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 ديتأك با انيمشتر ديخر يذهن يريدرگ و تيرضا بر يبند بسته ابعاد ريتأث

 يبند بسته به نسبت آنان نگرش يانجيم نقش بر
 

 4جيكردنائ اسداله ،3ينيحس خداداد ديحم ديس ،2موئد يمنصور فرشته ،1زاده صحاف آتوسا
  

 مدرس تيترب دانشگاه اقتصاد، و تيريمد دانشكده ،يبازرگان تيريمد ارشد كارشناس  -1

  مدرس تيترب دانشگاه اقتصاد، و تيريمد دانشكده ،يبازرگان تيريمد ارگروهياستاد -2
 مدرس تيترب دانشگاه اقتصاد، و تيريمد دانشكده ،يبازرگان تيريمد گروه استاد  -3

 مدرس تيترب دانشگاه اقتصاد، و تيريمد دانشكده ،يبازرگان تيريمد ارگروهيدانش -4

 )29/7/94: رشيپذ خيتار  30/2/94: افتيدر خيتار(

  
  دهيچك

 بندي بسته در تأثيرگذار و مهم معيارهاي و ها مؤلفه ات است الزم يدنينوش محصوالت صنعت در بندي بسته مزاياي از بهينه برداريبهره منظور به

 با. داد قرار نظر مد را ها آن بازاريابي، هاي فعاليت و ها ريزي برنامه در بتوان تا شده شناسايي كنندگان مصرف نظرات اساس بر يدنينوش محصوالت
 بر انيمشتر نگرش ريتأث و يبندبسته به نسبت انيمشتر نگرش بر يبندبسته ابعاد ريتأث يابيارز هدف با حاضر قيتحق موضوع،  نيا تياهم به توجه
 يفيتوص يپژوهش ها، داده يگردآور روش اساس بر و يكاربرد هدف نظر از حاضر پژوهش. است شده انجام آنان ديخر يذهن يريدرگ و تيرضا

 سنجش يبرا. شد استفاده آزمون شيپ از آن ييايپا و ييروا نييتع يبرا و پرسشنامه از ازين مورد يها داده يآور جمع منظور به. گردد يم محسوب
 ييايپا روش از ييايپا نييتع يبرا و) AVE (شده استخراج انسيوار نيانگيم شاخص از استفاده با) DV (يصيتشخ ييروا روش از پرسشنامه ييروا
 محصوالت انيمشتر نيب از يتصادف روش به يآمار نمونه يعضاا انتخاب با و ينظر يمبان كامل مرور ضمن پژوهشگران. شد استفاده) CR (يبيترك
. دادند قرار سنجش مورد ونيرگرس و) SEM (يساختار معادالت يابيمدل روش از استفاده با را پژوهش يها هيفرض تهران، شهر در يشادل يدنينوش

» جنس «،»اندازه «،»يبندبسته يرو بر محصول اطالعات درج «،»شكل «،»جذابيت «،»رنگ «رينظ يبندبسته ابعاد داريمعن ريتأث از يحاك قيتحق يهاافتهي
 يذهن يريدرگ «و» تيرضا «بر» يبندبسته به نسبت انيمشتر نگرش «داريمعن ريتأث و» يبندبسته به نسبت انيمشتر نگرش «بر» يبهداشت مسائل «و

  . بود» آنان ديخر
  
  انيمشتر تيرضا د،يخر يذهن يريدرگ نگرش، ،يدبنبسته ابعاد كننده،مصرف رفتار: واژگان ديكل
  

                                                            
 مكاتبات مسئول: f.mansouri@modares.ac.ir 
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  مقدمه -1
 توليد و طراحي هاي فعاليت كليه شامل محصول، بندي بسته

 بر اصلي وظيفه سه و كاالست يك براي لفاف يا ظرف يك
 و اطالعات تأمين بسته، محتويات از محافظت. دارد عهده

 توجه جلب طريق از برندها ساير از لمحصو كردن متمايز

 معنى به بندى بسته د،يجد فيتعار در. ]1[ كننده مصرف
 مظروف كاالى سالمت كه است ظرفى هيته و هيتعب و ساخت

 مراحل در و ديتول از بعد زمانى فاصله در را خود محتواى اي
 از و كرده حفظ ىينها مصرف عيتوز و انباردارى و نقل و حمل

 مى رىيجلوگ ىيايميش اي كىيزيف احتمالى اتخطر و صدمات
 تا هابسته كه يابيممي در بنديبسته تاريخچه بررسي با. ]2[كند

 آن هزينه و شدمي تلقي محصول محافظ فقط مديد هايمدت
 تدريج به بعدها. شدمي محاسبه جداگانه محصول هزينه از نيز

 مفهوم املتك با همراه. يافت اهميت هابسته رسانياطالع جنبه
 ديگر و نگاري حروف نقش، و رنگ طرح، جايگاه بازاريابي،
 به مشتريان ترغيب و محصول بازاريابي در بندي،بسته عناصر
 در بنديبسته اهميت امروزه. يافت افزايش شدت به آن خريد

 بازاريابي محققان از ايعده كه است رسيده حدي به بازاريابي
 كنندمي ياد بازاريابي اصلي ناصرع از ديگر يكي عنوان به آن از
 نقش توسط را يبندبسته ياصل ابعاد 1تيپ و پرندرگاست. ]3[

 رغميعل يبندبسته. اندكرده فيتعر يابيبازار و تداركات در آنها
 مورد در اميپ انتقال يبرا جذاب يروش محصول از محافظت
 همانند تواند يم و است كنندهمصرف به محصول اتيخصوص

 باشد مؤثر محصول با ارتباط در مشتريان نگرش بر تجاري نام
 يم فيتعر يش اي محرك كي به پاسخ عنوان به نگرش. ]4[

 بر.  شوديم حاصل باور چند از معموالً نگرش هر. ]5[ شود
 از ييهاشنق هانگرش ،3نيشبيف 2يانتظار ارزش يتئور اساس
 هانگرش علت توانيم را باورها واقع در هستند؛ باورها
 يمنف اي مثبت احساس عنوان به را نگرش يكل طور به. دانست

 نگرش، كي. اندنموده فيتعر عمل كي انجام درباره فرد
 را شخص كي داريپا نسبتاً التيتما و احساسات ها،يابيارز

 هانگرش نيا. دهديم نشان فكر طرز كي اي كاال كي به نسبت
 و كننديم متنفر آن از اي عالقمند يزيچ به را افراد كه هستند
 شركت. ]6[شونديم آن از زيگر اي يزيچ طرف به رفتن باعث

                                                            
1. Prendergast &Pitt 
2. Expectancy Value Theory 
3. Fishbein 

 را انيمشتر نگرش يستيبا ها يدنينوش صنعت در فعال يها
 مطالعات در امر نيا و بخشند بهبود خود محصوالت به نسبت

 عوامل مجموع در. است گرفته قرار يبررس مورد مختلف
 ادامه در كه دارند ريتاث يبندبسته به نسبت نگرش در يمختلف

  .است شده پرداخته آنها بررسي به
- مصرف شدن ريدرگ كه ييهايريگميتصم در: بندي بسته رنگ

 يهايژگيو يابيارز كه آنجا از است، كمتر آن در كننده
 مانند يااهدهمش قابل فاكتور دارد، يكمتر تياهم محصول

 از ياريبس يبرا طيشرا نيا در. است تياهم با اريبس رنگ
 به مخصوصاً است، محصول همان يبندبسته كنندگان،مصرف

 توانديم اول برخورد طول در شده جاديا احساس كه ليدل نيا
 ريغ عالئم از يكي هارنگ. ]7[ باشد داشته يبادوام و ايپا ريتأث

 شناخته يابيبازار در مهم دهيپد كي عنوان به كه هستند يكالم
 با ارتباط در كه يزمان خصوص به هارنگ تياهم. اندشده
 تياهم نيا علت. ابدييم شيافزا باشند، يبندبسته اي و غاتيتبل
 جلب يبرا يداريد ميعال نيترمهم هارنگ كه است آن

 نيهمچن كنندگانمصرف. ]8[ رونديم شماربه كنندگانمصرف
 شونديم تيهدا سمت نيا به هارنگ نيب يوابستگ يريگفرا با
 حيترج محصوالت خاص طبقات يبرا را يخاص يهارنگ كه

 .]9[ دهند

- بسته به يمختلف يهاوهيش به انيمشتر: بندي بسته جذابيت

 نيا در. دهنديم نشان پاسخ و العملعكس مختلف يها يبند
 در يبندهبست تيجذاب و يكيگراف يها طرح و ريتصاو انيم

 انيب به. است برخوردار ييباال تياهم از محصول كي انتخاب
 است يمحصوالت يسوبه كنندگانمصرف ديخر شيگرا گر،يد
. ]10[ باشند داشته يشتريب تيجذاب يبندبسته نظر از كه

 اي كيگراف رينظ يمتفاوت عوامل گرو در يبندبسته تيجذاب
 عالئم ،يرنگ يهابيترك ر،يتصو طرح شامل يكيگراف ريتصاو

 خواه است، محصول يبندبسته ريتصو اي عكس و هانشانه و
 بدون و قصد بدون خواه و هدفمند طوربه ريتصاو نيا
 يبندبسته تيجذاب. باشد شده جاديا ابيبازار توسط ينيبشيپ
 كند منتقل يينها كنندگانمصرف به را يمثبت يها اميپ تواند يم
 برجسته، ديبا يبندبسته يطراح يهايژگيو  گريد انيب به و

  .]11[ باشند  جذاب و ريگچشم
 جاديا در ياتيح يعنصر زين يبندبسته شكل: بندي شكل بسته

 يشيآرا محصوالت. است آن تيهو و محصول به نسبت تصور
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 يبرا را يفرد به منحصر اشكال ميقد از عطرها خصوص به و
. گرفتنديم كاربه محصول يبندبسته در سمبل كي جاديا

 و 4منتادنت ،3نزيه ،2كوكاكوال ،1زونايآر يچا مانند ييبرندها
 از برندها نيا. باشنديم موضوع نيا بر دال يمدارك 5ريپر
. اندبوده برخوردار يبصر ثيح از بودن فرد به منحصر يايمزا
 يبصر بودن فرد به منحصر كه هدديم نشان قاتيتحق

 كردن زيمتما زين و ديخر شناخت، جاديا در مناسب يااسلحه
 كي يكيزيف شكل زيتما نيبنابرا. است شيرقبا ريسا از برند

  .]12[ بود خواهد اثربخش اريبس برند ياستراتژ
 انتقاليبندبسته يكاركردها از يكي: درج اطالعات محصول

 دو اطالعات نيا  .]13[ ستا محصول به راجع اطالعات
  :كنديم دنبال را عمده هدف

ات بسته و نحوه ي و اطالعات دادن در مورد محتوييراهنما -
 عيره توزي آن در طول زنجييجابجا

د و فروش ي مسئول تولي محصول و مؤسسات بازرگانيمعرف -
 آن

 يهااميپ. است كننده ييراهنما و دهنده يآگاه يبندبسته
 به شوديم منتقل كنندهمصرف به يبندبسته رفط از كه ياضاف
 و بشناسند را كاالها كنند، ديخر آگاهانه تا كنديم كمك افراد

 يا نكته عنوان به امر نيا. شوند آشنا آنها يمحتوا و تيفيك با
 از تيحما يبرا ملل سازمان نيقوان در يبندبسته در يديكل

 اگر. استگرفته قرار توجه و ديتاك مورد اريبس كنندگانمصرف
 ندهد، قرار كنندهمصرف ارياخت در را اطالعات نيا يبندبسته
 صف كي در را خود وقت هامدت كه رنديناگز انيمشتر
 را شده ادي اطالعات كاال، فروشنده از تا كند تلف يطوالن
  .]10[ شوند ايجو شفاهاً
 در قضاوت ،يمشتر يبرا اندازه تياهم ليدال از يكي: اندازه
 يهابسته كنندگان،مصرف معموالً. است محصول حجم مورد
 محصوالت يبرا غلبا. ]14[ كننديم تصور تربزرگ را درازتر

 يبندبسته از يمختلف يهااندازه ،يريدرگ متفاوت سطوح با
 يبرخ يبرا مثال عنوانبه. شوديم درخواست يمشتر توسط

 قيطر از متيق كاهش نييپا يريدرگ سطح با محصوالت
 حاصل عاتيترف ويبندبسته از يناش يهانهيهز در ييجوهصرف

 بزرگ يزهايسا در اغلب محصوالت نيا نيبنابرا. شوديم

                                                            
1. Arizona Tea 
2. Coca Cola 
3. Heinz 
4. Mentadent 
5. Perrier 

 در محصوالت نيا نييپا متيق جهينت در. شونديم يبندبسته
 خواهد انيمشتر يبرا جذاب شنهاديپ كي بزرگ يهايبندبسته
 تيفيك صيتشخ كه يزمان افتيدر توانيم عالوهبه. بود

. شوديم تريقويبندبسته زيسا ريتأث است، دشوار محصول
 شوديم باعث احتماالًيبندبسته شكل كردن درازتر نيبنابرا
 و كنند تصور بهتر يپول طيشرا نظر از را محصول انيمشتر
  .]11[ ابدي شيافزا محصول فروش جهيدرنت

 بر كه است يديكل عناصر از يكي زين يبندبسته جنس: جنس
-بسته در. گذارد يم ريتأث يبندبسته به نسبت انيمشتر گرشن

 يم استفاده يمختلف محصوالت و ها جنس از محصوالت يبند
 شهيش ظروف با يبندبسته به توان يم مثال عنوان به كه شود

 رهيغ و يكاغذ ،ينفت مشتقات ريسا و يكيپالست ،يفلز ،يا
 و ايمزا يادار شده ادي موارد از كدام هر .]10[ داشت اشار
 نوع به بسته دكنندگانيتول كه هستند خودشان خاص بيمعا

  . كنند يم استفاده آنها از محصوالتشان
 سالمت و بهداشت شيافزا باعث يبندبسته: يمسائل بهداشت

 و بهداشت به مربوط ياستانداردها. شوديم محصوالت
 به ياگسترده اريبس سطح در ها مارستانيب يپزشك يهامراقبت

 و يپزشك محصوالت مناسب يهايبندبسته از استفاده تعل
 يبرا يموارد نيچن استكرده دايپ شيافزا آنها انحدام امكان

 از پس. ]11[ است صادق زين يدنينوش محصوالت ساخت
 به نسبت انيمشتر نگرش يريگشكل بر موثر ابعاد شناخت

 تيرضا ريمتغ دو بر ابعاد آن راتيتاث يبررس به يبندبسته
  .شد خواهد پرداخته آنان ديخر يذهن يريدرگ و انيشترم

  يت مشتريرضا
 صاحب از بسياري قبول مورد مشتري رضايت تعريف در

 اي نتيجه مشتري رضايت كه  اسـت آمـده گونه اين نظران
 مورد عملكرد از مشتري خريد از پـيش مقايـسه از كه است

 شده پرداخت هزينه و شده ادراك واقعـي عملكـرد بـا انتظـار
 به يمشتر تيرضا يابيبازار دگاهيد از. ]15[ آيد مي دست به

 انيمشتر كه يزمان. است وابسته خدمات اي و محصوالت تجربه
 تجربه جينتا اصل در دهند، يم قرار يابيارز مورد را امدهايپ

 از كه يجينتا و انتظار مورد جينتا با را خودشان آمده بدست
. ]16[ دهند يم قرار سهيمقا مورد اند، آورده بدست منابع ريسا
 مثبت احساس از يا درجه ،يمشتر تيرضا گريد يعبارت به

 فيتعر طبق .]17[ است خدمت دهنده ارائه به نسبت يمشتر
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 كننده مصرف يابيكام تحقّق به پاسخ يمشتر تيرضا«: 1وريال
 ايآ نكهيا مورد در است يقضاوت گريد عبارت به اي و است

 كي خدمت، اي محصول خود اي خدمت اي محصول كي يگژيو
 كرده فراهم را كننده مصرف يابيكام تحقّق از بخش لذت سطح
 شتريب كه است داده نشان ها يبررس جينتا .]18[» ر؟يخ اي است

 مرور با. دارند يپوشان هم گريكدي با سهيمقا در فيتعار نيا
 مالحظه يمند تيرضا فيتعار مورد در محققان نظرات نقطه

 كه دارد وجود فيتعار همه در ياصل عامل سه كه شود يم
 از جامع فيتعر كي يمبنا تواند يم عوامل نيا مجموعه

: از عبارتند عوامل نيا. باشد داشته دنبال به را يمند تيرضا
 از يحالت ،)يعاطف (ياحساس يالعمل عكس ان،يمشتر تيرضا
  .]19[ يشناخت يحالت اي متقابل درك
  دي خرين ذهيريدرگ
 بررسي مورد كننده مصرف رفتار در كه اساسي مفاهيم از يكي
 شامل كه است كننده مصرف اطالعات پردازش ،گيرد مي قرار
. ]20[ باشد مي حافظه و  يذهن يريدرگ ادراك، عامل سه
 و افراد يبرا محصول تياهم" عنوان به ديخر يذهن يريدرگ
 ژهوا امروزه. ]21[ باشد يم شخص خود يفرد درك

 به كننده مصرف رفتار ادبيات در مهمي بسيار مفهوم "درگيري"
 مصرف درگيري كه معتقدند نيمحقق از برخي. رود مي شمار

 عبارتند كه دارد بستگي زيادي عوامل به خريد فرايند در كننده

 اجتماعي نماياندن و موقعيت پذيري، خطر عالقه، قيمت، :از
 خريد درگيري عوامل هك اند داشته اظهار گريد برخي . ]22[

 موقعيت و پذيري خطر عالقه، ميزان قبلي، تجربه :از عبارتند

 خريد ذهني يريدرگ كه دهد مي نشان نتايج . ]23[ اجتماعي
 يم تأثير آن بر و است محصول شناخت  تغييرات گر تبيين

 انواع برحسب و مختلف محصوالت در اثر اين اما گذارد،
 حياتي متغير يك ذهني يريگدر. است متفاوت شناخت مختلف

 مصرف رفتار و اجتماعي شناسي روان بازاريابي، مطالعات در
    .]24[ باشد رگذاريتاث آن بر تواند يم نگرش و است كننده
 صنعت در فعال يها شركت يسودآور و رشد ات،يح ادامه
 نگرش بهبود گرو در يامروز متالطم يها طيدرمح يدنينوش
 نيا از است، آنان يتمنديرضا و ديخر يذهن يريدرگ ان،يمشتر
 كه است يديكل موارد جمله از يبندبسته ابعاد به توجه رو
 . بماند پنهان و مغفول ابانيبازار و دكنندگانيتول ديد از يستينبا
 در جامع يمدل فقدان ليدل به و موضوع نيا تياهم به توجه با

1. Oliver

 تيرضا بر يبندبسته ابعاد ريتاث يبررس به كه گذشته مطالعات
 نگرش يانجيم نقش گرفتن درنظر با انيمشتر يذهن يريدرگ و

 ييالگو ارائه با تا است يضرور باشد، پرداخته انيمشتر
 به يدنينوش صنعت در فعال يها شركت تيماه با متناسب
 كردن برطرف جهت در لذا. شود پرداخته موضوع نيا يبررس

 ريتاث كه است نيا پژوهش ياصل مساله موجود، ينظر شكاف
 ،يكاربر و شكل رنگ، جنس، اندازه، شامل (يبندبسته ابعاد
 تيرضا بر) محصول اطالعات درج ،يبهداشت مسائل ت،يجذاب

 يانجيم نقش بر ديتأك با انيمشتر ديخر يذهن يريدرگ و
 درباره فراوان يها بحث رغميعل است؟ چگونه آنان نگرش
- بسته ريتاث يبررس خصوص در ت،يريمد اتيادب در ،يبندبسته

 آن با مرتبط عوامل و ديخر يذهن يريدرگ و تيرضا بر يبند
 و است شده انجام عمل در و يپژوهش صورت به يكم تالش
 نيا از يبرداربهره و شده پرداخته آن راتيتاث شناخت به كمتر

 ادامه در كه است بوده مغشوش غالباً و محدود اندك، موضوع
 خواهد پرداخته حوزه نيا رد شده انجام قاتيتحق نيمهمتر به
 توسط 1959 سال در سودآور منبع كي عنوانبهيبندبسته. شد

 محقق نيا اعتقاد به. گرفت قرار مطالعه مورد 2اسچاكر
 فرد به منحصر يهايژگيو و اتيخصوص به توجه بايبندبسته
 يسودآور زانيم بر يتوجه قابل راتيتأث است قادر خود

. ]25[ بگذارد يبرجا خود از مختلف يهاسازمان و هاشركت
 راتيتأث ،)2003 (3سياسپ و يوياليس قيتحق در

 به توجه با كنندگانمصرف ديخر ماتيتصم يبررويبندبسته
 در يزمان يفشارها نيهمچن و ديخر يدگيچيپ سطح ريمتغ دو

 يهاگروه كيتكن از استفاده با ييغذا محصوالت ديخر هنگام
-مصرف و دارانيخر مختلف يهاگروه شركت با و متمركز

 قرار يابيارز مورد لنديتا كشور در ييغذا محصوالت كنندگان
 4اليو و آمپرو توسط كه يامطالعه در. ]26[ شد دييتا و گرفته

 اتيخصوص از يمشتر ادراك رامونيپ) 2006(
 درك كه ديگرد مشخص شد، انجام صولمحيبندبسته
 فن رنگ، يعنييبندبسته يبصر ابعاد از كيهر از دارانيخر

 از يخاص موضع كننده مشخص ريتصو و شكل چاپ،
 ها،ياستراتژ از كيهر يسازادهيپ جهت نيبنابرا. است محصول

 مورد در ديبا ياستراتژ آن با متناسب يبصر ابعاد
 و آرز كه يگريد مطالعه در .]27[ رود بكار محصوليبندبسته

                                                            
2. Schucker 
3. Silayoi & Speece 
4 Ampuero & Natalia 
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 و محصوالتيبندبسته ابعاد اندداده انجام 2010 سال در  1زايدل
 جنس و سن يمبنا بر انيمشتر توسط آنها انتخاب يچگونگ

 يبررس مورد ،ييغذا محصوالت از طبقه سه براساس و هاآن
 مجموع در ددهيم نشان مطالعه نيا جينتا. است گرفته قرار

 انتخاب و يبندبسته ابعاد انيم ييباال ارتباط و يهمبستگ
 و هاپژوهش مؤسسه. ]28[ گردديم مشاهده ييغذا محصوالت
 اقدام جامع پژوهش كي در 1377 سال در يبازرگان مطالعات

 در. است نموده يصادرات يكاالهايبندبسته تيفيك يبررس به
 يصادرات محصوالت ييشناسا به مرحلهسه يط طرح نيا

 قيتحق نيا از آمده دست به جينتا براساس. است شده پرداخته
 از درصد 80 د،يرس انجام به نمونه كارگاه 100 در كه

 طرح، مناسب و خوب بيترك از يرانيا يصادرات يهايبندبسته
 اثرگذار انيمشتر جذب در كه يعوامل عنوانبه كيگراف و رنگ

 پژوهش روند يكل طور به. ]29[ دبودن نكرده استفاده باشديم

 يها مشخصه :از عبارتند يبندبسته حوزه در شده انجام يها
 ؛1961 زن،يف ؛1995 اسچاكر، (يبندبسته يطراح نقش و يكل

 عنوان به يبندبسته ؛)رهيغ و 1971 اسچوارتز، ؛1971 ن،يچسك

 يبندبسته ؛)رهيغ و 1967 گاردنر، ؛1965 نكلن،يل (يارتباط ابزار
 ؛،1958 بروان، (محصول يابيارز در رگذاريتأث ريمتغ عنوان به

 ادراك يرو بر يبندبسته ريتأث ؛)رهيغ و 1987 ل،يدان مك

 پور، يحمداو و آزاد (محصول تيفيك از كنندگانمصرف
- بسته ياخالق موضوعات ؛)رهيغ و 1985 نلسون، و بونر ؛2012

 بر يبندبسته اندازه اثر ؛)رهيغ و 2000 ،يوكور بون (يبند

 نك،يوانس ؛2015 همكاران، و سولومون (كنندگانمصرف كاربرد
 همكاران، و يرياست (يبندبسته يبصر آثار و )رهيغ و 1996
 ؛2000 همكاران، و گاربر ؛1999 وارلوپ، و ترزيپ ؛2010

). رهيغ و 2005 همكاران، و راند ؛2001 همكاران، و آندروود
 محصوالت تيفيك ريتاث) 2012 (مكارانه و 2يكلوشان نيهمچن

 جينتا. دادند قرار يبررس مورد انيمشتر يذهن يريدرگ بر را
 عوامل از يكي عنوان به يبندبسته ابعاد كه داد نشان آنها قيتحق

 تحت را انيمشتر يذهن يريدرگ محصول، تيفيك دهنده شكل
 ارانهمك و 3هس گريد يقيتحق در. ]30[ دهد يم قرار ريتأث
 تيرضا بر را محصوالت يبندبسته تيفيك ريتأث) 2007(

 جهينت نيا به خود قيتحق در آنها. دنديسنج كنندگانمصرف
 يمعن انيمشتر يتمنديرضا بر يبندبسته ابعاد ريتأث كه دنديرس

                                                            
1. Ares & Deliza 
2. Kloushani 
3. Hess 

- بسته تيفيك از يتابع انيمشتر يتمنديرضا زانيم و است دار

 پژوهش كه دهد مي نشان پژوهش پيشينه .]31[ است يبند

 يريدرگ بر يبندبسته ابعاد تأثير زمينه در معدودي تجربي هاي
 در نيز و است شده انجام آنان تيرضا و دارانيخر يذهن

 انيمشتر نگرش يانجيم نقش شده، انجام معدود هاي پژوهش
 يمبان و نهيشيپ يمبنا بر مجموع در .است نشده گرفته نظر در
 به توانيم را حاضر قيتحق اتيفرض شده، مطرح ينظر

  :داشت نييتب ريز صورت
   :ياصل هيفرض
 به نسبت مشتريان نگرش بندي، بسته ابعاد :اول ياصل هيفرض

  .دهد مي قرار تأثير تحت را بندي بسته
 بندي، بسته به نسبت مشتريان نگرش :دوم ياصل هيفرض
  .دهد يم قرار ريتأث تحت را انيمشتر تيرضا
 بندي، بسته به نسبت يانمشتر نگرش :سوم ياصل هيفرض
 .دهد يم قرار تأثير تحت را آنان ديخر يذهن يريدرگ

  :يفرع اتيفرض
 به نسبت مشتريان نگرش بندي، بسته رنگ :اول يفرع هيفرض

  .دهد مي قرار تأثير تحت را بندي بسته
 نسبت مشتريان نگرش بندي، بسته جذابيت :دوم يفرع هيفرض

 .دهد يم قرار تأثير تحت را بندي بسته به

 به نسبت مشتريان نگرش بندي، بسته شكل :سوم يفرع هيفرض

  .دهد مي قرار تأثير تحت را بندي بسته
 نگرش بسته، يرو بر اطالعات درج :چهارم يفرع هيفرض

  .دهد مي قرار تأثير تحت را بندي بسته به نسبت مشتريان
 نسبت مشتريان نگرش بندي، بسته اندازه :پنجم يفرع هيفرض

  .دهد مي قرار تأثير تحت را بندي بسته به
 نسبت مشتريان نگرش بندي، بسته جنس :ششم يفرع هيفرض

  .دهد مي قرار تأثير تحت را بندي بسته به
 به نسبت مشتريان نگرش ،يبهداشت مسائل :هفتم يفرع هيفرض

  .دهد مي قرار تأثير تحت را بندي بسته
 يبندبسته ابعاد تأثير پژوهش اين در شده ارائه مفهومي مدل در
 گرفتن نظر در با  انيمشتر تيرضا و ديخر يذهن يريدرگ بر

 1 شماره شكل .است شده گرفته نظر در نگرش يانجيم نقش
  .دهد مي نشان را پژوهش مفهومي مدل نماي
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  قيتحق يمفهوم مدل 1 شكل

  يروش شناس -2
 نظر از و يكاربرد قيتحق كي هدف، ثيح از حاضر قيتحق
 شاخه از و يفيتوص قاتيتحق نوع از ها داده يرگردآو نحوه

 نيب ارتباط ثيح از و ديآ يم شمار به يدانيم مطالعات
 به زين قيتحق انجام روش. است يعلّ نوع از پژوهش يرهايمتغ

 شامل حاضر قيتحق يآمار جامعه. است بوده يشيمايپ صورت
 تعداد كه است تهران شهر در يشادل محصوالت انيمشتر هيكل

 فرمول از استفاده با يآمار نمونه عنوان به آنها از نفر 386
 اديز تهران مناطق حجم كه ييآنجا از. ديگرد محاسبه كوكران
 و ياخوشه يريگنمونه يها روش از يبيترك از است

 مناطق نيب از كه صورت نيبد. است شده استفاده دردسترس
 منطقه پنج ،ييايجغراف يپراكندگ به توجه با تهران شهر گانه22

 و) نفر 76 (ده ،)نفر 64 (شش ،)نفر 80 (سه ،)نفر 87 (كي(
 انتخاب ساده، يتصادف يريگ نمونه روش به) نفر 79 (هجده
 بزرگ فروشگاه چند شده انتخاب مناطق نيا در سپس. شد

 به ها فروشگاه نيا از كي هر در تينها در و ديگرد انتخاب
 از ظرن مورد نمونه حجم تعداد به و دردسترس صورت
 پرسش اند، كرده استفاده يشادل محصوالت از كه انيمشتر

 نمونه يپراكندگ و بودن يتصادف تيخاص كه نيا يبرا. ديگرد
 مختلف يهازمان در قيتحق يهاداده يآورجمع گردد، شتريب

 با قيتحق نيا يبرا ازين مورد نمونه حجم. است گرفته صورت
 ريز صورت به كوكران نمونه حجم محاسبه رابطه به توجه
  . است آمده بدست

  

 
 

 رابطه اين در
2

Z ازاي به استاندارد نرمال  منحني زير سطح 
p،. است 1 داريمعني سطح q انحراف از برآوردي يزن 
 مقدار. باشديم 0,25 آن مقدار نيشتريب كه است جامعه معيار
 منظور 05/0 تحقيق اين در كه است برآورد خطاي سطح نيز 

 توجه با و% 95 دارمعني سطح در و اساس اين بر. است شده
1.960.025 به Z تعيين نفر 386 بررسي مورد نمونه تعداد 

 شامل (يسؤال 36 يا پرسشنامه ها، داده يگردآور يبرا. ديگرد
 كرتيل فيط كي در دهندگان پاسخ و شد استفاده) ريمتغ ده
 را ها هيگو ،)موافق كامالً 5 تا مخالف كامالً 1 از (يانهيگز پنج

H3

H1-1 

H1-2 

H1-3 

H1-4 

H1-5 

H1-6

H1-7

H2

 انيمشتر نگرش
 بسته به نسبت

يبند

 تيرضا
 انيمشتر

 يذهن يريدرگ
 يمشتر ديخر

H1 يبندبسته ابعاد 

 رنگ

 تيجذاب

 شكل

 محصول اطالعات درج

 اندازه

 جنس

 يهداشتب مسائل
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 از يبندبسته ابعاد ريمتغ يريگ اندازه جهت. كردند يابيارز
 جهت بعد، هر يبرا سؤال سه كيتفك به و سؤال كي و ستيب

 ،يبندبسته به نسبت انيمشتر نگرش يرهايمتغ يريگ اندازه
 سؤال پانزده از مجموعاً زين آنان ديخر يذهن يريدرگ و تيرضا

 يس از حاضر قيتحق پرسشنامه مجموع در نيبنابرا. شد استفاده
 سپس و يصور ييروا روش. است شده ليتشك سؤال وشش

 انسيوار نيانگيم شاخص نييتع روش به يصيتشخ ييروا
 كار به پرسشنامه ييروا نييتع يبرا) AVE (شده استخراج

 از يدرصد چه كه دهد يم نشان بيضر نيا. است شده برده
 آن) نشانگر (يرهايمتغ ريتأث تحت مطالعه مورد سازه انسيوار
 نيا بودن مناسب يبرا را باال به 5/0 مقدار محققان،. است بوده

   دنيرس  يبرا . اند كرده نييتع  شاخص
  

 سازه هر در 5/0 از كمتر يعامل بار با ها سوال سطح، نيا به
 تعداد. برسد 5/0 يباال به شاخص نيا مقدار تا شود يم حذف

 يبرا مطالعه مورد نمونه از خارج محققان از زين پرسشنامه 30
 بخش يبرا كرونباخ يآلفا بيضر و شده ليتكم ييايپا نييتع
 جدول ريمقاد به توجه با). 1 جدول (شد محاسبه مذكور يها
 اطالعات يآور جمع يبرا يقبول قابل تيقابل قيتحق ابزار ،1

 نكهيا جمله از كرونباخ يآلفا روش راداتيا به توجه با. دارد
 شود، يم قائل يانكسي ارزش سازه كي يها سوال يتمام يبرا
 آن بيضرا و شده استفاده مركب ييايپا روش از قيتحق نيا در
 ييايپا مقدار كه ييها سازه. است شده داده شينما 1 جدول در

 هر و دارند يقبول قابل ييايپا باشند، 6/0 از باالتر آنها مركب
 . است شتريب آن ييايپا باشد، كترينزد 1 به مقدار نيا چه

 

  قي پرسشنامه تحقيياي و پايي روايابيارز 1جدول 

 رهايمتغ
انس ين واريانگيب ميضر

 )AVE(استخراج شده 

 )CR( مركب ييايب پايضر

Pc> 0/6 
  كرونباخيب آلفايضر

 75/0 793/0 50/0 يبندبسته رنگ

 73/0 816/0 67/0 يبندبسته تيجذاب

 70/0 791/0 51/0 يبندبسته شكل

 74/0 811/0 51/0 محصول يبندبسته يرو بر اطالعات درج

 79/0 832/0 58/0 يبندبسته اندازه

 83/0 846/0 57/0 يبندبسته جنس

 89/0 801/0 64/0 يبهداشت مسائل

 84/0 825/0 64/0 يبندبسته به نسبت انيمشتر نگرش

 76/0 832/0 60/0 يبندبسته از انيمشتر تيرضا

 78/0 778/0 61/0 ديخر يذهن يريدرگ

  
 آزمون از قيتحق اتيفرض آزمون و هاداده ليتحل و هيتجز يبرا

. است شده استفاده SEM(1 (يساختار معادالت يساز مدل
 يقو اريبس يريمتغ چند ليتحل كي يساختار معادالت روش

 كمك محقق به كه است رهيمتغ چند ونيرگرس خانواده از
 همزمان طور به را ونيرگرس معادالت از يامجموعه كنديم

 ارائه مدل برازش سنجش جهت. ]32[ دهد قرار آزمون مورد
  .شد استفاده CFA(2 (يدييتأ يعامل ليتحل از زين شده

                                                            
1. Structural Equation Modeling 
2. Confirmatory Factor Analysis 

  ج ي  نتا-3
  قيتحق يفي توصيهاافتهي
 مورد پژوهش در كه ياجامعه تيماه بهتر شناخت منظور به

 يآمار يهاداده ليتحل و هيتجز از قبل است، گرفته قرار مطالعه
 فيتوص يشناختتيجمع يهاداده و اطالعات نيا است الزم
 به الت،يتحص سن، ت،يجنس ريمتغ سه حاضر، قيتحق در. شوند
 كه شدند گرفته رنظ در يشناخت تيجمع يرهايمتغ عنوان
 يمبنا بر يشناخت تيجمع يرهايمتغ نيا از كي هر يبندطبقه
  . است شده مشخص 2 جدول در دهنده پاسخ 386
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  يت شناختي جمعيهاافتهي 2جدول 
  و درصديفراوان تيكم يشناختتير جمعيمتغ

) درصد49 ( 189 مرد  تيجنس 

) درصد51 (197 زن  

) درصد13/61 (236  سال30كمتر از   

) درصد38/25 (98  سال50 تا 31  

 سن

) درصد49/13 (52  سال50شتر از يب  

) درصد05/23 (89 ن ترييپلم و پايد  

) درصد50/57 (222 سانسيپلم و ليفوق د  

  
  
)درصد45/19 (75 سانس و باالتريفوق ل التيسطح تحص  

  
 ق يات تحقيفرضآزمون 

 نشان) 3 (جدول در قيتحق يرهايمتغ انيم يهمبستگ بيضرا
 يتمام رابطه شود،يم مشاهده كه همانطور. است شده داده
 دارمعنا درصد 99 نانياطم سطح در قيتحق اتيفرض يرهايمتغ

 اتيفرض يرهايمتغ نيب رابطه بودن دارمعنا به توجه با. است
 يسازمدل يمبنا بر قيتحق تايفرض آزمون به توانيم قيتحق

  .پرداخت يساختار معادالت

  
  رهايان متغي ميب همبستگيضر 3جدول 

 )10( )9( )8( )7( )6( )5( )4( )3( )2( )1( رهايمتغ

          00/1** رنگ) 1(

         00/1** 65/0** تيجذاب) 2(

        00/1** 63/0** 62/0** شكل) 3(

 اطالعات درج) 4(
 محصول

**56/0 **69/0 **52/0 **00/1 
   

 
  

      00/1** 56/0** 63/0** 57/0** 54/0** يبندبسته اندازه) 5(

     00/1** 43/0** 52/0** 59/0** 55/0** 63/0** يبندبسته جنس) 6(

    00/1** 62/0** 63/0** 60/0** 72/0** 66/0** 71/0** انيمشتر نگرش) 7(

   00/1** 57/0** 52/0** 64/0** 71/0** 55/0** 61/0* 52/0** يبهداشت مسائل) 8(

  00/1** 56/0** 71/0** 64/0** 57/0** 63/0** 52/0** 67/0** 54/0** انيمشتر تيرضا) 9(

 00/1** 74/0** 66/0** 73/0** 52/0** 63/0** 61/0** 60/0** 55/0** 67/0** ديخر يذهن يريدرگ) 10(
  .باشنديم درصد 95 نانياطم سطح در يمعنادار *. درصد99 نانياطم سطح در يمعنادار **
  
 معادالت يسازمدل يمبنا بر قيتحق اتيفرض آزمون جينتا

 جدول نيا در. است شده داده نشان) 4 (جدول در يساختار
 رد يفرع هيفرض هفت و ياصل اتيفرض t آماره به توجه با

-يم نيبنابرا. اندگرفته قرار دييتأ مورد درصد 99 نانياطم سطح
 يبندبسته به نسبت انيمشتر نگرش كه ديرس جهينت نيا به توان
 انيمشتر ديخر يذهن يريدرگ و تيرضا بر يمثبت داريمعن ريتأث

- يم نيهمچن. دارد تهران شهر در يشادل يدنينوش محصوالت
 ت،يجذاب رنگ، شامل يبندبسته ابعاد كه گرفت جهينت توان

 نگرش ،يبندبسته جنس اندازه، محصول، اطالعات درج شكل،
 نگرش بر يداريمعن مثبت ريتأث يبهداشت مسائل و انيمشتر
 مثبت ريمقاد به توجه با. دارند يبندبسته به نسبت انيمشتر
 نگرش ريتأث كه ديرس جهينت نيا به توانيم زين ريمس بيضرا
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 ديخر يذهن يريدرگ و تيرضا بر يبندبسته به نسبت انيمشتر
 نمونه عنوان به. هستند ميمستق و مثبت ،يخط نوع از انيمشتر
 كه دهديم نشان قيتحق اول هيفرض يبرا 56/0 ريمس بيضر
 نگرش ابد،ي بهبود واحد كي زانيم به يبندبسته ابعاد اگر

 زانيم به درصد 99 احتمال به زين يبندبسته به نسبت انيمشتر
 ريمس بيضر ريمقاد. بالعكس و ابدييم شيافزا واحد 56/0

 به توانيم هم را يفرع اتيفرض يعني اتيفرض ريسا مثبت
 يرهايمتغ نييتع بيضرا ريمقاد. كرد ريتفس صورت نيهم

 بيضر مقدار. است شده خالصه ريز جدول در زين وابسته

 سبتن انيمشتر نگرش بر يبندبسته ابعاد ريتأث به مربوط نييتع
 كه دهديم نشان مقدار نيا. است 54/0 با برابر يبندبسته به

 وابسته ريمتغ راتييتغ از درصد 54 اند توانسته يبندبسته ابعاد
. كند نييتب اي ينيبشيپ را يبندبسته به نسبت انيمشتر نگرش

 و دهديم نشان را يريگاندازه يخطا زين يمابق درصد 46
 به نسبت انيمشتر نگرش بر رگذاراث يرهايمتغ ريسا به مربوط
. است نشده پرداخته هاآن به قيتحق نيا در كه است يبندبسته
 به توانيم زين را اتيفرض ريسا به مربوط نييتع بيضر مقدار
  . نمود ليتحل و نييتب صورت نيهم

  
  ي و فرعيات اصليج آزمون فرضي نتا4جدول 

 قيتحق اتيفرض

 بيضر
  ريمس
)â( آماره t نييتع بيضر R2 

 

 جهينت
 هيفرض

 دييتأ 73/13** 56/0 يبندبسته به نسبت انيمشتر نگرش بر يبندبسته ابعاد ريتأث) 1
 دييتأ 11/8** 03/0 يبندبسته به نسبت انيمشتر نگرش بر يبندبسته رنگ ريتأث) 1-1
 دييتأ 61/3** 23/0 يبندبسته به نسبت انيمشتر نگرش بر يبندبسته تيابجذ ريتأث) 1-2
 دييتأ 11/2* 15/0 يبندبسته به نسبت انيمشتر نگرش بر شكل ريتأث) 1-3
 به نسبت انيمشتر نگرش بر يبندبسته يرو بر محصول اطالعات درج ريمتغ ريتأث) 1-4

 دييتأ 99/5** 05/0 يبندبسته
 دييتأ 84/6** 15/0 يبندبسته به نسبت انيمشتر نگرش بر يبندبسته دازهان ريتأث) 1-5
 دييتأ 39/2* 15/0 يبندبسته به نسبت انيمشتر نگرش بر يبندبسته جنس ريتأث) 1-6
 35/8** 20/0 يبندبسته به نسبت انيمشتر نگرش بر يبهداشت مسائل ريتأث) 1-7

   
54/0 

 دييتأ
 دييتأ 50/0 14/38** 81/0 آنان تيرضا بر يبندبسته به نسبت انيمشتر نگرش ريتأث) 2
 دييتأ 20/0 16/28** 75/0 آنان ديخر يذهن يريدرگ بر يبندبسته به نسبت انيمشتر نگرش ريتأث) 3
  .باشنديم درصد 95 نانياطم سطح در يمعنادار *. درصد99 نانياطم سطح در يمعنادار **
  

  ش مدلآزمون براز
 ليتحل كمك به قيتحق در شده ارائه مدل يبرازندگ نييتع يبرا
 گرفته نظر در يمختلف 1»يبرازندگ يهاشاخص «يدييتأ يعامل
 هر كلي، طور به. اندشده داده نشان 5 جدول در كه است شده

 دليل تنهايي به مدل براي آمده بدست يهاشاخص از كي
  هاشاخص اين بلكه نيستند، آن برازندگي عدم يا مدل برازندگي

                                                            
1. Goodness of Fit 

  
  . كرد تفسير هم با و يكديگر كنار در بايد را

 باشديم هاشاخص اين نيترمهم بيانگر ريز جدول يهاشاخص
 وضعيت از برازش و تبيين جهت در الگو كه دهديم نشان و

 تناسب از يحاك هاشاخص نيا يتمام است، برخوردار مناسبي
  . باشديم شده مشاهده يهاداده با مدل
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  مدل برازش يهاشاخص 5 جدول
 مجاز حد شاخص مقدار شاخص نام

 3 از كمتر 37/1 )آزادي يدرجه بر دو كاي(

GFI )9/0 از باالتر 91/0 )برازش نيكويي 

RMSEA )09/0 از كمتر 00/0 )برآورد خطاي مربعات ميانگين ريشه 

CFI) 9/0 از باالتر 92/0 )يافته تعديل برازندگي 

AGFI )8/0 از باالتر 92/0 )شده تعديل برازش نيكويي 

NFI )9/0 از باالتر 90/0 )شده نرم برازندگي 

NNFI )9/0 از باالتر 91/0 )نشده نرم برازندگي 

 
  

  شنهادهايپ و يريگ جهينت بحث، -4
 و بررسي به پژوهش نتايج و ها يافته به توجه با قسمت اين در

 بر تينها در و نگرش بر يبندبسته ابعاد ريتأث با رابطه در بحث
. شود مي پرداخته آنان تيرضا و انيمشتر ديخر يذهن يريدرگ

 تيتقو جهت ييراهكارها ق،يتحق جينتا به توجه با همچنين
 طور به و يبندبسته به بتنس انيمشتر نگرش بهتر هرچه
  . گردديم ارائه يشادل يدنينوش محصوالت يبندبسته خاص

 رنگ، شكل، شامل يبندبسته ابعاد داد نشان پژوهش جينتا
 و جنس اندازه، بسته، يرو بر محصول اطالعات درج ت،يجذاب

 موثر يبندبسته به نسبت انيمشتر نگرش بر يبهداشت مسائل
 زايدل و آرز قيتحق جينتا با حاضر قيتحق جينتا. باشد يم
 رنگ، اندازه، رينظ يبندبسته ابعاد خود قيتحق در كه) 2010(

 ،يبندبسته جنس محصول، اطالعات درج ت،يجذاب شكل،
 يهمخوان كامالً دادند، قرار يبررس مورد را بهداشت و سالمت

 از حاصل جينتا با حاضر قيتحق جينتا نيهمچن .]28[ دارد
 يرياست. دارد مطابقت كامالً) 2010 (همكاران و يرياست قيتحق
 يبصر نوع دو به را يبندبسته ابعاد خود قيتحق در همكاران و
-مصرف رفتار بر را ابعاد نيا ريتأث و نمودند ميتقس ياطالعات و

 يبندبسته ابعاد كه دنديرس جهينت نيا به و دنديسنج كنندگان
 رفتار بر صولمح اطالعات درج و شكل رنگ، اندازه، شامل

 با .]29[ است مؤثر ديخر از بعد و نيح قبل، كنندگانمصرف
 نگرش بر يبندبسته ابعاد يتمام  ريتاث و قيتحق جينتا به توجه
 يدنينوش محصوالت دكنندگانيتول و  بازاريابان به انيمشتر

 كي صورت به همواره يبندبسته  ابعاد به كه شود يم شنهاديپ
 ابعاد نيا از كي چيه به نسبت و بنگرند منسجم ينگاه با و كل

 نيب شتريب يهمكار جهت يمشترك جلسات و نورزند غفلت

 و ارتقاء نهيزم در يبندبسته نيمهندس و يابيبازار متخصصان
 توجه با گردد يم شنهاديپ. ندينما برگزار يبندبسته ابعاد بهبود

 يحت انيمشتر نگرش بر تيجذاب ريمتغ بودن گذار ريتاث به
 صنعت نيا در ايدن روز يها يتكنولوژ از استفاده با مكاناال

 با. شود برداشته يموثر يها گام ابعاد نيا تيتقو به نسبت
 نگرش بر يبندبسته تيجذاب مولفه بودن رگذاريتاث به توجه
 تا شود يم شنهاديپ شركت نيا به ،يدنينوش صنعت در انيمشتر

 طرح از تفادهاس و يخارج موفق يها شركت از يريالگوگ با
 در مناسب رنگ انتخاب و يطراح در بايز يكيگراف يها

 با نيهمچن. دينما تالش شيپ از شيب يبندبسته نمودن جذاب
 انيمشتر نگرش بر يبندبسته شكل ريتاث هيفرض دييتا به توجه
 يها يژگيو بر يدنينوش صنعت دكنندگانيتول رود يم انتظار
 اندازه، ،)رهيغ و شچهارگو ،يا رهيدا (شكل رينظ يظاهر
 و ندينما تمركز يبندبسته رهيغ و ارتفاع عرض، وزن، ،يدگيكش

 نكته. بخشند ارتقاء را يژگيو نيا انيمشتر يازهاين با متناسب
 موضوع باشد يم ريچشمگ اريبس انيمشتر ديد از كه يگريد

 در فعال يابيبازار رانيمد به رو نيا از است، يبندبسته رنگ
 عامل نيا به نسبت گردد يم هيتوص يندينوش يها شركت
 عامه پسند مورد و جذاب يها رنگ انتخاب در و نكرده غفلت
 يها يبررس تينها محصوالتشان يها يبندبسته يبرا انيمشتر
 چهارم يفرع هيفرض دييتا به توجه با. دهند انجام را الزم

 توجه يرسان اطالع مولفه به دكنندگانيتول كه شود يم شنهاديپ
 يرو بر يركاربرديغ اطالعات درج از و باشند داشته يخاص
 قيتحق در نيهمچن. ورزند اجتناب محصوالت يبندبسته

 نگرش بر يبندبسته ابعاد كه شد حاصل جهينت نيا حاضر
 و است مؤثر آنان ديخر يذهن يريدرگ و تيرضا ان،يمشتر

 ياديز حد تا ديبخش بهبود را يبندبسته ابعاد بتوان كه چنانچه
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 يبندبسته و محصوالت به نسبت را انيمشتر نگرش توان يم
 پور يحمداو و آزاد قيتحق جينتا با امر نيا. ديبخش بهبود

 كرده يبررس زعفران صادرات بر را يبندبسته ابعاد كه)  2012(
 ،يطراح رينظ يابعاد آنها .]34[ دارد مطابقت و يهمخوان اند،
 كه دانستند مؤثر رانزعف صادرات بر را يبندبسته جنس و رنگ
 اندازه، رينظ يگريد ابعاد با همراه ابعاد نيا زين حاضر قيتحق در

 انيمشتر نگرش بر يبهداشت مسائل و يكاربر و شكل ت،يجذاب
 قيتحق نيا جينتا نيهمچن. شد شناخته مؤثر يبندبسته به نسبت

 تيفيك كه) 2013 (همكاران و يكلوشان قيتحق جينتا با
 قرار يبررس مورد يذهن يريدرگ بر را خدمات و محصوالت

 نشان زين قيتحق نيا جينتا .]30[ دارد يهمخوان كامالً بود، داده
 دهنده شكل عوامل از يكي عنوان به يبندبسته ابعاد كه داد
 ،يبندبسته به نسبت انيمشتر نگرش قيطر از محصول تيفيك

 جينتا. دهد يم قرار ريتأث تحت را انيمشتر يذهن يريدرگ
 ريتأث كه) 2007 (همكاران و هس قيتحق جينتا با حاضر قيحقت
 كنندگانمصرف تيرضا بر را محصوالت يبندبسته تيفيك

 خود قيتحق در آنها .]31[ دارد يهمخوان كامالً زين اند دهيسنج
 يتمنديرضا بر يبندبسته ابعاد ريتأث كه دنديرس جهينت نيا به

 در آنها قاتيتحق جيانت با همراستا و است دار يمعن انيمشتر
 از انيمشتر تيرضا بر يبندبسته ابعاد ريتأث زين حاضر قيتحق
 بر. ديرس دييتأ به يبندبسته به نسبت انيمشتر نگرش قيطر
 به نسبت گاه چيه دكنندگانيتول گردد يم شنهاديپ اساس نيا

 يب انيمشتر تيرضا كسب جهت در يبندبسته ليبد يب نقش
 را انيمشتر نظر ،يا دوره يها ينجنظرس با و نبوده تفاوت
 مدنظر اصالحات و شوند ايجو آن ابعاد و يبندبسته نسبت
  .ندينما اعمال را انيمشتر
 ديبا شنهادهايپ و جينتا كه است يضرور نكته نيا انيب انيپا در

 آنچه بر عالوه. شوند مالحظه پژوهش يهاتيمحدود با همراه
 بر است ممكن زين يگريد عوامل شده انيب پژوهش نيا در

 نيا در كه باشد اثرگذار يبندبسته به نسبت انيمشتر نگرش
 استفاده يبرا زين يموارد در. است نشده پرداخته آن به قيتحق
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In order to optimize the utilization of the advantages of packaging in the food industry, it is necessary 
to identify the most effective components and criteria in the packaging of food products field and to 
prioritize these products based on the opinions of consumers, so that the results can be considered in 
the planning and marketing activities of organizations. Regarding such importance, the aim is that this 
research evaluates the impact of those identified attitudes which shape an attitude on Packaging on 
customer Satisfaction and Involvement. Based on data collection, the present study is considered as 
descriptive. Before collecting the data through questionnaire, and so as to check the validity and 
reliability of the study, a pre-test was taken. Moreover, to assess the validity of the study, the 
diagnostic validity (DV) using an average variance extracted (AVE) was first calculated and the 
composite reliability (CR) was then applied to determine the reliability. Therefore, first the 
researchers reviewed the research literature, then, statistical sample of the population who were the 
customers of Shadlee in Tehran, were selected and the research hypotheses were tested using 
structural equations and regressions. Research findings show the significant impact of such 
Dimensions as “color”, “Attraction”, “Shape”, “Information on the Package”, “Size”, “Type of 
material” and  “Health issues”, on “attitude toward Packaging” and the significant impact of “attitude 
toward Packaging” on “Customer Satisfaction” and “Involvement”.  
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