
 

1 
www.mmea.ir   

 

محصول بر رفتار مصرف کننده یرنگ ها در  بسته بند یرتاث یبررس  

یدنیو نوش ییمحصوالت غذا   
 ، b علیرضا پورحسین، a ناصر یزدانی

a دانشگاه شاهد ، تهران یدانشکده انسان یعلم یئتو عضو ه دانشیار            
b تهراندانشگاه شاهد ،  یبازرگان یریتارشد مد یکارشناس یدانشجو 

 alirezastar47@gmail.com پورحسین علیرضا ، n.yazdani@shahed.ac.ir ناصر یزدانینویسنده مسئول:                            

 : چکیده

 چند محصوالت بندی بسته طراحی در عنصر مهمترین شاید رنگ. است کننده مصرف رفتار بر محصول بندی بسته  در ها رنگ تاثیر بررسی مقاله این هدف

 تجاری ارزش با ویژگی یک عنوان به تواند می رنگی طرح یک یا متمایز رنگ یک. دارد فروشگاه داخل خریداران توجه جلب در اساسی نقشی رنگ. باشد حسی

 این غیر در یا ،( مزه یا طعم مثالً) محصول یک حسی های ویژگی مورد در کننده مصرف به اطالعات انتقال برای رنگ از ، ها دسته از بسیاری در. کند عمل

 بندی بسته رنگ ، حال این با شود، می استفاده( سالم یا ، طبیعی ، بیمه حق ، مثال برای ، مانند) انتزاعی تجاری نام های ویژگی بیشتر تجلی برای صورت

 و طعم از ، چیز هر روی بر بندی بسته رنگ که دهد می نشان رشد حال در تجربی تحقیق یک ، واقع در: دهد قرار تأثیر تحت نیز را مشتری تجربه تواند می

 بندی بسته رنگ بنابراین گذارد، می تأثیر شخصی مراقبت وسایل و خانه بوی و عطر تا گرفته آشامیدنی و غذایی مواد از شده درک و انتظار مورد طعم و مزه

 جذب سبب نوشته و شکل آن از بعد و است رنگ گیرد می قرار توجه مورد که چیزی اولین بندی بسته در. است غالب محصول تجربه از مرحله چندین در

 و غذایی مواد های بندی بسته در هاست، رنگ از جا به استفاده مهم نکته. باشد می محصول خرید در انگیزشی عوامل از یکی رنگ پس شود، می مشتری

 فاکتورهایی از یکی و شود می پیام انتقال در سهولت سبب رنگ از جا به و مناسب استفاده. جست بهره قدرتمند ابزاری عنوان به رنگ از توان می ها نوشیدنی

 .است شده تبدیل سازی برند و فروش فرآیند از ناپذیر جدایی جزیی به بندی بسته حاضر حال در. است بندی بسته دارد نقش مشتریان خرید در که

 

 غذایی وادم ؛رنگ ؛یدنب ستهب رفتار مصرف کننده؛کلیدی:کلمات 

 

 مقدمه. 1

 شده بازاریابان و کنندگان مصرف برای پیچیدگی افزایش باعث و شده اشباع رقابتی های پیام و محصوالت شلوغی از ای فزاینده طور به مدرن بازاریابی فضای

 قبلی تحقیقات. [11] باشد داشته خرید به توجه و کننده مصرف توجه جلب در مهمی نقش تواند می بندی بسته در رنگ انتخاب ، نکته این به توجه با. [11] است

 . [11] شود می مشاهده کننده مصرف توسط آن جنبه اولین زیرا ، است محصول بندی بسته در بصری نشانه مهمترین رنگ که است داده نشان

 برانگیختگی خاص های جنبه زیرا ، دارد کننده مصرف توجه جلب در توجهی قابل تأثیر محصول بندی بسته در رنگ که است شده پیشنهاد ، منظور همین به

 بندی بسته که است این مهم پیامد یک. [11] است خرید واقعی زمان در مشتری جذب نقطه مشهودترین عنوان به بندی بسته. [11] کند می تحریک را احساسات

 .کند حفظ ، کند می فراهم را اطالعات پردازش امکان که را توجه است ممکن جذاب

 

 بسته موضوع به خارجی و داخلی بازارهای در خود رقابت قدرت تقویت برای اقتصادی های کشور. باشد می کلیدی نقش دارای مهم ابزاری عنوان به بندی بسته

 بسته. اندیشند می رقبا با رقابت در خود سهم افزایش به...(  و رنگ گرافیک، طراحی، نظرگرفتن در با)  مناسب بندی بسته بردن کار به با و دارند، توجه بندی

 بازاریابی مدیران وظیفه. گیرد می قرار بازاریابی امور حیطه در تولید قلمرو بر عالوه بندی بسته. کند نقش ایفای خاموش فروشنده یک مانند تواند می مناسب بندی

 مشخص است شده انجام فروش های راه و بازاریابی زمینه در که هایی پژوهش و تحقیقات طبق. است خرید به او ترغیب و مشتری با رابطه ایجاد بندی بسته

 بدانیم که است این خوب بندی بسته یک ایجاد برای نکته اولین. دارد خارجی و داخلی بازارهای در فروش و مشتری جذب در را اثر بیشترین بندی بسته که است

. شود انجام باید که است کاری دومین رنگ. دهد می و اندازه شکل، اولیه، مواد مانند بندی بسته عناصر سایر انتخاب و انجام را کاری چه کاال برای بندی بسته

 وارد مناسب توزیع و قیمت تبلیغات، با بندی بسته نهایت در و کند حمایت کاال بازاریابی مشی خط و جایگاه از که شوند تلفیق هم با نحوی به باید عناصر این

 شود می فروش بازار

 

 ،[10] دهد قرار تأثیر تحت را موجود محصول ذاتی های ویژگی مورد در کنندگان مصرف درک تواند می که است بیرونی نشانه یک بسته طراحی که آنجا از

 سالم غذاهای دهنده نشان معموالً سبز یا آبی های بندی بسته ، مثال عنوان به. کنند استفاده محصوالت تمایز برای بندی بسته رنگ از دارند تمایل ها بازاریاب

 تأثیر روی کمی آکادمیک تحقیقات ، صنعت معمول روش این وجود با. هستند سالم کمتر و طعم خوش های جایگزین اغلب قرمز های بسته که حالی در ، است

 .است شده متمرکز غذایی محصوالت انتخاب از کنندگان مصرف درک بر بندی بسته رنگ
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 رنگ و ،[14] شود می فروشی خرده های محیط در خرید در گیری تصمیم از قبل کننده مصرف فوری واکنش باعث که است چیزی اولین اغلب محصول بسته

 . [11] است غذایی صنایع در محصول بسته طراحی های ویژگی ترین قوی از یکی

 به توجه با  [7] گذارد می تأثیر ها مارک/  محصوالت شناسایی بر توجهی قابل طور به و ، گذارد می تأثیر مشتری بر و دهد می فریب را مشتری رنگ بندی بسته

 نامناسب رنگ یک انتخاب. کنند انتخاب دقت با و بگیرند نظر در کنند می استفاده خود محصوالت تبلیغ در که را هایی رنگ است ممکن ها شرکت ، آن اهمیت

 هویت یک توانند می ها مارک ، بندی بسته رنگ طریق از.[7] دارد باز محصول از را کنندگان مصرف بالقوه طور به و شود کاال نادرست معرفی به منجر تواند می

 [7] دهند قرار خود نفع به رقبا میان در را خود و کنند برقرار محکم پیوندهای هدف مخاطبان با ، کنند ایجاد [7] موثر بصری

 

 در محدودی تحقیقات ، حال این با.  [7] داد تغییر را غذا مطلوبیت و لذت ،( خارجی و داخلی) محصول بندی بسته رنگ دستکاری با توان می ، صورت این در

 شده انجام غذایی محصوالت با ارتباط هنگام( مطلوبیت ، لذت ، هوشیاری ، اجتناب ، مثال عنوان به) کننده مصرف رفتار بر داخلی بندی بسته رنگ تأثیرات مورد

 بسته های الیه از نیز عملکرد بعد یک همچنین و است شده تشکیل داخلی یا بیرونی بندی بسته های الیه از که است فیزیکی بعد یک دارای بندی بسته. است

 . [7] است شده تشکیل مصرف یا خرید بندی

 

 نظری مبانی. 2

 

 کننده مصرف رفتار. 1.2

 خرید از بیشتر چیزی کننده مصرف رفتار واقع در اما باشد، می افراد توسط خدمات و کاالها خرید چگونگی کننده مصرف رفتار که است این بر عمومی تصور

 خالص و مصرف اکتساب، به توجه با کننده مصرف نهایی تصمیم نمایند، می تعریف چنین کلی طور به را کننده مصرف رفتار. است افراد توسط خدمات و کاالها

 شده ارائه نیز دیگری گوناگون تعاریف کننده مصرف رفتار از باشد می زمانی دوره یک در گیری تصمیم مختلف بخشهای نظرات و زمان خدمات، کاالها، از شدن

 در ها انسان که طریقی به محیط و رفتار شناخت، و نفوذ پویای تعامل» کند تعریف گونه این را کننده مصرف رفتار آمریکا بازاریابی انجمن نمونه برای. است

 [3]«  کنند می مبادله زندگیشان

 

 از اجزایی شامل همچنین. شود می دهند، می انجام مصرف فرآیند در آنها که اقداماتی و کنند می تجربه افراد که احساساتی و دانش شامل کننده مصرف رفتار

 احساسات و افکار دانش، زیرا، پویاست، کننده مصرف رفتار است، آمده فوق تعریف در که همچنین. گذارد  می تأثیر رفتار و احساسات دانش، این بر که است محیط

 توسعه کننده مصرف رفتار پویای ماهیت. باشند می تغییر حال در دائما کل، در جامعه و هدف مورد کننده مصرف های گروه مجزا، طور به کننده مصرف رفتار و

 [3] سازد می مشکل را بازاریابی های استراتژی

 

 چه قبیل، از مواردی خصوص در شناخت نیازمند بازاریابان بنابراین،. باشد می محیط و انسان رفتار و احساسات و افکار بین تعامالت شامل کننده مصرف رفتار

 می گذارد، می تأثیر مصرف و خرید بر عواملی چه و کند می خرید طریقی چه به کننده مصرف دارند، معنی کننده مصرف برای ای تجاری های نام و محصوالت

 مقابل در و دهند می دیگری به هست ارزش دارای که را چیزی افراد که معنی این به. باشد می ها انسان بین مبادالت شامل کننده مصرف رفتار همچنین. باشند

 .کاال تولید فرآیند نه است مشتری رضایت فرآیند صنعت، که دارد عقیده این بر داللت بازاریابی مفهوم. کنند می دریافت چیزی

 

 که دهد ادامه خود بقای به تواند می سازمان وقتی تنها. فروش مهارت یا خام مواد امتیاز، حق وسیله به نه شود می شروع نیازهایش و کننده مصرف با صنعت یک

 [3] دهد می نشان را کننده مصرف مطالعه اهمیت این که کند برآورده مقابلش طرف از جامع و صحیح درکی با را کننده مصرف های خواسته و نیازها بتواند

 

 ی:بسته بند 2.2

 شود می عرضه بازار به فروش برای آن در محصول که ای بسته یا ظرف هرگونه از است عبارت محصول بندی بسته.  اند نامیده خاموش ی فروشنده را بندی بسته

 کنند می مشاهده خرید هنگام کنندگان مصرف که چیزی اولین معموال گردد می منتقل کنندگان مصرف به محصول مورد در الزم اطالعات آن ی وسیله به یا

 :جمله از دارد متعددی مزایای بندی بسته.  است محصول بندی بسته

کند می منتقل اطالعات کننده مصرف به    

دارد محصول کردن انبار و حفاظت انتقال، و نقل کاربرد، سهولت در زیادی تأثیر    

است مؤثر محصول عمر طول افزایش در    

کند می ایجاد خاص ذهنیتی کننده مصرف در    

 .باشد محصول کیفیت حتی یا وضعیت دهنده نشان میتواند
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 شرکت بازاریابی استراتژی مهم های جنبه از یکی بندی بسته امروزه ولی.  است بوده کاال از حفاظت و نگهداری بندی بسته ی وظیفه ترین اساسی و اولین

.گیرد می دربر را فروش وظایف و هاست   

  .باشد مؤثر محصول با ارتباط در مشتریان نگرش بر تواند می تجاری نام همانند بندی بسته یک. فروش و کاال ی درباره توضیح توجه، جلب از عبارتند وظایف این

 درحال ای فزاینده طور به خرید رفتار محرک و فروش ارتقا ابزار یک عنوان به بندی بسته کننده، مصرف زندگی سبک تغییر و سرویس سلف افرایش به توجه با

 در خصوص به. کند می ایفا محصول یک خرید از کننده مصرف کردن دلسرد گاهی حتی یا و تشویق و دربازاریابی را مهمی نقش بندی بسته بنابراین . است رشد

 عواملی مهمترین از یکی بندی بسته لذا.  کند انتخاب را آنها از یکی محصول یک مختلف برندهای بین از خواهد می کننده مصرف که زمانی یا فروش ی مرحله

 [1] گذارد می تأثیر  کننده مصرف ناگهانی خرید تصمیم روی که است

 

 یبسته بند .3.2

 

 جلب باعث اندازد می مارکت سوپر های قفسه به اجمالی نگاه مخاطب که زمانی که است این بندی بسته نقش اولین. کند می ایفا اصلی نقش دو بندی بسته

 تثبیت و محصول با خاموش ارتباط برقراری بندی بسته نقش دومین. رسد نمی فروش به شود نمی مخاطب توجه جلب باعث که محصولی   [1] .شود می او توجه

 جلب باعث که میزانی چنانچه هستند، متکی رنگ انتخاب به ها نقش این دوی هر. [1]است معروف یابی موضع به که نقشی باشد، می رقبا میان در آن موقعیت

 رنگ نیلسون، [1] شود محصول فروش کاهش یا بهبود باعث تواند می انگیزی شگفت نحو به باشد استاندارد زیر اش یابی موضع یا خوب شود می مخاطب توجه

 صدم سه در را محصول هر اندازند، می فروشگاه های قفسه به اجمالی نگاه کنندگان مصرف که زمانی. گرفت نظر در بندی بسته طراحی در عامل مهمترین را

 [1]دهند می قرار اغماض مورد ثانیه

 

 می متمایز و کند می تشریح را محصول بندی، بسته رنگ[3] گذرانند می نظر از متن و طراحی خاطر به نه و رنگ خاطر به را فروشگاه راهروهای آنها براین، عالوه

 [1] بگذارد تاثیر محصول یک موفقیت یا فروش میزان روی تواند می محبوب رنگ یک سیری میزان یا رنگ ته در جزئی تغییر یک حتی سازد

 

 معانی است ممکن ها رنگ همان دیگر های موقعیت در که حالی در ، دهند می انتقال را متفاوتی ضمنی مفاهیم رنگی، ترکیبات یا ها رنگ برخی بندی، بسته در

 زمینه روی که روشنی رنگ حروف دارد نوشیدنی بودن کالری کم از حکایت الکلی غیر های نوشابه قوطی در سفید رنگ از استفاده که زمانی. باشند داشته دیگری

 آبی، قرمز، حروف با را آن روی که کند می استفاده سفیدی زمینه از آلی وزن کاهش داروی. دهد می انتقال را خلوص و قدرت مفهوم شوند، می نوشته سفید ی

 کند کمک کیفیت ادراک به بندی بسته یا محصول رنگ است ممکن ، [1] باشد می الغری برای دارو این قدرت مبین امر این و اند کرده تزئین رنگ سبز و زرد

 که)  روشن رنگ با های بندی بسته که حالی در دارند پایین کیفیت از حکایت( سیر بسیار مثال عنوان به)  رنگارنگ حد از بیش یا تند رنگ به های بندی بسته.

 [1] داند می وحشتناک ها بندی بسته در را زرد رنگ از استفاده گیت کال شرکت از استیل جان.  دارند باال کیفیت از حکایت(  نیستند سیر زیاد

 

 پژوهش  پیشینه. 3

 

 بسته در ها رنگ مفهوم و معنی بررسی به «فروش بر تاثیرآن و غذایی مواد بندی بسته در رنگ مفهوم بررسی»  عنوان با پژوهشی در( 1398) طهرانی و دادخواه

 :اند کرده گیری نتیجه گونه این و پرداخته آن مستقیم فروش بر غذایی مواد بندی بسته تاثیر و غذایی مواد بندی بسته در رنگ از استفاده  غذایی، مواد بندی

 

 مورد که ای رسانه نوع با پیام محتوای ، بازار تحقیقات انجام و هدف بازار ویژگیهای اساس بر که است ضروری خدمات و محصوالت برای بازاریابی برنامه تدوین در

 و( رونده پس یا تهاجمی) حالت ،( بسته باز) بعد( سرد و گرم)  حرارت نظر از هارنگ که اثری به توجه با نکته این تعمیم در. شود انتخاب است هدف بازار توجه

 .شود استفاده پیام آن با متناسب رنگ از ، تبلیغاتی پیام یک در رفته کار به تصاویر و ها درنگ باید دارند...(  و تلخ و ترش ، شیرین) طعم

 

 منظور به بندی بسته در رنگ تأثیر بررسی به «کننده مصرف خرید ترغیب در بندی بسته رنگ نقش »عنوان با پژوهشی در(1397) مظفری و میالنی محمدزاده

 .اند پرداخته کننده مصرف ترجیحی و انتخابی رنگ روی بر غیره و درآمد سطح سن، جنسیت، مانند تأثیرگذاری عوامل بررسی و کنندگان مصرف توجّه جلب

 

 بر تاثیر و اعتماد ایجاد برای و اند پرداخته «الکترونیک درتجارت کننده مصرف رفتار بر ها تاثیررنگ بررسی» عنوان با پژوهشی در( 1396) رحمانی و بخشی جان

 .باشند گذار تاثیر آنالین کننده بازدید رفتار و انتخاب در توانند می اندازه چه تا ها رنگ که شده بررسی و شده استفاده رنگ پارامتر از آنالین کننده مصرف رفتار
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 مصرف رفتار در رنگی تنوع تاثیر بررسی به «کننده مصرف رفتار در محصوالت بندی بسته رنگی تنوع تاثیر»  عنوان با پژوهشی در( 2016) همکاران و حیدری

 :اند کرده پیشنهاد بررسی و تحلیل از بد و اند پرداخته آن نظری مبنای تجربی بررسی و منسجم الگوی یک در کننده

 

 .گردد بررسی آتی مطالعات در برند به وفاداری و ارزش از آگاهی قیمت، جمله از متغیرهایی تاثیر •

 

 .شود انجام مختلف فرهنگهای با ایران شهرهای سایر در جمله از و جوامع سایر در آتی تحقیقات •

 

 میگردد گر پیشنهاد بررسی سایر متغیرهای جمعیت شناختی از جمله سن، تحصیالت، جنسیت و ... به عنوان متغیر تعدیل •

 

 

 ... و خارجی تجاری نشان و نام از آگاهی و نوطلبی بین ارتباط مانند تحقیق متغیرهای سایر بین دوگانه روابط بررسی •

 

 را مؤثر عوامل زمینه، این در گذشته مقاالت بررسی با «کننده مصرف خرید رفتار بر تبلیغات رنگ تاثیر بررسی» عنوان با پژوهشی در( 1394)همکاران و انصاری

 .گذارد می تأثیر کننده مصرف خرید رفتار روی تبلیغات رنگ که شد حاصل نتیجه این گذشته مقاالت بررسی از و دهند می قرار برررسی مورد

 

 بسته رنگ اثرات بررسی به  «محصول خرید قصد و نگرش بر محصول سالمت های ادعا و بندی بسته رنگ تأثیر»  عنوان با پژوهشی در( 2020) همکاران و تبن

 آیا که اند کرده آزمایش همچنین.  اند ،پرداخته کننده مصرف خرید قصد متعاقباً و محصول، به نسبت نگرش بر ای میوه ماست بسته سالمتی ادعاهای و بندی

 مربوط تبلیغاتی ادعاهای) متنی های نشانه و( رنگی) بصری های نشانه اثبات اثبات برای مدرکی هیچ آنها. خیر یا است کننده تعدیل عوامل از سالم غذای به عالقه

( زرد/  قرمز) زیاد تحریک با بندی بسته رنگهای با مقایسه در کنندگان مصرف. نکردند پیدا محصول به نسبت کننده مصرف نگرش تأثیرگذاری در( سالمتی به

 ادعای به نسبت "خوراکی خوش" ادعای ، همچنین. ندادند نشان( آبی/  سبز) تحریک کم بندی بسته رنگ در شده ارائه محصوالت به نسبت تری مثبت نگرش

 و محصول به نسبت معنادار رابطه نتایج ، حال این با. شود نمی تأیید سالم غذای به عالقه کننده تعدیل نقش. شود نمی محصول به مثبت نگرش باعث "سالم"

 دارند محصول به نسبت منفی یا مثبت نگرش کنندگان مصرف آیا که داد توضیح موضوع این با توان می بیشتر را خرید قصد ، بنابراین. کرد تأیید را خرید قصد

 .است خرید مورد در گیری تصمیم برای قدرتمندی کننده بینی پیش افراد نگرش که کند می تأیید امر این که ، خیر یا

 

 در سفید) داخلی بندی بسته رنگ متقابل اثرات 1 مطالعه در «غذا مطلوبیت بر داخلی بندی بسته رنگ اثرات »عنوان با پژوهشی در( 2019) همکاران و اِش ون

 و( آبی مقابل در قرمز) داخلی بندی بسته رنگ بین متقابل اثرات 2 مطالعه در.کردند بررسی را غذا مطلوبیت بر سالمتی از آگاهی و( آبی مقابل در قرمز مقابل

 افراد بین در را آن مطلوبیت تواند می غذایی ماده یک داخلی بندی بسته رنگ تغییر صرف که داد نشان نتایج. کردند بررسی را غذا مطلوبیت بر سالمتی از آگاهی

 از آگاهی با و کم سالمتی از آگاهی با افراد برای را غذایی ماده یک شده ادراک لذت داخلی بندی بسته رنگ ، مقابل در. دهد افزایش باال سالمت از آگاهی با

 بازاریابان به مطالعه این. است غذا مطلوبیت بر سالمتی از آگاهی و داخلی بندی بسته رنگ متقابل اثر واسطه شده ادراک لذت و ، دهد می افزایش باال سالمت

 غذایی محصوالت با رابطه در کننده مصرف رفتار شناختی و فیزیولوژیکی های جنبه نظر از را داخلی بندی بسته رنگ امکانات از وسیعی طیف تا کرد خواهد کمک

 بندی بسته ترکیبات بررسی همچنین و مختلف های رنگ از وسیعی طیف با داخلی بندی بسته ای رابطه تأثیرات توانند می بازاریابان ، مثال عنوان به. کنند کشف

 .بگیرند نظر در را خرید از پس مصرف از قبل رفتارهای بر آنها تأثیر و خارجی و داخلی رنگی

 

 و "نوشیدنی و غذا" های گروه در محصول تجربه و کننده مصرف رفتار بر بندی بسته رنگ متعدد تأثیرات »عنوان با پژوهشی در( 2018) والسکو و اسپنس

 حسی چند محصوالت بندی بسته طراحی مورد در( ویژگی یا) عنصر مهمترین شاید رنگ: اند کرده گیری نتیجه گونه این و«  " فردی مراقبت و منزل از مراقبت"

( رنگی های طرح و) متمایز های رنگ ، دیگر طرف از. دارد غالب نقش آنالین بصورت ، فزاینده طور به یا ، راهرو در خریدار توجه جلب نظر از ، طرف یک از. باشد

 و مهم بازاریابی متغیر یک تواند می رنگ ، واقع در": داشت اظهار    [8] سینگ که همانطور . [8]   کنند عمل ارزش با تجاری دارایی یک عنوان به توانند می نیز
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 آن قیمت و کیفیت بلکه تجاری نام از فوری شناسه یک عنوان به تنها نه تواند می محصول یک رنگ زیرا ، باشد تصویر سازی استاندارد مدیریت برای کنترل قابل

. شود می استفاده آن بجای بندی دسته خاص اطالعات انتقال برای معموالً بندی بسته رنگ ، ها دسته از بسیاری در ، شد گفته که همانطور ". کند عمل نیز

 بسته رنگ تأثیر تحت حدودی تا ، کننده مصرف جویانه لذت و حسی محصول به مربوط انتظارات که دهد می نشان وضوح به شده منتشر امروز به تا که شواهدی

 از کننده مصرف تجربه بر اوقات گاهی بندی بسته رنگ که دهد می نشان محدودتر تحقیق یک ، زمان همین در. است ، شود می ارائه محصول آن در که بندی

 (.آن شده ادراک عطر و ، طعم ، مثال عنوان به) گذارد می تأثیر نیز محصول خود

 بندی بسته رنگ آیا اینکه بررسی هدف با «زمان فشار تحت مشتری خرید الویت در محصول بندی بسته رنگ تأثیر» عنوان با پژوهشی در( 2015) جاود و جاود

 خرید ترجیحات تعیین در رنگ اهمیت مطالعه این کند؟ می تعدیل را رابطه این زمان فشار آیا ، خیر یا گذارد می تأثیر مشتری خرید ترجیحات بر محصول

 رنگ طرح به بیشتر نسبتاً زمانی محدودیت به نسبت مشتری خرید ترجیح که داد نشان مطالعه این. است داده انجام خرید برای محدودی زمان در را مشتری

 مطالعه این. گذارد می تأثیر مشتریان خرید تنظیمات بر بندی بسته های رنگ تأثیر بر که بود مهم کننده تعدیل عامل یک زمان فشار ، حال این با. دارد بستگی

 .بگیرند نادیده مشتریان خرید رفتار بر را محصوالت رنگ طرح و زمان محدودیت اهمیت توانند نمی ها شرکت که کرد تأکید

 

 خوردن گر تعدیل نقش با ،و دهد می قرار تأثیر تحت ، را سالمتی و غذا طعم انتظارات بندی بسته رنگ: بخورید خود چشمان»  عنوان با پژوهشی در(  2015) لو

 .است داده انجام« شود می تنظیم غذا خارجی

 (آن بوی یا غذا فقط وجود مانند ، خارجی محرکهای با خوردن غذا: )خارجی خوردن

 بر کنندگان مصرف استنباط بر را بندی بسته رنگ تأثیر که است دانشگاهی تحقیقاتی مقاالت معدود از یکی پژوهش این ، غذایی محصوالت بازاریابی زمینه در

 های بسته در موجود غذایی محصول 12 سالمت و شیرینی میزان کننده شرکت 40 ، موضوعی تجربی مطالعه یک در. کند می بررسی محصول ذاتی های ویژگی

 بندی بسته محصوالت که حالی در ، شوند می تلقی تر شیرین قرمز شده بندی بسته محصوالت که دهد می نشان نتایج. کنند می ارزیابی را آبی و سبز ، قرمز

 خارجی جویانه لذت عالئم توسط اول وهله در آنها غذایی رفتار که خارجی افراد ، فردی تفاوتهای نظر از. هستند مرتبط سالمت درک با آبی و سبز رنگ به شده

 رفتاری-شناختی های پاسخ مدیریتی های برنامه مقاله این در. هستند حساس سالمتی استنباط و شیرینی طعم بر قرمز بسته تأثیر به ویژه به ، شود می ایجاد

 .است شده بحث نیز آینده تحقیقات و بسته رنگ استراتژی به کننده مصرف

 

 آب:  عامیانه اصطالح در)پالستیکی های بطری در آشامیدنی آب خرید قصد بر تأثیر در بندی بسته رنگ نقش »عنوان با پژوهشی در( 2015)همکاران و بنکه

 برای کنندگان مصرف خرید قصد در بندی بسته در رنگ تأثیر بررسی ، هدف با اند داده انجام«  کارآفرینان و متوسط و کوچک هایبنگاه برای پیامدها(: معدنی

. است بوده کنندگان مصرف توجه جلب در مهمی ویژگی همیشه ، بندی بسته در چه و تجاری مارک در چه ، رنگ. بود پالستیکی های بطری در آشامیدنی آب

 رنگ و گرم های رنگ ، سرد های رنگ تأثیر بررسی به مطالعه این. است شده متمرکز سفید و آبی رنگهای روی بیشتر شده بطری آب بندی بسته که سالهاست

 رنگ ترجیحات بر درآمد گروه و زبان ، جنسیت ، سنی گروه شناختی جمعیت متغیرهای تأثیر همچنین. است پرداخته بطری آب خرید هدف بر خنثی های

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد محصول

 گرم و سرد های رنگ مقابل در خنثی رنگهای بیشتر ترجیح ، رسند می نظر به متفاوت مختلف های رنگ در کنندگان مصرف که حالی در کرد مشخص ها یافته

 کم های گروه که، صورت این به ، دارد بطری آب برای رنگ ترجیح در توجهی قابل تأثیر درآمد که شد مشخص همچنین. دارد وجود بطری آب بندی بسته در

 .دهند می ترجیح را خنثی های رنگ تر باالتر درآمد با های گروه و دهند می ترجیح را گرم و سرد های رنگ درآمد

 

 عناصر مهمترین تعیین برای مطالعه این.اند داده انجام «کننده مصرف خرید تصمیم بر محصول بندی بسته تأثیر»عنوان با پژوهشی(  2012) همکاران و احمد

 عالقه ، کننده مصرف زندگی سبک تغییر و سرویس سلف افزایش به توجه با. است شده انجام کننده مصرف خرید تصمیمات بر آنها تأثیر و محصول بندی بسته

 بازاریابی در مهمی نقش بندی بسته بنابراین. است افزایش حال در ای فزاینده طور به دهنده تکان خرید رفتار محرک و فروش برای ابزاری عنوان به بندی بسته به

 های مارک بین از کننده مصرف که زمانی در یا فروش نقطه در ویژه به ، دارد محصول یک خرید از کننده مصرف شدن دلسرد اوقات گاهی حتی یا تشویق و
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 در با مطالعه این. شود تلقی مشتری خرید تصمیم در تأثیرگذار عوامل مهمترین از یکی عنوان به تواند می این. کند می انتخاب مشابه محصول نوع یک از مختلف

 بسته مختلف اجزای و ها جنبه مطالعه از پس. است شده انجام باشد داشته خرید تصمیم در تواند می که زیادی تأثیر و محصول بندی بسته اهمیت گرفتن نظر

 .است توجه قابل ٪10 با که بندی بسته از تصویر یا تصویر یک آن دنبال به و است ویژگی ترین شاخص و مهمترین ٪1 با بندی بسته رنگ که شد مشخص ، بندی

 سازی شبیه از استفاده با مطالعه این. اند داده انجام «کننده مصرف خرید انتخاب و توجه در بندی بسته رنگ نقش» عنوان با پژوهشی( 2000) همکاران و بورک

 احتمال که کنند می بینی پیش نویسندگان. کند می بررسی را کننده مصرف انتخاب بر محصول بندی بسته رنگ تأثیر نحوه ، غذایی مواد های فروشگاه ای رایانه

 بستگی بندی بسته تضاد و تازگی و بندی بسته توسط شده منتقل معنای ، مارک شناسایی در وی توانایی به حدی تا ، خریدار طرف از کاال یک خرید و برداشتن

 بسته رنگ در تغییر ، نیستند وفادار خاص مارک یک به که خریدارانی برای که است آن از حاکی آنها نتایج. پذیرند می تأثیر بندی بسته رنگ از همه که دارد

 با شود می منتقل آن به که معنایی وقتی اسپاگتی و آرد ، کشمش مانند پایدار و کوچک نسبتاً های دسته در ، بعالوه. دهد افزایش را برند توجه تواند می بندی

 که) غالت مانند رقابتی کامالً های مقوله در. شود می خریداری و شده برداشته بیشتر احتماالً شده اصالح بندی بسته ، باشد سازگار تجاری نام اصلی موقعیت

 نشان نتایج ، دیگر طرف از. بود خواهد برخوردار بیشتری اهمیت از مشتری توجه جلب برای متفاوت کامالً ای بسته داشتن ،( است دشوارتر خریداران توجه جلب

 تغییرات زیرا ، کنید حفظ را جزئی تغییر یک یا اصلی بسته که باشد بهتر است ممکن ، باشد وفادار مشتریان از بزرگ پایگاه یک دارای تجاری نام اگر که دهد می

  جستجو کل مقدار تواند می بسته رنگ در تغییر که داد نشان تحقیقات همچنین. کند گیج را موجود مشتریان و دهد کاهش را مارک شناسایی است ممکن بزرگ

 . دهد افزایش را

 

 گیری نتیجه و بررسی ، بحث. 4

( ویژگی یا) عنصر مهمترین شاید رنگ ، حسی چند محصوالت بندی بسته طراحی نظر از:  که ایم رسیده نتیجه این به ، تحقیق پیشینه بررسی و مطالعه از پس

 و) متمایز های رنگ ، دیگر طرف از. دارد غالب نقش آنالین بصورت ، فزاینده طور به یا ،( ها فروشگاه در) راهرو در خریدار توجه جلب نظر از ، طرف یک از. باشد

 متغیر یک تواند می رنگ ، واقع در": داشت اظهار.   [8] سینگ که همانطور.  [8] کنند عمل ارزش با تجاری دارایی یک عنوان به توانند می نیز( رنگی های طرح

 بلکه تجاری نام از فوری شناسایی یک عنوان به تنها نه تواند می محصول یک رنگ زیرا ، باشد تصویر سازی استاندارد مدیریت برای کنترل قابل و مهم بازاریابی

 آن بجای بندی دسته خاص اطالعات انتقال برای معموالً بندی بسته رنگ ، ها دسته از بسیاری در ، شد گفته که همانطور ". کند عمل نیز آن قیمت و کیفیت

 حدودی تا ، کننده مصرف جویانه لذت و حسی محصول به مربوط انتظارات که دهد می نشان وضوح به شده منتشر امروز به تا که شواهدی. شود می استفاده

 بر اوقات گاهی بندی بسته رنگ که دهد می نشان محدودتر تحقیق یک ، زمان همین در. است ، شود می ارائه محصول آن در که بندی بسته رنگ تأثیر تحت

 (.آن عطر یا مزه و طعم ، طعم ، مثال عنوان به) گذارد می تأثیر نیز محصول خود از کننده مصرف تجربه

 مورد که ایرسانه نوع با پیام محتوای ، بازار تحقیقات انجام و هدف بازار ویژگیهای اساس بر که است ضروری خدمات و محصوالت برای بازاریابی برنامه تدوین در

 شیرین،) طعم و(رونده پس و تهاجمی) حالت ،( سرد و گرم) حرارت نظر از ها رنگ که اثری به توجه با نکته این تعمیم در. شود انتخاب است هدف بازار توجه

 محصول یک تبلیغ به که هنگامی. شود استفاده پیام آن با متناسب رنگ تبلیغاتی،از پیام یک در در رفته کار به تصاویر و ها رنگ در باید دارند... ( و تلخ و ترش

 که داد نشان هایرنگ با را خود شرکت قبلی محصوالت و دارد همراه به خود با را طراوت و شادابی که کرد استفاده هایی رنگ از توان می شود می پرداخته نوین

 ، طراحی فنی مسائل و بازاریابی های استراتژی تبلیغات، گرافیکی هویت ، مخاطب متفاوت های ویژگی به بایست می همزمان که هرچند دهند می کهنگی بوی

 .کرد توجه نیز...  و ها رنگ هارمونی

 

 : پیشنهادات. 5

 مطالعات که حالی در ، نیست توجه قابل مختلف های رنگ بندی بسته خرید قصد بر تأثیرگذاری در جنسیت ، مطالعه این متن در ، که دهد می نشان ها یافته 

 با را جنسیت بر مبتنی رنگ ترجیحات بین تفاوت تواند می آینده تحقیقات بنابراین. است کرده تعیین زنان و مردان رنگ برای توجهی قابل های انتخاب مختلف

 دیگری تأثیر که مطالعات سایر خالف بر سنی گروه که دهد می نشان همچنین مطالعه این. کند بررسی کاال های دسته سایر گرفتن نظر در برای گسترش احتمال

 در سنی گروه و رنگ بین رابطه بررسی برای آینده تحقیقات بنابراین. نیست توجه قابل مختلف های رنگ برای خرید قصد بر تأثیرگذاری در ، دهد می نشان را

 می نشان مطالعه این. دارد وجود تفاوت درآمد های گروه بین در رنگ ترجیح در که دهد می نشان مطالعه این ، سرانجام. شود می توصیه کاالها دسته چندین
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 عنوان به اغلب زرد و قرمز گرم های رنگ که دهد می نشان ادبیات که حالی در گیرند می قرار درآمد کم های گروه توجه مورد بیشتر گرم های رنگ که دهد

 .کند روشن را متناقض ظاهر به دیدگاه این کمی است ممکن آینده تحقیقات ، شوند می دیده باال کیفیت و گرانی شاخص
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