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 هاي كليدي واژه
 العات محصول،اطّ ،يبندبسته يطراح ،يبنداندازه بسته

 کنندهمصرف ديقصد خر ،يبندبسته يفنّاور
 

  مقدمه -1
 ةدر جهنا  بنر   ن يآورو توسعه فن ّ شرفتيامروزه پ

منرد   يزنندگ وهيگناار بنوده و  نريثأت يانسان ي اتيفعال

 متفاوت  ده است. ارينسبت به گا ته بس

                                                 
 .هشتيب هيد  دانشگاهحسابداري و مديريت عل ي عضو  يئت  -1

 ( mohkhodabakhsh@yahoo.comمسئول: سندهينو*)

د دانشگاه  نهي سسه تحقيقات علو  زيستيمؤ يئت عل ي عضو  -2

 (.sadeghi_ahmad@yahoo.comبهشتي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
و  ييمواد غاا هيدر ته راتيي ا منجر به تغشرفتيپ  يا

د موا يفنّاورمثبت آ  در  جهيو نت دهيمصرف گرد ي اعادت

 دهيگرد يبندبسته ي اروشو  يفرآور جاديسبب ا ،ييغاا

از عرضه  نا يجهت ک ک به حصول اط  وهي   ياست که ا

، مورد و مصرف آ  يسازآماده  ي  چنو  ييمواد غاا

 .] 1[د ريگياستفاده قرار م

بندي سنجيده با بسته ، امروزهارزش بسياري از کاال ا

ت که  اي متفاوت، گوياي اي  امر اس ود، زيرا بررسيمي

ثيرگاار بر أ اي اصلي و تبندي زيبا يكي از عاملبسته

           حصوالتکنندگا  به  نگا  خريد متص يم مصرف

 يتلق يک عنصر خارجيگر يد يبندبسته .] 2[با دمي

د و از يآيماز محصول به حساب  ي ود بلكه جزئين 

 
 تيو رضا ديقصد خر بر يبندبسته ياندازه و طراح ريثأت يبررس

  يمشتر
 2، اح د صادقي*1مح د خدابخشي

 1396 ماهتير تاريخ دريافت مقاله:

 1396ماه  مهر تاريخ پايرش مقاله:

 
 دهچكي

 يبنداست كه بسته نيمحصول در فروش، مستلزم ا هر تيبا انواع مختلف كاال، موفق يامروز يرقابت يايدن در

ه به را فراهم سازد. با توجّ ينظر مشترجلب نهيكند و زم جاديا دارانيا با خرر يثرؤظاهر محصول بتواند ارتباط م و

 يو طراح يبنداندازه بسته ريثأت يبررس ،ن مطالعهيكننده، هدف امصرف ديدر رفتار خر يبندبسته تينقش و اهم

از نوع محصوالت بود. روش پژوهش حاضر يک پژوهش توصيفي  انيمشتر تيو رضا ديبر قصد خر يبندبسته

و  يه به جدول كرج، كه با توجّاست ةكارخانيک از مسئوالن نفر  490 ،قيتحق نيا يجامعه آمار بود،پيمايشي 

نامه محقق ها پرسشداده يآورشدند، ابزار جمع انتخابدر دسترس روش نفر به عنوان حجم نمونه با  219مورگان 

 يكرونباخ محاسبه شد كه مقدار آلفا يآن با استفاده از آلفا ييايو پا يآن با استفاده از اعتبار صور ييكه روا بود

 جينتاانجام شد.  spss21ها با استفاده از نرم افزار داده ليو تحل هيتجز و بود 795/0 برابر آن به دست آمده لك

با  ولمحص يبندبسته يفنّاورالعات محصول و محصول، اطّ ةمحصول، انداز يبندبسته يطراح نينشان داد ب قيتحق

     يطراح يرهاينشان داد متغ ونيرگرس ليتحل جيوجود دارد، نتا يمعنادار يكننده همبستگمصرف ديقصد خر

قصد  انسيدرصد وار 75 يبندبسته يفنّاوربسته،  يالعات محصول بر رومحصول، اطّ ةمحصول، انداز يبندبسته

  .كننديم نييكننده تبمصرف ديخر
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کنندگا  به  نگا  گاار بر ذ   مصرفريث  عوامل تأيترمهم 

با د که با  ياد به گونهيد محصوالت است و بايخر

ر محصوالت يا  سايا  ارتباط برقرار کند و در ميمشتر

ه جلب توجّ يد و حتّياي ا به چشم بدر فرو گاهود موج

         غات از جانب محصول سخ يکه تبل يد. در حالين ا

است که محصول را به سخ  گفت   يبند  بستهيد، ايگويم

جسم،  ،به محصول يبنددارد؛ بستهيموا خود  يو معرف

 .] 4[بخشديم يروح و علت وجود

در نظر گرفت   با يمشتر تيرضا  يو تأم يبررس

 ديو تول يدر طراح ا ي ا و الزامات مشترواستهخ

 يوفادار شيتواند منجر به افزايمت محصوالت در بلندمدّ

 يو رقابت يمتالطم اقتصاد طيکه در  را يگردد، عنصر

ود ري ا به   ار م نجات سازما هيو ما ياتيح ديامروز کل

 يآورسهم و سود شيتواند در افزايمکه به نوبه خود 

دا ته با د. پژو ش حاضر به  ييبسزا ي ا نقشسازما 

         زا يدر م يبندبسته ينقش اندازه و طراح يبررس

 پردازد.يم ا يمشتر يمندتيرضا
 

  قيتحق يهاهيو فرض ينظر يمبان -2
 نظر قرار داد  الزاماتبدو  مد  اي اقتصاديبنگاه

ا عناصر مي  و   ا نگ ن ود  آ  بره تأمديريت زنجي

 زيعبندي، توآميخته بازاريابي، اعم از محصول، قي ت، بسته

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

 تواند سبب زيا   ود.آثار منفي آ  مي

روري ضجزء الز  و  ،بنديبستهدر   ي  راستا فعاليت 

 (ترمدر )ترزندگي مدر  است.  رچه يک کشور صنعتي

   ا  نسبت ا  يت گستردگي کاال ايي که داراي با د، به

د تولي ريزي وبرنامه مروزهااست.  بندي  ستند نيز بيشتربسته

 به يک صنعت،  نر، فعاليت اقتصادي بزرگ خود  ابسته

از  يبندبسته يطراحو اساسًا   ده است تبديل

از  يكيساده فراتر رفته است و اکنو   ييع لكردگرا

 بش ار نر طراحا   ي ان ونه  يترابو جاّ  يتردهيچيپ

 .رودمي

ملزومات چرخه  دي ده با يبسته خوب طراح کي

که  ياز زمان يچرخه زندگ  يا اش را دنبال کند.يزندگ

رود )خواه با دست يمحصولش به کار م يبندبسته يبرا

تا سفرش به   وديکارخانه(  روع م کيدر  ايانجا   ود 

 و ابدييه محل استفاده ادامه مب او فرو گاه و با رفت 

سخت  يطيمح ستيز  يسرانجا  پس از استفاده با قوان

  ود.يروبرو م جيرا

 يمتفاوت اتياش مقتضياز مراحل زندگ کيدر  ر  بسته

 ا و ک ک به , ک ک به فروش آ اتيمحتو يدارد: نگهدار

 کننده در استفاده از محصول .مصرف

ه جلب توجّ دير زما  خرد ديبسته با کيتر از   ه, مهم

 داريه خرجلب توجّ يکند.  زارا  محصول در فرو گاه برا

ر دبسته  کي ،قاتيتحق ي اافتهيطبق  و با نديم در رقابت

  يتصاحب ا يبرا هيفرو گاه ک تر از سه ثان کيقفسه 

 دياب که بسته لزوماً  معناست ي  بديو اه فرصت دارد. توجّ

   خوا  يمشتر قيبا سال ديلكه با, بساده با د اي قابرّپر و 

 با د.

 و سهولت در ي ا تابع صرفه اقتصاديبندبسته امروزه

           , زما  و مكا  مناسب تيبا ند. قينقل موح ل

 يمروزا ي ايبنده اقتصاد بازار آزاد  ستند. بستهکنند ييتع

 ديلو تو يطراح يال لل يب يه به استاندارد ابا توجّ ديبا

 ت ا   ده در  ر واحد  تيحداقل سهم ق ديبا رايز ، وند

 ، ي, عالوه بر ارديق بگتعلّ يبند)محصول( به بسته ديتول

ساب و جزء منافع او به ح گا يرا دارياز نظر خر يبندبسته

, هبود بايز يظا ر يدارا ديبا يبند. در واقع بستهديآيم

در  دما يچ تيدرونش را حفاظت کند و قابل اتيمحتو

استاندارد را  ي اپالت يبر رو يريقرارگ حالت ع ده و

 ييستايفرو گاه ا ي اقفسه يرو تيبا د و در نها دا ته

 الز  را دا ته با د.
 

 بنديبسته -1-2
 وجود دارد که  ر ينبندي تعاريف گوناگوبراي بسته

 بندي پرداختند.بسته ةيک از ديدگاه خاصي به مقول

  ود.ا اره ميدر اينجا به چند تعريف 
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 ياامانهظرف، محفظه و س يبه معن يبندبسته -

 يمورد نظر را در ط ي  ا نگ است که نه تنها سالمت کاال

جاد يا يکند، بلكه براي  ميد تا مصرف تض يند توليفرآ

    کننده ودي  تولينه بيع و کم  زي، سريقو يارتباط

رضه ره عيزنج يق براي  طريکو د و از ايم کنندهمصرف

جاد يو فروش ا يع، انباردارينقل، توزوند ح ليدر فرآ

ف ي  تعريدر ا يبندخوا د کرد. بسته يشتريارزش افزوده ب

 خت ، با برآورده سايابياز اصول درست بازار يبا برخوردار

 ت ازيکسب مطلوب ير مشتريق و انتظارات متنوع و متغيسال

 .] 1[سازد يآنا  م ك  م يد را برايخر

م يقسرا به دو دسته ت يبندته، بس] 5[س يو اسپياليس -

 وک، رنگ،  كل و اندازه( ي)گرافيرياند: عناصر تصوکرده

 .يالعاتعناصر اطّ
 

 بندي در لحظه خريدتأثير بسته -2-2
 ا بندي محصول، درو  فرو گاه و روي قفسهبسته

نكته کند. اي   ايي قوي را براي مشتري ايجاد ميجاذبه

ري که به  ر خريدا دتر است که بدانيزماني حساس

طور متوسط با بيش از بيست  زار زند بهمي ا سرفرو گاه

قيقه زماني ک تر از سي د  ود و درمحصول مواجه مي

کند. بسياري از تص ي ات خريد خود را اتخاذ مي

کنندگا  در لحظه سر زد  به فرو گاه يا مواجهه با مصرف

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

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

ت باعث مدّکم در کوتاهتواند دستبندي مينوآوري در بسته

 .] 6[برتري برند رقبا  ود 
 

 بنديروانشناسي بسته -3-2

بندي و روانشناسي بسته ةزمين دي درتحقيقات متعدّ

        رفته است کهيانجا  پا کنندهصرفمرفتار تأثيرات آ  بر 

 ، بندي بر حس چشاييبستهر يثل؛ تأياز قب يمواردتوا  به يم

وه استفاده از يو  کننده رفتار مصرف ،ارزش محصول

بندي به بستهح است که يالز  به توض محصول ا اره ن ود.

  ياکند.  اي مختلفي با مخاطب ارتباط برقرار ميروش

مشخصات اصلي ، رنگ،  كل و اندازه ،يقاز طر  اروش

     ا و تصاوير كل،  ناسايي ا و عالئم قابلنشا  ،چاپ

 .] 7[ندبا يم

 

 بنديكاركردها و وظايف بسته -4-2
بندي در دنياي امروزي نقش متنوع و مه ي بر بسته

بندي بدي   رح ي بسته ا ا کارکردعهده دارد. وظيفه

 :] 4[دبا نمي

ي ياستي توانبندي بايبستهز كاال: . محافظت ا1

 يند توزيع دا ته با د،آمحافظت از محصول را در طول فر

کننده کاال را مستقيم از کارخانه که انگار مصرف نحويبه

 گرفته است.

. جلوگيري از فساد كاال و گسترش طول عمر مفيد: 2

 بندي بايد محتواي خود را از فساد پسرفت حفظ ن ايد،بسته

تي بسيار ي و بهدا يغاا خصوص در مواديفه بهاي  وظ

ي برا را بندي مناسب بايد بتواند کاالمصداق دارد. يک بسته

تي مشخص و مطلوب از عوامل محيطي حفظ کرده و از مدّ

  نگا  توليد تا مصرف، محصول را سالم نگه دارد.

 دهد:هاي الزم را ميدالعات و رهنموبندي اطّ. بسته3

ه ي خود بمحتوا ةالعات بسيار زيادي را درباراطّ ،بنديبسته

ي و محصول داخلي، نا  تجار :ج له د د ازخريدار مي

د نده، مصرف، اجزاي تشكيل ة رکت توليدي، وز ، طريق

 ونقل و بسياري از موارد ديگر که بانگهداري و ح ل ةطريق

العات فوق متفاوت است. به ه به نوع محصول اطّتوجّ

گفته  موشخا ةبندي فرو ندبه بسته   ي  دليل است که

 . وديم

فراد با اکثر اكننده: ي هويت خاص براي مصرف. تجل4ّ

آورند و مصرف يک محصول احساس خاصي به دست مي

ي با مصرف آ  محصول متجلّ را يا  خصيت خود

 سازند.مي

طور  ويتي بهي هويت خاصي براي محصول: . تجل5ّ

کننده در ارتباط ذ   مصرف بندي درآ كار يا نها  از بسته

کننده  ر  ود، اولي  ارتباط مصرفبا يک کاال ايجاد مي

بندي قرار  ده در بستهکااليي از طريق   ي   ويت تعريف
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تر و تر با د ارتباط نزديکگيرد،  رچه  ويت قويمي 

 پايدارتر خوا د بود.

 كند:ونقل را تسهيل ميبندي توزيع و حمل. بسته6

روند توليد، توزيع و  تر کاال در زينهتر و کمسادهونقل ح ل

بندي است. مصرف يكي از کارکرد اي اصلي بسته

ته تقسيم لحاظ اي  کاربرد به سه دس بندي را ازبسته

بندي حد واسط، کننده، بستهبندي مصرفکنند؛ بستهمي

 ونقلبندي ح لبسته

كاري ستد ب وقلّاز ت بندي باعث جلوگيري. بسته7

بندي به معناي ب در صنعت بستهتقلّ :شوددر محصول مي

ه يک بسته است. امروز جعل يا ايجاد تغييرات در محتويات

 ب وتوا  تا حد زيادي از تقلّبندي ميبا استفاده از بسته

کاري دستاري جلوگيري کرد که آ  را روش ضدکدست

 ناميم.مي

 :شودبندي باعث تسهيل در انبارداري مي. بسته8

بندي به علت دا ت  ا كال  ندسي منظم موجب بسته

راحتي  ا بهبردا ت  آ  ر انبار ا و ود تا قرار داد  دمي

 صورت گيرد و فضاي ک تري ا غال گردد.

راحتي را  بندي آسايش وبسته: يش و راحتيآسا. 9

که تغيير در سبک  آورد¬براي مشتريا  به ارمغا  مي

ي  ايي را ايجاد کرده که دارايبندزندگي، تقاضا براي بسته

 جويي در وقت با د.صرفه ةمشخص

 اي براي ايجاد ارتباط با مشتري:وسيله يبندبسته. 10

فروش  يک محصول در در دنياي رقابتي امروزي موفقيت

نظر ي ا براي جلبيكي از مؤثرتري  راهبندي آ  است، بسته

 كل و  ا، بندي به ک ک عالئم، نشانهمشتري است. بسته

 تواند باعث ارتباط با مشتري گردد.اندازه مي

 ا به صد دليل  رکت . متمايز كردن محصول:11

 احتياج دارند در محصوالت خود ت ايز ايجاد کنند:

کننده از مزاياي محصول . افزايش آگا ي مصرف1

. به وجود آورد  خريد 3،. جاب اولي  بار خريد2، مربوطه

ل مع والً بر اساس عناصر مت ايز کرد  محصو. تكراري

گيرد. توليدکنندگا  پس از بازاريابي صورت مي ةآميخت

تر براي  ا تالش براي ايجاد ت ايز فه يد  روش سادهسال

 بندي است.ايجاد ت ايز، تغيير در بسته

ي از موارد صنعت در بسيار بندي نوآور است:. بسته12

 ةنزمي بندي به ظهور تقاضاي جديد خصوصاً دربسته

را با  د د و آ  تقاضامحصوالت خوراکي پاسخ نشا  مي

 اي بندين ايد. گا ي بستهمحصولي جديد برآورده مي ةارائ

تواند باعث گسترش حجم فروش محصول متفاوت مي

 گردد.

مهم بازاريابي  از ابزار عنوان يكيبندي به. بسته13

 ي و ن ود مارکراي فروش و تجلّبندي ابزاري ببستهاست: 

               فروش ةتجاري است، زيرا محصول را به نقط

بندي محتواي محصول را نشا  داده و به بسته و رساندمي

کند بهتري  محصول را طبق سليقه کننده ک ک ميمصرف

 خود انتخاب کند.

 ةتري  وسيلبندي بزرگتوا  گفت بستهبه سه دليل مي

 ارتباطاتي است:

 خريدارا  ةي   ابري بند. دسترسي وسيع بسته1

 بندي در مواقع مهم و ضروري،  نگامي. حضور بسته2

  ود.که تص يم خريد گرفته مي

منظور کسب بندي به. خريدار در موقع بررسي بسته3

 کند.العات موردنياز، فعاالنه با آ  سروکار پيدا مياطّ

بندي يكساني براي محصوالت خود  ا از بسته رکت

ي بندي خانوادگرا بر بسته ،، به اي  تص يمکننداستفاده مي

 گويند.مي

. قابليت استفاده از تصاوير و نوشتار بر روي 14

بندي ستهاستفاده از تصاوير و ا كال بر روي ب بندي:بسته

 ا و ابزار بازاريابي مطرح عنوا  يكي از روشخود نيز به

 عنوا  يک مزيت جداگانهاست ولي به دليل ا  يت آ  را به

عنوا  بندي به. يكي از نقاط قوت اصلي بستهديريبگدر نظر 

 ةقطابزار ارتباط بازاريابي، قابليت دسترسي ذاتي آ  در ن

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

 ود زيرا پايري بيشتر ميامكا  افزايش دسترسي و فهم

 د.تر از لغات  ستنتصاوير بسيار محرک
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تري  يكي از مهممنافع خريدار و فروشنده:  . حفظ15

بندي که بسيار نامشهود است، حفظ منافع فوايد بسته

صورت   زما  است. کنندگا  بهتوليدکنندگا  و مصرف

 ةبندي از طريق فروش باالتر، بازگشت سرمايه، توسعبسته

،  اي توليد، ح ل، انباردارينا  ونشا  تجاري، کا ش  زينه

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

از صدمات و بسياري از موارد ديگر موجب آسايش 

 کننده خوا د  د.فرو نده و مصرف

 العاتاطّ كند:بندي به كنترل قيمت كمک مي. بسته16

يابد و اي  کنندگا  انتقال ميبندي به مصرفاز طريق بسته

وي انساني کند، با کا ش نيرخود نقش فرو نده را کم مي

بندي يابد. بستهبراي عرضه،  زينه براي آ  کا ش مي

 ،کلي طور ود. به اي انبارداري نيز ميموجب کا ش  زينه

کننده بايستي  م بهاي بندي نبود،  ر مصرفاگر بسته

الي  م بهاي کا پرداخت و ده را مي محصول خريداري

 قبلي را.

تنها اال نهبندي کبسته . محافظت از محيط اطراف:17

حفظ سالمت محصول داخلي خود را از خطرات و  ةوظيف

آ   ة اي محيطي به عهده دارد، بلكه گا ي وظيفآلودگي

 ايي است که محافظت از محيط اطراف در مقابل آلودگي

 .بندي ايجاد کندم ك  است محتوي بسته
 

 بنديطراحي بسته -5-2

ي ناپاير در توسعه و معرفيكي از اجزاي جدايي

يكي از  عنوا بندي آ  است که بهبسته محصول، طراحي

  ود. درتري  فرآيند ا  ناخته ميتري  و حساسپيچيده

بندي گا ته رنگ، جنس و ساير موارد مربوط به بسته

 صورتبه محصول از ا  يت اندکي برخوردار بودند و غالباً

  دند.اي انتخاب مياي و سليقهلحظه کامالً

يک تخصص  عنوا  به بنديبسته ا طراحياما اي  روز 

  ايروش ساخت  ود و طراحا  با يكپارچه  ناخته مي

 ا بنديبسته  اي عل ي و تجربي در طراحي نري و مهارت

کنند تا به ا داف بازاريابي برند دست يابند. اي  تالش مي

يک از   اي جزئي و  ناسايي  رتحليل مشاورا  با اجراي

گيري در بندي، تص يمبسته نياز در طراحي مورد  ايويژگي

مورد ظا ر مطلوب و محتواي  ر يک از اي  عناصر، 

بندي )مانند نا  برند، بسته  اي کليدي برايانتخاب ويژگي

 ا و ...( و سرانجا   يوه  اي گرافيكي، تصاوير، نو تهطرح

تري  طرح را سازي مناسب اي  جزئيات، مطلوبيكپارچه

ند. طراحا    چني  بايد تص يم بگيرند که چه د ارائه مي

 اي برند مشترک با ند و بندي ايي در ت ا  بستهويژگي

 اي مختلف بندي ا در بستهيک از اي  ويژگي کدا 

 متفاوت با ند.

ي قفسه تأثيرات»بندي را با عنوا  طراحا  اغلب بسته

رات ديگر به مفهو  تأثيبيا کنند. بهتوصيف مي« فرو گاه

کننده بندي در لحظه خريد و زماني که مصرفبسته ديداري

بندي محصول را در ميا  ساير در موقعيت خريد، بسته

 ود. کنند، تعريف مي ا در آ  رده مشا ده ميگزينه

تر   واره بهتر اقتر و برّبزرگ  ايبنديبسته مثالعنوا به

تأثير اي    اي رقبا در ارزيابي کيفيتبندينيستند و بسته

 عناصر نقش مه ي دارند.

رفت  بندي نيازمند در نظر گاگرچه طراحي بسته

اي براي ارزش تغايه )مانند درجمالحظات قانوني است

اي براي بهبود اندازگستردهتواند از چشماما مي ؛مواد غاايي

 ميزا  آگا ي و ايجاد تداعيات مطلوب و مت ايز از برند

 برخوردار با د.
 

 يمشتر تيهوم رضامف -6-2
 ا سازما  ياز ج له اقدامات داخل يمشتر تيرضا

 ي ا به س ت ارضايريگود که ن ود جهت يمحسوب م

 تيفيک ياست و جهت ارتقا يمشتر ي اخواسته

 د د.يخدمات را نشا  م محصوالت

 ياست که مشتر يحالت يمشتر تيرضا 1نظر ژورا  به

بق بر محصول منط ي ايژگيکند که وياحساس م

است که در آ   يحالت زين يتينارضا احساسات اوست.

و انتقاد  تي كا ،يمحصول موجب ناراحت بينواقص و معا

  ود.يم يمشتر

                                                 
1- Juran 
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است  يحالت و واکنش يمشتر تي، رضافيتعر کي در 

محصول ابراز  ديخر اياز مصرف  يکننده و مشترکه مصرف

 اي ندياحساس خو ا":عبارت است از تيرضا کند.يم

در  يو يع لكرد ذ ن سهيمقا  خص، که از نديو اناخ

 و ي ود و تابع ع لكرد ذ نيم يبا انتظارات او نا  اسيق

 انتظارات است.

يند درک و ارزيابي آرضايت به عنوا  فر  ي  چن

 زي، نمصرف محصول يا استفاده از خدمات مشتري از تجربه

رضايت ندي واکنش احساسي مشتري است   ود.تعريف مي

كننده يا مصرف محصول يرضهتعامل با سازما  ع که از

 گردد. رضايت از درک متفاوت مابي  انتظاراتمي   حاصل

-محصول يا سازما  حاصل مي يمشتري و ع لكرد واقع

 ود. تجربيات قبلي مشتري از مصرف محصول ما و 

کننده، در و از تعامل با سازما  عرضه  چني  تجربه ا

ر بکند. عقيده اساسي ايفا مي ، نقشينتظارات ويد ي ا كل

  اي آتي آنا الع لرضايت ندي مشتريا  ، عكس  است، يا

 له از جا تحت تأثير قرار خوا د داد.  را در قبال سازما 

ا ه مد، ت ايل براي توصيآمادگي و ا تياق جهت استفاده مجدّ

انه به سايري  و رغبت براي پرداخت بهاي محصول بدو  چ

ه کنندگاني که محصول مشابي يافت  عرضهزد  يا تالش برا

 .را با قي ت ک تري عرضه مي دارند

 حالت رضايت، يريگتوا  با اندازهيکه م يريمتغ

 مي  نياز ا وأنتيجه ت ، ادماني يا  عفي که در خشنودي

 ،د واحتياجات مشتري ايجاد مي قاضا ا وبرآورده کرد  ت

از  يمشتر تيرضا زا يم  ييتع يبرا .کاوسي()دکر  ييتع

 ا تويم ،پژو ش ي اپرسشنامه جيمحصول با استفاده از نتا

 .داد  کار را انجا  يا
 

  قصد خريد -7-2
چشم انداز مشتريا  در ارتباط با  نه الز  استي  زميدر ا

ثر بر قصد ؤ  چني  عوامل اعت اد م ومحصوالت ارائه  ده 

، (2009) 1فيشب  و آجز  .رديقرار گ يمورد بررسخريد، 

در يک   اآ  کننده ع لرا تعيي دارا  يت خريو ن قصد

                                                 
1-Chignen 

 ا قصد رفتار را به عنوا  احت ال دانند. آ مسير معي  مي

اند. به عنوا  د ي يک رفتار خاص تعريف کردهذ ني  كل

           مثال، قصد خريد يک محصول خاص به عنوا  

کننده خوب رفتار واقعي در خريد محصول بينيپيش

داده  ده است. درک قصد خريد مشتريا  خيلي  تشخيص

توا  بر اساس نهايي را مي ارا مهم است زيرا رفتار خريد

توا  از طريق اي  متغير را مي بيني ن ود.پيش قصد آنا 

وجود دارد و   چني   آ اي که نسبت به عالقه ميزا 

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

 .گيري ن ود، اندازهگرا يدخريد به 
 

  قيات تحقيفرض -8-2

 قيتحق يه اصليضفر -1-8-2

قصد  يبر رومحصول اثر مثبت  يبندبسته يطراح

 کننده دارد.فمصر ديخر

 ديقصد خر يبر رو اثر مثبت يبندبسته ةانداز

 کننده دارد.مصرف
 

 يات فرعيفرض -2-8-2

قصد  يبسته اثر مثبت بر رو يور محصول بر العاتاطّ

 دارد.کننده مصرف ديخر

قصد  يمحصول اثر مثبت بر رو يبندبسته يفنّاور

 کننده دارد.مصرف ديخر
  

  شناسي پژوهشروش -3

  روش پژوهش -3-1

پژو ش توصيفي از نوع  يک ،روش پژو ش حاضر

و به  ي  پژو ش از نظر  دف کاربردي. ابا دپي ايشي مي

 لحاظ معيار زما ، مقطعي است.
 

 و حجم نمونه يجامعه آمار -2 -3
 است که از واحد يامج وعه ،يجامعه آمار اي تيج ع

 قيتحق يمشترک با ند. جامعه آمار يصفات ايدر صفت 

     ي اکارخانهاز  يكيدست اندرکار  مسئوال حاضر، 

که در با د  يم  ده ميت حج، ذرّتکننده اسنک ذرّديتول
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حضور  عيتوز ةحلمحصول از ابتدا تا مر يبندبسته ا يجر

 است. 490 ا دارند که تعداد آ 

بزرگ  يقيتحق ي ااندازه اکثر جامعه ايچو  حجم 

تک  يمورد پژو ش برا يژگيو يريگاندازه  ياست، بنابرا

اقع مو  يلاا در ا ،م ك  استريعناصر جامعه غ ايتک افراد 

      استفاده ،ف جامعه مورد نظر با دکه معرّ يي ان ونه از

 از يه به حجم جامعه آماربا توجّ قيتحق  يدر ا  ود،يم

  يو مورگا  استفاده  ده است که طبق ا يکرجسجدول 

ر حجم ن ونه د  ياست، بنابرا 219جدول حجم ن ونه برابر 

 نفر است. 219 قيتحق  يا
 

  هاداده ليو تحل هيروش تجز -3-3

 ي   ده براييتع ي اک از  اخصيبا توجّه به  ر 

ه يال تهتعداد سؤ 22 امل  ياپژو ش،پرسشنامه ير ايمتغ

 ا اطّالعات آ  يني ا و بازبداده يآورپس از ج ع، ديگرد

     ، 1Spssرافزا با استفاده از نر   ده و يموجود کدگاار

 ده است،  يبررس يو استنباط يفي ا در دو سطح توصداده

درصد  ار،يانحراف مع  ،يانگي ا از مداده فيتوص يبرا

نرمال بود   يبررس يبرا .ميکنيد استفاده مآماره مُو  يراوانف

 ياستفاده و برا 2رنفياس  - ا از آزمو  کل وگروفداده

از آزمو   اتيو آزمو  فرض ر ايمتغ  يروابط ب يبررس

 يبررس يبرا  ياستفاده  د و   چن 3رسو يپ ي  بستگ

 ليوابسته از تحل ريمستقل بر متغ ير ايمتغ يرگااريثأت

 استفاده  ده است. و يگرسر
 

 صورت گرفته  يهاپژوهش -4

  پژوهش هاييافته -4-1
 و براي ديپرسشنامه آزمو  گرد ييايو پا ييتدا روااب

پرسشنامه در  و سپس سنجش اعتبار پرسشنامه طراحي  ده

حوزه برند قرار گرفت و پس از اعال   ا اختيار متخصص

 ينامه دارارسشپو  گرفت ا اصالحات الز  انجا  آ  نظر

پرسشنامه در  30تعداد  ،ييايجهت سنجش پا است. ييايپا

                                                 
1-Statistics is a Software Package 

2-Kolmogorov-Smirnov 

3-Pearson 

 ي د و پس از آ  آلفا عيوزت يجامعه آمار يبي  اعضا

نشا   به دست آمده يآلفا جينتا .ديگردکرونباخ محاسبه 

 است. ييايپا ينامه داراپرسشد د که يم

نامه تهيه  ده پس از تك يل توسنط افنراد پرسشسپس 

جهنت  spss21گااري  ده و در نر  افزار آمناري ن ونه کد

 يفيفصل ابتدا به توصن  ياند. در اتجزيه و تحليل وارد  ده

           ير نننايبنننر اسننناس متغ يمنننورد بررسننن ي نننااز ن ونننه

و  التي ل، سنطح تحصنأت تيس ، وضع ت،ي)جنسيانهيزم

 بنا اسنتفاده از جنداول بيترت  ي..( پرداخته  ده است. بد.

 يا ن  راه با آماره يفيتوص جياز نتا يه ارائه برخب يفيتوص

ه از پس از آ  به تحليل دو متغيره بنا اسنتفاد و الز  پرداخته

  اي مقتضي پرداخته  ده است.آماره
 

 ها  داده يفيل توصيتحل -4-2

کنه  نامل  ياختصاص ي اداده يفيتوص ليو تحل هيتجز

 لينتحلو  هيمورد تجز  ود،يپرسشنامه م ياالت تخصصؤس

 يفيتوصن ي ناحاصل از محاسبه آمناره جياند. نتاقرار گرفته

 است  وابسته ريمتغ اريانحراف مع و  يانگي امل م

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

 دينقصند خر رينن ره اخا  نده در متغ  ي، ک تر(1جدول )

ت، بوده اس 37 ريمتغ  ين ره در ا  يشتريو ب 12د برابر مجدّ

و انحنراف  99/25 رينمتغ  ينن رات اخا  ده در ا  يانگيم

 رينن ره اخا  ده در متغ  يک تر .بوده است 54/5 آ  اريمع

 32 ريمتغ  ين ره در ا  يشتريو ب 16برابر  يبندبسته يطراح

 و  29/25 ريمتغ  ين رات اخا  ده در ا  يانگيبوده است، م

اخنا  نده ن ره   يک تر .بوده است 93/2 آ  اريانحراف مع

  ينن ره در ا  يشتريو ب 9العات محصول برابر اطّ ريدر متغ

 رينمتغ  ينن رات اخا  نده در ا  يانگي، مبا ديم 24 ريمتغ

ن نره   يک تنر .بوده است 19/3 آ  اريو انحراف مع 17/18

  يشنتريو ب 2برابنر  يبنندبسنته يفنّاور رياخا  ده در متغ

 ن رات اخا  نده  يانگيبوده است، م 10 ريمتغ  ين ره در ا

  .است 78/1 آ  اريو انحراف مع 04/7 ريمتغ  يدر ا

 4اندازه محصول برابنر  رين ره اخا  ده در متغ  يک تر

ن رات   يانگيبوده است، م 10 ريمتغ  ين ره در ا  يشتريو ب
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بنوده  15/1آ   ارينو انحراف مع 5/7 ريمتغ  ياخا  ده در ا 

 است.
 

 (هاهيرض)آزمون فينييتب يهاافتهي -4-3

 رنوفياسم-ولموگروفكآزمون  جينتا -4-3-1

 از ج لنه يآمنار ي ناکه اغلنب آزمنو   يه به اتوجّ با

بنر فنرن نرمنال بنود   رسو ،يپ ي  بستگ سيماتر ليتحل

 قسن ت قبنل  ياستوار  ستند، لاا در ا ين ونه انتخاب عيتوز

از  ننا يبنه منظنور اط  يآمنار ي ناروش  يا يرياز بكارگ

 رنوفياس   ا، از آزمو  کول وگروفداده عيتوز نرمال بود 

 وابسنته ير نايمتغ يآزمو  برا  يا جي ده است. نتا ادهاستف

 آمده است. (2جدول )در  ق،يتحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

          ريکه مقاد  وديمشخص م(، 2جدول ) جيطبق نتا

ت ا   يبرا رنوفياس  -آزمو  کول وگروف يداريمعن

 5 ق،يتحق  يسطح خطا )در ا ا زياز م ،ياصل ير ايمتغ

بر نرمال بود   يمبنفرن صفر   يبنابرا است. شتريدرصد( ب

. در  وديم دييدرصد تأ 5 يدر سطح خطا ر ايمتغ عيتوز

مشا ده  عيتوز  يکه ب کنديم ا ي، فرن صفر بK-S آزمو 

 عيتوز نجايمورد انتظار )در ا عي ا( و توزداده عي ده )توز

 از توا يم  يوجود ندارد، بنابرا يدارينرمال( تفاوت معن

  .استفاده کرد کيپارامتر ي اآزمو 

محصنول و قصند  يبنندبسنته يطراح  ياول: ب هيفرض 

 .وجود دارد يکننده رابطه معنادارمصرف ديخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ياصل يرهايمتغ يبرا رنوفياسم-ج آزمون كولموگرفينتا -2جدول 

 براي متغيرهاي اصلي K-Sنتايج آزمون 

 نتيجه (Sigداري )سطح معني K-Sدر آزمون  Zآماره مقادير  

نرمال بود  تأييد 38/0 821/0 قصد خريد مجدّد  

نرمال بود  تأييد 338/0 147/1 بنديطراحي بسته  

نرمال بود  تأييد 536/0 537/0 صولاطّالعات مح  

نرمال بود  تأييد 451/0 652/1 بنديفنّاوري بسته  

نرمال بود  تأييد 354/0 14/2 اندازه محصول  

 

 ق يتحق يرهايار نمرات به دست آمده در متغيمعن، انحراف يانگيم -1جدول 

 اريانحراف مع نيانگيم ن نمرهيشتريب ن نمرهيكمتر هاشاخص

 54/5 99/25 37 12 دد مجدّيقصد خر

 93/2 29/25 32 16 يبندي بستهطراح

 19/3 17/18 24 9 العات محصولاطّ

 78/1 04/7 10 2 يبندفنّاوري بسته

 15/1 50/7 10 4 اندازه محصول
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مثبت)بنا  ي  بسنتگ بي، ضنر(3 جندول)ه بنه با توجّن

 دينصد خرمحصول، ق يبندبسته ياز طراح تيرضا شيافزا

         ياز طراحن تيو بنا کنا ش رضنا ابندييمن شيمجدد افنزا

( و بنا ابدييد کا ش ممجدّ ديمحصول، قصد خر يبندستهب

 يبنندبسنته يطراحن ريندو متغ  يب( 354/0)ت متوسط  دّ

 نكنهيه بنه ابا توجّدارد.  دد وجومجدّ ديمحصول و قصد خر

  ينا اسنت و 000/0 دسنت آمندهه ب (sig)ي معنادار زا يم

      نننا يدرصنند اط  99اسننت، بننا  01/0تننر از مقنندار کوچننک

 .رفتيمقابنل را پنا هيصنفر را رد و فرضن هيتنوا  فرضنيم

 ينندببسنته يطراحن  يبر رابطه بن يمبن کي هيفرض  يبنابرا

  . وديم دييأکننده تمصرف ديمحصول و قصد خر

 ديمحصول و قصد خر يبندبسته ةانداز  يدو : ب هيفرض

 دارد. ينده رابطه معنادارکنمصرف

 

مثبت)با  ي  بستگ بي، ضر(4جدول )ه به با توجّ

    شيد افزامحصول، قصد مجدّ ةاز اندا تيرضا شيافزا

 ديمحصول، قصد خر ةاز انداز تيو با کا ش رضا ابدييم

دو   يب (354/0)ت متوسط( و با  دّ ابدييد کا ش ممجدّ

جود دارد. با د ومجدّ ديمحصول و قصد خر ةانداز ريمتغ

 000/0دست آمده ه ب  (sig)يمعنادار زا يم نكهيه به اتوجّ

درصد  99است، با  01/0تر از مقدار کوچک  ياست و ا

را مقابل  هيفرض ه صفر را رد وفرضي توا يم نا ياط 

 ةانداز  يبر رابطه ب يدو  مبن هيفرض  ي. بنابرارفتيپا

 . وديم دييد تامجدّ  ديمحصول و قصد خر

 ديالعات محصول و قصد خراطّ  يسو : ب هيضفر

 وجود دارد. يکننده رابطه معنادارمصرف

 رسون يپ يج همبستگينتا -3جدول 

 يداريزان معنيم رسونيپ يب همبستگيضر شرح فيرد

 000/0 354/0 ا يمشتر ديخر قصد و محصول يبندبسته يطراح  يب ي  بستگ 1

 015/0 392/0 دد مجدّيمحصول و قصد خر يبندبسته ة  اندازيب ي  بستگ 2

 000/0 563/0 ا يد مشتريالعات محصول و قصد خر  اطّيب ي  بستگ 3

 000/0 427/0 ا يمحصول و قصد مشتر يبندبستهفنّاوري   يب ي  بستگ 4

 

 ج خالصه مدلينتا -4 دولج

 R مدل
 يب همبستگيضر

2R  

 نييب تعيضر

2R 

 افتهيل ين تعدييب تعيضر

S.E 

1 870/0 757/0 754/0 89/1 
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 شيمثبت)با افزا ي  بستگ بيضر (،5جدول )ه به با توجّ 

 شيد افزامجدّ ديالعات محصول، قصد خراز اطّ تيرضا

العات محصول، قصد از اطّ تيو با کا ش رضا ابدييم

  يب (563/0)متوسط ت( و با  دّابدييد کا ش ممجدّ ديخر

د وجود مجدّ ديالعات محصول و قصد خراطّ ريدو متغ

 دست آمدهه ب (sig)ي معنادار زا يم نكهيه به ادارد. با توجّ

 99است، با  01/0 تر ازمقدار کوچک  ياست و ا 000/0

را مقابل  هيفرضفرضيه صفر را رد و  توا يم نا يدرصد اط 

العات اطّ  يبر رابطه ب يسو  مبن هيفرض  ي. بنابرارفتيپا

 . وديم دييأد تمجدّ  ديمحصول و قصد خر

محصول و قصد  يبندبسته يفنّاور  يچهار : ب هيفرض

 دارد. يکننده رابطه معنادارمصرف ديخر

)با  مثبت ي  بستگ بي، ضر(6جدول )به ه با توجّ

 ديمحصول، قصد خر يبندبسته يفنّاوراز  تيرضا شيافزا

فّناوري   از  تيو با کا ش رضا دابييم شيد افزامجدّ

( و با ابدييد کا ش ممجدّ ديمحصول، قصد خر يبندبسته

 يبندبسته فّناوري ريدو متغ  يب (427/0)ت متوسط دّ

د وجود دارد.د مجدّيمحصول و قصد خر

 دست آمدهه ( بsig)يمعنادار زا يم نكهيه به ابا توجّ 

 99ت، با اس 01/0 تر ازمقدار کوچک  ياست و ا 000/0

را مقابل  هيفرض فرضيه صفر را رد و  توا يم نا يدرصد اط 

 يفنّاور  يبر رابطه ب يچهار  مبن هيفرض  ي. بنابرارفتيپا

 . وديد مييأد تمجدّ ديمحصول و قصد خر يبندبسته

 

 تحليل رگرسيون -4-3-2

. ي استبعد از   بستگ يامرحله و يرگرس ليتحل

ريمقاد يد ود که بخوا يده ماستفا يزمان و يرگرس ليتحل

ر د. دييي ن انيبشيپ گريد ريمتغ ريمقاد يرا از رو ريمتغ کي

ريغتا مقدار مت يدريگيبهره م آ  که از يريمورد، متغ  يا

 ان(  يبيشيپ ايمستقل ) ريمتغ ،ديين ا ينيبشيرا پ گريد

ريمتغ يدکن ينيبشيپيد خوا يرا  م که م يريدارد. متغ

 مالک( نا  دارد. ايوابسته )

 

 

 

 

 

 انسيز واريآنال -5جدول 

 F Sig ن مجموع مجذوراتيانگيم مجموع مجذورات هاشاخص

 56/846 82/4232 و يرگرس

 66/1359 ماندهيباق 00/0 35/235
59/3 

 49/5592 کل

 

 انيد مشتريثر بر قصد خرر مؤيمتغ يونيرگرس نشده تاندارداس و شده استاندارد بيضرا -6 جدول

 عناداريطح مس t آزمون شده استاندارد بيضرا نشده استاندارد ضريب مدل

  معيار انحراف eta 

 034/0 854/0  903/0 771/0 ثابت مقدار

 000/0 531/9 374/0 041/0 394/0 محصول يبندبسته يطراح

 000/0 23/5 212/0 060/0 318/0 ستهب يالعات محصول بر رواطّ

 000/0 97/7 212/0 027/0 219/0 يبندفنّاوري بسته

 000/0 68/3 163/0 047/0 172/0 محصول يبنداندازه بسته

 ا يمشتر ديخر تيقصد و ن وابسته : ريمتغ
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  ةمحصول، انداز يبندبسته يطراح ير ايمتغنجا يدر ا

و بسته  يالعات محصول بر رومحصول، اطّ يبندبسته

د يت خريو قصد و ن ر مستقل،يمتغ يبندبسته يفنّاور

  است ر وابستهيا  متغيمشتر

  جدول يآمده است. ا (4جدول ) در خالصه مدل جينتا

 افتهي ليتعد  ييتع بيضر  ،ييتع بيضر ،ي  بستگ بيضر

 يخروجبه ه . با توجّد دي  را نشا  ميتخ  اريمع يو خطا

قصد  ريمتغ ي  بستگ زا يکرد که م ا يب توا يجدول م

محصول،  يبندبسته يطراح ير ايکننده با متغمصرف ديخر

 بسته، يالعات محصول بر رومحصول، اطّ يبندبسته ةانداز

د به که ا اره دار با ديم 870/0 برابر يبندبسته يفنّاور

  ي( بي دت   بستگ يساده )و به عبارت ي  بستگ

 يبندبسته ةمحصول، انداز يبندبسته يطراح ير ايمتغ

       يفنّاوربسته، و  يالعات محصول بر رومحصول، اطّ 

مقدار . است ا يمشتر ديخر تيو قصد و ن يبندبسته

قصد و ر يمقدار از متغ د د که چهينشا  م  ييتع بيضر

تواند توسط ير وابسته( مي)متغ ا يمشتر ديخر تين

 يبسته بند يطراح ير ايمتغ يعنيمستقل  ير ايمتغ

محصول، اطالعات محصول بر  يبندبسته ةمحصول، انداز

  يدر ا    ود.يي، تبحاصل يبندبسته يفنّاوربسته، و  يرو

 يدبنبسته يطراح است و 757/0  ييب تعيمدل، ضر

العات محصول بر محصول، اطّ يبندبستهة محصول، انداز

د درص 76تواند يم حاصل يبندبسته يفنّاوربسته، و  يرو

 د.ي  ن اييا  را تبيد مشتريت خريرات قصد و نيياز تغ

 توانديم و يمدل رگرس ايد د که آينشا  م (5)جدول 

         وابسته را ريمتغ راتيي( تغيمناسب) يداربه طور معنا

 به ستو  آخر جدول يدارمعنا يبررس يکند. برا ينيبشيپ

(sigنگاه کن )ويمدل رگرس يآمار يدارستو  معنا  ي. ادي  

 به دست آمده ک تر از زا يد د که چنانچه ميرا نشا  م

        که مدل به کار رفته،  ديريگيم جهيبا د نت 05/0

. تا  اسيرت مشتيقصد و ن ريمتغ يبرا يکننده خوبينيبشيپ

 است که 05/0 زا يدر مثال ما ک تر از م يدارمعنا زا يم

 دار است.معنا يونياست که مدل رگرس  يگر اانيب

 رايختوابسته در ا ريرا در مورد متغ يالعات، اطّ(6جدول )

 ير ايو متغ که مقدار ثابت ديکنيد د. مشا ده ميما قرار م

محصول،  يبندبسته ةمحصول، انداز يبندبسته يطراح

 ه   يبندبسته يفنّاوربسته و  يالعات محصول بر رواطّ

 استاندارد  ده يونيرگرس بي. ستو  ضربا نديمدار معنا

ر يمتغ ينيبشير در پي ر متغ ي)سهم نسب مقدار بتا نگرايب

 ،يبه عبارت است. ا (يد مشتريت خريقصد و ن يعنيوابسته 

عات الاطّ 374/0 زا يمحصول به م يبندبسته يطراح

 يبندبسته ي، فنّاور 212/0 زا يبسته به م يمحصول بر رو

 163/0 زا يمحصول به م يبندو اندازه بسته 282/0 زا يبه م

 ياحطر ريمتغ  ،يبنابرا ر دارد.يثا  تأيت مشتريبر قصد و ن

 ديقصد خر ريرا بر متغ ريثأت  يشتريمحصول ب يبندبسته

اندازه  ريمتغ دا ته است و يتحت بررس در  رکت ا يمشتر

 دارد.را اثر   يمحصول ک تر يبندبسته

  زاي، از مينيبشيپ يبرا يونيجاد معادله رگرسيجهت ا

  ود. معادلهياستاندارد نشده استفاده م يونيب رگرسيضر

وابسته )بر  رير متغيق مقاديدق ينيبشيجهت پ يونيرگرس

 با د.ير ميا ( به صورت زيت مشتريد و نقص

Y = 0.771 + 0.394P + 0.316I + 0.219T + 0.172S 

 يبندبسته يطراح P ؛ريدر معادله باال با قرار داد  مقاد

 يفنّاور T، يبندبسته ياطّالعات محصول بر رو Iمحصول، 

د قص Y ،توا ي، ممحصول يبنداندازه بسته Sو  يبندبسته

 کرد. ينيبشيرا پ ا يد مشتريت خريو ن
 

 گيرينتيجه -5
       سعي بر آ  بود تا ض   بررسي نقشدر اي  مقاله 

      ت بندي بر انگيزه و قصد و خريد مشتريا ، به ا  يبسته

 مي أقابل ت امي اجزاي زنجيره تنظر قرار داد  روابط متمد

تأکيد  ود. بديهي است که  ناخت ت امي اجزاي زنجيره 

اند تو... ميبندي و تأمي  نظير تبليغات، ارتباطات، بسته

 اي ويژگي ،سازي امور گردد. در اي  مقالهث بهينهباع

وا  ه عنبندي  امل طراحي، اندازه، رنگ، فنّاوري و ... ببسته

  قرار گرفته و ض  گاار مورد بررسيريكي از عناصر تأثي

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



 

 1396ز ييپا -31شماره  -هشتم سال       
 
   

41 

 يدبنبسته يطراح  ياول نشا  داد ب هيآزمو  فرض جهينت 

وجود  يکننده رابطه معنادارمصرف ديمحصول و قصد خر

  است. با مطالعات گا ته بودهمطالعه  جي  سو با نتاکه  دارد

        ة    انداز  يبکه دو  نشا  داد  هيآزمو  فرض جهينت

رابطه  کنندهمصرف ديمحصول و قصد خر يبندبسته

 طالعهم جي  سو با نتا اي تحقيق افتهي. ي وجود داردمعنادار

 گا ته بوده است.

توا  پيشنهاد ن ود که با  اي تحقيق ميبر اساس يافته

 توجّه به تأثير:

 ،هکنندمصرف ديمحصول بر قصد خر يابعاد طراح -1

کل و با  کي  واره به صورت  يبندبه ابعاد بسته

 ابعاد  ياز ا کي چيمنسجم بنگرند و نسبت به   ينگا 

 غفلت نورزند.

 ه،کنندمصرف ديبر قصد خر يبندستهبفنّاوري  -2

  ير اد ايروز دن ي افّناورياالمكا  با استفاده از يحت

 و داردبر يثرؤابعاد گا  م  يا تيصنعت نسبت به تقو

اب رنگ و انتخ يدر طراح بايز يكيگراف ي ااز طرح

تالش  شياز پ شيب يبندمناسب در جااب ن ود  بسته

 .ندين ا

، با کنندهمصرف ديبر قصد خر يبندندازه بستها -3

و استفاده از  يموفق خارج ي ااز  رکت يريالگوگ

 اندازهو انتخاب  يمحصوالت مشابه در طراح ي ااندازه

تالش  شياز پ شيب يبندمناسب در جااب ن ود  بسته

 . ندين ا

زه، کننده، به اندامصرف دياندازه در قصد خر -4

 ،يارهي)داي كل ظا روز ، عرن،  ،يدگيکش

 ياز ايچهارگوش و ...( ت رکز کند و متناسب با ن

 را ارتقا بخشند.  يژگيو  يا ا يمشتر

       لفهؤبه ممحصول،  يالعات بر رودرج اطّ -5

دا ته با د و از درج  يه خاصتوجّ يرسانالعاطّ

محصوالت  يبندبسته يبر رو يکاربردريالعات غاطّ

  اجتناب ورزد.
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