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العوامل المؤثرة فً تصمٌم األغلفة والعبوات
للمنتجات الغذائٌة والدوائٌة
دراسة مقارنة
د .لٌلى جار هللا خلٌل
قسم التسويق  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة الموصل
المستخلص:
يسعى البحث إلى تعريف العوامل المؤثرة في تصميم األغلفة والعبوات للمنتجات
الغذائية والدوائية – دراسة مقارنة  ،من خالل مشكلة البحث التي تم تحديدها في
التساؤل اآلتي:
ما هي العوامل المؤثرة في تصميم األغلفة والعبوات في المنظمتين المبحوثتين ؟
واشتفت منها عدة فرضيات تم اختيار عينة مؤلفة من  33موظف من الشركة العامة
لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية  /نينوى  33موظف أيضا ً من الشركة العامة
لمنتجات األلبان  /مصنع ألبان الموصل واستخدم التحليل العاملي الختبار فرضيات
البحث  ،وتوصل البحث إلى عدة استنتاجات منها مساهمة الميزانية المخصصة لكال
المنظمتين في تصميم األغلفة وانتهى البحث بمجموعة من التوصيات لتحسين واقع
الحال في المنظمتين المبحوثتين.
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المقدمة :
طرأ على التغليف تطورا ً كبيرا من حيثث التصثميم والشثكل وحتثى المثواد المسثتعملة
وذلك بسبب النهضة التقانية من جهة والمنافسة الشديدة بين المنظمثات مثن جهثة أخثرى ،
فعلى المنظمات الراغبة بالبقاء واالستمرار أن تقوم بدراسة العوامثل المثؤثرة فثي تصثميم
الغثثالف وتحثثاول أن تميثثز أغلفثثة منتجاتهثثا عثثن المنتجثثات األخثثرى لتعثثزز وجودهثثا فثثي
السوق.
وقد تضمن البحث جانبين حيث تكفل الجانثب األول باإلطثار النظثرب يبثين مكنونثات
متغير البحث أما الجانب الثاني فقد انصب باالهتمام بالجهد اإلحصائي المطلثوب لإلجابثة
عن التساؤالت التي أثيرت في منهجية البحث واختبارا ً لفرضياته للوقوف على قبولهثا أو
رفضها ثم اختتم البحث باالستنتاجات والتوصيات .

المبحث ااالول  :منهجٌة البحث
 . 1مشكلة البحث
بعثثد االنفتثثاق االقتصثثادب الثثذب شثثهدته السثثوق العراقيثثة  ،تبقثثى المنظمثثات الصثثناعية
وخاصة المنتجة للسلع الغذائية والدوائية في حاجثة ماسثة الثى إيجثاد تليثات تسثويقية فعالثة
تثدير بهثا مركزهثثا التنافسثي علثثى مسثتوى األسثواق المحليثثة  ،وتحثافظ بهثثا علثى حصثثتها
السوقية الحالية في ظل صراعها علثى البقثاء ضثمن منافسثة السثلع المسثتوردة  .حيثث أن
هذه المنظمات  ،تعيش في مناخ تنافسي ديناميكي يسثتلزم عليهثا التثمقلم مثع التغيثرات فثي
بيئتها الخارجية  ،ويسثتدعي مثن المنظمتثين المبحثوثتين ان تمخثذ بنظثر االعتبثار التغليثف
كوسيلة مباشرة للوصول الى المستهلك وخاصة مع الضثعف الواضثف فثي أغلفثة كثل مثن
المنظمتين المبحوثتين  ،حفز البحثث الحثالي إلثى محاولثة التعثرف علثى العوامثل المثؤثرة
في تصميم األغلفة والعبوات في المنظمتين المبحوثتين.

 .2أهمٌة البحث
تبثثرز أهميثثة البحثثث مثثن خثثالل دخولثثه إلثثى صثثلب موضثثو التغليثثف الثثذب يعثثد مثثن
المواضيع الدائمة التطور  ،فقد مر بتغيرات كثيرة سواء كانثت فثي المثواد المسثتعملة فثي
صناعة الغالف أو في تصاميمه  ،حيث يعد الغالف من العوامل األساسية التثي تزيثد مثن
قيمة السلع  ،فيحفظها ويسهل عملية نقلها وحتى تخزينهثا ومثع التطثورات التقانيثة أصثبف
يمثل رجل بيع صامت يعرف المستهلك بالسلعة ويؤثر عليثه مثن أجثل الشثراء فثي محثيط
تسوده المنافسة العمياء  ،بسلع ذات تصاميم وألوان ومعلومات متنوعة.
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 .3أهداف البحث
تتجلى أهداف البحث بالنقاط التالية :
 .1جذب انتبثاه المنظمتثين المبحثوثتين نحثو أهميثة الغثالف كعنصثر هثام فثي تحقيثق
أهدافها.
 .2تحديد العوامل ااالكثر تمثيرا في تصميم الغالف في المنظمتين المبحوثتين.
 .3تحفيثثز المنظمتثثان المبحوثتثثان علثثى دراسثثة السثثوق واسثثتخدام أسثثاليب تسثثويقية
لمعرفثثة احتياجثثات ورغبثثات المسثثتهلكين فيمثثا يخثثض موضثثو البحثثث هثثو
الغالف.

 .4فرضٌات البحث
على ضوء مشكلة البحث تم طرق الفرضية التالية لإلجابة عليها :
تتباٌن العوامل المؤثرة فً تصمٌم األغلفة والعبوات فً المنظمتٌن المبحوثتٌن

 .5أداة البحث
تتمثل استمارة االستبيان التي تتكثون مثن جثزئيين األول يضثم فثي طياتثه المعلومثات
الشخصثثية عثثن أفثثراد عينثثة البحثثث أمثثا الجثثزء الثثثاني يضثثم األسثثئلة الخاصثثة بالعوامثثل
المثثؤثرة فثثي تصثثميم األغلفثثة والعبثثوات مثثن المتغيثثر  X 21  X 1  واعتمثثد علثثى مقيثثا
ليكرت الثالثي لقيا شدة اإلجابة ( اتفق  ،اتفق لحد ما  ،ال اتفق) وتم صياغة االسثتمارة
باالعتماد على المصادر الموجودة في متن البحث .

 .6حدود البحث
 .1الحدود المكانٌة
اجرب البحث في الشركة العامة لمنتوجات األلبان  /معمثل ألبثان الموصثل  ،الشثركة
العامثثة لودويثثة والمسثثتلزمات الطبيثثة نينثثوى  ،وتعثثد هاتثثان المنظمتثثان قثثد مضثثى علثثى
تمسيسثهما فتثثرة زمنيثة ليسثثت بالقصثثيرة فضثال عثثن خبرتهمثا فثثي مجثثال عملهثم ممثثا حثثث
البحث الحالي الختيارهم للتطبيق العملي.

 .2الحدود الزمانٌة
تتمثل بفترة انجاز البحث الممتدة من  2311 / 9 / 1ولغاية . 2312 / 2 / 29

 .3الحدود البشرٌة
وزعثثثت اسثثثتمارة االسثثثتبيان علثثثى  33موظثثثف مثثثن كثثثل منظمثثثة مثثثن المنظمتثثثين
المبحوثتين.
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 .7األسالٌب اإلحصائٌة
لغرض اختبار فرضيات البحث تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية :
 .1النسب والتكرارات .
 .2التحليل ألعاملي .

المبحث الثانً  :اإلطار النظري
أوالا  :مفهوم التغلٌف
يعد التغليف من التطبيقات الشائعة في منظمات األعمثال  ،إذ يمثثل النشثاط المشثترك
بين جميع الصناعات فال تخلو صناعة من وجثود تثمثير هثذا النشثاط  ،ويعثد مثن األجثزاء
المهمة في المنتج إذ يتعدى خدماته نطاق المنظمة لتشمل بائع الجملة والمفثرد والمسثتهلك
ومن النادر وجود سلعة من دون غالف.
ويستخدم مصطلف التغليف بعامة للداللة علثى شثموليته لمصثطلحي التعبئثة والتغليثف
فالعبوة قد تختلف عن الغالف في مجال النشاط المثؤدب إلثى كثل منهمثا  ،ذلثك أن التعبئثة
غالبا ً ما تناسب الغازات والسوائل بينمثا التغليثف يخثتض بثالمواد الصثلبة  ،ولكثن بثالرغم
مثثثثن هثثثثذا االخثثثثتالف  ،فثثثثان المثثثثادة التثثثثي يثثثثتم تعبئتهثثثثا سثثثثتكون بحكثثثثم المثثثثادة المغلفثثثثة
( الديوه جي  . )132 ، 1999 ،وقد وردت تعاريف متعددة لمفهوم التغليف سثيتم تناولهثا
وفق ثا ً لتسلسثثلها الزمنثثي فقثثد عثثرف بمنثثه عبثثارة عثثن المثثادة الحاويثثة والبطاقثثة والتعليمثثات
الخاصة بالسلعة ( )Evans , 1982 ,285وشخض بمنه عبارة عثن سثلعة تمثر بمراحثل
التقويم ودورة الحياة وغيرها من األنشطة التسويقية األخرى ذات العالقة كالنقل والخثزن
والترويج والتسعير واستخداماته النهائية  )Buell , 1984 , 163( .وحثدد بمنثه الصثورة
المرئيثثثة للسثثثلعة وهثثثو الرمثثثز الثثثذب يحكثثثم عليثثثه المسثثثتهلك قبثثثل أن يحكثثثم علثثثى السثثثلعة
(الشنواني  )285 ، 1984 ،ووصف بمنه جزء من نشاط التثرويج أو الجثزء النهثائي مثن
عملية إنتاج السثلعة ( )Lancasater&Reynolds , 1998 , 443وشثخض بمنثه عمليثة
تغليف المادة أو السلعة من قبل المنظمثة المصثنعة أو المثوز قبثل بيعهثا أو تسثليمها إلثى
المستهلك النهائي ( )Uganda Facture's Manu Association , 2000 , 8وعثرف
بمنه ذو بعد لوجستي قادر على تحقيق الفاعلية فثي أنشثطة التوزيثع المثادب ( Zinkota ,
 )et.al , 2000 , 363وأخيثرا ً وصثف بمنثه مجمثل العناصثر الماديثة التثي ال تنتمثي إلثى
السثثلع ة لكنهثثا تبثثا معهثثا والتثثي تسثثمف بالمحافظثثة عليهثثا كمثثا تيسثثر نقلهثثا  ،وتخزينهثثا ،
وعرضها في خطوط البيع  ،وتعريفها للمستهلك (فيو .)183 ، 2338 ،
وتتفق الباحثة مع رأب فيو أن التغليف يمثل المادة التثي تغلثف السثلعة وتحثافظ عليهثا
من التلف والكسثر أثنثاء النقثل والخثزن  ،ويمثثل وسثيلة مثن وسثائل التثرويج التثي تتبناهثا
المنظمة ومن خاللها تحاول أن تميز سلعها عن سلع المنظمات المنافسة .
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ثانٌا ا  :أهمٌة التغلٌف
يحتل التغليف مكانثة أساسثية فثي أنشثطة المنظمثات كافثة إذ يعثد منثدوبا ً للمنظمثة فثي
األسثثواق واحثثد أهثثم الوسثثائل لجثثذب انتبثثاه المسثثتهلك  ،ويمكثثن توضثثيف أهميثثة التغليثثف
بالنقاط التاليثة  ( :الصثحن  )269 ، 1998 ،و ( كجثو  )66 ، 2335 ،و ( فيثو 2338 ،
)156 ،
 .1يساهم التغليف في تمايز السلعة  ،وخاصة مع تزايثد عثدد السثلع المنافسثة ولعثدم
وجود اختالفات مميزة لهذه السلع فان التغليف يساهم في إيجثاد اختالفثات نفسثية
لدى الزبون.
 .2حماية السلعة حتى تصل إلى المستهلك في حالة جيدة  ،من حيث المحافظة على
جودتهثثا وعثثدم حثثدوث تلثثف أو كسثثر أثنثثاء عمليثثات النقثثل والتخثثزين أو حتثثى
االستعمال
. .3يعد الغالف مصدرا ً هاما ً لالبتكار  ،حيث يسمف بتطوير حماية السثلعة وتسثهيل
استخدامها  ،ويجرب عليهثا العديثد مثن االختبثارات مثثل االسثتخدام  ،المقاومثة ،
األثر على المشاهدة  ،فهم المعلومات المدونة أو فهم الرسالة التي تم بثها.
 .4تصثثميم الغثثالف يزيثثد مثثن اسثثتعمال السثثلعة ويثثؤدب إلثثى الثثدخول فثثي قطاعثثات
سوقية جديدة  ،فاسثتخدام العبثوات الورقيثة واأللمنيثوم فثي تغليثف الميثاه الغازيثة
والعصائر أمن نطاق السوق ووسثع اسثتخدام السثلعة فثي مناسثبات عديثدة  ،مثثل
الرحالت والمباريات الرياضثية ....الث ، ،ووصثل إلثى قطاعثات سثوقية لثم تكثن
تستخدم مثل هذا النو من المشروبات.
 .5يساهم الغالف في تسهيل اكتشاف السمعة عمى الرفوف وتسههيل علميهاح اسها
كمفة اللشترياح للا أدى إلى تسريع علمياح الشراء وتوفير وقح اللستهمك.

 .6يعه ههد التغميه ههف وسه ههيمة له ههن وسه ههاتل اععه ههالن والته ههروي الته ههي تعتله ههدها الل له ههة
فهالتغميف له و دو اير إيياًيهاي فههي ليهال ا ندلههة اله فس ل وأتههًو ليهل لفتهها لمًيههع
اللرتي ويذ

اللستهمك وتاريضه عمى الشراء اس

لافزاح لرتية تعلهل عمهى

تكوين ا دفاع تمقاتي لملستهمك تياه السمعة.

أهداف التغلٌف
تحاول أغلب المنظمات أن تقترب باستمرار مع حاجثات ورغبثات المسثتهلكين ألنهثا
تدرك أن مركزها التنافسي يرتبط بفاعلية تحقيق هذا الهدف  ،ويؤدب التغليف دورا ً مهمثا ً
فثي تحقيثثق هثثذا مثثن خثالل قثثوة وكلفثثة التغليثثف ومثدى مناسثثبته للسثثلعة إلظهارهثثا بالشثثكل
الجيد ومما يجعلها مقنعة وأمينة وكذلك سهلة االستخدام .ومثن هثذا المنطلثق يمكثن تحديثد
أهداف التغليف بالنقاط التالية  ( :عبد الرحمن . ) 43 ، 2331 ،
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 .1تحقيق كفاءة التغليف  :تتباين كلفة التغليف بشثكل كبيثر لوجثود مثواد تغليثف
مختلفة وعمليات تغليف وتصاميم متنوعة  ،فهناك أنوا مثن األغلفثة يكثون
ثمنهثثا مرتفعثا ً عنثثد مقارنتهثثا كلفثثة الخسثثارة الموجثثودة فثثي المبيعثثات وفقثثدان
الثقة من المستهلك وسمعة المنظمة والقوانين التي تحدد المسثؤولية  ،وعثادة
مثثا تتماشثثى كلثثف الغثثالف مثثع الخثثدمات  ،التثثي يقثثدمها  ،فيسثثتخدم الغثثالف
المرتفع السعر إذا كانت السلعة مثن النثو الثذب يلثزم تخزينهثا لفتثرة طويلثة
وهذه الحالة تزيد من حالة السلع التي تستخدم بسرعة ثم يلقثي بثالغالف بعثد
االستخدام .
 .2سهولة استخدام وتداول السلع  :إذ أن األغلفة المزدوجة  ،واألحجام الكبيثرة
 ،وإمكانية استخدام الغالف بعد انتهاء محتوياتثه يشثجع علثى زيثادة مبيعثات
السلعة  ،ويمكن تغيير الحاويات الخارجية لبعض السلع بحيث تصثبف سثهلة
التداول في قناة التوزيع وسهلة الحمل والعرض داخل المتجر.
 .3التعثثرف علثثى السثثلعة  :يمكثثن التعثثرف علثثى السثثلعة عثثن طريثثق البيانثثات
المدونة على الغالف والتي تجيب على الكثيثر مثن األسثئلة التثي تطثرق فثي
ذهن المستهلك  ،مما يوحي مظهر الغالف بجودة السثلعة مثثل بعثض أنثوا
منتجات األلبان.

العوامل الواجب مراعاتها عند تصمٌم الغالف
هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها بعين االعتبثار عنثد القيثام بتصثميم الغثالف
فينبغي على المصمم أن يثدر طبيعثة السثلعة والعثادات االسثتهالكية للمسثتهلكين وكثذلك
يراعي الظروف التنافسية واالعتبارات المتعلقة بالكلفة والقوانين والتشريعات الحكومية.
وفيما يمتي توضيف لهذه العوامل :
 .1ارتفاع القدرة الشرائٌة للمستهلك  :أدى ارتفثا القثدرة الشثرائية للمسثتهلك
نتيجثثة الرتفثثا دخثثولهم إلثثى تفضثثيل السثثلع التثثي تحقثثق لهثثم سثثهولة فثثي
االسثثتعمال أو التثثي تتصثثف بثثالمظهر المناسثثب  ،ويلعثثب الغثثالف دورا ً فثثي
تحقيثثق ذلثثك للمسثثتهلك ( العبثثدلي والعثثالق .)128 ، 1998 ،إذ أن الغثثالف
المصثثمم علثثى درجثثة عاليثثة مثثن الثثذوق والتقنيثثة المالئمثثة يجثثذب العديثثد مثثن
المسثثتهلكين إلثثى شثثراء هثثذه السثثلع بهثثدف التميثثز بثثين أفثثراد المجتمثثع عنثثد
شثثرائها  ،كمثثا أن الغثثالف المصثثنع بحرفيثثة عاليثثة يزيثثد مثثن ثقثثة المجتمثثع
بالسثثلعة كمثثا يجثثب أن يكثثون الغثثالف مصثثمما ً لتلبيثثة احتياجثثات ألفثثراد (
إسماعيل .)36 ، 2338 ،
 .2عامللل التكلفللة وسٌاسللة التسللعٌر  :إن حثثوالي  % 13مثثن تكلفثثة مثثا يدفعثثه
المستهلك سعرا ً في السلعة يتعلق بالغالف  ،وقد تكون هذه النسبة أعلثى فثي
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السلع ( األخرى ) ويجب أن ال تتعارض تكلفة الغثالف مثع سياسثة التسثعير
التثثي تتبعهثثا المنظمثثة  ،وخاصثثة عنثثدما يكثثون سثثعر السثثلعة منخفض ثا ً أو أن
السعر يعتبر أحد العوامل المنافسة التي تستند عليها اإلسثتراتيجية التسثويقية
للمنظمثثة  ،وأن ال يشثثعر المسثثتهلك أن تكلفثثة الغثثالف قثثد أضثثيفت إل ثى ثمثثن
السلعة ( دمحم .)61، 2339 ،
وسائل النقل وقنوات التوزٌع  :إن السلع تتطلب أن تتناسب في أغلفتها مثن
حيثثث أشثثكالها وأحجامهثثا وأوزانهثثا مثثا يسثثهل عمليثثة ترتيبهثثا خثثالل الشثثحن
والتوزيع بحيث توفر أقل وزن ممكن وتشغل أقل حيز و ال سيما في النقثل
الجوب ( الطائي  .)29 ، 2339 ،وينبغثي مثن المصثمم اختيثار نثو المثواد
التي تصنع منها مراعاة طرق ووسائل النقثل والتخثزين  ،المسثافات  ،المثدة
واألماكن التي تعبرها أو تقطعها هذه السلع ( دمحم .)61 ، 2339 ،
التشرٌعات والقوانٌن الحكومٌلة  :يجثب علثى المصثمم أن ال يغفثل مسثايرة
التشريعات والقوانين الحكومية المتعلقة بالغالف والتي تشترط توفر عوامثل
ومواصثثثفات معينثثثة فثثثي الغثثثالف حمايثثثة للمثثثواطنين ولإلعثثثالم والمنافسثثثة
الشريفة وحماية للصحة العامة (األزهرب . )83 ، 1988 ،
درجللة التنللافق القائمللة  :إن تحديثثد المنظمثثة لثثدخول سثثوق معينثثة واختيثثار
نقثثاط التميثثز عمليثثة مترابطثثة لتحديثثد المثثزيج التسثثويقي بحيثثث يكثثون أكثثثر
إقناعا ً ألكبر عدد من المستهلكين وإن يشبع متطلبثات الهثدف السثوقي عامثة
 .وإن هذه المنافسة سوف تنعك على الغثالف وتفاصثيله مثن حيثث الفكثرة
والتصثثثميم والشثثثكل والهيئثثثة ومثثثدى مواجهتهثثثا للمنافسثثثة القائمثثثة وتحثثثديات
األفكار المستقبلية للمنافسين (الطائي .)31 ، 2339 ،
المعلومات والرسومات والصور  :وهي المعلومات المطلثوب ذكرهثا عثن
السثثلعة  ،والتثثي تهثثم المسثثتهلك ويريثثد أن يعرفهثثا ويجثثدها مثثع كثثل سثثلعة
يشثثتريها  ،لكثثن مثثع مراعثثاة نوعيثثة وكميثثة المعلومثثات المطلثثوب وضثثعها
والطريقثثة التثثي تظهثثر بهثثا  .وكثثذلك الرسثثومات والصثثور التثثي تثثتالئم مثثع
طبيعة السلعة وتجثذب المسثتهلك لشثراء السثلعة  ،كمثا ويجثب علثى العالمثة
التجارية أن تكون واضحة لثيمكن تمييثز السثلعة عثن بقيثة السثلع المنافسثة (
دمحم .)59 ، 2339 ،
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المبحث الثالث :اإلطار العملً
أوالا  :وصف أفراد عٌنة البحث
 .1الشركة العامة لمنتوجات األلبان  /مصنع ألبان الموصل
توضف معطيات الجدول( )2المعلومات الشخصية ألفراد عينة البحثث فثي المنظمثة
المبحوثة  ،في البداية أود أن أوضف أنه تثم توزيثع ( )33اسثتمارة اسثتبيان علثى العثاملين
فثثي أقسثثام الحسثثابات  ،التسثثويق  ،اإلنتثثاج  ،حمايثثة البيئثثة  ،السثثيطرة النوعيثثة والقانونيثثة
لكون نشاطهم ذا صلة بموضو البحثث وكانثت االسثتمارات المسثترجعة ( )33اسثتمارة.
نالحظ من أرقام الجثدول (  ) 2أن نسثبة الثذكور تبلث  %83مثن أفثراد عينثة البحثث ألن
طبيعثثة األعمثثال التثثي يقثثوم بهثثا المثثوظفين فثثي األقسثثام المثثذكورة أعثثاله تناسثثب العنصثثر
الرجثثالي  ،و تبثثين أن غالبيثثة أفثثراد عينثثة البحثثث أعمثثارهم أكثثثر مثثن  43سثثنة حيثثث تبلث
نسبتهم  %74هذا يثدل امثتالكهم المقثدرة علثى اإلجابثة المنطقيثة علثى أسثئلة االسثتمارة ،
ونستشثثف أن  %61مثثن أفثثراد عينثثة البحثثث مثثن حملثثة شثثهادة البكثثالوريو وهثثذا يؤشثثر
على امتالكهم الخلفية العلمية التي تمكنهم من اإلجابة على أسئلة االستمارة يعول عليهثا ،
ويتضف أيضا أن  %74من أفراد عينة البحث لديهم خدمة وظيفيثة تزيثد عثن  13سثنوات
مما يدل على امتالكهم تصور واضف عن طبيعة األعمال في المنظمة.
الجدول ( ) 2
وصف أفراد عٌنة البحث
فً الشركة العامة لمنتوجات األلبان  /مصنع ألبان الموصل
الي س

التكرار

ال سًة اللتوية

ذكر

24

80

أ يى

6

20

الليلوع

30

%100

الفتاح العلرية

التكرار

ال سًة اللتوية

 30س ة فأقل

2

6

40 – 31

6

20

50 – 41

14

47

 51س ة فأكير

8

27

الليلوع

30

%100
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التاتيل الدراسي

التكرار

ال سًة اللتوية

إعدادية فلا دون

2

6

دًموم ف ي

8

27

ًكالوريوس

18

61

دًموم عالي

1

3

لايستير

1

3

دكتوراه

/

/

الليلوع

30

%100

س واح الندلة

التكرار

ال سًة اللتوية

أقل لن  10س واح

4

13

 20 11س ة

16

54

 30 – 21س ة

6

20

 31س ة فأكير

4

13

الليلوع

30

%100
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 .2الشركة العامة لألدوٌة والمستلزمات الطبٌة
تعك معطيات الجدول ( )3المعلومات الشخصثية ألفثراد عينثة البحثث فثي المنظمثة
المبحوثثثثة  ،تثثثم توزيثثثع ( )36اسثثثتمارة اسثثثتبيان علثثثى العثثثاملين فثثثي األقسثثثام اإلنتاجيثثثة ،
التسويقية  ،البحث والتطوير  ،الحسابات  ،السيطرة النوعيثة  ،القانونيثة  ،لكثون األعمثال
التي يقومون بتمديتها لها عالقثة بموضثو البحثث وكانثت االسثتمارات المسثترجعة ()33
استمارة.
تبثثين معطيثثات الجثثدول ( )3بنضثثوج عينثثة البحثثث ألن أفرادهثثا سثثواء أكثثان الثثذكور
البالغة نسبتهم ( )%87أم اإلناث ( )%13يعدون من ناحية عمثرهم قمثة عطثائهم لوقثو
معظمهثثم ضثثمن الفئثثات العمريثثة الناضثثجة التثثي تتسثثم بثثالخبرة إذ بلغثثت نسثثبة أفثثراد عينثثة
البحث ممن أعمثارهم محصثورة بثين أكثثر مثن  ، %83 ، 53 – 31ويتضثف أن % 76
من أفراد عينة البحث هم من حملة شهادة البكالوريو فما فوق حيث يدل على امثتالكهم
المثثؤهالت العلميثثة المناسثثبة السثثتيعاب أسثثئلة اسثثتمارة االسثثتبيان واإلجابثثة عليهثثا بشثثكل
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مالئم أما بخصوض سنوات الخدمة فتعك أرقام الجثدول ( )3أن  %83مثن أفثراد عينثة
البحث هم يمتلكون خدمة وظيفية تزيد عثن  13سثنوات حيثث ويؤكثد نضثوج العينثة كثون
أفراد عينة البحث لهم دراية بمعمال المنظمة المختلفة .
الجدول () 3
وصف أفراد عٌنة البحث
فً الشركة العامة لألدوٌة والمستلزمات الطبٌة  /نٌنوى
الي س

التكرار

ال سًة اللتوية

ذكر

26

87

أ يى

4

13

الليلوع

30

%100

الفتاح العلرية

التكرار

ال سًة اللتوية

 30س ة فأقل

2

7

40 – 31

12

40

50 – 41

12

40

 51س ة فأكير

4

13

الليلوع

30

%100

التاتيل الدراسي

التكرار

ال سًة اللتوية

إعدادية فلا دون

4

13

دًموم ف ي

6

20

ًكالوريوس

14

47

دًموم عالي

/

/

لايستير

6

20

دكتوراه

/

0

الليلوع

30

%100
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التكرار

ال سًة اللتوية

أقل لن  10س واح

5

17

 20 - 10س ة

15

50

 30 – 21س ة

7

23

 31س ة فأكير

3

10

الليلوع

30

%100
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ثانٌا ا  :عرض النتائج وتحلٌلها باستخدام أسلوب التحلٌل العاملً
يعد أسلوب التحليل العاملي من األساليب اإلحصائية التي من خاللها يمكثن الوصثول
إلى نتائج دقيقة وواضحة ويضثم مجموعثة مثن التقنيثات اإلحصثائية التثي تسثتخدم للتحقثق
مثثن األداة المعتمثثثدة فثثثي قيثثثا ظثثثاهرة معينثثة عثثثن طريثثثق تجزئثثثة األداة إلثثثى العناصثثثر
والعوامل التي تتضمنها ومعرفة وزن كل عامثل والمتغيثرات التثي تثدخل فثي نطاقثه عثن
طريثثثق تحديثثثد مسثثثتوى تحميثثثل العامثثثل بثثثالمتغيرات (الحيثثثالي  )2335015 ،وباسثثثتعانة
ببرنثثامج  spssاإلحصثثائي لتحديثثد العوامثثل المعنويثثة التثثي تكثثون قيمتهثثا أكبثثر أو مسثثاوية
للواحثثد واهمثثال العوامثثل غيثثر المعنويثثة التثثي تقثثل قيمتهثثاعن الواحثثد الصثثحيف وتتحثثدد
مخرجات باالتي :





القيمة الذاتية  :التي تعك مجمو مربعثات تحمثيالت كثل المتغيثرات علثى
كل عامل على حده من عوامل المصفوفة.
نسبة التباين  :نسبة تباين المتغير بالنسبة لوداة.
التباين التجميعي  :يوصف مجمو التباين في المتغيرات.
مصثثثثفوفة العوامثثثثل الرئيسثثثثة  :تضثثثثم مسثثثثتوى تحميثثثثل ( تشثثثثبع ) العامثثثثل
بالمتغيرات.

ونتائج التحليل العاملي أفصحت عن متضمنات نقدمها وفقا ً لالتي :
أ .عرض نتائج التحميل لمشركة العامة لمنتجات األلبان  /مصنع ألبان الموصل
أوضحت نتائج التحليل عن توزيع المتغيرات في ثالثة عوامل رئيسة تفسر ما معدلثه
 %7662من قيم تباين المتغيرات األصلية والجدول ( )4يبثين تلثك العوامثل ونسثب تبثاين
المتغير والتباين التجمعي والمتغيرات التي تضمنها كل عامل وتشبعات المتغيرات.
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الجدول ()4
نتائج التحلٌل العاملً الخاصة
بالشركة العامة لمنتوجات األلبان  /مصنع الموصل
العوالل

القيلة

تًاين

التًاين

األرقام

الذاتية

اللتغير%

التيلعي

X

1

3222

32213

32213

X16

2

2252

87 24

56290

 X19يته ه ه ه ه ههأير تته ه ه ه ه ههليم األومفه ه ه ه ه ههة

3

2201

19212

76202

%

العًاراح

ت هههر فههي األومفههة والعً هواح

تشًعاته

0279

شعاراح أو رلوز الل لة
0277

والعً ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هواح ًاللي از يه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههة
X14

اللنتتة لها.

تمعه ه ه

التعميل ه ههاح الاكولي ه ههة

0274

دو اير فه ه ه ههي تته ه ه ههليم األومفه ه ه ههة

والعًواح
X21

ت ارع ههي الل ل ههة ف ههي تت ههليم

0269

األومفه ه ه ههة والعً ه ه ه هواح سه ه ه هههولة

استنداله لهن قًهل اللسهتهمك
X5

0264

.
تهتم الل لة ًالقدراح

X4

الشراتية لملستهمكين ع د

تتليم األومفة والعًواح

0255

تراعي الل لة لن نالل
تتليم األومفة والعًواح
ااتياياح اللستهمك
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العامل األول
توضثف معطيثثات الجثدول (  ) 4أن هثثذا العامثل احتثثل المرتبثة األولثثى تعكسثها قيمتثثه
الذاتية البالغة  3222وتباين المتغير  32213ومتضمنات عبارته تشير إلى اهتمام المنظمثة
المبحوثة في إظهار شعارات أو رموز المنظمثة علثى األغلفثة والعبثوات الخاصثة بسثلعها
لكون الغالف مثن أدوات االتصثال الفاعلثة بثين المنظمثة والمسثتهلك ويطلثق عليثه بالبثائع
الصامت  ،وبل تشبع العبارة . 3279
العامل الثانً
تفصف أرقام الجدول (  )4أن هذا العامثل احتثل المرتبثة الثانيثة تعكسثها قيمتثه الذاتيثة
البالغة  2253وتباين المتغير  24287والتباين التجمعي  56293ومتضمنات عبارتيثه تبثين
التوجهثثثات الحكوميثثثة ومثثثدى تمثرهثثثا علثثثى األغلفثثثة والعبثثثوات الخاصثثثة بسثثثلع المنظمثثثة
المبحوثثثة وخاصثثة لكثثون المنظمثثة مثثن المنظمثثات العائثثدة لملكيتهثثا إلثثى الدولثثة وخاضثثعة
للعديد من القوانين والتعليمات المركزية ذات التمثير المباشر في أنشطة المنظمة المختلفثة
وبلغت تشبعات عبارتيه  3677و  3274وعلى التوالي .
العامل الثالث
تبثين معطيثثات الجثدول (  )4أن هثثذا العامثثل احتثل المرتبثثة األخيثرة توضثثحها قيمتثثه
الذاتيثثثة البالغثثثة  2231وتبثثثاين المتغيثثثر  19212والتبثثثاين التجمعثثثي  76232ومتضثثثمنات
عبارته تعكث رغبثة المنظمثة المبحوثثة فثي تلبيثة حاجثات ورغبثات الزبثائن مثع مراعثاة
قدراتهم الشرائية وهذه األمثور تعثد مثن ضثروريات اسثتمرار المنظمثة فثي عملهثا وحتثى
وان كان اهتمامها بهذه الجوانب ضمن اإلمكانيات المتاحة لكونهثا منظمثة حكوميثة تعمثل
ضثثمن سثثياقات محثثددة مرسثثومة مثثن جهثثات عليثثا  ،وبل ث تشثثبع عباراتثثه ،3264 ، 3269
 3255وعلثثى التثثوالي  :إذن يثثتم قبثثول فرضثثية البحثثث الثالثثثة والتثثي تثثنض تهثثتم المنظمثثة
المبحوثة في تلبية احتياجات المستهلكين من خالل تصميم األغلفة والعبوات .
ب .عرض نتائج التحميل لمشركة العامة لألدوية والمستمزمات الطبية  /نينوى
أوضثثحت نتثثائج التحليثثل عثثن توزيثثع المتغيثثرات فثثي أربعثثة عوامثثل رئيسثثة تفسثثر مثثا
معدلثثه  %93646مثثن قثثيم تبثثاين المتغيثثرات األصثثلية والجثثدول (  )5يبثثين تلثثك العوامثثل
الرئيسثثة ونسثثب تبثثاين المتغيثثر والتبثثاين التجمعثثي والمتغيثثرات التثثي تضثثمنها كثثل عامثثل
تشبعات المتغيرات .
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الجدول ( ) 5
نتائج التحلٌل العاملً الخاصة
بالشركة العامة لألدوٌة والمستلزمات الطبٌة  /نٌنوى
العوالل

العًاراح

القيلة

تًاين

التًاين

األرقام

الذاتية

اللتغير%

التيلعي %

X

1

4201

34222

34222

X15

2

3277

25221

59243

 X14تمع ه

3

2289

20200

79243

X13

4

1263

14.03

93246

X3

تشًعاته

تنض ههع العًه هواح واألومف ههة

0.80

التعميلههاح الاكوليههة

0.76

النتًاراح لنتمفة.

دو اير فه ههي تته ههليم األومفه ههة

والعًواح.
X19

تته ه ه ههأير تته ه ه ههليم األومفه ه ه ههة

والعً ه ه ه ه ه ه ه ه هواح ًاللي از يه ه ه ه ه ه ه ه ههة

0.73

اللنتتة لها .
تهههتم الل لههة ًاللعمولههاح

0.69

اللدو ه ه ه ههة عم ه ه ه ههى األومف ه ه ه ههة
والعً ه هواح لتمًه ههي لت مًه ههاح
اللس ه ه ه ه ه ه ه ه ههتهمك لض ه ه ه ه ه ه ه ه ههلان

ساللته.
تاه ه ه ههاول الل له ه ه ههاح له ه ه ههن

0.65

ن ه ههالل األومف ه ههة والعًه ه هواح
X11

ل افس ه ه ه ه ه ه ه ه ههة الل لهه ه ه ه ه ه ه ه ههاح
األنرى.

0.59

ته ه ههتم الل ل ه ههة ًالتاس ه ههين
اللسهتلر لغومفهة والعًهواح
الس ه ه ه ه ه ه ه ههتًا الل ل ه ه ه ه ه ه ه ههاح
الل افسة .
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العامل األول
توضثف معطيثثات الجثدول (  ) 5أن هثثذا العامثل احتثثل المرتبثة األولثثى تعكسثها قيمتثثه
الذاتيثثة البالغثثة  4231وتبثثاين المتغيثثر  34222ومتضثثمنات عبارتثثه تبثثين اهتمثثام المنظمثثة
بإجراء اختبارات متعددة لوغلفة والعبوات لسثلعها كونهثا سثلع دوائيثة ذات تمثا مباشثر
بصثثحة وسثثالمة المسثثتهلكين يتطلثثب منهثثا أيض ثا ً أن تكثثون منتجاتهثثا مطابقثثة لمواصثثفات
التصنيع القياسية المحددة دوليا ً  ،وبلغت تشبع العبارة . %83
العامل الثانً
تعك معطيات الجدول ( )5أن هذا العامل احتل المرتبة الثانية تعكسها قيمته الذاتيثة
البالغثثة  3277وتبثثاين المتغيثثر  25221والتبثثاين التجمعثثي  59243وتضثثم عبارتثثان األولثثى
تتعلق بالتعليمات الحكومية والثانية تخض الميزانية المخصصة للمنظمة المبحوثة  ،حيث
أنها منظمة حكومية فمنهثا خاضثعة لتعليمثات ولثوائف رسثمية معينثة وميزانيثة محثددة مثن
قبل الوزارة المعينة  ،وبلغت تشبعات العبارتين  3276و  3273وعلى التوالي وبناء عليثه
تم قبول الفرضية األولى والتي تنض على تعد الميزانية المخصصة من العوامثل المثؤثرة
في تصميم األغلفة والعبوات.
العامل الثالث
تعك معطيات الجدول ( )5أن هذا العامل احتل المرتبة الثالثة تعكسها قيمتثه الذاتيثة
البالغثثثة  2289وتبثثثاين المتغيثثثر  23233والتبثثثاين التجمعثثثي  79243ومتضثثثمنات عبارتثثثه
توضثثف سثثعي المنظمثثة المبحوثثثة جاهثثدة إليصثثال المعلومثثات التثثي يطلبهثثا كثثل جثثزء مثثن
سوقها المستهدف الن تكامل المعلومات على األغلفة يؤدب إلى بناء مواقثف ايجابيثة لثدى
المستهلك  ،بل تشبع العبارة . 3671
العامل الرابع
توضف معطيات الجدول ( )5أن هثذا العامثل احتثل المرتبثة األخيثرة  ،تعكسثها قيمتثه
الذاتيثثثة البالغثثثة  1263وتبثثثاين المتغيثثثر  14233والتبثثثاين التجمعثثثي  93246ومتضثثثمنات
عبارتيه تعكث محاولثة مسثايرة اتجاهثات المنافسثين فثي ظثل السثوق الحاليثة التثي تضثم
سل ع دوائية بماركات مختلفثة فلكثي تضثمن المنظمثة المبحوثثة المحافظثة علثى مسثتهلكيها
الحاليين وجذب مستهلكين جدد فعليهثا أن تسثعى إلثى تطثوير وتغييثر فثي أغلفتهثا وضثمن
قدراتها المتاحة وبلغت تشبعات عبارتيه  3265و  3259وعلثى التثوالي  .ممثا سثبق ذكثره
في سياق التحليل السابق لكال المنظمتان المبحوثتان يتضف بقبول فرضية البحث.
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االستنتاجات
نستنتج من نتائج التحليل األتي :
 .1اهتمام الشثركة العامثة لمنتوجثات االلبثان (مصثنع البثان الموصثل ) باظهثار
الرمثثثوز والشثثثعارات الخاصثثثة بهثثثا علثثثى أغلفثثثة سثثثلعها وتثثثمثير الميزانيثثثة
المخصصة لها والتعليمات الحكومية في تصميم أغلفتها.
 .2ان مثثثن األولويثثثات التثثثي تهثثثتم بهثثثا الشثثثركة العامثثثة لودويثثثة والمسثثثتلزمات
الطبية /نينوى إجراء االختبارات والفحوصثات الخاصثة بثالمواد المسثتخدمة
فثثثثي تغليثثثثف سثثثثلعها وأيضثثثثا التزامهثثثثا بالتعليمثثثثات الحكوميثثثثة والميزانيثثثثة
المخصصة لها عند تصميم األغلفة والعبوات لسلعها.
 .3توا فق إجابات المبحثوثين فثي كثال المنظمتثين بخصثوض مسثاهمة الميزانيثة
المخصصثثة لهمثثا والتعليمثثات الحكوميثثة فثثي تصثثميم األغلفثثة لكثثونهم مثثن
المنظمات الحكومية.

التوصٌات
 .1قيام المنظمتين المبحوثتين بدراسة السوق ومعرفة حاجات ورغبات المسثتهلكين
من أجل وضع ستراتيجية تسويقية واضحة ومحددة لكل تقسثيم سثوقي ،وتصثميم
أغلفة لسلعهم تتناسب مع أغلفثة السثلع المنافسثة ورغبثات المسثتهلكين مثن خثالل
إجراء مقابالت وتوزيع استمارات استبيانات لجمع ردود أفعال المستهلكين.
 .2يتطلثثب أيض ثا ً مثثن المنظمتثثين االهتمثثام بالجوانثثب الجماليثثة والترويجيثثة وخاصثثة
بالنسبة لمعمل ألبان الموصل لكون المنظمة تنثتج سثلع غذائيثة  ،جماليثة الغثالف
تسثثاعد فثثي جثثذب المسثثتهلكين لشثثراء السثثلعة  ،أمثثا الشثثركة العامثثة للمسثثتلزمات
الطبية  /نينوى فيتطلب منها مراعاة جثودة المثادة المسثتخدمة فثي صثناعة أغلفثة
وعبوات األدوية المنتجة من قبلها.
 .3زج العاملين في أقسام التسثويق واإلنتثاج والبحثث والتطثوير فثي دورات تدربيثة
لتعزيز قدراتهم االدارية والفنية واالبداعية لتقثديم افكثار جديثدة وتناسثب حاجثات
ورغبات الزبائن المتجددة في ظل االمكانيات المتاحة.

المصادر
اوالا :المصادر العربٌة
 .1األزهثثثثرب  ،محثثثثي الثثثثدين  ، )1988( ،مثثثثدخل اسثثثثتراتيجي – إدارة النشثثثثاط
التسويقي  ،الجزء الثاني  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة .
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 .2إسثثثماعيل  ،دمحم نثثثاظم  ، )2338( ،تنشثثثيط الهندسثثثة البشثثثرية لتعزيثثثز وظثثثائف
المستشثثفيات  ،رسثثالة دبلثثوم عثثالي  ،عيثثر منشثثورة  ،كليثثة اإلدارة واالقتصثثاد ،
جامعة الموصل.
 .3الحيالي  ،تالء نبيل  ،إستراتيجية تصميم وتغليف العبوات الدوائيثة وأهميتهثا فثي
تدفق انسيابية المنتجات الدوائية  ،رسثالة ماجسثتير غيثر منشثورة  ،كليثة اإلدارة
واالقتصاد  ،جامعة الموصل .
 .4الثثثديوه جثثثي  ، 1999 ،إدارة التسثثثويق  ،ط ، 2دار الكتثثثب للطباعثثثة والنشثثثر ،
الموصل.
 .5الطائي  ،عمار إبراهيم  ، 2339 ،تعبئة وتغليف المنتجات الدوائية وأهميتها فثي
الترويج  ،رسالة دبلوم عالي  ،غير منشورة  ،كليثة اإلدارة واالقتصثاد  ،جامعثة
الموصل .
 .6عبثثثد الثثثرحمن  ،بثينثثثة لقمثثثان  ، 2331 ،أنشثثثطة التوزيثثثع المثثثادب وأثرهثثثا فثثثي
مستويات الخدمة المقدمة للوكالء  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كليثة اإلدارة
واالقتصاد  ،جامعة الموصل .
 .7العبدلي  ،قحطان والعالق  ،بشير  ، )1998(،التسويق أساسثيات ومبثاد ، ،دار
زهران للنشر والتوزيع ،عمان .
 .8العسثثثكرب  ،أحمثثثد  ، 2333 ،دراسثثثات تسثثثويقية متخصصثثثة  ،دائثثثرة المكتبثثثة
الوطنية  ،عمان .
 .9فيثثو  ،كثثاثرين  ، 2338 ،التسثثويق  ،ترجمثثة ورديثثة راشثثد  ،المجثثد للدراسثثات
والنشر والتوزيع  ،بيروت .
 .11كجثثو  ،أثيثثر حسثثو  ، 2335 ،اعتبثثارات التعبئثثة والتغليثثف ودورهثثا فثثي بنثثاء
وتعزيثثثثز المكانثثثثة الذهنيثثثثة  ،رسثثثثالة ماجسثثثثتير غيثثثثر منشثثثثورة  ،كليثثثثة اإلدارة
واالقتصاد  ،جامعة الموصل .
 .11دمحم  ،عطاوه  ، 2339 ،دور تصميم الغالف في التثمثير علثى السثلوك الشثرائي
للمسثثتهلك  ،رسثثالة ماجسثثتير غيثثر منشثثورة  ،كليثثة العلثثوم التجاريثثة  ،جامعثثة
المسلية  ،الجزائر.
دمحم فريد الصحن  ، 1998 ،التسثويق ( ،ا المفثاهيم واالسثتراتيجيات) ،
.12
الدار الجامعية  ،القاهرة .

ثانٌاا :المصادر األجنبٌة
1. Lancaster &G. , (1998) , Marketing Reynolds , p , Macmillan
Business Muster , Landon.
2. Uganada Manufactures Association , 2000 , The Packaging
Industry www . Uganda invest . com / Packaging . pdf
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كمية اعدارة واالقتتاد

قسم إدارة األعلال

السيد اللو ف اللاترم :

م  /استلارة استًيان

تاية يًة

تليههل هههذه االسههتلارة األداة التههي تلكههن الًااههب لههن اعيفههاء ًلت مًههاح
إع ه ههداد الًا ه ههب اللوس ه ههوم العوال ه ههل الله ه هؤيرة ف ه ههي تت ه ههليم األومف ه ههة والعًه ه هواح
لمل تي ههاح الغذاتي ههة والدواتي ههة د ارس ههة لقار ههة وان تفض ههمكم ًاعياً ههة الل اس ههًة

يساهم في الاتول عمى تات دقيقة ًلا يعهزز تاقيه أههداف الًاهب عملهاي

ًان اعياًة تستندم ات اير ألوراض الًاب العملي .
لع الشكر والتقدير

الًااية

د .ليمى يار هللا نميل
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اتف

األستمة
1

تهتم الل لة ًاليوا

2

تاههاول الل لههة لههن نههالل تتههليم األومفههة والعً هواح تاسههين تههورتها

3

تااول الل لة لهن نهالل تتهليم األومفهة والعًهواح ل افسهة الل لهاح

4

تراعي الل لة لن نالل تتليم األومفة والعًواح ااتياياح اللستهمك

5

ته ه ههتم الل ل ه ههة ًالق ه ههدراح الشه ه هراتية لملس ه ههتهمكين ع ه ههد تت ه ههليم األومف ه ههة

6

يعًر الغالف اللتليز عن سعر أعمى .

7

تاه ههاول الل له ههة اللالتله ههة ًه ههين ايه ههم وشه ههكل األومفه ههة والعً ه هواح ع ه ههد

8

تهتم الل لة ًالتأييراح الًيتية للنمفاح األومفة والعًواح .

9

تهتم الل لة ًااتياياح الوس اء ع د تتليلها لغومفة والعًواح .

10

يه ههتالتم تته ههليم العً ه هواح واألومفه ههة له ههع ًيعه ههة و ه ههروف النه ههزن له ههدى

11

تههتم الل لهة ًالتاسهين اللسهتلر لمعًهواح واألومفهة السهتًا الل لههاح
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اتف لاد لا

ال اتف

اليلالية في تتليم األومفة والعًواح.

لدى اللستهمكين .

األنرى .
.

والعًواح .

تتليلها لراعاة للت مًاح الشان والتوزيع .

الوس اء وتيار اللفرد .

األنرى .
12

يليل الغالف أفضل السًل للنا ًة اللستهمك .

13

ته ه ههتم الل ل ه ههة ًاللعمول ه ههاح اللدو ه ههة عم ه ههى األومف ه ههة والعًه ه هواح لتمً ه ههي
لت مًاح اللستهمك لضلان ساللته.

التعميلاح الاكولية دو اير في تتليم األومفة والعًواح .

14

تمع

15

تنضع العًواح واألومفة أل واع لنتمفة لن االنتًاراح .

16

ت هر في األومفة والعًواح شعاراح أو رلوز الل لة .

17

توضههو األومفههة والعً هواح لاتههوى الرسههالة التههي تريههد الل لههة إيتههالها

18

يؤير وزن وايم السمعة في تتليم العًوة أو الغالف .

19

يتأير تتليم األومفة والعًواح ًاللي از ية اللنتتة لها

20

يرتً تتليم األومفة والعًواح ًتقا اح إ تاج السمع .

21

تراعي الل لة في تتليم األومفة والعًواح سهولة اسهتندام السهمع لهن

لملستهمك .

اللستهمك .
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The Factors Influencing The Design Of Packaging
And Containers For Food Products And Drugs
Comparative Study
Dr. Layla J. Khalil
University of Mosul
College of Administration and Economic
Marketing Department
Abstract: The Research Seeks to identify the factors influencing the
design of packaging and containers for food products and dregs –
comparative study, through the research problem which restricted
in the following question: What are the factors affecting the design
of the packing and containers for the two of the organization being
studied.
Several hypotheses were derived and one sample of (30)
employees was selected from both :
1. The state company for pharmaceutical Industry in Nineveh.
2. The state company for Dairy products in Nineveh. An analytical
factor has been used to test the research's hypotheses and many
conclusions were reached, the contribution of the budget was the
most important one.
The research has come up with several recommendations to
improve the work of both organizations.
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