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Abstract
Objective: In recent years, children have been the focus of attention due to social and cultural
changes. This has led children to become involved in purchasing decisions and to become consumers.
Meanwhile, due to the children’s low ability to process information, companies face challenges in
introducing their products to this group of consumers. The aim of this study was to understand the
effect of packaging colors (chromatic color versus achromatic color) on brand memory in children.
Therefore, we are looking for a response to the following questions: What is the effect of chromatic
color packaging on children’s memorization of business brands? What is the difference between
chromatic and achromatic packages? Finally, this study examines the effect of children's age and
educational level on brand memorization and also their effect (age and educational level) on the
relationship between packaging color and brand memorization.
Methodology: This applied research was conducted based on the survey method and the data

were collected through an experimental design. The statistical population of this study
included the children aged six to twelve years of primary schools in Qazvin province and a
sample of 372 children was considered using simple random sampling. In order to evaluate
the effect of packaging color on brand memorization, in the first test, two packages of orange
juice, a red (chromatic) and a gray (achromatic) package were made by Photoshop software
and presented to the children. In the second experiment and in order to measure brand
recognition, four brands were designed on four cards (two cards with chromatic colors and
two cards with achromatic colors). Only two brands were shown to the children at the
beginning of the experiment. The children were then asked to select the letters they had

already seen. The data analysis was performed using IBM SPSS software as well as chisquare test, cross-puzzle, and logistic regression.
Findings: The results of the study showed that chromatic color is more desirable for children

and are more successful in brand memorization. In addition, the younger children are more
likely to be influenced by chromatic colors in brand memorization.
Conclusion: If the children and teenagers are regarded as the target population for a company,

choosing the color of the packaging is considered as a strategic decision for that company
because it allows the children to recognize the brand. Color as a powerful tool and an
important visual stimulus can influence children’s shopping behavior. According to the
research results, chromatic packaging color can play an important role in brand memorization
in children and this issue is different in children of different ages. Therefore, the companies
whose target market includes children can use this issue in their differentiation strategies.
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Citation: Shahtahmasbi, Esmaeil; Ahmadi, Zeynab & Mazarei, Sajad (2021). The Impact of Packaging
Color on Brand Memorization among Children (7-12 years old). Journal of Business Management, 13(1),
209-227. (in Persian)
-----------------------------------------------------------Journal of Business Management, 2021, Vol. 13, No.1, pp. 209-227
DOI: 10.22059/JIBM.2020.297233.3771
Received: February 04, 2020; Accepted: February 20, 2021
Article Type: Research-based
© Faculty of Management, University of Tehran

تاثیر رنگ بستهبندی بر به خاطرسپاری نام تجاری در کودکان ( 7تا  21سال)
اسماعیل شاه طهماسبی*

* نویسنده مسئول ،استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتتی ،تهترا ،،ایترا .،رایانامت:
E_Shahtahmasbi@sbu.ac.ir

زینب احمدی
کارشناس ارشد ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه دانش البرز ،قزوین ،ایرا .،رایانام:
Ahmadi.zeynab.1991@gmail.com

سجاد مزارعی
دانشجوی دکترای ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهرا ،،ایرا .،رایانام:
s_mazarei@sbu.ac.ir

چکیده
هدف :در سال های اخیر تغییرات اجتماعی و فرهنگی باعث شده است ک :کودکا ،در کانو ،توج :قرار گیرند .این موضوع سبب شده
است ک :کودکا ،در تصمیمهای خرید مشارکت داشت :و ب :مصرفکننده تبدیل شوند .در این میا ،ب :دلیل توانایی پایین کودکا ،در
پردازش اطالعات ،شرکتها در شناسایی محصوالت خود ب :این گروه مصرفکننده با چالش روب:رو هستند .هدف از این مطالع:
بررسی تأثیر رنگ بست:بندی محصول بر روی ب :خاطرسپاری نام تجاری (ب :یادآورد ،و تشخیص) در کودکا ،با سن و مقاطع
تحصیلی متفاوت ،میباشد.
روش :این پژوهش کاربردی ،ب :شیوه پیمایشی اجرا شده و ابزار گردآوری دادهها طرح آزمایشی بوده است .جامع :آماری این
پژوهش ،کودکا ،شش تا دوازده سال مدارس ابتدایی استا ،قزوین بوده و نمون:ای  273نفری از این کودکا ،ب :روش نمون:گیری
تصادفی ساده برای مطالع :استفاده گردید .تحلیل دادهها ب :وسیل:ی نرمافزار  IBM SPSSو با استفاده از آزمو ،خی دو ،جدول
متقاطع و رگرسیو ،لجستیک انجامشده است.
یافتهها :نتایج حاصل از پژوهش نشا ،میدهد ک :رنگ کروماتیک مطلوب کودکا ،بوده و باعث میشود ک :در ب :خاطرسپاری نام
تجاری موفقتر عمل کنند .ب :عالوه کودکانی ک :در سن و مقطع تحصیلی پایینتر هستند ،بیشتر تحت تاثیر رنگ کروماتیک در ب:
یادآوری نام تجاری میباشند.
نتیجهگیری با توج :ب :نتایج پژوهش ،رنگ کروماتیک بست:بندی نقش مهمی در ب :خاطر سپاری نام تجاری در کودکا ،داشت :و
این موضوع در کودکا ،سنین مختلف ،متفاوت است .لذا شرکتهایی ک :بازار هدف آ،ها کودکا ،میباشد ،میتوانند از این موضوع
در استراتژیهای تمایز خود بهره برند.
کلیدواژهها :ب :خاطرسپاری نام تجاری ،رنگ بست:بندی ،کودک ،تشخیص نام تجاری ،طرح آزمایشی
استناد :شاه طهماسبی ،اسماعیل؛ احمدی  ،زینب و مزارعی ،سجاد ( .)0011تاثیر رنگ بست:بندی بر ب :خاطرسپاری نتام تجتاری در
کودکا 7( ،تا  03سال) .مدیریت بازرگانی.337 -310 ،)0(02 ،
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مقدمه
کودکا ،مصرفکنندگا ،فردا هستند ،بنابراین همین اال ،با آ،ها صحبت کرده ،روابط ختود را بتا آ،هتا شتکل دهیتد و
زمانی ک :بزرگتر شدند ،شما آ،ها را ب :عنوا ،مصرفکنندگانی بالغ در اختیار خواهید داشت (مارشال .)3101 ،0کودکتا،
ب :عنوا ،مصرفکننده اغلب ب :عنوا ،یک پدیده اجتماعی نوظهور تلقی میشود چراک :این موضوع تا قبل از قر ،بیستم
ب :هیچوج :وجود نداشت :است (لئونارد ،کمپل و مانینگ .)3100 ،3کودکا ،در سرتاسر دنیا در حال تبتدیلشتد ،بت :یتک
بخش مهم و منحصرب:فرد بازار برای تمامی دست:های محصوالت هستند ،از اسباببازیها و لباس گرفت :تا گوشتیهتای
همراه ،رایان :و حتی خدمات مالی (ژانگ .)3100 ،2در سالهای اخیر در ترکیب خانوادههای کودکا ،تغییرات بسیار مهمی
رخداده است مادرا ،شاغل شدهاند و خانوادهها کوچک تر شده است ،ک :درنتیج :باعث افزایش اهمیت و توج :ب :هر یک
از بچ:ها شده است .لذا این موضوع باعث درگیری و مشارکت کودکا ،در تصتمیمهتای مصترفی شتده استت (دی پتاو،
هوردرس و کاوبرخ .)3101 ،0:ب :عالوه والدین دریافت:اند ک :کودکتا ،در محتیطهتای فروشتگاهی متیتواننتد بتر روی
تصمیمهای آنا ،در خرید محصوالت اثرگذار باشند(نلسو ،،داف و آهن)3101 ،1
شواهد جدید از جامع:پذیری کودکا ،نشا ،میدهد ک :کودکا ،در معرض نامهای تجاری مختلف از طیف
گستردهای از محصوالت همانند غذا ،اسباببازی و لباس میباشند .لذا کودکا ،شروع در سنین کم شروع ب :برقراری
ارتباط با نامهای تجاری کرده و از آ،ها تاثیر میپذیرند (لوپز و رودریگز .)3101 ،6کودکا ،در دو سالگی زمانی ک :در
معرض برندها قرار میگیرند میتوانند آ،ها را تشخیص دهند و در س :سالگی میتوانند برندها را در زندگی روزان :خود ب:
خاطر بیاورند (نلسو ،،داف و آهن .)3101 ،با این حال فرآیند پردازش اطالعات در کودکا ،خاص و دارای محدودیت
میباشد( .ازا ،،پنتین شویر و النسلوت میلتیجن .)3100 ،7چندین مطالع :نشا ،داده است ک :کودکا ،برای جبرا ،ضعف
شناختی خود؛ نشان:های بصری اطالعات را اولویت قرار میدهند .بنابراین آ،ها ترجیح میدهند ک :اطالعات نامهای
تجاری و یا محصوالت را در حافظ :تصویری ب :جای حافظ :کالمی خود ذخیره کنند (بزاز ،3100 ،1ازا ،،پنتین شویر و
النسلوت میلتیجن .)3100 ،در همین راستا شرکتهایی ک :کودکا ،را در نقاط خرید مورد هدف قرار میدهند ،از
محرکهایی همچو ،بست:بندیهای رنگارنگ ،براق و استفاده از شخصیتهای کارتونی بر روی بست:ها استفاده کرده تا
بتوانند بر انتخاب آنا ،اثر بگذارند (هوتا و چاری .)3100 ،0این ویژگیهای بصری برای غلب :بر محدودیت های شناختی
انا ،بوده و باعث میشود ک :بست:بندیها بیشتر در حافظ :کودکا ،جای بگیرد (بزاز.)3100 ،
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بست:بندیها عالوه بر محافظت از محصول دارای چهار کارکرد عمده دیگری نیز میباشند اطالعات الزم را ب:
مصرفکنندگا ،منتقل میکنند ،در ساده سازی فرآیند تصمیمگیری کمک میکند ،یک واکنش احساسی مثبت را ایجاد
میکند و فرآیند تشخیص یک برند را تسهیل میکند (مزوقی ،بری و شریف .)3107 ،0مطالعات گذشت :نشا ،میدهد ک:
طرح ،شکل و رنگ بست:بندیها میتوانند اثر قابل توجهی بر روی توج :مصرفکننده و ایجاد برندهای قدرتمند داشت:
باشد (حاجی حسنی ،صادق پور ،علوی ،0207 ،تیزسن ،زندستارا ،گراف و جاگر ،3107 ،3ژانگ .)3100 ،بست:بندیها نقش
فزایندهای در برندسازی و همچنین نقش مهمی در تسهیل شناسایی و انتخاب محصول توسط کودکا ،در قفس:های
فروشگاهی دارد (مزوقی ،بری و شریف .)3107 ،با توج :ب :اینک :کودکا ،ب :محرکها و نشان:های بصری فوری جذب
میشوند ،اثرگذاری بست:بندی بر روی آ،ها بسیار زیاد میباشد (واتکینس ،آیتکن ،تینی ،روبرتسو ،و بورژکوفسکی،2
 .)3107وقتی ک :کودکا ،در معرض بست:بندیهای جذاب محصوالت قرار میگیرند ،ترجیح آ،ها ب :محصول فورا
افزایش پیدا میکند(بزاز .)3100 ،بست:بندی ب :یک تصمیم مهم برای مدیرا ،بازاریابی تبدیلشده است ،ک :دارای
ویژگیهای مختلفی از جمل :رنگ ،شکل ،طراحی ،شخصیتها و کاراکترهای مرتبط با آ ،میباشد .در میا ،این
ویژگیها،کودکا ،ویژگیهای اساسی رنگ و شکل را تشخیص میدهند (ژانگ .)3101 ،اکثر کودکا ،توانایی ب :راحتی
میتوانند بست:های غذایی شاد را از طریق رنگهای خاص و طراحیهای ویژه ،تشخیص دهند (مزوقی ،بری و شریف،
 .)3107لذا رنگ بست:بندی یکی از مهمترین و اثرگذارترین عوامل بر روی تصمیم خرید کودکا ،میباشد (بزاز.)3100 ،
با وجود اینک :پژوهشاتی در خصوص فرآیند پردازش اطالعات در کودکا ،و همچنین اثرگذاری ویژگیهای
نامهای تجاری بر روی حافظ:های کودکا ،انجام شده است (عبدالوند ،زمانی مقدم ،دهقانی سامانی ،0200 ،هرمز
نیکوالس و رودهین ،3107 ،0دی پاو ،هوردرس و کاوبرخ )3101 ،:اما پژوهشات اندکی بر روی اثرگذاری بست:بندی بر
روی رفتار خرید کودکا ،انجام شده است (هوتا و چاری ،3100 ،نلسو ،،داف و آهن ،3101 ،ژانگ )3101 ،هرچند ک:
فقدا ،کارهای پژوهشی در خصوص اثرگذاری رنگ بست:بندی بر روی ب :خاطر سپاری (تشخیص و یادآوری) کودکا7 ،
تا  03سال :مشهود است.
هدف از این مطالع :درک اثرگذاری رنگ بست:بندیها (رنگ کروماتیک 1در مقابل رنگ آکروماتیک )6بر روی ب:
خاطر سپاری (ب :یادآوری و تشخیص) نام تجاری در کودکا ،میباشد .لذا در این پژوهش ب :دنبال پاسخ این موضوع
هستیم ک :اثر واقعی بست:بندی با رنگ کروماتیک بر روی ب :خاطرسپاری نامهای تجاری توسط کودکا ،ب :چ :شکل
است؟ با بست:بندیهای آکروماتیک چ :تفاوتی در این موضوع ایجاد میشود؟ درنهایت این مطالع :ب :بررسی اثرگذاری
سن و مقطع تحصیلی کودکا ،بر روی ب:خاطرسپاری نامهای تجاری و همچنین اثرگذاری آ،ها (سن و مقطع تحصیلی)
بر رابط :رنگ بست:بندی و ب:خاطرسپاری نام تجاری ،میپردازد.
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مبانی نظری
بستهبندی برای کودکان

بسیاری از مطالعات ک :تمرکز آنا ،افراد بالغ و بزرگ ستال بتوده استت ،اثرگتذاری بستت:بنتدی را بتر روی رفتتار خریتد
مصرفکنندگا ،مورد بررسی قرار دادهاند و کارکردهای مختلف برای بست:بندی از جمل :در حملونقل و بازاریابی ،تعریتف
شده است (فیض ،سلحشور ،0210 ،کینگ ،رایز و هرلی .)3107 ،0از دیدگاه بازاریابا ،،بست:بندی اطالعاتی را در خصوص
برند ب :مصرفکننده انتقال میدهد ک :میتواند منجر ب :تغییر باروهای مصرفکننده شود  .عالوه بر این بستت:بنتدی بت:
طور خاص با تصمیمهای استراتژیک آمیخت :بازاریابی و ب:تبع آ ،ب :تصمیمهای جایگاهیابی مرتبط میباشد (آنکا ،هرمتر
نیکوالس ،هپسری ،اولسن .)3131 ،3بست:بندی در فرآیند تصمیمگیری مصرفکننده در نقط :خرید ،ب :عنوا ،یک عامتل
اساسی ظاهر میشود (فیروزیا ،،حسنقلیپور ،استیری .)0211 ،برای محصوالت مختص کودکا ،،متخصصا ،این حتوزه
از بست:بندی ب :عنوا ،ابزاری برای ایجاد یک تفاوت استراتژیک استفاده میکنند (بزاز.)3100 ،
بستهبندی و به خاطرسپاری کودکان

مطالعات بر روی فرآیند پردازش اطالعات نشا ،میدهد ک :کودکا ،دارای ترجیحات بصری در پردازش اطالعات دارند و
ترجیح میدهند اطالعات را در حافظ :بصری ب :جای حافظ :کالمی ذخیره کنند (ژانگ ،3101 ،لئونارد ،کمپل و مانینگ،2
 .)3100این موضوع ب :کودکا ،این امکا ،را میدهد ک :بدو ،نیاز ب :مهارتهای پیچیده زبانی و شتناختی ،اطالعتاتی را
در خصوص نام های تجاری و محصوالت در حافظ :خود ذخیره کنند .این عملکرد غیر زبانی ک :اجازه پردازش و استتفاده
از اطالعات را فراهم میکند در چندین مطالع :برجست :بوده است (مزوقی ،بری و شریف.)3107 ،
ب :طور دقیقتر ،کودکا ،با توج :ب :اینک :ظرفیت شناختی محدودی دارند ب:منظور رتب:بندی محصوالت در ابتدا از
ویژگیهای فیزیکی محصوالت (رنگ ،اندازه ،شکل) استفاده میکنند و بعد از اینک :مهارتهای شناختی آنا ،افزایش پیدا
کرد ،شروع ب :استفاده از شاخصهای انتزاعیتر همچو ،طعم و ارزش غذایی میکنند (رومرو و کاریتگ .)3107 ،0عتالوه
بر این کودکا ،بیش از س :سال ،زمانی ک :با ویژگیهای بصری همچو ،رنگ یا شکل محصوالت سروکار داشت :باشند،
راحتتر میتوانند اسم برند را ب :خاطر بیاورند .بنابراین مجموع :فراخوانی شده در کودکا ،تنها یک فهرستی از نتامهتای
تجاری ب :خاطر سپردهشده نیست ،بلک :مجموع:ای از نمادهای یک برند میباشد ک :متشکل از کدهای بصری و کالمی
میباشد (پریستو.)3106 ،1،
در میا ،عناصری ک :در خاطر کودکا ،باقی میماند ،ب :نظتر متیرستد شخصتیتهتای نشتا ،داده شتده بتر روی
بست:بندیها بیشتر مورد توج :محققا ،بوده است .این پژوهشها بر روی ارتباط بین کارترها و شخصیتهتای مترتبط بتا
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4
. Romero & Craig
5
. Preston
2

مدیریت بازرگانی ،1022 ،دوره  ،11شماره 1

011

برند (ب :عنوا ،ویژگیهای بصری ک :بر روی بست:بندی هستند) و فرآیند پردازش اطالعات از جمل :ب :خاطرسپاری برند
یا محصوالت و فرآیند رتب:بندی محصوالت ،متمرکز بودهاند (نیکول ،3100 ،0لئونارد ،کمپل و مانینگ.)3100 ،
سن و به خاطرسپاری در کودکان

توسع :شناختی کودکا ،بر روی رفتارهای آنا ،اثرگذار میباشد .در این میا ،سن یکی از مهمترین متغیرها در این توسع:
شناختی بوده و مورد توج :محققا ،بازاریابی در زمین :کودک نیز بوده است (ژانگ ،3101 ،مزوقی ،بری و شتریف،3107 ،
آنکا ،هرمر نیکوالس ،هپسری ،اولسن .)3131 ،بر اساس تئوری پیاژه ،)0070 ،0011( 3کودکا ،در طی رشد ختود ،چهتار
مرحل :توسع :شناختی را تجرب :میکنند دوره حسی -حرکتی (قبل از  3سالگی) ،دوره پتیش عملیتاتی ( 3تتا  7ستالگی)،
دوره عملیات عینی ( 7تا  03سالگی) و دوره عملیات صوری (بعد از  03سالگی).
در این پژوهش بر روی دوره عملیات عینی کودکا 7( ،تا  03سال) تمرکز شده است .مرحلت :عملیتات عینتی دارای
ویژگیهای منطقی و ب:کارگیری سیستماتیک نشان:های مرتبط با اشیای عینی ،میباشد .کودکا ،در این مرحل :میتوانند
در خصوص محرکهایی ک :در محیط وجود دارد ،عمیقتر فکر کنند و میتوانند ابعتاد مختلتف یتک محترک را در نظتر
گرفت :و آ،ها را ب :شیوهای انتزاعی ،ب :هم مرتبط سازند (بزاز .)3100 ،از دیدگاه پردازش نشان:ها ،کودکا ،سنین هفت تا
دوازده سال میتواند ذخیره اطالعات در آ،ها افزایش پیدا کرده و ب :کمک نشان:های صتریح آ،هتا را بت :ختاطر آورنتد.
اگرچ :آ ،ها در این سن هنوز توانایی استفاده از پردازش استراتژیک اطالعات را ندارند ،کت :بتواننتد در صتورت لتزوم بت:
صورت خودجوش از این استراتژیها استتفاده کننتد (ازا ،،پنتتین شتویر و النستلوت میلتتیجن .)3100 ،دیتدگاه توستع:
اجتماعی ،کودکا ،در این دوره شروع ب :پذیرش نقش اطالعاتی اجتماعی میکنند ک :این موضوع از طریتق درک اینکت:
دیگرا ،ممکن است عقاید و انگیزههای متفاوتی داشت :باشند ،رخ میدهد .هرچند کودکا ،سنین  6تا  1سال هنوز توانایی
تفکر از دیدگاه شخص دیگر را نشا ،نمیدهند .در سنین  1تا  01سال کودکا ،ب :تدریج نقش خود اندیشی را پذیرفتت :و
قادر خواهند بود ک :دیدگاههای دیگرا ،را در نظر بگیرند .در سنین  01تا  03ستالگی ایتن موضتوع در کودکتا ،تکامتل
مییابد و میتوانند همزما ،دیدگاههای خود و دیگرا ،را در نظر بگیرند .بر این اساس کودکتا ،در ایتن دوره نستبت بت:
دوره قبل خود ،تمایل دارند تا حد بسیار بیشتری تحت تأثیر محیطهای اجتماعی و فرهنگی قرار بگیرند (ژانگ.)3101 ،
اگرچ :رویکرد پیاژه در روانشناسی شناختی یک مرجع و رفرنس معتبر میباشد اما این نظری :ب :چالش کشیده شتده
و نظری:های جدیدتری توسع:یافت :است (بزار .)3100 ،اما متغیر سن همواره نقش اساسی در توضیح تواناییهای شتناختی
کودکا ،داشت :است .مصرفکنندگا ،جوا ،ب :وسیل :گروهبندی اطالعتات در طبقتات محصتول ،شتروع بت :ستازماندهی
اطالعات در حافظ :خود میکنند .تفاوت سنی در فرآیند طبق:بندی کودکا ،مشهود میباشد .کودکانی کت :ستن بیشتتری
دارند ،ب :دست:بندی بر اساس توج :ب :ویژگیهای آ ،شی ،تمایل دارند ،در حالی ک :کودکا ،سنین پایینتر از ویژگیهای
بصری برجست :برای طبق:بندی استفاده میکنند (نلسو ،،داف و آهن ،3101 ،ژانگ.)3101 ،

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
. Nicol
. Piaget

1
2

تاثیر رنگ بستهبندی بر به خاطرسپاری نام تجاری در کودکان...

010

رنگ و کودکان

بین رنگهای قرمز ،زرد ،آبی ،سبز و … از یک سو و رنگهای سفید ،سیاه و خاکستری از سوی دیگر تفاوت وجود دارد.
از این رو رنگها را ب :دو دست :کروماتیک و آکروماتیک تقسیم می کنند .ب :رنگهایی کت :در طیتف رنگتی متیباشتند،
کروماتیک می گویند .رنگهای کروماتیک بسیار زیاد هستند ک :مهمترین آ،ها ،رنگهای اصتلی ( زرد  ،قرمتز و آبتی )
میباشند .اما کیفیتی ک :در اغلب رنگها وجود دارد ،در رنگ های سفید ،سیاه و خاکستری وجود ندارد .ب :این س :رنتگ
ک :فاقد رنگ هستند ،رنگ اکروماتیک میگویند .رنگ سفید در واقتع رنتگ نیستت ،بلکت :عتدم وجتود رنتگ متیباشتد
(لبریکویی و مایلن.)3102 ،0
اثرگذاری رنگ یکی از موضوعاتی است ک :در پژوهشهای تبلیغاتی بسیار توسع:یافت :است و تمرکز اصتلی آ ،بتر
روی بزرگساال ،بوده است .بخش عمدهای از این مطالعات بر روی تضاد رنگ آکروماتیک و کروماتیک بتوده و ارزیتابی
اثرگذاری این دو نوع رنگ در تبلیغات بر روی رفتار خرید مصرفکنندگا ،مدنظر قرارگرفت :است (ژانگ .)3100 ،مقایست:
این دو شرایط آزمایشی باعث میشود ک :اثرگذاری رنگ کروماتیک برجست :شود .بنتابراین ،نتتایج نشتا ،متیدهتد کت:
تبلیغات رنگی نسبت ب :تبلیغات سیاه و سفید دارای اثرگذاری بیشتر و درک بهتر آ ،تبلیتغ متیشتود (تیزستن ،زندستتارا،
گراف و جاگر .)3107 ،پژوهشهای دیگر بر روی اثرگذاری تبلیغات رنگی را بر روی احساسات مورد بررسی قترار دادهانتد
(دی پاو ،هوردرس و کاوبرخ .)3101 ،:بزاز ( )3100بیا ،میکند کت :تبلیغتات رنگتی ارزش محصتوالت را افتزایش داده،
باعث شناسایی برند شده و توجهات را ب :خود جلب میکند .اما در مقابل تبلیغات آکروماتیک متاهیتی اطالعتاتی را ارا ت:
داده ،تبلیغ را قدیمی جلوه میدهد و باعث ب :خاطر آورد ،فضایی مجلل در ذهن مخاطب متیشتود .مطالعتات مختلفتی
نشا ،میدهد ک :تبلیغات رنگی باعث تحریک بخش عاطفی نگرش شده در حالی ک :تبلیغات سیاه و سفید (آکروماتیتک)
بر روی بخش شناختی نگرش اثر میگذارد (هرمتز نیکتوالس و رودهتین ،3107 ،بتزاز ،3100 ،آنکتا ،هرمتر نیکتوالس،
هپسری ،اولسن.)3131 ،
امروزه برای اثرگذاری بر انتخاب کودکا ،از بست:بندیهایی استفاده میشود ک :دارای رنتگهتای جتذابی هستتند.
پژوهشات در این حوزه نشا ،میدهد ک :برای کودکا ،رنگ بست:بندی شاخصی برای حدس زد ،محتوای محصتوالت
میباشد (تیزسن ،زندستارا ،گراف و جاگر .)3107 ،ب :عالوه ترجیحات رنگتی در کودکتا ،منجتر بت :تترجیح محصتوالت
میشود .مطالعات دیگر در روانشناسی نشا ،میدهد ک :رنگها بر روی احساسات کودکا ،اثرگذار است (الیوت ،د ،هوید
و کونلو ،3102 ،3،نلسو ،،داف و آهن .)3101 ،ب :لطف توسع :شناختی در کودکا ،،آ،ها قادر خواهند بود کت :معتانی و
مفاهیمی را ب :نامهای تجاری مرتبط کرده و ابعاد نمادینی ک :بر روی رابط :ختود بتا برنتد و قضتاوت مصترفکننتده در
خصوص برند را تحت تاثیر قرار میدهد را در نظر بگیرند (دی کوستا ،مولر ،فروست و اولسن.)3107 ،2
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پیشینه پژوهش
در خصوص تاثیر رنگ بست:بندی بر روی ب :خاطر سپاری نام تجاری پژوهشهای متنوعی انجام شده است ک :ک :در
ادام :ب :برخی از آ،ها اشاره میشود .ژانگ ( )3101در مقال:ای تحت عنوا" ،چ :زمانی فرهنگ و سن یکدیگر را
مالقات میکنند بررسی ترجیحهای طراحی بست:بندی در کودکا "،ک :در میا ،کودکا ،چینی و آمریکایی انجام شده
است ،نشا ،میدهد ک :کودکا ،هر دو فرهنگ بست:بندیهای دارای انحنا را ترجیح میدهند ،در حالی ک :ترجیح
کودکا ،چینی ب :بست:بندیهای پیچیده بیشتر از کودکا ،آمریکایی میباشد و این موضوع با افزایش سن نیز بیشتر
میشود .نتایج پژوهش چانی ،هوسانی ،وو ،چن و نگوین )3101( 0ک :با عنوا"،اثرگذاری تبلیغات درو ،بازیها بر روی
تشخیص و ب:یادآوری برند" انجام شده است سایز و اندازه تبلیغات بر روی تشخیص و ب:یادآوری برندها اثرگذار بوده
است و برندهایی ک :با اندازههای بزرگتر تبلیغ شدهاند بهتر تشخیص و ی:یادآورده شدهاند .پژوهش واشیست ( )3101ک:
تحت عنوا" ،اثرگذاری سطح درگیری کاال و برجستگی برند بر روی نگرش و ب:یادآوری برند در بازارهای در نوظهور"
انجام شده است ،نشا ،می دهد ک :در سطح درگیری کم برندهایی ک :ب :صورت برجست :تبلیغ شدهاند ،نسب برندهایی
ک :ب :صورت جز ی تبلیغ شده بودند ،ب :یادآوری بهتری داشت:اند .اما در سطح درگیری باالی محصول این موضوع
برعکس بوده است .در پژوهشی تحت عنوا" ،تأثیر ابعاد رنگ پوشاک بر قصد خرید آ ،با تحلیلی بر تفاوت های
جنسیتی مشتریا "،ک :توسط حاجی حسنی ،صادق پور و علوی ( )0207انجام شده است ،نشا ،میدهد ک :عامل
ترجیحات رنگی مشتری بیشترین تأثیر را بر قصد خرید پوشاک مشتریا ،دارد و همچنین در بعد هنجارهای رنگی ،تفاوت
نظر زنا ،و مردا ،مشهود است .مزوقی ،بری و شریف ( )3107در پژوهش خود تحت عنوا" ،پژوهش اکتشافی در
خصوص توصیف بست :بندی اسباب بازی" نشا ،میدهند ک :کودکا ،تحت تاثیر بست:هایی با طرح اسباببازی هستند و
بست:هایی با طرح شاد و رنگارنگ در تصمیمگیری آنا ،و برانگیختن احساسات کودکا ،نقش اساسی دارد .ادوارد وانگ

3

( )3102در پژوهش خود برای بررسی اینک :چطور طرح بصری بست:بندی میتواند بر ادراکتات و ارزیتابیهای بعدی
مصرف کننده از محصول (کیفیتت محصتول ،ارزش و ترجیح برند) اثر بگذارد ،از بست :بندی محصتول غذایی اسنک
استفاده کرد .نتایج نشتا ،داد کت :نگترش نسبت ب :بست :بندی ،ب:طور مستتقیم بتر درک مصترف کننده از کیفیت آ،
محصول و تترجیح برنتد و بت:طتور غیرمستقیم بر ارزش غذایی محصول اثرگذار است .همچنین در پژوهش اوگبا و
جانسو )3101( 2،ک :با عنوا« ،بست:بندی چگون :بر ترجیحات محصول کودکا ،و رفتار خرید والدین آنها در صنایع
غذایی تاثیر میگذارد» انجام شده است ،نشا ،میدهد ک :بست:بندی بر ترجیحات محصول کودکا ،تاثیر میگذارد و
همچنین بین بست:بندی و ترجیحات محصول کودکا ،ارتباط وجود دارد .در پژوهش عبدالوند ،زمانی مقدم و دهقانانی
سامانی ( )0200ک :تحت عنوا" ،بررسی رفتار کودک در جایگاه یک مصرفکننده" انجام شده است ،نشا ،میدهد ک:
عواملی چو ،والدین ،چگونگی برقراری ارتباط در خانواده و نام تجاری ،بر رفتار خرید کودک اثرگذار میباشد و رفتار خرید
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کودکا ،دختر و پسر نیز متفاوت میباشد .راند )3110( 0پژوهشی با عنوا« ،چگون :میتوا ،ب :کمک طرح بست:بندی،
مزیت رقابتی ایجاد کرد» انجام داد .نتایج بیانگر این موضوع بود ک :ترکیب خالقان:ی شکل و رنگ با بکارگیری گرافیک
مناسب برای بست:بندی ،جاذب:ی احساسی ایجاد میکند و مشتریا ،را متقاعد میکند ک :محصول را خریداری کنند .در
پژوهش فیروزیا ،،حسنقلیپور و استیری ( )0211ک :با عنوا" ،بررسی تأثیرگذاری عوامل بست :بندی بر فرایندهای
مختلف رفتار مصر فکنندگا ،محصوالت غذایی" انجام شده است نشا ،میدهد ک :در میا ،متغیرهای جمعیت شناختی
تنها سن و وضعیت تحصیلی پاسخ گویا ،در زمره متغیرهای معنادار قرار داشت :و از نظر خریدارا ،محصوالت غذایی،
کلی :مؤلف :های بست :بندی از اهمیت زیاد و تأثیرگذاری قابل توجهی بر رفتار مصرف کنندگا ،برخوردار می باشند.
توسعه فرضیهها

هما ،طور ک :ذکر شد ،کودکا ،در پردازش اطالعت دارای ترجیحات بصری هستند و اطالعات بصری را بیشتر از
اطالعات کالمی در حافظ :خود ذخیره میکنند .آکتاس ،تاس و اوقل ،)3106( 3از طریق آزمایش فرآیند یادگیری کودکا،
( 2تا  1سال و  7تا  1سال) در خصوص نام نامهای تجاری ب:وسیل :نشان:های بصری ،مطالع:ای را انجام داد .نتایج نشا،
داد زمانی ک :عالوه بر نام تجاری ،نشان:های بصری نیز برای کودکا ،ارا  :شده است(نشان:هایی ک :کودکا ،قبال با آ،
مواج :شده بودند) ،کودکا ،نام تجاری را بهتر ب :خاطر میآورند .همچنین نتایج نشا ،میدهد ک :دو نشان( :رنگ و
عکس) نسبت ب :یک نشان :باعث بهبود ب :خاطرسپاری (ب :یادآوری و تشخیص) یک برند میشود .اما ارا  :نشان:های
بیش از اندازه نیز باعث میشود ک :توانایی پردازش کودکا ،کند شود .پریستو )3106( ،بیا ،میکند ک :رنگ بست:بندی
عاملی برای ب :خاطرسپاری نامهای تجاری برای کودکا ،میباشد .همچنین مطابق مطالعات ازا ،،پنتین شویر و
النسلوت میلتیجن ( ،)3100کودکا ،مصرفکننده ب :طور عمده ب :طرحهای گرافیکی جذب میشوند ک :دارای رنگهای
قرمز ،زرد ،سبز و آبی باشند .از آنجا ک :فرآیند ب :خاطر سپاری دارای دو بعد ب :یادآورد ،و تشخیص میباشد ،لذا
محرکهای بصری همچو ،رنگ ،میتواند ب :تشخیص و ب :یادآورد ،نام برند در کودکا ،،کمک کند .بر این اساس
میتوا ،بیا ،داشت ک:
 H1aاگر رنگ بست:بندی کروماتیک باشد ،آنگاه کودک شانس بیشتری برای ب :یادآوری نام تجاری دارد.
 H1bاگر رنگ بست:بندی آکروماتیک باشد ،آنگاه کودک شانس کمتری برای ب :یادآوری نام تجاری دارد.
 H2aاگر رنگ بست:بندی کروماتیک باشد ،آنگاه کودک شانس بیشتری برای تشخیص نام تجاری دارد.
 H2bاگر رنگ بست:بندی آکروماتیک باشد ،آنگاه کودک شانس کمتری برای تشخیص نام تجاری دارد.
هما،طور ک :بیا ،شد ،کودکا ،در سنین پایینتر ب :حافظ :بصری خود نسبت ب :حافظ :کالمی ،بیشتر تیک:
میکنند .نلسو ،،داف و آهن ( ) 3101از طریق آزمایش توانایی اکتساب دانش در کودکا ،را مورد بررسی قرار داده است
(کودکا 1 ،تا  6سال و  7تا  1سال) .نتایج نشا ،داد ک :تکرار یک رویداد در قالب و شکل دیداری و شنیداری باعث
تقویت حافظ :کودکا ،در سنین پایینتر میشود .ب :عالوه مطالعات مختلف بر روی رفتار مصرفکننده نشا ،میدهد ک:
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Rundh
2
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محرکهای بصری در کودکا ،کوچکتر در ب :خاطر سپاری نامهای تجاری نقش مهم و اساسی دارد (آکتاس  ،تاس و
اوقل .)3106 ،همچنین ادبیات روانشناسی نشا ،میدهد ک :سن ب :تنهایی برای ارزیابی توسع :شناختی کودکا ،کافی
نیست .عوامل دیگری از جمل :محیط اجتماعی نیز در این موضوع اثرگذار است (واتکینس ،آیتکن ،تینی ،روبرتسو ،و
بورژکوفسکی .)3107 ،کودکا ،در مقاطع تحصیلی یکسا ،،دارای یادگیریهای یکسا ،هستند (بزاز .)3100 ،بنابراین
مقطع تحصیلی میتواند شاخص اثرگذاری بر روی توسع :شناختی کودکا ،باشد .لذا بر این اساس میتوا ،بیا ،داشت
ک:
 H3کودکا ،کوچکتر ،بیشتر تحت تاثیر رنگ کروماتیک بست:بندی در ب :یادآوری نام تجاری هستند.
 H4کودکا ،کوچکتر ،بیشتر تحت تاثیر رنگ کروماتیک بست:بندی در تشخیص نام تجاری هستند.
 H5اثرگذاری رنگ کروماتیک بست:بندی در ب :یادآوری نام تجاری در کودکا ،مقطع اول نسبت ب :کودکا ،مقطع
پنجم و ششم بیشتر است.
 H6اثرگذاری رنگ کروماتیک بست:بندی در تشخیص نام تجاری در کودکا ،مقطع اول نسبت ب :کودکا ،مقطع پنجم
و ششم بیشتر است.
مطالعات بزاز ( )3100نشا ،میدهد ک :مقطع تحصیلی با ظرفیت حافظ :کودکا ،ارتباط دارد .در واقع کودکانی ک:
سن بیشتری دارند نسب ب :کودکا ،کوچکتر از خود ،ب :خاطر سپاری بهتری از نامهای تجاری را دارا میباشند .همچنین
کودکا ،در مقاطع تحصیلی باالتر نسبت ب :مقاطع تحصیلی پایینتر دارای ظرفیت ب :خاطرسپاری بیشتری هستند.
مطابق با مطالعات آکتاس ،تاس و اوقل ( ،)3106تفاوت قابلتوجهی میا ،ب :خاطر سپاری نام تجاری در کودکا ،مقطع
اول نسبت ب :مقطع دوم تحصیلی وجود دارد .لذا ب :نظر میرسد ک :سن و مقطع تحصیلی ب :عنوا ،شاخصی از موفقیت
در ب :خاطرسپاری نامهای تجاری میتواند مطرح باشد .بنابراین میتوا ،بیا ،داشت ک:
 H7نمرات ب :یادآوری نام تجاری برای کودکا ،بزرگتر نسبت ب :کوچکترها ،بیشتر است
 H8نمرات تشخیص نام تجاری برای کودکا ،بزرگتر نسبت ب :کوچکترها ،بیشتر است
 H9نمرات ب :یادآوری نام تجاری برای کودکا ،مقطع پنجم و ششم نسبت ب :کودکا ،مقطع اول ،بیشتر است
 H10نمرات تشخیص نام تجاری برای کودکا ،مقطع پنجم و ششم نسبت ب :کودکا ،مقطع اول ،بیشتر است
با توج :ب :مباحث مذکور مدل مفهومی پژوهش بر اساس تمام فرضی:های موردبررسی در این پژوهش ب:صورت
شکل  0خواهد بود.
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ب :خاطرسپاری

ب:یادآوری نام تجاری
رنگ بست:بندی
تشخیص نام تجاری
سن و مقطع
تحصیلی

شکل  ،1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نگاه روش گردآوری از روش آزمایشگاهی و از نوع میدانی محسوب میشود.
طرحهای آزمایشی بر اساس میزا ،کنترلی ک :محقق در طراحی و اجرای هر یک از این روشها دارد ،ب :چند گروه عمده
تقسیم میشوند ک :یکی از این روشها ،ک :پژوهش حاضر مبتنی بر آ ،است ،طرح های پیش آزمو ،است .در طرحهای
پیش آزمو ،گروهها ب :صورت غیرتصادفی انتخاب میشوند و متغیرهای خارجی کنترل نمیشود .در طرحهای پیش
آزمایشی س :روش عمده وجود دارد ک :شامل یک گروه آزمودنی و یک بار ارزیابی ،یک گروه آزمودنی و دو بار ارزیابی
(پیش آزمو ،و پس آزمو )،و دو گروه آزمودنی ک :یک گروه فقط در معرض متغیر مستقل قرار میگیرند ،است(دهدشتی
شاهرخ و بحرینی زاده .)0210 ،در پژوهش حاضر از روش یک گروه آزمودنی و یک بار ارزیابی استفاده شده است .محیط
پژوهشی از نوع مطالعات میدانی است.
جامع :آماری در این پژوهش دانش آموزا ،دبستانی شهر قزوین بوده است ک :با توج :ب :ماهیت این پژوهش
انتخاب شده است .با توج :ب :آمارهای ارا  :شده ،تعداد دانش آموزا ،مقطع دبستا ،شهر قزوین بیش از  030هزار نفر
بوده است (قاسمی .)0207 ،بر این مبنا ،با استفاده رابط :کوکرا )0017( ،و با در نظر گرفتن خطای  1درصد ،تعداد نمون:
 212نفر مشخص شد .در این پژوهش از ترکیبی از روشهای نمون:گیری خوش:ای و تصادفی ساده استفادهشده است.
بدینصورت ک :ابتدا نواحی آموزش و پرورش شهر قزوین ب :عنوا ،خوش:ها در نظر گرفت :شد و چهار مدرس :دبستا ،ب:
صورت تصادفی ساده انتخاب گردید .سپس در هر یک از این مدارس ب :روش تصادفی ساده و بر اساس لیست دانش
آموزا ،،نمون :های مورد نظر ب :تعداد برابر در هر مدرس :انتخاب گردید ک :در یک مرحل :مورد آزمایش قرار داده شدند.
درنهایت و پس از جمعآوری دادهها ،تعداد  273نمون :قابل تحلیل تشخیص داده شد .با توج :ب :درنظر گرفتن سن و
مقطع تحصیلی کودکا ،ب :عنوا ،متغیرهای پژوهش و همچنین مقایس :میا ،آ،ها ،تعداد کودکا ،انتخابی دختر و پسر
برای هر گروه سنی و مقطع تحصیلی ب :یک اندازه بوده است .کودکا ،بر اساس سن ،جنسیت و مجوز والدین و مدیریت
مدارس آ،ها انتخاب شده است.
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طرحهای آزمایشی طراحی شده برای انجام این پژوهش جدول  0قابل مشاهده است .ب:منظور ارزیابی اثر رنگ
بست:بندی بر روی ب :یادآوری نام تجاری ،دو بست:بندی (آب پرتقال) یکی با رنگ قرمز (کروماتیک) و دیگری با رنگ
خاکستری (آکروماتیک) توسط نرمافزار فتوشاپ ساخت :و ب :کودکا ،ارا  :شد .جهت اجتناب از سوءگیری در این پژوهش،
چندین اقدام صورت گرفت
 برای بست:بندیها ابعاد یکسا ،در نظر گرفت :شد.
 برای اجتناب از سوءگیری آشنایی با تصاویر و نامهای تجاری ،برای هر دو بست:بندی از تصاویر و نامهای تجاری
ناشناخت :استفاده شد.
 زما ،قرارگیری هر کودک در معرض بست:بندیها کنترل شد ( 01ثانی :برای هر کودک در نظر گرفت :شد).
جدول  ،1طراحی آزمایش
رنگ

بستهبندی با رنگ کروماتیک

بستهبندی با رنگ آکروماتیک

نامهای تجاری ک :ب :کودکا ،نشا ،داده شد

سارا،

فرناد

نامهای تجاری ک :ب :کودکا ،نشا ،داده نشد

آداک

پارتاک

نمایش/عدم نمایش

برای سنجش ب :یادآوری نام تجاری ،هر دو بست:بندی ک :در شکل  3قابتل مشتاهده استت ،بت :متدت  01ثانیت :بترای
کودکا ،ب :نمایش درآمد ،سپس از کودکا ،چندین سوال انحرافی پرسیده شد و درنهایت بدو ،اینک :ب :آ،ها کمک شود،
خواست :شد ک :بست:بندیها را توصیف کنند .برای توصیف بست:بندیها و سنجش ب :یادآوری از س :سوال استتفاده شتد،
ک :این سوالها برگرفت :از پژوهش بزار ( ،)3100بوده است.
بست:بندی با رنگ آکروماتیک

بست:بندی با رنگ کروماتیک

شکل  ،2ابزارهای پژوهش برای به یادآوری نام تجاری

در آزمایش دوم جهت سنجش تشخیص نام تجاری  ،چهار نام تجاری بتر روی چهتار کتارت ( دو کتارت بتا رنتگ
کروماتیک و دو کارت دیگر با رنگ آکروماتیک) طراحی شد .از میا ،این نامهای تجاری ،تنها دو نام (فرناد و ستارا )،در
ابتدای آزمایش ب :کودکا ،نشا ،داده شد .سپس با ارا  :هر چهار کارت از کودکا ،خواست :شد ،نامهتایی را کت :مشتاهده
کردهاند را انتخاب کنند.
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شکل  ،1ابزارهای پژوهش برای تشخیص نام تجاری

برای تحلیل فرضی:های مطرح شده از آزمو ،خی دو ،جدول متقاطع و رگرسیو ،لجستیک استفاده شتده کت :تمامتا
توسط نرمافزار آی ام اس پی اس  IBM SPSSانجام شده است.

یافتههای پژوهش
تجزی:وتحلیل جدول متقاطع (رنگ کروماتیک و ب :یادآوری نام تجاری) و آزمو ،خی دو نشا ،میدهد ک :میا ،رنگ
کروماتیک و ب :یادآوری نام تجاری رابط :وجود دارد و کودکا ،نام تجاری را بهتر ب :یاد میآورند ( ،)p=0.00لذا فرض
 H1aتأیید میشود .اما در مقابل همین تحلیل آماری رابط:ای را میا ،رنگ آکروماتیک و ب :یادآوری نام تجاری نشا،
نمیدهد ( )p>0.05و فرض  H1bتأیید نمیشود .لذا با توج :ب :این دو فرضی :میتوا ،نتیج :گرفت ک :رنگ
کروماتیک(در مقابل آکروماتیک) مطلوب کودکا ،بوده و در ب :یادآوری نام تجاری تاثیر بیشتری دارد.
در خصوص فرضی:های  H2aو  ، H2bجداول متقاطع و آزمو ،خی دو نشا ،میدهد ک :میا ،رنگ بست:بندی
کروماتیک و آکروماتیک با تشخیص نام تجاری رابط :وجود دارد (برای هر دو  )p=0.00و همچنین در  70درصد
کودکا ،در بست:بندی با رنگ کرومات نام تجاری را تشخیص دادهاند در حالی ک :این موضوع در بست:بندی با رنگ
آرماتیک  71درصد بوده است .در واقع در رنگ کروماتیک (نسبت ب :رنگ آکروماتیک) کودکا ،شانس بیشتری برای
تشخیص نام تجاری دارند .لذا فرضی:های  H2aو  H2bتأیید میشود.
عالوه بر این رگرسیو ،لجستیک تأیید میکند ک :سن و مقطع تحصیلی بر روی رابط :رنگ بست:بندی و ب:
یادآوری نام تجاری تاثیر دارد .ب :عبارت دیگر کودکانی ک :سن کمتری داشت :و در مقاطع تحصیلی پایینتری(مقطع اول)
مشغول ب :تحصیل هستند ،تحت تاثیر رنگ کروماتیک ،بهتر میتوانند نامهای تجاری را ب :یاد بیاورند( p=0.00و
 .)Walt=12.58در واقع در بست:بندیهایی با رنگ کروماتیک کودکا ،سنین پایینتر بهتر میتوانند نام تجاری را
ب:یاد آورند .لذا فرضی:های  H3و  H5تأیید میشود .اما در مقابل فرضی:های  H4و  ،H6توسط رگرسیو ،لوجستیک
تأیید نمیشود ( )p>0.05و بیانگر این موضوع میباشد ک :سن و مقطع تحصیلی کودکا ،،بر رابط:ی میا ،رنگ
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بست:بندی کروماتیک و تشخیص نام تجاری ،اثری ندارد .درنهایت برای تحلیل فرضی:های  H7تا  ،H10از آزمو ،خی
دو استفاده شد .نتایج نشا ،داد ک :عالوه بر وجود رابط :میا ،سن و ب :خاطرسپاری نامتجاری ( ،)p=0.00تشخیص و
ب :یادآوری نام تجاری توسط کودکانی ک :سن بیشتری دارند(یازده تا دوازده سال) بیشتر از کودکا ،کوچکتر( شش تا
هفت سال) میباشد .در واقع  10درصد از کودکا ،یازده و دوازده سال توانست:اند نام تجاری را ب:یاد آورند در حالی تنها
 70درصد از کودکا ،شش و هفت سال در این کار موفق بودهاند و همچنین  71درصد کودکا ،یازده و دوازده در
تشخیص نام تجاری موفق بودهاند و در مقابل تنها  11درصد کودکا ،شش و هفت سال توانست:اند نام تجاری را
تشخیص دهند .لذا فرضی:های  H7و  H8تأیید میشود .همچنین تجزی:وتحلیلها نشا ،میدهد ک :میا ،مقطع
تحصیلی و ب :خاطرسپاری نام تجاری رابط :وجود دارد ( )p=0.00و این موضوع در کودکا ،مقاطع تحصیلی باالتر ب:
شکلی قویتر ،وجود دارد .ب :عبارت دیگر کودکا ،مقاطع پنجم و ششم ب :ترتیب با  13و  77درصد نسبت ب :کودکا،
مقطع اول با درصدهای  70و  ،11در ب :یادآوری و تشخیص نام تجاری موفقتر عمل کردهاند .لذا فرضی:های  H9و
 H10نیز تأیید میشود.

بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادها
اگر هدف محصوالت یک شرکت کودکا ،و نوجوا ،باشد ،انتخاب رنگ بست:بندی یک تصمیم استراتژیک برای آ،
شرکت میباشد ،چراک :این موضوع اجازه میدهد تا کودکا ،نام تجاری را تشخیص دهند .رنگ ب:عنوا ،یک ابزار
قدرتمند و محرک بصری مهم میتواند رفتار خرید کودکا ،را تحت تاثیر قرار دهد .نتایج حاصل از پژوهش (بررسی
فرضی H1a :و  )H1bنشا ،میدهد ک :رنگ کروماتیک مطلوب کودکا ،میباشد و در بست:بندیهای کروماتیک
کودکا ،بهتر نام تجاری را ب :یاد میآورند .این نتیج :با پژوهش ازا ،،پنتین شویر و النسلوت میلتیجن ( )3100همخوانی
دارد .این پژوهش از طریق آزمایش فرآیند یادگیری کودکا( ،سن از  2تا  1و  7تا  1سال) در خصوص نامهای تجاری با
نشان:های بصری (رنگ و تصویر بست:بندی) انجام داد ک :نتایج نشا ،میدهد  ،وقتی نشان:های دیداری و بصری
همچو ،رنگ ارا  :میشوند ،کودکا ،بهتر نامهای تجاری را ب :یاد میآورند و دریافت ک :یک محرک بصری ،یادآوری
نام برند توسط کودکا ،را افزایش میدهد ،ب :ویژه برای محدوده سنی هفت تا هشت سال .عالوه براین ،یک رنگ
ب:عنوا ،یک نشان ،:عملکرد حافظ :را بهبود میبخشد و گسترش نشان:های بصری توانایی پردازش کودکا ،را تحت تاثیر
قرار میدهد .بدین ترتیب محرکهای بصری مانند رنگ میتواند در ب :یادآوری نام تجاری کودکا ،تاثیر بگذارد .این
موضوع در خصوص تشخیص نام تجاری نیز وجود (فرضی:های  H2aو  )H2bدارد و مقایس :نمرههای تشخیص نام
تجاری در رنگ کروماتیک و آکروماتیک بست:بندی نشا ،میدهد ک :زمانی ک :بست:بندیها کروماتیک باشد ،کودکا،
شانس بیشتری برای تشخیص نام تجاری دارند .این نتایج همسو با نتایج حاصل از پژوهش نورا بزاز ( )3100و پریستو،
( )3106میباشد ک :بیا ،میدارد رنگ کروماتیک بست:بندی ب:عنوا ،یک محرک بصری میتواند بازشناسی نام تجاری
در کودکا ،را تسهیل نماید.
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فرضی H3 :نشا ،میدهد ک :کودکا ،خردسال نسبت ب :بزرگساال ،خود بیشتر تحت تاثیر رنگ کروماتیک
بست :بندی در ب :یادآوری نام تجاری هستند .در واقع ب :دلیل عدم توسع :شناختی و محدودیتهای بیشتر حافظ :کودکا،
در این سن ،آ،ها بیشتر از بزرگساال ،خود تحت تاثیر محرکهای بصری هستند .این نتیج :با نتایج پژوهشهای نلسو،
و همکارا )3101( ،و ژانگ ( )3101مطابقت دارد .همچنین فرضی ،H5 :نیز نشا ،میدهد ک :کودکانی در مقاطع
تحصیلی پایینتری هستند نسبت دیگر کودکا ،،بیشتر تحت تاثیر رنگ بست:بندی کروماتیک در ب :یادآوری نام تجاری
هستند .این نتایج با پژوهش بزاز ( )3100و واتکینس ،آیتکن ،تینی ،روبرتسو ،و بورژکوفسکی ( )3107همخوانی دارد.
این پژوهشها بیا ،میکنند ک :توسع :شناختی کودکا ،عالوه بر سن تحت تاثیر محیط اجتماعی آنا ،از جمل :مدرس:
بوده و این موضوع در توسع :حافظ :آ،ها اثرگذار است .لذا ب :طور مجموع (فرضی H3 :و  )H5میتوا ،نتیج :گرفت
ک ،:کودکا ،خردسال ک :در مقاطع تحصیلی پایینتری هستند ،دارای محدودیتهای پردازش در حافظ :بوده و بیشتر ب:
حافظ :تصویری خود تکی :میکنند ک :همین موضوع سبب میشود ،زمانی ک :آ،ها در معرض رنگهای کروماتیک قرار
میگیرند ،در ب :یادآوری نام تجاری نسب ب :بزرگساال ،خود موفقتر عمل کنند ،چراک :اینگون :رنگها برای آ،ها
جذابیت کرده و در حافظ :آ،ها جای میگیرند.
اما در مقابل فرضی:های  H4و  H6تایید نشده است .در واقع کودکا ،خردسال ک :در مقاطع تحصیلی پایینتری
هستند ،تحت تاثیر رنگ کروماتیک بست:بندی قادر ب :تشخیص نام تجاری نبودهاند .دلیل احتمالی رد شد ،این دو
فرضی :مرتبط با سن کودکا ،میباشد .در واقع در پژوهشهای گذشت :ب :خصوص در پژوهشهایی ک :مرتبط با
تشخیص نام تجاری بوده است ،از کودکا ،این رده سنی استفاده نشده است .لذا از آنجایی ک :در این خصوص کودکا ،با
نامهای متفاوت و نزدیک ب :هم روب :رو میشوند توانایی تمایز میا ،نامهای تجاری نداشت :و نمیتوانند آ،ها را
تشخیص دهند .ب :عبارت دیگر کودکا ،این رده سنی توانایی توصیف نام تجاری(ب :یادآوری) را داشت:اند (فرضی:های
 H3و  ،)H5چراک :بیشتر مرتبط با حافظ :تصویری آ،ها بوده است اما قادر ب :تشخیص هما ،نامهای تجاری نبودهاند،
چراک :بخش حافظ :کالمی درگیر این موضوع شده است و حافظ :کالمی در کودکا ،این رده سنی دارای محدودیتهای
خود میباشد (ژانگ ،)3101 ،لذا این موضوع نشا ،دهنده عدم تایید این دو فرضی :میباشد.
اما ب :طور کلی و بدو ،در نظر گرفتن رنگ خاصی از بست:بندی ،با افزایش سن کودکا ،نمرات ب :یادآوری و
تشخیص نام تجاری توسط آنا ،نیز افزایش مییابد (بررسی فرضی:های  H7و  .)H8در واقع کودکانی ک :سن بیشتری
دارند در ب :خاطرسپاری نامهای تجاری موفقتر از کودکا ،سنین پایینتر از خود بودهاند .در این خصوص میتوا ،ب:
نلسو ،،داف و آهن ( )3101اشاره کرد .مطابق با این پژوهش ،کودکا ،بزرگتر حافظ :تشخیص و ب :یادآوری نام تجاری
بزرگتری نسبت ب :بچ:های کوچکتر دارند .درنتیج ،:ب:نظر میرسد سن ،یک شاخص از جهت موفقیت در خصوص
تشخیص و ب :یادآوری نام تجاری باشد .این آزمایش اثرات مستقیم سن در تشخیص و ب :یادآوری نام تجاری را نشا،
میدهد .همچنین این نتیج :همسو با پژوهش بزار ( )3100بوده ک :بیا ،میکند ،یادآوری نام تجاری در کودکا ،بزرگتر
( 0تا 01سال و 00تا 03سال) بیشتر از کودکا ،جوا،تر( 7تا  1سال) میباشد.
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درنهایت بررسی فرضی:های  H9و  H10نشا ،میدهد ک :باالتر رفتن کودکا ،در مقطع تحصیلی آ،ها نسبت ب:
کودکا ،مقاطع پایینتر ،در ب :خاطرسپاری نام تجاری (ب :یادآوری و تشخیص) موفقتر عمل میکنند .این نتیج :با نتایج
پژوهش آکتاس ،تاس و اوقل ( )3106همخوانی دارد ک :در این پژوهش تفاوت معناداری بین یادسپاری نام تجاری
کودکا ،از مقطع اول تا مقطع دوم وجود دارد ک :مربوط ب :مرحل :یادگیری و خواند ،است .ازاینرو مقطع تحصیلی باید
ب :منظور ارزیابی عملکرد وظایف یادسپاری نام تجاری ک :اثرات مستقیم مقطع تحصیلی در یادسپاری نام تجاری
( یادآوری و شبازشناسی) را نشا ،می دهد ،در نظر گرفت :شود .این نتایج با پژوهش بزاز ( )3100همسو میباشد .مطابق
با این پژوهش ،تفاوت معناداری بین ب:خاطرسپاری نام تجاری کودکا ،از مقطع اول تا مقطع ششم وجود دارد ک :مربوط
ب :مرحل :یادگیری و خواند ،است .در مجموع (فرضی:های  H7تا  )H10میتوا ،بیا ،داشت ک :سن و مقطع تحصیلی
ب :عنوا ،شاخص مناسبی برای سنجش توسع :شناختی کودکا ،در خصوص ب:یادسپاری (یادآوری و بازشناسی) نام
تجاری میباشد.
پیشنهادها

با توج :ب :فرضی:های فرضی:های  H2a ،H1aو  ،H2bک :نشا ،میدهد در بست:بندیهای کروماتیک ،کودکا ،بهتر
میتوانند نام تجاری را تشخیص و ب :یاد آورند ،پیشنهاد میشود ک :بازاریابا ،از این موضوع در جهت استراتژیهای
تمایز خود بهره ببرند و در هنگام طراحی بست:بندی برای کودکا ،تمرکز بیشتری بر روی رنگ بست:بندی داشت :باشند و
از رنگهای کروماتیکی همچو ،صورتی ،بنفش و زرد ب :عنوا ،رنگ غالب بست:بندی ،استفاده کنند و از رنگهای
طوسی ،خاکستری و سفید استفاده کمتری شود ،چراک :این موضوع سبب میشود ک :محصوالت در قفس:های
فروشگاه ها ،توج :کودکا ،را جلب کرده و باعث تشخیص و ب :یادآوری نام تجاری شود .همچنین پیشنهاد میشود در
تبلیغات محصوالت و نام تجاری خود نیز این موضوع لحاظ شده و از رنگهای صورتی ،بنفش و زرد استفاده بیشتری
شود ،چراک :این رنگها باعث میشود ک :کودکا ،نام تجاری را بهتر بتوانند ب :یاد آورند.
از آنجا ک :کودکا ،خردسال (نسبت ب :کودکا ،بزرگتر) در بست:بندیهای کروماتیک تنها در ب :یادآوری نام تجاری
موفق بودهاند(فرضی:های  H3و  ،)H5پیشنهاد میشود ک :شرکتها در میا ،کودکا ،نیز ب :این موضوع توج :کرده و
آ،ها را از نظر سنی بخشبندی کرده و برای کودکا ،خردسال طرح غالب بست:بندی محصول متشکل از محرکهای
بصری همچو ،رنگهای جذاب ،شخصیتهای کارتونی و بست:بندیهایی ب :شکل اسباب بازی باشد و از درج اطالعات
پیچیده در جلوی بست :بندی خودداری شود .همچنین در تبلیغات محصول خود برای این رده سنی نیز از فن بیا،
تحولگرا استفاده کنند ک :تجرب :مصرف محصول توسط کودکا ،این سن را زیبا جلو دهد ک :این دو موضوع در مجموع
باعث ب :یادآوری بهتر محصول توسط کودکا ،خردسال شود.
اما از طرف مقابل با توج :ب :فرضی:های فرضی:های  H7تا  ،H10باال رفتن سن و مقطع تحصیلی کودکا ،باعث
میشود آ،ها قادر ب :پردازش اطالعات بیشتری بوده و در نتیج :ب :یادآوری و تشخیص نام تجاری در آ،ها افزایش
مییابد .لذا پیشنهاد میشود ک :برای کودکا ،این سن عالوه بر محرکهای بصری در بست:بندی محصول و تبلیغات آ،،
از اطالعت تخصصی محصول ،شعارهای تبلیغاتی ،داستا،هایی در خصوص کاراکترهای نام تجاری و یا ارجاع ب:
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وبسایت نیز بهره برد .همچنین میتوا ،یک ویژگی فنی منحصر ب :فرد محصول را با نام تجاری گره زد و در تبلیغات
محصول از آ ،بهره برد تا در ذهن کودکا ،جای گیرد .در واقع فن بیا ،تبلیغات برای این کودکا ،میتواند از نوع
اطالعاتی باشد
درنهایت از آ،جایی ک :کودک و نوجوانا ،اغلب ب :همراه والدین یا بزرگترهای خود اقدام ب :خرید میکنند،
پیشنهاد میشود ک :شرکتها اطالعات پیچیده را در پشت بست:بندی برای والدین و بزرگترها قرار دهند چراک :آ،ها
توانایی بیشتری برای جستوجوی اطالعات بست:بندیها را دارند .اما از طرف دیگر ،مطابق با هدفهای استراتژی نام
تجاری ،محرکهای بصری انتخاب ،بر روی آ،ها تاکید شده و در نمای جلویی بست:بندی قرار گیرند ک :در قفس:های
فروشگاهی باعث جلب توج :کودکا ،و نوجوانا ،شود.
در این مطالع :تنها بر روی رنگ بست:بندی ب :عنوا ،محرکهای بصری ب :عنوا ،پیشزمین:ای برای ب:
خاطرسپاری نام تجاری تاکید شده است .لذا پیشنهاد میشود ک :در پژوهشهای آتی ،تاثیر دیگر محرکهای بصری
همچو ،شکل بست:بندی ،شخصیتها و کاراکترهای محصول ،بر روی ب :خاطرسپاری کودکا ،مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین این پژوهش در بررسی خود ،محدود ب :بررسی یک مدل مشخص در حوزه کودکا ،بوده است .بر این
اساس پیشنهاد میشود ک :با استفاده از روشهای کیفی و آمیخت :مفاهیم و متغیرهای دیگری همچو ،تعریف برند از
نگاه کودکا ،و مفاهیم مرتبط با آ ،همانند تصویر برند و وفاداری برند در کودکا ،ب :این شیوه مورد بررسی قرار گیرد.
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