال يک فروشگاه کوﭼک تهيه ميشـود ،نوشـابهي

است که هنر بودن ﭼيزي که ارائـه شـده ،تاکيـد شـود.

کوکاکوال ميﺧريد .تارير ارزش برند بسيار واضح است.

همچنين اين که گالري ها نﺨبـه گـرا هسـتند .يکـي از

به همين ترتيﺐ ارزش برند روي ﻗيمـت گـذاري آرـار

مثال هاي گالري هـايي کـه بـه صـورت مکعـﺐ سـفيد

هنري تارير ﭼشمگيري دارد( .تامپسون)25 :1394 ،ارـر

طراحي شده اند ،گالري لري گاگوسيان در لندن است؛

يک هنرمند در حال ظهور که در يک گالري به ﻗيمـت

يک تعميرگاه ﺧـودروي بازسـازي شـده .فضـاي ايـن

ﭼهارهزار پوند به فروش ميرسد ممکن است در يـک

گالري به حدي تﺤت تارير معمـاري مـدرن اسـت کـه

گالري برند شده با ﻗيمت دوازده هزار پوند ارائه شـود.

وﻗتي گاگوسيان آن را افتتاح کرد ،منتقدان گفتند کـه او

شايد اين مساله عجيـﺐ باشـد امـا در واﻗـع در اينجـا

با ريسک اﻗتصادي کمي مواجه است ،ﭼون اگر گالري

برندينگ گالري و انتﺨاب و ﻗضاوت او و نه مجموعه-

موفﻖ نبود ،ميتواند آن را تبديﻞ به يـک کلـوش شـبانه

دار يا ﺧريـدار ،باعـ

60

افـزايﺶ ارزش ارـر مـيشـوند.

کند! (تامپسون)44-43 :1394 ،
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بازار هنر و گالريهاي برند شده

آنها را به مجموعه داران ميفروشـند ،آنهـا را بـه آرت

بازار هنر کمترين شفافيت و ﻗاعدهمندي را در ميان

فرها ميبرند ،آرار را بـراي دالالن فعـال در کشـورهاي

فعالي ـتهــاي تجــاري عمــدهي جهــان دارد .هرکس ـي

ديگر ميفرستند و با موزهها همکـاري مـيکننـد .ايـن

ميتواند يک جواز کسﺐ و کار دريافت کرده و تبـديﻞ

گالري هاکليـدداراني هسـتند کـه بـه هنرمنـدان اجـازه

به يک دالل شود .هيچ پيﺶ زمينه ،پيﺶ نياز ،آزمون يـا

دسترسـي بــه مجموعــه داران مهــم را مــيدهنــد .آنهــا

گواهينامه اي الزم نيست .دالالن سوپراستار هنـر بـراي

هنرمندان تثبيـت شـده اي را نماينـدگي مـيکننـد کـه

ورود به اين عرصه نيازي به مدرک تﺤصيلي در رشـته

آرارشان در حراجي ها با ﻗيمتهاي ﺧبرساز به فـروش

تجارت يـا هنـر ندارنـد .البتـه برﺧـي از آنهـا مـدارک

ميرسد .کار با يک گالري برند شده به هنرمنـد اجـازه

دانشگاهي هم دارند .آنها در عوض با سـرمايهي زيـاد،

ميدهد تا با هنرمندان ديگري کـه در ﻗلـه هـرم هنـري

ارتباطات ﺧوب ،داوري ﻗوي براي بازاريابي هنرمندان،

هستند ،رفت و آمد کند .ﻗبﻞ از اين که هنرمندي به اين

اعتماد به نفس باال در مواجهه با مجموعه داران و ترفيع

درجه برسد معموال نمـي توانـد بـا هنرمنـدان رده بـاال

هوشمندانهي برند ﺧود ،وارد بازي ميشـوند .در عـين

رفت و آمد کند .گالريهاي برنـد شـده ،فعاليـتهـاي

حـال آنهــا داراي نــوعي فريبنــدگي هســتند کــه انــواع

بازاريابي مﺨتلفي شامﻞ ارتباطـات عمـومي ،تبليغـات،

مﺨتلفي دارد .ﺧيلي از اوﻗات ،شـانس نقشـي اساسـي

برگزاري نمايشگاه و پرداﺧت وام را مديريت ميکننـد.

دارد اما به هر حال مهمترين پيﺶ نيـاز پـول و سـپس

هدف بيشتر فعاليتهاي بازاريابي رسيدن به فروش سريع

ارتباطات است .حضور بلندمدت در دنياي داللـي آرـار

نيست بلکه تالش اين فعاليتهـا توسـعه برنـد دالل و

هنري براساس نـام هـايي کـه در صـفﺤه اول دفترﭼـه

دسترسي به پوشﺶ ﺧبري گسترده است .بازاريـابي بـا

تلفنتان ﻗرار دارد ،اين که مجموعه داران گـالري هـا ،و

ارتباطات عمومي شروع ميشود:ميهمانيهاي ﺧصوصي

هنرمندان مهم تلفنتان را جواب ميدهند يا نه ،سـنجيده

شام براي معرفي مشتريان به منتقدان هنري و هنرمندان

ميشود .گالري هاي رده پايين تـر پـول کمتـر ،شـماره

و ميهماني هاي کوﭼک ناهار ﻗبﻞ از افتتاح نمايشگاهها.

تلفن هـاي کمتـر ،فريبنـدگي کمتـر و احتمـاال شـانس

اين که کار گالريهاي فروش هنر است ،در اين مراسم

کمتري دارند .يک کارشناس کارکشته هنر به من گفت

به طور ضمني فهميده ميشود اما هيچ وﻗت به روشني

که يک مشﺨصه مهم ديگر هم در کار هست .او گفـت

اعالم نمي شود .هرﭼـه جايگـاه گـالري بـاالتر باشـد،

که موفﻖ ترين و بـا انگيـزه تـرين گـالري دارانـي کـه

گالري کمتر به عنوان يک بنگاه و فضاي تجاري به نظر

ميشناسد از ميان مهاجران يا اﻗليتهاي ﻗومي يا دينـي

ميرسد .فضاي کاري يک گالري سوپراستار برند شده،

بوده اند؛ کساني کـه در جامعـهشـان مقبوليـت زيـادي

به سان يک موزه است و ﻗيمت آرار هيچگاه در جـايي

نداشته اند .براي آنها گالري داري آرار هنري تبديﻞ بـه

نوشته نمي شوند( .تامپسون)48-47 :1394 ،

روشي براي اربات ﺧود به عنـوان کسـاني کـه زيبـايي
شناسي و فن مذاکره بهتري نسبت به مشتريانشـان کـه

نگاهي به عملکرد و سوابق کاري چند گالري هنري

احتماال از طريﻖ تجارت يا حرفه اي ﺧاص ميليـونهـا

برند شده

دالر بــه جي ـﺐ زده انــد ،داشــتند تبــديﻞ شــده اســت.

در هر دوره اي از هنر ،يک يا دو نهادهـاي هنـري

(تامپسون )46 :1394 ،گـالري هـا برنـد شـده در بلنـد

هستند که همه ﭼيز را تعريـف مـيکننـد .نمونـه اوليـه

مدت ،کار هنرمندان تثبيت شده را مديريت کرده ،آرـار

13

کارشناس برند شدهي امروزي ،جوزف هنري دووين
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تکتم فرمانفرمایی و محبوبه پلنگی

است که در سال  1869در هال انگلسـتان متولـد شـد.

ﺧانههاي ييالﻗي دعوت ميکرد و حـداﻗﻞ در دو مـورد

دووين در اوايﻞ ﻗرن بيستم با فروش آرار استادان ﻗديم

براي آنها همسر انتﺨاب نمود! (تامپسـون-48 :1394 ،

به صنعت گران آمريکايي ،بازار را به دست گرفـت .او

)49

جــان دي راکفلــر ،14جــي .پــي مورگــان ،15هنــري

وارث ﻗرن بيست و يکمي دووين ،در حيﻄـه هنـر

کليفريک 16و اندرو ملون 17را هدف گرفت .ايـن افـراد

مدرن و معاصر لري گاگوسيان 21کارگزار ﭼارلز ساﭼي

رروت زيادي داشتند اما پيﺶ زمينهي ﭼنـداني در هنـر

در فروش کوسه ديمن هرسـت اسـت( .منظـور همـان

نداشتند .دووين ﻗيمتهايي باال براي آرار ،طلﺐ ميکرد

کوسه شکم پر است در مﺤلول کلروفرم اسـت کـه بـه

و اين کار ﺧود را به اين شکﻞ توجيه مينمود " :وﻗتـي

عنوان يک ارر هنري ،توسﻂ گاگوسـيان بـه ﻗيمـت 12

پول زيادي براي يک ﭼيزِ بي ﻗيمت باارزش پرداﺧـت

ميليون دالر فروﺧته شد!)او در لس آنجلس متولد شـده

ميکنيد ،آن را ارزان به دست آورده ايد .دوويـن بـدون

و به گونه اي است که انگار همه در دنيـاي هنـر ،او را

درﺧواست پول ،صدها ارر را به ﺧانه مشتريان رروتمند

ميشناسند . . . .او يکي از معدود کارشناساني است که

ﺧود ميفرستاد تا آنها ببيننـد کـه نمـاي آرـار در ﺧانـه

توانسته از ﻗاعده مشهور داللي دنياي هنر به دور باشـد؛

هايشان ﭼه طور ﺧواهد بـود .بسـياري از مشـتريان او

ﻗاعده اي که ميگويد يک کارشناس موفﻖ نبايـد ديـده

بعدا برايﺶ نامه مينوشتند و درﺧواست ميکردنـد کـه

شود تا بتواند زندگي بهتري از هنرمندي که نماينـدگي

نام ارري که در ﺧانه شان آويزان کرده اند به آنها بگويد

ميکند ،داشته باشد( .تامپسـون)52 :1394 ،گاگوسـيان

تا باالﺧره بتوانند آن را بﺨرنـد .دوويـن گـاهي اوﻗـات

بيﺶ از هر گالري دار ديگري فضاي گالري دارد .او دو
22

نقاشيهايي را با ﻗيمتهاي هنگفـت مـيفروﺧـت کـه

گالري در نيويورک ،يکي در بـورلي هيلـز  ،دو تـا در

حتي تﺤت تمليک ﺧودش هم نبودند .او نقاشي مربوط

لندن و يک گالري ديگر در نزديکي ﺧيابان ويا وِنِتـو

23

به سال  1770توماس گينزبرو 18با عنوان "پسر آبـي" را

در رم دارد .سه تا از ايـن گـالريهـا توسـﻂ معمـاران

بــه هنــري و آرابــال هــانتينگتون( 19فعــاالن اﻗتصــادي

مشهوري طراحي شده :گالري واﻗع در ﺧيابان بريتانياي

آمريکايي حـوزه راه آهـن) بـه ﻗيمـت  182000پونـد

لندن توسﻂ کاروسو سنت جان ،24گالري بـورلي هيلـز

فروﺧت .اين نقاشي در آن زمان تﺤـت مالکيـت دوک

توسﻂ ريچارد ماير 25و گالري واﻗـع در مﺤلـه ﭼلسـي

وستمينسـتر 20بــود ،شﺨصـي کــه دوويـن هـيچ وﻗــت

نيويورک توسﻂ ريچارد گلوکمن( .26تامپسـون:1394 ،

مالﻗات نکرده بود .مشکلي نبود .دووين دو ماه پـس از

)54

اين که نقاشي را فروﺧته بود ،براي ﺧريد ارر با او وارد

گاگوسيان در ژانويه  2007کاري کرد که [به همين

مذاکره شد .در بسياري از مواﻗع متوليان شناﺧته شـده،

اندازه] ﻗابﻞ توجه بود .او تمام آرار يک نمايشـگاه تـام

نهادهاي مهمي مثﻞ موزه مترو پوليتن يـا گـالري ملـي

فريدمن 27را حتي بدون يک تماس تلفني فروﺧت .تنها

واشنگتن همراه دووين براي مالﻗات با مشتريان او مي-

کاري که کرد اين بود که تصوير آرـار را در بﺨشـي از

رفتند .آنها همراه او ميرفتند ﭼون دووين ﻗـول مـيداد

وب سايت گالري اش ﻗرار داد که براي مشاهده نياز به

که اگر اجازه دهند مشتريان او آرار موجود در مـوزههـا

يک گذرواژه داشت .گاگوسـيان گـذرواژه را از طريـﻖ

را بﺨرند بعدا آنهـا را بـراي نمـايﺶ بـه مـوزه ﻗـرض

پست الکترونيکي براي مشترياني که انتﺨاب کرده بود،

ﺧواهند داد .دووين مشـتريان ويـژه اش را بـه متوليـان

فرستاد .کﻞ آرار در کمتر از يک روز ،صرفا بـر اسـاس

موزه ها و اشراف معرفي ،آنهـا را بـه مهمـانيهـايي در

تصاوير آنالين فروﺧته شد[ .الزم به توضيح است] آرار
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برندســازي بــراي گــالريهــاي هنــري شــهر تهــران را

فريدمن در حوزه هنر مفهومي هستند .براي مثال ،يکي
از آرــار او يــک جعبــه ادکســدرين (نــوعي ضــد درد

جستجو نمايـد .در ايـن تـالش پژوهشـي ،ﭼـارﭼوب

28

از آن از تﺤقيـﻖ

مشهور)است که از تعدادي جعبهي واﻗعي ادکسدرين

نظري تﺤقيﻖ و مدل مفهـومي منبعـ

ساﺧته شده ،يا ارر ديگري از او که شامﻞ بادکنکهـايي

سايمون ( )2015اﻗتباس شده اسـت؛ سـايمون در ايـن

از جنس پاپيه ماشه 29است که با نخهايي يک لباس زير

تﺤقيﻖ شاﺧصهايي ﭼون ﻗابليت به ﺧاطرسپاري برند،

مردانه را در هوا نگه داشتهاند .ﻗيمتهاي اعـالم شـده[

مﺤبوبيت برند ،ﻗابليت انتقال برند ،ﻗابليت انﻄباق برنـد

در اي ـن فــروش آناليــن] تــا پانصــد هــزار دالر هــم

و ﻗابليــت حفاظــت از برنــد را در شــرکتهاي مــورد

ميرسيدند! (تامپسون)55-54 :1394 ،

نظرمورد مﻄالعه ﻗرار ميدهد و با توجه به فضاي کسﺐ

مدل مفهومي تﺤقيﻖ

و کار مورد مﻄالعه ﺧود ،در هـر مـورد مولفـههـايي را

ﭼنان که در تﺤليﻞ مباني نظري از نظرتان گذشـت،

کشف ميکند .مﺤقﻖ در تﺤقيﻖ حاضر ميکوشد تـا بـا

برند و برندينگ در دنياي کسـﺐ و کـار هـزاره سـوم،

تکيه بر مدل مفهومي اﻗتباس شده از سايمون (،)2015

نسبت به سدههـاي گذشـته ،اهميـت دو ﭼنـدان يافتـه

مولفههاي مرتبﻂ با هـر يـک از مﺨتصـات ﻗابليـت بـه

است .در بﺨﺶ ديگري از مبـاني نظـري هـم بـه ايـن

ﺧاطرسپاري برند ،مﺤبوبيت برند ،ﻗابليت انتقـال برنـد،

موضوع واﻗف شديم که برند يک گالري يا دالل هنري،

ﻗابليت انﻄباق برند و ﻗابليت حفاظت از برند در مـورد

ﭼگونه ارزش يک ارر هنـري را-کـه البتـه هـيچ معيـار

گالريهاي شهر تهران را کشف نمايد و آنها را به لﺤاظ

علمي بـراي ﻗيمـت گـذاري آن وجـو نـدارد-افـزايﺶ

اهميت نسبي به ترتيﺐ اولويت معرفي نمايـد .در ايـن

مــيدهــد .در راســتاي اهميــت برنــدينگ در مــورد

رهگذر ،مدل مفهومي تﺤقيﻖ به شکﻞ شماره  1ترسـيم

گالريهاي هنري و با توجه به ضعف ساﺧتاري اﻗتصاد

ميگردد.

هنر در ايران ،تﺤقيﻖ حاضر بر آن است تا مولفـههـاي

مولفه هاي محبوبيت برند
مولفه هاي قابليت به خاطر
سپاري برند

مولفه هاي برندسازي براي گالري
هاي هنري شهر تهران

مولفه هاي قابليت انتقال برند

مولفه هاي قابليت حفاظت
مولفه هاي قابليت انطباق

از برند

برند

شکﻞ  :1مدل مفهومي تﺤقيﻖ
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ﻗابليت به ﺧاطرسپاري برند :يکي از شرايﻂ الزم

ﺧوشه اي (با توجه به موﻗعيت و پـراکنﺶ جغرافيـايي

براي ايجاد ارزش ويژه برند ،دستيابي به سﻄح باالي

گالريها در سﻄح تهـران) گـزينﺶ مـيشـود .بمنظـور

آگاهي از برند در ذهن مشتريها است .آن دسته از

جمع آوري دادهها ازپرسشنامه استفاده شده است که در

عناصر برند که بتوانند در دستيابي به اين هدف ياريگر

مرحله نﺨست اين تﺤقيﻖ يک پرسشنامه مﺤقﻖ ساﺧته

باشند ،عناصري هستند که به سادگي به ﺧاطر سپرده

با سواالت باز و مشتمﻞ بـر 32سـوال مـيباشـدکه بـه

ميشوند و جلﺐ توجه ميکنند( .اميري)16 :1392 ،

مديران گالريهاي منتﺨﺐ شهر تهران طبﻖ جدول زيـر

ﻗابليت مﺤبوبيت برند :فارغ از ﻗابليت به

(يک نمونه به حجم )10ارائه شده است تا مولفـههـاي

ﺧاطرسپاري و ميزان معناداري يک برند ،اين نکته مهم

برندسازي از منظر آنان شناسايي و گويههاي پرسشنامه

است که آيا مصرف کنندگان عناصر جذاب را به لﺤاظ

دوم براي شناسايي اولويت اين مولفهها تـدوين گـردد.

زيبا شناسي برند ،مورد عالﻗهي ﺧود ميدانند؟ آيا اين

در پرسشنامه باز با سواالت باز روبرو هستيم .در اينجـا

عناصر به لﺤاظ تصويري ،کالمي و ساير موارد مﺤبوب

پاسﺨگو ميتواند بدون مﺤدوديت هر پاسﺨي را كه مد

هستند؟ هر يک از عناصر برند (حتي اگر به صورت

نظرش باشد در مورد آن پرسـﺶ بنويسـد و يـا در آن

مستقيم با مﺤصول مرتبﻂ نباشند) ميتوانند از

زمينه توضيح دهد .در اينگونه سواالت ،اطالعات دﻗيـﻖ

جذابيتهاي ظاهري براي مشتريها برﺧوردار باشند.

تر ،كامﻞ تر و داراي ارزش بيشـتر هسـتند ولـي طبقـه

(اميري)16 :1392 ،

بندي و نتيجه گيري از آنها مشﻜﻞ تر و به تجربه بيشتر

ﻗابليت انتقال برند :به مفهوم ﻗابليت انتقال در رده
مﺤصول ميباشد( .احمدي)31 :1389 ،
ﻗابليت انﻄباق برند :شامﻞ انعﻄاف پذيري و به روز
رساني يک برند ميباشد( .احمدي)31 :1391 ،

نيازمند است.
بافتهها و نتيجه گيري
با توجه به ماهيت و کيفيت پرسشنامه اول مورد
استفاده در تﺤقيﻖ حاضر ،مﺤقﻖ کوشيده است ضمن

ﻗابليت حفاظت ازبرند :مشتمﻞ برمجموعه ﻗوانين

بهره گيري از روشهاي آمار توصيفي براي طبقه بندي و

حقوﻗي حمايت کننده از برند ميباشد( .احمدي،

تلﺨيص يافته ها ،از روشهاي مرسوم در آمار استنباطي

)31 :1391

و نيز در صورت ضرورت ،روشهاي مبتني بر رياضيات
همچون روشهاي تﺤقيﻖ در عمليات ،براي تﺤليﻞ

روش تحقيق

هرﭼه بهتر دادههاي گردآوري شده استفاده نمايد .در

روش تﺤقيﻖ حاضر به لﺤاظ ماهيت اکتشـافي ،بـه

ﺧصوص پردازش دادههاي به دست آمده از پرسشنامه

لﺤــاظ رويکــرد مﺤقــﻖ در تجزي ـه و تﺤليــﻞ دادههــا

دوم ،از آزمون فريدمن جهت اولويت بندي مولفهها از

توصيفي ،به لﺤاظ شـيوه اجـرا پيمايشـي و بـه لﺤـاظ

ديد پاسﺨگويان استفاده شده است.

هدف ،کاربردي ميباشد .در تﺤقيﻖ حاضر شامﻞ جامعه

پاسخ به سوال اول تﺤقيﻖ ،مولفههـاي ﻗابليـت بـه

آماري مديران و صاحبان گالريهاي هنري شهر تهران:

ﺧاطرسپاري برند از ديد مديران گـالريهـا بـه عنـوان

که براي اطالع از نظرات کارشناسي آنان ،در ﺧصوص

گروه ﺧبرگان شناسـايي و بـه ترتيـﺐ اهميـت از نظـر

آنها يک نمونهي غيرتصادفي به حجم  10نفر به عنوان

مﺨاطبان گالريها به ترتيﺐ زير فهرست گرديد:

گروه ﺧبرگان ،مورد مﻄالعه ﻗرار گرفتـه اسـت در نظـر

-1ﺧاطره انگيز بودن

گرفته شده است .نمونه مورد مﻄالعه به روش تصـادفي

-2کوتاه بودن (اﺧتصار)
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شناسایی مولفههای برندسازی در گالریهای هنری شهر تهران

-3آهنگين بودن

پاسخ به سوال سوم تﺤقيـﻖ ،مولفـه هـاي ﻗابليـت

-4برﺧورداري از معناي فاﺧر

انتقال برند در برندسازي براي گالريهاي هنـري شـهر

اولويت بندي به روش آزمون فريـدمن بـه شـرح ذيـﻞ

تهران کدامند؟عدم پاسـﺨگويي مـديران گـالريهـا بـه

ميباشد:

عنوان گروه ﺧبرگان به برﺧي سواالت مﻄرح شـده در

عناير موثر بر به خاطرسپاري يک يا ترکيبي
از چند واژه به عنوان برند يک گالري

بعد ﻗابليت انتقال برند ،عمال مﺤقﻖ را بـراي شناسـايي
ميانگين رتبه

مولفه هاي ﻗابليت انتقال برند گـالريهـا بـا بـن بسـت
روبرو کرده است .در عين حال با توجه به پاسـخهـاي

آهنگين بودن

3/263

برﺧورداري از معناي فاﺧر

3/351

ﺧاطره انگيزبودن

1/961

ميرسد اکثر آنها اساسا به جهت ماهيت ﺧاص فعاليت

کوتاه بودن (اﺧتصار)

2/357

گالريها ،براي برند يک گالري ،ﻗابليت انتقـال برنـد را

نتايج تﺤقيﻖ در اين بﺨﺶ تا حد زيادي با يافتههاي
تﺤقيﻖ سايمون ( ،)2015بومگارت و اوريلـي (،)2014
س ـينکلر ( )2013و زنــدوکيلي ( )1391کــه هــر ي ـک
عناصري را به عنوان مولفههـاي مـورر بـر ﻗابليـت بـه
ﺧاطرسپاري برند مﻄرح کردهاند ،هم راستا ميباشد.
پاسخ به سوال دوم تﺤقيﻖ ،مولفـههـاي مﺤبوبيـت
برند از ديد مديران گالريها به عنـوان گـروه ﺧبرگـان
شناسايي و به ترتيﺐ اهميت از نظر مﺨاطبان گالريهـا
به ترتيﺐ زير فهرست گرديد:

اﺧذ شـده از گـروه ﺧبرگـان در ايـن بﺨـﺶ ،بـه نظـر

ﻗائﻞ نبوده اند .با توجه به آنچه گفته شد ،هيچ گويه اي
در پرسشنامه ارائـه شـده بـه مﺨاطبـان گـالري هـا ،در
ﺧصوص مولفههاي ﻗابليـت انتقـال برنـد طـرح نشـده
است.
پاسخ به سوال چهارم تحقيق ،مولفه هـاي ﻗابليـت
انﻄباق برند از ديد مديران گالريهـا بـه عنـوان گـروه
ﺧبرگان شناسايي و به ترتيﺐ اهميت از نظر مﺨاطبـان
گالريها به ترتيﺐ زير فهرست گرديد:
-1به روزرساني مداوم وبسايت
-2تقويت رابﻄه با رسانهها

-1نمايشگاهها و رويدادهاي هنري

-3تالش براي بهبود مﺤتواي وبسايت

-2حسن سابقه گالري

-4به روزرساني پيامهاي تبليغاتي

-3حسن شهرت مديرگالري

اولويتبندي به روش آزمون فريدمن به شرح ذيﻞ ميباشد:

-4جلﺐ رضايت هنرمندان
-5ارتباط مورر با رسانهها

مولفه موثر در انطباق برند

-6جلﺐ اعتماد مجموعهداران
رتبهبندي به روش آزمون فريدمن به شرح زير ميباشد:

ميانگين رتبه (اولويت)

به روز رساني مداوم وبسايت

1/215

تالش براي بهبود مﺤتواي وبسايت

2/912

تقويت رابﻄه با رسانه ها

1/853

به روز رساني پيامهاي تبليغاتي

3/002

مولفه موثر در محبوبيت برند

ميانگين رتبه (اولويت)

حسن سابقه گالري

1/814

حسن شهرت مدير گالري

2/659

نمايشگاهها و رويدادهاي هنري

1/206

جلﺐ اعتماد مجموعه داران

4/269

جلﺐ رضايت هنرمندان

3/216

ﺧبرگان شناسايي و به ترتيﺐ اهميت از نظر مﺨاطبـان

ارتباط مورر با رسانه ها

3/546

گالريها به ترتيﺐ زير فهرست گرديد:

پاسخ به سوال پنجم تحقيفق ،مولفـههـاي ﻗابليـت
حفاظت از برند از ديد مديران گالريها به عنوان گروه
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-1نظارت دسـتگاههاي مسـوول بـر اجـراي ﻗـوانين
مرتبﻂ با حفاظت از برند

بر اين باورند که برند گالري آنها واجد درجاتي
ازﺧصيصــهي ﺧــاطره انگي ـز بــودن اســت ،در

-2به روزرساني ﻗوانين مرتبﻂ با حفاظت از برند

جستجوي راهکارهايي براي برجسته کـردن آن

-3حمايت معنوي اداره ربت شرکتها و عالئم تجاري

در پيامهاي رسانهاي گالري ﺧود باشند.
 -2عﻄف به اينکه مولفه کوتاه بودن (اﺧتصـار) در

از برند گالريهاي هنري
-4حمايت حقوﻗي وزارت ارشاد از گالريهاي هنري

جايگاه دوم فهرست مولفههاي به ﺧاطرسـپاري

اولويتبندي به روش آزمون فريـدمن بـه شـرح ذيـﻞ

برند ﻗرار گرفته است ،به مـديران گـالريهـاي

ميباشد:

شهر تهران پيشنهاد ميگردد برند گالري ﺧود را
از اين حي

مورد بررسي ﻗرار دهند و حتي بـه

مولفه موثر در قابليت حفاظت از برند

ميانگين رتبه

شيوههايي براي اﺧتصار برنـد گـالري (اگـر در

گالريها

(اولويت)

حال حاضر به حد مﻄلوب ،کوتاه نيست) بدون

به روزرساني ﻗوانين مرتبﻂ با حفاظت از برند

2/003

نظارت دستگاههاي مسوول بر اجراي ﻗوانين
مرتبﻂ با حفاظت از برند
حمايت حقوﻗي وزارت ارشاد از گالريهاي
هنري
حمايت معنوي اداره ربت شرکتها و عالئم
تجاري از برند گالريهاي هنري

1/124

لﻄمه به تصوير برند ،بيانديشند.
 -3با توجه به اينکه مولفه آهنگين بودن در جايگاه
سوم فهرست مولفههاي بـه ﺧاطرسـپاري برنـد

3/345
2/854

ﻗرار گرفته است ،به مديران گـالريهـاي شـهر
تهران پيشنهاد ميگردد در برندسازيهـاي آتـي
ﺧود و ازجمله در ﺧصوص نامگذاري گـالري-
هاي جديدي که ﻗصد راه انـدازي آن را دارنـد

پيشنهادهايي براي مديران گالريهاي هنري شهر تهران
الف)از آنجا که در پاسخ به سوال اول تﺤقيـﻖ ،مولفـه-
هاي ﻗابليت به ﺧاطرسپاري برند از منظـر مـديران
گالريها و ترتيـﺐ اهميـت آنهـا از نظـر مﺨاطبـان

يا نام گذاري نمايشگاههايي که درگـالري آنهـا
برپا ميشود ،ويژگي آهنگين بودن نام را در نظر
داشته باشند.
-4با عنايت به اينکه مولفه برﺧـورداري از معنـاي

گالريها شناسايي شدند ،پيشنهادهاي زيـر را مـي-

فاﺧر در جايگاه ﭼهارم فهرست مولفههـاي بـه

توان براي مديران گالريهـاي هنـري شـهر تهـران

ﺧاطرسپاري برند ﻗرار گرفته است ،بـه مـديران

مﻄرح نمود:

گالريهاي شهر تهران پيشنهاد ميگردد با توجه

-1با توجه به اينکه مولفه ﺧـاطره انگيـز بـودن در

به ژرفاي معنايي برند گالري ﺧود ،اين ويژگـي

صدر فهرست مولفههاي به ﺧاطرسـپاري برنـد

را در پيامهاي تبليغـاتي گـالري ﺧـود تـا حـد

ﻗرار گرفته است ،به مديران گـالريهـاي شـهر

امکان برجسته ساﺧته و اشاعه دهند.

تهران پيشنهاد ميگـردد برنـد گـالري ﺧـود را

ب)از آنجا که در پاسخ به سوال دوم تﺤقيﻖ ،مولفههاي

ﺧاطرهانگيز بودن براي مﺨاطبان مـورد

مﺤبوبيت برند از منظر مديران گالريهـا و ترتيـﺐ

بررسي ﻗرار دهند و حتي اگـر برنـد گـالري را

اهميت آنها از نظر مﺨاطبـان گـالريهـا شناسـايي

واجد اين ويژگي ندانستند ،نسـبت بـه تجديـد

شدند ،پيشنهادهاي زير را مـيتـوان بـراي مـديران

نظر در مورد آن اﻗدام کنند .در عين حـال اگـر

گالريهاي هنري شهر تهران مﻄرح نمود:

ازحي
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-1با توجه بـه ايـنکـه نمايشـگاهها و رويـدادهاي

 -5با عنايت به اينکه ارتباط مورر بـا رسـانههـا در

هنري در صدر فهرست مولفـههـاي مﺤبوبيـت

جايگاه پنجم مولفههـاي مﺤبوبيـت برنـد ﻗـرار

برند ﻗرار گرفته است ،به مـديران گـالريهـاي

گرفته است ،به مديران گالريهاي شـهر تهـران

شهر تهـران پيشـنهاد مـيگـردد بـراي ارتقـاي

پيشنهاد ميگردد يک طرح اجرايي کارآمد براي

مﺤبوبيت برند ﺧود ،به برگزاري نمايشگاههايي

تعامﻞ با اهالي رسـانه (رسـانههـاي ديـداري و

اﻗدام کنند که بر شهرت برند آنها مـيافزايـد و

شــنيداري ،مکتــوب و  )...پديــد آورده و بــر

در عين حال از برگزاري نمايشگاههـاي هنـري

اجراي دﻗيﻖ آن پافشاري نمايند.

مبتذل و عاري از وجهه هنري صرفنظر کنند.

 -6با عنايت به اينکه جلﺐ اعتمـاد مجموعـهداران

 -2با توجه به ايـنکـه حسـن سـابقهي گـالري در

در جايگاه ششم مولفههاي مﺤبوبيت برند ﻗـرار

جايگاه دوم مولفـههـاي مﺤبوبيـت برنـد ﻗـرار

گرفته است ،به مديران گالريهاي شـهر تهـران

گرفته است ،به مديران گالريهاي شـهر تهـران

پيشنهاد ميگردد از مﻄالعـات تﻄبيقـي در ايـن

پيشنهاد ميگردد طرحهاي تﺤقيقاتي مستقلي را

زمينه حمايت کننـد تـا از تجربـه گـالريهـاي

براي شناسايي عناصر مـورر بـر حسـن سـابقه

معتبر جهاني براي جلـﺐ نظـر مجموعـهداران،

گــالري ســاماندهي کننــد و از نتــايج ﭼنــين

استفاده شده و نقشه راه مـدوني بـراي مـديران

تﺤقيقاتي براي ارتقاي حُسـن شـهرت گـالري

گالريهاي تهران در اين جهت ،طراحي گردد.
پ)از آنجا که در پاسخ به سوال ﭼهارم تﺤقيﻖ ،مولفـه-

ﺧود بهره گيرند.
 -3با توجه به اينکه حسن شهرت مدير گالري در

هاي ﻗابليت انﻄباق برند از منظر مديران گالريها و

جايگاه سوم مولفههـاي مﺤبوبيـت برنـد ﻗـرار

ترتيـﺐ اهميــت آنهـا از نظــر مﺨاطبـان گــالريهــا

گرفته است ،به مديران گالريهاي شـهر تهـران

شناسايي شدند ،پيشنهادهاي زير را ميتـوان بـراي

پيشـــنهاد مـ ـيگـــردد راهبردهـــاي مـــنظم و

مديران گالريهاي هنري شهر تهران مﻄرح نمود:

سيستماتيک براي ارتقاي حسـن شـهرت ﺧـود

-1با توجه به اينکه به روزرساني مـداوم وبسـايت

نزد اهالي هنر در نظر بگيرند و از رفتارهاي غير

در صدر فهرست مولفههاي ﻗرار گرفته است ،بـه

حرفهاي که بر حسن شهرت آنـان تـارير منفـي

مديران گالريهاي شهر تهران پيشنهاد مـيگـردد

ميگذارد ،پرهيز کنند.

براي ارتقاي ﻗابليت انﻄبـاق برنـد گـالري متبـوع

 -4با توجه به اينکه جلﺐ رضـايت هنرمنـدان در

ﺧود ،يک تيم حرفهاي در زمينه طراحي و توسعه

جايگاه ﭼهارم مولفههاي مﺤبوبيـت برنـد ﻗـرار

و به روزرساني وبسايت را به ﺧـدمت بگيرنـد و

گرفته است ،به مديران گالريهاي شـهر تهـران

با تعامﻞ مستمر با آنها ،همواره راهبردهاي نويني

پيشنهاد ميگـردد بـا افـزايﺶ تعامـﻞ ﺧـود بـا

در تازهسازي وبسـايت گـالري بـه مرحلـه اجـرا

هنرمنـدان ،نيازهــاي آنـان را بــه بهتـرين وجــه

درآورند.

شناسايي نموده و با پاسخ مناسﺐ به ﺧواسـته-

 -2با عنايت به اينکه تقويت رابﻄه با رسانههـا در

هاي آنان ،در مسير جلﺐ رضايت هنرمندان گام

جايگاه دوم مولفههاي ﻗابليت انﻄبـاق برنـد ﻗـرار

بردارند.

گرفته است ،به مديران گالريهـاي شـهر تهـران
پيشنهاد ميگردد با تقويت واحد روابـﻂ عمـومي
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گالري ،تعامﻞ هدفمند با رسانهها با هدف معرفي

مديران گالريهاي شهر تهران پيشنهاد ميگردد با

هر ﭼه بهتر برند گالري را وجهه همت ﺧود ﻗرار

تعامﻞ مورر با نهادهـاي ﻗانونگـذاري و بـه ويـژه

دهند.

مجلس شوراي اسالمي ،در به روز رساني سـريع

 -3عﻄف بـه ايـنکـه مولفـه تـالش بـراي بهبـود

ﻗوانين مرتبﻂ با حفاظت از برند نهاد ﻗانونگذاري

مﺤتواي وبسايت در جايگاه سوم فهرست مولفه-

را ياري دهند .نتايج اين همراهي برارتقاي امنيت

هاي ﻗابليت انﻄباق برند ﻗـرار گرفتـه اسـت ،بـه

برند گالري متبوع آنان مورر ﺧواهد بود.

مديران گالريهاي شهر تهران پيشنهاد مـيگـردد

 -3با توجه به اينکـه حمايـت معنـوي اداره ربـت

براي پـايﺶ مـداوم مﺤتـواي سـايت ،يـک تـيم

شرکتها و عالئم تجاري از برند گالريهاي هنري

مﺤتواي سايت تشکيﻞ دهند و به شـکﻞ مسـتمر

در جايگــاه ســوم فهرســت مولفــههــاي ﻗابلي ـت

بر دستاوردهاي اين تيم مﺤتوا ،نظارت نمايند.

حفاظت از برند ﻗـرار گرفتـه اسـت ،بـه مـديران

 -4با عنايت به ايـنکـه بـه روزرسـاني پيـامهـاي

گالريهاي شهر تهران پيشنهاد ميگردد با تشکيﻞ

تبليغاتي در جايگـاه ﭼهـارم مولفـههـاي ﻗابليـت

تشکﻞهاي صنفي ،مﻄالبات ﺧود در اين مـورد را

انﻄباق برند ﻗرار گرفته است ،به مديران گـالري-

پيگيري نمايند.

هاي شهر تهران پيشـنهاد مـيگـردد يـک گـروه

 -4با توجه به اينکه حمايت حقوﻗي وزارت ارشاد

مشاور تبليغاتي حرفهاي را براي توليد پيـامهـاي

از گالري هاي هنري در جايگاه ﭼهـارم فهرسـت

نوين تبليغاتي براي گالري به ﺧدمت بگيرند و با

مولفههاي ﻗابليت حفاظـت از برنـد ﻗـرار گرفتـه

تعامﻞ مورر با اين گروه مشاور ،مﺤتواي پيامهـاي

است ،به مديران گالريهاي شهر تهـران پيشـنهاد

تبليغاتي ﺧود را ارتقا دهند.

ميگردد با تقويت مناسبات بـا معاونـت حقـوﻗي

د) از آنجا که در پاسخ به سوال پنجم تﺤقيـﻖ ،مولفـه-
هاي ﻗابليت حفاظت از برند از منظر مديران گالريها

وزارت ارشــاد ،بــيﺶ از پــيﺶ تﺤــت حمايــت
حقوﻗي اين نهاد ﻗرار گيرند.

و ترتيـﺐ اهميـت آنهـا از نظـر مﺨاطبـان گـالريهــا
شناسايي شدند ،پيشنهادهاي زيـر را مـيتـوان بـراي

منابع و ماخذ

مديران گالريهاي هنري شهر تهران مﻄرح نمود:

احمدي ،س ،)1389( .كسﺐ و كار نـامهـاي تجـاري،

 -1با عنايت به اينکه نظارت دستگاههاي مسـوول

تهران:نشر رسا.

بر اجراي ﻗوانين مـرتبﻂ بـا حفاظـت از برنـد در

اميري ،ب ( ،)1392عناصـر برنـدينگ در دنيـاي هنـر،

صدر فهرست مولفههاي ﻗابليت حفاظت از برنـد

رهيافتي نوين در جامعهشناسي ،شماره  ،43صفﺤات

ﻗرار گرفته است ،بـه مـديران گـالريهـاي شـهر

.22-14

تهران پيشنهاد ميگردد در يک تعامﻞ تنگاتنگ بـا

تامپسون ،د .)1394( .کوسه شکمپر؛ ناﻗابـﻞ 12ميليـون

مسووالن ،آنهـا را نسـبت بـه اجـراي بـي تنـازل

دالر .ترجمه:اشکان زهرائي  .تهران:انتشـارات کتـاب

ﻗوانين مرتبﻂ با حفاظت از برند متقاعد سازند.

رهنما.

 -2با توجه به اينکه به روزرساني ﻗوانين مرتبﻂ بـا

ﺧانمﺤمدي ،م ،)1393( .بررسي نقﺶ تعامﻞ گرافيـک

حفاظت از برند در جايگاه دوم فهرسـت مولفـه-

و بازاريابي ،در برندسازي ،دانشگاه الزهرا :پايـاننامـه

هاي ﻗابليت حفاظت از برند ﻗرار گرفته است ،به

کارشناسي ارشد.
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