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 چکیده 

 

 در گوناگون درابعاد را دارویی مختلف اقالم که است آن گرافيك ساختار و دارو یفيزیک طراحی شامل دارویی بندی بسته طراحی

 طراحی نيازمند به که است کودکان داروهای به مختص در جهان شده ساخته داروهای از وسيعی سير سو، دیگر از.گيرد برمی

 رای ميل، یك درایجاد مهمی بسيار نقش ميتواند بسته بندی که از آنجا .دارد کودکانه روحی نيازهای به با توجه وخالقانه دقيق

 داروی بندی بسته ساختار حيطه در بيشتر وشناخت پژوهش،آشنایی این از کند هدف بازی کودک در جدید خواسته یا مصرف

پرسش پاسخ  این به پژوهش این ایران است . در کودکان دارویی های بسته طراحی وتحليل تجزیه نيز و جهان سطح در کودک

 تحليلی  -توصيفی . روش تحقيق   است نمایان بصری های ویژگی چه کودکان داروی بندی بسته ساختار که درطراحی می دهد

 یك با کودک هنگامیبدست آمده به این امر اشاره دارد  نتایج .کتابخانه ای و ميدانی می باشد و شيوه گردآوری اطالعات بصورت

 نينهمچ باشد داشته وجود خالقيت آن طراحی در هم دارد که آن نگهداری و مصرف به تمایل و ميکند برقرار ارتباط محصول

 سليقه و روحيات با بيشتر ارتباط نوع و از جمله عناصر و ویژگی های بصری تاثير گذار در  تعامل .گردد آن چاشنی روز تکنولوژی

 از دارو مصرف از پس نشاط و اطمينان حس ایجاد ، تعامل قابل های بسته طریق از وبازی سرگرمی و تخيل قوه پرورش ، کودکانه

 ساليان در قبل دارویی های فراورده به نسبت تر دلپذیر های طعم ایجاد و دارو (مسکات) درشخصيت موجود های انرژی طریق

 خود که ودرخشان شاد و گرم های رنگ همچنين و کودکانه و جذاب های نگاری حروف و کلمات طریق از بيشتر ارتباط ، گذشته

 برای والدین بيشتر خيال راحتی و کودک توسط دارو مصرف و دارویی محصول با بسته ميان بيشتر ارتباط ایجاد برای است عاملی

 است .  کودکان در دارویی ترسهای رفتن ميان از

 

 بسته بندی ، طراحی گرافيك ، داروهای کودکان واژگان کلیدی: 

 

 یطراح یکيساختارگراف ليتحل»: اننگارنده اول با عنو رىیرشته ارتباط تصو سی ارشدنامه کارشنا انیمقاله مستخرج از پا نی*ا 

 دهيبه انجام رس سوره نگارنده دوم، در دانشگاه  ىیکه به راهنما «1396 تا 1390 ازسال رانیکودکان درا یداروها یبند بسته

 .است
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 مقدمه

 بيازماید، نيازموده ها را تمامی که ميرود پيش سمتی به بسته بندی صنعت تنوع، به نياز و محصوالت افزون روز گسترش با امروزه

 ميتوان بدین ترتيب .ایفا کند خوبی به را محصول بيشتر فروش به کمك در خود نقش و کند عرضه مخاطب به را نتيجه بهترین

 خالقيت آن طراحی در هم دارد که آن نگهداری و مصرف به تمایل و ميکند برقرار ارتباط محصول یك با کودک هنگامی گفت

 .گردد آن چاشنی روز تکنولوژی هم باشد داشته وجود

 به ضروری ودارویی، عنصری بهداشتی کاالهای ویژه به مختلف کاالهای حفاظت و بهره گيری برای بندی بسته که هاست قرن

 در توزیع و ذخيره سازی و انتقال، نقل هنگام در ها آن برای که هدفی براساس بندی بسته عناصر یکایك عالوه به .ميرود شمار

 .ببخشد کاال به برتر و فنی تر است نمایی قادر بندی بسته تردید بی گرفته اند، قرار دقيق مطالعه مورد ميشود، گرفته نظر

 اینگونه ميکند ایفا فروش محصول ميزان در خاصی اهميت رنگ، و شکل زیرا ميشود، طراحی دقت با نيز ای بسته هر همچنين

 می مصرف کننده و توليدکننده بين وسيله ارتباطی راحت ترین محصول، بروی شده چاپ اطالعات با همراه رویت قابل های نمونه

 باشند

 یدارو یبسته بند یطراح در لذا دهند یم یادیز تياهم یبند بسته یظاهر یها یژگیو به کنندگان مصرف اغلب که آنجا از

 به توجه با زين کودک ونشاط یسرگرم وجنبه یروح تیتقو ، کودک مخاطبان بودن طبع مورد و ییبایز بر عالوه است ازين کودکان

 . رديگ قرار عرصه نیا ژه طراحانیو وتوجه تياهم مورد نيوهمچن گشته ،فراهم نظر مورد ومحصول بسته ارائه نوع

 ییمواد دارو یبند بسته به توجه ضرورت ، کودکان یدارو یبند بسته یچگونگ یبررس پژوهش نیا یاصل ،هدف راستا نیا در

 یبند بسته یدر طراح هیپا ،اصولییدارو یبند بسته استفاده مورد الیمتر و ابعاد در ،تنوع دارو یبند بسته بر مؤثر عوامل کودک،

 . بود خواهد … و کودکان یبرا دارو یکاربرد یبند بسته و ییدارو

 کودک نيازهای ترین اساسی از یکی نقاهت دوره شدن سپری و دارو مصرف با مناسب برخورد که آنجاست از پژوهش این اهميت

و  دارو، زیبا از استفاده سهولت و اطالع رسانی برجنبه عالوه ميبایست کودکان داروهای .اوست سالمت به دستيابی برای بيمار

 باشند .  نيز پسند مخاطب

 

 پرسش پژوهش

 ایرانی استفاده شده است ؟ کودکان داروی بندی بسته ساختار درطراحی بصری های عناصر و ویژگی چه

 

 پیشینه پژوهش 

 ( 1394در سال) پور یمیکر زهرا یسندگینو به "ران یا یبند بسته یطراح یشناس بيآس "عنوان  تحت یا نامه انیپا

رفته است . این یپذ انجام یمرکز تهران واحد یاسالم آزاد دانشگاه هنر دانشکده در یاری اهلل یمجتب ییراهنما به

 ،یحجم ساختار ك،يگراف یطراح در موجود مشکالت و مسائل ، کاال یبند بسته و ینگهدار تياهم یپژوهش بررس

 ذکر یها نهيزم در شده یبند طبقه ییها حل راه و داشته اشاره رانیدر ا یبند بسته یطراح یابیبازار و عیتوز ی نحوه

 است . شده ارائه شده،

 



 

 

 دانش اشتغال یمل شیهما ، رانیدرا ییدارو اهانيگ یبند بسته و یفرآور ی( چالشها1390روان،فاطمه ) یقيعق 

 ، محصول تيفيک:دارد اشاره عمده جنبه سه به یکل نگاه كیدر مقاله نیا . یعيطب منابع و یکشاورز بخش آموختگان

 برنامه و یبند بسته صنعت یفرآور مشکالت تا است شده تالش مقاله نیا در . قيدق یابیبازار و مناسب یبند بسته

 مورد باشد ییدارو یاهيگ صادرات و توسعه آورنده بوجود عامل و آنها مشکالت کننده برطرف توانديم که ییها یزیر

 .رديگ قرار ومطالعه یبررس

 

 و علوم یمل شیهما ،ییدارو اهيگ صادرات و یابیدربازار یبند بسته تياهم (1393) نيحس قلعه، سه یمیکر 

 ییايجغراف و یمياقل طیشرا به توجه با تا است تالش در سندهی،نو مقاله نیا در. ییغذا عیصنا در نینو یهایفناور

 از اهانيگ نیا یبند بسته و یابیبازار تياهم به یاهيگ یداروها یوفراوان یسنت ع طبيوس گاهیجا و رانیا در یستگاهیز

 . بپردازد مطالعه به یاقتصاد کالن وابعاد اشتغال نيتام در یاقتصاد بزرگ توسعه منبع و ییدرآمدزا جهت

 

 به  یسنده با اشاراتین مقاله نویدر ادر عرضه کاال ،مجله فرهنگ وتعاون .   ی( نقش بسته بند1377اسد) ی،علیگيب

 یمین ،قديت پائيفي، کیه بسته بندياول مواد ی،گرانیدکنندگان از عملکرد بسته بنديتول یناآشنائ :چون  یعوامل متعدد

ت يفيبا ک یمتوقف ماندن صنعت بسته بند چاپ ، تالش داشته به مشکالت مهم و شاخص در عرصه یبودن دستگاهها

 ران پرداخته استیدر ا

 

 
 یبند بسته

 حفظ مرحله مصرف تا ديتول و برداشت از پس مرحله از را خود یمحتو یکاال سالمت که یمحافظ از است عبارت یبند بسته

 نموده مصرف حفظ تا ديتول فاصله در را خود مظروف یکاال سالمت که است یستميس ای محافظ ظروف، هيته یمعن به بسته .کند

 مشخص را کاال چهره و است محصول تيشخص یبند دارد . بسته نگه مصون ارتعاش و فشار لرزش، صدمات، ضربات، از را آن و

 که است داریخر به کننده ديتول اميپ یبند بسته قتيدرحق .کنديم ییرا شناسا محصول ،یبند بسته قیطر از داریخر رایز کند،يم

  ( 1381ی ، ابريض یرنظاميم(کند يم یاطالع رسان و کرده ارتباط برقرار آنها نيب

 یريبکارگ یبرا زاتيو تجه ها روش مواد، از استفاده و توسعه با رابطه در که یعلم ای هنر كی عنوان به است مکمل یبند بسته

 که گفت توانيم یبسته بند فیتعر ا دری شود، فیتعر مختلف مراحل برابر در محصول از محافظت منظور به ظرف كی در محصول

 مورد در الزم اطالعات آن لهيوس به و شوديم عرضه بازار به فروش یبرا آن در محصول که یا بسته ای ظرف هرگونه از است عبارت

 ( 1378پور،  یليشوند . )اسماعيم منتقل مصرف کنندگان به محصول
 

 

 ییدارو یبند بسته

 و ساده امکان حد تا دیبا یبند بسته فروش آن .  تیدرنها و کردن انبار یبرا مواد یساز آماده وعلم هنر از عبارتند یبند بسته

 بسته ندیکه فرآ نیا به تیعنا با .باشد دارا زين را تيجذاب و یحفاظت تيخاص یعنی یبند بسته هياول هدف نکهیا ضمن باشد، ارزان

 تيقابل نرمش، از  عبارتند که باشد داشته دیبا زين یگرید خواص نیبنابرا شود، یمختلف انجام م یها نيماش توسط مواد یبند



 

 

 فن ای و خالء ای باد کمك به یریپذ شکل درحرارت، شدن دوخته تيقابل لفاف یها نيدرماش استفاده تيقابل چاپ، رشیپذ

 .یحرارت یهایآور

 از موارد مهمی که در بسته بندی دارویی مورد استفاده قرار می گيرد ميتوان به موارد زیر توجه کرد :

 ها برچسب ها جعبه مقوا( یکاغذ محصوالت و کاغذ(. 

 سلوفان ، یسلولز محصوالت 

 ،تحت سوزن، ظروف ، سفت یقوط انعطاف، قابل یها لوله مفرغ، نزن، زنگ فوالد وم،ينيآلوم ل،یفو ،یحلب ورقه فلزات 

 . فشار

 كيسرام انواع. 

 شهيش 

 رنیاستا یپل جنس از یمريپل ظروف پلونگرها ، كيوالست كيپالست. 

 

 

 ییدارو یبند بسته یها کارکرد

 یبند بسته تيکم و درجه تي. ماه دارد جامعه تکامل با یتنگاتنگط ارتبا که است یتيفعال ست،ين دیجد دهیپد كی یبند بسته

 یبند باشد .  بستهيم جامعه آن یفنآور و مواد منابع، ،یفرهنگ یالگوها ازها،ين بازتاب جامعه كی رشد از مرحله هر در

شوند که این موارد يم مربوط یابیبازار به که ییآنها تا گرفته دارد یفن تيماه که ییکارکردها از دارد، یمتنوع اريبس یکارکردها

 با هم مرتبط و دارای تبادل است .

 

 یابیبازار یکارکردها                     یفن یکارکردها

 

 ارتقاء /تبادل اطالعات  / یريگ اندازه / یريدربرگ

ش ینما / یره سازيذخ /محافظت   فروش /

 زهيجاد انگیا / یرسانی آگاه / یزیدورر / ینگهدار

  

 

 

 دارو یبند بسته ساختار در كیگراف یطراح نقش

 

 محصول محافظت حمل و برای تنها بندی بسته گذشته در .دارد چندمنظوره عملکردی بندی بسته گذشته دوران برخالف امروزه

 نخپيچ و کاغذ در پيچيدن بندی مانند بسته سنتی های روش از ميتوان مثال عنوان به .ميرفت کار به شدن شکسته یا خرابی از

 است . بسته بندی در زیباشناختانه ویژگيهای وجود بسته بندی، توسط تمایز ایجاد شيوههای از یکی  .برد نام کردن

 یبند طبقه یکنون مدرن یايدن در یبند بسته نقش مورد در دارد  .  برعهده یمهم و متنوع ینقشها امروز یايدن در یبند بسته

 در یبسته بند عملکرد و نقش ایو   از کاربرد   .اند بوده جامع و کامل خود نوبه به كی هر که است گرفته صورت یگوناگون یها

 امروز به موارد زیر می توان اشاره نمود : یايدن

 کاال مارک و نام یمعرف. 



 

 

 گرید اتيخصوص ای یکيگراف یجلوه ها توسط( یمشتر در دیخر زةيانگ جادیا(. 

 استفاده یچگونگ ییراهنما و کننده مصرف با ميمستق ارتبال یبرقرار. 

 باشد محصول تيفيک انگريب که خاص جنس ای و شکل رنگ ها، از استفاده با ميرمستقيغ ارتباط یبرقرار. 

 مصرف بار كی بالشتك شکل به شامپو یبند بسته مثال عنوان به( دیجد یبازارها جادیا(. 

 هم و یمشتر یبرا هم که یدستخوردگ مشاهدة امکان ساده، شدن بسته و باز مانند استفاده سهولت یمعرف 

 .است ديمف فروشندگان یبرا

 پخش و عیتوز و کردن انبار و هم یرو کاال دنيچ به طمربو لئمسا گرفتن نظر در. 

 و نام یك تحت شامپو چند توليد صورت در مثال عنوان به( محصول نوع چند برای یکسان مارک یا و نام یمعرف 

 .)بندی بسته نوع یك با

 

 اساسی یك الزام به توليد اصول سایر کنار در زیباشناختی اصول رعایت جدید، هزاره به ورود و بيستم قرن آخر دهه از گذر با

 در را گسترده ای و سرمایه گذاری های بخشيد ارتقاء کاالها توليد فرایند در را بسته بندی ،جایگاه اساسی الزام این .گشت مبدل

 صنایع ویژه به خاص صنعت یك در شرکتهای رقيب تعداد افزایش ميان این در .داشت به دنبال بسته بندی مدیریت حوزه

 در کيفيتی نظر از خاصی همگرایی که حالتی در ها -داروخانه قفسه حفظ و تصاحب برای آنها تقالی البته و دارویی محصوالت

 و )نجفی  کرد چندان دو را زیباشناختی بعد از خصوصاً متمایزسازی محصوالت ضرورت نيز ميشد، دیده شرکتها محصوالت ميان

 (1397علوی،

 شکلی، طراحی های جذاب، رنگی ترکيب همچون ابعادی به واسطه و محصول به بخشی زیبایی قدرت تناسب به بسته بندی

 از شرکتها کاالی تمایز و آنها وفادارسازی مشتریان، جذب برای مفيدی ابزار به متمایز نگاری حروف و زیبا گرافيکی نگاری تصویر

 (1387. ) علوی، است شده تبدیل رقبا سایر

 .دارد دیگر به فرد منحصر و خاص نقش چندین بندی بسته کاال، محافظت و نگهداری در بندی بسته نقش بر عالوه دیگر سوی از

 بندی بسته کلی طور به اما .اشاره کرد خاص قالب و شکل بدون محصوالت مشخص شکل یك ایجاد به ميتوان نقشها این جمله از

 .کند عمل نقص بدون و کامل صورت به زیر مورد سه در باید
 

 ) تاثير در انتخاب ( .باشد داشته تاثير مشتری توسط محصول انتخاب در .1

 ) نشانه و سمبل ( .باشد داشته مستتر خود در را محصول کارآیی و دهد ارزش و بها کننده مصرف به .2

 ایجاد ميل خرید ( ( کند تشدید مشتری در را محصول خرید به ميل و کنجکاوی .3

 

 

   

 بندی بسته در رنگ روانشناسی



 

 

 ميتواند ابزار این .نمود محقق موثری طور به را بازاریابی اهداف آن طریق از ميتوان که هستند قدرتمندی استراتژیك ابزار رنگها

 (1997 سيمونسون، و شوند . )اشميت فرد در خاصی روانشناختی واکنشهای برانگيزننده

 از قسمتی رنگ بعنوان از ميتوان جدید محصول یك ابتدای در .کند ایفا را مهمی نقش تواند می محصول یك بندی بسته در رنگ

 محصول آن بندی بسته توليد ملزومات در تکرارپذیر و روتين بصورت رنگ زمان گذشت از پس .کرد استفاده محصول یك هویت

 محصول، بندی بسته رنگ دیدن با که بالفاصله صورتی به شده، شناخته کننده مصرف توسط وسيله بدین رنگ .ميشود استفاده

 از محصول یك یا مارک یك کردن متمایز و جهت شناساندن رنگ استفاده بارز های مثال از یکی .آورد می بخاطر را محصول

 است . بازار در محصول آن مشابه دیگر محصوالت

 یك (  رنگ،1383سورکا،( دهند نشان را مخاطب هدف احساس و بندی بسته طراحی شخصيت که شوند انتخاب چنان باید رنگها

 (1383ولز،( ميکند صحبت نمادین معانی و ها حالت درباره که است شناختی روان زبان

 با رنگ .است بيننده در حسی واکنش نوعی برانگيزاننده رنگ .است خرید گيری تصميم در انگيزشی عوامل مهمترین از یکی رنگ

 برای آن از استفاده دانيم می مرتبط عواطف و احساسات با را رنگ که این گواه .است مرتبط اشياء و مکانها احساسات، حاالت،

 .است سفيد رو که این یا و شد کبود عصبانيت از یا شد سرخ خجالت از فالنی گویيم می ما .است خاص حاالت احساسی توصيف

 نوارهایی عموماً، .هستند حرکت و اندازه وزن، دارای ها رنگ .است رنگها از استفاده با حاالت و احساسات بيان نشان دهنده این ها

 است حرکت دارای که رسد می نظر به زردرنگ دایره یك .رسند می به نظر بزرگتر رنگ تيره اندازه هم نوارهای از روشن رنگ به

 .ميکند القا ذهن به را داخل سمت به حرکت رنگ آبی دایره یك که حالی در درخشش است، و تابش دارای خارج سمت به یا و
 

 بندی بسته و محصول در آن تاثیر و نمادها

 اشياء، کنند . رنگها، می خودنمایی غيره و شکل عدد، رنگ، صورت به و دارد وجود فرهنگ هر در که هستند هایی نشانه  نمادها

  .باشند داشته نمادی معانی توانند می بو حتی و اعداد

 ،فرم عکس ، تصویرسازی طریق از ها وسمبل تصویری معادلهای کردن پيدا ایده، بيان برای تصویری معادلهای خلق و کردن پيدا

 تازگی. باشد نيز وتازه جذاب بایستی ، باشد گرفته درنظر را مخاطب درک وميزان باشد معنی مبين باید اینکه بر عالوه ورنگ

 (1389،  هستند . )مثقالی ضروری دوامر تصویری وجذابيت

 

 جعبه وحجم هندسه

 از هر بيننده که بصری تأثيرات غالب گویيم، می حجم درآید بعدی سه حالت به خارج بعدی دو حالت از که که فرمی هر به

 که حجمی موجود است . هر حجم های توسط محيط از ابتدایی شناخت که مفهوم بدین است حجم از تاثير گيرد، می خود اطراف

 بسته هر که آنجایی از .بگذارد بيننده در خاص تاثيری تواند می باشد کامل فرم لحاظ از و خوب شناسانه زیبایی خواص دارای

 یك بعنوان خود ای بسته هر که گرفت نتيجه ميتوان شده، داده توضيحات به توجه با و است بعدی سه حجم یك خود بندی

 بسته هر .دهد انجام را بندی بسته رسالت از زیادی بخش تواند می هندسی خاص های فرم بودن دارا وسيله به بعدی سه حجم

 موارد لحاظ از درنهایت و نکند، ایجاد مشکل نقل و حمل در کند، حفظ را کاال باشد صرفه به مقرون اقتصادی لحاظ از باید بندی

 .باشد تبليغات ( کامل و مارک یك به بخشيدن ثبات مشتری، جذب زیبایی،(گرافيکی 

 بر تاکيد با م ( 1994)  سوفگيت پژوهشی در.است  گرفته صورت مختلفی پژوهشهای بندی، بسته شکل طراحی اثرات با ارتباط در

 وجود بيشتری احتمال کاال، بسته بندی برای متمایز طرح یك وجود صورت در است معتقد بسته بندی، شکلی طراحی اهميت



 

 

 بر را آن خود، خرید فرایند در کننده مصرف و آمده چشم به بسته بندی ها سایر ميان در خاص بسته بندی آن که داشت خواهد

  متمایز طراحی معتقدند نيز م(  2000همکاران ) و گاربر ( و م1997) روبن و اسچورمن .بداند مرجح دیگر بسته بندی های سایر

 .نماید جلب بسته به را نظر مشتری ميتواند بسته بندی شکل

 فروش کاال، ایجاد شناساندن قبيل از دارد وجود ملزوماتی شوند، مربوط می گرافيست و طراح به که بندی بسته امر از بخشی در

 رنگ از استفاده از عبارتند که دارد مصالحی طراح اهداف این به رسيدن برای .مسائل دیگر و جعبه کاربردی و زیبایی توسط بيشتر

 فرم نهایتا و جعبه روی خاص بافتهای حتی و ها فرم و طرحها ایجاد جعبه، روی در الزم جایگذاری عناصر و آرایی صفحه مناسب،

کند  عمل بصری عامل موثرترین عنوان به تواند می مصالح این عنصر مهمترین عنوان به جعبه هندسی فرم .خود جعبه حجمی و

 وظایف تمامی )و لی آوت رنگ کمك به( بصری جذابيت ایجاد با و بوده محصول ذاتی مشخصات بيانگر بتواند که شرایطی تحت

 .دهد انجام خوبی به را موفق بندی بسته یك

 

 

 

 طراحی بسته بندی داروی کودکان در رفتار مصرف کنندهعوامل  تاثير گذار 

 کودکان با بصری ارتباط مهارت 

 کودک روانشناسی دیدگاه از رنگها برخی شناسی رمز 

 کودکان دارویی محصوالت بندی بسته در خالق های جنبه گيری کار به 

 کودکان دارویی محصوالت بندی بسته طراحی در بازی نقش 

 کودکان دارویی محصوالت بندی بسته طراحی در آشنا های شخصيت 

 کودکان دارویی محصوالت بندی بسته در سازی تصویر نقش 

 کاراکتر یا مسکات 

 کودکان دارویی محصوالت بندی بسته در تبليغاتی عکاسی 

 کودکان دارویی محصوالت بندی بسته در رنگ 

 



 

 

 

 کودکان دارویی محصوالت بندی بسته طراحی در وعوامل اصول

 کارگيری ابعاد ( به1995)استوآرت ،  شود. گرفته نظر در محافظتی و اطالعاتی ترغيبی، جنبه سه بسته بندی برای اگر

 بعد که هستند مختلفی آورد . عوامل شمار به بسته بندی ترغيبی جنبه زمره در ميتوان بيشتر را بسته بندی در زیباشناسانه

 منظر از )خصوصاً  اندازه نگاری، حروف رنگی، ترکيب شکلی، طراحی تصویرنگاری، شکل می دهند . را بسته بندی زیباشناختی

 حد در چه و کم حد در چه همواره و ميشوند مربوط بندی بسته زیبایی به نحوی به که هستند مهمی عوامل از ...( و طالیی نسبت

از جمله مورد توجه در طراحی بسته بندی  .بپردازند مقوله این به حدی تا اند داشته تالش ی بند بسته وطراحان هنرمندان بسيار

 محصوالت دارویی : 

 ورنگها خطول ماندد. بصری وکيفيتهای عناصر کارگيری به در محصول خشن ویا عاطفی ماهيت به توجه 

 .هستند اهميت حائز بسيار

 است یکدیگر امتداد ودر مرتبط کار سطوح تمام در ،ترجيحا بسته روی طرح بندی ترکيب. 

 گرفته ،محل شدن دیده به نياز وميزان محل: نظير فراوانی موارد به آن گيری قرار ومحل عنصر هر برای 

 ...و ها قفسه در چيدمان نحوه ، بسته شدن

 سازی تصویر تطبيق بسته سطح وسعت و مختلف باوجوه متناسب وعکس سازی تصویر از استفاده 

 . یکدیگر با کامل وهماهنگی

 سن با متناسب های سازی وفضا شخصيتها طراحی در کليات به توجه با بسته در جزیيات وافزایش حذف 

 .باال سنی های گروه برای جزیيات ،افزایش پایين سنی گروه برای جزیيات حذف .ميشود انجام کاربران

 هستند فانتزی وساختار تزیينی های سریف دارای که )فونت( قلمی از استفاده . 

 ومحيطی نما کناره خطول از استفاده با حروف از بخشی حجم ) Strok ( نوشتاری های نشانه طراحی در. 

 ومحصول بسته در موجود رنگهای با ها نوشته رنگ سازی هماهنگ . 

 بسته سطوح کليه در رنگ گردش به توجه . 

 بسته داخل محصول خصوص ،به جان بی اشيا به بخشی شخصيت . 

 محصول با نوجوان ویا کودک بين تعامل دادن نشان . 

 منسجم ترکيب ایجاد .کرد جدا یکدیگر از را آنها نتوان که ای گونه به بصری عناصر تمامی بين وحدت . 

 قابل محدودیت وبا ) هماهنگ(تایی سه )مکمل( دوتایی صورت به وتخت زنده ، درخشان رنگهای از استفاده 

 هستند دارویی بندی بسته در بصری عناصر مهمترین از . پایين سنين ،برای کنترل

 و نشانه حروف ،طراحی ،عکس تصویرسازی( ها وتلفيق ه سازی تصویر بودمن فهم قابل برای تالش...(. 

 

 

 



 

 

 

 گیری نتیجه

 و بيازماید نيازموده ها را تمامی که ميرود پيش سمتی به بسته بندی صنعت تنوع، به نياز و محصوالت افزون روز گسترش با امروزه

 ميتوان بدین ترتيب .ایفا کند خوبی به را محصول بيشتر فروش کمك به در خود نقش و کند عرضه مخاطب به را نتيجه بهترین

 خالقيت آن طراحی در هم دارد که آن نگهداری و مصرف به تمایل و ميکند برقرار ارتباط محصول یك با کودک هنگامی گفت

 .گردد آن چاشنی روز تکنولوژی هم باشد داشته وجود

 شده گرفته کار به های بندی بسته نوع در فزاینده اخير رشد طی ساليان در در گردیدکه مشخص انجام شده های بررسی بر اساس

 داروی توليد های شرکت ميان نيز و خارجی دارویی صنعت بازار در وارداتی های شدید شرکت های رقابت و فشارها نوع دليل به

 نوع و بازاریابی شناخت ها ویژگی این این جمله از . است کرده سپری را محسوس تغييرات بندی بسته صنعت ایران در داخلی

 . است کودکان بندی بسته حيطه در دارویی محصوالت کارایی

 این جمله از. اند یافته دست بازاریابی و فروش حيطه در مخاطب شناخت های ویژگی به دارو توليد شرکتهای از بسياری امروزه 

 کودکانه سليقه و روحيات با بيشتر ارتباط نوع و تعامل : است زیر عوامل رعایت ها شرکت این دارویی های بسته در موجود عناصر

 طریق از دارو مصرف از پس نشاط و اطمينان حس ایجاد ، تعامل قابل های بسته طریق از وبازی سرگرمی و تخيل قوه پرورش ،

 ، گذشته ساليان در قبل دارویی های فراورده به نسبت تر دلپذیر های طعم ایجاد و دارو (مسکات) درشخصيت موجود های انرژی

 عاملی خود که ودرخشان شاد و گرم های رنگ همچنين و کودکانه و جذاب های نگاری حروف و کلمات طریق از بيشتر ارتباط

 ميان از برای والدین بيشتر خيال راحتی و کودک توسط دارو مصرف و دارویی محصول با بسته ميان بيشتر ارتباط ایجاد برای است

 .  است کودکان در دارویی ترسهای رفتن
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