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ي شده در بندبسته نان حجیم قالبی یعموم پذیرش زانیم سازيمدل

   یینانوهاي فیلمانواع 
  
  2حسن تقی جراح،  *1 میثم ستاري نجف آبادي

  
  ، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهر ري -1

  نآموزشکده فنی و حرفه اي سما، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اسالمشهر، اسالمشهر، ایرا -2
  )1/3/89:رشی پذخی  تار23/11/88: افتی درخیتار( 

  

  چکیده
  افزایش اطالعات عمومی پیرامون نانوتکنولوژي،.است شده استفاده ییغذا محصوالت بنديبسته در نانو گسترده از فناوري طور ر بهیاخ يهاسال در

گیري در بعضی از کشورها در دسترس ه مقادیر متغیرهاي مورد اندازه با توجه به اینک.است داشته یصنعت شرفتیپ نیا صیتشخ کننده درنییتعنقشی 
هایی با کنار در واقع در چنین رویه. ها مورد توجه قرار دادهاي گوناگونی را براي دستیابی به این دادهتوان رویه، می)هاي گمشدهداده(باشد نمی

در انواع  شده بنديبسته نان  مصرفبه لیتما جادیا یچگونگ ،پژوهش نیا در. گیردهاي گمشده، تحلیل انجام میهاي داراي دادهگذاشتن آزمودنی
 نیا مصرف به اعتماد جادیا در یاساس عوامل و گرفت قرار یبررس موردبراي تدوین مدل ساختاري میزان پذیرش عمومی نان حجیم  نانوهاي فیلم

 نوع فیلم نانو سه در مورد ياژهیو اطالعات و  شامل مزایا ومعایب استفاده از آننونا فناوري به راجع یاطالعات کنندگان شرکت. شد یبررس محصول
-با فیلم شده بنديبسته نان مصرف در کنندگانشرکت ، نتایج بررسی نشان داد در مجموع.کردند افتیدربندي نان حجیم قالبی مورد استفاده براي بسته

-مربوط به تجزیه و تحلیل مدل جینتا .شد یابیارز بسته بندي معمولی از ترمناسب اریبس نانو هايبنديهبست وجود، نیا با. بودند دیترد دچار نانوهاي 
 ارایه حاکی از آن بود که جینتا. باشدیم دیجد محصوالت مصرف و قبول در فاکتور نیمهمتر ،گسترش اطالعات عمومی که هاي پیشنهادي نشان داد

نان بسته  مصرف به مردم قیتشو در عامل نیمهمتر ا،یمزا انیب همچنین نتایج نشان داد که. باشدیم مهم اریبس ه محصول به مصرف کنندبیمعا و ایمزا
  .باشدیم هاي نانوبندي شده در فیلم

  
  اعتماد ،یذهن جینتانان حجیم،  ،نانوهاي بنديبسته: کلید واژگان

  
  مقدمه -1

    در   نانو  ییغذا محصوالت فروش رودیم انتظار فروش،                    نیا   .ستا   حاضر  قرن  يهاشگفتی  از  یکی فناوري نانو 
      میلیارد  4/20  به   2006 در سال دالر میلیارد 7 کا ازیآمر                    يایمزا    با    دیجد  محصوالت   دیتول  به   قادر   ،فناوري

  یعموم  درك مشابه طور به]. 2[ برسد 2010 سال در دالر                    و   دیتول   در   عیسو  صورت به نانو فناوري .است شماریب
  تواند می  یصنعت يهاشرفتیپ صیتشخ يبرا  نانوفناوري                    ییغذا محصوالت  ].1 [ است  شده  گرفته  بکار  بندي بسته

  در یعموم  اطالعات]. 3[ باشد اي داشتهکننده نییتع نقش                   .باشندیم دسترس قابل يتجار صورت  نانو بهفناوري متاثر از
  نیا  توسعه  ییابتدا  مراحل   در  دیبا  فناوري نانو، نهیزم                    یکی   به  ،کینزد  ندهیآ   در   نانو   فناوري  رودیم  ارظانت
         ]4[ ردیبگ قرار توجه مورد صنعت                     بررسی   طبق  .گردد  لیدتب  عتیصن کاربردهاي  نیمهمتر از

                                                
  sattari.utm@gmail.com :مسئول مکاتبات *
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 درفنـاوري نـانو      یعمـوم  پـذیرش  نـه یزم در يادیـ ز مطالعات
 مطالعـات  نیـ ا جینتـا  .اسـت  شده انجام اروپا و متحده االتیا

 اریبـس فنـاوري نـانو      مـورد  در یعمـوم  اطالعات که داد نشان
 اطالعات متحده، االتیا در چند هر ].6  و5[ باشد یم محدود
ـ  دارد، وجـود فناوري نانو    مورد درنسبت به اروپا     يکمتر  یول
 پوشاندیم را آن بیمعا آن، يایمزا اند کههشد متقاعد  مردماکثر

 وجـود فناوري نـانو    استفاده از    به يکمتر تمایل اروپا، در ].3[
 حالـت  يرو مطالعـات  شتریـ ب وجـود،  نیـ ا بـا  ].28 و 7[ دارد
  . است شده متمرکزفناوري نانو  یعموم

 بـسته بنـدي    و   دیـ تولامـر    در بـاال  داراي پتانسیلی فناوري نانو   
 ییغذا محصوالت تعداد وجود، نیا با. است ییغذا محصوالت

ضمن  ].1[ است اندك اریبس ها فروشگاه در دسترس قابل نانو
 خـوب  طعم مناسب، ظاهر به  شدهبسته بندينان   ارزش آن که 

  ].8[باشد میط تبمر ي آنباال يماندگار مدت و
یکی از راهکارهاي مهـم در بـه حـداقل رسـاندن فـساد مـواد               

 بسته بندي صحیح و متناسب با محصول در         بکارگیريغذایی،  
در حقیقت بـسته بنـدي    . تمامی مراحل تولید ماده غذایی است     

نظام بهم پیوسته اي از آماده سازي کـاال بـراي حمـل و نقـل،                 
در . ع، نگهداري، فـروش و مـصرف نهـایی آن مـی باشـد      توزی

هاي بسته بندي ضعیف باشد یا وجـود نداشـته       جایی که روش  
 باشد، مقادیر زیادي از غذا و کاالهاي دیگر از بین خواهد رفت

 تافافزایش یابد، تل) کمی و کیفی( اگر سطح بسته بندي     ].21[
ي اصـولی،   هر بسته بنـد    ن، آ عالوه بر .  کمتر خواهد بود   ییغذا

جذاب و قابل رقابت در بازار، ارزش افزوده قابـل تـوجهی در          
چرا که بسته بنـدي قابـل رقابـت بـا دیگـر             . پی خواهد داشت  

کشورها، باعث حضور موفق در بازار جهانی خواهد بود و بـه            
 حـضور نداشـتن در   .تامین منافع ملی کشور کمک خواهد کرد     

 امنیـت کـشور و      بازارهاي جهانی و انزواطلبی تهدیـدي بـراي       
   ].9[ نوسازي اقتصادي خواهد بود

 در دهدیم قول يمشتر به که دارد وجود محصوالتبعضی از   
 کنـد  عمـل  بهتـر  ،یکیولوژیزیف  باالي عملکرد هدف به دنیسر
 عملکرد میمستق طور به توانندینم کنندگان مصرف ].26 و 10[

 یمـ  دکننـدگان یتول بلکـه . کننـد  یبررسـ  را ییغذا محصوالت
 در اعتماد افزایش باعث نیا که ندینما اعالم آنرا حایصر ستیبا

 مصرف رایز ].11[ شودیم هاآن استقبال سپس و کننده مصرف
 شود، یم تامین کننده دیتول توسط که خود یسالمت به کنندگان

  .دهنداهمیت می

آگاهی مصرف کننده از مزایاي  با نانو ییغذا محصوالتفروش 
 کنندهمصرف اطالع بدون محصوالت شفرو به نسبت محصول

 تیوضـع   نکته قابل عـرض    .است ترآسان اریبس ،آن يایمزا از
 چـه اگر .باشدمی یینانو ییغذا محصوالت شرفتیپقبول   قابل

 قرار ییباال فروش سطح در بسیار آن  يایمزا با نانو محصوالت
 قبـول  قابـل  گانکننـد  مـصرف  نظر از است ممکن یول ،دارند
 از نظـر بهداشـتی       د،یـ جد یینـانو  محـصوالت  ه با آنکـ   نباشد
 يبـرا  نـانو  فناوري بدیهی است که   ].22[ دارند یروشن يایمزا
 همـه  يبـرا  نـه  و است قبول قابل  غذایی محصوالت از یبعض
  .هاآن

  زیانو سود نییتع یچگونگ بري قو ياثر تواندمی انگیزه خرید
 ر،یـ اخ يهـا  سـال  در. باشـد  داشـته فناوري نـانو     از استفاده با

 نقـش  اسـت  ممکـن  لیتماداشتن   که شد شنهادیپمدل   نیچند
  ].12[ باشد داشته ها زیانو سود شناخت در یمهم

 .کردنـد  طرح را زیان و سود مدل ]15[ همکارانش و لونستین
 هم با زیان و سود متغیرهاي همین ترتیب، در پژوهشی دیگر به
 شنهادیپ ار یتشافکا اثر ]13[ همکارانش و  سالویک.شد بیترک

 یکـدیگر  از تفکـر سیـستم    مدل دو ،يبعد مطالعات در. کردند
 ستمیـ س. یلـ یتحل ستمیس و یشگاهیآزما ستمیس :شدند زیمتما
 .دارد هیـ  تک  مـدارك  و یمنطقـ  اسـتدالل  ،احتماالت بر یلیتحل
 شور .می شود هیتک فیتعار و تشابهات بر یشگاهیآزما روش
 بـه  طیشـرا  نبـود  بـد  و خـوب  که کندیم کمک یشگاهیآزما

 يهاانیز و سود ،سیستم نیا طبق. اده شود  د صیتشخ سرعت
-مـی  يساز مشابه ،يتکنولوژ از استفاده به دلیل  آمده دست به

ــ ــا ].14[ ندوش ــا جینت ــآزما نی ــشان اتشی ــه داد ن ــستم ک  سی
 نیب از رافناوري نانو  از مردم دركامکان افزایش  ،یشگاهیآزما
 که کسانی براي غذایی مواد یینانو هايبسته بندي  ].3[ برد یم

  .باشد قبول قابل بیشتر باشند، دیده را ي آنمزایا مشهود نتایج
  

  ها مواد و روش-2
، یک تکنیک آمـاري     )SEM1(ي معادالت ساختاري    سازمدل  

هاي آمـاري و  براي آزمون برآورد روابط علّی با استفاده از داده        
 SEMچنـین نگرشـی از      . کیفـی مـی باشـد      -هاي علّی پدیده

 و هیلبـر    ]1943[، تریگـو هـاولمر      ]1921[توسط سوال رایت    
ي د بیان شده و به طور رسمی بـه وسـیله جـو          ]1953[ سیمون

                                                
1. Structural equation modeling 
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 با استفاده از حساب دیفرانسیل غیر حقیقی معرفـی          ]16[پیرل  
  .شد

هاي آماري اي از تکنیکخانوادهمدل سازي معادالت ساختاري    
در . باشدلیل مسیر می که تلفیقی از تحلیل عاملی و تحمی باشد

 براي یک مدل کـه در آن هـر سـاختار    SEMواقع، استفاده از  
تنها فقط یک متغیر نشانگر دارد نوعی از تحلیل مـسیر بـوده و    

که هر ساختار، چندین متغیـر    براي یک مدل  SEM استفاده از 

 براي ساختارها ینشانگر چند گانه دارد اما هیچ ارتباط مستقیم       
  ].17[ باشدع از تحلیل عاملی میوجود ندارد یک نو

 فـرض  مـدل  را دربـاره   یحاتیتوض ،یتجرب و یعلم يها افتهی
 نیـی تع ،ایـن روش   از هـدف  ].12[ کنـد یم انیب) 1شکل( شده

 از  مـردم  اسـتقبال  بـر  یسـبب  صـورت  بـه  که است ییفاکتورها
 و سـود  ،]12[ ریـ اخ مطالعات طبق. ارندد ریثات نانو محصوالت

 نـانو  هـاي بسته بندي مصرف   ازمندي  ایترض بر که ییهازیان
  .قرار گرفت ی مورد استفادهفرض به طور ،گذاردیم اثر

  
  
  
  
  
  

  ].12[  نان نانوییهايبسته مصرف مدل پیشنهادي نشان دهنده رضایت مندي براي 1شکل 
 يرو بـر  شـده  مـشاهده  يهـا سود که شد فرض آن، بر عالوه
 ،مطالعـات  براساس ].12[ گذاردیم اثر ،شده مشاهده يهازیان
 اثـر ها  انیز و سود يرو بر نانو هايبسته بندي  از حاصل جینتا
  ].14[ گذاردیم

با توجه به اینکه مقادیر تعدادي از متغیرهاي انـدازه گیـري در             
، )داده هـاي گمـشده  (بعضی از کشورها در دسترس نمی باشد     

. وجـه قـرار داد  رویه هاي گوناگونی را مورد ت  مدل یا   می توان   
هایی بـا کنـار گذاشـتن آزمـودنی هـاي           مدلدر واقع در چنین     

  ].23[ گیردداراي داده هاي گمشده، تحلیل انجام می
 بـسته بنـدي  میزان تمایل مردم به پـذیرش نـان    ،تحقیقاین   در

 يهاکاربرد از مردم. شودیم تعیین نانو هايشده به وسیله فیلم   
 هـا انیز ا،یمزا ل،یتما سپس. ندشومی اهگآفناوري نانو    مختلف

 صی تشخ محصوالت نانوییمصرف براي  مردممنديرضایت و
منـدي بـراي    رضـایت  يشنهادیـ پ مـدل انتهـا    در .شـود ه می داد

 بـه  را نـانو  بسته بنـدي  که يافراد  محصوالت نانویی و مصرف
-می ارزیابی ،نده ا کرد مشاهده نانو عیصنا  دیگر از مستقل طور
  .شود

  مدل پیشنهاديارائه  -1-2
. داسـتفاده شـ   SEMبراي ارزیـابی مـدل پیـشنهادي از رویـه           

SEM    آنکـه تخمـین یـا       نخست. ویژگی مهم است   داراي دو 
. سـازد  را مقدور مـی برآورد روابط وابستگی درونی و چندگانه    

متغیرهاي (هاي فرضی دوم آنکه مفاهیم غیرقابل مشاهده یا داده
- درآورده و خطاي اندازه    را در چنین روابطی به نمایش     ) پنهان

 همانطور که بحث باال .کند لحاظ می،در فرآیند برآورد گیري را
بـه عبـارت   . باشددهد این رویه یک روش تاییدي می  نشان می 

 پنهان عنوان شـده، هـر یـک بایـد یـک        دیگر تمامی متغیرهاي  
بـراي بررسـی صـحت ایـن مطلـب از           .  را نشان دهـد    ساختار

گیري سـازگاري داخلـی هـر       ندازهبراي ا ) α( ضریب کرومباخ 
  ].24[گردد  استفاده میساختار

  شیآزما روش -2-2
بـسته   نان حجـیم قـالبی   یعموم پذیرش زانیمدر این پژوهش    

 يسـاز مـدل     بـا اسـتفاده از     نـانو هاي   شده در انواع فیلم    بندي
با استفاده از نرم افزار شده و  بررسی ،اعتماد و متغیرهاي تمایل

SPSS  و تحلیل آماري قرار گرفتمورد تجزیه .  
 بنـدي بـسته هاي بکار رفته براي     نوع فیلم  -3-2

  نان
بـه  بر پایه پلـی اتـیلن   ساخته شده   ترکیبی   یینانوسه نوع فیلم    

با   و  میکرون 100 کمتر از    ی ضخامت ، با روش برهمکنش مذاب  
بسته نقره براي   ذراتنانو ورس ذرات نانو هاي متفاوت درصد
 این درصدري و اروش نامگذ. ی بکار رفت نان حجیم قالببندي
  . آمده است1ها در جدول فیلم

  

 تمایل اعتماد اجتماعی

 سود

 زیان

رضایت مندي براي 
 مصرف بسته هاي

  ناننانویی
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  هاي بکار رفته در پژوهش روش نامگذاري فیلم1 جدول
  نام تیمار  نماد تیمار  شماره تیمار

1  W شاهد  
2  C 1       درصد1فیلم ترکیبی ) ppm500   نقره- ppm 150رس (  
3  C 2       درصد2فیلم ترکیبی )ppm 500 ه نقر- ppm 300رس (  
4  C 3       درصد3فیلم ترکیبی )ppm 500  نقره- ppm 450رس (  

  کنندگان شرکت -4-2
مسلما هر چه تعداد شرکت کنندگان بیشتر باشد، نتایج از دقت     

معیار خاصی در تعیین تعـداد  . و اعتبار بیشتري برخوردار است  
  نفـر از 63در ایـن تحقیـق، از      . شرکت کنندگان وجـود نـدارد     

 . اسـتفاده شـد    آزاد اسالمی واحد شهر ري    دانشجویان دانشگاه   
کمتـر از  سن داراي   ،همه اشخاص شرکت کننده در این آزمون      

 45،  کارشناسی ارشد درصد داراي مدرك25ند که بود سال 55
 درصــد داراي مــدرك 30و درصــد داراي مــدرك کارشناســی 

  . بودند وکمتر از دیپلمتحصیلی دیپلم
  نامه پرسش -5-2
 فناوري نانو  به راجع یعموم اطالعات کنندگان شرکت ابتدا در
 آن يبرا صنعت نیا بیمعا و ایمزا از یبعض .ندردک افتیدر را
 طور به هاکاربرد از ک ی هر اتیجزئ سپس  و شد داده شرح ها

-یم که یبیترت سپس. گرفت قرار ها آن اریاخت در وار فهرست
 بـدین   .شـد  عرضه باشد، داشته ریتاث افراد پاسخ يرو توانست

 گـروه  دو بـه  یتـصادف  صورت به کنندگان شرکتصورت که   
 بـردن  بکار یچگونگ در گروه دو نیا اختالف که نددش میتقس
 يبـرا . بـود  ترتیب و ارائه تیمار     و براي از بین بردن اثر      هابسته
بـسته   نـان   بررسـی  از بود عبارت کار انجام بیترت ،الف گروه
 يبـرا . 3C و W(، 1C،2C( معمـولی  شده در بسته هاي      بندي
 شده در بسته بسته بندي نان از بود عبارت بیترت نیا ب، گروه
 تمام. )بسته هاي معمولی(W  و3C، 2C، 1C ترکیبی نانوهاي 
از   در ادامـه   .نـد ردک افتیدر کسان ی اطالعات کنندگان شرکت
 يا هیـ ثان 60 فرصـت  ک یـ  در تا شد خواسته  کنندگان شرکت

 از مقیاسی با هابسته از ک یهر مورد در را ودخ التیتما ،]12[
 کی عنوان به يبند درجه نیا نیانگیم. کنند يبند درجه 5 تا 1
 کـار  بـه فناوري نـانو     يهاکاربرد همراه به التیتما يبرا االیهپ
 بـودن  مناسب و یآمادگ  میزان نظر از کنندگان شرکت  به .فتر

 اریبـس ( 5 تـا ) شهیهم يبرا نامناسب (1 نیب کدهایی محصول،
-آن )هازیان(معایب به طور مشابه . دش تخصیص داده )مناسب

 يبنـد  درجـه ) خطرناك اریبس( 5 تا) خطر بدون( 1 نیب زین ها
) شهیهم( 5 تا) شهیهم نه(1 از زین يبند درجه اسیمق پنج .شد
 بـر میـزان   عمـومی  لیتما .شد گرفته ظرن در هاانواع بسته  يبرا

 کـار  به با اي نانو براي بسته بندي نان،  هپذیرش استفاده از فیلم   
  . شد تعیین ریز سوال بردن

فناوري  عیوس کاربرد از نده،یآ در که دیدار لیتما شما قدر چه"
  "د؟شو استفاده  نانبسته بندي درنانو 

 لیـ تما(1 زا یاسیمق در را تمایل به این سوال    کنندگان شرکت
 یداخلـ  ازگاريس. کردند يبند  درجه )دارم لیتما( 5 تا) ندارم

)internal consistency( 74/0 با ضریب هامقیاس نیا =α 
از  باید مقداري بیـشتر    تایید شد که این ضریب به طور معمول       

  ].25[  داشته باشد6/0
  

   و بحثنتایج -3
 و رضایتمندي براي ، زیان سود،میانگین و انحراف معیار تمایل   

 2 در جـدول  دهمورد استفا بسته بندي  با چهار نوع      نان مصرف
دار سود  ی   اثر معن  ،جزیه واریانس نتایج ت . نشان داده شده است   

نیز در سـطح    را   مصرف رضایتمندي براي     و 99/0  در سطح  را
. دار نبودی  و زیان معنتمایل نشان داد ولی براي داری معن 99/0

 نـانو هـاي    با فیلم  بسته بندي تر بودن   نتایج نشان دهنده مناسب   
نسبت به سایر از نظر میزان رضایتمندي ) C1 ( درصد1ترکیبی 
 آمـده  1 شکلدر  آنالیز بکار رفته براي آزمون  مسیر .ها بود فیلم
 بکـار  هـا  پارامترSEMبررسی  براي  AMOSافزارنرم. است
 تطبیقـی ناسـب   م شـاخص ،  2χسـاس   ارزیـابی مـدل برا    . رفت

)2CFI(3بیز مقیاس اطالعات  و) BIC(18[  انجام شد.[ CFI 
نـشان  بیشتر این ضریب    می باشد که مقدار      1 تا   0 در محدوده 

مـدل بـا    .ها مـی باشـد     داده امدل ب  ازشباالي بر دهنده تناسب   
 BIC. خطـا مدلی است با بیشترین احتمال      کمتر،   BICمقدار  
 بیـشتر   و نشان دهنده مثبت بودن6 تا 2 بین ، ضعیف2 تا  0بین
.  اسـت BIC قوي بـر خـالف مـدل بـا کمتـرین         ی مدرک ،6از  
 و رضـایت منـدي   زیـان  تمایل، سود، یانگین و انحراف معیار  م

  . آمده است2 در جدول مصرفبراي 

                                                
2  . Comparative fit index 
3. Bayes Information criterion 
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  ، سود، زیان و رضایتمندي براي چهار نوع فیلمل میانگین و انحراف معیار تمای2جدول 
 بسته بنديانواع 

C3 C2 C1 W 

δ میانگین δ میانگین δ میانگین δ میانگین  
 تمایل 36/3  02/1 93/3 98/0 65/3 1 45/3 05/1

 سود 14/2 11/1 36/3 36/1 54/2 27/1 82/2 14/1

 زیان 37/3 25/1 53/2 25/1 02/3 22/1 74/2 99/0

13/1 43/2 09/1 32/2 11/1 94/2 01/1 12/2 
رضایت مندي براي 

 مصرف

δ =باشدیابی مثبت کاربردها میباشند که بیشترین مقدار نشان دهنده ارز می5 تا 1اعداد در دامنه .   انحراف معیار.  
.  نشان داده شده اسـت   2مدل اولیه براي نمونه شاهد در شکل        

 معنـادار بـوده و    2χشود کـه    ، مشاهده می  3با توجه به جدول     
بررسی بیشتر  .  بود 87/0 براي نمونه شاهد     CFIکمترین مقدار   

مقدار باقیمانده و بررسی تئوري، یک مـسیر مـستقیم در مـدل             
بـا  .  تمایل به رضایتمندي مصرف را ترسـیم کـرد         پیشنهادي از 

 بنـابراین  ،توجه به اینکه دو مـدل مـورد بررسـی قـرار گرفـت          
تواند به تطابق بهتر مدل با مدل  در دو مدل می2χاختالف بین   

دار برآورد مدل اصالح شده، یک مدل معنـی       . جدید کمک کند  
رسـی  بنـابراین بر  .  آمده است  3بهتر را نتیجه داد که در جدول        

مقدار باقیمانده نشان داد که مسیر تمایل به رضایتمندي مصرف 
پیش بینی مدل جدید، . تواند درون مدل، مستقیم ترسیم شودمی

 CFIمـدل معنـاداري را بـراي انطبـاق بیـشتر و مقـدار بیـشتر        
، ضرایب مـسیر اسـتاندارد شـده در         2شکل  . نتیجه داد ) 97/0(

ایب همـان گونـه کـه       ي ضـر  همه. دهدمدل نهایی را نشان می    
هـاي  با توجـه بـه شـکل، متغیـر        . رفت معنادار شدند  انتظار می 

 درصد از تغییـرات  59ها، اعتماد اجتماعی، تمایل، مزایا و زیان    
قابل ذکر . کندمربوط به متغیر رضایتمندي مصرف را توجیه می      

هاي کند که مدل تغییر می1 تا 0، بین R 2است مقدار ضریب 
 را بـه خـود اختـصاص    1 و نزدیک به R 2الي بهتر، مقادیر با

بیان کننده درصد میزان تغییراتی در متغیر R 2در واقع . دهندمی
  .شوندوابسته است که در حضور متغیرهاي مستقل توجیه می

  هاي فرضیهاي آماري براي مدل آزمون3جدول 
df∆  2χ∆  BIC  CFI  df 2χ    

    82/23  87/0  4  38  W α 

1  ***00/20  69/8  96/0  3  18  W β  
1  *96/17  00/0  97/0  2  04/0  W δ  

    98/17  93/0  4  32  C1 α  
1  **00/21  50/8  95/0  3  11  C1 β  
1  ***00/2  00/0  99/0  2  9  C1 δ  

    63/1  88/0  4  14  C2 α  
1  **00/1  77/5  94/0  3  13  C2 β  
1  00/6  00/0  98/0  2  7  C2 δ  

    34/10  85/0  4  24  C3 α  
1  00/10  00/0  94/0  3  14  C3 β  
1  **00/4  88/5  98/0  2  10  C3 δ  

  . درصد می باشند1/0 و 1 ، 5 در سطوح قدار خطامبه ترتیب نشان دهنده ٭٭٭ و ٭٭ ، ٭
α- مدل داخلی .β- مدل داخلی و الگوي تمایل مصرف δ-مدل داخلی و الگوي تمایل مصرف و اعتماد عمومی براي مصرف   
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 1مونه فیلم ترکیبی مدل مشابهی براي توضیح مدل متغیر براي ن
دار و کمتـرین مقـدار   ی  ایـن مـدل معنـ     2χ .ترسیم شد درصد  

CFI مدل پیشنهادي براي این نمونه با توجه به .  بود93/0 برابر
ضـریب اسـتاندارد مـسیر بـراي     . باشد، مورد قبول می  3جدول  

 درصـد از  62 نشان داده شده است کـه      3مدل نهایی در شکل     
  .کندایمندي مصرف را توجیه میتغییرات مربوط به متغیر رض

 درصد 2 ترکیبی  نانومدل اولیه قابل قبولی نیز براي نمونه فیلم         
، این مدل قابل قبول 3 در جدول    BICطبق مقدار   . بدست آمد 

بهتـر را پـیش   تطابق دار براي  ی  مدل متغیر یک مدل معن    . است
 ایـن مـدل     2χ.  نشان داده شده است    3بینی کرد که در جدول      

مدل نهایی، .  بود88/0 برابر CFIکمترین مقدار .  نبودداری  معن
 درصد از تغییرات مربوط به متغیـر رضـایمندي مـصرف را        51

  .کندتوجیه می

 و طبـق   معنادار بـود 2χ درصد،  3 ترکیبی   نانوبراي نمونه فیلم    
مـدل  .  بدست آمـد  85/0 معادل   CFI، کمترین مقدار    3ل  وجد

 میزان رضایتمندي مصرف متغیر که شامل یک مسیر از تمایل به
 2χ. بود، داراي اثر معناداري بود که تطابق بهتري را باعث شـد      

بـه دسـت     98/0 آن، مقدار    CFIاین مدل معنادار بوده و براي       
ضـریب  .  قابل قبول بـود 3این مدل نیز با توجه به جدول     . آمد

 نشان داده شـده     5مسیر استاندارد شده از مدل نهایی در شکل         
 درصـد از تغییـرات مربـوط بـه متغیـر            56 ییمـدل نهـا    .است

 منفـی بـودن ضـریب    .کنـد رضایمندي مـصرف را توجیـه مـی       
 نشان دهنده جهت معکوس عالمت پیکان رسم        R)(همبستگی

  .باشدشده از متغیرهاي فرعی در مدل فرضی می

  
   شده در فیلم شاهدبسته بنديمدل نهایی رضایتمندي مصرف نان  2شکل 

  . درصد می باشند1/0 و 1 ، 5 در سطوح مقدار خطایب نشان دهنده به ترت٭٭٭ و ٭٭ ، ٭
  

  
   درصد1 نانو شده در فیلم بسته بنديمدل نهایی رضایتمندي مصرف نان  3شکل 

  . درصد می باشند1/0 و 1 ، 5به ترتیب نشان دهنده مقدار خطا در سطوح ٭٭٭ و ٭٭ ، ٭
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   درصد2 نانوده در فیلم  شبسته بندي مدل نهایی رضایتمندي مصرف نان 4شکل 

  . درصد می باشند1/0 و 1 ، 5به ترتیب نشان دهنده مقدار خطا در سطوح ٭٭٭ و ٭٭ ، ٭

  
   درصد3 نانو شده در فیلم بسته بندي مدل نهایی رضایتمندي مصرف نان 5شکل 

. درصد می باشند1/0 و 1 ، 5به ترتیب نشان دهنده مقدار خطا در سطوح ٭٭٭ و ٭٭ ، ٭
 در آینـده    نـانو معتقدند اهمیت محصوالت غـذایی      متخصصان  
کننده  مصرفتمایل، پژوهشدر این  ].2[  یافتدافزایش خواه

 و مدل سببی که فت مورد آزمایش قرار گرنانو محصوالت براي
 محــصوالت نــانویی را مــشابه مــصرفرضـایت منــدي بــراي  

نتایج نشان داد که . دهد امتحان شد مینشان يمحصوالت تولید
  از نظـر   ي معمـولی  هـا بنـدي بـسته  نـسبت بـه    نـانو  بنديبسته  

 نیـز،   نانوهاي  در بین فیلم  . تر است مناسبرضایتمندي مصرف   
 از نتایج آماري ،هانسبت به سایر فیلم) C1( درصد   1 نانوفیلم  

نتـایج  . )R2=62/0 ( و مدل پیشنهادي بهتـري برخـوردار بـود       
متـري نـسبت   از مقبولیت ک معمولی بسته بندي اي را که    فرضیه

کننـدگان،    شرکت.کردن برخوردار است تایید     نانو بنديبستهبه  
. هـا داشـتند   بنـدي بـسته  هر یـک از       مصرف ی در یکسانتمایل  

 نـان بـا    مصرفکنندگان در   همچنین قابل ذکر است که شرکت     
نتایج نشان داد کـه     . ، دچار شک و تردید بودند     نانو بسته بندي 

هاي آن نتایجی براي ایجاد تمایل ردبیان مزایا همراه با بیان کارب 
بـراي  . کنـد کننده این محصوالت ایجـاد نمـی      بیشتر در مصرف  

 مصرف براي   مزایاو   سود عمومی   پذیرش،  نانوهاي  بسته بندي 

  هـر  در این پژوهش مشاهده شد    . محصوالت غذایی بیشتر بود   
 نیـ ا مصرف به مردم قیتشو در عامل نیمهمتر ا،یمزا انیبچند  

مزایـا بـه تنهـایی مقبولیـت را     بیـان   ولـی    باشـد یم محصوالت
 . ندکتضمین نمی

کنندگان در یـک گـروه      شود که مصرف   مشخصهمچنین باید   
در .  متفاوتنـد یکـدیگر  در درك مزایـا بـا       زیـرا همگن نیـستند    

. مـوثر بـود    نانو هايبسته بندي  درك مزایا در ارزیابی      ،مجموع
 درك مزایـا   در نـانو با این حال مقبولیـت محـصوالت غـذایی          

 ازرضایت میزان  مدل فرضی براي توضیح     . کاهشی ایجاد نکرد  
 کـه  نـشان داد نتـایج  .  محصوالت غذایی پیـشنهاد شـد     مصرف

، رضایت مندي 1 مقایسه یک نمونه از مدل پیشنهادي با شکل
. دهـد  مـی  نـشان  محصوالت غذایی را به خـوبی        مصرفبراي  

ین حالـت   که مدل پیـشنهادي فرضـی، بیـشتر        بوداساس بر آن    
با این وجود ممکن است مدل متغیـري وجـود          . اعتدال را دارد  

 تمایـل . تناسـب خـوبی داشـته باشـد    هـا   دادهاشد که با  داشته ب 
، فـاکتور مهمـی     نـانو   مختلـف   محصوالت ساختاجتمایی در   

 مـصرف  محصوالت جدید و رضایت مندي بـراي         براست که   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             7 / 10

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-8288-fa.html


 ي بندبسته نان حجیم قالبی یعموم پذیرش زانیم سازي مدل                                  و همکاران نجف آّباديمیثم ستاري

 128

ـ     . مـوثر اسـت   محصوالت غـذایی      پـذیرش  هاهمیـت اعتمـاد ب
کنـد کـه اعتمـاد    ، این مسئله را بیان مـی     نانوحصوالت غذایی   م

اگر عملکرد یک موسسه بـر اسـاس         .چگونه به وجود می آید    
هاي جامعه باشد، آن موسسه به عنوان نهادي قابل اعتماد  ارزش

اي با نتایج   بنا بر اعتماد اجتماعی، حادثه    . شوددر نظر گرفته می   
  و صنعت بگذاردبهر اعتماد تواند تاثیر مخربی ب می،منفی شدید

 در اجتماع کاهش  يگیر به اندازه چشم   نانومحصوالت  پذیرش  
ثـار جـانبی در     بـراي جلـوگیري از چنـین آ       بایـد   بنابراین  . یابد

 طراحی   مناسب يهاهاي داوطلبانه و آیین نامه    آوريصنعت، نو 
  .دشو
-زیانبر سودها و مصرف کننده  تمایل که دهدها نشان مییافته

- هـم مطالعات پیـشین هاي یافتهاین نتایج با . گذاردثیر می ها تا 

 عامـل نـشان دهنـده     شـده، مهمتـرین      ذکر مزایاي. خوانی دارد 
تـاثیر  .  محـصوالت غـذایی هـستند      مـصرف  ازرضایت منـدي    

مستقیم احساسات و خطـرات درك شـده از اهمیـت کمتـري             
بـی   که خطرات درك شـده،       این بدان معنا نیست   . برخوردارند

  عـدم  اما سطح پایین خطـرات، دلیـل کـافی بـراي          . انداهمیت  
مـدل پیـشنهادي،    . آینـد به حساب نمی   نانو محصوالت مصرف

رویه روان شناختی در مورد درك بهتر پذیرش یا عدم پذیرش          
 غذایی جدیـد،  ها در مورد صنایع اهگدید.  است نانومحصوالت  

 اسـت بلکـه تحـت تـاثیر        و نـوآوري   نه تنها تحت تاثیر ابتکار    
  ].19[باشد می  نیزحیط سیاسی و اجتماعیم

نگرانـی  باعـث افـزایش     ،  مختلف در سطح جامعـه    هاي  پروسه
توجه جامعه  . شودمی  مواد نانویی  جامعه در خصوص خطرات   

 ،شـود سطح پایین تلقـی مـی  ، نظر کارشناسانخطراتی که از به  
این اینکه آیا   . دارد را از توجه به خطرات سطح باال باز می         آنان
هاي مردم  اجتماعی و دیدگاهها، نظرات بزرگ نماییها وسهپرو

دهد، هنـوز پاسـخ    می غییرت یینانو محصوالت غذایی    بارهرا در 
  . داده نشده است

مردم هاي هاي انجام شده درباره واکنش    تالشلعه، بیان   این مطا 
حقیقـات بیـشتري    ت.  است نانو هايبسته بندي  و   به محصوالت 

عامـل  . ت غـذایی جدیـد نیـاز اسـت        براي درك بهتر محصوال   
دیگري که باید در تحقیقـات آینـده مـورد توجـه قـرار گیـرد،          

  انجـام شـده    هـاي پژوهشنتایج   . است بسته بندي طبیعی بودن   
تـر باشـد، نمونـه       طبیعی بسته بندي  آن است که هر چه       گویاي

 تري در جامعـه برخـوردار اسـت   بیـش تولید شده آن از پذیرش   
]20.[  

 که حتی اگر میزان سـالمتی  بود بیانگر آن اتیقتحقدیگر  نتایج  
برابـر باشـد،    نـانو  و غیر  نـانو هـاي   بسته بندي و بهداشتی بودن    

طبیعی  ].29[را ترجیح میدهند     نانو غیر   بسته بندي بیشتر مردم   
بودن یا فقدان این ویژگی در محصوالت، عاملی است کـه بـر             

  .ذاردگ تاثیر مینانودیدگاه هاي مردم در مورد محصوالت 
  

   سپاسگزاري-4
کـه در   نجـف آبـادي      خانم مهندس فرزانه سـتاري    ایان از   پدر  

 هـا  دادهآماريتجزیه و تحلیل شکل دهی و   آماده سازي طرح،  
  .شودکمک شایانی نمودند، سپاس گزاري می
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Public acceptance modeling of voluminous bread packaging  

with Nano Films  
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Nanotechnology is increasingly being employed in the areas of food packaging. Public perception 
will be crucial to the realization of these technological advances. According to the amount of some of 
measurement variable isn’t available in some of the countries (scat dates), ingratiated different 
scheme. In fact in this schemes, analyzed with delete the test content scat dates. In this research 
investigated how to tendency creation to consume bread packaged in nano films for edit structural 
modeling of amount acceptance and ingredient fundamental in tendency creation for consume these 
products. Participants received some general information about nanotechnology, and specific 
information about three nano films packaging. Results show that in sum, participants were hesitant to 
buy bread with nanotechnology packaging. However, that nanotechnology packaging is perceived as 
being more beneficial than other packaging. Results suggest that social trust in the food industry is an 
important factor directly influencing the affect evoked by these new products. As suggested by the 
affect heuristic, affect had an impact on perceived benefits and perceived risks. Perceived benefit 
seems to be the most important predictor for willingness to buy. 

 
Keywords: Nano packaging; volumetric bread; Affect heuristic; Trust  
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