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 چکیده
فضای رقابتی شدیدی حاکم است. تمامی کسب و کار ها با هدف افزایش فروش و کسب سودبیشتر ، سعی امروزه بر کسب و کار ها 

بر جلب توجه مصرف کنندگان دارند. راه های متفاوتی برای جلب توجه و جذب مشتریان وجود دارد که یکی از آن ها بسته بندی 

ن میپردازیم.به طور خاص این پژوهش قصد دارد تاثیر شکل و است. در این مقاله ما به بررسی نقش بسته بندی بر جذب مشتریا

رنگ بسته بندی بر جذب مشتریان را بررسی کند. نتایج مطالعه مروری پژوهش های پیشین نشان می دهد که بسته بندی جزوی 

ش ما میگرددو می از محصول تلقی می شود و عاملی است که محصول مارا متمایز میکند و منجر به جذب مشتریان و افزایش فرو

تواند با استفاده از رنگ و شکل مناسب در ذهن مصرف کننده تداعی خاصی از محصول ایجاد کند. همچنین شکل بسته بندی آب 

 میوه و رنگ استفاده شده بر ادراک مصرف کننده تاثیر مثبت دارد.

 

 .آبمیوه، جذب مشتریانرنگ بسته بندی،بسته بندی  شکل بسته بندی، بسته بندی، های کلیدی:واژه
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  مقدمه
 است بندی بسته رنگ و شکل میکند جلب مارا توجه که چیزی نخستین ، کنیم خریداری را کاالیی داریم قصد که هنگامی

 ، یکسان کارکرد و ها ویژگی با مشابه کاالی دو میان انتخاب هنگام میدهد نشان (. تجربه2ص1۳۹۸نسب حاتمی آقاشیری و)

 عنوان به بندی بسته . از (2.ص1۳۹۸نسب،  و حاتمی آقاشیری) میکنند توجه ، دارد بهتری بندی بسته که کاالیی به مشتریان

 اصل محصول که دهد می اطمینان مردم به . بسته بندی 1(1۰1.ص 2۰۰۶آمپوئرو و ویال،) میشود یاد خاموش)ساکت( فروشنده

 .  2(۳5.ص 2۰1۳همکاران، و شاه) است

 از برخی که تاس اهمیت حائذ بندی بسته قدری به کند. امروزه متمایز رقبا محصوالت از را محصول میتواند بندی بسته  

 مهم از یکی دیبن (.بسته2.ص1۳۹۸ نسب، حاتمی آقاشیری و) میدانند بازاریابی اصلی عناصر از یکی را آن ، بازاریابی محققان

 جلب باشد درقا باید موفق بندی بسته (. یک5.ص2۰1۶همکاران، و حیدری) میگذارد اثر ناگهانی خرید بر که است عواملی ترین

 ترغیب خرید به وراا کننده، مصرف به کاال هویت سریع انتقال ضمن باید بندی بسته سازد، متمایز رقبا از مارا محصول و کند توجه

 (.2.ص1۳۹۸کریمانی و موسوی،) کند

 خود های لیتفعا تمام عطف نقطه را ها آن و میکنند درک را خود کنندگان مصرف که هستند موفق بازاریابانی امروزه 

 یکی. کنند آفرینی ارزش ندبتوان تا کنند شناسایی را کننده مصرف رفتار بر گذار تاثیر عوامل باید بازاریابان حقیقت در. میدهند قرار

 (.5۳.ص 1۴۰۰همکاران، و زارعی) است بندی بسته ، مشتری برای مزیت ایجاد عوامل ترین کلیدی از

 (. بسته5۳ص1۴۰۰ همکاران، و زارعی)باشد داشته رقابت قدرت تواندنمی مناسب بندی بسته بدون باکیفیت کاالی یک

 و کاال تهوی انتقال بندی بسته بدون ، میکند جذب ما کاالی به اورا و می دهد جهت کننده مصرف به که است عاملی بندی

 اختیار بی (. مشتریان5۴-5۳.صص 1۴۰۰همکاران، و زارعی)است ناممکن ، کاال کننده تولید و کمیت و کیفیت مثل تولید اطالعات

 تصمیم به اقدام ، آن از متاثر ، ها آن در نهفته پیام دریافت از پس و میکنند برقرار ارتباط آن با و میشوند کاالها بندی بسته جلب

 (.5۳.ص1۴۰۰ همکاران، و زارعی)میکنند گیری

 محصوالتشان روشف افزایش برای هایی راه دنبال به کنندگان تولید. دارند ای رقابتی بسیار فضای ها کار و کسب امروزه

 از بیشتری سهم و رساند فروش به را محصوالت میتوان چگونه است اندک تبلیغاتی بودجه که هنگامی  میپرسند مدام و هستند

 همکاران، و یعقوبی) است فروش نقطه در کننده مصرف کردن متاثر برای طالیی فرصتی کاال بندی بسته ؟ کرد تصاحب را بازار

 (.5۴.ص1۳۹۹

 یا و خرید  هنگام ویژه به دارد؛ کننده مصرف ترغیب و بازاریابی در را مهمی نقش بندی بسته که میدهد نشان تحقیقات

 تصویر نمایانگر بندی (. بسته2۴2ص1۳۹۷همکاران، و زارعی)است  مشابه محصوالت میان از انتخاب حال در مشتری که زمانی

 .۳(11۰.ص 2۰1۴همکاران، و تینگ وی) کند می خوشحال را مردم رنگ با هماهنگ بندی بسته طراحی و است محصول یک

هستند  درگیر بندیبسته با فعال طور به کنندمی به خرید تصمیم که بحرانی و حساس لحظه در خریداران همه تقریبا

 صحبت محصول جانب از (. تبلیغات1۰2.ص2۰۰۶ویال، امپوئرو،)می کنند  بررسی را آن نیاز، مورد اطالعات آوردن دست به برای

 و روح محصول، به بندی بسته. کند معرفی را خود و بگوید سخن خودش درباره خودش کاال میشود باعث بندی بسته ولی میکند

 که میشود محسوب کاال برای تبلیغاتی ابزار یک بندی بسته.(۳1ص 1۳۹۶خدابخشی وصادقی،) بخشدمی وجودی فلسفه و جسم

                                                           
1 Ampuero and Vila 

2 Sabeehullah Shah et al  

3 Shuo-Ting wei et al 
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 همکاران، و زارعی)  بگیرد صورت تر سریع و تر آسان فروش میشود باعث و میگذارد نمایش به را آن و میکند تبلیغ مارا کاالی

 .(55.ص1۴۰۰

ف بسته مطالعه در خصوص جنبه های مختلبا توجه به اهمیت بسته بندی در فروش کاال و جلب نظر مصرف کنندگان، 

ی قرار گرفته است بندی اهمیت می یابد. در پژوهش های پیشین، تاثیرابعاد مختلف بسته بندی بر رفتار مصرف کننده ، مورد بررس

ه دنبال این پژوهش ب اما تعداد کمی از این مطالعات درخصوص بسته بندی مواد غذایی و به ویژه نوشیدنی ها بوده است، لذا در این

 آیا شکل و رنگ بسته بندی آبمیوه ها بر جذب مشتریان تاثیر دارد؟ هستیم که
  

مبانی نظری -2  

. بسته بندی 2، 1  
 و صدمه ، ضربه از کاال و میکند حفظ مصرف تا تولید فاصله در را کاال سالمت که است سیستمی یا ظرف تهیه معنای به بسته

 یک عنوان به. شود می گرفته نظر در "قفسه در فروشنده" عنوان به بسته . ظاهر(1۸.ص1۳۹۶وحیدی،)میدارد نگه امان در فشار

 .1(1.ص2۰۰۶همکاران، و تینگ وی)بگذارد  تاثیر کنندگان مصرف خرید گیریتصمیم روی بر است قادر که ارتباطی ابزار

 ، محتویات از محافظت وظیفه که است محصول یک برای پوشش و ظرف یک تولید و طراحی ، محصول بندی بسته

 بر در برای ریبست اینکه بر عالوه بندی بسته ، است توجه جلب طریق از محصوالت سایر با تمایز ایجاد و اطالعات کردن مشخص

 یگر بستهد(. به بیانی 2.ص 1۳۹۸ نسب، حاتمی آقاشیری و)است  مشتریان جذب و توجه جلب برای ابزاری ، است کاال گرفتن

 و حفظ موجب کند، می محافظت دارد، می نگه را محصول و دارد قرار محصول خود با مستقیم تماس  در که است ظرفی بندی

  (1۰1.ص2۰۰۶ امپوئرو و ویال،)  میشود سازی تجاری و تسهیل مدیریت همچنین و محصول شناسایی

 مشتریان ذهن بر اثرگذار عوامل ترین مهم از و میشود، محسوب کاال از جزئی و نیست بیرونی عنصر یک بندی بسته 

 و داردن وجود خود خودی به که است خدماتی عملکرد نوعی بندی (. بسته5۴.ص1۳۹۹ همکاران، و یعقوبی) است  خرید هنگام

 فروش و نقل و لحم ، محیط در کاال کردن آماده هنر و علم ، بندی . بسته(2۳۶.ص1۳۹۷همکاران، و زارعی) است کاال یک نیازمند

 .(1۹.ص1۳۹۶وحیدی،)است

 
. کارکرد ها و وظایف بسته بندی2، ،1، 1  

 مفید، عمر ولط گسترش و کاال شدن فاسد از جلوگیری کاال، از محافظت ، جمله از دارد بسیاری وظایف و ها کارکرد بندی بسته

 اریدستک و تقلب از جلوگیری ، انبارداری و توزیع و نقل و حمل در تسهیل ، محصول و مشتری برای خاص هویت ایجاد

 (.۳۷-۳۶صص2۰1۳همکاران، و شاه... ) و فروشنده و خریدار منافع حفظ ، قیمت کنترل به کمک ، تمایز محصول،ایجاد

 بسته تصویر خستن نگاه در اینکه به نظر.  است اطالعات و...( و اندازه ، شکل رنگ،)  تصویر بعد دو دارای بندی بسته

(. 2.ص1۳۹۸کارگر،) کرد توجه آن به خرید، به او ترغیب و کننده مصرف توجه جلب برای باید همواره ، است کاال کیفیت معرف بندی

 فضای انبار، و ها هفروشگا های قفسه در کاال میشود باعث کاال، داخل محتویات از حفاظت و کاال انسجام حفظ بر عالوه بندی بسته

 (.55.ص1۴۰۰ همکاران، و زارعی) کند اشغال کمتری

   
. رنگ بسته بندی2، 2  

 در خریداران توجه جلب در کلیدی نقش رنگ. باشد عنصر ترین مهم شاید رنگ ، چندحسی محصوالت بندی بسته طراحی در 

اسپنس و ) کند عمل برند ارزش با ویژگی یک عنوان به تواند می نیز متمایز رنگ طرح یا رنگ یک. دارد فروشگاه

                                                           
1 Shuo-Ting wei et al 
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یزدانی و )متن  و طراحی خاطر به نه میگذرانند نظر از ها رنگ خاطر به را فروشگاه های راهرو مشتریان .1(۴.ص2۰1۸والسکو،

 .(۳.ص1۴۰۰پورحسین برجلو،

 را متفاوتی هیممفا ها رنگ از برخی ، میکند متمایز دیگر ازکاالهای را آن و میکند توصیف را محصول ، بندی بسته رنگ

 حیدری) کند یجادا تغییر محصول فروش میزان در میتواند ، رنگ یک سیری میزان در تغییر اندکی میکنند،حتی القا بندی بسته در

 می استفاده نآ از ارائه برای طراحان که حاملی و است بینندگان برانگیختن احساسات برای محرکی . رنگ(۶.ص 2۰1۶همکاران، و

 مشتری جهتو که است چیزی اولین و میکند ایفا را مهمی نقش بندی بسته در (. رنگ1۰۹.ص 2۰1۴همکاران، و تینگ وی)کنند 

 شناخته ندهکن مصرف توسط و بگیرد قرار آن هویت از قسمتی محصول یک معرفی ابتدای در میتواند میکند رنگ جلب خود به را

 .(5۴.ص1۳۹۶وحیدی،)آورد یاد به را محصول ، بندی بسته رنگ دیدن محض به که ای گونه به شود،

 نشان برای سیاه سفید، مثال طور به میکنند استفاده متفاوتی هایرنگ از کنندهمصرف ادراک به توجه با مختلف رقبای

 دارند متفاوتی معانی هاآن از کدام هر که...  و بنفش زرد، نارنجی، تعادل، برای سبز انرژی، برای قرمز اعتماد، برای ،آبی قدرت دادن

 یا فرآیند این امروزه داشت، خطا و آزمون فرآیند یک تجاری طراحی در رنگ انتخاب گذشته، (. در۳۷.ص2۰1۳همکاران، و شاه)

 .2(1ص 2۰۰۶همکاران، و تینگ وی)  مشاوران هایتوصیه به اتکا یا است کنندهمصرف گذشته براساس

 

 
. شکل بسته بندی 2، ۳  

 جلوه رت جذاب را کاال است قادر بندی بسته شکل. میشود محصور خطوطی با که است بعدی سه و دوبعدی فضاهای کلیه شکل،

 داشته بیشتری تناسب آن کارکردهای و کاال ان نوع با محصول شکل چه هر.  است بندی بسته مهم کارکردهای از یکی این که کند

 .(2۴2.ص1۳۹۷همکاران، و زارعی)کند  ایجاد بیشتری جذابیت می تواند ، باشد

 ها شکستگی و باشد ها طرح این از ترکیبی تواندمی فرم شوند.می محسوب فرم مربع، دایره وبیضی مستطیل، های طرح

 حتی و حروف مثال طور به و رودمی فراتر اینها از شکل مفهوم البته دارد فرمی هرشی طراحی باشد داشته هم زیادی انحناهای و

 بندی هبست متفاوت (. شکل۸.ص1۳۹5محبی و تازش،)هستند متفاوتی های فرم دارای همه بسته یک روی های نشانه و ها عکس

 زارعی) است متفاوت شکالت با نوشیدنی بندی بسته شکل مثال طور به کند شناسایی را محصول تر راحت مشتری میشود باعث

 (2۴2.ص1۳۹۷همکاران، و
 . بسته بندی آبمیوه2، ۴

 بر میوه آب های بسته روی . تصاویر۳(2۶.ص2۰1۴ لین، وو و) کند  می جذب وجه بهترین به را مشتریان بینایی نوشیدنی بسته

 باعث ها آبمیوه بندی بسته روی دلپذیر تصاویر از . استفاده۴(۸۶۷.ص 2۰1۰همکاران، و میزوتانی) گذارد می تاثیر طعم ارزیابی

  میوه آب محتویات با بندی بسته روی تصاویر چقدر هر.  است تر تازه و تر طعم خوش آبمیوه که کند حس کننده مصرف میشود

 2۰1۰همکاران، و میزوتانی) رود می داشتن خوب رایحه و بودن طعم خوش سمت به مشتری توسط طعم ارزیابی ، باشد همخوان

 (. ۸۶۷.ص

هارمونی رنگ بسته بندی آبمیوه ها، باعث می شود مصرف کننده کاال را با کیفیت باال ارزیابی کند )زارعی و 

 استفاده بندی بسته روی بر که تصویر هایبرچسب سمت به اولیه چشیدن طول در تواندمی طعم (. حافظه2۳۹.ص1۳۹۷همکاران،

                                                           
1 Spence and velasco 

2 Shuo-Ting wei et al 
3 Yun-Yun Wu and Jenn-Yang Lin 
4Nanami Mizutani et al. 
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 چشندگان قبلی تجربیات و ها، طعم و ها برچسب بین شده درک تطابق به حافظه سوگیری حال، این با. کند سوگیری شده،

 .1(۹2ص2۰12، همکاران و میزوتانی)دارد  بستگی

 
. جذب مشتری 2، 5  

 ریدخ قصد.  است کننده مصرف در خرید قصد ایجاد جلب شدن توجه مشتری است . می توان گفت هدفنوعی  به مشتری جذب

 ،همکاران و یعقوبی)است  رفتار یک کردن هدایت یا عمل یک انجام در بیشتر تالش جهت شخص یک احساس و انگیزه ،

 بسیار بندی بسته نتیجه در کنند، جلب را مشتری توجه دارند فرصت ثانیه سه از کمتر فروشگاه قفسه در ها (.کاال5۷.ص1۳۹۹

 شامل ریمشت جذب عوامل (. مجموعه۳1.ص1۳۹۶خدابخشی و صادقی،)باشد  همخوان مشتری سالیق با باید و میکند پیدا اهمیت

 (.1.ص 1۳۹۸ نسب، آقاشیری و حاتمی. )باشد می اندازه و محصول اطالعات درج شکل، جذابیت، رنگ،

 

 

 

 
پیشینه-۳  

 بسته طریق از مشتری جذب اصلی عوامل بندی اولویت و شناسایی»عنوان با پژوهشی 1۳۹۸ سال در نسب حاتمی و شیری آقا

 شامل که مشتری ذبج بر گذار تاثیر عوامل تمام میان از لبنی محصوالت در که بود این از حاکی آن نتایج ،که دادند انجام «بندی

 تاثیر مترینک و رنگ شکل عوامل و تاثیر بیشترین اطالعات درج عامل است، محصول اطالعات درج و اندازه شکل، جذابیت، رنگ،

 .دارند مشتری جذب بر را

 

 انجام «کننده مصرف رفتار در محصوالت بندی بسته رنگ تنوع تاثیر» عنوان تحت پژوهشی 2۰1۶ سال در همکاران و حیدری

 که داد شانن پژوهش این نتایج. است بوده چین چین غذایی مواد شرکت مشتریان از نفر 5۰ پژوهش، این آماری جامعه. دادند

 و دارد تفاوت هزمین پس تصویر ،با بندی بسته طراحی مشتری دیدگاه از. باشد می مختلفی ابعاد از متاثر مشتریان خرید میزان

 داشته ایویژه تدق و توجه به این به باید هاسازمان و گذارد می کننده مصرف خرید میزان بر بیشتری اثر بندی بسته طراحی

 .باشند

 

 تصمیم در ییغذا مواد کننده مصرف خرید رفتار بر بندی بسته تاثیر بررسی» عنوان با 1۳۹۸ سال در موسوی و کریمانی پژوهش

 شد بیان نآ در که بود« (ایالم شهر در کوروش ای زنجیره های فروشگاه لبنی محصوالت کنندگان مصرف: موردی مطالعه) خرید

 دیدگاه از هک ای گونه به است؛ محصول روی بر مندرج اطالعات به متعلق کننده مصرف رفتار بر بندی بسته اثرگذاری بیشترین

 .دارد را اهمیت درجه بیشترین محصول، بر مندرج اطالعات ، لبنیات کنندگان مصرف

 

 به تمایل بر برند شده ادراک کیفیت و بندی بسته های ویژگی تاثیر بررسی» عنوان با پژوهشی 1۴۰۰ سال در همکاران و زارعی

 فروشگاه در عسل و مربا کنندگان مصرف آن، آماری جامعه که پرداختند «مشتری نوع گر تعدیل نقش با کنندگان مصرف پرداخت

 پژوهش این هاییافته. شدند مشخص نمونه حجم عنوان به نفر ۳۸۴ کوکران فرمول از استفاده با بودند؛ تهران شهر ای زنجیره های

                                                           
1 Nanami Mizutani et al 
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 برند شده ادراک کیفیت همچنین و کننده مصرف پرداخت به تمایل بر مثبتی تاثیر بندی بسته های ویژگی که بود این نمایانگر

 ویژگی میان رابطه در و دارد مثبت تاثیر کنندگان، مصرف پرداخت به تمایل بر برند شده ادراک کیفیت شکل، همین به و دارد

 .دارد گر تعدیل نقش مشتری، نوع کنندگان، مصرف پرداخت به تمایل و بندی بسته های

 

 مصرف خرید قصد بر بندی بسته جذابیت و خالقیت کیفیت، تاثیر»عنوان با خود پژوهش در 1۳۹۹ سال در همکاران و یعقوبی

 مصرف از نفر ۴۰۳ میان پرسشنامه طریق از آن های داده که «مشتری شناخت و احساس میانجی نقش گرفتن نظر در با کننده

 خالقیت کیفیت، شامل بندی بسته عناصر داد نشان که یافتند دست نتایجی به بود، شده آوری جمع تهران شهر شکالت کنندگان

 خرید قصد بر تاثیر مشتری احساس که دادند نشان ها یافته همچنین دارد اثر مشتری شناخت و احساس بر بندی بسته جذابیت و

 .است اثرگذار خرید قصد بر مشتری شناخت اما ندارد

 

 مطرح نکاتی «نوشیدنی بندی بسته گرافیک طراحی در هدف و مسیر تعیین»عنوان با خود پژوهش در 1۳۸۹ سال در محمودی

 بسته گرافیک طراحی در. باشند داشته آگاهی آنها به بندی بسته گرافیک طراحی از قبل طراحی تیم داندمی الزم که است کرده

 شرایط دهنده، سفارش محصول، های ویژگی از بودن آگاه بصری، عناصر های ویژگی و خصوصیات تاثیر به توجه بر عالوه بندی

 .دارند موثری نقش موفق بندی بسته یک طراحی در آنها های گرایش و مخاطب های گروه صنعت، و بازار

 

 وفاداری میانجیگری نقش با مجدد خرید قصد در محصوالت بندی بسته تاثیر بررسی» باعنوان 1۳۹۷ سال در کارگر پژوهش

 بسته که داد نشان پژوهش این. هستند همدان شهر در پاکشو بهداشتی محصوالت مشتریان آن آماری جامعه بودکه «مشتریان

 وفاداری و بندی بسته و دارد معنادار رابطه و مثبت تاثیر مشتریان، وفاداری میانجیگری نقش با مشتری مجدد خرید قصد در بندی

 .کنند تبیین را خرید تکرار تغییرات از درصد ۳۹ توانند می مشتریان

 

 «مشتری رضایت و خرید قصد بر بندی بسته طراحی و اندازه تاثیر بررسی»عنوان با پژوهشی 1۳۹۶ سال در صادقی و خدابخشی

 خرید قصد میان که، دارد بیان پژوهش این نتایج. است کارخانه یک مسئوالن از نفر ۴۹۰ پژوهش، این آماری جامعه. دادند انجام

 خرید قصد و محصول بندی بسته اندازه بین همچنین. دارد وجود معناداری رابطه محصول بندی بسته طراحی و کننده مصرف

 .است راستا هم گذشته های پژوهش یافته با نتایج این و است برقرار رابطه معنادار طوری به کنندگان مصرف

 

 پژوهش هاییافته «است پرداخته محصوالت خرید به تمایل بر بندیبسته رنگ تاثیر» عنوان با پژوهشی به 1۳۹۶ سال در وحیدی

 فروشگاه مدیران تمام و مشتریان کلیه که پژوهش این آماری جامعه در.دارد اثر مصرف رفتار بر بندی بسته رنگ که است این او،

 تحت بیشتر کننده مصرف یابدمی کاهش هرچه که طوری به دارد میان این در را مهمی نقش سن، هستند، نور شهرستان در ها

 تاثیر بندی بسته رنگ به واکنش در نیز افراد شخصیتی هایویژگی که میدهند نشان همچنین ها یافته.گیردمی قرار رنگ تاثیر

 .دارد کننده مصرف رفتار روی را تاثیر بیشترین ای سرمه و آبی های رنگ بررسی مورد جامعه در همچنین دارد

 

 تصمیم روی بر آن تاثیر و غذایی محصوالت بندی بسته های ویژگی سازی مدل» پژوهش در 1۳۹۷ سال در همکاران و زارعی

 در کننده مصرف ادراک بر بندی بسته شکل بودن متناسب  :رسیدند این یافته ها به«  اخالقی رویکرد با مشتریان خرید گیری

 های شکل از است بهتر ابتدا در حوزه هر بندی بسته فضای به توجه با .دارد مثبت تاثیر بندی بسته از استفاده قابلیت خصوص

 این در. گذارند می اثر خرید تصمیم بر و شود می برندها سایر با تمایز باعث که چرا کرد استفاده بندی بسته طراحی در مختلف

 .است شده نگاشته مدیران برای نیز هایی توصیه پژوهش



 

7 

 

 

 مصرف رفتار بر لمحصو بندی بسته در رنگها تاثیر بررسی"عنوان با پرداختند پژوهشی به 1۴۰۰ سال برجلو در حسین پور و یزدانی

 طراحی نظر از عنصر مهمترین رنگ شاید که یافتند دست نتیجه این به پیشینه بررسی با ."نوشیدنی و غذایی محصوالت کننده

 .دارد ای برجسته نقش ها فروشگاه در خریدار توجه جلب در و است حسی چند محصوالت بندی بسته

 

 و شتریم جذب در بندی بسته گرافیک و طراحی نقش بررسی »عنوان با اند داده انجام پژوهشی 1۳۹5 سال در تازش و محبی

 فروش روش و مشتری جذب در را اثرگذاری بیشترین بندی بسته که دارد بیان پژوهش این از حاصل نتایج «کاال فروش به کمک

 کننده تولید هدتع به ناپذیری جبران های ضرر بندی، بسته حقیقی کارکردهای به نکردن توجه و دارد خارج و داخل بازارهای در

 .زند می بازار برابر در

 

 دادند نشان غذایی، مواد کننده مصرف رفتار بر بندی بسته های ویژگی نام با پژوهشی در 2۰1۴ در سال 1همکاران و ویکستروم

 غذایی مواد ضایعات و بندی بسته طراحی بین ارتباط. است بندیبسته در مهم مسئله یک "غذایی مواد ضایعات از جلوگیری" که

 و کنندگان مصرف و فروشان خرده برند، صاحبان تولیدکنندگان، غذایی، مواد تولیدکنندگان: مانند مرتبط ذینفعان توسط باید

 بندیبسته هایسیستم پتانسیل کامل بررسی برای همچنین. گیرد قرار گذاری ارزش و تایید مورد بندی بسته مقررات در همچنین

 .شود گرفته نظر در باید نیز غذایی مواد هایزباله ها،آن کلی محیطیزیست اثرات کاهش برای

 

. کارتن در شده بندیبسته میوهآب هایبسته برای رنگی طراحی عنوان با دادند انجام پژوهشی 2۰۰۹ سال در همکاران و تینگ وی

 از استفاده با نهاآپرداختند.  بندی بسته رنگی طراحی و میوه آب بسته ۷ از ناظران انتظارات بین روابط بررسی به پژوهش این در

 رنگ راحیط که شد مشخص. کردند بندی طبقه تازگی و محصول اولویت عامل، 2 به را دوقطبی مقیاس 5 عاملی، تحلیل و تجزیه

 که شودمی مشاهده هامیوه رنگ و بسته رنگ بین موجود  رنگ بین شباهتی: دارد توجهی قابل تأثیر عامل دو هر بر بندی بسته

 .شودمی محصول باالی انتظارات به منجر

 

 گرفته انجام«  دمیکن تعدیل را پرتقال آب طعم ،ادراک بندی بسته تصاویر»  عنوان با 2۰1۰ سال در همکاران و میزوتانی پژوهش

. گذاردمی تأثیر مطع ارزیابی بر آبمیوه هایبسته روی تصاویر تطابق و ظرفیت چگونه که اند کرده بررسی پژوهش این در. است

 رتبه تازه و رت طعم خوش عنوان به آزمایش در کنندگان شرکت توسط دلپذیر، تصاویر با شده ارائه های آبمیوه داد نشان پژوهش

 دهد می نشان پژوهش این های داده. شدند بندی رتبه بهتر های رایحه با ، همخوان تصاویر با شده ارائه های آبمیوه و. شدند بندی

 .گذارد می تاثیر طعم ارزیابی بر میوه آب های بسته روی تصاویر که

 

 یادگیری:   یکنندم تعدیل حافظه در هارا طعم ، بندی بسته تصاویر عنوان با 2۰12 سال در دیگری پژوهش در همکاران و میزوتانی

. کند سوگیری تصویر هایبرچسب سمت به اولیه چشیدن طول در تواندمی طعم حافظه که دادند نشان میوه، اب های طعم اتفاقی

 .رددا بستگی  چشندگان قبلی تجربیات و ها، طعم و ها برچسب بین شده درک تطابق به حافظه گیری جهت حال، این با

 

 دادند، انجام«  کننده مصرف انتظارات و رنگی هماهنگی: بسته طراحی» عنوان با 2۰1۴ سال در همکاران و تینگ وی که پژوهشی

 های کارتن ها آن. کردند بررسی را شناختیروان هایپاسخ و ایزمینه هایرنگ بین رابطه معنایی افتراقی روش از استفاده با ها آن

                                                           
1 Wikstrom et al 
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 در قضاوت:  کردند استفاده مختلف های جنبه از روانشناختی های پاسخ برانگیختن برای محصول های بسته عنوان به را میوه آب

 عالقه میوه،آب هایبسته رنگ سازگاری که بود این بیانگر نتایج. محصوالت تازگی و کیفیت عالقه، و ها بسته رنگ هماهنگی مورد

. گرفت قرار بسته هایرنگ رنگ خلوص و سبکی تأثیر تحت تازگی بصری ارزیابی. دارند بستگیهم شدت به محصوالت کیفیت و

 اصول داده نشان پژوهش این.است کرده کمک طراوت انتظار به نیز میوه رنگ و بندی بسته های رنگ رنگ، خلوص مجموع

 .باشد متفاوت شود می استفاده آن در ها رنگ که ای زمینه به توجه با است ممکن رنگ هماهنگی

 

 «پالستیکی بطری نوشیدنی بندی بسته طراحی بهبود برای روشی مطالعه» عنوان با 2۰1۸ سال در که 1همکاران و کاجیهارا پژوهش

 اول نوع از متغیره چند کمیت/  رگرسیون روش از استفاده با را طراحی عناصر و تصاویر بین رابطه پژوهش این در. گرفت انجام

 . است شده پیشنهاد رگرسیون معادله اساس بر بسته، طراحی توسعه برای مشخص روشی نهایت در و شده مطالعه

 

 تمایل بر پرتقال آب بندیبسته هایویژگی ارزیابی» عنوان با دادند انجام پژوهشی 2۰1۳ سال در 2همکاران و گادیولی

 بندیبسته که میدهد نشان پژوهش این«.کنندهمصرف نگرش انتظارات و مشترک تحلیل از استفاده با خرید به کنندگانمصرف

 همراه به بودن خانگی سی، ویتامین غنی درباره اطالعات حاوی باید پژوهش، این کنندگانشرکت بیشتر برای پرتغال آب آلایده

 به توجه اهمیت عوامل بیشتر میدهد نشان پژوهش این.باشد پایین، قیمت و نگهدارنده مواد افزودن بدون ابدار، های تکه بودن دارا

 .میکنند تایید را محصوالت طبیعی بودن و عمومی سالمت

 

 از فادهاست با.پرداختند "محصول بندی بسته از کنندگان مصرف درک" عنوان با پژوهشی به 2۰۰۶ سال در ویال و امپوئرو

 نقشه چهار. شد داده نشان کنندگانمصرف دیدگاه از شده انتخاب محصول یابیموقعیت استراتژی هفت بعدی، چند بندیمقیاس

 بسته تصاویر ن؛جایگزی بندی بسته گرافیکی های فرم جایگزین؛ بندی بسته تایپوگرافی جایگزین، بندی بسته های رنگ: به مربوط

 .آمد دست به جایگزین، بندی

 

 این های تهیاف." کننده مصرف خرید رفتار در بندی بسته نقش " عنوان با دادند انجام پژوهشی 2۰1۳ درسال همکاران و شاه

 محصول که زمانی است، شده تولید آن در محصول که مکانی مانند محصول به مربوط اطالعات بندی، بسته:  میگوید پژوهش

 را تاثیر ترینن بیشتری بندی بسته عناصر و میکند توصیف را...  و آن از استفاده نحوه و است، چیزی چه حاوی است، شده ساخته

 .دارد کننده مصرف خرید رفتار روی

 

 هایمقوله در محصول تجربه و کنندهمصرف رفتار بر بندیبسته رنگ چندگانه تاثیرات» پژوهش در 2۰1۸ سال والسکو و اسپنس

 کننده مصرف لمحصو تجربه از مرحله چندین در بندی بسته رنگ میدهند نشان« "شخصی مراقبت و خانه" و "هانوشیدنی و غذا"

 .کند می ایفا را غالب نقش

 

 

 

 

                                                           
1 Kajihara et al 

2 GADIOLI et al  
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 بحث و نتیجه گیری-۴

اغلب مطالعات به این امر که عناصر بسته بندی بیشترین تاثیر را بر رفتار مصرف کننده و جذب مشتری دارد،اذعان دارند و نشان 

. محبی و 2۰1۳( )شاه و همکاران.1۳۹۷داده اند که بسته بندی حتی در قصد خرید مجدد مشتری تاثیر مثبت میگذارد )کارگر،

(. ویژگی های بسته بندی تاثیر مثبتی بر تمایل پرداخت مصرف کننده، کیفیت ادراک شده برند و احساس وشناخت 1۳۹5تازش،

 ( .1۳۹۹. یعقوبی و همکاران،1۴۰۰مشتری دارد )زارعی وهمکاران،

(. 1۳۹۶معناداری وجود دارد.)خدابخشی و صادقی، بین طراحی و اندازه بسته بندی و قصد خرید مصرف کننده رابطه

(. در همین راستا حیدری و 1۳۹۷متناسب بودن شکل بسته بندی بر ادراک مصرف کننده تاثیر مثبت دارد)زارعی و همکاران،

 در پژوهش خود نشان دادند که طراحی بسته بندی بیشترین تاثیر را در جذب مشتری و میزان خرید 2۰1۶همکاران در سال 

 مصرف کننده دارد.

. آمپوئرو 1۳۹۶بیشتر مطالعات بررسی شده به این امر اشاره کرده اند که، رنگ بر رفتار مصرف کننده اثر دارد )وحیدی، 

(. 2۰1۴(.  رنگ بسته بندی آبمیوه بر ارزیابی بصری،تازگی و انتظار طراوت تاثیر مستقیم دارد)تینگ وی و همکاران،2۰۰۶و ویال،

ی از مطالعات به تاثیر رنگ بسته بندی بر رفتار مصرف کننده پرداخته اند که در میزان تاثیر آن اختالف نظر وجود عده قابل توجه

دارد. برخی بیانگرآن هستند که رنگ بسته بندی در تجربه محصول نقش غالب را ایفا میکند و مهم ترین عنصر از نظر طراحی 

. یزدانی و پور 2۰1۸وجه مشتری نقش برجسته ای دارد )اسپنس و والسکو،بسته بندی محصوالت چند حسی است که در جلب ت

تطابق دارد و نشان می  2۰۰۹(. نتایج این پژوهش ها با نتایج حاصل از پژوهش تینگ وی و همکاران در سال 1۴۰۰حسین برجلو،

 دارد. دهد رنگ بسته بندی بر اولویت دادن محصول توسط مشتری و ادراک او نسبت به تازگی، تاثیر

با این حال تعدادی از پژوهش ها نشان می دهند که از میان عوامل تاثیر گذار بر جذب مشتری که شامل  

رنگ،جذابیت،شکل،اندازه و درج اطالعات محصول است ،عامل درج اطالعات بیشترین میزان تاثیر و عوامل شکل و رنگ کمترین 

هستند که  2۰1۳(.که مطابق پژوهش گادیولی و همکاران 1۳۹۸نی و موسوی،.کریما1۳۹۸تاثیر را دارند )آقا شیری و حاتمی نسب 

بیان می کند بسته بندی ایده آل آب میوه باید حاوی اطالعات باشد. در این بین تصاویر بسته بندی تصاویر روی بسته بندی آب 

 (.2۰12ان،.میزوتانی و همکار2۰1۰میوه ها بر ارزیابی طعم تاثیر میگذارد )میزوتانی و همکاران،

هدف این پژوهش بررسی تاثیر شکل و رنگ بسته بندی آب میوه ها بر جذب مشتری است. از این جهت که تحقیقات 

کمی روی بسته بندی نوشیدنی ها صورت گرفته، این تحقیق حائذ اهمیت است. برای رسیدن به پاسخ سوال اصلی پژوهش به 

 جذاب بندی بسته اگر کند می فکر کننده ه این نتیجه دست یافتیم که مصرفبررسی پیشینه پرداختیم که در ادامه بررسی ها ب

 عدم که زمانی محصول انتخاب به بندی بسته. باشد داشته خوبی عملکرد احتماال و است اعتماد قابل و جذاب محصول باشد،

 (.2۰1۳همکاران، و شاه)کنند  می اعتماد محصول بندی بسته خوب ویژگی به بنابراین میکند کمک دارد وجود زیادی اطمینان

پژوهش نشان داد که بسته بندی جزوی از محصول تلقی می شود و عالوه بر وظیفه سنتی و اصلی خود که حفاظت نتایج 

و سالم نگه داشتن کاال و ایجاد ارتباط با مشتری است، می تواند با استفاده از رنگ و شکل مناسب در ذهن مصرف کننده تداعی 

لف بسته بندی در پژوهش های پیشین متفاوت ارزیابی شده است با این خاصی از محصول ایجاد کند. میزان اهمیت عناصر مخت

همه با توجه به بررسی هایی که در پیشینه انجام دادیم میتوانیم نتیجه بگیریم:شکل و رنگ بسته بندی بر جلب توجه و جذب 
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ب، فروش خوبی نخواهد مشتری موثر است و یک محصول هر چقدر هم با کیفیت ، بدون بسته بندی ای با شکل و رنگ مناس

داشت. شکل بسته بندی بر ادراک مصرف کننده تاثیر مثبت دارد.بدین ترتیب شکل و رنگ بسته بندی نقش بسیار مهمی در ارتباط 

برقرار کردن مشتری و جذب شدن او دارد.توجه به این امر میتواند نقش موثری در بازاریابی و افزایش فروش نوشیدنی ها و در 

 ش سهم بازار،داشته باشد. همچنین بسته بندی مناسب می تواند تغییرات تکرار خرید را تبیین کند.نتیجه افزای

 

 

 

 

 

 
 پیشنهادات_5

مرور بر مطالعات گذشته نشان می دهد بیشتر به عناصر بسته بندی و تاثیر آن ها بر رفتار مصرف کننده ، توجه شده است در _

کننده و ویژگی های شخصیتی او می تواند در جذب شدن مصرف کننده به رنگ و صورتی که عوامل دیگری همچون سن مصرف 

شکل بسته بندی موثر باشد،لذا پیشنهاد میشود  جهت شناخت دیگر عوامل موثر بر جذب مشتریان ،تحقیق های طولی انجام شودتا 

 سایر عوامل مداخله گر در زمان طوالنی تر مورد بررسی قرار گیرد.

ندی نوشیدنی ها به ویژه آب میوه های صنعتی در کشور، مطالعات بسیار کمی صورت گرفته است ،پیشنهاد می در حوزه بسته ب_

 شود بر روی یکی از شرکت های موفق همچون سان استار، مطالعه موردی انجام شود. 
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منابع-۶  

 بسته طریق از مشتری جذب اصلی عوامل بندی اولویت و شناسایی,1۳۹۸,حسن سید, نسب ، حاتمی نسیم, آقاشیری-

 یزد.,صنعتی مدیریت المللی بین کنفرانس چهارمین,بندی

 پنجمین کننده، مصرف رفتار در محصوالت بسته بندی رنگی تنوع تاثیر ،1۳۹5 ، سعیدی،مهدیه ؛ اهلل رضائی، روح حیدری،محمد،-

 حسابداری. و اقتصاد مدیریت در نوین پژوهشهای المللی بین کنفرانس

 خرید تصمیم در غذایی مواد کننده مصرف خرید رفتار بر بندی بسته تاثیر بررسی,1۳۹۸,سیامک, ، موسوی نازلی, کریمانی-

 اندیشه ملی کنفرانس دومین(,ایالم شهر در کوروش ای زنجیره های فروشگاه لبنی محصوالت کنندگان مصرف: موردی مطالعه)

 تهران,کار و کسب مدیریت در نوین های

 کیفیت و بندی بسته های ویژگی تاثیر بررسی(. 1۴۰۰. )آراز زهرا، راشدی و دنیز، رافعی، و باقر، عسگرنژادنوری، و قاسم، زارعی،-

( پیاپی ۴۶) 2)12, بندی بسته فنون و علوم. مشتری نوع گر تعدیل نقش با کنندگان مصرف پرداخت به تمایل بر برند شده ادراک

 ,)۶۳-5۳.  

 مصرف خرید قصد بر بندی بسته جذابیت و خالقیت, کیفیت تأثیر(. 1۳۹۹. )اسداهلل،آقائی،محمد سادات،کردنائیج،نیره  یعقوبی،-

 1)11, بندی بسته فنون و علوم(. شکالت صنعت: موردی مطالعه) مشتری شناخت و احساس میانجی نقش گرفتن نظر در با کننده

  .۶۷-5۴( (, ۴2 پیاپی)

 بسته فنون و علوم علمی فصلنامه. نوشیدنی بندی بسته گرافیک طراحی در هدف و مسیر تعیین(. 1۳۸۹. )محمود سید, محمودی-

 . (۳)1, بندی

 سومین,مشتریان وفاداری گری میانجی نقش با مجدد خرید قصد در محصوالت بندی بسته تاثیر بررسی,1۳۹۸,فائزه, کارگر-

 تهران,روانشناسی و مدیریت تربیتی، علوم در تحقیق و نوآوری المللی بین کنفرانس

 فصلنامه. مشتری رضایت و خرید قصد بر بندی بسته طراحی و اندازه تأثیر بررسی(. 1۳۹۶. )احمد, صادقی, محمد, خدابخشی-

 .۴1-۳۰(, ۳1)۸, بندی بسته فنون و علوم علمی

 آموزش موسسه.   ارشد کارشناسی نامه پایان.  محصوالت خرید به تمایل بر بندی بسته رنگ تاثیر( .1۳۹۶. ) مرضیه وحیدی،-

 خزر. عالی

 وتاثیرآن غذایی محصوالت بندی بسته ویژگیهای سازی مدل(. 1۳۹۷. )وحیدرضا میرزایی، حسین، دوست، وظیفه داریوش، زارعی،-

  .2۴۶-2۳5(,  2)۹(, اسالمی معارف انجمن) اخالقی های پژوهش. اخالقی رویکرد با مشتریان خرید گیری تصمیم روی بر

 محصوالت کننده مصرف رفتار بر محصول بندی بسته در ها رنگ تاثیر بررسی(.  1۴۰۰)  پورحسین برجلو ناصر،علیرضا، یزدانی،-

 .مازندران ادیب عالی آموزش مؤسسه. حسابداری اقتصادو مدیریت، علوم جهش المللی بین کنفرانس اولین. نوشیدنی و غذایی

 فروش به کمک و مشتری جذب در بندی بسته گرافیک و طراحی نقش بررسی,1۳۹5,عبدالکریم, تازش و الدین سراج, محبی-

 رشت .,کار و کسب در نوآوری و حسابداری،مدیریت المللی بین کنفرانس دومین,کاال
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abstract 

increasing aim of Today, businesses are in a highly competitive environment. All businesses try to attract the attention of consumers with the 

e, we examine the sales and making more profit. There are different ways to get customers' attention, one of which is packaging. In this articl

f packaging shape and color on customer role of packaging on customer attraction. Specifically, this study intends to investigate the effect o

r that differentiates attraction. The results of a review of previous research show that packaging is considered part of the product and is a facto

can be associated with the use of appropriate color and shape in the  our product and leads to attract customers and increase our sales and

on consumer consumer's mind. Create a specific product. Also, the shape of the juice packaging and the color used have a positive effect 

.perception 

 

.shape, packaging color, juice packaging, customer attraction: packaging, packaging Keywords 
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