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 چکیده

نمایشد و از آن  کنندگان ایفا مشی بندی به عنوان یک اباار برای شناخت و تمایا محصول نقش بسیار مهمی در تصمی  خرید مصرفبسته

-بندی مطابق با تقاضشای مصشرف  زعفران یکی از محصوالت مه  کشاورزی است که بسته. نمود رقابتی استفاده مایت توان برای ایجادمی

بنشدی از دیشد   بندی عوامل مؤثر بر بسشته لذا هدف اصلی این مطالعه رتبه. گرددمندی خریداران میکنندگان موجب افاایش فروش و رضایت

کننشدگان  از سوی مصشرف  4931پرسشنامه که در سال  33هش، در قالب اطالعات این پژو. باشدکنندگان زعفران در شهر مشهد میمصرف

بندی این محصشول، از روش تحلیشل سلسشله    بندی عوامل مؤثر بر بستهبرای رتبه. آوری شده است زعفران شهر مشهد پاسخ داده شده، جمع

المللشی،  ذی زعفران و درج استانداردهای داخلی و بشین نتایج مطالعه نشان داد که ارائه اطالعات مربوط به مواد مغ. مراتبی استفاده شده است

ها نیا نشان داد که راهبرد توجه به نام تجاری درج شده بندی گاینههمچنین، نتایج رتبه. کنندگان بیشترین تأثیر را دارندبر ترجیحات مصرف

تواند شیوه مناسبی بشرای  بندی میعاتی روی بستهلذا، درج عناصر اطال. کنندگان دارای بیشترین اهمیت استبندی از نظر مصرفروی بسته

گشردد کشه در   کننشدگان زعفشران پیششنهاد مشی    با توجه به نتایج مطالعه، به تولیدکنندگان و عرضه. تمایا نام تجاری و افاایش ارزش آن باشد

 .ها و عناصر اطالعاتی بیشترین توجه را داشته باشندبندی به ویژگیطراحی بسته

 

 .المللی، تحلیل سلسله مراتبی، ترجیحات، نام تجاری استانداردهای داخلی و بین: کلمات کلیدی

 

 2  4 مقدمه

کننده جاء اصلی موفقیت تجشاری  شناخت رفتار خرید مصرف

در (. Aday & Yener, 2014)در بازارهای رقابتی امروز اسشت  

حالی که ظاهر محصول نقش مهمی را در فروش دارد، بسشیاری  

گان در تصمیمات خرید خود به چندین عامل توجه کننداز مصرف

های ذاتی یشک محصشول کششاورزی    ویژگی که یزمان. نمایندمی
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-کنندگان قابل ارزیابی نباششد؛ بسشته  قبل از خرید توسط مصرف

هشا مشورد توجشه    بندی به عنوان یک ویژگی ظاهری از سوی آن

گیرد و یکی از عوامل مهمی است کشه بشر رفتشار خریشد     قرار می

 & Koutsimanis et al., 2012; Aday)باششد  تأثیرگذار مشی 

Yener, 2014.) 

بندی با هشدف محافظشت از محصشول    از لحاظ ترابری، بسته

از لحشاظ بازاریشابی،   . پشذیرد هنگام جابجایی و توزیع صورت مشی 

بندی یشک روش جشذاب بشرای انتقشال اطالعشات در مشورد       بسته

-زمشان فشروش مشی   کنندگان در های محصول به مصرفویژگی

ای برای فروش محصول با ایجاد بندی وسیلهدر واقع، بسته. باشد
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-باشد و از سوی دیگر، امکان تقسشی  ارتباطات و جلب توجه می

از . آوردسازی و محافظت از محصول را فراه  مشی بندی، فشرده

بندی یکی از عوامل مهش  در تصشمیمات   نقطه نظر فروش، بسته

وری از فرآینشد فشروش را تششکیل    خرید است و یک بخش ضشر 

بندی مناسشب در بشازار رقشابتی دارای    طراحی یک بسته. دهدمی

-یی است و عامل ایجاد ارتباطات و برندسشازی مشی  بساااهمیت 

در فرآینششد طراحششی،  (. Silayoi & Speece, 2004)باشششد 

بندی بایشد تجربیشات پیششین، نیازهشا و     بازاریابان و طراحان بسته

کنندگان را در نظشر داششته باششند و بتواننشد     رفهای مصخواسته

-بندی نمایند که مورد توجشه مصشرف  محصول را به نحوی بسته

 یشد نماکننده باشد و نقش ارتباط بشا مششتری را بشه خشوبی ایفشا      

(Silayoi & Speece, 2007) اما دستیابی به ایشن امشر بسشیار    ؛

- باشد، زیرا چندین گرایش متفاد در فرآینشد تصشمی  مشکل می

کننشدگان توجشه   برخشی مصشرف  . کننده وجشود دارد گیری مصرف

نمایند و برخی دیگر بشه ظشاهر   اطالعاتی می بیشتری به برچسب

 ,Silayoi & Speece)دهنشد  بنشدی وزن بیششتری را مشی   بسته

بنشدی بشر   کلی، عناصر بصری و اطالعشاتی بسشته  طوربه(. 2004

اشششند بکننششده در مکششان خریششد تأثیرگششذار مششیانتخششاب مصششرف

(Silayoi & Speece, 2004; Aday & Yener, 2014; 

Fernqvist et al., 2015 .)رنشن، ششکل،   )های بصشری  ویژگی

های عاطفی اتخاذ محرک( میرهتصویر، طراحی، نشان تجاری و 

برچسشب  )باششند، در حشالی کشه عناصشر اطالعشاتی      تصمی  مشی 

 (بنشدی و چشارچوب فرهنگشی   هشا، تقسشی   اطالعاتی، دستورالعمل

 & Aday)دهنشد  بخش شناختی اتخاذ تصشمی  را تششکیل مشی   

Yener, 2014.) 

زعفران یکشی از محصشوالت تولیشدی و مصشرفی راهبشردی      

باشد که به علت داشتن ترکیبات آلشی متفشاوت، رنشن،     کشور می

طع  و عطشر جشذاب آن، دارای کاربردهشای بسشیاری در صشنایع      

کننده  ترین تولید  باشد و ایران به عنوان بار مذایی و دارویی می

اسششت ده ایششن محصششول در دنیششا شششناخته شششده   و صششادرکنن

(Nasrollahzadeh et al., 2014 .)   بششر اسششاس آمارنامششه

 13132اسششتان خراسششان رضششوی بششا  4939کشششاورزی در سششال 

ن هکتششار، دارای بیشششترین سششطح زیرکشششت زعفششران در میششا   

 د ایشن محصشول  میشاان کشل تولیش   . اسشت  های کشور بوده استان

اسشت کشه اسشتان خراسشان رضشوی بشا       کیلشوگرم بشوده   783979

ایششن محصششول را بششه خششود کیلششوگرم رتبششه اول تولیششد  748918

با توجشه بشه اینکشه    (. Ebadzadeh, 2015)است  اختصا  داده

ای  بندی زعفران در داخل کشور بیششتر بشه صشورت سشلیقه    بسته

کننششده گیششرد و املشب مطششابق بششا خواسشت مصششرف   صشورت مششی 

کنندگان این محصول و آوری اطالعات از مصرف اشد، جمعب نمی

هشا اهمیشت    بنشدی متناسشب بشا ترجیحشات آن    تالش جهت بسته

 .بساایی دارد

هشای  در حال حاضر، اطالعات بسیار اندکی در مشورد ویژگشی  

کننشده وجشود دارد و مطالعشات    بندی از نقطشه نظشر مصشرف   بسته

ترجیحشات   تشوان یافشت کشه بشه بررسشی     تجربی محدودی را می

بنشدی  هشای بسشته  بنشدی ویژگشی  کننده در ارتباط با رتبشه مصرف

از محششدود (. Koutsimanis et al., 2012)پرداختششه باشششند 

ی آمپشوئرو و ویشال   تشوان بشه مطالعشه   مطالعات انجشام ششده مشی   

(Ampuero & Vila, 2006 )  اشاره نمود که به بررسشی ادراک

ها از اطالعات مربشوط  نآ. بندی پرداختندکنندگان از بستهمصرف

کننده اسپانیایی اسشتفاده نمودنشد و نتشایج تحلیشل     مصرف 11به 

کنندگان درک و انتظار مشترکی نسشبت بشه   نشان داد که مصرف

 & Silayoi)سششیالیوی و اسششپیس . بنششدی دارنششدنششوع بسششته

Speece, 2007 )یری تحلیل متقارن بشه  کارگ بهای با در مطالعه

بندی بر تصشمیمات خریشد در تایلنشد    بستههای بررسی اثر ویژگی

کننده از ها نشان داد که آگاهی مصرفنتایج مطالعه آن. پرداختند

-بندی نقش مهمی در تمایل بشه خریشد مصشرف   تکنولوژی بسته

 & Pezeshkirad)راد و فعلشی   پاششکی . نمایدکنندگان ایفا می
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Feali, 2010 )    با استفاده از روش دلفی نششان دادنشد کشه نبشود 

تششرین  نشششان تجششاری و ضششع  در تجششارت الکترونیششک مهشش   

کوتسشیمنیس و  . باششد  های بازار صادرات زعفران ایران می چالش

ای بششه در مطالعششه( Koutsimanis et al., 2012)همکششاران 

-بندی بر تصمیمات خرید مصشرف های بستهبررسی تأثیر ویژگی

اطالعشات   ها با توجشه بشه  آن. کنندگان مواد مذایی تازه پرداختند

بشه ایشن    7343کننده آمریکشایی در سشال   مصرف 737مربوط به 

بندی در افاایش طول عمشر  نتیجه دست یافتند که ظرفیت بسته

گشادیولی و  . باششد بندی میترین ویژگی بسته مفید محصول مه 

ای بشا اسشتفاده از   در مطالعه( Gadioli et al., 2013)همکاران 

بنشدی آب  های بستهبی اثر ویژگیرهیافت تحلیل متقارن به ارزیا

با اسشتفاده از  . پرتقال بر تمایل به خرید این محصوالت پرداختند

ها کننده برزیلی، نتایج مطالعه آنمصرف 411اطالعات مربوط به 

بنشدی  نشان داد که داششتن برچسشب اطالعشاتی بشر روی بسشته     

وسششترمن و . باشششدتششرین عامشل در انتخششاب محصششول مشی   مهش  

ای با استفاده در مطالعه( Westerman et al., 2013)همکاران 

کننشدگان در مشورد   از تحلیل رگرسیونی به بررسی نظشر مصشرف  

 441نتشایج مربشوط بشه نظشرات     . بندی پرداختندهای بستهویژگی

بنشدی در  دهنده در کشور آمریکا نشان داد که ظشاهر بسشته  پاسخ

 ,Aday & Yener)ادای و ینشر  . تصمیمات خرید اثرگذار اسشت 

بندی بشه  های بستهای با در نظر گرفتن ویژگیدر مطالعه( 2014

کنندگان جوان ترکیه برای خرید مشواد  بررسی رفتار خرید مصرف

هشای  ها نششان داد کشه ویژگشی   نتایج مطالعه آن. مذایی پرداختند

بندی و برچسب اطالعاتی از عوامل مه  تأثیرگذار بر رفتشار  بسته

الدسششوکی و همکششاران  . باشششدیکننششدگان مشش خریششد مصششرف 

(Eldesouky et al., 2015 )ای با اسشتفاده از روش در مطالعه-

-بندی بشر ترجیحشات مصشرف   به ارزیابی اثر بسته 4های فرافکن

هشا  نتشایج مطالعشه آن  . کنندگان مواد مذایی در اسشپانیا پرداختنشد  

کننشدگان  بندی در تصمیمات خرید مصرفنشان داد که نوع بسته
                                                                                           
1- Projective Techniques 

در ( Gómez et al., 2015)گشوما و همکشاران   . ار استتأثیرگذ

های حداقل مربعشات جائشی بشه    کارگیری رهیافت ای با بهمطالعه

ها با اسشتفاده از  آن. بندی بر رفتار خرید پرداختندبررسی اثر بسته

کننشده ششیر در   مصشرف  711ای مربشوط بشه   اطالعات پرسشنامه

بندی نقشش مهمشی را   هاسپانیا به این نتیجه دست یافتند که بست

قدوسششی و همکششاران . نمایششددر اتخششاذ تصششمی  خریششد ایفششا مششی

(Ghodosi et al., 2016 )      عناصشر آمیختشه بازاریشابی مشؤثر بشر

صادرات زعفران ایران را با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی مورد 

نتششایج نشششان داد کششه معیششار محصششول بششا . بررسششی قششرار دادنششد

اری، داششتن نششان اسشتاندارد و وزن    های وجود نام تجش  شاخا

 . بندی از باالترین اولویت در بازاریابی زعفران برخوردار استبسته

-دهنده اهمیت بستهبه طور کلی، نتایج املب مطالعات نشان

بشا توجشه بشه سشه      . اسشت کنندهبندی در فرآیند انتخاب مصرف

ر باالی ایران در تولید زعفران، ایشن محصشول از پتانسشیل بسشیا    

بشر  . باششد باالیی برای توسعه بازار داخلی و خارجی برخوردار مشی 

این اساس، الزم است که عالوه بر تولید، بخش مصرف نیا مورد 

تواند ضمن محافظت بندی در این زمینه میبسته. توجه قرار گیرد

دهنشده  از سالمت زعفران در فاصله تولید تا مصرف، نقش آگاهی

با توجه به اهمیت زعفران در . ایفا نماید و ارتباط با مشتری را نیا

بنشدی  اقتصاد کشاورزی ایران، هشدف اصشلی ایشن مطالعشه رتبشه     

جهت . باشدبندی زعفران در شهر مشهد میعوامل مؤثر بر بسته

انتخششاب بهتششرین اسششتراتژی بششرای پاسششخ بششه ترجیحششات       

هشای توجشه بشه ظشاهر     بندی گاینهزعفران، رتبه کنندگان مصرف

بندی و عشدم   توجه به نام تجاری درج شده روی بسته بندی،بسته

 .استبندی نیا انجام شده و ظاهر بسته توجه به نام تجاری

 

 هامواد و روش

گیری و مشکالت بسیار های تصمی مدیران فروش با محیط

این مشکالت از عناصر متعددی تشکیل . باشندپیچیده مواجه می

به طور قابشل تشوجهی پیچیشده    ها نیا اند که روابط میان آنیافته
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-این روابط تا حد زیادی میرخطی هستند و تغییرات در آن. است

هشا  افاون بر این، سیست . توان به سادگی تشخیا دادها را نمی

ناپشذیر مششکالت   های قفاوت فردی از عناصشر جشدایی  و ارزش

لذا، داششتن توانشایی در   . گیری استهای تصمی مربوط به محیط

گیشری نقشش بسشیار مهمشی در     ی مسشائل تصشمی   جهت شناسای

 4های ارزیابی چند معیشاره روش. نمایدایفا می وکار کسبموفقیت 

این . باشندگیری میهای مهمی از تئوری و تحلیل تصمی بخش

ها به طور صریح و روشن، بیش از یک معیشار را در فرآینشد   روش

د معیاره، های ارزیابی چندر روش. گیرندگیری در نظر میتصمی 

گیران برای شناسایی مشکالت و مسشائل  هدف کمک به تصمی 

های ارزش فشردی، آمشوزش اهشداف و    رو، تشخیا سیست پیش

ها بتوان یک سری از های سازمانی است تا با استفاده از آنارزش

(. Al-Harbi, 2001)های اصولی و گاینشی را انجام داد فعالیت

چنشدمعیاره کشاربرد وسشیعی در    های ارزیشابی  بر این اساس، روش

-در میشان روش . انشد همه علوم از جمله علوم مدیریتی پیدا کرده

یکشی از   7های ارزیابی چند معیاره، فرآیند تحلیل سلسله مراتبشی 

 ,Saaty)اسشت  ت که بیشتر مورد توجه قرار گرفتههایی اسروش

2005 .) 

 

 AHPالگوریتم 

گیشری  هشای تصشمی   یکی از مشهورترین روش AHPروش 

ابشداع گردیشد    4323چندمعیاره است که توسط سشاعتی در دهشه   

(Cameron, 1998 .)     در فرآیند تحلیشل سلسشله مراتبشی، هشدف

ها است بندی نسبی برای یک مجموعه مشخصی از گاینهاولویت

هشای  گیرنده و مقایسه گاینشه و این امر مبتنی بر قفاوت تصمی 

قفشاوت از یشک سشو    ایشن  . گیری استمختل  در فرآیند تصمی 

دهنشده یشک   مبتنی بر تجربه و دانشش و از سشوی دیگشر، ششکل    

باشد؛ لذا، روش تحلیل سلسله مراتبی مطابق با رفتشار  تصمی  می

                                                                                           
1- Multi-Criteria Decision Making (MCDM) 
2- Analytic Hierarchy Process (AHP) 

شناسایی عوامل ملموس و ناملموس در یک . گیرنده استتصمی 

مسیر سیستماتیک و فشرآه  آوردن یشک راه حشل سشاختارمند و     

باشد وش تحلیل سلسله مراتبی میترین ویژگی ر نسبتاً ساده مه 

(Al-Harbi, 2001 .)  اهمیشت  )این روش برای پیدا کشردن وزن

-ویژگشی . رودها به کار مشی بندی گاینهمعیارها و نیا رتبه( نسبی

کشارگیری   یری، بشه پشذ  انعطشاف شامل سادگی،  AHPهای مربت 

معیارهای کمشی و کیفشی بشه طشور همامشان و قابلیشت بررسشی        

 (. Saaty, 1996)باشد ها میتسازگاری در قفاو

دارای سه سشطح کلشی اسشت کشه سشطح اول؛       AHPفرآیند 

-هدف مسئله، سطح دوم؛ معیارهای ارزیابی و سطح سوم؛ گاینه

اجاا در هر سلسله مراتب، به صورت زوجی . باشدهای ممکن می

گیرند تا ترجیح نسبی هرکشدام در راسشتای   مورد مقایسه قرار می

ها ابتدا معیارها و گاینه(. Pohekar, 2004)دد ها تعیین گرگاینه

شوند سپس بین معیارهشا، مقایسشات زوجشی انجشام     مشخا می

هشا، مقایسشات   در گام بعد، برای هر معیشار بشین گاینشه   . گیردمی

 :شودسپس از الگوریت  زیر پیروی می. شودزوجی انجام می

 به هنجار کردن ماتریس مقایسات زوجی؛( ال 

ردن میانگین حسابی هشر سشطر مشاتریس بشه     دست آوبه( ب

-های نسبی گفته میکه به آن وزن)هنجار شده مقایسات زوجی 

 ؛(شود

-های نسبی معیارها در میانگین حسابی گاینهضرب وزن( ج

 ها؛

 ,Momeni & Shrifi salim)ها بندی کردن گاینهرتبه( د

2011.) 

در . باشدتواند سازگار یا ناسازگار ماتریس مقایسات زوجی می

صورت سازگار بودن، محاسبه وزن ساده است و از نرمالیاه کردن 

امشا در صشورتی کشه مشاتریس     ؛ شودعناصر هر ستون حاصل می

محاسبه شود، معیار پشذیرش   9ناسازگار باشد، باید نرو ناسازگاری

                                                                                           
3- Inconsistency Rate (IR) 
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تشر از  ، حاصل شدن نرو سازگاری ک AHPو تأیید نتایج فرآیند 

نشرو ناسشازگاری   (. Shahin & Kalij, 2009)باششد  مشی  4/3

وسیله آن اعتبار پاسخ پرسش شوندگان بشه   مکانیامی است که به

این مکشانیام تعیشین   . گیرد مقایسات زوجی مورد سنجش قرار می

ششوندگان بشه مقایسشه زیرمعیارهشا بشا       کند که پاسشخ پرسشش   می

 Mohammadian)ها به چه میاان اعتبار منطقی دارد  جایگاین

et al, 2009 .)   برای محاسبه نرو ناسازگاری الزم اسشت مراحشل

 :زیر انجام شوند

مششاتریس (: WSV)محاسششبه بششردار مجمششوع وزنششی  ( الشش 

. ششود های نسشبی ضشرب مشی   در بردار وزن( D)مقایسات زوجی 

 :نامندمی "بردار مجموع وزنی"بردار حاصل شده را 

(4) WDWSV   

عناصشر بشردار مجمشوع    (: CV)محاسبه بردار سشازگاری  ( ب

به بردار بشه دسشت   . شودهای نسبی تقسی  میوزنی بر بردار وزن

 .شودگفته می "بردار سازگاری"آمده، 

ترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجشی  محاسبه بار ( ج

(max .)      برای محاسشبه آن، میشانگین عناصشر بشردار سشازگاری

 .شودمحاسبه می

شاخا ناسازگاری از رابطشه  : شاخا ناسازگاریمحاسبه ( د

 :شودحاصل می 7

(7) 
1n

n
II max




  

 9نرو ناسازگاری بر اساس رابطه : محاسبه نرو ناسازگاری( ه

 (:Momeni & Shrifi salim, 2011)شود محاسبه می

(9) 
IRI

II
IR   

نمایششانگر شششاخا ناسششازگاری   IRIمقششدار محاسششبه شششده  

سشازی تعشداد زیشادی از    این شاخا بر پایه شبیه. تصادفی است

شششود محاسششبه مششی  nnهششای مقایسششه زوجششی  مششاتریس

(Momeni & Shrifi salim, 2011 .)    الزم به ذکشر اسشت کشه

بشه کشار    3تشا   4برای پر کردن ماتریس مقایسات زوجی، مقیاس 

به عناصشر دیگشر،    شود تا اهمیت نسبی هر عنصر نسبتبرده می

 اساسشی  مقیشاس  4جشدول  . در رابطه با آن ویژگی مشخا شود

آوری در نهایت اینکه، پس از جمشع . دهدمطلق را نشان می ارقام

ها با نظرات متفاوت، برای یکی کشردن جشواب پاسشخگویان    داده

ها استفاده توان از میانگین هندسی داده یمتصمی  در پرسشنامه، 

  (.Saaty, 1987)کرد 

زعفران  کنندگان مصرفجامعه مورد بررسی در این تحقیق را 

ای در قالشب مقایسشات   پرسششنامه . دهندشهر مشهد تشکیل می

. بندی طراحی گردیشد بندی عوامل مؤثر بر بستهزوجی جهت رتبه

یشری تصشادفی   گاطالعات مورد نیاز تحقیق از طریق روش نمونه

سرششماری سشال    بر اساس آخرین. استآوری گردیدهساده جمع

خشانوار   4717184، تعداد خانوارها در شهر مشهد برابشر بشا   4933

لذا با توجه به مشخا بودن حجش  جامعشه آمشاری، در    . باشدمی

درصشد و   31این مطالعه از فرمول کشوکران بشا سشطح اطمینشان     

درصد استفاده گردیشد و بشر ایشن اسشاس،      43سطح کران خطای 

روایشی  . باششد خشانوار مشی   33حج  نمونه کشل در ایشن مطالعشه    

است و با توجه بشه  مه به صورت روایی صوری تعیین شدهپرسشنا

توان اذعشان داششت   های مربوطه مینظرات ارائه شده و تصحیح

از ضریب آلفای کرونباو . که اباار پژوهش روایی قابل قبولی دارد

با اسشتفاده از  . استایایی پرسشنامه استفاده گردیدهبرای ارزیابی پ

دست آمشده، مقشادیر پایشایی    و بر اساس نتایج به SPSS افاار رمن

و  221/3استاندارد شده و اسشتاندارد نششده بشه ترتیشب برابشر بشا       

توان اسشتدالل نمشود   با توجه به این مقادیر می. باشندمی 219/3

جهشت  . که اباار پژوهش از پایایی مشورد قبشولی برخشوردار اسشت    

 Expert Choice 11افشاار   ا نشرم هها و محاسبه رتبهتحلیل داده

 .استمورد استفاده قرار گرفته
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 مقیاس اساسی ارقام مطلق -1جدول 
Table 1- The fundamental scale of absolute numbers 

 توضیح
Explanation 

 تعریف
Definition 

 شدت اهمیت
Intensity of 

Importance 
 .در تحقق هدف، دو معیار اهمیت مساوی دارند

Two activities contribute equally to the objective 

 اهمیت یکسان

Equal importance 
1 

 .تجربه و قفاوت به میاان کمی به نفع یک فعالیت نسبت به فعالیت دیگر است

Experience & judgment slightly favor one activity over another 
 متوسط برتری

Moderate importance 
3 

 .قفاوت به میاان زیادی به نفع یک فعالیت نسبت به فعالیت دیگر است تجربه و

Experience & judgment strongly favor one activity over another 

 برتری زیاد

Strong importance 
5 

 .شودیک فعالیت به شدت زیادی نسبت به فعالیت دیگر ترجیح داده می

An activity is favored very strongly over another 

 برتری بسیار زیاد

Very strong 

importance 
7 

 .در باالترین مرتبه ممکن از تأکید، شواهد به نفع یک فعالیت نسبت به فعالیت دیگر است
  The evidence favoring one activity over another is of the highest possible order 

of affirmation 

 برتری مطلق

Extreme importance 
9 

 هاموارد بینابین در قفاوت

Borderline cases in judgments 
 های بینابینارزش

Intermediate values 
2, 4, 6, 8 

 (Saaty, 2008)ساعتی : مأخذ
 

هشای  های عشاطفی و ویژگشی  با هدف در نظر گرفتن محرک

شناختی اثرگذار بر اتخاذ تصمی  و با توجه بشه مطالعشات موجشود    

، معیارهشای انتخشاب   (Silayoi & Speece, 2004مرال؛  برای)

-شده در این تحقیق شامل، درج اطالعات مواد مغذی روی بسته

بنشدی، درج  بندی زعفران، درج استانداردهای داخلشی روی بسشته  

بندی، توجه بشه نشام تجشاری،    المللی روی بسته ینباستانداردهای 

بنشدی  یفیت بستهبندی و کبندی، شکل بستهبهداشتی بودن بسته

-های مورد بررسی شامل استراتژیگاینه. باشنداین محصول می

بنشدی، توجشه بشه    های توجه به نام تجاری درج شده روی بسشته 

بنشدی  بندی و عدم توجه به نام تجاری و ظاهر بسشته ظاهر بسته

 . باشندزعفران می

 

 نتایج و بحث

نتشایج  ها، مطابق با مطالب مطر  شده در بخش مواد و روش

بندی معیارها همراه بشا وزن خشام و وزن نرمشال معیارهشا در     رتبه

نرو ناسازگاری محاسبه  7در جدول . گاارش شده است 7جدول 

توان به نتایج حاصل از تحلیل باشد؛ لذا میمی 32/3شده برابر با 

 .بندی معیارها اعتماد کردسلسله مراتبی در خصو  رتبه

دهشد معیشار درج   ل نشان مشی همانطور که اطالعات این جدو

 72/3بندی زعفران با وزن نسبی اطالعات مواد مغذی روی بسته

ترین نقش را در  رتبه اول اهمیت را به خود اختصا  داده و مه 

بنشدی  کننده در میان سایر معیارهای مؤثر بر بستهانتخاب مصرف

بنشدی و درج  معیارهای درج استانداردهای داخلی روی بسته. دارد

هشای دوم  بندی به ترتیب رتبهالمللی روی بسته ینبتانداردهای اس

ایشن یافتشه مؤیشد آن    . اندو سوم اهمیت را به خود اختصا  داده

هشای خشود بشه    گیریکنندگان زعفران در تصمی است که مصرف

. دهنشد بندی اهمیت بیشتری میعناصر اطالعاتی موجود در بسته

گیری ذهنشی  نوان یک جهتتوان به عگیری را میفرآیند تصمی 

. کننده در ایجاد انتخاب تعری  نمودبرای توصی  رویکرد مصرف

نظیر اطالعشات مربشوط بشه    )لذا، در نظر گرفتن عناصر اطالعاتی 

نقشش بسشیار   ( المللشی مواد مغذی و استانداردهای داخلشی و بشین  

 .نمایندهای بازاریابی ایفا میمهمی را در موفقیت استراتژی

توجه به نام تجشاری بشا وزن نسشبی     7تایج جدول بر اساس ن

ی چهارم در میان سایر معیارها از لحاظ اهمیت دارای رتبه 41/3
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هشای  گیشری کنندگان زعفران در تصمی در واقع، مصرف. باشدمی

گیرند و سپس بشه  خرید خود، ابتدا عناصر اطالعاتی را در نظر می

ایشن  . نماینشد مشی بندی توجشه  نام تجاری درج شده بر روی بسته

کننشدگان املشب جسشتجوی    مصشرف . یافته مطابق با انتظار است

های تجاری موجود در بازار و خصوصشیات  وسیعی در ارتباط با نام

دهند، زیرا از یک سو ریسشک انتخشابی کمتشری    ها انجام نمیآن

وجود دارد و از سوی دیگر، خریداران در تشخیا تفشاوت میشان   

این امر منجر به وفاداری . باشندتوان میهای تجاری پیشرو نانام

ششود و خریشداران، نشام تجشاری     به یک نام تجاری مشخا می

تانداردهای نماینشد کشه اسش   مورد نظر را بر این اساس انتخاب می

 (. Silayoi & Speece, 2004)باشد مورد نظرشان را داشته

بنشدی،  دهد که بهداشتی بودن بستهنشان می 7نتایج جدول 

های پنج  تا بندی به ترتیب رتبهبندی و کیفیت بستهستهشکل ب

با توجشه بشه اینکشه محصشول      .اندهفت  را به خود اختصا  داده

ای نیشا در   زعفران فسادپذیری باالیی ندارد و بعفاً به صورت فله

کننشدگان   رسشد؛ مصشرف   های شهر مشهد به فروش مشی  فروشگاه

شند که اطالعات مربوط با بندی می تر خواستار نوعی از بسته بیش

المللی را مشخا کند  به مواد مغذی، استانداردهای داخلی و بین

هشای بعشدی    بنشدی بشه اولویشت    و بهداشتی بودن و ششکل بسشته  

بندی محصول معیار کیفیت بسته. شود کنندگان مربوط میمصرف

در . کمترین اهمیت را در بین معیارها داشته اسشت  311/3با وزن 

هشای بصشری   دهنده ویژگیمذکور تا حدی نشان واقع، معیارهای

های پنج تا باشند و قرار گرفتن این معیارها در رتبهبندی میبسته

کننشدگان زعفشران بشه عناصشر     هفت مؤید آن است کشه مصشرف  

 .نمایند تا عناصر بصریاطالعاتی توجه بیشتری می

کنندگان عناصر اطالعاتی درج ششده روی  بسیاری از مصرف

دانند؛ زیرا بشا اسشتفاده از ایشن عناصشر     اهمیت می را با بندیبسته

ای کیفی و ارزشی را بشین محصشوالت مختلش     توانند مقایسهمی

گرایش به سمت تغذیه سشال  موجشب اهمیشت درج    . داشته باشند

کننشدگان  است تا مصرف بندی شدهبرچسب اطالعاتی روی بسته

اگرچشه  . باششند انتخاب آگاهانه بشرای خریشد داششته    توانند یکهب

بنشدی در نگشاه اول موجشب توجشه     عالئ  بصری موجود در بسته

کنندگان اطالعات موجشود در  شود، اما املب مصرفخریداران می

نماینشد  بندی را برای اطمینان از کیفیت محصول مطالعه میبسته

-و در انتخاب محصول به معیارهای اطالعاتی وزن بیشتری مشی 

 (Silayoi & Speece, 2004)دهند 

-ها همراه با وزن خام و وزن نرمال آنبندی گاینهنتایج رتبه

طور که نتایج این جدول همان. گاارش شده است 9ها در جدول 

-دهد گاینه توجه به نام تجاری درج ششده روی بسشته  نشان می

گاینه توجه . باشددارای بیشترین اهمیت می 138/3بندی با وزن 

رتبشه دوم اهمیشت و    998/3وزن  بندی زعفران بشا به ظاهر بسته

بنشدی زعفشران   گاینه عدم توجه به نشام تجشاری و ظشاهر بسشته    

نرو ناسازگاری محاسبه شده برابر با . اندکمترین اهمیت را داشته

توان بشه نتشایج حاصشل از تحلیشل سلسشله      باشد؛ لذا میمی 31/3

 .ها اعتماد کردبندی گاینهمراتبی در خصو  رتبه

دهشد کشه   نششان مشی   9و  7هشای  ایج جشدول به طور کلی، نت

داشتن اطالعات از زعفران عرضشه ششده بشر ترجیحشات و درک     

ترجیحات مربشوط  . کننده از کیفیت محصول اثرگذار استمصرف

دهنده تمایل بشه انتخشاب یشک نشام تجشاری      به نام تجاری نشان

لشذا، از طراحشی   . های تجاری موجشود اسشت  مشخا از میان نام

وان به عنوان یک اباار استراتژیک برای تمشایا و  تبندی میبسته

بنشدی یشک مفهشوم    بسته. توسعه ارزش نام تجاری استفاده نمود

-های تجاری مختل  است و یشک بسشته  مه  در تمایا میان نام

توانشد بشر   کننشدگان مشی  بندی خشوب و مناسشب از نظشر مصشرف    

ی بندی یک ابشاار بشرا  طراحی بسته. ها اثرگذار باشدترجیحات آن

-باشد و املب بر نظر مصرفشناسایی نام تجاری و تمایا آن می

تشوان  بنشدی مشی  لذا، از بسته. کنندگان هنگام خرید اثرگذار است

کننشدگان یشادآوری   رسانی استفاده کرد و بشه مصشرف  برای اطالع

های تجشاری  نمود که نام تجاری مورد نظر در مقایسه با سایر نام

بسیاری از محصوالت کشاورزی  (.Wang, 2013)باشد بهتر می
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بدون نام تجاری برای فروش در ( از جمله زعفران)و مواد مذایی 

گردند و این محصوالت به عنشوان کشاال در نظشر    بازار عرضه می

بنشدی و نشام   های کیفیت، نظیر بستهاملب نشانه. شوندگرفته می

شود و بشه طشور   تجاری، برای این محصوالت در نظر گرفته نمی

هشا وجشود دارد   اندکی بشرای آن های تجاری شناخته شدهنام کلی،

(Fernqvist et al., 2015)،     بنشدی  بنشابراین توجشه بشه بسشته

توانشد فرصشتی   زعفران و در نظر گرفتن نام تجاری برای آن مشی 

کنندگان جهت تمایا محصول ایجشاد  برای تولیدکنندگان و عرضه

ه و دارای نام تجشاری  بندی شدافاون بر این، زعفران بسته. نماید

باششد، از تصشویر و   می ی خریدارخواستهضمن این که مطابق با 

 .هویت مشخا نیا برخوردار خواهد بود

 

 مقادیر وزن و رتبه معیارها -2جدول 
Table 2- The weight and ranking of criteria 

 رتبه
Ranking 

 وزن نرمال هر معیار

Normal weight of each criteria 
 هر معیار وزن

Weight of each criteria 
  معیارها

Criteria 

1 1 0/270 
مغذی مواد اطالعات درج  

Entering information on nutrients 

2 0/761 0/205 
داخلی استانداردهای درج  

Entering internal standards 

3 0/578 0/156 
المللی بین استانداردهای درج  

Entering international standards 

4 0/517 0/14 
تجاری نام به توجه  

Attending the brand 

5 0/330 0/089 
بندیبسته بودن توجه به بهداشتی  

Attending the hygienic packing 

6 0/317 0/085 
بندیبسته توجه به شکل  

Attending the shape of packing 

7 0/204 0/055 
بندیبسته توجه به کیفیت   

Attending the quality of packing 

   
0/07 

 نرو ناسازگاری
Inconsistency rate 

 

 هامقادیر وزن و رتبه گزینه -1جدول 
Table 3- The weight and ranking the alternatives 

 رتبه
Ranking 

 وزن نرمال هر گزینه
Normal weight of each alternative 

 وزن هر گزینه

Weight of each alternative 
 هانهگزی

Alternatives 

1 1 0/508 
بندیتوجه به نام تجاری درج شده روی بسته   

Attending the brand on the packing 

2 0/666 0/338 
بندیتوجه به ظاهر بسته   

Attending the appearance of packing 

3 0/302 0/15 
بندیعدم توجه به نام تجاری و ظاهر بسته   

Ignoring the brand, and appearance of packing 

   
0/04 

 نرو ناسازگاری
Inconsistency rate 

 

 گیری نتیجه

بندی به عنوان یک اباار بازاریشابی قدرتمنشد و محشرک     بسته

در . کنندگان دارداولیه قوی نقش مهمی در تصمی  خرید مصرف

بنشدی محصشوالت الزم اسشت کشه بشه ترجیحشات       طراحی بسشته 

ی ود و محصوالت را مطابق بشا خواسشته  کنندگان توجه شمصرف

-با توجه به ضع  صشنعت بسشته  . بندی و عرضه نمودها بستهآن
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بندی عوامل بندی محصول زعفران ایران، هدف این مطالعه رتبه

کنندگان شهر مشهد بشا  بندی زعفران از دید مصرفمؤثر بر بسته

ی هشا  بشر اسشاس یافتشه   . باشداستفاده از تحلیل سلسله مراتبی می

مغشذی، درج اسشتانداردهای   حقیق، معیارهای درج اطالعات موادت

المللشی و توجشه بشه نشام تجشاری      داخلی، درج استانداردهای بشین 

و معیارهای بهداششتی بشودن، ششکل و کیفیشت      بیشترین اهمیت

. انشد کننشدگان داششته  بندی کمترین اهمیت را از دید مصرفبسته

های توجه به د که استراتژیها نیا نشان دابندی گاینهنتایج رتبه

بنشدی و در نظشر گشرفتن ظشاهر     نام تجاری درج شده روی بسشته 

کننشدگان دارنشد و   بندی بیشترین اولویت را از دیشد مصشرف  بسته

بنشدی کمتشرین   استراتژی عدم توجه به نام تجاری و ظاهر بسشته 

؛ کننشدگان ایشن محصشول داششته اسشت     اولویت را از دید مصرف

هشای مربشوط بشه     ولیدکنندگان به اخذ گواهینامهبنابراین تشویق ت

بندی محصول مواد مذایی و نیا درج این اطالعات بر روی بسته

های علمشی بشرای   تالش جهت تهیه شناسنامه. گردد پیشنهاد می

زعفران و برندسازی موجب دسترسی تولیدکنندگان به بازارهشای  

این عامشل   بنابراین توجه به ،المللی خواهد شدداخلی و حتی بین

-هایی در زمینه بهبود بستهکارگیری سیاستبه. نیا ضرورت دارد

کنندگان اهمیت گویی به ترجیحات مصرفبندی زعفران در پاسخ

ای زعفشران موجشب    با توجه به اینکه صشادرات فلشه  . بساایی دارد

کاهش ارزش افاوده تولیدکنندگان داخلی شده است، انجام چنین 

رهای صادراتی زعفشران ایشران و ششناخت    تحقیقاتی در حوزه بازا

طشور  بشه . گشردد  کنندگان خارجی نیا توصیه می ترجیحات مصرف

تشرین عوامشل    بنشدی مناسشب و نشام تجشاری از مهش      کلی، بسته

المللشی و پاسشخگویی    موفقیت محصول در بازارهای داخلی و بین

باشند، امشا اثشر سشایر عوامشل از      کنندگان میبه ترجیحات مصرف

لشذا  . لیغات و تجارت الکترونیک را نیا نباید نادیده گرفتجمله تب

گردد در مطالعات آتی، نقش این عوامشل در ارضشای    پیشنهاد می

 .کنندگان مورد بررسی قرار گیردهای مصرفخواسته
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Abstract 

Packaging is a tool for recognition and differentiation of product and it plays a crucial role in 

consumers' purchasing decisions, and it can be used to create competitive advantages. Saffron is one 

of the most important agricultural crops in Iran and its packaging in accordance with consumer 

demand increases sales and satisfaction of the consumers. Therefore, the main objective of this study 

is to rank the factors affecting the packaging from the perspective of consumers of saffron in 

Mashhad. Data was collected in the form of 99 questionnaires that have been answered by the 

consumers of saffron in Mashhad in 2015. Analytic hierarchy process (AHP) was used to rank these 

factors. The results showed that labeling information about internal and international standards and 

saffron nutrients on the package have the greatest impact on consumer preferences. Also, the results of 

the ranking alternatives indicated that attention to the brand labelled on the packing is the most 

important issue from the perspective of the consumers. Hence, labelling information elements on the 

package can be a good way for brand differentiation and increasing its value. According to the results, 

it is recommended that producers and suppliers of saffron pay more attention to features and 

information elements in package design. 
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