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   شدهي بسته بندیی بر فروش محصوالت غذاير بسته بندی تاثیبررس

  

  *3 نژادي حصاری، محمدعل2ایکا جعفرنی، ن1سارا خسروشاهی
  

  شابوری، نشابوری واحد نی، دانشگاه آزاد اسالمییع غذای، گروه علوم و صناي دکتريدانشجو -1
  ، مشهدییای اتوبان آس18لومتر ینگر، کی لی صنعتپژوهشگر، شرکت -2

  ، مشهدییع غذای علوم و صنای، موسسه پژوهشیی موادغذاي فراوریار، گروه پژوهشیاستاد -3
 )20/07/98: رشیپذ خیتار  98/ 24/04:  افتیدر خیتار(

  
  دهیچک

. دار سودمند دوطرفه با او برقرار شودین آن تعیین شده تا رضایت وي از محصول جلب و رابطه پایند بازاریابی نیاز مصرف کننده شناسایی و راه تأمی فرایط
بندي در افزایش   بستهي پارامترهایدر این پژوهش تأثیر برخ. د عوامل تأثیرگذار بر این رفتارها شناخته شوندیبه منظور بررسی رفتار مصرف کنندگان، با

.  بر افزایش فروش آن دارديداریج نشان داد که فرم، طرح، رنگ و جنس بسته بندي مواد غذایی تأثیر معنینتا.  شده استیفروش مواد غذایی بررس
ج نشان داد که بسته بندي ینتا. باشدیب شیشه، پالستیک، فلز، مقوا و کاغذ می افراد به ترتيبندي جنس بسته بندي بران مشخص شد که اولویت یهمچن

ت، یب شفافی به ترتي بسته بنديهادر این نتایج به دست آمده اولویت.  دارديداریهاي غذایی بر افزایش فروش آن اثر معنشفاف و با استحکام فرآورده
ع ی صنايهادکنندگان فرآوردهیج به دست آمده به تولیبا توجه به نتا.  بودي و استفاده از ظروف کاربرديم، رنگ، طرح، فرم، اندازه بسته بندجنس، استحکا

کل  شفاف، شيا در صورت مقدور نبودن بسته بندیند و ی نماي را در ظروف شفاف بسته بندیی غذايها االمکان فرآوردهی شود که حتیه می توصییغذا
 با يان بسته بندیشتر، مشتری با استحکام بيشتر بسته بندیمت بین با وجود قیهمچن. ندی آن چاپ نماي را بر روي از محصول داخل بسته بندیواضح

 یی مواد غذاي جهت بسته بنديالبته الزم به ذکر است که استفاده از ظروف کاربرد.  شودی مين بسته بندیه به ای پسندند که توصیشتر را میاستحکام ب
  .باشدیج پژوهش نشان داد که بطور کلی بسته بندي مواد غذایی بر افزایش فروش موثر مینتا. گردد یه نمیتوص

  
  .یی غذايها؛ فرآوردهي؛ بازارپسنديبندبسته: د واژگانیکل
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  مقدمه- 1
بازاریابی فرایندي است که طی آن نیاز مصرف کننده شناسایی و 
آنچه این نیاز را ارضا می کند تعیین و ایجاد شده و به گونه اي 
به دست مشتري می رسد که رضایت وي جلب و روابط 

در هر مرحله . بلندمدت و سودمند دوطرفه اي با وي برقرار شود
بهتر از رقباي خود از این فرایند تالش شرکت بر این است که 

عمل نماید به گونه اي که بتواند در بازار سهم بیشتري از مشتري 
به منظور بررسی هر چه  .]1[نسبت به رقباي خود به دست آورد 

دقیقتر رفتار مصرف کنندگان، یکی از موضوعاتی که می بایست 
مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، عوامل تأثیرگذار بر این رفتارها 

رفتار مصرف کنندگان به طور کلی می تواند از عوامل . شدمی با
صاحب نظران رفتار مصرف کننده این عوامل . متعددي متأثر گردد

را به سه دسته عوامل اجتماعی، عوامل موقعیتی و عوامل بازاریابی 
 .]2[طبقه بندي می نمایند 

در ادبیات بازاریابی بسته بندي به عنوان بخشی از محصول و برند 
ر نظر گرفته می شود هرچند در این میان هریک از د

هاي خاص خود را نیز مطرح می نمایند، به نظران دیدگاهصاحب
عنوان نمونه، ایوانز و برمن بسته بندي را به عنوان یک مشخصه 

ولی اولسون و جاکوبی بسته بندي را به  ]3[محصول می دانند 
و این  ]4[عنوان یک عنصر خارجی محصول معرفی می نمایند 

بدین معنی است که بسته بندي هرچند یک مشخصه مرتبط با 
 باشدمحصول است لیکن، یک بخش از محصول فیزیکی نمی

]5[.  
شود  اهداف مختلفی دنبال میيهابندي کاالها و فرآورده در بسته

که مهمترین آن حفظ سالمت کاال از گزند عوامل گوناگون مانند 
تغییر آب وهوا، ضربه پذیري، فساد پذیري و مسائل زیست 

باشد،  بندي بیشتر مورد توجه می غالباً آنچه در بسته. محیطی است
کنندگان نهایی است که تأثیر بسته بندي کاالها براي مصرف
 همین جهت در اینگونه بسته بسزایی در جلب مشتریان دارد به

. ]6[ ها، مسأله اطالع رسانی اهمیت خود را نشان می دهدبندي
هاي ساده و  باید دقت داشت که انسان تحت تأثیر زیبایی، واژه

گیرد و ترکیب بهینۀ این گونه  محکم، رنگ و تصویر قرار می
  تواند موفقیت در فروش را براي بندي می عوامل در طراحی بسته

حتی کاالهاي کم ارزش با .  تولیدي به ارمغان آورد بنگاه
. ]7[ کند بندي نفیس و زیبا، ایجاد انگیزه براي خریدار می بسته

توان موفق دانست که  بطور کلی زمانی بسته بندي را می
جاذبۀ کالم جاذبۀ طراحی جاذبۀ : هاي ذیل را داشته باشدجاذبه

اسب جاذبۀ حفظ و نگهداري محتوي جاذبۀ کمیت و کیفیت من
کاالي بسته بندي شده وقتی چشمگیر  .]8[ تبلیغات وجاذبۀ قیمت

است که خریدار بتواند آنرا با سرعت میان صدها بسته موجود در 
چه بسا . یک سوپرمارکت و یا فروشگاه بزرگ پیدا کند و نپسندد

اتفاق می افتد که خانمی در میان راهروهاي یک سوپرمارکت قدم 
 چیزي را دارد، ناگاه بسته بندي و یا می زند و قصد خرید

به طوري که . مشخصات یک کاال توجه وي را جلب می کند
بدون اینکه نام آن کاال در صورت خریدش باشد ناخودآگاه و 

این چشمگیري ممکن است بزرگی . داردبدون تفکر آن را برمی
هاي هایی که در بسته بندي بکار رفته است، نوشتهبسته، رنگ

  .]8[ه و یا هر چیز دیگري از این نوع باشد روي بست
بندي در افزایش فروش   تأثیر بستهین پژوهش بررسیهدف از ا

 شده است به عواملی ین پژوهش سعیمواد غذایی بوده و در ا
، رنگ، ی، اندازه، شکل، طراحي بودن بسته بنديمانند کاربرد

 در ن نوع مواد بکار رفتهی، همچنيت بسته بندیاستحکام و شفاف
داران موثر یتوانند در افزایش فروش محصول توسط خر آن که می

  . باشد، پرداخته شود
  

  ها مواد و روش- 2
   پژوهشی مدل مفهوم- 2-1

ت، ی عوامل مستقل مانند سن، جنسین پژوهش با بررسیدر ا
انه یزان درآمد ماهیالت، شغل، میزان تحصیت تاهل، میوضع

خانوار، تعداد افراد تحت تکفل و عوامل وابسته مانند اندازه، 
 ،يروف کاربرداستفاده از ظ ،يبند طرح، رنگ، شکل، جنس بسته

، درج يبند ، استحکام بستهيبند فرم بسته رنگ، ر طرح،ییتغ
 ي بسته بندیی محصول غذايزان کالریخواص، مواد متشکله و م

 يهاش فروش فرآوردهیگر بر افزایکدیا با هشده و ارتباط آن
  . پردازد ی ميبند به صورت بستهییغذا
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  ها و تجزیه تحلیل دادهي روش جمع آور- 2-2
ق پرسش نامه بوده در سال ی اطالعات از طريابزار جمع آور

 95نان یبا اطم) یبه صورت تصادف( است و تعداد نمونه 1397
. باشد یم) 1جدول  ( خاصي نفر با اطالعات فرد371درصد، 

ها  ل دادهیه تحلی و روش تجزي کاربرد– یدانیق مینوع روش تحق

 يپس از ورود اطالعات از پرسشنامه توسط نرم افزار آمار
SPSS version 16.0اطالعات مربوط به پاسخ .  انجام شد

 انتخاب ين جامعه آماری ساده از بیدهندگان که به صورت تصادف
ل یه و تحلیرود به نرم افزار مورد تجزشده اند پس از ثبت و و

  .قرار گرفته اند

  
Table 1 The distribution of respondents in the study (in percent) 

Gender Marital status Age Income (Toman) Dependents Education Employment status 

Male 63.9 Single 36.7 Young 64.2 <2 millions 9.2 1 person 27 <Diploma 9.7 Student 14.8 

Female 36.1 Married 63.6 Middle-
aged 33.4 2 - 4 millions 26.1 2 people 17.3 Diploma 34.8 Gov.t's 

employee 23.5 

    Old 2.4 4 - 6 millions 49.1 3 people 23.5 Ass. Degree 16.2 Private Sector 
E. 11.3 

      >6 millions 15.6 4 people 14 Bachelor 32.1 Retired 4.9 

        5 people 6.2 Master 4 Self-employed 33.4 

        >5 people 4.8 Ph.D. 3.2 housewife 8.4 

            Unemployed 3 

 
   نتایج و بحث - 3

  :رندی گیر، فرضیات مورد آزمون قرار میبا توجه رابطه ز
    ه وجود نداردیتمایل به فرض

 H°  : M =3 
    ه وجود داردیتمایل به فرض

 H¹ : M > 3  
 را یات مورد بررسی تمایل افراد به فرض نحوه توزیع2در جدول 

بطورکلی بسته بندي مواد غذایی تأثیري بر افزایش . نشان می دهد
 ± 71408/0( میزان تمایل به بسته بندي 2جدول . فروش آن دارد

، میزان اهمیت اندازه، بسته بندي براي مصرف کننده )128/3
ي ، میزان اهمیت فرم بسته بندي برا)1712/3 ± 53763/0(

، میزان اهمیت رنگ بسته )1870/3 ± 831777/0(مصرف کننده 
، میزان اهمیت )4057/0± 63784/0(بندي براي مصرف کننده 

، )5713/3 ± 6502/0(جنس بسته بندي براي مصرف کننده 
 76323/0(تمایل براي دیدن داخل بسته بندي براي مصرف کننده 

  رف کننده ، میزان اهمیت طرح بسته بندي براي مص)1222/4 ±

  
و تمایل به استفاده از بسته بندي با ) 3568/3 71266/0±(

را نشان ) 4333/3 ±59571/0(استحکام بیشتر براي مصرف کننده 
آزمون استودنت براي بررسی نظر افراد در مورد تمایل . می دهد
ات مذکور نشان می دهد که بطور متوسط نظر پاسخ یبه فرض

دهندگان تفاوت معنی داري با حد متوسط تمایل به بسته بندي 
 درصد می توان گفت 5به عبارت دیگر در سطح ) P=0(دارد 

  .ات فوق را توصیه می کنندیپاسخ دهندگان تمایل به فرض
 میزان تمایل به استفاده از ظروف 2گر مطابق جدول ی دياز سو

آزمون . نشان داده شده است) 9636/2 ± 92963/0(کاربردي 
ه ین فرضیاستودنت براي بررسی نظر افراد در مورد تمایل به ا

نشان می دهد که بطور متوسط نظر پاسخ دهندگان تفاوت معنی 
. دي نداردداري با حد متوسط تمایل به استفاده از ظروف کاربر

 درصد می توان گفت که پاسخ 5به عبارت دیگر در سطح 
 .ه فوق را توصیه نمی کنندیدهندگان فرض
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Table 2 Results Summary of One-Sample t-Test for the variable factors 
One-Sample Statistics 

Hypothesis N Mean Standard 
deviation 

Std. Error 
Mean 

Hypothesis 
status 

There is a tendency to packaging 371 3.1280 0.71408 0.03707 Accepted 
Applied food packaging has an impact on increasing its sales 371 2.9636 0.92963 0.05828 Rejected 

The size of food packaging has an effect on increasing its sales 371 3.1712 0.53763 0.02791 Accepted 
The shape of food packaging has an effect on increasing its sales 369 3.1870 0.83177 0.04330 Accepted 
The design of food packaging has an effect on increasing its sales 370 3.3568 0.71266 0.03705 Accepted 
The color of food packaging has an effect on increasing its sales 366 3.4057 0.63784 0.03334 Accepted 

Food packaging material has an effect on increasing its sales 367 3.5713 0.61502 0.03210 Accepted 
Transparent packaging of food products has an effect on increasing its sales 360 4.1220 0.76323 0.04023 Accepted 

The tightness of the packaging has the effect of increasing its sales 360 3.4333 0.59571 0.03140 Accepted 
Insert ingredients of food product on the packaging has the effect of 

increasing its sales 360 4.0176 0.56875 0.03027 Accepted 

  
با توجه به آزمون فریدین اولویت  )3جدول (ها نیانگیجدول م

اندازه، فرم، طرح، رنگ، جنس، (بندي در فرضیات همگون 
طبق .  دهدیرا نشان م) يت، استحکام و ظروف کاربردیشفاف

 در ظروف شفاف، يب شامل بسته بندیها به ترتتی، اولو3جدول 
، طرح ي بند، رنگ بستهي، استحکام بسته بنديجنس بسته بند

 و استفاده از ظروف ي، اندازه بسته بندي، فرم بسته بنديبسته بند
  . باشدی ميکاربرد

 
Table 3 Descriptive Statistics 

Standard 
deviation Mean N Attribute 

0.91861 2.9718 355 Application 
0.50118 3.1915 355 Size 
0.80786 3.1930 355 Shape 
0.68401 3.3634 355 Design 
0.60879 3.4000 355 Color 
0.59862 3.5822 355 Material 
0.76176 4.1282 355 Transparency 
0.59749 3.4324 355 Tightness 

 
ها در ر رنگی تاثیز به بررسین) 2014( و همکاران یمیپورسل

ها نشان ج آنینتا. ها پرداختندها و فروش آن فرآوردهيبسته بند
غات ی تبليها از شاخصیکیداد که رنگ محصول به عنوان 

د یابان باین بازاریبنابرا. رگذار باشدیتواند بر فروش محصول تاثیم
ها را مورد توجه قرار داده و به عنوان  فرآوردهيرنگ بسته بند

 خود همواره تحت نظر داشته باشند یابی بازاري از استراتژیبخش
]9[.  

 از يز عوامل مؤثر بر بسته بندین) 1396(مکاران ش و هیدوراند
 کردند و یکنندگان زعفران در مشهد را بررسدگاه مصرفید

 زعفران و درج يافتند که ارائه اطالعات مربوط به مواد مغذیدر
کنندگان حات مصرفی بر ترجین المللی و بی داخلياستانداردها

  . ]10[ر را دارند ین تأثیشتریب
  

   یکل يریجه گی نت- 4
 دهد که به طور کلی بسته بندي مواد ین پژوهش نشان میج اینتا

ن اندازه بسته یهمچن. غذایی تأثیري بر افزایش فروش آن دارد
گر ی دياز سو. بندي مواد غذایی تأثیري بر افزایش فروش آن دارد

بر افزایش ج نشان داد که فرم بسته بندي مواد غذایی تأثیري ینتا
ز تأثیري بر افزایش یطرح بسته بندي مواد غذایی ن. فروش آن دارد
ان شد که رنگ و جنس بسته بندي ین بیهمچن. فروش آن دارد

اولویت بندي . مواد غذایی تأثیري بر افزایش فروش آن دارد
ز عبارتست از شیشه، پالستیک، ی افراد نيجنس بسته بندي برا
شان داد که بسته بندي شفاف ج نینتا. فلز، مقوا و کاغذ

بسته بندي . هاي غذایی تأثیري بر افزایش فروش آن داردفرآورده
 یز تأثیري بر افزایش فروش محصول میبا استحکام بیشتر ن

ب عبارتند از یها به ترتدر این نتایج بدست آمده اولویت. گذارد
 در ظروف شفاف، جنس، استحکام، رنگ، طرح، فرم، يبسته بند

  .ي و استفاده از ظروف کاربردي بسته بنداندازه
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 يهادکنندگان فرآوردهیج به دست آمده به تولیبا توجه به نتا
 يها االمکان فرآوردهی شود که حتیه می توصییع غذایصنا
ا در صورت یند و ی نمايبند را در ظروف شفاف بستهییغذا

 از محصول داخل ی شفاف، شکل واضحيمقدور نبودن بسته بند
ز با ی نيجنس بسته بند. ندی آن چاپ نماي را بر رويبندبسته 

شه، یب عبارت است از شیان به ترتی مشتريت بندیتوجه به اولو
ت ین اولویک، فلز، مقوا و کاغذ که بهتر است بر حسب ایپالست

شتر یمت بین با وجود قیهمچن.  انتخاب گردديجنس بسته بند
 با استحکام ي بندان بستهیشتر، مشتری با استحکام بيبسته بند

در .  شودی مين بسته بندیه به ای پسندند که توصیشتر را میب
ت رنگ، طرح، فرم و اندازه یب اولوی به ترتیی مواد غذايبسته بند

شتر یدکنندگان جهت فروش بیت است که به تولیحائز اهم
 يها شود که تا حد امکان فرآوردهیه می خود توصيهافرآورده

 متنوع ارائه يهاو اندازه) ، طرح و فرمرنگ(خود را در شکل 
 جهت يالبته الزم به ذکر است که استفاده از ظروف کاربرد. دهند

  . گردد یه نمی توصیی مواد غذايبسته بند
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During the marketing process, the consumer's needs are identified and the way to supply it is determined 
in order to obtain his satisfaction from the product and a durable, mutually beneficial relationship with 
him. In order to investigate the behavior of consumers, factors affecting these behaviors should be 
identified. In this research, the effect of some packaging parameters on increasing food marketing has 
been investigated. The results showed that the form, design, color and material of food packaging had a 
significant effect on its sales growth. It was also found that the priority of the package is for glass, plastic, 
metal, cardboard and paper, respectively. The results showed that transparent and firmly packed 
packaging had a significant effect on sales growth. In these results, the packaging priorities were 
transparency, material, strength, color, design, shape, and size of packaging. According to the results, it is 
recommended that manufacturers of food products should pack food products in transparent containers or, 
if they cannot be transported transparently, to print a clear form of foods on the package. It should be 
noted that the use of applicable packages for food packaging is not recommended. In general, the results 
showed that food packaging was effective in increasing food marketing. 
 
Keywords: Packaging; Marketing; Food products. 
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