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چكيده
ايا پژوهش با هدف ارزياب رأثير کيفيت ،خالقيت و ذابابيت بستهبندي بر قصد خريد مصرفکننده با در يظر
گرفتا يقش ميايج احساس و شناخت مشتري ايجام شده است .پژوهش حاضر از يظر هدف ،کاربردي است و دادههاي
مورد يياز از طريق روزيع پرسشنامه در ميان  503يفر از مصرفکنندگان شکالت ،شهر رهران ذلعآوري شد .براي
سنجش رواي پرسشنامه از رواي محتواي و هلارا و براي رعييا پاياي از روش آلفاي کرويباخ استفاده شد .فرضيه-
هاي پژوهش با استفاده از روش مدلياب معادالت ساختاري( )SEMو رگرسيون مورد سنجش واقع شد .رجزيه و
رحلي دادهها به وسيله يرم افزارهاي آماري  SPSSو  Smart- PLSصورت گرفته است .يتايج بررس ها يشان م دهد که
عناصر بستهبندي :کيفيت ،خالقيت و ذابابيت بستهبندي بر احساس و شناخت مشتريان رأثير دارد .يافتههاي رحقيق
هلچنيا يشان م دهند که احساس مشتري بر قصد خريد رأثيري يدارد ول شناخت مشتري بر قصد خريد مؤثر است.

واژه هاي كليدي

 -1مقدمه

کيفيت بستهبندي ،خالقيت بستهبنددي ،ذدابابيت بسدتهبنددي،

امروزه فضاي کسب و کار در محيطهاي بسيار رقابت

احساس مشتري ،شناخت مشتري

خردهفروش
غااي

رجربه م شود .شرکتهاي روليدکننده مواد

به ديبال شناساي

عوامل

هستند که به افزايش

فروش ايا محصوالت بيايجامد .ايا شرکتها هلواره
م پرسند زماي که بودذه ربليغات کم است و ايجاد يشان
رجاري در رسايه ها محدود م گردد؛ چاويه م رواييم
محصوالت خود را بفروشيم؟ و چاويه م رواييم سهم
بيشتري از بازار را در اختيار بايريم؟ بستهبندي محصول،

 -1کارشناس ارشد ،مديريت بازرگداي بديا الللد  ،دايشدااه رربيدت

فرصت

مدرس رهران-ايران (.)nayyereh.yaghubi@modares.ac.ir

را براي رحت رأثير قرار دادن اررباطات با

مصرفکننده در يقطه فروش فراهم م کند[23و]22

 -2دايشيار ،گروه مديريت بازرگاي  ،دايشااه رربيت مددرس رهدران-
ايران.

بستهبندي يک عنصر خارذ

(* يويسنده مسئول)naeij@modares.ac.ir :

رلق

يل شود بلکه

ذزئ از محصول به حساب م آيد و از مهمرريا عوام

 -3استاديار ،گروه مديريت بازرگاي  ،دايشااه رربيت مدرس رهدران-

رأثيرگاار بر ذها مصرفکنندگان به هناام خريد

ايران (.)m_aghaei@modares.ac.ir
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