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 چکیده:

نوع  از تحقیق حاضر. باشدمی پوشاک یمعمول بسته بند یرغ یکیعوامل موثر بر انتخاب مصرف کننده بر اساس طرح گراف یبررسهدف از پژوهش حاضر 

به منظور ارائه  ی خصوصی شهرستان آملکیگراف یشرکت هاپرسنل و مدیران همبستگی است در این تحقیق  -علی  پیمایشی از نوع-تحقیقات توصیفی

یک متغیر و روش تحقیق با توجه به متغیرهای پژوهش که شامل داده ها  لیو تحل هیتجز. نفر می باشند 384به تعداد  محصوالت یبسته بند یطرح ها

جنسیت و   ، یک متغیر میانجی  زیبایی درک شده  و سه متغیر تعدیلگر  تمایل به نواوری ،ته قصد خریدیک متغیر وابس، مستقل  ویژگی درک شده

نتایج نشان داد . استفاده گردیده است  PLS درنرم افزار معادالت ساختاریهای مطرح شده از همچنین جهت بررسی فرضیه. تحصیالت تشکیل شده است

این . ارتباط معناداری دارددرک شده  یژگیو با  یبه نوآور لیتماو . کندمی لیرا تعد دیدرک شده  بر قصد خر یژگیو یرابطه التیتحصکه جنسیت و 

ه محتوا و تحقیق به تولید کنندگان پوشاک کمک میکند تا در ارائه بسته بندی پوشاک مولفه هایی همچون زیبایی، رنگ، اندازه بسته، ابعاد هندسی بست

 برای درک بیشتر و تمایل مصرف کننده به خرید را در نظر بگیرند.طرح نوشتاری بسته را 

 درک شده یژگیو، یبه نوآور لیتما، طرح های غیر معمولی، بسته بندی پوشاک، طراحی گرافیکی کلید واژه:
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Abstract: 
The purpose of this research is to investigate the factors influencing consumer choice based on the unusual graphic design of clothing 

packaging. The current research is a descriptive-surveillance research of causal-correlation type. In this research, there are 384 personnel and 
managers of private graphic companies in Amol city to provide product packaging designs. Data analysis and research method according to 

research variables that include an independent variable perceived characteristic, a dependent variable purchase intention, a mediating variable 

perceived beauty and three moderator variables tendency to innovation. Gender and Education are formed. Also, structural equations have 
been used in PLS software to check the proposed hypotheses. The results showed that gender and education moderate the relationship between 

perceived characteristics and purchase intention. And the willingness to innovate has a significant relationship with the perceived 

characteristic. This research helps clothing manufacturers to consider components such as beauty, color, package size, geometric dimensions 
of the package, contents and written design of the package for better understanding and willingness of the consumer to buy. 
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 مقدمه -1

کنند که از  یمعموالً توافق م یابیبازار رانیطراحان و مد

از  یدسته خاص، یمحصول و بسته بند ینظر طراح

 دهیگروه مشخص د کیدر  شتریکه ب یکیمحصوالت گراف

، یحروف چاپ، مواد، رنگ ها، مانند اشکال خاص، شوند یم

با . اشاره دارد، شکل و حجم آن، ریها و تصاو یطرح بند

 یریتصو یرسد مفهوم کدها یبه نظر م نکهیتوجه به ا

 یمقوله ها، درک شده تینوع میبر رده با مفاه یمبتن

مرتبط  یبودن طراح دیو جد یشباهت خانوادگ، یشناخت

 اتیادببر رده در  یمبتن یریتصو یمفهوم کدها. است

به  یوقت [1]. نشده است یبه طور گسترده بررس یابیبازار

 یفقط با کدها یبه طور کل سندگانینو، آن پرداخته شد

محصول را به  یکل یآنها طراح ایرنگ سر و کار داشتند 

در هر دو . بسته در نظر گرفته اند یکیگراف یطراح یجا

، یپوگرافیمانند تا یبصر یجنبه ها نیچن تیاهم، مورد

وجود  نیبا ا . [2] گرفته شده است دهیناد ریو تصاو رحط

بودن  دیبر جد یرگذاریتأث لیبه دل یریتصو یمفهوم کدها

توسط  راًیآن اخ تیکه اهم، ارزشمند است اریبس یطراح

( و رادفورد و بلوخ 2009و لوتزبلوخ ) نگایریوا، سالومو، تالک

 دیدرجه جد، در واقع. [3]( مورد توجه قرار گرفت2011)

 یمحصول بجا ای یطرح بسته بند کیتازه بودن در  ایبودن 

 یبدان معن نیا. شود یم انیب یمطلق بودن به صورت نسب

محصول فقط در  یطراح کیرسد  یاست که به نظر م

در همان رده محصول  گرید یمارک ها یبا طرح ها سهیمقا

. رده( نوآورانه باشد نیا یریتصو یبا کدها سهیدر مقا یعنی)

به  یریتصو یکدها نیرسد که ا یبه نظر م، نیعالوه بر ا

کار  دگانمصرف کنن یبرا یدسته بند یعنوان نشانه ها

دسته  نیا یغالب را برا یکیگراف یو طراح[.4]کنند  یم

شدت گرفتن . کنند یم فیبسته تعر یطراح نهیدر زم

 یایدن قیارائه دهنده خدمات از طر یشرکت ها انیرقابت م

به دنبال حفظ  شتریباعث شده که شرکت ها ب یمجاز

 نیا دیجد انیموجود خود باشند تا جذب مشتر انیمشتر

رابطه مند و  یابیهمچون بازار یمیامر سبب شده که مفاه

 یایچرا که در دن، مطرح شود نهیزم نیشرکت در ا ریتصو

 زانیو م باشدمیارتباطات چهره به چهره مطرح ن گرید وب

و  انیمشتر دیخر ماتیاست که در تصم انیاعتماد مشتر

. باشدمیکننده  نییتع ینترنتیاستفاده آنها از خدمات ا

توسعه روابط با مشتری برای موفقیت سازمان ها در دورانی 

اول را در بازارهای اقتصادی که مشتری و رضایت وی حرف 

مهم ترین وجهه فعالیت شرکت های امروزی را ، زند می

  [5]. شکل می دهد

الزم  بندی لباسراهنمای طراحی بسته در مورد مبحث

است بدانید که اصوال اگر یک ایده به تازگی وارد بازار شده 

باشد این قابلیت را دارد که مخاطبان بسیاری را مجذوب 

های جدید در صورتی که در از این جهت ایدهخود کند؛ 

چارچوب قوانین تولید باشند، قادرند به عامل اصلی فروش 

همچون  پوشاک بندیطراحی بسته اگر.تبدیل شوند

های قدیمی فاصله گرفته و کامال از نمونه طراحی بروشور

ای در بر خواهند العادهمدام بروزرسانی شوند نتایج خرق

کنند هر ساله داشت؛ بنابراین طراحان این عرصه تالش می

ای را به ارمغان نظیر و نوآوری شدههای بیالگوها و طرح

بندی پوشاک کودکان کامال قابل . این فرآیند در بستهآورند

https://www.khaneyeax.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%AA
https://www.khaneyeax.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%AA
https://www.khaneyeax.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%AA
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های بزرگ ای که در فروشگاهمشاهده و رویت است، به گونه

خارج از کشور، هر قفسه لباس طرحی متفاوت و جدید را 

کی اگر بخواهیم به معرفی ی.دهددر اختیار مشتریان قرار می

توانیم به های موفق چند سال اخیر بپردازیم میاز ایده

هایی اشاره کنیم که طرحی کامال مشابه با خود بندیبسته

ها معموال برای کودکان در بندیلباس دارند؛ این نوع بسته

شوند که عالوه بر حفاظت از محصول داخل نظر گرفته می

دستی مورد خود، این قابلیت را دارند که به عنوان یک ساک

بندی طراحی بسته در برخی مواقع .استفاده قرار گیرند

شود که عالوه بر حفظ ظاهر ای انجام میبه گونه لباس

ها و آلودگی، محصول و افزایش مقاومت آن در برابر آسیب

دهد تا بتوانند در کنندگان میاین امکان را به مصرف

رخی از ب .مند شوندهای دیگری نیز از آن بهرهموقعیت

ها نیز تنها با هدف حفاظت و نگهداری از محصول بندیبسته

شوند که در کنار جنس مقاوم و با کیفیت، ظاهری تولید می

دهند؛ الزم به ذکر شیک و جذاب را به خود اختصاص می

است که ممکن قابلیت دو یا چند منظوره بودن از این نوع 

های به طور معمول تولیدی[ 4] .ها کاسته شودبندیبسته

موفقی که به دنبال فروش عمده در نقاط مختلف کشور یا 

بندی متفاوتی نسبت به سایر فعاالن در جهان هستند، بسته

دهند. اگر شرکت شما نیز این عرصه به مشتریان ارائه می

پوشاک متنوع را به صورت عمده در اختیار مشتریان قرار 

های وکیوم شده بهره ببرید؛ دیبندهد بهتر است از بستهمی

ها را در یک پالستیک برای این کار تعداد مشخصی از لباس

مخصوص قرار داده و با دستگاه وکیوم هوای داخل آن را 

بندی به طرز چشمگیری کنند تا حجم بستهخالی می

های مذکور بندیکاهش یابد. پس از اتمام این فرایند، بسته

شوند تا امنیت آنها داده میهای مخصوصی قرار در جعبه

طراحی  هایترین مزیتاصلی.بیش از پیش تضمین شود

به صورت صنعتی ضد آب بودن و قابلیت  لباس بندیبسته

باشند. الزم است جابجایی تعداد باالیی از محصوالت می

ها صرفا بر روی جابجایی تعداد بندیبدانید که این نوع بسته

المت آنها تمرکز دارند و ظاهر باالیی از محصوالت و حفظ س

؛ اما برای جذابیت بیشتر این آنها چندان حائز اهمیت نیست

های نئونی براق و روشن بندی معموال از رنگطراحی بسته

برند تا ظاهر زیباتری را برای آنها به ارمغان آورده بهره می

عوامل موثر بر  یبررساز این رو این پژوهش در پی  .باشند

 یکی غیر معمولرف کننده بر اساس طرح گرافانتخاب مص

( 1398ولی پور و همکاران) می باشد. پوشاک یبندبسته

و نقش اعتماد به برند در رفتار  ریتاثتحقیقی تحت عنوان  

ی انجام داده اند. پوشاک داخل عیمصرف کنندگان صنا

مطالعه موردی این پژوهش صنایع پوشاک و جامعه آماری 

پژوهش از میان مشتریان برندهای پوشاک مورد بررسی در 

شهر تهران می نتایج حاصل از آزمون های همبستگی و 

آنالیز رگرسیون نشان می دهد که بین وفاداری و اعتماد به 

داری برند و رفتار مصرف کنندگان رابطه مثبت و معنی

کاربرد ( تحقیقی تحت عنوان  1398همام)رد. وجود دا

 یبخش تیو هو یدر طراح یاسالم -یرانیا یرینقوش تصو

پسته، ، ی)چارانیا یصادرات ییغذا عیبندی صنابسته

این پژوهش با هدف مطالعه و انجام داده است.  زعفران(

شناخت عناصر بصری طراحی گرافیک و نقش مایه های 

وش توصیفی تحلیلی انجام شده اصیل ایرانی و اسالمی، با ر
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است. جمع آوری اطّالعات، به شیوه کتابخانه ای است و با 

بندی محصوالت هدف باال بردن سطح کیفی طراحی بسته

باشد که ایرانی و صادراتی از جمله چای، پسته و زعفران می

با به کارگیری سنت های تصویری بومی فراهم می شود. 

بندی راحی گرافیک بستهنتایج نشان می دهند که در ط

های صنایع غذایی ایران، کمبود به کارگیری عناصر 

تصویری ایرانی و اسالمی به چشم می خورد، در حالی که 

با وجود این عناصر، می توان سطح کیفی و اصالت طرح 

بندی کشور را ارتقا داد. آموزه های سبک جدید در بسته

ه از چوب، بندی، با استفادصنعت طراحی حرفه ای بسته

شیشه و مقوا برای حفظ محیط زیست و بازیافت بهتر و 

 ویژگی. گردد می تلفیق آن با حفظ سنت های ایرانی میسّر

نگ، نوشتار، نقوش، ر کارگیری به نوع در بصری های

اسالمی در ساختار  -طبیعت گرایی و اندیشه های ایرانی 

بندی مشخص است. همچنین کاربرد حروف اصلی بسته

فارسی، با خط اصیل نستعلیق در کنار حروف زبان دیگر )به 

بندی های صورت دو زبانه( در اصالت بخشی هویت بسته

کند. این طرح ها با صادراتی ایران، نقش بسزایی را ایفا می

تأثیر از ترکیب بندی و تنوع رنگی دوره های اصیل هنری 

ت های نگارگری ایران با وجود رنگ طالیی و با تأثیر از سن

معماری، مقرنس کاری، طاق های مساجد، همچنین کاروان 

سراها و فضای متقارن و مستحکم ایرانی و اسالمی می 

[. در این مقاله عناصر شاخص در طراحی 15] باشند.

اسالمی، و نیز کاربرد گرافیکی عناصر  -بندی ایرانی بسته

                                           
1 Mulligan, C., Potvin Kent, M., Vergeer, L., Christoforou, A. 
K., & L’Abbé, M. R 

بندی ایرانی مورد بررسی قرار گرفته هویت بخش به بسته

ت و نوع چیدمان و قرارگیری محصول، با تأثیر از هندسه اس

اسالمی در جعبه و کارتن، به ساختار طراحی  -ایرانی

ارگونومیک محصوالت اصیل ایرانی یاری می رساند. 

توسعه و ( تحقیقی تحت عنوان 2021)1مولیگان و همکاران

 یابیارز یروش برا کی یبیترک یروش ها یاعتبار سنج

انجام داده   بندی محصولکودک در بستهجذاب  یابیبازار

ابزار  یبا هدف توسعه و اعتبارسنجی شیمطالعه آزما نیااند. 

انجام شده است که  2بندی جذاب کودکبسته یکدگذار

 کیتکن یجذاب کودک را بر رو یابیوجود، نوع و قدرت بازار

کند. گیری میداده شده اندازه شینما یابیبازار یها

با  یمطالعه اعتبار سنج کیدر ( n = 15[.کودکان )14]

 ینریبا یطبقه بند کیمختلط شامل  یروش ها

 بی)ترت ی( و رتبه بندریبندی جذاب کودک؟ بله / خ)بسته

 یبا استفاده از بسته ها تی( فعالیابی/ قدرت بازار یحیترج

انجامم ( یفی( و گروه تمرکز )کیغالت صبحانه )کم زیتم

و  رمنیرتبه اسپ یهمبستهگ ، آمار کاپن کوهن،شده است

 یابیارز نیمتقابل توافق ب یطبقه بند لیتحل و هیتجز

 یابیکودکان و قدرت بازار تیاز جذاب CAPکودکان و ابزار 

 شیرا آزما CAPمحتوا رابطه  لیو تحل هیبسته ها و تجز

، ٪80توافق  کی)اعتبار محتوا(.  یابیبازار یها کیکرد. تکن

 CAPکودکان /  ینریبا یطبقه بند نیتوافق متوسطب کی و

نشانگر اعتبار  شیآزما جیوجود داشت نتا یقو یو همبستگ

جذاب  یابیگیری بازاراندازه یبرا CAPابزار  یمحتوا  اریمع

2 CAP 
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کودکان است.  حاتیبندی مطابق با ترجکودک در بسته

 توانایی عنوان تحت خود مطالعه در (2022)1وجان و گومز

 کسب وکارهای مطالعه :نوآوری عملکردسازمانی،  یادگیری

 ساختاری معادالت لسازی مد از استفاده با  متوسط و کوچک

 عملکرد بر سازمانی یادگیری توانایی اثر تحلیل هدف با و

 و کوچک کسب وکارهای در سازمانی عملکرد و نوآورانه

 سازمانی یادگیری توانایی که رسیدند نتیجه این متوسط، به

 توانایی تأثیر دارد، اما تأثیر سازمان در نوآورانه عملکرد بر

. نیست دار سازمانی، معنی عملکرد بر سازمانی یادگیری

 شامل سازمانی یادگیری توانایی پژوهش، ابعاد این در [.13]

 است؛ شده گرفته نظر در دیالوگ و تجربه، تعامل، ریسک

 و اثربخشی کارایی بخش دو در نوآورانه عملکرد به همچنین

 تحقیق در (2017)  2همکاران و ماکابیال. است شده توجه

 به سازمانی یادگیری آیا که بود موضوع دنبال این به خود

 در که بود معتقد وی خیر؛ یا ی شود منجر  رقابتی مزیت

 رابطه وجود بر دال کافی استراتژیک، شواهد مدیریت ادبیات

 [.12] ندارد وجود رقابتی و مزیت سازمانی یادگیری میان

 مزیت کسب در سازمانی را یادگیری نقش مطالعه این

 بر فرهنگ تمرکز با کنیا دولتی های شرکت در رقابتی

و  سیستمی یادگیری، تفکر سازمان، فرآیندهای یادگیری

 موردنظر شرکت ها این در رقابتی مزیت کسب در آنها نقش

 یک هر ساخت خاطرنشان تحقیق نتایج [.6]قرار می دهد. 

 با یدار معن و مثبت رابطه دارای مدل مستقل متغیرهای از

 شامل مستقل مطالعه، متغیرهای این در. است رقابتی مزیت

 تفکر و یادگیری توانمندسازی، فرآیندهای فرهنگ

 مزیت و متغیر تعدیل کننده یادگیری سیستمی، میزان

 .[7شده است] گرفته نظر در وابسته متغیر رقابتی

 

 
 (2۰15 3: مدل تحقیق )کلی و همکاران1شکل

 

 

                                           
1 Gomes,G. & Wojahn, R. M 
2 Makabila, G., Iravo, M., Gichuchi, W., & Kagiri, A 

3 Celhay, F., & Trinquecoste, J. F 
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 روش تحقیق  -2

 پیمایشی از نوع-تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

همبستگی است که در طی مراحل اجرای آن به  -علی 

پوشاک:  یبسته بند یکیگراف یطراح یدنبال توصیف بررس

 یمعمول ریغ یپاسخ مصرف کننده را نسبت به طرح ها

ابتدا با تشریح مبانی نظری . باشدمی کنند یم لیتعد

تحقیق و توصیف شرایط موجود با طرح پرسشنامه و توزیع 

آوری شده و سپس با استفاده از نرم اطالعات الزم جمع، آن

با توجه . گیردو تحلیل قرار می افزارهای آماری مورد تجزیه

بسته  یکیگراف یطراح یبه اینکه هدف این تحقیق  بررس

 یپوشاک: پاسخ مصرف کننده را نسبت به طرح ها یبند

توان این پژوهش را بنابراین می، باشدمی یمعمول ریغ

در طول انجام تحقیق حاضر از  . کاربردی به حساب آورد

. ری اطالعات استفاده شدآوهای مختلف و متنوع گردروش

بخشی از اطالعات تحقیق از جمله بررسی و مطالعه در 

ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق با استفاده از ، زمینه نظری

، ها و مقاالت تخصصیای)استفاده از کتابروش کتابخانه

آوری شد و در کنار های تحقیقاتی( گردها و طرحپایان نامه

در ادامه نیز از . نیز استفاده شدآن شبکه جهانی اینترنت 

. استفاده گردید، هاپرسشنامه برای جمع آوری داده

های رایج تحقیق و روشی پرسشنامه در واقع یکی از ابزار

در این . باشدهای تحقیق میمستقیم برای کسب داده

ی شهرستان کیگراف یشرکت هاپرسنل و مدیران تحقیق 

به  محصوالت یبندبسته  یبه منظور ارائه طرح ها آمل

با استفاده از آمار توصیفی به و . نفر می باشند 185تعداد 

های جامعه آماری و سپس به آزمون فرضیات بررسی ویژگی

به منظور بررسی . پردازیمو ترسیم دیاگرام تحلیل مسیر می

های رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته و بررسی فرضیه

جموعه روابط علت و همچنین به منظور آزمون م تحقیق

های مورد بررسی با استفاده از معلولی بین متغیرها و مؤلفه

معادالت ساختاری روابط بین متغیرها   plsو   spssافزار نرم

 . گرددمدلسازی می

 آزمون فرضیات-2-1

در مقابل هر سازه عدد و اعتبار آن نوشته شده است در این 

بیانگر اعنبار ترکیبی سازه ها 7/0مورد اعداد باال تر از 

مربوط به سازه هاست   AVEمقادیر استخراج شده . باشدمی

 گیریاندازهمقادیر قابل قبول بیانگر اعتبار مناسب ابزار های 

اعتبار ترکیبی . باشدمیقابل قبول  5. 0مقدار باالتر از . است

 . آورده شده است 1هر یک از سازه ها در جدول 

 

 مطالعهمورد های سازه: 1جدول

 AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha متغیر

 0.798117 0.869325 0.861349 0.555254 قصد خرید

 0.772789  0.859384 0.553441 جنسیت

 0.704136  0.74183 0.589639 تحصیالت

 0.887682  0.905119 0.592347 تمایل به نواوری

 0.76258  0.848212 0.583185 ویژگی درک شده

 0.884535  0.905504 0.568606 زیبایی درک شده
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پایایی . باشد 4/0( نباید کمتر از AVEمیانگین استخراجی )

الفای کرونباخ باید بیشتر از . باشد7/0ترکیبی باید بیشتر از 

 . باشد7/0

از آن جایی که مقدار آلفای کرونباخ یک معیار سنتی برای 

تری معیار مدرن PLSروش ، باشدها میتعیین پایایی سازه

را به  (1CR)نسبت به آلفای کرونباخ به نام پایایی ترکیبی 

برتری پایایی ترکیبی نسبت به آلفای کرونباخ . بردکار می

ها نه به صورت مطلق بلکه با این است که پایایی سازهدر 

-هایشان با یکدیگر محاسبه میتوجه به همبستگی سازه

، PLSدر نتیجه برای سنجش بهتر پایایی در روش . گردد

در صورتی که مقدار . شوندهر دو این معیارها به کار برده می

CR   درونی نشان از پایداری ، شود 7/0برای هر سازه باالی

در نرم  CRمقدار . گیری داردهای اندازهمناسب برای مدل

های مرتبه دوم اما در مورد سازه، گرددارائه می PLSافزار 

نرم افزار به طور برنامه ریزی شده همچنان از مقادیر ، به باال

ها استفاده های مرتبه اول و شاخصبارهای عاملی بین سازه

های رایب مسیر بین سازهدر حالی که باید از ض، کندمی

ها استفاده ی مرتبه دوم مربوط به آنمرتبه اول و سازه

های از این رو محقق ناچار است که در مورد سازه. نماید

. مقادیر را به صورت دستی محاسبه نماید، مرتبه دوم به باال

بارعاملی  λبه صورت زیر است که درآن  CRفرمول محاسبه 

      . استواریانس خطا  δموارد و 

 

 . هستند 7/۰باالی  همگیدهد که مقادیر پایایی ترکیبی متغیرهای تحقیق را نشان می : 2جدول

 Composite Reliability متغیر

 0.861349 قصد خرید

 0.859384 جنسیت

 0.74183 تحصیالت

 0.905119 تمایل به نواوری

 0.848212 ویژگی درک شده

 0.905504 زیبایی درک شده

 

به 7/0غیر ها بیشتر از تتمام م 2در جدول پایایی ترکیبی 

روایی همگرا دومین معیاری است که برای . دست آمده است

 به کار برده می plsگیری در روش های اندازهبرازش مدل

استخراج شده(  نگین واریانس )میا AVEمعیار . شود

دهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین نشان

 AVEتر به بیان ساده. های خود استهر سازه با شاخص

                                           
1- Composite reliability 

های خود را نشان میزان همبستگی یک سازه با شاخص

برازش نیز ، دهد که هرچه این همبستگی بیشتر باشدمی

کر فورنل و الر. (1396، بیشتر است )داوری و رضازاده

را برای سنجش روایی همگرا معرفی  AVE( معیار 1981)

مقدار بحرانی عدد ، AVEکرده و اظهار داشتند که در مورد 

روایی  5/0باالی  AVE است؛ بدین معنی که مقدار  5/0
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های در مورد سازه. دهندهمگرای قابل قبول را نشان می

باید به صورت دستی محاسبه گردد  AVEمرتبه دوم مقدار 

مقادیر  2جدول . که فرمول محاسبه آن به صورت زیر است

AVE دهد که همگی باالی متغیرهای تحقیق را نشان می

 . هستند 5/0

 

 پژوهش متغیرهای همگرای روایی :3 جدول

 AVE Composite Reliability 
 0.861349 0.555254 قصد خرید

 0.859384 0.553441 جنسیت

 0.74183 0.589639 تحصیالت

 0.905119 0.592347 تمایل به نواوری

 0.848212 0.583185 ویژگی درک شده

 0.905504 0.568606 زیبایی درک شده

 

 استخراج شده واریانس میانگین مقدار 3با توجه به جدول 

(AVE ) ی است و مقدار پایایی ترکیب 5/0همواره بزرگتر از

 هک آمده به دست 7/0از  بیشتر مقداری موارد تمام نیز در

ر ( نیز بزرگتAVEاستخراج شده ) واریانس میانگین از مقدار

 . است؛ بنابراین روایی همگرا نیز تأیید می شود

های تحقیق براساس یک هر یک از  فرضیه مدل درونی

در مدل نهائی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته ساختار علی 

از تکنیک حداقل مربعات جزئی برای به همین منظور . است

مدل ساختاری تحقیق با . این منظور استفاده شده است

مورد سنجش  0. 2نسخه  smart plsاستفاده از نرم افزار 

 . قرار گرفته است

R Squares  یاR2  معیاری است که برای متصل کردن که

 گیری و بخش ساختاری مدل سازی معادالتبخش اندازه

رود و نشان از تأثیری دارد که یک کار میساختاری به 

این مقدار برای . گذاردمی زادرونبر یک متغیر  زابرونمتغیر 

زا صفر است و تنها برای متغیرهای متغیرهای برون

مربوط به  R2هرچه مقدار . گرددی مدل گزارش میزادرون

نشان از برازش ، های درون زای یک مدل بیشتر باشدزهسا

( به نقل از چین 1396داوری و رضازاده ). بهتر مدل است

را به عنوان مقدار  67/0و  33/0، 19/0( سه مقدار 1998)

معرفی  R2متوسط و قوی ، مالک برای مقادیر ضعیف

 . اندنموده

ول برای متغیرهای پنهان درون زای مدل در جد  R2مقدار 

 شود تمامکه مشاهده میطور همان. ارائه شده است 4

 .مقادیر در سطح مناسبی قرار دارند
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 زای مدلمربوط به متغیرهای درون R2: مقادیر 4جدول 

 R Square متغیرها

 0.869325 قصد خرید

  جنسیت

  تحصیالت

  وریآتمایل به نو

  شدهویژگی درک 

 0.747612 زیبایی درک شده

 

 حداقل مربعات جزیی مدل اصلی پژوهش :2شکل  

 

 

 مدل اصلی پژوهش t-valueآماره  :3شکل 
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بار عاملی که نشان از روایی مدل دارد اعداد به  2در شکل

بنابراین روایی مدل اثبات . باشدمی4/0دست آمدخ برگتر از 

و نیز ضریب رگرسیون که در جه ی تاثیر گذاری . گرددمی 

متغیر مستقل بر متغیر وابسته است نیز محاسبه و آورده 

معناداری رابطه به دست آمده  4-4در شکل . شده است

باشد  96. 1اگر بزرگتر از   T-VALUEبه این معنا که . است

. تاثیر گذاری های متغیر مستقل بر وابسته تایید می گردد

تمامی متغیر های مستقل بر وابسته تاثیر  4-4در شکل که 

در ادامه به بررسی تک تک فرضیه ها در شکل . گذار است

 . پرداخته شده است 4-4و  4-3

 برازش مدل کلی -2-2

-برای بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازه

استفاده  GoFاز معیار ، کندگیری و ساختاری را کنترل می

( 2004این معیار توسط تننهاوس و همکاران ). شودمی

 . شودمحاسبه می 1ابداع گردیده و طبق فرمول 

 

GOF

= √Communalities × R2 

نشانه میانگین مقادیر اشتراکی  Communalitiesکه در آن 

 Rنیز مقدار میانگین مقادیر  R2باشد و هر سازه می

Squares همکاران وتزلس و . های درون زای مدل استسازه

 36/0)متوسط(و  25/0، )ضعیف(01/0( سه مقدار 2009)

 . اندمعرفی نموده GOF)قوی( برای 

.آورده شده است 9-4برازش مدل در شکل 

 

 R Squaresمیانگین مقادیر اشتراکی و میانگین مقادیر  -5جدول 

 Communality R Square avg-communality avg-R مولفه

 0.8084690 0.557079 0.869325 0.555254 قصد خرید

    0.753441 جنسیت

    0.589639 تحصیالت

    0.392347 تمایل به نواوری

    0.583185 ویژگی درک شده

   0.747612 0.468606 زیبایی درک شده

 

 Rمیانگین مقادیر اشتراکی و میانگین مقادیر  5جدول 

Squares  دهد که براین اساس مقدار را نشان میGOF برابر 

 . دهدکه برازش قوی را نشان می 67/0است با 

 نتایج آزمون تحقیق:   -3

 گریمیانجیدرک شده با  یژگیوشامل:  اصلی هفرضی

 . دارد دارمعنیرابطه  دیدرک شده بر قصد خر ییبایز

 

 : نتیجه فرضیه اصلی6جدول 

T-VALUE 

 مستقل بر میانجی
T-VALUE 

 P-VALU<0. 05 میانجی بر وابسته
با فرمول  هیفرض جهینت

 سوبل

در  VAFدر صد تاثیر گذاری 

 صورت تایید فرضیه

 %63.55 تایید 0.0 43.4 47.40

T-VALU>1. 98, P-VALU<0. 05 

 

(1) 
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ژگی درک شده بر زیبایی درک سطح معناداری متغیر وی

ری زیبایی درک شده بر سطح معنادا. باشدمی 40/47شده 

ول انالین سوبل سطح با توجه فرم باشدمی 3/43قصد خرید 

به دست آمده است بنابراین فرضیه تایید  05/0خطا کمتر از 

 ییبایز گریمیانجیدرک شده با  یژگیویعنی . می شود

درصد تاثیر  . دارد دارمعنیرابطه  دیدرک شده بر قصد خر

 . درصد به دست امده است%55/63گذاری نیز 

 یژگیو یرابطه تیجنس، 1هفرضیشامل:  فرضیه های فرعی

توجه به  با. کندمی لیرا تعد دیدرک شده  بر قصد خر

به دست آمده است بنابراین  26/0ضریب مسیر برابر   2شکل

 همچنین با توجه به شکل . باشدمیرابطه مثبت و مستقیم 

 ربه دست آمده است که بزرگت 94/3ی رابطه نیز دارمعنی

در . است دارمعنیدهد رابطه بوده و نشان می 96/1از 

درک شده  بر قصد  یژگیو یرابطه التیتحص، 2هفرضی

ضریب مسیر برابر  2توجه به شکل با. کندمی لیرا تعد دیخر

به دست آمده است بنابراین رابطه مثبت و مستقیم  41/0

به  63/2ی رابطه نیز دارمعنی با توجه به شکل . باشدمی

دهد بوده و نشان می 96/1از  ردست آمده است که بزرگت

 یرابطه یبه نوآور لیتما، 3هفرضیدر . است دارمعنیرابطه 

 . کندمی لیرا تعد دیدرک شده  بر قصد خر یژگیو

به دست آمده  67/0ضریب مسیر برابر  2توجه به شکل با

با توجه به . باشدمیبنابراین رابطه مثبت و مستقیم . است

به دست آمده است  65/2ی رابطه نیز دارمعنی 4-4 شکل 

 دارمعنیدهد رابطه بوده و نشان می 96/1از  رکه بزرگت

 . است

 

 : نتایج فرضیه فرعی7جدول 

 فرضیه
سطح معناداری 

(t-value) 

ضریب 

 رگرسیون
 نتیجه فرضیه

 باشدمی% تایید 95رابطه در سطح اطمینان  26. 3.94 . کندمی لیرا تعد دیدرک شده  بر قصد خر یژگیو یرابطه تیجنس

 باشدمی دیی% تا95 نانیرابطه در سطح اطم 0.41 2.63 . کندمی لیرا تعد دیدرک شده  بر قصد خر یژگیو یرابطه التیتحص

 باشدمی دیی% تا95 نانیرابطه در سطح اطم 0.67 2.65 . کندیم لیرا تعد دیدرک شده  بر قصد خر یژگیو یرابطه یبه نوآور لیتما

 

 نتیجه گیری -4

درک شده با  یژگیو  توجه به محاسبات انجام شده با

 دارمعنیرابطه  دیدرک شده بر قصد خر ییبایز گریمیانجی

و  یمحمدو نتیجه حاصل با نتایج یافته های تحقیق  . دارد

چرا که در تحقیق ، باشدمیهمسو  (1398همکاران)

 یریبر درگ یاستاند یابینشان داد که بازارمحمدی 

 نیهمچن. دارند ریشده تاثبا برند و لذت ادراک انیمشتر

                                           
1 Gomes,G. & Wojahn, R. M 

موجب  تیو لذت ادراک شده در نها انیمشتر یریدرگ

 کیالکترون یوکارهااز کسب انیمشتر دیقصد خر شیافزا

با توجه به تایید فرضیه در تحقیق حاضر مبنی بر . شوندیم

  دیدرک شده  بر قصد خر یژگیو یرابطه یبه نوآور لیتما

چرا که در  باشدمی( همسو 2017)1وجان و با تحقیق گومز

 کسب در سازمانی عملکرد نوآورانه و عملکرد این تحقیق بر

 توانایی که رسیدند این نتیجه به، متوسط و کوچک وکارهای
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. دارد تأثیر در سازمان نوآورانه عملکرد بر سازمانی یادگیری

[8] 

و همینطور با توجه به یافته های تحقیق حاضر که زیبایی 

درک شده به عنوان متغیر میانجی بر قصد خرید تاثیر گذار 

است بنابراین می توان گفت این تحقیق با تحقیق 

( تحقیقی 1398چرا که همام) باشدمی( همسو 1398همام)

در  یاسالم -یرانیا یریکاربرد نقوش تصوتحت عنوان  

 یصادرات ییغذا عیبندی صنابسته یبخش تیو هو یطراح

این [.9]. انجام داده است زعفران(، پسته، ی)چارانیا

پژوهش با هدف مطالعه و شناخت عناصر بصری طراحی 

و نقش مایه های  و ایجاد زیبایی در بسته بندی گرافیک

که از لحاظ دیداری مخاطب را تحت  اصیل ایرانی و اسالمی

. توصیفی تحلیلی انجام شده است با روش، تاثیر قرار دهد

به شیوه کتابخانه ای است و با هدف ، جمع آوری اطّالعات

بندی محصوالت ایرانی باال بردن سطح کیفی طراحی بسته

که با به  باشدمیپسته و زعفران ، و صادراتی از جمله چای

نتایج . کارگیری سنت های تصویری بومی فراهم می شود

بندی های حی گرافیک بستهنشان می دهند که در طرا

کمبود به کارگیری عناصر تصویری ، صنایع غذایی ایران

در حالی که با وجود ، ایرانی و اسالمی به چشم می خورد

بندی می توان سطح کیفی و اصالت طرح بسته، این عناصر

آموزه های سبک جدید در صنعت طراحی . کشور را ارتقا داد

شیشه و مقوا برای ، از چوببا استفاده ، بندیحرفه ای بسته

حفظ محیط زیست و بازیافت بهتر و تلفیق آن با حفظ سنت 

 به نوع در بصری های ویژگی. گردد می های ایرانی میسّر

طبیعت گرایی و اندیشه های ، نگر، نقوش، نوشتار کارگیری

. بندی مشخص استاسالمی در ساختار اصلی بسته -ایرانی

ا خط اصیل نستعلیق در ب، همچنین کاربرد حروف فارسی

کنار حروف زبان دیگر )به صورت دو زبانه( در اصالت بخشی 

نقش بسزایی را ایفا ، بندی های صادراتی ایرانهویت بسته

این طرح ها با تأثیر از ترکیب بندی و تنوع رنگی . کندمی

جود رنگ طالیی دوره های اصیل هنری نگارگری ایران با و

های طاق، مقرنس کاری، معماریهای و با تأثیر از سنت

همچنین کاروان سراها و فضای متقارن و مستحکم ، مساجد

در این مقاله عناصر شاخص در . باشندایرانی و اسالمی می

و نیز کاربرد گرافیکی ، اسالمی -بندی ایرانی طراحی بسته

بندی ایرانی مورد بررسی قرار عناصر هویت بخش به بسته

با تأثیر از ، ان و قرارگیری محصولگرفته است و نوع چیدم

به ساختار ، اسالمی در جعبه و کارتن -هندسه ایرانی

. طراحی ارگونومیک محصوالت اصیل ایرانی یاری می رساند

[10] 

 پیشنهادات -5

درک شده با  یژگیو مبنی بر   با توجه به یافته های تحقیق

 درصد 63 دیدرک شده بر قصد خر ییبایز گریمیانجی

باید به  گرافیک طرح پیشنهاد می شود: . گذار استتاثیر 

. وضوح قصد طراح یا مفهوم را به صورت شفاهی ارائه کند

توصیف عناصر خاص وسیله ای برای مقاصد  استفاده از

عکس ها و انواع ، استفاده از رنگ ها. شفاهی طراحی است

. می تواند به ارتباط با مفهوم طراحی کمک کند سبک ها

رائه بیان روشن مهم است چرا که اطالعات در طول هر ا

. بصری به راحتی می توانند اشتباه گرفته شوند کاملی و

انتقادات و ، گوش دادن با دقت، پرسیدن سوال خاص
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با هدف . توانند در موفقیت کمک کنند پیشنهادات می

سازمان یافته و به خوبی ، فروش ایده ها تصاویر باید تمیز

. باید به شکلی قوی ارائه شوند حل ها اجرا شوند و راه

مفاهیم و طرح هایی که در مرحله اول ساخته اید را دور 

می تواند راه حل ممکن برای پروژه های  یک مفهوم. نریزید

سازماندهی و مدیریت فایل ها می تواند به حفظ . دیگر باشد

  [.11]. کمک بزرگی کند آسانی کار

های ترین فاکتوریکی از اساسی بندی لباسطراحی بسته در

بندی چاپ باشد که بر روی بستهموجود اطالعاتی می

شود. این اطالعات مهم شامل نکات ریز و درشتی هستند می

که در کنار هم به معرفی اجمالی محصول شما پرداخته و 

دهند تا در کمترین این قدرت را در اختیار مخاطب قرار می

ف پوشاک زمان ممکن نگاهی کلی به نقاط قوت و ضع

بندی شده بیاندازند. در نظر داشته باشید در همین بسته

نیز می تواند حائز اهمیت  اکعکاسی تبلیغاتی پوش راستا

شوند که درج می بندیترین نکات بستهرایج .باالیی باشد

اند از: جنس محصول، ابعاد و سایز نقاط مختلف، عبارت

های استفاده شده در ساخت آن، نوع الیاف، نحوه رنگ

شستشو در دمای مناسب، نکات مراقبتی از محصول و 

ترین آنها نام برند سازنده. تمامی این اطالعات موجب مهم

د داشته شوند که مشتریان انتخاب بهتری در هنگام خریمی

بخشی را از خریداری پوشاک مورد نظر خود و تجربه لذت

نیز کمک  هویت بصری برند کسب کنند همچنین به رشد

 .کندی م

 و محدود بودن مقاله و تحقیقات مشابه در این زمینه

خدمات تحقیقاتی از قبیل دسترسی به  در زمینهمشکالتی 

.. در کشور به .کتب، مجالت، آمار، بانک های اطالعاتی و

گویی مناسب مشتریان پاسخعدم  امکان پذیر نبود.راحتی 

 بوده است.پرسشنامه  پاسخ بهنقص در امکان 

 یوارهاید قیاز طر یرانیا یتیگراف یبصر انیب یبررس

ناصر ، عیشهر یطیمح کیدر گراف ییرنگ و نورآرا .یشهر

 غاتیو تبل شیآف، یمحصوالت بهداشت یدر بسته بند یبصر

 تیدر فروش و تقو ییبایاثر ز، ینیدر جامعه شهر نش

 یداریو پا یمنیبهداشت و ا، مصرف کنندگان یتمندیرضا

 دیخر میبر تصم یابعاد بسته بند ریتاث یبررسو  بسته

 پرسشهای است که محقق برای آینده پیشنهاد نموده است.

  منابع -6

 بر مروری، (1398پیمان)، ولی پور، مریم، سیاری[ 1] 

 دربخش آن محصوالت ارزش روی بر برند اعتماد نقش

 . ورزشی پوشاک

 ، (1397). سامانی فر, افهمی, هاشمی, سید مسلم[ 2]

بررسی دیدگاه گردشگران خارجی نسبت به وضعیت 

بندی صنایع دستی ایران )مطالعه موردی: صنایع بسته

-185(, 16)9 معماری و شهرسازی ایران,. دستی اصفهان(

194 . 

تحلیل عوامل هویت . (1396). شریف زاده, کریمی پور[ 3]

بندی صنایع دستی روستایی ایران با در طراحی بسته بخش

(, 21)6 اقتصاد فضا و توسعه روستایی,. رویکرد صادرات

37-56 . 

مدیریت استراتژیک و نوآوری ، (1390)، ملیسا، شلینگ[ 4]

 . تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، تکنولوژی

 :تهران. بندیبسته در تا و برش. (1386بهرام)، عفراوی[ 5]

 . هنر بال سی هنری فرهنگی موسسه

نقش . (1399). علی محمدیان, صبا, عارفی, هادی[ 6]

بندی مواد غذایی در رشد عرضه و تقاضا گرافیک بسته

https://www.khaneyeax.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9
https://sepidarcarton.com/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C/
https://sepidarcarton.com/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C/
https://www.khaneyeax.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%DA%A9
https://www.khaneyeax.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%DA%A9


 و همکاران  اکبرزادهاطمه ف                                                               ...                       بررسی عوامل موثر بر انتخاب

 9۰-77صفحه  114۰زمستان  -44شماره پیاپی  -4شماره  -11دوره  -علوم  وفناوری نساجی و پوشاک  –مجله علمی  9۰

پژوهش نامه . )مطالعه موردی: محصوالت کاله و روزانه(

 . 190-177(, 3)2 گرافیک نقاشی,

 .(1394اشرفی) فاطمه و زارعی اهلل عظیم و داوود، فیض[ 7]

 مچش، کنندگان مصرف انتخاب بر بندیبسته طراحی تاثیر

 180-176(:21)11بازرگانی مدیریت انداز

، حمیدخانی شبنم؛، پاریزی ترابی فرزان؛، نژاد کرمانی[ 8]

. بندیبسته طراحی به نگاهی. (1385شیرین)، خوبرو و پگاه

 . کارین :تهران

گرافیـک  تحـوالت. (1396). کاله کج, منصور[ 9]

از ، رند بزرگ فریتولیب، بندی محصـوالت برنـدهایبسته

پیکره پژوهش هنرهای . میالدی تا کنون 1960سال 

 . 45-35(, 11)6 تجسمی,

 در گرافیک و رنگ مدیریت، (1396مجتبی)، گیوی[ 10]

 . گیوی مجتبی :تهران، بندیبسته

. (1397). محمدزاده میالنی, جعفر, مظفری, پیمان[ 11]

. بندی در ترغیب خرید مصرف کنندهنقش رنگ بسته

 . 81-72(, 33)9 بندی,فصلنامه علمی علوم و فنون بسته

(. 1398حسن. )دکترپور, فهامه, اسماعیلمحمدی, [12]

تاثیر بازاریابی داستانی بر درگیری مشتریان، لذت 

شده و قصد خرید مجدد در بازاریابی ادراک

 .27-17(, 5)15 مدیر, بازاریابی پارس محتوایی.

-(. کاربرد نقوش تصویری ایرانی1398همام, گلناز. )[13]

بندی صنایع غذایی اسالمی در طراحی و هویت بخشی بسته

فصلنامه علمی علوم  صادراتی ایران )چای، پسته، زعفران(.

 .41-32(, 40)10 بندی,و فنون بسته
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