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  هاي كليدي واژه
  .، مشتريالكترونيكي، وب سايت تجاري روانشناسي رنگ، مبادالت

  چكيده
الكترونيكي تجاري بيش از صد شركت  وب سايت هاي مطلبي كه در پيش رو داريد حاصل بررسي و آناليز 

تر و مشكل تر از  يجد اريبس )خريد و فروش( كيالكترون تجاري براي مبادالت تيسا وب كي يطراح. دنياست
به همان  دياست اما با يمهم عامل تيسا ييكارا هر چند. است معمولي كننده ديبازد يجالب برا تيسا كيداشتن 

كه همان فروش  تيسا يباشد كه هدف اصل يبه نحو ديهمه با ، از طرفيداده شود تياهم زين تيسا تيجذاباندازه به 
 اجياحت تيسا يطراح نهيدر زم يا هيبه اطالعات پا يكيالكترون مبادالت يتهايسا يطراح در .سازد هاست، را برآورد

 يبه حد ييخود را از نظر امكانات و كارآ تيتوانست سا ديوقت نخواه چيمتاسفانه ه د،ينكن تياست كه اگر آنها را رعا
 .ديينما يرا راض مشتريان كه  ديبرسان

  
 مقدمه

  : ديتمركز كن رينكات ز يرو، يكيالكترون مبادالت بردن به داليل اهميت ايجاد وب سايت براي  در ابتدا براي پي 
 

حرفه  يطراح كي. بالقوه دارد يها يبر اعتماد مشتر يقو ريثتا تيسا وب .دهد يم شيزافاعتبار شما را ا ت،يوجود وب سا: نكته اول
 يبه شركت شما م انياعتماد مشتر شيباعث افزا ،ت و اطالعات تماس مناسباز محصوال دفيوشتار خوب، اطالعات منمتن مناسب با  ،يا

 دياطالعات مف يو دارا تيفيبا ك تيك ساي ياگر شما در طراح. ديو به روز هست  دانش يفهماند كه شما دارا يم        به مردم و شود
 .قرار خواهند گرفت ريمردم حتما تحت تاث د،يكن نهيهز،

 
 يدر جستجو مشترياناز  يبرخ .شود شركت شما در هر زمان و از هر مكان قابل دسترس باشد يباعث م تيوب سا: نكته دوم

از  ريكه غ يمردم يدسترس ياز فرصتها برا ييايدن ي، شما شركت خود را براسايت  وب كيبا داشتن . محصوالت و خدمات شما هستند
ساعت شبانه  24روز هفته و  7تواند در  يم يساده موس، هر كس كيبا كل. ديكن يآماده م دارندبه شما ن دنيرس يبرا گريد يشما راه تيسا

 .داشته باشد يروز به شركت شما دسترس
 

 ياتيمنبع ح كياز تجارتها،  ياريبس يبرا .كند يبه شركت شما را فراهم م ديجد انيسهولت ارجاع مشتر ،تيوجود وب سا: نكته سوم
 گرانيشما را به د تيسا يكند كه مردم به راحت يامكان را فراهم م نيا تيداشتن وب سا. است نيرياارجاع س د،يجد انيمشتر افتني يبرا

شما به مردم، امكان  بامختلف تماس  يماند به عالوه دادن راه ها يراحت تر از شماره تلفن به خاطر م تيآدرس وب سا. ارجاع دهند
 .كند يم شتريتماس را ب يبرقرار



  
 شيافزا يبرا يعال اريراه بس كي ينترنتيفروشگاه ا كي قيمحصوالت از طر فروش .فروش است يابزار قو كي تيسا: نكته چهارم

مردم  نكهيضمن ا ;ديدار ،است يفروشگاه آجر كيكمتر از  يليآن خ نهيو سهل الوصول كه هز يميدا نيتريو كيشما . فروش است
را  ديدكمه خر يرو كيوادار شدن مردم به كل مكانشما، ا تيوش موثر در وب ساوجود اطالعات فر. به آن را دارند يامكان دسترس يشتريب

 كيشما  تيوب سا. مهم است هيسرما كيشما  تيوب سا د،يفروش انجام ده دينتوان نترنتيا قيهرچند كه شما از طر. دهد يم شيافزا
سپس از آنها دعوت  ديكن يك ميتحر ديخر يما آنها را براش. آنها به محصوالت شما است ازيكنندگان به ن ديمتقاعد كردن بازد يشروع برا

 .رنديكه با شما تماس بگ ديكن يم
 

و امضاء  يكارت تجار غات،يدر تبل تيكردن آدرس وب سا اضافه .شود يشما م غاتيارزش تبل شيباعث افزا تيوب سا: نكته پنجم
كند كه هر زمان كه در مورد شما  يبه مردم كمك م تياداشتن آدرس س. به شركت شما است يجلب مشتر يراه خوب برا كيشركت، 

رفتن به  ايراحت تر از نوشتن نامه  ماش تيمراجعه به وب سا. شما عكس العمل نشان دهند اميبه پ نند،يب يشما را م غاتيتبل ايشنوند و  يم
. فروشنده صبر كنند يآقاكمك  يبرا ستين يازيكنند و ن يم افتيدر يمردم اطالعات شما را به راحت. تلفن زدن به شماست يحت ايمغازه 
 .ستنديكنندگان تحت فشار ن ديوجود ندارد و بازد يتيمغذور چيراحت است چون ه يليخ تياز وب سا ديبازد نيهمچن
  

 ديكن يم هيوجود دارند كه به آنچه شما ارا ياديز مردم. ديبالقوه در ارتباط باش انيكند با مشتر يبه شما كمك م تيوب سا  :نكته ششم
 ديخر يكه آنها برا يتا زمان ديبا آنها در ارتباط باش ديشما با. نداشته باشند يآمادگ ديخر يممكن است هم اكنون برا يعالقمند هستند ول

خود آدرس تماس  تيوب سا قياز طر ديتوان يشما م. است نديفرا نيا ليتسه يبرا يروش عال كي تيوب سا. ديبا خبر شو ند،تافي يآمادگ
در ارتباط ماندن با مردم به تازه ماندن . ديارسال كن شانيارخبرنامه ب ايبه تناوب، نامه  ديتوان يسپس م. ديكن يبالقوه را جمع آور انيمشتر

 .كند يشركت شما در اذهان كمك م

  روانشناسي رنگ ها
صفحات و استفاده از  يتوجه به اصل رنگ بند  ، كيالكترون براي مبادالت صفحات وب يدر طراح يديمهم و كل ارياز اصول بس يكي 

. بپردازند محصوالتصفحه ، به مشاهده  تيبتوانند بر اساس اصل سهولت و جذاب خريداراناست كه  يمطلوب يبيمكمل و ترك يرنگ ها
نكرده اند و  هيان ارا يبرا ياسخ جامع و كاملپ يليكارشناسان وب ، خ هاست ك يوب است ، پرسش يها تيمتناسب سا يكه چه رنگ نيا

 .، توجه كرده اند هاي تجاري تيسا وب يها در طراح گرن يروان شناس لهئوب به مس يطراح نكم تر متخصصا
رنگ قرار  نيموضوع توجه شود كه ا نيبه ا ديصفحه ، با كي يدر رنگ بند:  ديگو يوجود دارد كه م ياصل كل كياما به هر حال 

. مطالب مهم است  ي، در رنگ بند تيسا تياصل توجه به عملكرد و موضوع يعني. به كار رود يو با چه موضوع يچه صفحه ا است در
 نكيل يبرا يصفحات و رنگ آب نهيزم يبرا ديسف گباال ، معموال از رن اريبس دكنندهيبا بازد ييها تيساو به طور كل ،  يدولت يها تيسا
، استفاده مي رود يبه كار مپيش فرض دربرنامه هاي ايجاد وب سايت  مشاهده شده كه به عنوان ينكهايل يصفحه و رنگ بنفش برا يها

   .كنند
 تي، جذاب يمثال رنگ سبز پر رنگ در كنار سرمه ا. كنند يمكمل استفاده م يدارند ، از رنگ ها يتر جنبه شخص شيكه ب ييها تيسا
شاد  يليخ ي، از رنگ هافروش اسباب بازي كودكان يها تيسا يدر طراح ايو . دهد  يم يبازرگان تيبا موضوع ييها تيبه سا يخاص

رنگ  نيبهتر يك! توجه .برخوردار است  يمهم تيصفحات وب از اهم يرنگ ها در طراح  هر حال توجه به كاركرد به،  شود ياستفاده م
 .ميندار

 كيو استقرار  يو هماهنگ بيترك. در كار وجود ندارد تيريمد وهيش نيبهتر كيشده وجود دارد كه  رفتهياصل پذ كي نينو تيريمد در
ما  يرا برا يتيست كه ساوب سايت ا  در طراحي   تجربه و نوع عالقه و هنر. دارد يكرديرو ني، چنزيصفحات وب ن ينظام در رنگ بند

  :هستند ريبه شرح ز ميدر نظر داشته باش تيسا يكيگراف يدر زمان طراح ستيبا يكه م ينكات .رد مي كنيم را گريد يتيجذاب و سا

موجود در  يمولفه ها نياز ا يبه بخش ريهستند كه در ز يخاص يها صهيخص يطور كل ، رنگ ها دارا به .رنگ ياثر روان شناس•
  :رنگ ها اشاره شده است

  



وب است پيش زمينه هاي  يرنگ برا نيبهتر ديسف. يزيو معاصر بودن چ متي، مال تيمي، صم يزگياشاره دارد به صداقت ، پاك: ديسف
  .بخش است يو انرژ ريگ يرنگ خستگ ديدر تجارت سف. 

  
روشن  نهيپس زم كي يرنگ متن رو يبرا يمشك. ، مهارت و باستان يبندگي، شهامت، فريرياشاره دارد به ظرافت، قدرت، دل: اهيس

  .دهنده قدمت شركت تجاري است  مشكي نشان. كنديچشم را خسته م نهيبعنوان رنگ پس زم و آل است دهيا
 

وام و  يدر تجارت بمعن. كنديتوجه به خود را طلب م ،نندهيرنگ از ب نيا. ، سرعت، خطر و تهاجمدي، احساسات شدجاني، هييتوانا: قرمز
  .كنديم عيرنگ احساس است و ضربان قلب و تنفس را تسر نيتر ديرنگ شد نيا. است  يبده

 
در تجارت . رنگ عوام پسند است  نيدوم يآب. جاه و جالل  و ي، وابستگي، وفادارماني، سرما، ايريپذ تيلوي، اعتماد، مستيامن: يآب
  .است يضمانت مال يبمعنا

 
مقام و ثروت  انگريدر تجارت ب. ي، حسادت و خونسردشرفتي، پعتي، طبي، شفا و بهبودي، آزاديزي، حاصلخي، فراوانيتندرست: سبز

  .شوديم دهيراحت تر از همه د رنگ در چشم ها نيا. است
 

در  .فراوان است اريبس عتيماست و در طب يرنگ كره خاك يقهوه ا  .و كمك كننده بودن يمال ي، متانت، توانگريگذار ريتاث: يا قهوه
  .در فروش است تجارت به معني صداقت

 
 . است ييسنت گرا يدر تجارت بمعنا. بودن ي، اعتبار و نفوذ و عملاديز تيميصم: يخاكستر

 
سايت هاي پر كاربردترين رنگ در  صورتي، . و پرورش كودك يگناه ي، خوب بودن، بي، ظرافت و زنانگينيري، شمتيمال: يصورت

 .  فروش محصوالت زنانه است
 

 ،بنفش. استدر تجارت بزرگ نشان دادن . و مهارت ي، اعتبار و نفوذ، سوگوارييو نعمت، دارا شي، شاهانه بودن، عتيوقار، معنو: بنفش
 .، از اينرو در سايت هاي فروش محصوالت هنري بيشتر به چشم مي خوردهنرمندانه است ياز سبك ها يطرفدار
 

يادآور  در تجارت، .ي، تحمل و بلند همترويو ن يكردن، چاالك قي، تشويي، تعادل گرماي، لذت و خوشگذرانيو شوخ يسرزندگ: ينارنج
   .به چشم مي خورددر وب سايت هاي فروش لوازم كودكان  يشتردوران كودكي و ايام جواني است و ب

 
خوب است  زين ديتاك يدر تجارت درخواست از نوع روشنفكرانه است و برا. و حسادت يي، ترسوي، نامردي، خوشي، گرمدينور خورش: زرد

  .چشم هاست يرنگ برا نيو سخت تر كنديم اديتمركز شده، سوخت و ساز را ز شيزرد باعث افزا. 
 

  .است ژينشانگر گران بودن و پرست در تجارت، :ييطال
 

 .است ژيبودن و اعتبار و پرست يعلم در تجارت. سرما: ينقره ا

  
 . تيخواندن متون صفحات سا تيقابل •

 .ها و متون  نكيها ، ل كي، گرافپشت زمينه يبرا يمتمم انتخاب هاي  رنگ •

 . متون و مطالب به كار گرفته شده  يحات با رنگ بندصف يلوگوها و آرم ها نيب يرنگ قيوجود تطب •

ها مخاطب دارد و از  ونيلي، كه روزانه م اهويمانند  يتيسا بطور مثال، .تيمختلف سا يبخش ها دكنندهيتوجه به نوع مخاطب و بازد •



، استفاده كرده  ويحات اكتصف يدر طراح يخاص يو رنگ بند دمانيچ كيهر بخش خود از  يشده است ، برا ليصدها بخش متنوع تشك
  . تفاوت دارد ارين بسآ يبا بخش بازرگان اهويمثال بخش كودكان . است

 
 :كنديم انيب ،ديمدنظر داشته باش ديبا ياز رنگ ها را كه هنگام طراح ييمشخصه ها ،ريز ستيلپنج اصل مهم 

 
  .گذارنديم ،دنيد اول  هيثان 90در  خريداراحساسات  يرو ياديرنگ ها اثر ز: اصل اول
 .جنس از شما كند كي ديبه خر بيرا ترغ خريدار تواندياثر رنگ م: اصل دوم
  .دهندينشان م خريدار، بلكه اثر خود را كامال در رفتار كنندينم ديموضوع فقط تشد كيرا در برابر  خريداررنگ ها رفتار : اصل سوم

 !مختلف گوناگون است يرنگ در فرهنگ ها ياثر گذار: اصل چهارم
 .است اميرسانه همان پ ،در واقع فرستديم خريدار مخصوص به چشم اميپ كي ييهر رنگ به تنها: اصل پنجم

 
 يوقت پس .است شتريفروش ب يبه معن شتريب كيخواهند داشت و تراف ياديز كيهستند، تراف رنگهاي زيبايي تركيب يكه دارا يصفحات

درباره چشم  ي؟ اول كمديكن ختهيبرانگ ديخواهيرا م يچه احساسات. ديشيانديكار خود ب ييدرباره بازار نها ديبا ديانتخاب كن يرنگ ديخواهيم
توجه داشته ! ديرنگ خود را انتخاب كن بعد; ديفكر كن، ديكنمنتقل  به خريدار  ديخواهيم ديكه از راه د ياميپ زيهدفتان و ن يانداز احساس

و  دارند بر عهده ،خريدارانبه  يا مراكز رسانه يكيالكترون يرفتار سازمان  هيارا را در ياديصفحات وب، امروزه نقش ز كيكه گراف ديباش
  .موثر هستند )خريداران وبي(مبتني بر وب خريدارانفوق العاده در تحكيم مفاهيم به 

  قدرداني
بدون شك انجام اين . تشـكر نمايم ،اين پژوهش مرا ياري نمودندكه در انجام  نادر دوستيار مهندسدر اينجا جا دارد از زحمــات آقاي 

  .كار بدون رهنمودهاي راهگشاي ايشان ممكن نبود
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