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ABASTRACT
In today's competitive world with different types of products, the success of any product in sales
requires that the packaging and appearance of the product can establish an effective relationship
with buyers and provide the customer's attention. Considering the role and importance of
packaging in consumer buying behavior, the purpose of this study is to investigate the effect of
packaging dimensions of agricultural products (packaging design, font type, packaging color,
packaging materials and printed information) on consumer purchasing intent. The type of research
is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of the nature of the method.
The statistical population of the study includes consumers of packaged agricultural products (food).
According to Morgan and Krejcie table, 384 people as a sample size by simple random sampling
method (available) who referred to two convenience stores in Ardabil (food purchase). They were
elected. Data collection tool is two standard questionnaires (Belo and Lachan (2012) that validity
has been confirmed using face validity and its reliability has been confirmed using Cronbach's
alpha. Data analysis has been performed using Spss21and PLS software. He said that color
packaging, design, font type, quality of packaging materials and printed information have a
significant effect on consumer intention to buy, and among the dimensions of packaging of
agricultural products, color and packaging design have the greatest impact on consumer intention.
Keywords: Packaging of agricultural products, Consumer intention to buy, Agricultural Products
Extended Abstract
Introduction
According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations, about a third of the
world's food production for human consumption (about 1.3 billion tons) is lost or wasted. From this
organization's point of view, any change that reduces the economic value and nutrition of the
product is considered a waste. The role and place of packaging in the system of supply of healthy
agricultural products may be summarized in four important areas of food security, increasing value
added, reducing waste, and saving energy, which is closely related to a strong economy and a
strong link with health. They have the production of food and its products(Tajeddin, 2019).
In the increasing competition of global markets, the need for product promotion is effective and
product packaging as a means of communication with the brand is more important (Abdalkrim,
2013). To strengthen their competitiveness in domestic and foreign markets, companies have been
paying attention to packaging for the past few decades and use design, graphics, colors and the use
of appropriate packaging materials to increase their share of competitive markets (Movlaei, 2014).
The importance and position of packaging and place of production in the sale of agricultural
products is increasing every day. Despite the importance of this issue, due to insufficient attention
of many producers to the proper packaging of agricultural products have not been able to achieve
their true position in the markets (Alavi & Mousavi Haghighi, 2017: 43). Consumer behavior as
one of the most important research topics in the field of marketing has always been studied by
various researchers (Srivastava, 2010 & Barmola). In addition to being affected by various
demographic, cultural and social variables, consumer behavior is also affected by the marketing
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variable (Kotler & Keller, 2014). One of the most important marketing variables is the product
element, of which product packaging is a part (Alave, 2007). Packaging is a new dimension of
competitive differentiation (Chernev, 2019).
The consumer buying process depends on several factors including price,packaging,sales
promotion and previous experience. Consumers' intention to buy is people's perception of the
performance of a product and whether customers are willing to buy more than a particular
organization or reduce their purchases (Samadi, 2009: 76). Attitude is also an emotional, positive
or negative state about an issue (Nori et al, 2013). Factors affecting the consumer's purchase
intention, such as brand image, packaging, and peer experience. Customer buying intent helps
marketers predict future consumer behavior and develop appropriate marketing strategies. Thus,
marketers aim to reinforce consumer buying intentions that directly affect the actual behavior of
consumers (Morwitz et al, 2014).
Research Method
The data collection required for the research was done in the field and by distributing a
questionnaire among customers who went to two welfare chain stores in Ardabil to buy the
required agricultural (food) products. The type of research is applied in terms of purpose and
descriptive-correlation in terms of the nature of the method. And because of the use of the
questionnaire is a quantitative research. The statistical population of the study includes consumers
of packaged agricultural products. According to Krejcie and Morgan table, 384 people were
selected as the sample size by simple random sampling method (available).
Structural Model Fit
Two criteria R2 and Q2 were used to evaluate the fit of the structural model. The coefficient of
determination indicates the effect that an exogenous variable has on an endogenous variable and is
a criterion used to connect the measurement part and the structural part of structural equation
modeling. The higher the value of R2 for the endogenous structures of a model, the better the fit of
the model. A value greater than 0.7 indicates a strong effect of the exogenous variable on the
endogenous variable (Davari & Rezazadeh, 2014).
Criterion Q2
The Q2 criterion determines the predictive power of the model. In terms of intensity of model
predictive power for endogenous structures, the higher the calculated value of Q 2 than 0.2, the
higher the model predictive power will be. In Table 3, both criteria R 2 and Q2 have acceptable
values. A criterion called GVF is used to check the overall fit of the model. Considering the three
values of 0.01, 0.25 and 0.36 which are weak, medium and strong values of GOF, respectively
(Wetzels et al., 2009) and the value obtained for GOF (0.541) can be The overall fit of the research
model confirmed
Table 1. Criteria R2, Q2 and GOF for structural Model Fit
Latent Variable
AVE
R2
Q2
GOF
Packing Color
0.511
Packaging Design
0.541
0.254 .0.525 0.581
Print Information
0.513
Packaging Materials
0.595
Font Type
0.564
Consumer's Purchase
0.524
Intention
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Discussion and Results
The purpose of this study is to influence the dimensions of agricultural product packaging
(packaging design, font type, packaging color, packaging materials and printed information) are
intended for the consumer to purchase. The analysis performed in this study showed that the
packaging and the information provided on the packaging design have the most important role in
the intention of the consumer to buy. The results showed that the dimensions of packaging of
agricultural products has been able to well predict and explain the consumer's intention to buy. In
other words, companies that have careful and prudent planning in the production and packaging of
agricultural products in the long run - can achieve better performance by gaining a competitive
advantage among competitors, and this competitive advantage leads to increased sales over time.
Based on the results obtained from the research model, the dimensions of packaging of agricultural
products have a direct and positive effect on consumer intention to buy, and among the dimensions
of packaging, the effect and role of color, design and print information on packaging on consumer
intention Moreover, spending time and money on implementing, implementing, and sustaining
packaging improvement programs can stimulate consumer purchasing intent.
These findings can help businesses increase their market share and competitors through unique
and eye-catching agricultural packaging designs while helping to increase sales to current
consumers by penetrating new markets.
The main difference between the findings of this study and previous studies is the analysis of
the effect of food packaging dimensions on the consumer's purchase intention. The research results
support the view that packaging is not limited to the packaging of a product. Rather, all packaging
elements play a key role in advancing the consumer's purchase intent. Therefore, marketers should
focus more on the dimensions of packaging in order to stimulate the consumer's purchase intention.
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بررسی مؤلفههای بستهبندی محصوالت کشاورزی بر قصد خرید مصرفکننده
ناصر سیفاللهی
دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
(تاریخ دریافت -99/5/12 :تاریخ تصویب)99/10/15 :

چكیده

در دنیاي رقابتی امروزه با انواع مختلف محصوالت ،موفقیت هر محصول در فروش،
مستلزم این است كه بستهبندي و ظاهر محصول بتواند ارتباط مؤثري را با خریداران برقرار
كند و زمینه جلب نظر مشتري را فراهم سازد .با توجّه به نقش و اهمیت بستهبندي در رفتار
خرید مصرفكننده ،هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر ابعاد بستهبندي محصوالت
كشاورزي(طراحی بستهبندي ،نوع قلم ،رنگ بستهبندي ،مواد بستهبندي و اطالعات چاپی) بر
قصد خرید مصرفكننده است .نوع پژوهش از نظر هدف كاربردي و به لحاظ ماهیت روش
كار توصیفی -همبستگی است .جامعه آماري پژوهش ،شامل مصرفكنندگان محصوالت
بستهبنديشده كشاورزي(مواد غذایی) هستند كه به دو فروشگاه زنجیرهاي رفاه موجود در
شهر اردبیل مراجعه میكنند .حجم نمونه آماري با توجه به جدول مورگان و كرجسی  384نفر
محاسبه و با روش نمونهگیري تصادفی ساده(در دسترس) انتخاب شدند .ابزار جمعآوري
دادهها دو پرسشنامه استاندارد بود كه روایی آنها با استفاده از اعتبار صوري و پایایی آن با
استفاده از آلفاي كرونباخ تأیید شده است .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از

نرمافزار Spss21

و  PLSصورت گرفت نتایج تحقیق نشان داد كه رنگ بستهبندي ،طراحی ،نوع فونت ،كیفیت
مواد بستهبندي و اطالعات چاپ شده بر قصد خرید مصرفكننده تأثیر معنیداري دارند و در
بین ابعاد بستهبندي محصوالت كشاورزي رنگ و طراحی بستهبندي بیشترین تأثیر را بر قصد
خرید مصرفكننده دارند .یافتـههـاي ایـن پـژوهش مـیتوانـد در برنامهریزي تولیدكنندگان

محصوالت مواد غذایی به سمت توجه بیشتر به ابعاد بستهبندي و تقویت قصد خرید مصرف-

كنندگان مؤثر واقع شود.
واژههای کلیدی :بستهبندي محصوالت كشاورزي ،قصد خرید مصرفكننده ،محصوالت
كشاورزي(مواد غذایی)
مقدمه
بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزي ملل
متحد به تقريب يك سوم از مواد غذايی تولیدي جهان
براي مصرف انسان(حدود  1/3میلیارد تن) از دست می-
رود يا ضايع میشود .از ديدگاه ايـن سـازمان ،هـر

تغییـري کـه موجب کاهش ارزش اقتصادي و تغذيههاي
محصول شود ،جزء ضايعات به شمار میرود .نقش و
جايگاه بستهبندي 1در نظـام عرضـه محصـوالت
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کشـاورزي سـالم را ممكن است در چهار محور مهم
امنیت غذايی ،باال بردن ارزشافزوده ،کـاهش ضـايعات،
و صـرفهجـويی در مصـرف انـرژي خالصه کرد که
ارتباطی تنگاتنگ و پیوندي مستحكم با سالمت ،کیفیت
و اقتصاد تولیـد مـواد غـذايی و فـرآوردههـاي آن
دارند(.)Tajeddin,2019
در رقابت روزافزون بازارهاي جهانی ،نیاز به ارتقاء
محصول مؤثر است و بستهبندي محصول بهعنوان وسیله
ارتباطی با برند از اهمیت بیشتري برخوردار است
( .)Abdalkrim,2013بنگاههاي اقتصادي براي تقويت
قدرت رقابت خود در بازارهاي داخلی و خارجی ،از چند
دهه گذشته به موضوع بستهبندي توجه دارند و از
طراحی ،گرافیك ،رنگها و به کاربردن مواد بستهبندي
مناسب براي افزايش سهم خود در بازارهاي رقابتی بهره
میگیرند(.)Movlaei,2014
هر روزه بر اهمیت و جايگاه بستهبندي و محل تولید
در فروش محصوالت کشاورزي افزوده میشود .علیرغم
اهمیت اين مسئله ،به دلیل عدم توجه کافی بسیاري از
تولیدکنندگان به بستهبندي مناسب محصوالت
کشاورزي نتوانستهاند به جايگاه واقعی خود در بازارها
Alavi
&
Mousavi
دست پیدا کنند(
مصرفکننده بهعنوان
 .)Haghighi,2017:43رفتار
يكی از مهمترين مباحث پژوهشی در حوزه بازاريابی
همیشه مورد بررسی پژوهشگران مختلف بوده است(
 .)Barmola &Srivastava,2010رفتار مصرفکننده
عالوه بر تأثیرپذيري از متغیرهاي گوناگون جمعیت-
شناختی ،فرهنگی و اجتماعی تحت تأثیر متغیر بازاريابی
نیز است( .)Kotler & Keller,2014از مهمترين
متغیرهاي بازاريابی عنصر محصول است که بستهبندي
محصول نیز جزئی از آن است (.)Alave,2007
بستهبندي بعد جديدي از تمايز رقابتی
است(.)Chernev,2019
بستهبندي يكی از مهمترين اجزاي عنصر محصول
در میان عناصر آمیخته بازاريابی است ( Rahimia et
 .)al,2014يك طرح بستهبندي خوب بايد خیلی سريع
توجه مصرفکننده را جلب کند و باعث تقويت عالقه
در مصرفکننده شود ،تمايل به خريد را در مصرفکننده
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ايجاد کند ،مصرفکننده را وادار به خريد محصول کند و
در نهايت موجب جلب رضايت مصرفکننده شود.
بنابراين بستهبندي محصول مسئلهاي است که
شرکتها به لحاظ تغییرات و رقابت زياد مجبورند که
دائماً آن را کنترل کرده و در صورت لزوم تغییراتی در
آن به وجود آورده و با فنآوري جديد هماهنگ کنند
( )Abdalkrim&Al-Hrezat,2013ايران توانايی و
ظرفیت بااليی در تولید محصوالت کشاورزي مانند
زعفران ،پسته ،خرما ،صیفیجات ،میوه و همچنین
ماهی ،میگو ،مواد غذايی و غیره دارد که به دلیل عدم
رعايت اصول استاندارهاي سورتینگ ،بستهبندي و عرضه
فلهاي ،توانايی نفوذ و رقابت در بازارهاي خارجی را ندارد
و بخش قابلتوجه آنها نیز تبديل به ضايعات میشود
(.)Pourdarbani,2017:42
فرآيند خريد مصرفکننده به عوامل مختلفی ازجمله
قیمت ،بستهبندي ،ترويج فروش و تجربه قبلی بستگی
دارد .قصد خريد مصرفکنندگان عبارت است از ادراک
افراد نسبت به عملكرد يك محصول و اينکه آيا
مشتريان حاضر به خريد بیشتر از يك سازمان خاص
هستند و يا اينكه خريد خود را کاهش
میدهند( .)Samadi,2009:76نگرش هم حالتی عاطفی،
مثبت يا منفی در مورد يك موضوع است( Nori et
 .)al,2013عوامل مؤثر بر قصد خريد مصرفکننده،
بهعنوانمثال ،تصوير نام تجاري ،بستهبندي و تجربه
همساالن .قصد خريد مشتري به بازاريابان کمك میکند
تا رفتار مصرفکننده آينده را پیشبینی کنند و
استراتژيهاي مناسب بازاريابی را توسعه دهند .بنابراين،
بازاريابان هدف از اين کار تقويت قصد خريد
مصرفکننده است که بهطور مستقیم رفتار واقعی
مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار میدهد( Morwitz et
.)al,2014
قصد خريد1يكی از مراحل تصمیمگیري خريد است
و علت رفتاري مصرفکننده براي خريد يـك برند خاص
را نشان میدهد .بسیاري از محصوالت که به بازار عرضه
میشوند ،بايد داراي بستهبندي باشند .برخی از
صاحبنظران بازاريابی ،بستهبندي را بعد از محصول،
1. Purchase Intention

530

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،52-2شماره 1400 ،3

قیمت ،مكان و ترويج فروش ،پنجمین رکن آمیخته
بازاريابی میدانند (.)Abdalkrim &Al-Hrezat,2013
يكی از مهمترين اهداف يك بستهبندي ترغیب-
کننده و جذاب براي محصوالت مواد غذايی آن است که
از اين طريق بتواند شانس ترجیح بستهبندي توسط
مصرفکننده را در مقايسه با ديگر بستهبنديها افزايش
دهد و از اين طريق بر احتمال قرار گرفتن محصول در
سبد خريد مشتري را افزايش دهد .لیفو معتقد است
ترجیح يك بستهبندي خاص در مقايسه با ساير بستهها
باعث میشود تا در خريد آنی و بدون برنامهريزي شده
مشتري به فكر خريد محصولی بیافت که بستهبندي آن
را بیشتر ترجیح میدهد( .)Lifu,2012اگر مشتري يك
بستهبندي را در مقايسه با بستهبندي ديگر(خصوصاً از
نظر طراحی بستهبندي) ترجیح دهد اين مسئله بر قصد
خريد و توصیه آن به ديگران مؤثر خواهد
بود( .)Metcalf,2012بستهبندي به معناي طراحی و
تولید يك ظرف يا پوشش براي محصول است .در دنیاي
رقابتی امروزي با انواع مختلف کاال ،موفقیت هر محصول
در فروش ،مستلزم اين است که بستهبندي و ظاهر
محصول بتواند ارتباط مؤثري را با خريداران ايجاد کند و
زمینه جلب نظر مشتري را فراهم سازد (,2017:30
.)Khodabakhsh, & Sadeghi
محافظت از محصول در هنگام حملونقل و
ذخیرهسازي؛ محافظت از کاالهاي مايع ،پودر و کاالهاي
دانهاي ،جمعآوري موارد کوچك دربستههاي بزرگتر،
جلوگیري از دستکاري ،جعل و سرقت ،فراهم کردن
راحتی در هنگام حملونقل ،جابهجايی ،ذخیرهسازي،
نمايش ،فروش و مصرف ،ارائه اطالعات در مورد نحوه
حملونقل ،ذخیرهسازي ،استفاده و دور ريختن محصول؛
تمايز محصول شرکت از رقبا و ترويج محصول به
خريداران بالقوه با ارائه داليل انتخاب
آن( .)Chernev,2019:151عالوه بر اين ،بستهبندي
اکنون يك ابزار اصلی براي برقراري ارتباط و برندسازي
محسوب میشودQuazi)2008( .)Chernev,2019:151( .
نشان داد که رابطه مثبت بین بستهبندي و تصمیمات
خريد مصرفکنندگان وجود دارد .بستهبندي مواد غذايی
بر پاسخ مطلوب مصرفکننده تأثیر دارد.
میکند( .)Rundh&etal,2007مصرفکنندگان اکنون
نسبت بهسالمتی بیشتر آگاهی يافته و به برچسبهاي

بستهبندي توجه بیشتري میکنند .در عوض ،قصد خريد
و مصرفکننده نیز با استفاده از مواد بستهبندي و
طراحی بستهبندي تحت تأثیر قرار میگیرد( & Deliya
 .)Parmar,2012عالوه بر اين ارتباط مثبت بین اندازه
قلم و طراحی بستهبندي نیز وجود دارد (.)Quazi,2008
 Khosravani et al,2018نشان دادند بین درآمد،
ويژگیهاي فرهنگی ،ويژگیهاي اجتماعی و ويژگیهاي
روانشناختی مصرفکنندگان با رفتار خريد آنان پیرامون
کاهش ضايعات محصوالت کشاورزي رابطه معنیداري
وجود دارد Ghiasvand Ghiasi & et al,2015 .نشان
دادند که متغیرهاي نظیر خريد مواد غذايی ارگانیك،
اعتماد به مؤسسههاي بیوتكنولوژي ،دانش دربارهي
محصوالت تراريخته ،بررسی اطالعات مواد غذايی ،درآمد
سالیانه بر نگرش مصرفکنندگان به محصوالت غذايی
تراريخته تأثیر میگذارند.
 Raheem & et al,2014معتقدند فرآيند تصمیمات
مصرفکننده فاقد عینیت ،سازگاري و عقالنیت است.
بنابراين ،آنها اغلب قضاوت در مورد کیفیت را بر اساس
بستهبندي محصوالت انجام میدهند .مطالعات قبلی نیز
نشان میدهد که بستهبندي ابزاري مهم براي تبلیغ و
تحريك قصد خريد است .طراحی ،کیفیت و رنگ
بستهبندي نیز در رفتار خريداران تأثیر زيادي دارد
(Underwood& et al,2003؛Silayoi & Speece,2007
؛Mueller &Lockshin,2008 .)Bagozzi & et al,1990
نشان دادند که ارتباط قوي بین بستهبندي محصول،
قصد خريد مصرفکننده و تجربه برند وجود دارد.
جذابیت بصري بستهبندي محصول نیز ابزاري براي
تبلیغات بازاريابی است (.)Silayoi, & Speece,2007
هنگامی که مصرفکنندگان محصوالت با درگیر ذهنی
زيادي در خريداري مواجه میشوند ،اهمیت بیشتري به
اطالعات کتبی بستهبندي میدهند .در خريد محصوالت
با درگیري ذهنی کمتر ،قصد خريد مصرفکننده به
طراحی بستهبندي بستگی دارد ( & Sehrawet
.)Kundu,2007
مصرفکنندگان غالب ًا در مورد محصوالت بر اساس
کیفیت بستهبندي آنها قضاوت میکنند ( Becker & et
 .)al,2011عالوه بر اين ،مصرفکنندگان تمايل دارند
رنگها را با اولويت و عقیده خود مرتبط کنند .براي
مثال )Babin& et al ,2003(،دريافتند که
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مصرفکنندگان ترجیح میدهند با رنگ آبی در
مغازههاي پوشاک مواجه باشند.
 Kauppinen,2010اثرات رنگهاي مختلف در
محصوالت دارويی را بررسی کرد .نتايج مطالعه او نشان
داد که رنگهاي مختلف بستهبندي با ادراک
مصرفکننده از کیفیت و قیمت داروها مرتبط است.
يك عامل مهم که بر قصد خريد مصرفکننده تأثیر
زيادي میگذارد رنگ بستهبندي است ( Grossman
 &Winsenblit,1999؛ .)Agariya,2012رنگ بستهبندي
جذابیت بصري محصول را افزايش میدهد و به
مصرفکنندگان کمك میکند تا يك برند را از ديگري
متمايز کنند .در بسیاري از فرهنگها ،رنگهاي
بستهبندي با ارزشهاي فرهنگی متفاوت مرتباند.
بستهبندي رنگهايی که در برخی فرهنگها جذابیت
بصري دارند ممكن است در بعضی ديگر جذاب نباشد.
بنابراين ،رنگ بستهبندي بايد متناسب با ارزشهاي
فرهنگی تنظیم گردد(.)Madden & et al,2000
طراحی بستهبندي شامل طرحبندي ،قلمها و رنگ-
هاي مورداستفاده در يك محصول است .تمام اين
جنبههاي طراحی بستهبندي تصوير برند را ايجاد میکند
و قصد خريد مصرفکننده را تحريك می-
کند(.)Grossman &Wisenblit,1999
يكی ديگر از عوامل تبیینکننده قصد خريد مواد
بستهبندي است .مواد بستهبندي محصول از آسیب يا از
بین رفتن جلوگیري میکند .بهطورکلی ،بستهبندي
بیشتر محصوالت در مقوا ،شیشه و پالستیك صورت
میگیرد .بیشتر مصرفکنندگان قادر به قضاوت در مورد
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کیفیت مواد بستهبندي نیستند ،بنابراين ارزيابی را بر
اساس طرح بستهبندي انجام میدهند .درگذشته ،از مواد
بستهبندي فقط براي جذابیت بصري استفاده میشد .اما،
اکنون شرکتهاي از مواد بستهبندي سازگار با
محیطزيست جهت تحريك قصد خريد استفاده میکنند
(.)Gross &Kalra,2002
نوع قلم نیز يكی ديگر از عوامل تبیینکننده قصد
خريد مصرفکننده است .متن موجود در بستهبندي
محصول براي برقراري ارتباط مؤثر است .اين ارتباطات
تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که از محتواي درست و
نوع قلم مناسب استفاده شودAkpoyomareme,2012( .
) .بنابراين ،بسیاري از شرکتها انواع قلم استراتژيك مهم
را روي محصوالت خود به نمايش میگذارند( & Deliya
 .)Parmar, 2012قلم گاراموند در محصوالت لوکس
استفاده میشود ،درحالیکه نوع قلم سنتوري سیاه براي
محصوالت اقتصادي استفاده میشود قلم ايتالیك در
محصوالت بهداشتی استفاده میشود(.)Lupton,2004
تحقیقات قبلی نشان میدهد که نوع قلم پیامدهاي
رفتاري را تحريك میکند(.)Lockshin &Corsi,2012
يعقوبی و همكاران( )2020در پژوهشی تحت عنوان
تأثیر کیفیت ،خالقیت و جذابیت بستهبندي بر قصد
خريد مصرفکننده با در نظر گرفتن نقش میانجی
احساس و شناخت مشتري (مطالعه موردي :صنعت
شكالت) نشان دادند که عناصر بستهبندي :کیفیت،
خالقیت و جذابیت بستهبندي بر احساس و شناخت
مشتريان تأثیر دارد (.)Yaghoubi et al,2020
در جدول  1ابعاد معرفی شده براي بستهبندي از
نگاه صاحبنظران مختلف ارائه شده است.

جدول  -1ابعاد معرفی شده براي بستهبندي
)Haji Rezaei(2011

اطالعات ،رنگ ،پارچه ،اندازه ،تصوير و فرم

)Hagh Gooyandeh (2012

عوامل برند ،بستهبندي با کیفیت ،طعم و مواد بستهبندي

)Saghaeian (2013

چشمانداز پايداري اطالعاتی ،اجتماعی و زيستمحیطی.

)Sahhaf Zadeh (2014
)Fatehi(2007

رنگ ،جذابیت ،شكل و کاربران ،اطالعات محصول در بستهبندي ،جنس ،اندازه و مسائل بهداشتی.
برچسبها ،عوامل محیطی ،طراحی و شكل ظاهري ،کاربرد.

)Ampuero and Vila (2006

اجزاي ساختاري ،از جمله فرمها ،اندازهها ،شكل و مواد و عناصر گرافیكی ،از جمله رنگها ،اشكال و
تصاوير.

)Deng (2009

عوامل زمینهاي ،عوامل شخصی ،عوامل مرتبط با محصول طراحی.

)Keller et al (2011

نام ،نشان ،گرافیك و ويژگیهاي خاص.

)Kotler (2012

اندازه ،فرم ،شكل ،مواد ،رنگ و برند.
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مدل مفهومی پژوهش دربرگیرنده دو متغیر بسته-
بندي محصوالت کشاورزي (ابعاد بستهبندي) و قصد
خريد مصرفکننده است .بهرغم پیوند اين دو متغیر در

مبانی نظري به شكل مفهومی ،در پژوهشی بهصورت
تجربی رابطه اين دو متغیر بررسی نشده است.
بر اساس مطالعات چارچوب مفهومی زير ترسیم میشود.
مواد بستهبندي

H1

رنگ بستهبندي

H2

H3

قصد خريد
مصرفکننده

بستهبندي محصوالت
کشاورزي

نوع قلم بسته
طراحی بستهبندي

H4

اطالعات چاپی
شكل ( )1چارچوب مدل مفهومی پژوهش

H5

فرضيات و سؤاالت تحقيق

سؤال اصلی:
آيا مؤلفههاي بستهبندي محصوالت کشاورزي بر قصد خريد مصرفکننده تأثیر معنادار دارند؟
فرضیه اصلی:
مؤلفههاي بستهبندي محصوالت کشاورزي بر قصد خريد مصرفکننده تأثیر معنادار دارند.
روش پژوهش
جمعآوري دادههاي موردنیاز تحقیق ،بهصورت
میدانی و با توزيع پرسشنامه بین مشتريانی که جهت
خريد محصوالت کشاورزي(غذايی) موردنیاز به دو
فروشگاه زنجیرهاي رفاه شهر اردبیل مراجعه کردند،
انجامگرفته است .نوع پژوهش از نظر هدف کاربردي و به
لحاظ ماهیت روش کار توصیفی -همبستگی است .و به
دلیل استفاده از پرسشنامه از نوع تحقیقات کمّی به
شمار میرود .جامعه آماري پژوهش ،شامل
مصرفکنندگان محصوالت بستهبنديشده کشاورزي
است که با توجه به جدول کرجسی و مورگان  384نفر
بهعنوان حجم نمونه با روش نمونهگیري تصادفی
ساده(در دسترس) انتخاب شدند .براي گردآوري دادهها
از دو پرسشنامه استاندارد (احمد ،بیلو و الخان ()2012
متشكل از  23سؤال استفاده شده است .پرسشنامه
شامل  4سؤال براي رنگ بستهبندي 3 ،سؤال براي
طراحی بستهبندي 3 ،سؤال براي نوع قلم 5 ،سؤال براي

مواد بستهبندي 3 ،سؤال براي اطالعات چاپی و  5سؤال
براي قصد خريد مصرفکننده است که از مقیاس
لیكرت(1تا  )5براي پاسخ به سؤاالت استفاده شده
است.
یافتهها
از مجموع  384پرسشنامه که مورد بررسی قرار
گرفت 278 ،نفر(درصد )72از پاسخدهندگان زن و 106
نفر( 28درصد) از پاسخدهندگان مرد 27/8 ،درصد داراي
مدرک تحصیلی فوقديپلم و کمتر 56/7 ،درصد داراي
مدرک تحصیلی لیسانس 15/5 ،درصد داراي مدرک
تحصیلی فوقلیسانس 78/6 ،درصد از پاسخدهندگان
متأهل 21/4 ،درصد مجرد 39/6 ،درصد شاغل و 60/4
درصد خانهدار بودند.
براي تعیین روايی پرسشنامهها از اعتبار صوري و
تحلیل عاملی تأيیدي(شكل  )2و پايايی آن نیز با
استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ تعیین شده است .با
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توجه به اينکه مقدار ضريب آلفاي کرونباخ محاسبهشده
براي هر يك از سازهها در جدول شماره ( )1بزرگتر از
 0/7است ،میتوان نتیجه گرفت پرسشنامههاي
طراحیشده از پايايی قابل قبولی برخوردار است (جدول
.)1
جدول  -1جدول ضريب پايايی سؤاالت و
شاخصهاي مرکزي و پراکندگی

سازهها
الفاي کرونباخ

تعداد سواالت میانگین انحراف
معیار

رنگ بستهبندي
0/77
3/56
طراحی بستهبندي
0/65
38/3
اطالعات چاپی
0/71
3/62
مواد بستهبندي
0/75
3/33
نوع قلم
0/64
3/89
قصد خريد مصرفکننده
0/62
4/14

0/72

4

0/68

3

0/73

3
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عاملی بهعالوه واريانس خطا است .مقادير آن بین  0تا 1
و جايگزينی براي آلفاي کرونباخ است.
سازگاري استاندارد براي پايايی ترکیبی ( )CRمقدار
باالي  0/6است که همه مقادير پايايی ترکیبی بیش از
 0/6بودند .بنابراين مدل اندازهگیري پايايی ترکیبی
مناسب دارد .شاخص آلفاي کرونباخ میزان بارگیري
همزمان متغیرهاي مكنون يا سازه را در زمان افزايش
يك متغیر آشكار اندازهگیري میکند .مقدار اين شاخص
بین  0و  1است .میزان رابطه يك سازه با شاخصهايش
در مقايسه رابطه آن سازه با ساير سازهها با روايی واگرا
مشخص میشود.
جدول ( )2روايی و پايايی متغیرها
سازه

آلفاي
کرونباخ

پايايی
ترکیبی

میانگین
استخراجشده
()AVE

0/65

5

رنگ
بستهبندي

0/737

0/792

0/511

طراحی بسته-
بندي

0/778

0/793

0/581

0/69

3

اطالعات چاپی

0/725

0/730

0/513

مواد بستهبندي

0/768

0/829

0/595

0/84

5

نوع قلم

0/769

0/811

0/564

قصد خريد

0/781

0/802

0/524

ارزيابی برازش مدل اندازهگيري

مدل اندازهگیري روابط بین متغیرهاي پنهان و
آشكار را تعريف میکند .براي بررسی روايی همگرايی
معیار میانگین واريانس استخراجشده )AVE( 1تحلیل
میشود .مقادير میانگین واريانس استخراجشده بیش از
 0/4است که روايی همگرايی مناسب پرسشنامه را نشان
میدهد .پايايی ترکیبی( 2مقادير باالتر از  )0/7يك
معیار ارزيابی برازش درونی مدل است و بر اساس میزان
سازگاري سؤاالت مربوط به سنجش هر عامل
قابلمحاسبه است .شاخص پايايی ترکیبی نسبت مجموع
بارهاي عاملی متغیرهاي مكنون به مجموع بارهاي
)1. Average Variance Extracted (AVE
2.Composite Reliability

واريانس

روايی واگراهاي قابلقبول يك مدل حاکی از آن
است که يك سازه در مدل تعامل بیشتري با
شاخصهاي خود دارد تا با سازههاي ديگر .براي اين
شاخص حداقل مقدار  0/5در نظر گرفتهشده است و اين
بدان معناست که متغیر پنهان موردنظر حداقل 0/5
واريانس مشاهدهپذيرههاي خود را تبیین میکند .در
جدول  2ضريب پايايی کرونباخ ،روايی ،پايايی مرکب از
حداقل مقدارشان بیشتر است و متغیرها پايايی بااليی
دارند .بنابراين مدل اندازهگیري از پايايی باال برخوردار
است (جدول .)2
برازش مدل ساختاري

براي بررسی برازش مدل ساختاري از دو معیار R2و
 Q2استفاده شد .ضريب تعیین نشاندهنده تأثیري است
که يك متغیر برونزا بر يك متغیر درونزا میگذارد و
معیاري است که براي متصل کردن بخش اندازهگیري و
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بخش ساختاري مدلسازي معادالت ساختاري به کار
میرود .هر چه مقدار  R2مربوط به سازههاي درونزاي
يك مدل بیشتر باشد ،نشان میدهد برازش مدل بهتر
است .مقدار بیشتر از  0/7نشاندهنده تأثیر قوي متغیر
برونزا بر متغیر درونزاست( Davari & Rezazadeh
.),2014
معيار Q2

معیار  Q2قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد.
در زمینه شدت قدرت پیشبینی مدل در خصوص
سازههاي درونزا هر چه مقدار محاسبهشده  Q2از 0/2
بیشتر باشد قدرت پیشبینی مدل بیشتر خواهد بود .در

جدول  3هر دو معیار  R2و  Q2داراي مقدار قابلقبول
مناسباند.
براي بررسی برازش کلی مدل از معیاري به نام جی
او اف1استفاده میشود .با توجه به سه مقدار ،0/01
 0/25و  0/36که به ترتیب مقادير ضعیف ،متوسط و
قـوي معیـار  GOFهستند (وتزلس و همكاران)2009 2،
و مقدار به دست آمده بـراي  )0/541( GOFمیتوان
برازش کلی و قوي مدل پژوهش را تأيید کرد.
)1.Goodness of Fit (GOF
2.Wetzels et al

جدول  .3معیار  Q2 ، R2و GOFبراي برازش مدل ساختاري
سازه
رنگ بستهبندي

AVE
0/511

طراحی بستهبندي

0/581

اطالعات چاپی

0/513

مواد بستهبندي

0/595

نوع قلم

0/564

قصد خريد

0/524

تحليل دادهها و يافتهها

يافتههاي پژوهش حاکی از آن است که ابعاد بسته-
بندي بهخوبی توانسته رفتار متغیر قصد خريد مصرف-
کننده را تبیین کند .همانطور که در شكل  2مشاهده
میشود ،ضريب مسیر اثر ابعاد متغیر بستهبندي به
ترتیب براي رنگ بستهبندي  ،0/52طراحی
بستهبندي ،0/381،مواد بستهبندي ،0/352نوع قلم
0/335و اطالعات چاپی ،0/205محاسبهشده است و

R2
0/525

Q2
0/254

GOF
0/541

چون در شكل  2مقدار آماره  tبراي تمام ابعاد بسته-
بندي بزرگتر از  -1/96 ،1/96است ،بنابراين ضرايب
متغیرها در سطح  0/05معنادار هستند و با اطمینان
 0/95میتوان گفت ابعاد بستهبندي بر قصد خريد
مصرفکننده تأثیر مثبت و معنادار میگذارد و چنانچه
ابعاد بستهبندي از نظر زيباشناختی بیشتر موردتوجه
قرار گیرند ،منجر به تقويت قصد خريد مصرفکننده
خواهد شد.
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شكل ( )2مدل اندازهگیري در حالت تخمین ضرايب و حالت معناداري ضرايب

خالصه نتايج آزمون فرضیهها
در جدول  4خالصه نتايج آزمون فرضیهها ارائهشده است.
جدول ( )4نتايج فرضیههاي تحقیق
R2

فرضیات

Beta

t value

رنگ بستهبندي >-قصد خريد مصرفکننده

0/520

8/383

تأيید

طرح بستهبندي >-قصد خريد مصرفکننده

0/381

6/562

تأيید

اطالعات چاپی >-قصد خريد مصرفکننده

0/205

2/222

مواد بستهبندي >-قصد خريد مصرفکننده

0/352

4/366

تأيید

نو قلم >-قصد خريد مصرفکننده

0/332

3/735

تأيید

0/525

نتیجه

تائید
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بحث و نتيجهگيري

بستهبندي بهعنوان يكی از اجزاي مهم محصول در
آمیخته بازاريابی کاال و به تناسب ابعاد مختلف خود،
شامل ابعاد ترغیبی ،اطالعرسانی و محافظتی ،میتواند
اثرهاي قابل مالحظهاي در تسهیل فرايند فروش داشته
باشد( .)Matthews & Moody,2007بستهبندي
محصول ،درون فروشگاه و روي قفسه جاذبههايی قوي را
براي مشتري ايجاد میکند .اين نكته زمانی حساستر
است که بدانیم هر خريداري که به فروشگاه سر میزند
بهطور متوسط با بیش از بیست هزار محصول مواجه
میشود و در زمانی کمتر از سی دقیقه تصمیمات خريد
خود را اتخاذ میکند .بسیاري از مصرفکنندگان در
لحظه سر زد به فروشگاه يا مواجهه با قفسه ،براي اولین
بار با برندهاي جديد مواجه میشوند .به دلیل وجود
تمايزهاي اندک در میان محصوالت يك رده ،نوآوري در
بستهبندي میتواند دستکم در کوتاهمدت باعث برتري
برند رقبا شود(.)Silayoi&Speece,2007
هدف اين بررسی تأثیر ابعاد بستهبندي محصوالت
کشاورزي(طراحی بستهبندي ،نوع قلم ،رنگ بستهبندي،
مواد بستهبندي و اطالعات چاپی) بر قصد خريد
مصرفکننده است .تحلیل انجامگرفته در اين پژوهش
نشان داد که بستهبندي و اطالعات ارائهشده روي
طراحی بستهبندي مهمترين نقش را قصد خريد مصرف-
کننده دارد .نتايج تحقیق نشان داد که ابعاد بستهبندي
محصوالت کشاورزي توانسته است بهخوبی قصد خريد
مصرفکننده را پیشبینی و تبیین نمايد .بهبیانديگر،
شرکتهايی که در زمینه تولید و بستهبندي محصوالت
کشاورزي برنامهريزي دقیق و سنجیده دارند در
میتوانند از طريق کسب مزيت رقابتی در
بلندمدت
میان رقبا عملكرد بهتر کسب میکنند و اين مزيت
رقابتی منجر به افزايش فروش در طی زمان میگردد .بر
اساس نتايج بهدستآمده از مدل پژوهش ،ابعاد
بستهبندي محصوالت کشاورزي بر قصد خريد
مصرفکننده تأثیر مستقیم و مثبت دارد و از بین ابعاد
بستهبندي ،به ترتیب تأثیر و نقش رنگ ،طراحی و
اطالعات چاپی روي بستهبندي بر قصد خريد مصرف-
کننده بیشتر است ،به عبارتی صرف زمان و هزينه در
پیادهسازي ،اجرا و تداوم برنامههاي بهبود بستهبندي

میتواند منجر به تحريك قصد خريد مصرفکننده می-
گردد.
اين يافتهها میتواند به کسبوکارها کمك کند تا از
طريق طراحیهاي منحصربهفرد و چشمنواز بستهبندي
محصوالت کشاورزي ضمن کمك به افزايش فروش به
مصرفکنندگان فعلی ،از طريق نفوذ در بازارهاي جديد
سهم خود را در بازار و در میان رقبا ارتقا دهند .يافته
اين پژوهش با يافتههاي پژوهشهاي انجام گرفته
Deliya & ، Rundh & et al ,2007
توسط؛
Underwood& et Agariya, 2012 ،Parmar,2012
Bagozzi & et Silayoi & Speece,2007،al,2003
،
Mueller
&Lockshin,2008،
al,1990,
Grossman ,Sehrawet &Kundu ,2007،Quazi,2008
 & Winsenblit,1999همخوانی دارد .تفاوت اصلی
يافتههاي اين پژوهش با پژوهشهاي قبلی تحلیل تأثیر
ابعاد بستهبندي محصوالت مواد غذايی بر قصد خريد
مصرفکننده است .نتايج پژوهش از اين ديدگاه
پشتیبانی میکند که بستهبندي محدود به بستهبندي
يك محصول نمیشود .بلكه ،همه عناصر بستهبندي
نقش اساسی در پیشبرد قصد خريد مصرفکننده دارند.
بنابراين ،بازاريابان روي ابعاد بستهبندي بهمنظور تحريك
قصد خريد مصرفکننده تمرکز بیشتري نمايید.
نتايج اين بررسی نشان میدهد ،در میان تمامی
مراحل و فرايندهاي مختلف خريد ،بستهبندي با تكیهبر
دو دسته عوامل تصويري و اطالعاتی ،مهمترين نقش را
در مرحله رفتارهاي در حین خريد و در فعالیت تصمیم-
گیري خريد ايفا مینمايد .بر اين اساس خريداران و
محصوالت کشاورزي (مواد غذايی)در هنگام اخذ تصمیم
نهايی براي خريد به میزان بسیار زيادي به رنگ و
طراحی بستهبندي و اطالعات مندرج بر روي بستهبندي
اتكا مینمايند
از آنجايی يك عامل بسیار مهم در انتخاب مصرف-
کننده از بین برندهاي مختلف نوع بستهبندي است،
تولیدکنندگان محصوالت مواد غذايی بايستی توجه
يكپارچه به ابعاد بستهبندي بويژه در مواردي که خريد
مستلزم درگیري ذهنی زياد نیست و برندهاي زيادي از
يك محصول جهت انتخاب مصرفکننده در دسترس
وجود دارد ،نمايند ،زيرا محصوالتی که داراي بستهبندي
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 بويژه در خريد،بنديهاي محصوالت مواد غذايی رقیب
 استفاده.آنی و بدون برنامهريزي شده بیشتر ترجیح دهد
،از طراحیهاي بستهبندي متنوع(مثالً مستطیل شكل
 چندضلعی و غیره) باعث ايجاد تمايز محصوالت،دايره
مواد غذايی تولیدکننده در مقايسه با ساير رقبا میگردد
و بنابراين احتمال قصد خريد مصرفکننده را تقويت و
 وجود ارتباط قوي بین بستهبندي.افزايش میدهد
محصول و قصد خريد مصرفکننده به تولیدکنندگان
 که از،محصوالت مواد غذايی اين امكان را میدهد
بستهبندي محصول بهعنوان ابزاري براي تبلیغات
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