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  چكيده
 در  ،ييكنندگان محصوالت غذا     و رفتار مصرف   يبند   بسته اني رابطه م  ي بررس به دنبال  حاضر   قيتحق

 مطالعـه بـا توجـه بـه گـستره           نيدر ا . است   رفاه تهران صورت گرفته    يا  رهي زنج يها  سطح فروشگاه 
كننـدگان    بـر رفتـار مـصرف     يبنـد    مختلـف بـسته    عوامـل  ري تـأث  زانيـ  شـد، كـه م     ي بر آن سع   قيتحق

 و  يابيـ  مـورد ارز   ديـ  و پـس از خر     ديـ  خر ني در ح  د،ي ازخر شي مراحل پ  ي در ط  ييمحصوالت غذا 
روش در زمـره تحقيقـات       كـاربردي و از منظـر        ،از نظـر هـدف     حاضـر مطالعـه    .رديـ رار گ  ق سهيمقا

 بـه منظـور بررسـي فرضـيه اصـلي تحقيـق از آزمـون طـرح                  .شـود   يمبندي     پيمايشي طبقه  -توصيفي
اسـاس  ان بريـ گو پاسـخ هـا و نظـرات     منظـور بررسـي تفـاوت در ديـدگاه    و بـه  هـاي تكـراري     اندازه
استفاده  جامعه  مقايسه ميانگين چند   آزمونوآزمون مقايسه دو جامعه     ز  ، ا شناختي معيتهاي ج   مؤلفه

 تنهـا سـن     يشناخت  تي جمع يرهايان متغ يدر م  از آن است كه      يدست آمده حاك  ه   ب جينتا .ده است ش
 دارانيــخراز نظــر  قــرار داشــته و  معنــاداريرهــايان در زمــره متغيــگو  پاســخيليت تحــصيو وضــع

 بـر رفتـار     ي قابل تـوجه   يرگذاريو تأث  از اهميت زياد   يبند  بسته هاي  مؤلفه هيكل ،ييمحصوالت غذا 
   .باشند يكنندگان برخوردار م مصرف

  
  ييمحصوالت غذا، يبند بستهكننده،  رفتار مصرف: هاي كليدي واژه

  
  
  Email: firouzian@ut.ac.ir                                نويسنده مسئول∗
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  مقدمه
 آنچه اين  وكننده شناسايي  مصرفنياز طي آن بنا به تعريف، بازاريابي فرايندي است كه

رسد كه رضايت  مشتري مياي به دست  كند تعيين و ايجاد شده و به گونه نياز را ارضا مي
در هر مرحله از اين . شود اي با وي برقرار   و روابط بلندمدت و سودمند دوطرفهوي جلب

اي كه بتواند در  گونه مايد به بهتر از رقباي خود عمل نفرايند تالش شركت بر اين است كه
با توجه به اين مهم نياز .]18[  آورددست بهاز مشتري نسبت به رقباي خود بيشتري بازار سهم 

  .]33[ كنندگان بر هيچكس پوشيده نيست براي درك باالتر از رفتار مصرف
كنندگان، يكي از موضوعاتي كه   مصرفرفتارتر  به منظور بررسي هر چه دقيق

 رفتار .باشد مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد، عوامل تأثيرگذار بر اين رفتارها ميبايست  مي
نظران رفتار  صاحب. تواند از عوامل متعددي متأثر گردد كنندگان به طور كلي مي مصرف
 موقعيتي و عوامل بازاريابي عواملكننده اين عوامل را به سه دسته عوامل اجتماعي،  مصرف
اجتماعي و  فرهنگ، طبقه ري نظي با موارديط اجتماعيمح .]22،36[ نمايند بندي مي طبقه
ي و حاالت فردي، زمان  فشار، مصرفنهيزم چون همهاي مرجع، موقعيت مصرف  گروه
 آميخته بازاريابي شامل محصول، قيمت، ترفيع و  يك از اجزاي و هردي خرهاي شيگرا

در  .]22،17[ تحت تأثير قرار دهندكنندگان را از طرق مختلف توانند رفتار مصرف توزيع مي
باشد  اي برخوردار مي كنندگان از اهميت ويژه  محصول بر رفتار مصرفتأثيرن ميان، يا

هاي مختلف، شامل نام و نشان تجاري،  هاي محصوالت متعلق به شركت بسياري از ويژگي
.  سازندكنندگان را متأثر توانند رفتار مصرف كيفيت، جديد بودن و پيچيدگي محصول مي

هاي سنتي تنها بر  و تحليل دهد، تجزيه  مروري بر مطالعات گذشته پيرامون محصول نشان مي
اند كه اين مسئله به هيچ عنوان جوابگوي  كز بودهرهاي دروني محصول متم روي مشخصه

كنندگان  ست كه مصرف ا اين در حالي،هاي بازارهاي در حال تغيير فعلي نيست نيازمندي
  .]15[گيرند محصول تحت تأثير قرار ميمختلف ح سطوبه وسيله 

شود  بندي به عنوان بخشي از محصول و برند در نظر گرفته مي در ادبيات بازاريابي بسته
نمايند،   هاي خاص خود را نيز مطرح مي نظران ديدگاه هرچند در اين ميان هريك از صاحب

دانند  عنوان يك مشخصه محصول ميبندي را به  بسته) 1992(به عنوان نمونه، ايوانز و برمن 
بندي را به عنوان يك عنصر خارجي محصول معرفي  بسته) 1972(ولي اولسون و جاكوبي 

 با محصول است مرتبطبندي هرچند يك مشخصه  نمايند و اين بدين معني است كه بسته مي



 ...بندي بر فرايندهاي  تأثيرگذاري عوامل بستهبررسي 

 

127

، )1385( به اعتقاد كاتلر و آرمسترانگ .]13[باشد ليكن، يك بخش از محصول فيزيكي نمي
ا يشالوده ـ 1هر محصول از سه سطح گردد،   مالحظه مي1 كه در نمودار شماره گونه همان

 ،شامل يمحصول واقعـ 2 ؛ كننده  مصرفي محصول برايده اصلي فا،شامل اساس محصول
 كه به همراه ي اضافياي مزاـ3  ويبند  و بستهيها، طرح، نام تجار يژگي، ويفيسطح ك

 از آن ير حاكي اخيها يبررس .]8[ است ل شدهيشود، تشك يه ميداران ارايمحصول به خر
 سطح دوم از يبند ن دستهي كه در ابندي است كه، ظواهر فيزيكي محصول نظير بسته

بر توجه خريدار به يك محصول در فروشگاه، امتحان آن و   نيزدهند يل ميمحصول را تشك
گيري در مورد  ن اساس تصميم بر اي.]15[باشند ميدر نهايت خريداري آن تأثير گذار 

بايست در مورد آن  ريزي محصول است كه هر مؤسسه توليدي مي بندي بخشي از برنامه بسته
   .]8[به اندازه كافي تحقيق نمايد

 
 گانه محصول سطوح سه .1 نمودار

  
بندي  يك محصول خوب در يك بسته. سازد مي رابندي است كه محصول  اين بسته

 ديگراز سوي . اهد داشت، مگر اينكه خريدار به آن وفادار باشدمتوسط فروش خوبي نخو
 كردنيك بسته جذاب براي محصولي كه چندان مرغوبيتي ندارد تنها باعث مأيوس 

ولي نتواند اثرات  اي ندارد كه بسته توجه عموم را جلب كند هيچ فايده. شود مشتري مي
  .]3[ مثبتي را بيافريند

ز بدان ي نيبند اندركاران امر بسته  در جامعه ما كه دستودموجت يواقعان ين مياما در ا
، بر اساس باورها و يبند  انجام شده در مورد بستهيها تيه فعالي كل،دهد ينشان ممعترفند 
 را ين نقشيتر  كوچكيدانيقات ميان تحقين مي صورت گرفته و در ايسنت يپندارها
 كنندگان عرضهكنندگان و  دي توليفعلط يرسد با توجه به شرا ي به نظر م.]6[است نداشته

 يها يبند ه بستهي و اراي طراحياي از مزايران شناخت چنداني در اييمحصوالت غذا
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در همين راستا و به دنبال جبران  .]2[ش ندارنديان خوي مشتريها ازها و خواستهيمتناسب با ن
ثيرگذاري و تبيين سعي شده تا با بررسي چگونگي تأبر آن در تحقيق حاضر  ها، اين كاستي

هرچند  ميكننده، گا هاي رفتار مصرف بندي در طي مراحل و فعاليت  بستهعواملارتباط ميان 
سازي فضاي   تبع آن توسعه بازاريابي و آماده در جهت توسعه خدمات بازاريابي و بهزيناچ

  درسبر اين اسا .كسب و كار جهت رقابت اثر بخش در صنايع غذايي كشور، برداشته شود
بندي  كننده و بسته به بررسي مباني نظري و تجربي موجود پيرامون رفتار مصرفابتدا ادامه 

  .گردد ه مييپرداخته و سپس چارچوب مفهومي مورد استفاده در اين مطالعه ارا
  

  كننده رفتار مصرف
ه در آنها افراد درگير دانند ك ميهايي  فعاليترا  كننده مصرفرفتار  بركمن و گيلسون

ها و  ، خدمات، ايدهكاالها مختلف بازار كه شامل محصوالتده واقعي يا بالقوه از استفا
 ":عنوان بهكننده را   سالمون و ويلكي رفتار مصرف.]14[ شود، هستند ها مي محيط فروشگاه

 خريد، استفاده و   كه افراد هنگام انتخاب،، هاي فيزيكي، احساسي و ذهني فعاليت
هاي خود درگير آنها  ت در جهت ارضاي نيازها و خواستهدورانداختن كاالها و خدما

گيري در  كننده را به عنوان يك واحد تصميم هاوكينز، مصرف .]7[ كنند  تعريف مي"هستند
آوري اطالعات و پردازش آگاهانه يا ناآگاهانه در موقعيت موجود  گيرد كه به جمع نظر مي

با وجود . ]16[نمايد ندگي فعاليت مي دستيابي به رضايت و بهبود سبك زبرايپرداخته و 
هاي دانشگاهي حوزه جواني است و  كننده در مقايسه با ساير رشته  رفتار مصرفكه اين

رسد كه اين موضوع  گردد، به نظر مي  بر مي1968انتشار اولين كتاب در اين زمينه به سال 
هاي تكنولوژيك،  فتانقالب صنعتي و پيشربه دنبال   چرا كهمورد توجه بوده استپيشتر از 

كننده و سيستم بازاريابي بوجود  اي در زمينه رفتار مصرف تغييرات عمدهها قبل  از مدت
 را به 1950كننده در طول دهه  رشد و توسعه بازار انبوه، رشد تحقيق مصرف. ه بودآمد

اقتصاددانان كه در مورد چگونگي اثرات عوامل اقتصادي بر الگوي . دنبال داشت
در دهه . وستنديپ به محققان بازاريابي 1950كردند در دهه  گان تحقيق ميكنند مصرف

  ميعمل آمد و رويكردهاي كه هاي تجزيه و تحليل ب هاي زيادي در روش ، پيشرفت1960
، بسياري از محققان 1960در اواخر دهه . تحقيقات نيز در بازاريابي و تبليغات رواج يافت

كننده به عنوان موضوعي  ه آنها بايستي بر رفتار مصرفبازاريابي به اين نتيجه رسيدند ك
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هاي اقتصاد،   آنها با محققاني از حوزه1970در طول دهه . مناسب براي تحقيق تمركز نمايند
در اواسط دهه . شناسي و غيره شروع به همكاري كردند شناسي، انسان روانشناسي، جامعه

  وه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي باز كردكننده جاي خود را در زمين  حوزه رفتار مصرف1970
اي فراگير شده است كه   اين حوزه مطالعاتي و تحقيقاتي به اندازه نيزدر حال حاضر

تر تصميمات بازاريابي  طور مستمر و با هدف كمك به اتخاذ هر چه مناسبه ببازاريابان 
  .]36،19،16،7[دنماين مي كنندگان  مختلف در زمينه رفتار مصرفتحقيقاتاقدام به انجام 

  
 كننده د مصرفي خريريگ ميند تصميفرا

 مختلفي بيان شده است كه هاي ها وتئوري كنندگان مدل تشريح رفتار مصرفدر ارتباط با 
در اين ميان . دهد كنندگان را مورد بررسي قرار مي اي خاص رفتار مصرف هريك از زاويه

بي مشخص و تعريف شده از گيري خريد به علت فراهم آوردن چارچو هاي تصميم مدل
تر از روابط موجود ميان  كننده، به درك و استنباط دقيق مراحل و فرايندهاي رفتار مصرف

مراحلي را كه خريدار جهت . ]33،24[نمايند كننده كمك مي متغيرهاي رفتار مصرف
گيري خريد  نمايد، فرايند تصميم گيري براي انتخاب محصوالت و خدمات طي مي تصميم

است  گيري نهفته بر اين اساس، در وراي هر عمل خريد يك فرايند مهم تصميم. مندنا مي
گيري خريد، نظير مدل  هاي تصميم مدل .]10[بايست مورد بررسي قرار گيرد  كه مي
، مدل )1979(ول  بلك- كوالت-، مدل انگل)1964(، مدل هووارد شث)1966(نيكوزيا
هاي  ين مدلتر مهم از جمله )1994(ي مدل ويلكو) 1965(گيري خانوادگي شث تصميم
، )1994(مدل ويلكي  مطرح شده،يها  مدلاز ميان .]35 ،7[باشند  گيري خريد مي تصميم

اي كه در هريك از مراحل  كننده را به عنوان يك فرآيند سه مرحله  مصرفرفتارند يفرا
اين مدل . )2 نمودار(گيرد دهد، در نظر مي هاي خاصي را انجام مي كننده فعاليت مصرف

، يلكيبه اعتقاد و. گيري خريد شكل گرفته است برمبناي مفاهيم مرتبط با فرايند تصميم
كننده شامل تجزيه و تحليل چگونگي انتخاب افراد از ميان  گيري مصرف مطالعه تصميم

 ،دهند يك يا دو يا چند گزينه خريد و فرايندهايي كه قبل و يا پس از خريد رخ مي
  .]36[باشد مي
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 كننده  مراحل رفتار مصرف.2 مودارن
  

كه  مي هنگاو ديخرگيري  در مراحل ابتدايي فرايند تصميم هاي پيش از خريد فعاليت
از ها  تين فعاليا. دهند  باشد، رخ مي ي انجام خريد برانگيخته شدهفرد در وهله نخست برا

باشد، چرا كه بر  يكنندگان و هم براي بازاريابان برخوردار م اهميت بااليي هم براي مصرف
كنندگان چه محصوالتي را در چه زمان و  گردد مصرف مشخص ميآنها اساس نتايج 

  . ]36[مكاني خريداري خواهند نمود
بايست جستجو و ارزيابي اطالعات را متوقف  كننده مي در يك نقطه از فرايند، مصرف

دربرگيرنده خود كننده  گزينه خريد براي مصرف. كرده يك گزينه خريد را انتخاب كند
در اين حالت مشتري با توجه به . ]7[بندي، فروشگاه و شيوه خريد است كاال، بسته

كه خريدار،  زماني. آورد كننده روي مي هاي محصول و ساير عوامل به مصالحه قانع ويژگي
. نام تجاري و فروشگاه مورد نظر خود را انتخاب كرد بايد فرايند مبادله را به پايان برساند

ها، اين مرحله بدون  هاي سنتي فروشگاه در محيط. باشد ين مرحله همان مرحله خريد ميا
  . ]16[البته استثنائاتي هم وجود دارد. شود درنگ و تأخير انجام مي

گردد كه، پس از اينكه عمل خريد  معطوف به اتفاقاتي ميد ي پس از خريها تيفعال
گيري با انجام دادن خريد پايان   تصميمفرايند چرا كه پيوندند صورت گرفت به وقوع مي

هاي آتي  گيري كننده تصميم را ارزيابي كرده و از آن براي تصميم يابد بلكه مصرف نمي
 به مرحله نهايي يعني مرحله رضايت ختم فرايندهااين  مي نتيجه تما.]36[ نمايد استفاده مي

د مجدد را بوجود كننده و تمايل وي به خري شود كه وفاداري و پايبندي مصرف مي
طور متناوب  هاي تجاري مختلفي را به ننده نامك شود مصرف آورد و يا اينكه موجب مي مي

  .]7،30[مستمر مورد استفاده قرار دهدطور غير د يا آن رده محصول را بهانتخاب كن

هاي پيش از خريدفعاليت

 از خريدسهاي پفعاليت

 خريددر حينهايفعاليت

  مسئلهتشخيص 
آوري اطالعات  جمع

  ها و ارزيابي گزينه
گيري و  تصميم

  خريد
و ارزيابي مصرف 

  محصول
فرايندهاي 

 گيري آتي تصميم
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  يبند بسته
يك بسته .  براي محصول استگرافيكيبندي، شامل بسط و توسعه يك ظرف و طرح  بسته

پذيري بيشتر،  گردد محصول انعطاف مي از يك محصول است كه باعث جدا نشدنيخش ب
تواند بر  يك بسته همانند نام تجاري مي. تر و از قابليت استفاده آسانتري برخوردار گردد امن

  .]23[نگرش مشتريان در ارتباط با محصول مؤثر باشد
 بهت رو به رشد يك اهمين از گر نشاي عوامل متعدد دچنين هم بازار و يروندهاامروزه 

هاي   رشد وگسترش فروشگاه. دارد قدرتمنديابيك ابزار بازاري به عنوان يبند بسته
باعث گرديده نقش ) و ازجمله در كشور ما(سرويس دراكثر كشورهاي دنيا  سلف
در تجارت . ]26[تر از قبل شود بندي به عنوان فروشنده خاموش بسيار پررنگ بسته
كنندگان، جهت متقاعد  ه كننده فرصتي نهايي به توليديبندي ارا ني، بستهسرويس كنو سلف

نهايي را اتخاذ كنند بوده و به عنوان   كردن مشتريان احتمالي قبل از اينكه آنها تصميم
اي قوي در ارتباط با بسياري از تصميمات خريد مربوط به محصوالت غذايي  محرك اوليه

از ين، باعث به وجودآمدن زي نفروش در طرف خرده ياختاررات سييتغ. ]13[ رود يبه شمار م
 يبند  با مصرف كننده و بستهيكه ارتباط تنگاتنگ نيع و پخش نوي توزيها ستمي سبه

 را متعددي مختلف وظايف صاحبنظران ن اساسيبر ا .]31[محصوالت دارد، شده است
 وظايف بازاريابي اشاره نموده برخي از آنها در اين زمينه به .اند نمودهبندي ذكر  براي بسته

 يي و راهنماي آگاه فروش محصوالت،، دريندب بستهتوان به، نقش  يكه از آن جمله م
ع يش بهداشت و سالمت و كمك به توزيافزاكنندگان،   مصرفييداران، راهنمايخر

  .]12،26،28[تر محصوالت اشاره نمود مناسب
ك يدا كرده است، اما يش پي افزايبند  به مقوله بستهيتيريهرچند امروزه تمركز مد

ار يك توجه بسينظر تئورازن مطلب است كه يد اي، مؤيابيات بازاري گذرا در ادبيبررس
 در جهت ارتباط اثرات يزي ناچيز تالش هاي صورت گرفته و بالطبع آن نيبند به بسته ميك

نه يدر زم) 1971(شوارتزه ي اوليها يبررس . استانجام شده يابي بازاريها تيآن درفعال
ا يو  ]26[  متمركز بوده استيبند  بستهيطراح و نقش يكل يها  مشخصهيبر رو يبند بسته
 از محصوالت را تحت يابير كه ارزيك متغيبه عنوان  يبند  كه در آنها بستهييها يبررس
 يبند  بستهي ارتباطيها  جنبهيگر بر روين دي محقق.نظر بوده است ، مددهد ير قرار ميتأث

ر اندازه ي برتأث1996در سال  كنيقات ون سي تحق]26[ يو موارد اخالق ]31[اند  نمودهتمركز
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ك منبع ي به عنوان يبند بسته .زان مصرف محصوالت متمركز بوده استي برميبند بسته
 در ي ادراكيندهاي درك فرآياز برايمطالعه شده، ن) 1999(ل يله وي به وسيسودآور
 مورد )1997(اسكورزمن و همكاران ) 1998(و و همكاران له نن كاري بوسيبند  بستهيطراح
مثل  (يبند ر ظاهر بستهي نظيبند  بستهي بصرتأثير ها ين بررسيادر كه  قرار گرفتهيبررس
كنندگان، مورد مطالعه قرارگرفته   و توجه مصرفيبند ، طبقهيابي ارزيبررو) رنگ
 تأثيرگرفته،  صورت) 2004 (واسپيس كه توسط سياليوي يدر تحقيقات اخير .]26[است
كنندگان با توجه به دو متغير سطح پيچيدگي  بندي بر روي تصميمات خريد مصرف بسته

  غذايي مورد كنكاش وت فشارهاي زماني در هنگام خريد محصوالچنين همخريد و 
 به يبند  بستهعوامل يبند ن اقدام به طبقهين محققين مطالعه اي در ا.بررسي قرار گرفته است

ز خود از ي نعواملن يك از اي كه هراند  نمودهي اطالعاتعوامل و يري تصوعواملسته دو د
 يري تصوعوامله شده توسط آنان، يبر طبق مدل ارا. اند ل شدهي تشكي مختلفيها مؤلفه
 شامل يبند  بستهي اطالعاتعوامل و يبند  شامل اندازه، شكل و رنگ بستهيبند بسته

جاد ي مورد استفاده در ا يورآ فن (يبند  و نوع بستهيدبن  بستهياطالعات مندرج بر رو
  . ]28[باشند يم) يبند بسته

 بندي روري برتعدادي از تحقيقات صورت گرفته پيرامون بستهم. 1 نگاره

  رويكرد تحقيق  سال  محقق
  بندي هاي كلي و نقش طراحي در بسته مشخصه بررسي   1971  شوارتز

  بندي در ارزيابي محصوالت  بستهتأثير  1977  مك دنيل و بيكر
هـاي   بنـدي در سـازمان   هـاي مختلـف بـسته    گيري در ارتباط با جنبـه    تبيين چارچوبي براي تصميم     1995   ميلوكا

  مختلف
  بندي بر ميزان مصرف محصوالت بررسي تأثير اندازه بسته  1996  ون سيك

  بندي هاي مختلف محصوالت هبندي در ارتباط با طبق بررسي وظايف مختلف بسته  1996  پرندرگست و پتيت
 و توجـه    يبنـد  ، طبقـه  يابيـ  ارز يبنـدي بـررو      ظـاهر بـسته    ريـ بنـدي نظ     بـسته  ي بصر تأثيرها   يبررس  1997  و همكاران اسكورزمن

  كنندگان مصرف
  بندي  بستهي در طراحي ادراكيندهاي درك فرآبه ازينبررسي   1998  نن كارو و همكاران
  بندي اي ارتباطي بستهه  جنبه بررسي  1998  ازن و همكاران

  بندي به عنوان منبعي سودآور براي سازمان بسته  1999  ويل
  بندي در طراحي بسته ميهاي مختلف بصري و كال بررسي جنبه  2000  ريتي و بريور
  بايست لحاظ شوند بندي مي بررسي موارد اخالقي كه در طراحي بسته  2000  بون و كري

  بندي هاي ارتباطي بسته به جن بررسي  2001  آندروود و همكاران
  بندي بررسي فرايندهاي مديريت طراحي بسته  2003  وازكوئز و همكاران
  بندي در توزيع فيزيكي محصوالت  بررسي نقش بسته  2003  جاره و هاتلند

 يدگيـ چي سـطح پ ريـ كنندگان با توجه بـه دو متغ   مصرفدي خرماتيتصمي  بندي بر رو     بسته تأثير  2004  سياللوي و اسپيس
  ي زماني فشارهاچنين هم و ديخر

  بندي محصوالت غذايي بررسي نكات شاخص در بسته  2005  احمد و همكاران
  بندي محصوالت بررسي ادراكات مشتريان از بسته  2006  آمپيرو و ويال

  بندي محصوالت و انتخاب آنها بررسي ارتباط ميان رنگ بسته  2006  مارشال و همكاران
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گرفته در ارتباط با  يرامون كم و كيف تحقيقات داخلي صورتشده پ هاي انجام بررسي
بندي و مباحث مرتبط با آن نشان از انجام تحقيقاتي محدود در اين  هاي بازاريابي بسته جنبه

 مباحث بربندي،  در حوزه بستهگرفته  متأسفانه، اكثر تحقيقات صورت. زمينه در كشور دارد
و شكل مختلف هندسي، طراحي گرافيكي آن، بندي از قبيل ابعاد  فني و هنري بسته
  .تكيه دارندبندي  آالت بسته تكنولوژي و ماشين
 در يك پژوهش جامع اقدام به 1377ها و مطالعات بازرگاني، در سال  مؤسسه پژوهش
در اين طرح طي سه مرحله . است  كاالهاي صادراتي ايران نموده  بندي بررسي كيفيت بسته

بندي در زمينه صنايع غذايي و تبديلي، بررسي مواد اوليه  وژي بستهاقدام به شناسايي تكنول
 1385 در سال يشعبان .]6[است  محصوالت صادراتي اقدام شدهبندي و سپس شناسايي بسته
بر فرايند ) شير پاستوريزه(بندي محصوالت غذايي  هاي بسته ين ويژگيتر مهم بررسي به

بندي در مراحل مختلف  محقق در راستاي تبيين نقش بسته.  استپرداخته انتخاب مشتري
 شيوه ،فذهاي جاذب و نا رنگ ،گيري خريداران شير پاستوريزه ابعاد و اندازه مناسب تصميم

 در رابندي   جنس و مواد اوليه تشكيل دهنده و متمايز بودن طرح بسته، نوع،اطالع رساني 
 ارتباطدر  )1386 (زند  كهتحقيق ديگريج ينتابر اساس  .دانسته استانتخاب مشتري مؤثر 

بندي  رنگ بسته ،است صورت دادهبندي و فروش مواد غذايي  بستهتأثير رنگ در  يبررس با
هاي شاد در جلب توجه  رنگ در جلب توجه مشتريان براي خريد مؤثر است، غالباً

هاي گرم  بندي مواد غذايي شيرين با رنگ بهتر است بسته .باشد خريداران كامالً مؤثر مي
 هاي روشن مناسب است بندي مواد غذايي منجمد شده رنگ براي بسته، تهيه و معرفي شوند

  .]5[گيرد ها قرار مي تر مورد توجه خانمهاي شاد و لطيف معموالً بيش رنگو 
  

  چارچوب مفهومي
بندي و مراحل   مستقيم در زمينه ارتباط بستهطور به ي مطالعات قابل توجهكه اينبا توجه به 

داخلي وجود نداشت،  ميخارجي و چه در منابع عل  ميچه در منابع عل كننده رفتار مصرف
هايي مورد مطالعه و بررسي قرار  بندي، مدل ههاي بست منظور شناسايي و استخراج مؤلفه به

. بندي پرداخته بودند كننده و بسته هاي مختلف، به بررسي رفتارمصرف گرفتند كه از ديدگاه
با توجه به تعدد و پراكندگي مطالعات انجام شده در هر حوزه به طور خاص، الزم بود تا 

بر . بندي شوند بعاد مشخصي دستهها بر مبناي يك رويكرد جامع و مانع و در قالب ا مؤلفه
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بندي   بستهعواملكه ) 2004(بندي سياليوي واسپيس بندي را بر مبناي دسته اين اساس، بسته
نمايند و رفتار  بندي مي  تصويري تقسيمعوامل اطالعاتي و عواملرا شامل به دسته 

وان يك كننده را به عن كه رفتار مصرف) 1994(كننده را بر اساس ديدگاه ويلكي مصرف
بر اساس  . )3نمودار شماره  (]36،28[ايم نمايد، در نظر گرفته اي قلمداد مي فرآيند سه مرحله

گانه  توانند با هريك از مراحل سه بندي مي  بستهعوامل شده، هر دسته از  هيچارچوب ارا
 باشد بررسي آنچه در اين بررسي مورد توجه مي. كننده ارتباط داشته باشند رفتار مصرف

، در مراحل مختلفكننده   رفتار مصرفيبندي بر رو  بستهعوامل از كي هرتباطاتار
 يكننده و بررس  در مراحل مختلف رفتار مصرفعوامل از كيهراهميت  يبند تياولو

 كساني (كننده  از فرايند رفتار مصرف در هر مرحلهعوامل از كي هرگذاريريتأثچگونگي 
 .دباش يم)  نبودنكساني ايبودن و

  
 مورد استفاده در تحقيق ميچارچوب مفهو. 3 ودارنم

هاي ذكر شده با  گردد، انتخاب هريك از مدل  كه در نمودار باال مالحظه ميگونه همان
شده پژوهش صورت گرفته است، چراكه مدل ويلكي به واسطه  توجه به اهداف تعريف

ر حين خريد و كننده به سه مرحله رفتارهاي پيش از خريد، د بندي مراحل مصرف تقسيم
بندي به دو   بستهعواملپس از خريد از يكطرف و مدل سياليوي و اسپيس به واسطه تقسيم 

 تصويري از طرف ديگر، اين امكان را براي محقق فراهم عوامل اطالعاتي و عواملدسته 
ها و  ها بتواند تحليل گرفته در اين مدل هاي فرعي صورت بندي سازند تا بر مبناي دسته مي
عات تكميلي بيشتري در راستاي تبيين ارتباطات موجود بين هريك از اين عوامل و مطال
  . تري دست يابد ها، انجام داده و به نتايج جامع مؤلفه
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  روش تحقيق
صاحبنظران   و پس از بررسي مباني نظري و نظرسنجي از متخصصانمطالعهدر اين 

 ييمحصوالت غذاكنندگان  رفداران و مصيخردر قالب يك بررسي ميداني از  ،يابيبازار
در مراحل و  يبند  بستهيها  و مؤلفهعوامل يرگذاري تأثيو چگونگدر زمينه اهميت 

اين تحقيق از نظر هدف  ن اساس،يبر ا.  نظرسنجي شدكننده،  رفتار مصرفيها تيفعال
 - در زمره تحقيقات توصيفي مطالعه حاضر راتوان  يم زي ناز حيث روش .كاربردي است

  .بندي نمود  طبقهپيمايشي
  

  تحقيق ياصل  فرضيه
كنندگان از تفاوت  بندي در مراحل مختلف رفتار مصرف  مختلف بستهعواملتأثيرگذاري 

  .باشد معناداري برخوردار مي
  

   گيري هاي نمونه جامعه آماري، حجم نمونه، روش
بندي شده  هكنندگان محصوالت غذايي بست در اين تحقيق جامعه هدف كليه مصرف

ر محدوديت هزينه و ي نظي مختلفيياجراباشند، اما به دليل محدوديت هاي عملي و  مي
 شهر تهران به عنوان قلمرو مكاني اي رفاه در سطح هاي زنجيره فروشگاهمحدوديت زماني، 
نحوه استقرار محصوالت غذايي به  توان يمانتخاب ن يا داليل از جمله. تحقيق انتخاب شد

محصوالت  انتخاب باالتر و قدرت و امكان) از جمله رفاه(اي هاي زنجيره وشگاهدر سطح فر
 امكان دسترسي به شمار بيشتري از خريداران ها از جانب خريداران، در اين قبيل فروشگاه

 گستردگي طيف خريدارن اين فروشگاه نسبت به ساير محصوالت غذايي در يك مكان،
شعبات اين فروشگاه در سرتا سر شهر تهران، اشاره پراكندگي اي و  هاي زنجيره فروشگاه

  .نمود
بندي شده،  گيري طبقه  از روش نمونه براي انتخاب شعب فروشگاهحاضر مطالعه در 

 شعبه اصلي كه به تفكيك مربوط به مناطق شمال تهران، 4، ن اساسيبر ا .استفاده شده است
با هريك از شعب فروشگاه ر و دغرب تهران، شرق تهران و جنوب تهران انتخاب گرديد

، از ميان خريداران محصوالت غذايي افرادي به سادهگيري تصادفي  روش نمونهاستفاده از 
بر اين اساس تعداد نمونه مورد بررسي . اند گرفته طور تصادفي انتخاب و مورد پرسش قرار
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گو با توجه به اينكه در اكثريت  ين گرديد اين تعداد پاسخ نفر تعي170در اين مطالعه 
گيرد،   قرار ميگو  پاسخ200 تا 100ها در دامنه  كننده تعداد نمونه مطالعات رفتار مصرف

ان را يگو  پاسخيشناخت تي مشخصات جمع2 شمارهنگاره .]11[ باشد كافي و قابل اتكا
  .دهد يمش ينما

 گويان سخمشخصات جمعيت شناختي پا. 2 نگاره
  درصد  سطوح  مشخصه

  ٪53  زن  تيجنس
  ٪47  مرد  
  ٪5   سال20 تا 15  سن
  ٪28   سال30 تا 20  
  ٪28   سال40 تا 30  
  ٪39   سال به باال40  

  ٪25   هزار تومان300كمتر از   يدرآمد خانوادگ
  ٪47   هزار تومان500 تا 300 نيب  
  ٪25   هزار تومان500باالتر از   

  ٪33  پلمياز د تر نييپا  يلي تحصتيوضع
  ٪28  پلميد  
  ٪38  ي دانشگاهالتي تحصيدارا  

  ٪33  خانه دار  ي شغلتيوضع
  ٪25  شغل آزاد  
  ٪24  يكار ادار  
  ٪6  ليدر حال تحص  
  ٪12  بازنشسته  

  
  نامه پرسشطراحي ، ها گردآوري داده

ه گرفت ها و مطالعات گسترده صورت  استفاده شده در اين تحقيق بر اساس بررسينامه پرسش
كننده و  رفتار مصرفه شده در حوزه ياراپيرامون موضوع مورد مطالعه و منتج از ادبيات 

 با استفاده از آنها و پشتيباني نظري و تجربي صاحبنظران ني كه محققاست بوده يبند بسته
   .ندا  موضوع مورد مطالعه، تدوين نمودهقلمرومختلف در 

 5مطرح شده، از طيف ليكرت  سؤاالت  بهييگو نامه جهت پاسخ پرسشدر اين 
 سؤاالت در سه طبقه مجزا به صورت سؤاالت مربوط به .اي استفاده شده است گزينه

كننده و رفتارهاي  كننده، رفتارهاي در حين خريد مصرف رفتارهاي پيش از خريد مصرف
 در هريك از اين مراحل نيز سؤاالت مربوط به وبندي  كننده دسته پس از خريد مصرف
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 مطرح  هر مرحلهيها تيفعالبندي بر روي هريك به تفكيك   بستهيها ؤلفهم تأثير
 است گرديده

 نامه پرسش، از روش اعتبار محتوايي استفاده شد و نامه پرسش ييبراي سنجش روا
 بررسي ميزان منظور به چنين هم .يد متخصصين امر قرار گرفتي كلي مورد تاطور بهتحقيق 

بدين . استفاده گرديدمه كردن يو روش دو ني كرونباخ  از روش آلفانامه پرسش ييايپا
نشان  آمده دست به جينتا.  پيش آزمون گرديدنامه پرسش 40منظور يك نمونه اوليه شامل 

جهت تحقق اهداف  مطلوب يياياز پاق ين تحقي مورد استفاده در انامه پرسشدهد  يم
 روش دو ي برا%1/94اخ و  كرونبي آلفايبرا% 3/93مقدار ( است بودهمطالعه برخوردار 

  .)كردن مهين
  

  ها تجزيه و تحليل داده
 با استفاده از نامه پرسشبندي شده از طريق  هاي گردآوري و دسته دادهدر اين مطالعه، 

مورد تجزيه و تحليل قرار و در سطوح مختلف  درصد 95نان يدر سطح اطم SPSS افزار نرم
 مختلف عوامل تفاوت تأثيرگذاري  كهقيبه منظور بررسي فرضيه اصلي تحق. گرفت
دهد، از آزمون  كنندگان را مورد خطاب قرار مي بندي در مراحل مختلف رفتار مصرف بسته

آورد  اين آزمون اين امكان را فراهم مي .هاي تكراري استفاده شده است طرح اندازه
رد، به هاي آزمودني در طي زمان سر و كار دا هايي كه در آن پژوهشگر با پاسخ موقعيت

بر اين اساس بدان جهت كه در اين مطالعه . دقت مورد سنجش و بررسي قرار گيرد
هاي در  هاي پيش از خريد، فعاليت كننده به سه مرحله، فعاليت هاي رفتار مصرف فعاليت

گردد تا   اين امكان فراهم مي،اند بندي شده هاي پس از خريد تقسيم د و فعاليتحين خري
ها   بررسي تفاوت در ديدگاه به منظورچنين هم .قرار دادآزمون  مورد رافرضيه اصلي تحقيق 

 مقايسه دو جامعه و جهت مطالعه چگونگي تأثيرگذاري آزمونو نظرات مردان و زنان از 
 از آزمون مقايسه ميانگين چند جامعه استفاده گرديده ز،ي جمعيت شناختي نهاي مؤلفه ريسا

بندي در   بستهيها مؤلفهن اهميت و اولويت هر يك از بندي ميزا  عالوه، جهت رتبهبه. است
 سه متشكل از ي، با مد نظر قراردادن چارچوبكننده  رفتار مصرفيها تيو فعالمراحل 
  .]1،9[ گرديده استادهاز آزمون فريدمن استف سطح،
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  تحقيق هاي يافتهنتايج و 
آمده از  دست بهج ي نتايمبناگرفته بر   صورتيها ليتحلبا توجه به اين كه در اين تحقيق 

كه اين   و با عنايت به اينباسند ي درصد م95نان يو در سطح اطم SPSSافزار   نرم محاسبات
كند؛ لذا در  ه ميي آن را ارا)sig( داري ، سطح معنيمربوطهيب اافزار پس از محاسبه ضر نرم

و شود  ه ميباشد فرض صفر پذيرفت% 5داري بزرگتر از  ها هرگاه سطح معني نتايج تحليل
  .]9[نيز نشان از عدم پذيرش فرض صفر دارد% 5داري كمتر از  سطح معنيطبيعتاً 

  هاي تكراري، نتايج حاصل از آزمون طرح اندازه  اصلي تحقيق، در ارتباط با فرضيه
 مرحله يعنيكننده   در خالل سه مرحله رفتار مصرفيبند  مختلف بستهعوامل دهد، مينشان 

 يرگذاريد تأثي پس از خريد و رفتارهاين خري در حيد، رفتارهايرش از خي پيرفتارها
  .)3نگاره(باشند يمبرخوردار يمتفاوت

   ي تكراريها اندازه  طرح حاصل از آزمونجهينت. 3 نگاره

داري  عدد معني  نام آزمون
(sig) 

  جه آزمونينت

 يها  اندازهطرحآزمون 
 عوامل يرگذاريثن تأيانگي مي بر برابري مبن0Hرد فرض   0.00  يتكرار

  كننده  در خالل مراحل رفتار مصرفيبند بسته
  

 در ييداران محصوالت غذايدهد، خر ي آمده نشان مدست به يلي تكميها ليج تحلينتا
 و با تر مهمار يد محصوالت بسي خري برايي نهايريگ مي را در هنگام تصميبند مجموع بسته

 مهم در هنگام ي آن به عنوان عاملرند و ازيگ ير مواقع در نظر ميتر از سا تياهم
رنگ، (ل خوديبد ي بيها  به علت جاذبهيبند برند چراكه بسته ي بهره ميي نهايريگ ميتصم

ار كارآمد در ي بسيك ابزار متقاعدكنندگيتواند به عنوان  يم ...)طرح، اندازه، شكل و
 شخص يريگ ميند تصميل در فرايد عمل نموده و منجر به تسهي خريريگ ميمرحله تصم

 يبند  به بستهيابي از صاحبنظران بازاريل باشد كه برخين دليد به هميدار گردد، شايخر
  .]32[ اند فروش داده) كننده قطع(كننده لقب تمام
 از يكيتواند به عنوان  يت افراد ميش فرض كه جنسين پي اي به منظور بررسچنين هم

 در خالل يبند  مختلف بستهيها لفه و مؤعواملرگذار بر ادراك افراد از ي تأثيرهايمتغ
 آمده با استفاده از دست بههاي  كننده اثر گذار باشد، داده مراحل مختلف رفتار مصرف

 بر ي مرور . قرار گرفتي آماري و بررسيابيآزمون مقايسه ميانگين دو جامعه مورد ارز
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 به عنوان يك توان دهد، متغير جنسيت را نمي  ين خصوص نشان مي آمده در ادست بهج ينتا
 مختلف مربوط به عواملمتغير تأثيرگذار بر نحوه ادراك خريداران محصوالت غذايي از 

كننده به شمار  د رفتار مصرفي خريريگ مي مراحل مختلف تصميبندي، در ط بسته
  . )4نگاره(آورد

  دو جامعهنيانگي مسهيآزمون مقاجه حاصل از ينت. 4 نگاره

داري  عدد معني  نام آزمون
(sig) 

  جه آزمونينت

سه يآزمون مقا
 يبند بسته  عوامل يرگذارين تأثيانگي مي بر برابري مبن0Hرش فرض يپذ  0.54  ن دو جامعهيانگيم

  كنندگان زن و مرد د، در دو گروه مصرفي خريريگ ميبر تصم
  

ان ياز من چند جامعه يانگيسه ميمقا آمده از آزمون دست بهج ي نتايمبنا برچنين هم
، )رگانه شهر تهرانامناطق چه(، محل سكونت مورد مطالعهيشناخت تيعجم يرهايمتغ

 مختلف عواملت يزان اهمي افراد بر نحوه ادراك و ميت شغلي و وضعيدرآمد خانوادگ
ن در يا. نداشته استتأثيري  ييداران محصوالت غذايد، خري خري بر رفتارهايبند بسته
ه شده توسط ي ارايها پاسخبر  ،يليت تحصير سن و وضعي است كه، دو متغيحال

   .اند  تأثيرگذار بودهانيگو پاسخ

  جامعه چندنيانگيسه ميآزمون مقاج حاصل ازينتا. 5 نگاره

ر مورد يمتغ  نام آزمون
 يبررس

عدد 
داري  معني

(sig) 
  جه آزمونينت

محل 
  0.645  سكونت

 بـر   يبنـد   بـسته  عوامـل  يذاررگـ ين تأث يانگي م ي بر برابر  ي مبن 0H رش فرض يپذ
 بر اساس محل سكونت   كنندگان     گروه مصرف  چهارد، در   ي خر يريگ  ميتصم
  گو پاسخ

درآمد 
  0.662  يخانوادگ

 بـر   يبنـد   بـسته عوامل يرگـذار ين تأث يانگيـ  م ي بـر برابـر    ي مبن 0Hرش فرض يپذ
 يكنندگان بر اساس درآمد خانوادگ   د، در سه گروه مصرف    يخر  يريگ  ميتصم
  گو پاسخ

ت يوضع
  0.181  يشغل

 بـر   يبنـد   بـسته  عوامـل  يرگـذار ين تأث يانگي م ي بر برابر  ي مبن 0H رش فرض يپذ
 يت شـغل  يكنندگان بر اساس وضـع      د، در پنج گروه مصرف    ي خر يريگ  ميتصم
  گو پاسخ

 بــر يبنــد بــسته عوامــل يرگــذارين تأثيانگيــ مي بــر برابــري مبنــ0Hرد فــرض   0.007  سن
  گو پاسخكنندگان بر اساس سن  د، در چهار گروه مصرفي خريريگ ميتصم

آزمون 
سه يمقا
ن يانگيم

  جامعهچند

ت يوضع
  0.00  يليتحص

 بــر يبنــد بــسته عوامــل يرگــذارين تأثيانگيــ مي بــر برابــري مبنــ0Hرد فــرض 
ت يكننــدگان بــر اســاس وضــع د، در ســه گــروه مــصرفيــ خريريــگ ميتــصم
  گو پاسخ يليتحص



 1388 ، پاييز و زمستان3، شماره 1مديريت بازرگاني، دوره 

 

140

 بر رفتار يبند  بستهيها  و مؤلفهعوامل يرگذاريت و تأثي اولويبه دنبال بررس
 يكردين مطالعه، رويز بدان اشاره شد، در اين نيش از ايگونه كه پ كنندگان، همان مصرف

 يرگذاري تأثيبند تياولو) 1 ن سطوح عبارتند ازيا. قرار گرفت مد نظر يسه سطح
 يبند  بستهيرگذاري تأثيبند تياولو) 2كننده،   در مراحل مختلف رفتار مصرفيبند بسته

 يرگذاري تأثيبند تياولو) 3كننده و  احل رفتار مصرف موجود در مريها تيدر سطح فعال
 صورت كننده صرف رفتار ميها تي از فعالكي در سطح هر،يبند  بستهيها مؤلفه
  .ه شده استي ارا6 نگاره در يبند ن دستهيمده با توجه به اآ دست بهج ينتا. است گرفته

 كننده رفتار مصرف بر يبند بسته يها  و مؤلفهعوامل يرگذاري تأث بندي نتايج اولويت. 6 نگاره
  رفتار مصرفمراحل  .1

  كننده
ن يانگيم

  ها رتبه
 رفتـار   يها    تيفعال .2

 كننده   مصرف
ن يانگيم

  ها رتبه
ت ي در هر فعاليبند بسته عوامل) 3

 كننده رفتار مصرف
ن يانگيم

  ها رتبه
 4.29  يدبن  بستهياطالعات مندرج بر رو.1

 3.23  يبند اندازه بسته.2
 3.05  يبند شكل بسته.3

 2.23  يبند نوع بسته.4
  1  ديخر ميتصم )1  2.46  دين خريدر ح -1

 2.20  يبند رنگ بسته.5
 4.14  يبند  بستهياطالعات مندرج بر رو.1

 3.29  يبند شكل بسته.2
 2.63  يبند اندازه بسته.3
 2.51  يبند رنگ بسته.4

 2.13 ازي از نيآگاه )1

 2.43  يبند نوع بسته.5
 4.39  يبند  بستهياطالعات مندرج بر رو.1

 3.16  يبند شكل بسته.2
 2.62  يبند نوع بسته.3

 2.53  يبند اندازه بسته .4
  2.06  ها نهي گزيابيارز )2

 2.3  يبند رنگ بسته.5
 4.28  يبند  بستهياطالعات مندرج بر رو.1

 3.36  يبند شكل بسته.2

 2.76  يبند نوع بسته.3
 2.52  يبند رنگ بسته .4

 2.09 ديش از خري پ-2

آوري  جمع )3
  1.82  اطالعات

 2.08  يبند اندازه بسته.5
 4.36  يبند  بستهياطالعات مندرج بر رو.1

  3.21  يبند بستهشكل .2
  2.56  يبند نوع بسته.3
  2.55  يبند اندازه بسته.4

 يابيو ارز مصرف )1
  1.7  محصول

  2.33  يبند رنگ بسته.5
 4.41  يبند  بستهياطالعات مندرج بر رو.1

  3.41  يبند اندازه بسته.2
  2.60  يبند شكل بسته.3

  2.40  يبند نوع بسته.4

  1.45  دي پس از خر-3
 ي آتيندهايفرا )2

  1.3  يريگ ميتصم

  2.17  يبند رنگ بسته.5
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  يريگ جهيبحث و نت
مختلف بندي در مجموع در خالل فرايندهاي  دهد كه عوامل بسته نتايج اين مطالعه نشان مي

همچنين از ميان متغيرهاي . باشند كننده از تأثيرگذاري متفاوتي برخوردار مي رفتار مصرف
زان تحصيالت متغيرهاي تأثيرگذار بر متغيرهاي سن و ميشناختي مورد مطالعه، تنها  جمعيت
 محل سكونت، درآمد خانوادگي و وضعيت شغلي افراد بر ميزان اهميت ها بوده و پاسخ

 .ندا بندي بر رفتارهاي خريد خريداران محصوالت غذايي تأثيري نداشته عوامل مختلف بسته
بندي بر  اي بستهه  و مؤلفهعواملآنچه در ادامه به عنوان تحليلي بر چگونگي تأثيرگذاري 

آمده از  دست بهگردد، بر اساس نتايج  ه مييكننده ارا هاي رفتار مصرف هريك از فعاليت
رفتار  يها تي بر فعاليبند  بستهيها ك از مؤلفهي هريرگذاريتأثهاي مربوط به  تحليل
  .باشد يم، مد نظر در چارچوب مطالعهدر خالل مراحل سه گانه كننده  مصرف

  
  هاي پيش از خريد ندي بر فعاليتب تأثيرات بسته

هنگام  در ييداران محصوالت غذايخر كه ت استين واقعي اياي گوپژوهشن يج اينتا
ها نشان   يافته.ندينما ي مي توجه خاصيبند  بستهيها  و مؤلفهعوامل به آگاهي از نياز

به  يبند ، شكل، اندازه، رنگ و نوع بستهيبند  بستهي اطالعات مندرج بر رودهند، مي
  .باشند ي دارا ممرحلهن يت را در ايت و اهمين اولويشتريب بيترت

برد، به  ي مي ندارد پيحل قبل چ راهي رفع آن هي كه برايازيكننده به ن  كه مصرفيزمان
ر يزان تأثيم. پردازد يمو تجربي  از منابع شخصي، تجاري، عمومي اطالعات يجستجو

ك ير بوده و هريكنندگان متغ ت مصرفايبسته به نوع كاال و خصوصاز منابع ك يهر
ل ي به دلييدر محصوالت غذا. ]18[د دارنديخر مير بر تصمي در تأثيا عملكرد جداگانه

خصوصا به واسطه اطالعاتي كه به خريداران  يبند ات خاص، بستهيها و خصوص يژگيو
عات  اطالين منابع افراد جهت جستجويتر ن و متداوليتر مهم از يكينمايد،  ه مييارا
دهد، در  ين مطالعه نشان ميج اينتا. ]20[رود ي به شمار مين محصوالتيد چنيرامون خريپ

 ين ابزارهايتر مهم از يكي به عنوان يبند  بستهي اطالعاتعوامل ها، نهي گزيابيمرحله ارز
ر يسا. باشد ي مييداران محصوالت غذاي اطالعات، مورد توجه خري جستجويرونيب

ل اطالعات مورد يد جهت تكمي مفيز عالوه بر فراهم آوردن ابزاري نيبند  بستهيها مؤلفه
 اطالعات و ي درونيجهت جستجو ميعنوان منبع مه  محصوالت، بهيابي ارزيبرااز ين
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توان  يق را مين تحقيج اين اساس نتايبر ا. ندينما ين عمل ميشيد پي تجارب خريادآوري
 يبرچسب اطالعات مثبت تأثير  بريمبن) 1997(ن و همكاران ي مطالعات شايها افتهيمنطبق بر 

ن محصوالت يداران ايمات خري بر تصميي محصوالت غذايها  بستهيموجود بر رو
 در ييداران محصوالت غذاي درصد از خر58دهد  ين مطالعه نشان مي ايها افتهي، دانست

 توجه يبند  بستهي رو مختلف، به اطالعات مندرج بريها نهي گزيابيهنگام ارز
  .]27[ندينما  يم

  
  هاي در هنگام خريد بندي بر فعاليت تأثيرات بسته

كننده در  م مصرفيت است كه، تصمين واقعيد اي انجام شده مؤيها مطالعات و پژوهش
 درك يسك رواني به رياديزان زيد به ميم خريا اجتناب از تصميق و يمورد اصالح، تعو

سك يداران اغلب ري، كه خرييادر مورد محصوالت غذ.  دارديشده توسط فرد بستگ
رنگ  ار مؤثر و پري بسيبند  همانند بستهيند، نقش ابزارينما ي را ادراك ميكمتر

 مختلف يندهايمراحل و فرا ميان تمايدهد، در م ي نشان مين بررسيج اينتا. ]32[گردد يم
 در ن نقش رايتر ، مهمي و اطالعاتيري تصوعوامله بر دو دسته ي با تكيبند د، بستهيخر

ن اساس يبر ا. دينما يفا ميد اي خريريگ ميت تصميد و در فعالين خري در حيمرحله رفتارها
 ياديار زيزان بسيد به مي خري براييم نهاي در هنگام اخذ تصمييداران محصوالت غذايخر

تواند  يز مي ن ك بستهيبه عالوه اندازه . ندينما ي م اتكايبند  بستهيبه اطالعات مندرج بر رو
ان ين ميد، هر چند در اي نمايانيد محصول مورد نظر كمك شايداران را جهت خريخر
ر، شكل، نوع و رنگ عبور ي نظيبند  بستهيها ر مؤلفهي از نقش سايست به سادگيبا ينم

 يري تصويها گرفته، مشخصه  از مطالعات صورتيج برخينمود چراكه بر اساس نتا
 ديد افراد در محل خريمات خريدر تصم  ميار مهينقش بس) يبند نظير بسته( محصول

   .]34[ دينما يفا ميا) ها فروشگاه(
  

  هاي پس از خريد بندي بر فعاليت تأثيرات بسته
 محصول، يابي در مرحله مصرف و ارزييكنندگان محصوالت غذا داران و مصرفيخر
ن يتر هم از ميكيز ي نيبند دهند كه بسته ي قرار مي را مورد توجه و بررسي مختلفيارهايمع
ط يل فراهم آوردن شرايكطرف به دلي از يبند ن مرحله بستهيدر ا. ديآ يارها به شمار ميمع
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 در جلب يديار مهم و كليتواند نقش بس مي و مصرف محصوالت، ي نگهداريمطلوب برا
گر با ياز طرف دو  ]29[ن محصوالت فراهم آورديكنندگان ا داران و مصرفيت خريرضا

ق يده از طري رسيها امي بر پيكنندگان، انتظارات خود را مبتن نكه مصرفيتوجه به ا
 قرار يابي مورد استفاده را مورد ارزي و اطالعاتيك منبع ارتباطي به عنوان يبند بسته

كننده  د، مصرفيك محصول اغراق نماي در مورد منافع يبند  بستهكه يدرصورتدهند،  يم
 .گردد ي مي ويتين مسأله منجر به نارضايانتظارات حاصل نشده را تجربه خواهد كرد كه ا

.  اشاره نموديبند توان به شكل بسته ين مرحله، مي در ايابي مهم ارزيگر ابزارهاياز د
ط مختلف يها و شرا توانند با توجه به خواسته ين مرحله مي در ايبند اشكال مختلف بسته
دار در ي كمك به خرواسطهه تواند ب ي ميبند بسته. نديفا نمايرا ا ميار مهيمحصول، نقش بس

د محصول ي كه فرد بر اساس آنها اقدام به خرييارهاي اطالعات در مورد معيآور جمع
 ي آتيها يريگ ميد مجدد محصوالت و تصمي، در خرين ويشي پيها د انتخابيينموده و تأ

 رانقات وارلوپ و همكايج تحقي بر نتاين ارتباط مروريدر ا . باشدر گذاريار مهم و تأثيبس
ت يفي كيل به خاطر سپاري با كمك به تسهيبند  مختلف بستهعواملدهد،  ينشان م) 2005(

د ينما يفا ميد مجدد آنان اي و خريادآوريدر  ميار مهيدرك شده محصوالت نقش بس
]34[.  

  
  يقات آتي تحقيشنهادات برايپ

ن ي كه ا استين موضوع اساسيق، توجه به اي تحقيها افتهينكته قابل تأمل در خصوص 
 يندهاي در مراحل و فرايبند  بستهيها  و مؤلفهعوامل نقش ين و بررسيي در تبيمطالعه سع

ها و  لي داشته و تحلي كلي به صورتييگان محصوالت غذاكنند مختلف رفتار مصرف
، يليتر تكم يتر و جزئ د، چه بسا انجام مطالعات خاصينما ي م هين دست را اراي از ايجينتا

تر از آنچه   متفاوتيجيتر و نتا  جامعيقي حقاياي، گوي مورد بررسيها نبهك از جيدر هر
الت و اصالحات خاص و يها را با تعد افتهي يآمده است بوده و برخ دست بهق ين تحقيدر ا
ر سطح ي نظيتير عوامل موقعيتوان به تأث مين موارد، ياز جمله ا.  مواجه سازديمورد

ك يد اشاره نمود كه هريل و عالقه به خريزان تماي و مي زمانيد، فشارهاي خريدگيچيپ
 يها تي در مراحل و فعاليبند  بستهعوامل يرگذاريزان تأثي خود بر ميتوانند در جا يم
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تواند در  ي كه ميمواردن اساس، يابر . رگذار باشنديكننده تأث فتار مصرفمختلف ر
  :ل عنوان نموديان به شرح ذتو ميرند را يشتر قرار گيل بي و تحلي مورد بررسيقات آتيتحق

ع مختلف يكنندگان در صنا  و رفتار مصرفيبند  بستهعواملان ي ارتباط ميبررس -
  ؛ي و بهداشتيشيع آراير صناينظ

  كنندگان؛  طور مجزا بر رفتار مصرف بهيبند  بستهيها ك از مؤلفهي هرتأثير يبررس -
كنندگان  فتار مصرف بر ريبند  مختلف بستههاي مؤلفه و عواملان ي ارتباط ميبررس -

متغيرهاي جمعيت  محصوالت مختلف بر حسب يا برايع مختلف و يدر صنا
 ؛دارانيخر و ميزان تحصيالت سنشناختي نظير 

 رفتار يها تيك از فعالي در هريبند  بستهيها  و مؤلفهعواملك از ي هرتأثير يبررس -
 ؛تلفع مخيكننده به طور مجزا و بر اساس محصوالت مختلف و در صنا مصرف

ل و يزان تماي و مي زمانيد، فشارهاي خريدگيچير سطح پي نظي عواملتأثير يبررس -
 در مراحل و يبند  مختلف بستهعوامل يرگذاريزان تأثيد بر ميعالقه به خر

  .كننده  مختلف رفتار مصرفيها تيفعال
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