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چكيده
در دنياي رقابتي امروزي با انواع مختلف كاال ،موفقيت هر محصول در فروش ،مستلزم اين است كه بستهبندي
و ظاهر محصول بتواند ارتباط مؤثري را با خريداران ايجاد كند و زمينه جلبنظر مشتري را فراهم سازد .با توجّه به
نقش و اهميت بستهبندي در رفتار خريد مصرفكننده ،هدف اين مطالعه ،بررسي تأثير اندازه بستهبندي و طراحي
بستهبندي بر قصد خريد و رضايت مشتريان محصوالت بود .روش پژوهش حاضر يک پژوهش توصيفي از نوع
پيمايشي بود ،جامعه آماري اين تحقيق 490 ،نفر از مسئوالن يک كارخانة است ،كه با توجّه به جدول كرجي و
مورگان  219نفر به عنوان حجم نمونه با روش در دسترس انتخاب شدند ،ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامه محقق
بود كه روايي آن با استفاده از اعتبار صوري و پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه مقدار آلفاي
كل به دست آمده آن برابر  0/795بود و تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرم افزار  spss21انجام شد .نتايج
تحقيق نشان داد بين طراحي بستهبندي محصول ،اندازة محصول ،اطّالعات محصول و فنّاوري بستهبندي محصول با
قصد خريد مصرفكننده همبستگي معناداري وجود دارد ،نتايج تحليل رگرسيون نشان داد متغيرهاي طراحي
بستهبندي محصول ،اندازة محصول ،اطّالعات محصول بر روي بسته ،فنّاوري بستهبندي  75درصد واريانس قصد
خريد مصرفكننده تبيين ميكنند.
اي پيشرفت ا منجر به تغييرات در تهيه مواد غاايي و

واژههاي كليدي

عادت اي مصرف گرديده و نتيجه مثبت آ در فنّاوري مواد

اندازه بستهبندي ،طراحي بستهبندي ،اطّالعات محصول،

غاايي ،سبب ايجاد فرآوري و روش اي بستهبندي گرديده

فنّاوري بستهبندي ،قصد خريد مصرفکننده

است که اي
مواد غاايي و

 -1مقدمه
امروزه پيشرفت و توسعه فن ّآوري در جهنا بنر

يوه جهت ک ک به حصول اط ينا از عرضه
چني

آمادهسازي و مصرف آ  ،مورد

استفاده قرار ميگيرد ]. [1

نة

ارزش بسياري از کاال ا ،امروزه با بستهبندي سنجيده

فعاليت اي انساني تأثيرگناار بنوده و نيوه زنندگي منرد

مي ود ،زيرا بررسي اي متفاوت ،گوياي اي امر است که

نسبت به گا ته بسيار متفاوت ده است.

بستهبندي زيبا يكي از عامل اي اصلي و تأثيرگاار بر
تص يم مصرفکنندگا

 -1عضو يئت عل ي حسابداري و مديريت دانشگاه هيد بهشتي.

به

نگا

خريد محصوالت

ميبا د] . [2بستهبندي ديگر يک عنصر خارجي تلقي

(*نويسنده مسئول)mohkhodabakhsh@yahoo.com:

ن ي ود بلكه جزئي از محصول به حساب ميآيد و از

 -2عضو يئت عل ي مؤسسه تحقيقات علو زيستي دانشگاه نهيد
بهشتي (.)sadeghi_ahmad@yahoo.com
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مهمتري عوامل تأثيرگاار بر ذ

يک بسته خوب طراحي ده بايد ملزومات چرخه

مصرفکنندگا به نگا

خريد محصوالت است و بايد به گونهاي با د که با

زندگياش را دنبال کند .اي

مشتريا ارتباط برقرار کند و در ميا ساير محصوالت

براي بستهبندي محصولش به کار ميرود (خواه با دست

موجود در فرو گاه ا به چشم بيايد و حتّي جلب توجّه

انجا

ود يا در يک کارخانه) روع مي ود تا سفرش به

ن ايد .در حالي که تبليغات از جانب محصول سخ

فرو گاه و با رفت

ميگويد ،اي بستهبندي است که محصول را به سخ گفت

سرانجا پس از استفاده با قواني

و معرفي خود وا ميدارد؛ بستهبندي به محصول ،جسم،

رايج روبرو مي ود.

روح و علت وجودي ميبخشد]. [4
بررسي و تأمي

او به محل استفاده ادامه مييابد و
زيست محيطي سخت

بسته در ر يک از مراحل زندگياش مقتضيات متفاوتي

رضايت مشتري با در نظر گرفت

خواسته ا و الزامات مشتريا

چرخه زندگي از زماني که

دارد :نگهداري محتويات ,ک ک به فروش آ ا و ک ک به
مصرفکننده در استفاده از محصول .

در طراحي و توليد

محصوالت در بلندمدّت ميتواند منجر به افزايش وفاداري
گردد ،عنصري که در رايط متالطم اقتصادي و رقابتي

کند .زارا محصول در فرو گاه براي جلب توجّه خريدار

ار ميرود

در رقابت ميبا ند و طبق يافته اي تحقيقات ،يک بسته در

امروز کليد حياتي و مايه نجات سازما ا به

که به نوبه خود ميتواند در افزايش سهم و سودآوري

قفسه يک فرو گاه ک تر از سه ثانيه براي تصاحب اي

سازما ا نقشي بسزايي دا ته با د .پژو ش حاضر به

توجّه فرصت دارد .و اي بدي معناست که بسته لزوماً بايد

بررسي نقش اندازه و طراحي بستهبندي در ميزا

پر و برّاق يا ساده با د ,بلكه بايد با ساليق مشتري

رضايتمندي مشتريا ميپردازد.

با د.
امروزه بستهبندي ا تابع صرفه اقتصادي و سهولت در

 -2مباني نظري و فرضيههاي تحقيق
بنگاه اي اقتصادي بدو
مديريت زنجيره تأمي

و

مدنظر قرار داد

ح لونقل ميبا ند .قي ت ,زما

الزامات

بايد با توجّه به استاندارد اي بي ال للي طراحي و توليد

آميخته بازاريابي ،اعم از محصول ،قي ت ،بستهبندي ،توزيع

وند ،زيرا بايد حداقل سهم قي ت ت ا

و ترويج قادر به محقق ن ود ا داف خود نبوده و معاقب ًا
در

ود.

بستهبندي از نظر خريدار رايگا و جزء منافع او به حساب

ي راستا فعاليت بستهبندي ،جزء الز و ضروري

ميآيد .در واقع بستهبندي بايد داراي ظا ري زيبا بوده,
محتويات درونش را حفاظت کند و قابليت چيدما در

ا نسبت ا يت گستردگي کاال ايي که داراي

حالت ع ده و قرارگيري بر روي پالت اي استاندارد را

بستهبندي ستند نيز بيشتر است .امروزه برنامهريزي و توليد

دا ته با د و در نهايت روي قفسه اي فرو گاه ايستايي

بسته ا خود به يک صنعت ،نر ،فعاليت اقتصادي بزرگ
تبديل
پيچيدهتري

الز را دا ته با د.

ده است و اساس ًا طراحي بستهبندي از

ع لكردگرايي ساده فراتر رفته است و اکنو
و جاّابتري

 -1-2بستهبندي

يكي از

براي بستهبندي تعاريف گوناگوني وجود دارد که ر

ن ونه اي نر طراحا بش ار

يک از ديدگاه خاصي به مقولة بستهبندي پرداختند.

ميرود.
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ده در ر واحد

توليد (محصول) به بستهبندي تعلّق بگيرد ,عالوه بر اي ،

زندگي مدر است .رچه يک کشور صنعتيتر(مدر تر)
با د ،به

و مكا

مناسب

تعيي کننده اقتصاد بازار آزاد ستند .بستهبندي اي امروزي

ا نگ ن ود آ با عناصر

آثار منفي آ ميتواند سبب زيا

خوا

در اينجا به چند تعريف ا اره مي ود.
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مهمتر از

ه ,يک بسته بايد در زما خريد جلب توجّه

 بستهبندي به معني ظرف ،محفظه و سامانهايا نگ است که نه تنها سالمت کاالي مورد نظر را در طي
فرآيند توليد تا مصرف تض ي

ميکند ،بلكه براي ايجاد

ارتباطي قوي ،سريع و کم

توليدکننده و

زينه بي

چاپ ،نشا ا و عالئم قابل ناسايي ،كل ا و تصاوير
ميبا ند]. [7

 -4-2كاركردها و وظايف بستهبندي

مصرفکننده ميکو د و از اي طريق براي زنجيره عرضه

بستهبندي در دنياي امروزي نقش متنوع و مه ي بر

در فرآيند ح لونقل ،توزيع ،انبارداري و فروش ايجاد

رح

ارزش افزوده بيشتري خوا د کرد .بستهبندي در اي تعريف

عهده دارد .وظيفه ا کارکرد اي بستهبندي بدي

ميبا ند]: [4

با برخورداري از اصول درست بازاريابي ،با برآورده ساخت
ساليق و انتظارات متنوع و متغير مشتري کسب مطلوبيت از
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خريد را براي آنا م ك ميسازد ]. [1

 -سياليو اسپيس ] ، [5بستهبندي را به دو دسته تقسيم

کردهاند :عناصر تصويري(گرافيک ،رنگ ،كل و اندازه) و
عناصر اطّالعاتي.

 .1محافظت از كاال :بستهبندي بايستي توانايي
محافظت از محصول را در طول فرآيند توزيع دا ته با د،
بهنحوي که انگار مصرفکننده کاال را مستقيم از کارخانه
گرفته است.
 .2جلوگيري از فساد كاال و گسترش طول عمر مفيد:
بستهبندي بايد محتواي خود را از فساد پسرفت حفظ ن ايد،

 -2-2تأثير بستهبندي در لحظه خريد

وظيفه بهخصوص در مواد غاايي و بهدا تي بسيار

اي

بستهبندي محصول ،درو فرو گاه و روي قفسه ا

مصداق دارد .يک بستهبندي مناسب بايد بتواند کاال را براي

نكته

مدّتي مشخص و مطلوب از عوامل محيطي حفظ کرده و از

جاذبه ايي قوي را براي مشتري ايجاد ميکند .اي

زماني حساستر است که بدانيد ر خريداري که به

نگا توليد تا مصرف ،محصول را سالم نگه دارد.

فرو گاه ا سرميزند بهطور متوسط با بيش از بيست زار

 .3بستهبندي اطّالعات و رهنمودهاي الزم را ميدهد:

محصول مواجه مي ود و در زماني ک تر از سي دقيقه

بستهبندي ،اطّالعات بسيار زيادي را دربارة محتواي خود به

تص ي ات خريد خود را اتخاذ ميکند .بسياري از

خريدار ميد د از ج له :محصول داخلي ،نا تجاري و

مصرفکنندگا در لحظه سر زد به فرو گاه يا مواجهه با

رکت توليدي ،وز  ،طريقة مصرف ،اجزاي تشكيلد نده،

قفسه ا ،براي اولي بار با برند اي جديد مواجه مي وند.

طريقة نگهداري و ح لونقل و بسياري از موارد ديگر که با

به دليل وجود ت ايزات اندک در ميا محصوالت يک رده،

توجّه به نوع محصول اطّالعات فوق متفاوت است .به

نوآوري در بستهبندي ميتواند دستکم در کوتاهمدّت باعث

دليل است که به بستهبندي فرو ندة خاموش گفته

برتري برند رقبا ود ]. [6

ي

مي ود.
 .4تجلّي هويت خاص براي مصرفكننده :اکثر افراد با

 -3-2روانشناسي بستهبندي
تحقيقات متعدّدي در زمينة روانشناسي بستهبندي و
تأثيرات آ بر رفتار مصرفکننده انجا پايرفته است که
ميتوا به مواردي از قبيل؛ تأثير بستهبندي بر حس چشايي،

مصرف يک محصول احساس خاصي به دست ميآورند و
يا

خصيت خود را با مصرف آ

محصول متجلّي

ميسازند.

يوه استفاده از

 .5تجلّي هويت خاصي براي محصول :ويتي بهطور

محصول ا اره ن ود .الز به توضيح است که بستهبندي به

آ كار يا نها از بستهبندي در ذ

مصرفکننده در ارتباط

روش اي مختلفي با مخاطب ارتباط برقرار ميکند .اي

با يک کاال ايجاد مي ود ،اولي

ارتباط مصرفکننده ر

ارزش محصول ،رفتار مصرفکننده و

روش ا از طريق ،كل و اندازه ،رنگ ،مشخصات اصلي

کااليي از طريق
32
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ميگيرد ،رچه ويت قويتر با د ارتباط نزديکتر و

سال ا تالش براي ايجاد ت ايز فه يد روش سادهتر براي

پايدارتر خوا د بود.

ايجاد ت ايز ،تغيير در بستهبندي است.

 .6بستهبندي توزيع و حملونقل را تسهيل ميكند:

 .12بستهبندي نوآور است :در بسياري از موارد صنعت

ح لونقل سادهتر و کم زينهتر کاال در روند توليد ،توزيع و

بستهبندي به ظهور تقاضاي جديد خصوصاً در زمينة

مصرف يكي از کارکرد اي اصلي بستهبندي است.

محصوالت خوراکي پاسخ نشا ميد د و آ تقاضا را با

کاربرد به سه دسته تقسيم

ارائة محصولي جديد برآورده مين ايد .گا ي بستهبندي اي

ميکنند؛ بستهبندي مصرفکننده ،بستهبندي حد واسط،

متفاوت ميتواند باعث گسترش حجم فروش محصول

بستهبندي ح لونقل

گردد.

بستهبندي را از لحاظ اي

در محصول ميشود :تقلّب در صنعت بستهبندي به معناي

است :بستهبندي ابزاري براي فروش و تجلّي و ن ود مارک

جعل يا ايجاد تغييرات در محتويات يک بسته است .امروزه

تجاري است ،زيرا محصول را به نقطة فروش

با استفاده از بستهبندي ميتوا تا حد زيادي از تقلّب و

ميرساند و بستهبندي محتواي محصول را نشا داده و به

دستکاري جلوگيري کرد که آ را روش ضددستکاري

مصرفکننده ک ک ميکند بهتري محصول را طبق سليقه

ميناميم.

خود انتخاب کند.
به سه دليل ميتوا گفت بستهبندي بزرگتري وسيلة

 .8بستهبندي باعث تسهيل در انبارداري ميشود:
بستهبندي به علت دا ت

ارتباطاتي است:

ا كال ندسي منظم موجب

مي ود تا قرار داد در انبار ا و بردا ت

 .1دسترسي وسيع بستهبندي براي

آ ا بهراحتي

 .2حضور بستهبندي در مواقع مهم و ضروري ،نگامي

صورت گيرد و فضاي ک تري ا غال گردد.

که تص يم خريد گرفته مي ود.

 .9آسايش و راحتي :بستهبندي آسايش و راحتي را
براي مشتريا

به ارمغا

ة خريدارا

مي¬آورد که تغيير در سبک

 .3خريدار در موقع بررسي بستهبندي بهمنظور کسب
اطّالعات موردنياز ،فعاالنه با آ سروکار پيدا ميکند.

زندگي ،تقاضا براي بستهبندي ايي را ايجاد کرده که داراي

رکت ا از بستهبندي يكساني براي محصوالت خود

مشخصة صرفهجويي در وقت با د.

استفاده ميکنند ،به اي تص يم ،را بر بستهبندي خانوادگي

 .10بستهبندي وسيلهاي براي ايجاد ارتباط با مشتري:

ميگويند.

در دنياي رقابتي امروزي موفقيت يک محصول در فروش
آ است ،بستهبندي يكي از مؤثرتري راه ا براي جلبينظر

 .14قابليت استفاده از تصاوير و نوشتار بر روي

مشتري است .بستهبندي به ک ک عالئم ،نشانه ا ،كل و

بستهبندي :استفاده از تصاوير و ا كال بر روي بستهبندي

اندازه ميتواند باعث ارتباط با مشتري گردد.

خود نيز بهعنوا يكي از روش ا و ابزار بازاريابي مطرح
است ولي به دليل ا يت آ را بهعنوا يک مزيت جداگانه

 .11متمايز كردن محصول :رکت ا به صد دليل

در نظر بگيريد .يكي از نقاط قوت اصلي بستهبندي بهعنوا

احتياج دارند در محصوالت خود ت ايز ايجاد کنند:
 .1افزايش آگا ي مصرفکننده از مزاياي محصول

ابزار ارتباط بازاريابي ،قابليت دسترسي ذاتي آ در نقطة

مربوطه .2 ،جاب اولي بار خريد .3،به وجود آورد خريد

خريد است .حال اگر تصوير بصري به اي ابزار اضافه ود،

تكراري .مت ايز کرد محصول مع والً بر اساس عناصر

امكا افزايش دسترسي و فهمپايري بيشتر مي ود زيرا

آميختة بازاريابي صورت ميگيرد .توليدکنندگا
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تصاوير بسيار محرکتر از لغات ستند.

پس از
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 .7بستهبندي باعث جلوگيري از تقلّب و دستكاري

 .13بستهبندي بهعنوان يكي از ابزار مهم بازاريابي

 .15حفظ منافع خريدار و فروشنده :يكي از مهمتري
فوايد بستهبندي که بسيار نامشهود است ،حفظ منافع

ويژگي اي مورد نياز در طراحي بستهبندي ،تص يمگيري در
مورد ظا ر مطلوب و محتواي ر يک از اي

زما است.

انتخاب ويژگي اي کليدي براي بستهبندي (مانند نا برند،

بستهبندي از طريق فروش باالتر ،بازگشت سرمايه ،توسعة

يوه

توليدکنندگا و مصرفکنندگا بهصورت

طرح اي گرافيكي ،تصاوير ،نو ته ا و  )...و سرانجا

نا ونشا تجاري ،کا ش زينه اي توليد ،ح ل ،انبارداري،

يكپارچهسازي مناسب اي

توزيع ،حفاظت از محصول و در نتيجه ضرر و زيا نا ي

ارائه ميد ند .طراحا

از صدمات و بسياري از موارد ديگر موجب آسايش

ويژگي ايي در ت ا بستهبندي اي برند مشترک با ند و
کدا يک از اي

فرو نده و مصرفکننده خوا د د.
 .16بستهبندي به كنترل قيمت كمک ميكند :اطّالعات

جزئيات ،مطلوبتري

طرح را

چني بايد تص يم بگيرند که چه
ويژگي ا در بستهبندي اي مختلف

متفاوت با ند.
طراحا اغلب بستهبندي را با عنوا «تأثيرات قفسهي

از طريق بستهبندي به مصرفکنندگا انتقال مييابد و اي
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عناصر،

خود نقش فرو نده را کم ميکند ،با کا ش نيروي انساني

فرو گاه» توصيف ميکنند .بهبيا ديگر به مفهو تأثيرات

کا ش مييابد .بستهبندي

ديداري بستهبندي در لحظه خريد و زماني که مصرفکننده

موجب کا ش زينه اي انبارداري نيز مي ود .بهطور کلي،

در موقعيت خريد ،بستهبندي محصول را در ميا ساير

اگر بستهبندي نبود ،ر مصرفکننده بايستي م بهاي

گزينه ا در آ

رده مشا ده ميکنند ،تعريف مي ود.

محصول خريداري ده را ميپرداخت و م بهاي کاالي

بهعنوا مثال بستهبندي اي بزرگتر و برّاقتر

قبلي را.

نيستند و بستهبندي اي رقبا در ارزيابي کيفيت تأثير اي

براي عرضه ،زينه براي آ

 .17محافظت از محيط اطراف :بستهبندي کاال نهتنها

واره بهتر

عناصر نقش مه ي دارند.

وظيفة حفظ سالمت محصول داخلي خود را از خطرات و

اگرچه طراحي بستهبندي نيازمند در نظر گرفت

آلودگي اي محيطي به عهده دارد ،بلكه گا ي وظيفة آ

مالحظات قانوني است(مانند درج ارزش تغايهاي براي

محافظت از محيط اطراف در مقابل آلودگي ايي است که

مواد غاايي؛ اما ميتواند از چشماندازگستردهاي براي بهبود

م ك است محتوي بستهبندي ايجاد کند.

ميزا آگا ي و ايجاد تداعيات مطلوب و مت ايز از برند
برخوردار با د.

 -5-2طراحي بستهبندي
يكي از اجزاي جداييناپاير در توسعه و معرفي
محصول ،طراحي بستهبندي آ است که بهعنوا يكي از
پيچيدهتري

و حساستري

فرآيند ا ناخته مي ود .در

گا ته رنگ ،جنس و ساير موارد مربوط به بستهبندي
محصول از ا يت اندکي برخوردار بودند و غالباً بهصورت
کامالً لحظهاي و سليقهاي انتخاب مي دند.
اما اي روز ا طراحي بستهبندي به عنوا يک تخصص
ناخته مي ود و طراحا با يكپارچه ساخت

روش اي

نري و مهارت اي عل ي و تجربي در طراحي بستهبندي ا
تالش ميکنند تا به ا داف بازاريابي برند دست يابند .اي

 -6-2مفهوم رضايت مشتري
رضايت مشتري از ج له اقدامات داخلي سازما ا
محسوب مي ود که ن ود جهتگيري ا به س ت ارضاي
خواسته اي مشتري است و جهت ارتقاي کيفيت
محصوالت خدمات را نشا ميد د.
به نظر ژورا

 1رضايت

مشتري حالتي است که مشتري

احساس ميکند که ويژگي اي محصول منطبق بر
احساسات اوست .نارضايتي نيز حالتي است که در آ
نواقص و معايب محصول موجب ناراحتي ،كايت و انتقاد
مشتري مي ود.

مشاورا با اجراي تحليل اي جزئي و ناسايي ر يک از

1- Juran
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مسير معي ميدانند .آ ا قصد رفتار را به عنوا احت ال

در يک تعريف ،رضايت مشتري حالت و واکنشي است
که مصرفکننده و مشتري از مصرف يا خريد محصول ابراز

ذ ني كلد ي يک رفتار خاص تعريف کردهاند .به عنوا

ميکند .رضايت عبارت است از":احساس خو ايند يا

مثال ،قصد خريد يک محصول خاص به عنوا

ناخو ايند خص ،که از مقايسه ع لكرد ذ ني وي در

پيشبينيکننده خوب رفتار واقعي در خريد محصول

قياس با انتظارات او نا ي مي ود و تابع ع لكرد ذ ني و

تشخيص داده ده است .درک قصد خريد مشتريا خيلي

انتظارات است.

مهم است زيرا رفتار خريدارا نهايي را ميتوا بر اساس

چني

رضايت به عنوا

قصد آنا پيشبيني ن ود .اي

فرآيند درک و ارزيابي

متغير را ميتوا از طريق

تعريف مي ود .رضايت ندي واکنش احساسي مشتري است

رضايتي که از خريد اي قبلي وجود دا ته و پيشنهاد ن ود

که از تعامل با سازما عرضهيكننده يا مصرف محصول

خريد به ديگرا  ،اندازهگيري ن ود.

حاصل ميگردد .رضايت از درک متفاوت مابي انتظارات

 -8-2فرضيات تحقيق

ود .تجربيات قبلي مشتري از مصرف محصول ما و
چني

 -1-8-2فرضيه اصلي تحقيق
طراحي بستهبندي محصول اثر مثبت بر روي قصد

تجربه او از تعامل با سازما عرضهکننده ،در

خريد مصرفکننده دارد.

كلد ي انتظارات وي ،نقشي اساسي ايفا ميکند .عقيده بر

اندازة بستهبندي اثر مثبت بر روي قصد خريد

اي است ،رضايت ندي مشتريا  ،عكسالع ل اي آتي آنا
را در قبال سازما ا تحت تأثير قرار خوا د داد .از ج له
آمادگي و ا تياق جهت استفاده مجدّد ،ت ايل براي توصيه ما

مصرفکننده دارد.

 -2-8-2فرضيات فرعي
اطّالعات محصول بر روي بسته اثر مثبت بر روي قصد

به سايري و رغبت براي پرداخت بهاي محصول بدو چانه

خريد مصرفکننده دارد.

زد يا تالش براي يافت عرضهکنندگاني که محصول مشابه

فنّاوري بستهبندي محصول اثر مثبت بر روي قصد

را با قي ت ک تري عرضه مي دارند.
متغيري که ميتوا

با اندازهگيري حالت رضايت،

خشنودي  ،ادماني يا عفي که در نتيجه تأمي

نياز ا و

برآورده کرد تقاضا ا و احتياجات مشتري ايجاد مي ود،
تعيي

خريد مصرفکننده دارد.

کرد(کاوسي) .براي تعيي

ميزا رضايت مشتري از

 -3روششناسي پژوهش
 -1-3روش پژوهش
روش پژو ش حاضر ،يک پژو ش توصيفي از نوع

محصول با استفاده از نتايج پرسشنامه اي پژو ش ،ميتوا

پي ايشي ميبا د .اي پژو ش از نظر دف کاربردي و به

اي کار را انجا داد.

لحاظ معيار زما  ،مقطعي است.

 -7-2قصد خريد
در اي زمينه الز است چشم انداز مشتريا در ارتباط با
محصوالت ارائه ده و

 -2 -3جامعه آماري و حجم نمونه
ج عيت يا جامعه آماري ،مج وعهاي از واحد است که

چني عوامل اعت اد مؤثر بر قصد

خريد ،مورد بررسي قرار گيرد .فيشب

در صفت يا صفاتي مشترک با ند .جامعه آماري تحقيق

و آجز ،)2009( 1

حاضر ،مسئوال

قصد و نيت خريدارا را تعيي کننده ع ل آ ا در يک

توليدکننده اسنک ذرّت ،ذرّت حجيم ده مي با د که در

1-Chignen
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مشتري از تجربه مصرف محصول يا استفاده از خدمات ،نيز

ميزا عالقهاي که نسبت به آ وجود دارد و

مشتري و ع لكرد واقعي محصول يا سازما حاصل مي-

چني

جريا بستهبندي محصول از ابتدا تا مرحلة توزيع حضور

بي

دارند که تعداد آ ا  490است.

کرونباخ محاسبه گرديد .نتايج آلفاي به دست آمده نشا
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چو حجم يا اندازه اکثر جامعه اي تحقيقي بزرگ

اعضاي جامعه آماري توزيع د و پس از آ آلفاي

ميد د که پرسشنامه داراي پايايي است.

است ،بنابراي اندازهگيري ويژگي مورد پژو ش براي تک

سپس پرسشنامه تهيه ده پس از تك يل توسنط افنراد

تک افراد يا عناصر جامعه غيرم ك است ،لاا در اي مواقع

ن ونه کدگااري ده و در نر افزار آمناري  spss21جهنت

از ن ونه ايي که معرّف جامعه مورد نظر با د ،استفاده

تجزيه و تحليل وارد دهاند .در اي فصل ابتدا به توصنيفي

مي ود ،در اي تحقيق با توجّه به حجم جامعه آماري از

از ن ونننه ننناي منننورد بررسننني بنننر اسننناس متغير ننناي

جدول کرجسي و مورگا استفاده ده است که طبق اي

زمينهاي(جنسيت ،س  ،وضعيت تأ ل ،سنطح تحصنيالت و

جدول حجم ن ونه برابر  219است ،بنابراي حجم ن ونه در

 )...پرداخته ده است .بدي ترتيب بنا اسنتفاده از جنداول

اي تحقيق  219نفر است.

توصيفي به ارائه برخي از نتايج توصيفي

 -3-3روش تجزيه و تحليل دادهها

الز پرداخته و پس از آ به تحليل دو متغيره بنا اسنتفاده از

با توجّه به ر يک از اخص اي تعيي

ده براي

متغير اي پژو ش،پرسشنامهاي امل  22تعداد سؤال تهيه

راه با آماره ناي

آماره اي مقتضي پرداخته ده است.

 -2-4تحليل توصيفي دادهها

گرديد ،پس از ج عآوري داده ا و بازبيني آ ا اطّالعات

تجزيه و تحليل توصيفي داده اي اختصاصي کنه نامل

ده و با استفاده از نر افزار،Spss1

سؤاالت تخصصي پرسشنامه مي ود ،مورد تجزيه و تحلينل

داده ا در دو سطح توصيفي و استنباطي بررسي ده است،

قرار گرفتهاند .نتايج حاصل از محاسبه آمناره ناي توصنيفي

موجود کدگااري

امل ميانگي و انحراف معيار متغير وابسته است

براي توصيف داده ا از ميانگي  ،انحراف معيار ،درصد

که در (جدول  )1نشا داده نده اسنت .بنا توجّنه بنه

فراواني و آماره مُد استفاده ميکنيم .براي بررسي نرمال بود
داده ا از آزمو کل وگروف -اس يرنف 2استفاده و براي
بررسي روابط بي

متغير ا و آزمو فرضيات از آزمو

(جدول  ،)1ک تري ن ره اخا نده در متغينر قصند خريند
مجدّد برابر  12و بيشتري ن ره در اي متغير  37بوده است،

براي بررسي

ميانگي ن رات اخا ده در اين متغينر  25/99و انحنراف

تأثيرگااري متغير اي مستقل بر متغير وابسته از تحليل

معيار آ  5/54بوده است .ک تري ن ره اخا ده در متغينر

رگرسيو استفاده ده است.

طراحي بستهبندي برابر  16و بيشتري ن ره در اي متغير 32

بستگي پيرسو  3استفاده د و

چني

 -4پژوهشهاي صورت گرفته
 -1-4يافتههاي پژوهش

بوده است ،ميانگي ن رات اخا ده در اي متغير  25/29و
انحراف معيار آ  2/93بوده است .ک تري ن ره اخنا نده
در متغير اطّالعات محصول برابر  9و بيشتري ن ره در اين

ابتدا روايي و پايايي پرسشنامه آزمو گرديد و براي

متغير  24ميبا د ،ميانگي ن رات اخا نده در اين متغينر

سنجش اعتبار پرسشنامه طراحي ده و سپس پرسشنامه در

 18/17و انحراف معيار آ  3/19بوده است .ک تنري ن نره

اختيار متخصصا حوزه برند قرار گرفت و پس از اعال

اخا ده در متغير فنّاوري بسنتهبنندي برابنر  2و بيشنتري

نظر آ ا اصالحات الز انجا گرفت و پرسشنامه داراي

ن ره در اي متغير  10بوده است ،ميانگي ن رات اخا نده

پايايي است .جهت سنجش پايايي ،تعداد  30پرسشنامه در

در اي متغير  7/04و انحراف معيار آ  1/78است.

1-Statistics is a Software Package
2-Kolmogorov-Smirnov
3-Pearson

ک تري ن ره اخا ده در متغير اندازه محصول برابنر 4
و بيشتري ن ره در اي متغير  10بوده است ،ميانگي ن رات
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طبق نتايج (جدول  ،)2مشخص مي ود که مقادير

اخا ده در اي متغير  7/5و انحراف معينار آ  1/15بنوده

معنيداري آزمو

است.

متغير اي اصلي ،از ميزا سطح خطا (در اي

 -3-4يافتههاي تبييني(آزمون فرضيهها)

توزيع متغير ا در سطح خطاي  5درصد تأييد مي ود .در

با توجّه به اي که اغلنب آزمنو ناي آمناري از ج لنه

آزمو  ، K-Sفرن صفر بيا ميکند که بي توزيع مشا ده

بستگي پيرسو  ،بنر فنرن نرمنال بنود

ده (توزيع داده ا) و توزيع مورد انتظار (در اينجا توزيع

توزيع ن ونه انتخابي استوار ستند ،لاا در اي قسن ت قبنل

نرمال) تفاوت معنيداري وجود ندارد ،بنابراي ميتوا از

از بكارگيري اي روش ناي آمناري بنه منظنور اط يننا از

آزمو اي پارامتريک استفاده کرد .

نرمال بود توزيع داده ا ،از آزمو کول وگروف اس يرنوف

فرضيه اول :بي طراحي بسنتهبنندي محصنول و قصند

استفاده ده است .نتايج اي آزمو براي متغير ناي وابسنته

جدول  -1ميانگين ،انحراف معيار نمرات به دست آمده در متغيرهاي تحقيق
كمترين نمره

بيشترين نمره

ميانگين

انحراف معيار

قصد خريد مجدّد

12

37

25/99

5/54

طراحي بستهبندي

16

32

25/29

2/93

اطّالعات محصول

9

24

18/17

3/19

فنّاوري بستهبندي

2

10

7/04

1/78

اندازه محصول

4

10

7/50

1/15

جدول  -2نتايج آزمون كولموگرف-اسميرنوف براي متغيرهاي اصلي

.

نتايج آزمون  K-Sبراي متغيرهاي اصلي
مقادير آماره  Zدر آزمون K-S

سطح معنيداري ()Sig

نتيجه

قصد خريد مجدّد

0/821

0/38

تأييد نرمال بود

طراحي بستهبندي

1/147

0/338

تأييد نرمال بود

اطّالعات محصول

0/537

0/536

تأييد نرمال بود

فنّاوري بستهبندي

1/652

0/451

تأييد نرمال بود

اندازه محصول

2/14

0/354

تأييد نرمال بود
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خريد مصرفکننده رابطه معناداري وجود دارد.

تحقيق ،در (جدول  )2آمده است.

شاخصها

تحقيق5 ،

درصد) بيشتر است .بنابراي فرن صفر مبني بر نرمال بود

 -1-3-4نتايج آزمون كولموگروف-اسميرنوف
تحليل ماتريس

کول وگروف -اس يرنوف براي ت ا

بررسي تأثير اندازه و طراحي بستهبندي بر قصد خريد و رضايت مشتري

با توجّنه بنه (جندول  ،)3ضنريب

بسنتگي مثبت(بنا

بستگي مثبت(با

با توجّه به (جدول  ،)4ضريب

افزايش رضايت از طراحي بستهبندي محصول ،قصد خريند

افزايش رضايت از انداة محصول ،قصد مجدّد افزايش

مجدد افنزايش منييابند و بنا کنا ش رضنايت از طراحني

مييابد و با کا ش رضايت از اندازة محصول ،قصد خريد

بستهبندي محصول ،قصد خريد مجدّد کا ش مييابد) و بنا

مجدّد کا ش مييابد) و با دّت متوسط( )0/354بي دو

دّت متوسط ( )0/354بي دو متغينر طراحني بسنتهبنندي

متغير اندازة محصول و قصد خريد مجدّد وجود دارد .با

محصول و قصد خريد مجدّد وجود دارد .با توجّه بنه اينكنه

توجّه به اينكه ميزا معناداري ) (sigبه دست آمده 0/000

ميزا معناداري ) (sigبه دسنت آمنده  0/000اسنت و اين

است و اي مقدار کوچکتر از  0/01است ،با  99درصد

مقنندار کوچننکتننر از  0/01اسننت ،بننا  99درصنند اط ينننا

اط ينا ميتوا فرضيه صفر را رد و فرضيه مقابل را

ميتنوا فرضنيه صنفر را رد و فرضنيه مقابنل را پنايرفت.

پايرفت .بنابراي

بنابراي فرضيه يک مبني بر رابطه بني طراحني بسنتهبنندي

محصول و قصد خريد مجدّد تاييد مي ود.

محصول و قصد خريد مصرفکننده تأييد مي ود.

فرضيه دو مبني بر رابطه بي

فرضيه سو  :بي

فرضيه دو  :بي اندازة بستهبندي محصول و قصد خريد

اطّالعات محصول و قصد خريد

مصرفکننده رابطه معناداري وجود دارد.

مصرفکننده رابطه معناداري دارد.

جدول  -3نتايج همبستگي پيرسون
رديف

شرح

ضريب همبستگي پيرسون

ميزان معنيداري

1

بستگي بي طراحي بستهبندي محصول و قصد خريد مشتريا

0/354

0/000

2

بستگي بي اندازة بستهبندي محصول و قصد خريد مجدّد

0/392

0/015

3

بستگي بي اطّالعات محصول و قصد خريد مشتريا

0/563

0/000

4

بستگي بي فنّاوري بستهبندي محصول و قصد مشتريا

0/427

0/000

جدول  -4نتايج خالصه مدل
مدل
1

R
ضريب همبستگي
0/870

R2
ضريب تعيين

R2
ضريب تعيين تعديل يافته
0/754

0/757
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اندازة

S.E
1/89
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با توجّه به (جدول  ،)5ضريب

با توجّه به اينكه ميزا

بستگي مثبت(با افزايش

معناداري( )sigبه دست آمده

رضايت از اطّالعات محصول ،قصد خريد مجدّد افزايش

 0/000است و اي مقدار کوچکتر از  0/01است ،با 99

مييابد و با کا ش رضايت از اطّالعات محصول ،قصد

درصد اط ينا ميتوا فرضيه صفر را رد و فرضيه مقابل را

خريد مجدّد کا ش مييابد) و با دّت متوسط( )0/563بي

پايرفت .بنابراي فرضيه چهار مبني بر رابطه بي فنّاوري

دو متغير اطّالعات محصول و قصد خريد مجدّد وجود

بستهبندي محصول و قصد خريد مجدّد تأييد مي ود.

دارد .با توجّه به اينكه ميزا معناداري ) (sigبه دست آمده
 0/000است و اي مقدار کوچکتر از  0/01است ،با 99

 -2-3-4تحليل رگرسيون

درصد اط ينا ميتوا فرضيه صفر را رد و فرضيه مقابل را

تحليل رگرسيو

مرحلهاي بعد از

بستگي است.

پايرفت .بنابراي فرضيه سو مبني بر رابطه بي اطّالعات

تحليل رگرسيو زماني استفاده مي ود که بخوا يد مقادير

محصول و قصد خريد مجدّد تأييد مي ود.

يک متغير را از روي مقادير متغير ديگر پيشبيني ن اييد .در

خريد مصرفکننده رابطه معناداري دارد.

ديگر را پيشبيني ن اييد ،متغير مستقل (يا پيشيبي ) نا
بستگي مثبت (با

با توجّه به (جدول  ،)6ضريب

دارد .متغيري را م که ميخوا يد پيشبيني کنيد متغير

افزايش رضايت از فنّاوري بستهبندي محصول ،قصد خريد

وابسته (يا مالک) نا دارد.

مجدّد افزايش مييابد و با کا ش رضايت از فنّاوري
بستهبندي محصول ،قصد خريد مجدّد کا ش مييابد) و با
دّت متوسط( )0/427بي
محصول

و

قصد

دو متغير فنّاوري بستهبندي

خريد

مجدّد

وجود

دارد.

جدول  -5آناليز واريانس
شاخصها

مجموع مجذورات

ميانگين مجموع مجذورات

رگرسيو

4232/82

846/56

باقيمانده

1359/66

کل

5592/49

Sig

F

235/35

3/59

0/00

جدول  -6ضرايب استاندارد شده و استاندارد نشده رگرسيوني متغير مؤثر بر قصد خريد مشتريان
مدل

ضريب استاندارد نشده


انحراف معيار

مقدار ثابت

0/771

0/903

ضرايب استاندارد شده

آزمون t

سطح معناداري

eta
0/854

0/034

طراحي بستهبندي محصول

0/394

0/041

0/374

9/531

0/000

اطّالعات محصول بر روي بسته

0/318

0/060

0/212

5/23

0/000

فنّاوري بستهبندي

0/219

0/027

0/212

7/97

0/000

اندازه بستهبندي محصول

0/172

0/047

0/163

3/68

0/000

متغير وابسته  :قصد و نيت خريد مشتريا
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فرضيه چهار  :بي فنّاوري بستهبندي محصول و قصد

اي مورد ،متغيري که از آ بهره ميگيريد تا مقدار متغير

در اينجا متغير اي طراحي بستهبندي محصول ،اندازة

جدول ( ،)6اطّالعاتي را در مورد متغير وابسته در اختيار

بستهبندي محصول ،اطّالعات محصول بر روي بسته و

ما قرار ميد د .مشا ده ميکنيد که مقدار ثابت و متغير اي

فنّاوري بستهبندي متغير مستقل ،و قصد و نيت خريد

طراحي بستهبندي محصول ،اندازة بستهبندي محصول،

مشتريا متغير وابسته است
نتايج خالصه مدل در (جدول  )4آمده است .اي جدول

معنادار ميبا ند .ستو ضريب رگرسيوني استاندارد ده

بستگي ،ضريب تعيي  ،ضريب تعيي تعديل يافته

بيانگر مقدار بتا (سهم نسبي ر متغير در پيشبيني متغير

و خطاي معيار تخ ي را نشا ميد د .با توجّه به خروجي

وابسته يعني قصد و نيت خريد مشتريا ) است .به عبارتي،

بستگي متغير قصد

 0/374اطّالعات

ضريب

جدول ميتوا بيا کرد که ميزا

بررسي تأثير اندازه و طراحي بستهبندي بر قصد خريد و رضايت مشتري

اطّالعات محصول بر روي بسته و فنّاوري بستهبندي

ه

طراحي بستهبندي محصول به ميزا

خريد مصرفکننده با متغير اي طراحي بستهبندي محصول،

محصول بر روي بسته به ميزا  ، 0/212فنّاوري بستهبندي

اندازة بستهبندي محصول ،اطّالعات محصول بر روي بسته،

به ميزا  0/282و اندازه بستهبندي محصول به ميزا 0/163

فنّاوري بستهبندي برابر  0/870ميبا د که ا اره دارد به

بر قصد و نيت مشتريا تأثير دارد .بنابراي  ،متغير طراحي

بستگي ساده (و به عبارتي

دت

بستگي) بي

بستهبندي محصول بيشتري

تأثير را بر متغير قصد خريد

متغير اي طراحي بستهبندي محصول ،اندازة بستهبندي

مشتريا در رکت تحت بررسي دا ته است و متغير اندازه

محصول ،اطّالعات محصول بر روي بسته ،و فنّاوري

بستهبندي محصول ک تري اثر را دارد.

بستهبندي و قصد و نيت خريد مشتريا

جهت ايجاد معادله رگرسيوني براي پيشبيني ،از ميزا

است .مقدار

ضريب تعيي نشا ميد د که چه مقدار از متغير قصد و

ضريب رگرسيوني استاندارد نشده استفاده مي ود .معادله

(متغير وابسته) ميتواند توسط

رگرسيوني جهت پيشبيني دقيق مقادير متغير وابسته (بر

نيت خريد مشتريا

متغير اي مستقل يعني متغير اي طراحي بسته بندي

قصد و نيت مشتريا ) به صورت زير ميبا د.
Y = 0.771 + 0.394P + 0.316I + 0.219T + 0.172S

محصول ،اندازة بستهبندي محصول ،اطالعات محصول بر
روي بسته ،و فنّاوري بستهبندي حاصل ،تبيي
مدل ،ضريب تعيي

ود .در اي

 0/757است و طراحي بستهبندي

محصول ،اندازة بستهبندي محصول ،اطّالعات محصول بر
روي بسته ،و فنّاوري بستهبندي حاصل ميتواند  76درصد
از تغييرات قصد و نيت خريد مشتريا را تبيي ن ايد.

در معادله باال با قرار داد مقادير؛  Pطراحي بستهبندي
محصول I ،اطّالعات محصول بر روي بستهبندي T ،فنّاوري
بستهبندي و  Sاندازه بستهبندي محصول ،ميتوا  Y ،قصد
و نيت خريد مشتريا را پيشبيني کرد.

 -5نتيجهگيري
در اي

جدول ( )5نشا ميد د که آيا مدل رگرسيو ميتواند

مقاله سعي بر آ بود تا ض

بررسي نقش

به طور معناداري (مناسبي) تغييرات متغير وابسته را

بستهبندي بر انگيزه و قصد و خريد مشتريا  ،به ا يت

پيشبيني کند .براي بررسي معناداري به ستو آخر جدول

مدنظر قرار داد روابط متقابل ت امي اجزاي زنجيره تأمي

( )sigنگاه کنيد .اي ستو معناداري آماري مدل رگرسيو

تأکيد ود .بديهي است که ناخت ت امي اجزاي زنجيره

را نشا ميد د که چنانچه ميزا به دست آمده ک تر از

تأمي

 0/05با د نتيجه ميگيريد که مدل به کار رفته،

باعث بهينهسازي امور گردد .در اي

پيشبينيکننده خوبي براي متغير قصد و نيت مشتريا است.

بستهبندي امل طراحي ،اندازه ،رنگ ،فنّاوري و  ...به عنوا

ميزا معناداري در مثال ما ک تر از ميزا  0/05است که

يكي از عناصر تأثيرگاار مورد بررسي قرار گرفته و ض

بيانگر اي است که مدل رگرسيوني معنادار است.

تأييد آ ا ،ميزا ا يت و رتبه ر کدا مشخص د.

40

نظير تبليغات ،ارتباطات ،بستهبندي و  ...ميتواند
مقاله ،ويژگي اي
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نتيجه آزمو فرضيه اول نشا داد بي طراحي بستهبندي
محصول و قصد خريد مصرفکننده رابطه معناداري وجود
دارد که

 -6منابع

سو با نتايج مطالعه با مطالعات گا ته بوده است.

نتيجه آزمو

داد که بي

فرضيه دو نشا

 .1کيمنش ،ش(« ،)1390نقش و اهميت

اندازة

بستهبندي در توسعة صادرات»  .سازما

بستهبندي محصول و قصد خريد مصرفکننده رابطه
معناداري وجود دارد .يافته اي تحقيق

توسعه و تجارت ايرا .

سو با نتايج مطالعه

 .2خدابخشنني سور ننجاني ،ز ،.ابرا ي نني ،الننف.

گا ته بوده است.

(« .)1395تأثير طرح بسته¬بندي محصووالت

بر اساس يافته اي تحقيق ميتوا پيشنهاد ن ود که با

غذايي بر رفتار خريد آني مصورف» ،فصنلنامه

توجّه به تأثير:

علو و فنو بستهبندي،

 -1ابعاد طراحي محصول بر قصد خريد مصرفکننده،
واره به صورت يک کل و با

 ،د ،.سلحشننننور ،ا .)1387( .نقننننش

بستهبندي در بازاريابي .ص .112

نگا ي منسجم بنگرند و نسبت به يچ يک از اي ابعاد

 .4رحيم نيا ،ف  ،.علوي« .)1387( . ،بررسي تأثير

غفلت نورزند.

نيروي رقابتي بازار بر استراتژيهاي بستهبندي

 -2فنّاوري بستهبندي بر قصد خريد مصرفکننده،

كوواال بووا اسووتفاده از موودل پووورتر» .نشننريه

حتياالمكا با استفاده از فنّاوري اي روز دنيا در اي

بررسنني نناي بازرگنناني ،مؤسسننه مطالعننات و
پژو ش اي بازرگاني،

صنعت نسبت به تقويت اي ابعاد گا مؤثري بردارد و

5. Pantin-Sohier, G. (2009), "The
Influence of the Product Package
on Functional and Symbolic
"Associations of Brand Image.
Recherche et Applications en
Marketing, 24(2), 53-71.
6. Silayoi, P. & Speece, M. (2007),
"The importance of packaging
attributes: a conjoint analysis
approach." European Journal of
Marketing, 41 (11/12), 1495-1517.
7. Keller, K. L. (2003). "Strategic
brand management: Building,
measuring and managing brand
equity, 2nd ed.," Englewood
Cliffs, NJ: Prentice-Hall 321-327.

از طرح اي گرافيكي زيبا در طراحي و انتخاب رنگ
مناسب در جااب ن ود بستهبندي بيش از پيش تالش
ن ايند.
 -3اندازه بستهبندي بر قصد خريد مصرفکننده ،با
الگوگيري از رکت اي موفق خارجي و استفاده از
اندازه اي محصوالت مشابه در طراحي و انتخاب اندازه
مناسب در جااب ن ود بستهبندي بيش از پيش تالش
ن ايند.
 -4اندازه در قصد خريد مصرفکننده ،به اندازه،
کشيدگي ،وز  ،عرن،

كل ظا ري(دايرهاي،

چهارگوش و  )...ت رکز کند و متناسب با نياز اي

آدرس نويسنده

مشتريا اي ويژگي را ارتقا بخشند.

تهرا  -بزرگراه هيد چ را  -خيابا ي ن  -ميندا

 -5درج اطّالعات بر روي محصول ،به مؤلفه

هيد هرياري -بلوار دانشجو -دانشگاه هيد بهشتي

اطّالعرساني توجّه خاصي دا ته با د و از درج

 -دانشننكده مننديريت و حسننابداري -کنند پسننتي:

اطّالعات غيرکاربردي بر روي بستهبندي محصوالت

.1983969411

اجتناب ورزد.
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