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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 chi-

square 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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 چکیده

های اخیر تغییرات اجتماعی و فرهنگی باعث شده است ک: کودکا، در کانو، توج: قرار گیرند. این موضوع سبب شده در سال هدف:

کننده تبدیل شوند. در این میا، ب: دلیل توانایی پایین کودکا، در و ب: مصرف داشت:های خرید مشارکت است ک: کودکا، در تصمیم
هستند. هدف از  این مطالع:  رو روب:با چالش  کننده مصرفها در شناسایی محصوالت خود ب: این گروه پردازش اطالعات، شرکت

و تشخیص( در کودکا، با سن و مقاطع  رد،ادآویب: بندی محصول بر روی ب: خاطرسپاری نام تجاری )رنگ بست: ریتأثبررسی 
 .باشدتحصیلی متفاوت، می

ها طرح آزمایشی بوده است. جامع: آماری این این پژوهش کاربردی، ب: شیوه پیمایشی اجرا شده و ابزار گردآوری داده :روش

گیری این کودکا، ب: روش نمون: نفری از 273ای و نمون: بودهپژوهش، کودکا، شش تا دوازده سال مدارس ابتدایی استا، قزوین 
جدول  ،دو یآزمو، خو با استفاده از  IBM SPSSافزار ی نرمها ب: وسیل:تصادفی ساده برای مطالع: استفاده گردید.  تحلیل داده

 .است شده انجام کیلجست و،یمتقاطع و رگرس

خاطرسپاری نام شود ک: در ب: کودکا، بوده و باعث میدهد ک: رنگ کروماتیک مطلوب نتایج حاصل از پژوهش نشا، می  :ها یافته

تر هستند، بیشتر تحت تاثیر رنگ کروماتیک در ب: تر عمل کنند. ب: عالوه کودکانی ک: در سن و مقطع تحصیلی پایینتجاری موفق
 .باشندیادآوری نام تجاری می

در کودکا، داشت: و  ینام تجار سپاری خاطر در ب: ینقش مهم بندیبست: کیپژوهش، رنگ کرومات جیبا توج: ب: نتا  گیرینتیجه

موضوع  نیاز ا توانندیم باشد،می کودکا، هاک: بازار هدف آ، هاییمختلف، متفاوت است. لذا شرکت نیموضوع در کودکا، سن نیا
 .خود بهره برند زیتما هاییدر استراتژ

 یشیطرح آزما ،ینام تجار صیکودک، تشخ ،بندیبست:رنگ  ،ینام تجار یب: خاطرسپار: ها کلیدواژه

در  ینتام تجتار   یبر ب: خاطرسپار بندیرنگ بست: ریتاث(. 0011) سجاد، زینب و مزارعی،  احمدی؛ اسماعیل، شاه طهماسبیاستناد: 

  .337 -310(، 0)02، مدیریت بازرگانی. سال( 03تا  7کودکا، )
---------------------------------------- 

 337 -310صص.  ،0شماره ، 02 هر، دو0011، بازرگانیمدیریت 

DOI: 10.22059/JIBM.2020.297233.3771 

 13/03/0200  رشیپذ، 01/00/0201  افتیدر
 نوع مقال:  علمی پژوهشی

   دانشکده مدیریت دانشگاه تهرا، ©
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 مقدمه

هتا شتکل دهیتد و    کرده، روابط ختود را بتا آ،  ها صحبت ، بنابراین همین اال، با آ،کنندگا، فردا هستند کودکا، مصرف

. کودکتا،  (3101، 0)مارشال کنندگانی بالغ در اختیار خواهید داشت ها را ب: عنوا، مصرفتر شدند، شما آ، زمانی ک: بزرگ

شود چراک: این موضوع تا قبل از قر، بیستم کننده اغلب ب: عنوا، یک پدیده اجتماعی نوظهور تلقی می ب: عنوا، مصرف

شتد، بت: یتک     کودکا، در سرتاسر دنیا در حال تبتدیل (. 3100، 3)لئونارد، کمپل و مانینگ وج: وجود نداشت: است ب: هیچ

هتای  ها و لباس گرفت: تا گوشتی بازیهای محصوالت هستند، از اسبابفرد بازار برای تمامی دست: بخش مهم و منحصرب:

های کودکا، تغییرات بسیار مهمی های اخیر در ترکیب خانوادهسالدر (. 3100، 2)ژانگ همراه، رایان: و حتی خدمات مالی

تر شده است، ک: درنتیج: باعث افزایش اهمیت و توج: ب: هر یک  ها کوچکاند و خانوادهداده است  مادرا، شاغل شده رخ

ستت )دی پتاو،   هتای مصترفی شتده ا   ها شده است. لذا این موضوع باعث درگیری و مشارکت کودکا، در تصتمیم از بچ:

تواننتد بتر روی   هتای فروشتگاهی متی   اند ک: کودکتا، در محتیط  (. ب: عالوه والدین دریافت:3101، 0هوردرس و کاوبرخ:

 (3101، 1های آنا، در خرید محصوالت اثرگذار باشند)نلسو،، داف و آهنتصمیم

تجاری مختلف از طیف های دهد ک: کودکا، در معرض نامپذیری کودکا، نشا، می شواهد جدید از جامع:

باشند. لذا کودکا، شروع در سنین کم شروع ب: برقراری بازی و لباس می ای از محصوالت همانند غذا، اسباب گسترده

(. کودکا، در دو سالگی زمانی ک: در 3101، 6پذیرند )لوپز و رودریگزها تاثیر میهای تجاری کرده و از آ،ارتباط با نام

توانند برندها را در زندگی روزان: خود ب: ها را تشخیص دهند و در س: سالگی میتوانند آ،یرند میگمعرض برندها قرار می

(. با این حال فرآیند پردازش اطالعات در کودکا، خاص و دارای محدودیت 3101خاطر بیاورند )نلسو،، داف و آهن، 

الع: نشا، داده است ک: کودکا، برای جبرا، ضعف (. چندین مط3100، 7باشد. )ازا،، پنتین شویر و النسلوت میلتیجنمی

های دهند ک: اطالعات نامها ترجیح میدهند. بنابراین آ،قرار می های بصری اطالعات را اولویتشناختی خود؛ نشان:

 ، ازا،، پنتین شویر و3100، 1تجاری و یا محصوالت را در حافظ: تصویری ب: جای حافظ: کالمی خود ذخیره کنند )بزاز

هایی ک: کودکا، را در نقاط خرید مورد هدف قرار میدهند، از (. در همین راستا شرکت3100النسلوت میلتیجن، 

ها استفاده کرده تا های کارتونی بر روی بست:های رنگارنگ، براق و استفاده از  شخصیتبندیهایی همچو، بست: محرک

 یشناخت یها تیغلب: بر محدود یبراهای بصری (. این ویژگی3100 ،0بتوانند بر انتخاب آنا، اثر بگذارند )هوتا و چاری

 (.3100ها بیشتر در حافظ: کودکا، جای بگیرد )بزاز، بندیشود ک: بست:انا، بوده و باعث می

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. Marshall 
2. Leonard, Campbell, & Manning 
3. Zhang 
4. De Pauw, Hudders, & Cauberghe 
5. Nelson, Duff, & Ahn 
6. Lopez & Rodriguez 

7. Ezan, Pantin-Sohier, & Lancelot-Miltgen 
8. Bezaz 
9.Hota and Charry 
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باشند  اطالعات الزم را ب: ها عالوه بر محافظت از محصول دارای چهار کارکرد عمده دیگری نیز میبندیبست:

کند، یک واکنش احساسی مثبت را ایجاد گیری کمک میکنند، در ساده سازی فرآیند تصمیمکنندگا، منتقل میمصرف

دهد ک: (. مطالعات گذشت: نشا، می3107، 0کند )مزوقی، بری و شریفکند و فرآیند تشخیص یک برند را تسهیل میمی

کننده و ایجاد برندهای قدرتمند داشت: وی توج: مصرفتوانند اثر قابل توجهی بر رها میبندیطرح، شکل و رنگ بست:

ها نقش بندی(. بست:3100، ژانگ، 3107، 3، تیزسن، زندستارا، گراف و جاگر0207باشد )حاجی حسنی، صادق پور، علوی، 

های ای در برندسازی و همچنین نقش مهمی در تسهیل شناسایی و انتخاب محصول توسط کودکا، در قفس: فزاینده

های بصری فوری جذب ها و نشان:(. با توج: ب: اینک: کودکا، ب: محرک3107گاهی دارد )مزوقی، بری و شریف، فروش

، 2باشد )واتکینس، آیتکن، تینی، روبرتسو، و بورژکوفسکیها بسیار زیاد میبندی بر روی آ،شوند، اثرگذاری بست:می

 فورا ها ب: محصول گیرند، ترجیح آ،صوالت قرار میهای جذاب محبندی(. وقتی ک: کودکا، در معرض بست:3107

شده است، ک: دارای  بندی ب: یک تصمیم مهم برای مدیرا، بازاریابی تبدیل(. بست:3100کند)بزاز، افزایش پیدا می

باشد. در میا، این ی مرتبط با آ، میکاراکترهاها و های مختلفی از جمل:  رنگ، شکل، طراحی، شخصیتویژگی

اکثر کودکا، توانایی ب: راحتی  (.3101دهند )ژانگ، های اساسی رنگ و شکل را تشخیص میها،کودکا، ویژگی ویژگی

های ویژه، تشخیص دهند )مزوقی، بری و شریف، های خاص و طراحیهای غذایی شاد را از طریق رنگتوانند بست:می

 (.3100باشد )بزاز، ل بر روی تصمیم خرید کودکا، میترین و اثرگذارترین عوامبندی یکی از مهم(. لذا رنگ بست:3107

های اتی در خصوص فرآیند پردازش اطالعات در کودکا، و همچنین اثرگذاری ویژگی پژوهشبا وجود اینک: 

، هرمز 0200های کودکا، انجام شده است )عبدالوند، زمانی مقدم، دهقانی سامانی، های تجاری بر روی حافظ: نام

بندی بر ات اندکی بر روی اثرگذاری بست: پژوهش( اما 3101، دی پاو، هوردرس و کاوبرخ:، 3107، 0یننیکوالس و روده

( هرچند ک: 3101، ژانگ، 3101، نلسو،، داف و آهن، 3100روی رفتار خرید کودکا، انجام شده است )هوتا و چاری، 

 7ر سپاری )تشخیص و یادآوری( کودکا، بندی بر روی ب: خاطفقدا، کارهای پژوهشی در خصوص اثرگذاری رنگ بست:

 مشهود است.سال:  03تا 

( بر روی ب: 6در مقابل رنگ آکروماتیک 1ها )رنگ کروماتیکبندیهدف از این مطالع: درک اثرگذاری رنگ بست:

 موضوعباشد. لذا در این پژوهش ب: دنبال پاسخ این خاطر سپاری )ب: یادآوری و تشخیص( نام تجاری در کودکا، می

های تجاری توسط کودکا، ب: چ: شکل بندی با رنگ کروماتیک بر روی ب: خاطرسپاری نامهستیم ک: اثر واقعی بست:

شود؟ درنهایت این مطالع: ب: بررسی اثرگذاری های آکروماتیک چ: تفاوتی در این موضوع ایجاد میبندیبست: است؟ با

ها )سن و مقطع تحصیلی( های تجاری و همچنین اثرگذاری آ،خاطرسپاری نامسن و مقطع تحصیلی کودکا، بر روی ب:

 پردازد.خاطرسپاری نام تجاری، میبندی و ب:بر رابط: رنگ بست:

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

1. Mzoughi, Brée, & Cherif 
2. Tijssen, Zandstra, Graaf & Jager 

3. Watkins, Aitken, Thyne, Robertson, & Borzekowski 
4. Hémar-Nicolas & Rodhain 
5. Chromatic 
6. acromatic 
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 مبانی نظری 

 بندی برای کودکانبسته

بنتدی را بتر روی رفتتار خریتد     ستال بتوده استت، اثرگتذاری بستت:      بسیاری از مطالعات ک: تمرکز آنا، افراد بالغ و بزرگ

ونقل و بازاریابی، تعریتف   بندی از جمل: در حملاند و کارکردهای مختلف برای بست:کنندگا، مورد بررسی قرار داده مصرف

بندی اطالعاتی را در خصوص از دیدگاه بازاریابا،، بست:(. 3107، 0، کینگ، رایز و هرلی0210)فیض، سلحشور،  شده است

بنتدی بت:   کننده شود . عالوه بر این بستت: منجر ب: تغییر باروهای مصرف توانددهد ک: میکننده انتقال میبرند ب: مصرف

)آنکا، هرمتر   باشدیابی مرتبط میهای جایگاهتبع آ، ب: تصمیم های استراتژیک آمیخت: بازاریابی و ب:طور خاص با تصمیم

: خرید، ب: عنوا، یک عامتل  کننده در نقطگیری مصرفبندی در فرآیند تصمیمبست: (.3131، 3نیکوالس، هپسری، اولسن

.  برای محصوالت مختص کودکا،، متخصصا، این حتوزه  (0211، یریاست، پور حسنقلی، فیروزیا،) شوداساسی ظاهر می

  (.3100)بزاز،  کنندبندی ب: عنوا، ابزاری برای ایجاد یک تفاوت استراتژیک استفاده میاز بست:

 بندی و به خاطرسپاری کودکانبسته

دهد ک: کودکا، دارای ترجیحات بصری در پردازش اطالعات دارند و بر روی فرآیند پردازش اطالعات نشا، میمطالعات 

، 2، لئونارد، کمپل و مانینگ3101)ژانگ،  دهند اطالعات را در حافظ: بصری ب: جای حافظ: کالمی ذخیره کنندترجیح می

های پیچیده زبانی و شتناختی، اطالعتاتی را   ، نیاز ب: مهارتدهد ک: بدواین موضوع ب: کودکا، این امکا، را می(. 3100

های تجاری و محصوالت در حافظ: خود ذخیره کنند. این عملکرد غیر زبانی ک: اجازه پردازش و استتفاده  در خصوص نام

 (.3107)مزوقی، بری و شریف،  کند در چندین مطالع: برجست: بوده استاز اطالعات را فراهم می

بندی محصوالت در ابتدا از منظور رتب: تر، کودکا، با توج: ب: اینک: ظرفیت شناختی محدودی دارند ب:ب: طور دقیق 

های شناختی آنا، افزایش پیدا کنند و بعد از اینک: مهارتهای فیزیکی محصوالت )رنگ، اندازه، شکل( استفاده میویژگی

عتالوه  (. 3107، 0)رومرو و کاریتگ  کنندغذایی می تر همچو، طعم و ارزشهای انتزاعیکرد، شروع ب: استفاده از شاخص

های بصری  همچو، رنگ یا شکل محصوالت سروکار داشت: باشند، بر این کودکا، بیش از س: سال، زمانی ک: با ویژگی

هتای  ی از نتام فهرستا یک توانند اسم برند را ب: خاطر بیاورند. بنابراین مجموع: فراخوانی شده در کودکا، تنهتر میراحت

باشد ک: متشکل از کدهای بصری و کالمی ای از نمادهای یک برند مینیست، بلک: مجموع: شده سپردهتجاری ب: خاطر 

 (.3106، 1)پریستو، باشدمی

هتای نشتا، داده شتده بتر روی     رستد شخصتیت  ماند، ب: نظتر متی  در میا، عناصری ک: در خاطر کودکا، باقی می

هتای مترتبط بتا    ها بر روی ارتباط بین کارترها و شخصیتبیشتر مورد توج: محققا، بوده است. این پژوهش هابندی بست:

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. King, Rice, & Hurley 
2. Angkaa, Hémar-Nicolasb, Hapsaria & Olsen 
3. Leonard, Campbell, & Manning 
4. Romero & Craig 
5. Preston 
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بندی هستند( و فرآیند پردازش اطالعات از جمل:  ب: خاطرسپاری برند های بصری ک: بر روی بست:برند )ب: عنوا، ویژگی

 (.3100، لئونارد، کمپل و مانینگ، 3100، 0)نیکول اندبندی محصوالت، متمرکز بودهیا محصوالت و فرآیند رتب:

 سن و به خاطرسپاری در کودکان

ترین متغیرها در این توسع: باشد. در این میا، سن یکی از مهمتوسع: شناختی کودکا، بر روی رفتارهای آنا، اثرگذار می

، 3107، مزوقی، بری و شتریف،  3101نگ، )ژا شناختی بوده و مورد توج: محققا، بازاریابی در زمین: کودک نیز بوده است

(، کودکا، در طی رشد ختود، چهتار   0070، 0011) 3بر اساس تئوری پیاژه (.3131آنکا، هرمر نیکوالس، هپسری، اولسن، 

ستالگی(،   7تتا   3سالگی(، دوره پتیش عملیتاتی )   3ی )قبل از حرکت -کنند  دوره حسیمرحل: توسع: شناختی را تجرب: می

 سالگی(.   03سالگی( و دوره عملیات صوری )بعد از  03تا  7نی )دوره عملیات عی

سال( تمرکز شده است. مرحلت: عملیتات عینتی دارای     03تا  7در این پژوهش بر روی دوره عملیات عینی کودکا، )

توانند باشد. کودکا، در این مرحل: میهای مرتبط با اشیای عینی، میکارگیری سیستماتیک نشان: های منطقی و ب:ویژگی

توانند ابعتاد مختلتف یتک محترک را در نظتر      تر فکر کنند و میهایی ک: در محیط وجود دارد، عمیقدر خصوص محرک

ها، کودکا، سنین هفت تا از دیدگاه پردازش نشان:(. 3100)بزاز،  ای انتزاعی، ب: هم مرتبط سازندها را ب: شیوهگرفت: و آ،

هتا را بت: ختاطر آورنتد.     های صتریح آ، ها افزایش پیدا کرده و ب: کمک نشان:در آ،تواند ذخیره اطالعات دوازده سال می

ها در این سن هنوز توانایی استفاده از پردازش استراتژیک اطالعات را ندارند، کت: بتواننتد در صتورت لتزوم بت:      اگرچ: آ،

توستع:   دگاهیت د (.3100یلتتیجن،  )ازا،، پنتتین شتویر و النستلوت م    ها استتفاده کننتد  صورت خودجوش از این استراتژی

کنند ک: این موضوع از طریتق درک اینکت:   اجتماعی، کودکا، در این دوره شروع ب: پذیرش نقش اطالعاتی اجتماعی می

سال هنوز توانایی  1تا  6دهد. هرچند کودکا، سنین های متفاوتی داشت: باشند، رخ میدیگرا، ممکن است عقاید و انگیزه

ی را پذیرفتت: و  شیخود اندسال کودکا، ب: تدریج نقش  01تا  1دهند. در سنین ص دیگر را نشا، نمیتفکر از دیدگاه شخ

ستالگی ایتن موضتوع در کودکتا، تکامتل       03تا  01های دیگرا، را در نظر بگیرند. در سنین قادر خواهند بود ک: دیدگاه

گیرند. بر این اساس کودکتا، در ایتن دوره نستبت بت:     های خود و دیگرا، را در نظر بزما، دیدگاه توانند همیابد و می می

 (.3101)ژانگ،  های اجتماعی و فرهنگی قرار بگیرند دوره قبل خود، تمایل دارند تا حد بسیار بیشتری تحت تأثیر محیط

باشد اما این نظری: ب: چالش کشیده شتده  اگرچ: رویکرد پیاژه در روانشناسی شناختی یک مرجع و رفرنس معتبر می

های شتناختی  اما متغیر سن همواره نقش اساسی در توضیح توانایی(. 3100)بزار،  یافت: است های جدیدتری توسع:نظری:و 

بندی اطالعتات در طبقتات محصتول، شتروع بت: ستازماندهی       کنندگا، جوا، ب: وسیل: گروه کودکا، داشت: است. مصرف

باشد. کودکانی کت: ستن بیشتتری    بندی کودکا، مشهود می:کنند. تفاوت سنی در فرآیند طبقاطالعات در حافظ: خود می

های تر از ویژگیهای آ، شی، تمایل دارند، در حالی ک: کودکا، سنین پایینبندی بر اساس توج: ب: ویژگیدارند، ب: دست:

 (.  3101، ژانگ، 3101)نلسو،، داف و آهن،  کنندبندی استفاده میبصری برجست: برای طبق:

 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. Nicol 
2. Piaget 
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 رنگ و کودکان

تفاوت وجود دارد.  گرید یاز سو یو خاکستر اهیس د،یسف یهاسو و رنگ کی از …سبز و  ،یقرمز، زرد، آب یهارنگ نیب

باشتند،  یمت  یرنگت  فیت کت: در ط  ییهاکنند. ب: رنگ یم میتقس کیو آکرومات کیها را ب: دو دست: کروماترو رنگ نیاز ا

(  ی) زرد ، قرمتز و آبت   یاصتل  یهاها، رنگآ، نیهستند ک: مهمتر ادیز اریبس کیروماتک یها. رنگندیگو یم کیکرومات

س: رنتگ   نیوجود ندارد. ب: ا یو خاکستر اهیس د،یسف یها وجود دارد، در رنگ هاک: در اغلب رنگ یتیفیباشند. اما کیم

 باشتد یعتدم وجتود رنتگ مت     :بلکت  ستت، یدر واقتع رنتگ ن   دی. رنگ سفندیگویم کیک: فاقد رنگ هستند، رنگ اکرومات

 (.3102، 0)لبریکویی و مایلن

یافت: است و تمرکز اصتلی آ، بتر    های تبلیغاتی بسیار توسع:اثرگذاری رنگ یکی از موضوعاتی است ک: در پژوهش

ای از این مطالعات بر روی تضاد رنگ آکروماتیک و کروماتیک بتوده و ارزیتابی   بوده است. بخش عمده ساال، بزرگروی 

مقایست:  (. 3100)ژانگ،  است قرارگرفت:کنندگا، مدنظر رنگ در تبلیغات بر روی رفتار خرید مصرف اثرگذاری این دو نوع

دهتد کت:   شود ک: اثرگذاری رنگ کروماتیک برجست: شود. بنتابراین، نتتایج نشتا، متی    این دو شرایط آزمایشی باعث می

)تیزستن، زندستتارا،    شتود بهتر آ، تبلیتغ متی   تبلیغات رنگی نسبت ب: تبلیغات سیاه و سفید دارای اثرگذاری بیشتر و درک

 انتد های دیگر بر روی اثرگذاری تبلیغات رنگی را بر روی احساسات مورد بررسی قترار داده پژوهش(. 3107گراف و جاگر، 

کند کت: تبلیغتات رنگتی ارزش محصتوالت را افتزایش داده،      ( بیا، می3100بزاز )(. 3101)دی پاو، هوردرس و کاوبرخ:، 

کند. اما در مقابل تبلیغات آکروماتیک متاهیتی اطالعتاتی را ارا ت:    ناسایی برند شده و توجهات را ب: خود جلب میباعث ش

شتود. مطالعتات مختلفتی    دهد و باعث ب: خاطر آورد، فضایی مجلل در ذهن مخاطب متی داده، تبلیغ را قدیمی جلوه می

ش شده در حالی ک: تبلیغات سیاه و سفید )آکروماتیتک(  دهد ک: تبلیغات رنگی باعث تحریک بخش عاطفی نگرنشا، می

، آنکتا، هرمتر نیکتوالس،    3100، بتزاز،  3107)هرمتز نیکتوالس و رودهتین،    گذارد بر روی بخش شناختی نگرش اثر می

   (.3131هپسری، اولسن، 

جتذابی هستتند.    هتای شود ک: دارای رنتگ هایی استفاده میبندیامروزه برای اثرگذاری بر انتخاب کودکا، از بست:

بندی شاخصی برای حدس زد، محتوای محصتوالت  دهد ک: برای کودکا، رنگ بست:ات در این حوزه نشا، می پژوهش

ب: عالوه ترجیحات رنگتی در کودکتا، منجتر بت: تترجیح محصتوالت        (.3107)تیزسن، زندستارا، گراف و جاگر، باشد می

)الیوت، د، هوید  ها بر روی احساسات کودکا، اثرگذار استک: رنگدهد شود. مطالعات دیگر در روانشناسی نشا، می می

ها قادر خواهند بود کت: معتانی  و   (. ب: لطف توسع: شناختی در کودکا،، آ،3101، ، نلسو،، داف و آهن3102، 3و کونلو،

کننتده در  نمادینی ک: بر روی رابط: ختود بتا برنتد و قضتاوت مصترف      ابعادهای تجاری مرتبط کرده و مفاهیمی را ب: نام

 (.3107، 2دهد را در نظر بگیرند )دی کوستا، مولر، فروست و اولسنخصوص برند را تحت تاثیر قرار می

 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. Labrecque & Milne 

2. Elliott, Den Hoed, & Conlon 

3. DeCosta, Møller, Frøst & Olsen   
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 پیشینه پژوهش

: ک: در های متنوعی انجام شده است کبندی بر روی ب: خاطر سپاری نام تجاری پژوهشدر خصوص تاثیر رنگ بست:

چ: زمانی فرهنگ و سن یکدیگر را " ای تحت عنوا،( در مقال:3101شود. ژانگ )ها اشاره میادام: ب: برخی از آ،

ک: در میا، کودکا، چینی و آمریکایی انجام شده  "بندی در کودکا،های طراحی بست:کنند  بررسی ترجیحمالقات می

دهند، در حالی ک: ترجیح های دارای انحنا را ترجیح میبندیدهد ک: کودکا، هر دو فرهنگ بست:است، نشا، می

باشد و این موضوع با افزایش سن نیز بیشتر های پیچیده بیشتر از کودکا، آمریکایی میبندیکودکا، چینی ب: بست:

ها بر روی بازیاثرگذاری تبلیغات درو، "( ک: با عنوا،3101) 0شود. نتایج پژوهش چانی، هوسانی، وو، چن و نگوین می

یادآوری برندها اثرگذار بوده انجام شده است سایز و اندازه تبلیغات بر روی تشخیص و ب: "یادآوری برندتشخیص و ب:

( ک: 3101اند. پژوهش واشیست )یادآورده شدهاند بهتر تشخیص و ی:های بزرگتر تبلیغ شدهاست و برندهایی ک: با اندازه

 "یادآوری برند در بازارهای در نوظهوردرگیری کاال و برجستگی برند بر روی نگرش و ب:اثرگذاری سطح "تحت عنوا، 

اند، نسب برندهایی دهد ک: در سطح درگیری کم برندهایی ک: ب: صورت برجست: تبلیغ شدهانجام شده است، نشا، می

گیری باالی محصول این موضوع اند. اما در سطح درک: ب: صورت جز ی تبلیغ شده بودند، ب: یادآوری بهتری داشت:

 های تفاوت بر تحلیلی با آ، خرید قصد بر پوشاک رنگ ابعاد تأثیر"برعکس بوده است. در پژوهشی تحت عنوا، 

عامل دهد ک: ( انجام شده است، نشا، می0207ک: توسط حاجی حسنی، صادق پور و علوی ) "مشتریا، جنسیتی

تفاوت  رنگی، هنجارهای بعد مشتریا، دارد و همچنین در قصد خرید پوشاکترجیحات رنگی مشتری بیشترین تأثیر را بر 

در اکتشافی   پژوهش"( در پژوهش خود تحت عنوا، 3107مزوقی، بری و شریف ) نظر زنا، و مردا، مشهود است.

هستند و بازی هایی با طرح اسبابدهند ک: کودکا، تحت تاثیر بست:نشا، می "یاسباب باز یبست: بند فیخصوص توص

 3نگاو ادواردگیری آنا، و برانگیختن احساسات کودکا، نقش اساسی دارد. هایی با طرح شاد و رنگارنگ در تصمیمبست:

های بعدی تواند بر ادراکتات و ارزیتابیبندی میطرح بصری بست: در پژوهش خود برای بررسی اینک: چطور( 3102)

غذایی اسنک  بندی محصتول اثر بگذارد، از بست:( و ترجیح برند ارزش کیفیتت محصتول،) کننده از محصول مصرف

کننده از کیفیت آ،  طور مستتقیم بتر درک مصترفبندی، ب: نسبت ب: بست: استفاده کرد. نتایج نشتا، داد کت: نگترش

گبا و . همچنین در پژوهش اوغیرمستقیم بر ارزش غذایی محصول اثرگذار است طتورمحصول و تترجیح برنتد و بت:

بندی چگون: بر ترجیحات محصول کودکا، و رفتار خرید والدین آنها در صنایع بست:»ک: با عنوا، ( 3101) 2جانسو،

گذارد و بندی بر ترجیحات محصول کودکا، تاثیر میبست:دهد ک: انجام شده است، نشا، می «گذاردغذایی تاثیر می

در پژوهش عبدالوند، زمانی مقدم و دهقانانی  .ارتباط وجود داردبندی و ترجیحات محصول کودکا، همچنین بین بست:

دهد ک: انجام شده است، نشا، می "کنندهمصرف یک جایگاه در کودک رفتار بررسی"( ک: تحت عنوا، 0200سامانی )

اشد و رفتار خرید بمی چگونگی برقراری ارتباط در خانواده و نام تجاری، بر رفتار خرید کودک اثرگذار عواملی چو، والدین،

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

1.Chaney, Hosany, Wu, Chen and Nguyen. 

2. Wang 

3.Ogba, I. E., & Johnson 
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بندی، توا، ب: کمک طرح بست:چگون: می»پژوهشی با عنوا،  (3110) 0راندباشد. کودکا، دختر و پسر نیز متفاوت می

بکارگیری گرافیک  شکل و رنگ بای :موضوع بود ک: ترکیب خالقان انجام داد. نتایج بیانگر این «کرد مزیت رقابتی ایجاد

در  محصول را خریداری کنند. کند ک:کند و مشتریا، را متقاعد میاحساسی ایجاد میی :ب، جاذبندیمناسب برای بست:

بررسی تأثیرگذاری عوامل بست: بندی بر فرایندهای "( ک: با عنوا، 0211ی )ریاستو  پور حسنقلی، فیروزیا،پژوهش 

میا، متغیرهای جمعیت شناختی در دهد ک: انجام شده است نشا، می "رفتار مصر فکنندگا، محصوالت غذایی مختلف

محصوالت غذایی،  و وضعیت تحصیلی پاسخ گویا، در زمره متغیرهای معنادار قرار داشت: و از نظر خریدارا، تنها سن

 .مصرف کنندگا، برخوردار می باشند کلی: مؤلف: های بست: بندی از اهمیت زیاد و تأثیرگذاری قابل توجهی بر رفتار

 هاتوسعه فرضیه

طور ک: ذکر شد، کودکا، در پردازش اطالعت دارای ترجیحات بصری هستند و اطالعات بصری را بیشتر از  هما،

(، از طریق آزمایش فرآیند یادگیری کودکا، 3106) 3، تاس و اوقلکنند. آکتاساطالعات کالمی در حافظ: خود ذخیره می

ای را انجام داد. نتایج نشا، های بصری، مطالع:وسیل: نشان:های تجاری ب:سال( در خصوص نام نام 1تا  7سال و  1تا  2)

هایی ک: کودکا، قبال با آ، های بصری نیز برای کودکا، ارا : شده است)نشان:داد زمانی ک: عالوه بر نام تجاری، نشان:

ک: دو نشان: )رنگ و دهد آورند. همچنین نتایج نشا، میمواج: شده بودند(، کودکا، نام تجاری را بهتر ب: خاطر می

های شود. اما ارا : نشان:عکس( نسبت ب: یک نشان: باعث بهبود ب: خاطرسپاری )ب: یادآوری و تشخیص( یک برند می

بندی کند ک: رنگ بست:( بیا، می3106شود ک: توانایی پردازش کودکا، کند شود. پریستو، )بیش از اندازه نیز باعث می

ازا،، پنتین شویر و باشد. همچنین مطابق مطالعات های تجاری برای کودکا، میمعاملی برای ب: خاطرسپاری نا

های شوند ک: دارای رنگهای گرافیکی جذب میکننده ب: طور عمده ب: طرح (، کودکا، مصرف3100) النسلوت میلتیجن

باشد، لذا رد، و تشخیص میقرمز، زرد، سبز و آبی باشند. از آنجا ک: فرآیند ب: خاطر سپاری دارای دو بعد ب: یادآو

تواند ب: تشخیص و  ب: یادآورد، نام برند در کودکا،، کمک کند. بر این اساس های بصری همچو، رنگ، می محرک

 توا، بیا، داشت ک: می

H1a  آنگاه کودک شانس بیشتری برای ب: یادآوری نام تجاری دارد. باشد،بندی کروماتیک بست: اگر رنگ 

H1b   دارد. ینام تجار یادآوریب:  یبرا یآنگاه کودک شانس کمتر باشد، کیآکروماتبندی بست: رنگاگر 

H2a  :آنگاه کودک شانس بیشتری برای تشخیص نام تجاری دارد. ،بندی کروماتیک باشداگر رنگ بست 

H2b  :آنگاه کودک شانس کمتری برای تشخیص نام تجاری دارد. ،بندی آکروماتیک باشداگر رنگ بست 

تر ب: حافظ: بصری خود نسبت ب: حافظ: کالمی، بیشتر تیک: طور ک: بیا، شد، کودکا، در سنین پایین هما،

( از طریق آزمایش توانایی اکتساب دانش در کودکا، را مورد بررسی قرار داده است 3101) نلسو،، داف و آهنکنند.  می

ار یک رویداد در قالب و شکل دیداری و شنیداری باعث سال(. نتایج نشا، داد ک: تکر 1تا  7سال و  6تا  1)کودکا، 

دهد ک: کننده نشا، میشود. ب: عالوه مطالعات مختلف بر روی رفتار مصرفتر میتقویت حافظ: کودکا، در سنین پایین

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

1 Rundh 
2                                                                
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)آکتاس ، تاس و  های تجاری نقش مهم و اساسی داردتر در ب: خاطر سپاری نام های بصری در کودکا، کوچکمحرک

دهد ک: سن ب: تنهایی برای ارزیابی توسع: شناختی کودکا، کافی همچنین ادبیات روانشناسی نشا، می(. 3106قل، او

)واتکینس، آیتکن، تینی، روبرتسو، و  نیست. عوامل دیگری از جمل: محیط اجتماعی نیز در این موضوع اثرگذار است

بنابراین (. 3100)بزاز،  های یکسا، هستنددارای یادگیریکودکا، در مقاطع تحصیلی یکسا،، (. 3107بورژکوفسکی، 

توا، بیا، داشت تواند شاخص اثرگذاری بر روی توسع: شناختی کودکا، باشد. لذا بر این اساس میمقطع تحصیلی می

 ک: 

H3  هستند. ینام تجار ب: یادآوریبندی در  بست: کیرنگ کرومات ریتحت تاث ترشبی ،تر کودکا، کوچک 

H4  هستند. ینام تجار تشخیصبندی در  بست: کیرنگ کرومات ریتحت تاث ترشبی ،تر دکا، کوچککو 

H5 نسبت ب: کودکا، مقطع  در کودکا، مقطع اول ینام تجار ب: یادآوریبندی در  بست: کیرنگ کرومات  اثرگذاری

 است. ترشیپنجم و ششم ب

H6 نسبت ب: کودکا، مقطع پنجم  در کودکا، مقطع اول ینام تجار تشخیصبندی در  بست: کیرنگ کرومات  اثرگذاری

 است. ترشیو ششم ب

دهد ک: مقطع تحصیلی با ظرفیت حافظ: کودکا، ارتباط دارد. در واقع کودکانی ک: ( نشا، می3100) زمطالعات بزا

باشند. همچنین یهای تجاری را دارا متر از خود، ب: خاطر سپاری بهتری از نام سن بیشتری دارند نسب ب: کودکا، کوچک

تر دارای ظرفیت ب: خاطرسپاری بیشتری هستند. کودکا، در مقاطع تحصیلی باالتر نسبت ب: مقاطع تحصیلی پایین

توجهی میا، ب: خاطر سپاری نام تجاری در کودکا، مقطع  (، تفاوت قابل3106) ، تاس و اوقلمطابق با مطالعات آکتاس

رسد ک: سن و مقطع تحصیلی ب: عنوا، شاخصی از موفقیت . لذا ب: نظر میاول نسبت ب: مقطع دوم تحصیلی وجود دارد

 توا، بیا، داشت ک: تواند مطرح باشد. بنابراین میهای تجاری میدر ب: خاطرسپاری نام

H7   تاس بیشتر ترها،کوچک ب: نسبتتر  کودکا، بزرگ یبرا ینام تجار ب: یادآورینمرات 

H8   تاس بیشتر ترها،کوچک ب: نسبتتر  کودکا، بزرگ یبرا ینام تجار تشخیصنمرات 

H9     است بیشترکودکا، مقطع پنجم و ششم نسبت ب: کودکا، مقطع اول،  یبرا ینام تجار ب: یادآورینمرات 

H10   است بیشترکودکا، مقطع پنجم و ششم نسبت ب: کودکا، مقطع اول،  یبرا ینام تجار تشخیصنمرات 

صورت  ب:  پژوهش نیدر ا یموردبررس هایفرضی:بر اساس تمام  پژوهش یمدل مفهومبا توج: ب: مباحث مذکور 

 خواهد بود. 0شکل 
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 شناسی پژوهش روش 

شود. می گردآوری از روش آزمایشگاهی و از نوع میدانی محسوب روش نگاه از و کاربردی هدف نظر از  پژوهش این

عمده  گروه چند ب: دارد، هاروش این از یک هر اجرای و طراحی در محقق ک: کنترلی اساس میزا، بر آزمایشی هایطرح

 هایطرح در. است پیش آزمو، های طرح است، آ، بر مبتنی حاضر پژوهش ک: ها،روش این از یکی ک: شوندمی تقسیم

پیش  هایطرح در. شودنمی کنترل متغیرهای خارجی و شوندمی انتخاب غیرتصادفی صورت ب: هاگروه پیش آزمو،

 ارزیابی بار دو و آزمودنی گروه یک ارزیابی، بار یک و آزمودنی یک گروه شامل ک: دارد وجود عمده روش س: آزمایشی

 گیرند، است)دهدشتیمی قرار مستقل متغیر معرض در فقط گروه یک ک: آزمودنی گروه و دو( پس آزمو، و پیش آزمو،)

استفاده شده است. محیط  بار ارزیابی یکدر پژوهش حاضر از روش یک گروه آزمودنی و (. 0210زاده،  و بحرینی شاهرخ

 .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 

هزار نفر  030انتخاب شده است. با توج: ب: آمارهای ارا : شده، تعداد دانش آموزا، مقطع دبستا، شهر قزوین بیش از 

درصد، تعداد نمون:  1( و با در نظر گرفتن خطای 0017کرا، )(. بر این مبنا، با استفاده رابط: کو0207بوده است )قاسمی، 

است.  شده استفادهای و تصادفی ساده گیری خوش:های نمون:از ترکیبی از روش  پژوهشنفر مشخص شد. در این  212

ا، ب: ها در نظر گرفت: شد و چهار مدرس: دبستصورت ک: ابتدا نواحی آموزش و پرورش شهر قزوین ب: عنوا، خوش: ینبد

صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. سپس در هر یک از این مدارس ب: روش تصادفی ساده و بر اساس لیست دانش 

های مورد نظر ب: تعداد برابر در هر مدرس: انتخاب گردید ک: در یک مرحل: مورد آزمایش قرار داده شدند. آموزا،، نمون:

نمون: قابل تحلیل تشخیص داده شد. با توج: ب: درنظر گرفتن سن و  273ها، تعداد آوری دادهدرنهایت و پس از جمع

ها، تعداد کودکا، انتخابی دختر و پسر مقطع تحصیلی کودکا، ب: عنوا، متغیرهای پژوهش و همچنین مقایس: میا، آ،

 تیریو مد نیو مجوز والد تیکودکا، بر اساس سن، جنسبرای هر گروه سنی و مقطع تحصیلی ب: یک اندازه بوده است. 

 . انتخاب شده است هاآ، مدارس

 ب: خاطرسپاری

 بندیرنگ بست:

 یادآوری نام تجاریب:

 

 تشخیص نام تجاری

 
سن و مقطع 

 تحصیلی

 
 مدل مفهومی پژوهش ،1شکل 
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منظور ارزیابی اثر رنگ  قابل مشاهده است. ب: 0های آزمایشی طراحی شده برای انجام این پژوهش  جدول طرح

با رنگ  یگری( و دکیبا رنگ قرمز )کرومات یکی)آب پرتقال(  یبندبست:تجاری، دو  بندی بر روی ب: یادآوری نامبست:

، سوءگیری در این پژوهشاجتناب از  جهت شد. : افزار فتوشاپ ساخت: و ب: کودکا، ارا ( توسط نرمکی)آکرومات یخاکستر

 چندین اقدام صورت گرفت 

 :در نظر گرفت: شدابعاد یکسا،  هابندی برای بست. 

 های تجاری نامو  از تصاویر بندیبرای هر دو بست:های تجاری، برای اجتناب از سوءگیری آشنایی با تصاویر و نام

  .شد استفادهناشناخت: 

 :(در نظر گرفت: شد ثانی: برای هر کودک 01کنترل شد ) هابندی زما، قرارگیری هر کودک در معرض بست. 

 ، طراحی آزمایش1جدول 

 رنگ

 نمایش/عدم نمایش
 بندی با رنگ آکروماتیکبسته بندی با رنگ کروماتیکبسته

 فرناد سارا، شدهای تجاری ک: ب: کودکا، نشا، داده نام

 پارتاک آداک نشدهای تجاری ک: ب: کودکا، نشا، داده نام

ثانیت: بترای    01بت: متدت    قابتل مشتاهده استت،    3ک: در شکل  بندی هر دو بست: نام تجاری، ب: یادآوریبرای سنجش 

ها کمک شود، پرسیده شد و درنهایت بدو، اینک: ب: آ، ، سپس از کودکا، چندین سوال انحرافیکودکا، ب: نمایش درآمد

ها و سنجش ب: یادآوری از س: سوال استتفاده شتد،   بندیها را توصیف کنند. برای توصیف بست:بندیخواست: شد ک: بست:

 (، بوده است.3100ها برگرفت: از پژوهش بزار )ک: این سوال

 کروماتیکبندی با رنگ  بست: بندی با رنگ آکروماتیک بست:

  
 برای به یادآوری نام تجاری پژوهشابزارهای   ،2شکل 

در آزمایش دوم جهت سنجش تشخیص نام تجاری ، چهار نام تجاری بتر روی چهتار کتارت ) دو کتارت بتا رنتگ       

ستارا،( در  های تجاری، تنها دو نام )فرناد و کروماتیک و دو کارت دیگر با رنگ آکروماتیک( طراحی شد. از میا، این نام

هتایی را کت: مشتاهده    ابتدای آزمایش ب: کودکا، نشا، داده شد. سپس با ارا : هر چهار کارت از کودکا، خواست: شد، نام

 اند را انتخاب کنند.کرده
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 ابزارهای پژوهش برای تشخیص نام تجاری ،1شکل 

 تمامتا  استفاده شتده کت:    کیلجست و،یجدول متقاطع و رگرس ،دو یآزمو، خهای مطرح شده از برای تحلیل فرضی:

 انجام شده است. IBM SPSS آی ام اس پی اس افزارتوسط نرم

 های پژوهش یافته

دهد ک: میا، رنگ وتحلیل جدول متقاطع )رنگ کروماتیک و ب: یادآوری نام تجاری( و آزمو، خی دو نشا، می تجزی:

(، لذا فرض p=0.00آورند )کودکا، نام تجاری را بهتر ب: یاد میکروماتیک و ب: یادآوری نام تجاری رابط: وجود دارد و 

H1a ای را میا، رنگ آکروماتیک و ب: یادآوری نام تجاری نشا، شود. اما در مقابل همین تحلیل آماری رابط:تأیید می

: رنگ توا، نتیج: گرفت کشود. لذا با توج: ب: این دو فرضی: میتأیید نمی H1b( و فرض p>0.05دهد )نمی

 کروماتیک)در مقابل آکروماتیک( مطلوب کودکا، بوده و در ب: یادآوری نام تجاری تاثیر بیشتری دارد.

بندی دهد ک: میا، رنگ بست:، جداول متقاطع و آزمو، خی دو نشا، می H2bو  H2aهای در خصوص فرضی:

درصد  70( و همچنین در p=0.00 کروماتیک و آکروماتیک با تشخیص نام تجاری رابط: وجود دارد )برای هر دو

بندی با رنگ اند در حالی ک: این موضوع در بست:بندی با رنگ کرومات نام تجاری را تشخیص دادهکودکا، در بست:

درصد بوده است. در واقع در رنگ کروماتیک )نسبت ب: رنگ آکروماتیک( کودکا، شانس بیشتری برای  71آرماتیک 

  شود.تأیید می H2bو  H2aهای فرضی: تشخیص نام تجاری دارند. لذا

بندی و ب: کند ک: سن و مقطع تحصیلی بر روی رابط: رنگ بست:عالوه بر این رگرسیو، لجستیک تأیید می

ی)مقطع اول( تر نییپایادآوری نام تجاری تاثیر دارد. ب: عبارت دیگر کودکانی ک: سن کمتری داشت: و در مقاطع تحصیلی 

و  p=0.00های تجاری را ب: یاد بیاورند)توانند نامهستند، تحت تاثیر رنگ کروماتیک، بهتر میمشغول ب: تحصیل 

Walt=12.58:توانند نام تجاری را تر بهتر میهایی با رنگ کروماتیک کودکا، سنین پایینبندی(. در واقع در بست

، توسط رگرسیو، لوجستیک H6و  H4های ضی:شود. اما در مقابل فرتأیید می H5و  H3های یاد آورند. لذا فرضی: ب:

ی میا، رنگ باشد ک: سن و مقطع تحصیلی کودکا،، بر رابط:( و بیانگر این موضوع میp>0.05شود )تأیید نمی
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، از آزمو، خی H10تا  H7های بندی کروماتیک و تشخیص نام تجاری، اثری ندارد. درنهایت برای تحلیل فرضی: بست:

(، تشخیص و p=0.00تجاری )یج نشا، داد ک: عالوه بر وجود رابط: میا، سن و ب: خاطرسپاری نامدو استفاده شد. نتا

تر) شش تا  ب: یادآوری نام تجاری توسط کودکانی ک: سن بیشتری دارند)یازده تا دوازده سال( بیشتر از کودکا، کوچک

یاد آورند در حالی تنها اند نام تجاری را ب:انست:درصد از کودکا، یازده و دوازده سال تو 10باشد. در واقع هفت سال( می

درصد کودکا، یازده و دوازده در  71اند و همچنین درصد از کودکا، شش و هفت سال در این کار موفق بوده 70

اند نام تجاری را درصد کودکا، شش و هفت سال توانست: 11اند و در مقابل تنها تشخیص نام تجاری موفق بوده

دهد ک: میا، مقطع ها نشا، میوتحلیل شود. همچنین تجزی:تأیید می H8و  H7های . لذا فرضی:تشخیص دهند

( و این موضوع در کودکا، مقاطع تحصیلی باالتر ب: p=0.00تحصیلی و ب: خاطرسپاری نام تجاری رابط: وجود دارد )

درصد نسبت ب: کودکا،  77و  13ترتیب با تر، وجود دارد. ب: عبارت دیگر کودکا، مقاطع پنجم و ششم ب: شکلی قوی

و  H9های اند. لذا فرضی:تر عمل کرده، در ب: یادآوری و تشخیص نام تجاری موفق11و  70مقطع اول با درصدهای 

H10 شود.نیز تأیید می  

 و پیشنهادها نتیجه گیری ،بحث

برای آ، یک تصمیم استراتژیک  بندیانتخاب رنگ بست: اگر هدف محصوالت یک شرکت کودکا، و نوجوا، باشد،

عنوا، یک ابزار رنگ ب: دهد تا کودکا، نام تجاری را تشخیص دهند.اجازه میاین موضوع ک: چرا باشد،شرکت می

)بررسی  نتایج حاصل از پژوهش رفتار خرید کودکا، را تحت تاثیر قرار دهد. تواندمی قدرتمند و محرک بصری مهم

های کروماتیک بندیباشد و در بست:دهد ک: رنگ کروماتیک مطلوب کودکا، می( نشا، میH1bو  H1aفرضی: 

( همخوانی 3100) ازا،، پنتین شویر و النسلوت میلتیجنآورند. این نتیج: با پژوهش کودکا، بهتر نام تجاری را ب: یاد می

های تجاری با سال( در خصوص نام 1تا  7و  1تا  2این پژوهش از طریق آزمایش فرآیند یادگیری کودکا، )سن از دارد. 

های دیداری و بصری نشان: دهد ، وقتینتایج نشا، میک: بندی( انجام داد های بصری )رنگ و تصویر بست:نشان:

دریافت ک: یک محرک بصری، یادآوری آورند و های تجاری را ب: یاد میشوند، کودکا، بهتر نامهمچو، رنگ ارا : می

براین، یک رنگ عالوه  دهد، ب: ویژه برای محدوده سنی هفت تا هشت سال.را افزایش می نام برند توسط کودکا،

های بصری توانایی پردازش کودکا، را تحت تاثیر بخشد و گسترش نشان:عنوا، یک نشان:، عملکرد حافظ: را بهبود می ب:

ی نام تجاری کودکا، تاثیر بگذارد. این تواند در ب: یادآورهای بصری مانند رنگ میدهد. بدین ترتیب محرکقرار می

ی تشخیص نام ها نمره( دارد و مقایس: H2bو  H2aهای موضوع در خصوص تشخیص نام تجاری نیز وجود )فرضی:

ها کروماتیک باشد، کودکا، بندیدهد ک: زمانی ک: بست:بندی نشا، میتجاری در رنگ کروماتیک و آکروماتیک بست:

( و پریستو، 3100نام تجاری دارند. این نتایج همسو با نتایج حاصل از پژوهش نورا بزاز ) شانس بیشتری برای تشخیص

تواند بازشناسی نام تجاری عنوا، یک محرک بصری میبندی ب:دارد رنگ کروماتیک بست:باشد ک: بیا، می( می3106)

 در کودکا، را تسهیل نماید.
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ب: بزرگساال، خود بیشتر تحت تاثیر رنگ کروماتیک دهد ک: کودکا، خردسال نسبت نشا، می H3فرضی: 

های بیشتر حافظ: کودکا، بندی در ب: یادآوری نام تجاری هستند. در واقع ب: دلیل عدم توسع: شناختی و محدودیت بست:

و، های نلسهای بصری هستند. این نتیج: با نتایج پژوهشها بیشتر از بزرگساال، خود تحت تاثیر محرکدر این سن، آ،

دهد ک: کودکانی در مقاطع ، نیز نشا، میH5( مطابقت دارد. همچنین فرضی: 3101( و ژانگ )3101و همکارا، )

بندی کروماتیک در ب: یادآوری نام تجاری تری هستند نسبت دیگر کودکا،، بیشتر تحت تاثیر رنگ بست:تحصیلی پایین

( همخوانی دارد. 3107کن، تینی، روبرتسو، و بورژکوفسکی )( و واتکینس، آیت3100هستند. این نتایج با پژوهش بزاز )

کنند ک: توسع: شناختی کودکا، عالوه بر سن تحت تاثیر محیط اجتماعی آنا، از جمل: مدرس: ها بیا، میاین پژوهش

فت توا، نتیج: گر( میH5و  H3ها اثرگذار است. لذا ب: طور مجموع )فرضی: بوده و این موضوع در توسع: حافظ: آ،

های پردازش در حافظ: بوده و بیشتر ب: تری هستند، دارای محدودیتک:، کودکا، خردسال ک: در مقاطع تحصیلی پایین

های کروماتیک قرار ها در معرض رنگشود، زمانی ک: آ،کنند ک: همین موضوع سبب میحافظ: تصویری خود تکی: می

ها ها برای آ،تر عمل کنند، چراک: اینگون: رنگ، خود موفقگیرند، در ب: یادآوری نام تجاری نسب ب: بزرگساالمی

 گیرند.ها جای میجذابیت کرده و در حافظ: آ،

تری تایید نشده است. در واقع کودکا، خردسال ک: در مقاطع تحصیلی پایین H6و  H4های اما در مقابل فرضی:

اند. دلیل احتمالی رد شد، این دو تجاری نبودهبندی قادر ب: تشخیص نام هستند، تحت تاثیر رنگ کروماتیک بست:

هایی ک: مرتبط با های گذشت: ب: خصوص در پژوهشباشد. در واقع در پژوهشفرضی: مرتبط با سن کودکا، می

تشخیص نام تجاری بوده است، از کودکا، این رده سنی استفاده نشده است. لذا از آنجایی ک: در این خصوص کودکا، با 

ها را توانند آ،های تجاری نداشت: و نمیشوند توانایی تمایز میا، ناموت و نزدیک ب: هم روب: رو میهای متفانام

های اند )فرضی:تشخیص دهند. ب: عبارت دیگر کودکا، این رده سنی توانایی توصیف نام تجاری)ب: یادآوری( را داشت:

H3  وH5،اند، های تجاری نبودهست اما قادر ب: تشخیص هما، نامها بوده ا(، چراک: بیشتر مرتبط با حافظ: تصویری آ

های چراک: بخش حافظ: کالمی درگیر این موضوع شده است و حافظ: کالمی در کودکا، این رده سنی دارای محدودیت

 باشد.(، لذا این موضوع نشا، دهنده عدم تایید این دو فرضی: می3101ژانگ، باشد )خود می

بندی، با افزایش سن کودکا، نمرات ب: یادآوری و در نظر گرفتن رنگ خاصی از بست: اما ب: طور کلی و بدو،

(. در واقع کودکانی ک: سن بیشتری H8و  H7های یابد )بررسی فرضی:تشخیص نام تجاری توسط آنا، نیز افزایش می

توا، ب: اند. در این خصوص میتر از خود بودهتر از کودکا، سنین پایینهای تجاری موفقدارند در ب: خاطرسپاری نام

تر حافظ: تشخیص و ب: یادآوری نام تجاری  ( اشاره کرد. مطابق با این پژوهش، کودکا، بزرگ3101نلسو،، داف و آهن )

رسد سن، یک شاخص از جهت موفقیت در خصوص نظر میتر دارند. درنتیج:، ب: های کوچکتری نسبت ب: بچ:بزرگ

اری باشد. این آزمایش اثرات مستقیم سن در تشخیص و ب: یادآوری نام تجاری را نشا، تشخیص و ب: یادآوری نام تج

تر گرکند، یادآوری نام تجاری در کودکا، بز( بوده ک: بیا، می3100دهد. همچنین این نتیج: همسو با پژوهش بزار )می

 باشد.سال( می 1تا  7تر)تر از کودکا، جوا،سال( بیش 03تا00سال و  01تا 0)
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ها نسبت ب: دهد ک: باالتر رفتن کودکا، در مقطع تحصیلی آ،نشا، می H10و  H9های درنهایت بررسی فرضی:

کنند. این نتیج: با نتایج تر عمل میتر، در ب: خاطرسپاری نام تجاری )ب: یادآوری و تشخیص( موفقکودکا، مقاطع پایین

این پژوهش تفاوت معناداری بین یادسپاری نام تجاری  ( همخوانی دارد ک: در3106پژوهش آکتاس، تاس و اوقل )

رو مقطع تحصیلی باید کودکا، از مقطع اول تا مقطع دوم وجود دارد ک: مربوط ب: مرحل: یادگیری و خواند، است. ازاین

ب: منظور ارزیابی عملکرد وظایف یادسپاری نام تجاری ک: اثرات مستقیم مقطع تحصیلی در یادسپاری نام تجاری 

باشد. مطابق ( همسو می3100یادآوری و شبازشناسی( را نشا، می دهد، در نظر گرفت: شود. این نتایج با پژوهش بزاز ))

خاطرسپاری نام تجاری کودکا، از مقطع اول تا مقطع ششم وجود دارد ک: مربوط با این پژوهش، تفاوت معناداری بین ب:

توا، بیا، داشت ک: سن و مقطع تحصیلی ( میH10تا  H7های ی:ب: مرحل: یادگیری و خواند، است. در مجموع )فرض

یادسپاری )یادآوری و بازشناسی( نام ب: عنوا، شاخص مناسبی برای سنجش توسع: شناختی کودکا، در خصوص ب:

 باشد.تجاری می

 پیشنهادها

کروماتیک، کودکا، بهتر  هایبندیدهد در بست:، ک: نشا، میH2bو  H1a ،H2aهای های فرضی:با توج: ب: فرضی:

های شود ک: بازاریابا، از این موضوع در جهت استراتژیآورند، پیشنهاد میتوانند نام تجاری را تشخیص و ب: یاد می

بندی داشت: باشند و بندی برای کودکا، تمرکز بیشتری بر روی رنگ بست:ببرند و در هنگام طراحی بست: تمایز خود بهره

های بندی، استفاده کنند و از رنگتیکی همچو، صورتی، بنفش و زرد ب: عنوا، رنگ غالب بست:های کرومااز رنگ

های شود ک: محصوالت در قفس:طوسی، خاکستری و سفید استفاده کمتری شود، چراک: این موضوع سبب می

شود در ن پیشنهاد میها، توج: کودکا، را جلب کرده و باعث تشخیص و ب: یادآوری نام تجاری شود. همچنی فروشگاه

های صورتی، بنفش و زرد استفاده بیشتری تبلیغات محصوالت و نام تجاری خود نیز این موضوع لحاظ شده و از رنگ

 شود ک: کودکا، نام تجاری را بهتر بتوانند ب: یاد آورند. ها باعث میشود، چراک: این رنگ

های کروماتیک تنها در ب: یادآوری نام تجاری بندیر بست:)نسبت ب: کودکا، بزرگتر( د از آنجا ک: کودکا، خردسال

ها در میا، کودکا، نیز ب: این موضوع توج: کرده و شود ک: شرکت(، پیشنهاد میH5و  H3های اند)فرضی:موفق بوده

های بندی محصول متشکل از محرکبندی کرده و برای کودکا، خردسال طرح غالب بست:ها را از نظر سنی بخشآ،

هایی ب: شکل اسباب بازی باشد و از درج اطالعات بندیهای کارتونی و بست:های جذاب، شخصیتبصری همچو، رنگ

بندی خودداری شود. همچنین در تبلیغات محصول خود برای این رده سنی نیز از فن بیا، پیچیده در جلوی بست:

سن را زیبا جلو دهد ک: این دو موضوع در مجموع گرا استفاده کنند ک: تجرب: مصرف محصول توسط کودکا، این  تحول

 یادآوری بهتر محصول توسط کودکا، خردسال شود. باعث ب:

، باال رفتن سن و مقطع تحصیلی کودکا، باعث H10تا  H7های های فرضی:اما از طرف مقابل با توج: ب: فرضی:

ها افزایش یادآوری و تشخیص نام تجاری در آ،ها قادر ب: پردازش اطالعات بیشتری بوده و در نتیج: ب: شود آ،می

بندی محصول و تبلیغات آ،، های بصری در بست:شود ک: برای کودکا، این سن عالوه بر محرکیابد. لذا پیشنهاد می می

ی نام تجاری و یا ارجاع ب: کاراکترهاهایی در خصوص از اطالعت تخصصی محصول، شعارهای تبلیغاتی، داستا،



 000 ...در کودکان ینام تجار یبر به خاطرسپار یبند رنگ بسته ریتاث

 

زد و در تبلیغات  توا، یک ویژگی فنی منحصر ب: فرد محصول را با نام تجاری گرهبهره برد. همچنین مینیز  تیسا وب

تواند از نوع محصول از آ، بهره برد تا در ذهن کودکا، جای گیرد. در واقع فن بیا، تبلیغات برای این کودکا، می

 اطالعاتی باشد

کنند، ی خود اقدام ب: خرید میترها بزرگ: همراه والدین یا جایی ک: کودک و نوجوانا، اغلب ب درنهایت از آ،

ها قرار دهند چراک: آ، ترها بزرگبندی برای والدین و ها اطالعات پیچیده را در پشت بست:شود ک: شرکتپیشنهاد می

استراتژی نام  هایها را دارند. اما از طرف دیگر، مطابق با هدفبندیوجوی اطالعات بست:توانایی بیشتری برای جست

های بندی قرار گیرند ک: در قفس:ها تاکید شده و در نمای جلویی بست:های بصری انتخاب، بر روی آ،تجاری، محرک

 فروشگاهی باعث جلب توج: کودکا، و نوجوانا، شود. 

ب: ای برای زمین:های بصری ب: عنوا، پیشبندی ب: عنوا، محرکبست: در این مطالع: تنها بر روی رنگ

های بصری های آتی، تاثیر دیگر محرکشود ک: در پژوهشخاطرسپاری نام تجاری تاکید شده است. لذا پیشنهاد می

 ی محصول، بر روی ب: خاطرسپاری کودکا، مورد بررسی قرار گیرد.کاراکترهاها و بندی، شخصیتهمچو، شکل بست:

شخص در حوزه کودکا، بوده است. بر این همچنین این پژوهش در بررسی خود، محدود ب: بررسی یک مدل م

های کیفی و آمیخت: مفاهیم و متغیرهای دیگری همچو، تعریف برند از شود ک: با استفاده از روشاساس پیشنهاد می

 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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