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Abstract 

Public understanding of science and 

technology is influential in the success and 

development of technology in society. 

Therefore, studying the knowledge and 

attitude of people towards science and 

technology is very important. Meanwhile, 

nanotechnology is considered as a technology 

with tremendous potential to produce a 

diverse range of products in various fields. 

Therefore, public understanding of this 

technology will be effective in its 

development. The main purpose of this study 

is to provide a framework for analyzing and 

evaluating the public understanding of 

nanotechnology in Iran based on various 

dimensions and conduct a survey in this field. 

The present research is descriptive and to 

conduct it, library studies (to identify 

different dimensions and provide a public 

understanding of nanotechnology) and survey 

(to implement the guide based on the 

proposed framework) have been used. The 

survey tools were also interviews and 

questionnaires, which include a set of 

indicators of public understanding of science 

and technology. Finally, the results of the 

present study in each of the dimensions of 

proposed framework were compared with the 

results of different studies and the differences 

                                                 
*
 Corresponding author: Nasri@nrisp.ac.ir 

and similarities regarding the achievements of 

different studies were presented. The results 

show that there is a difference between 

students' perceptions of the risks and benefits 

of nanotechnology and also the degree of 

familiarity of students in different fields with 

nanotechnology; Also, among the 

demographic variables, gender and religious 

orientation were among the variables 

affecting familiarity and trust in 

nanotechnology, respectively. 

 
Keywords: Public understanding of science and 

technology; Public perception of science and 

technology; Deficit model; Engagement model; 
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 پژوهشي-فصلنامه علمي

 سياست علم و فناوري
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 مقاله پژوهشی

 انیدانشجو نیدر ب فناوری نانواز  یفهم عموم یو بررس لیتحل

 *1هره نصريش، 2، آرمان خالدي1رادمحمدامين قانعی

 مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور، تهران -1

 مطالعات فناوری، تهرانپژوهشکده پژوهشگر  -2

 

 دهيچك

بسایار   یشناخت و نگرش مردم به علم و فنااور  لذا مطالعه و است رگذاریدر جامعه تأث یفناور توسعهو  تیدر موفقی مردم نسبت به علم و فناورعمومي  يآگاه

. لذا شود يم يتلق های مختلفحوزهاز محصوالت در  متنوعي فیط دیتول یفوق العاده برا قابلیتبا  یفناور کیبه عنوان  فناوری نانودر این میان،  .دارداهمیت 

هدف اصلي این پژوهش ارائاه اااراوبي بارای تحلیاا و ارزیاابي فهام عماومي از         .فهم عمومي مردم نسبت به این فناوری در توسعه آن تاثیرگذار خواهد بود

پژوهش حاضر از نوع توصیفي بوده و بارای انااام آن از روش   مینه است. بر این اساس، در ایران بر اساس ابعاد مختلف و اجرای پیمایشي در این ز فناوری نانو

ای )برای شناسایي ابعاد مختلف و تدوین ااراوب فهم عمومي نانوفنااوری  و پیماایش )بارای اجارای نساخه راهنماا بار اسااس اااراوب          مطالعات کتابخانه

های فهم عمومي از علام و فنااوری   ی از شاخصاماموعهآن، احبه و پرسشنامه بوده است، که پرسشنامه پیشنهادی  استفاده شده است. ابزارهای پیمایش نیز مص

مختلف  یهارشته انیدانشاو یيآشنا زانیمو همچنین  فناوری نانو یایاز مخاطرات و مزا انیادراک دانشاودهد که میان . نتایج پژوهش نشان ميردیگيبرمرا در 

شناختي، جنسیت و گرایش مذهبي به ترتیب از جملاه متغیرهاای تأثیرگاذار بار آشانایي و      ؛ همچنین در میان متغیرهای جمعیتجود داردتفاوت و فناوری نانوبا 

 اند.بوده فناوری نانواعتماد به 

 .مدل کمبود، مدل مشارکتدرک عمومي از علم و فناوری،  ،فناوری نانو ،ي علم و فناوریفهم عموم: هاكليدواژه

 شود:تنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد ميبرای اس

GhaneiRad, M., Khaledi, A. & Nasri, S. (2021). Analyzing and Examining the Public Understanding of 

Nanotechnology among University Students. Journal of Science & Technology Policy, 14(2), 1-18. {In Persian}.  

DOI: 10.22034/jstp.2021.14.2.1347 

 

 1مقدمه -1

کنوني هر تغییری در  منشأ عنوانبهفناوری ر دپیشرفت 

همواره با پیشرفت جامعه همراه بوده است. تحقق  ،اجتماع

 هرروزیابي به یک زندگي بهتر آرزوی انسان برای دست

شود. سرعت و ابسته ميبه فناوری و آثار آن و شیازپشیب

ی انساني و تمام ابعاد دامنه تغییرات فناوری بر تمام نهادها

اما شدت . [1]گذارد ی عمیق ميرهایتأثها زندگي انسان

ی است که باعث ایااد به حدوقفه علم و فناوری تغییرات بي
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الگوهای قدیمي  کهینحوبهحوزه  شده است؛ این در  انقالبي

مطالعات علم و فناوری دیگر قادر به تبیین صحیح این 

ای تحوالت نیستند. در طي این تغییرات یک رابطه دوسویه

و علم و فناوری  آمده به وجودی و جامعه و فناوربین علم 

های عمومي برای کسب مشروعیت و اعتبار به حمایت

 .[2] اندداکردهیپبیشتری از سوی جامعه نیاز 

در نگاه اول این تصور وجود دارد که علم و فناوری در کنار 

توانند به رشد وتوسعه اقتصادی و اجتماعي و یکدیگر مي

بهبود وضعیت زندگي مردم کمک کنند. اما نگاهي اجمالي به 

دهد که هرگونه پیشرفت در تاریخ علم و فناوری، نشان مي
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ها ، همواره با مناقشهری،عالوه بر مزایایي که داشتهعلم و فناو

مربوط  هایاالش ازجمله هایي نیز همراه بوده است.و ماادله

توان به مشکالت مربوط به انرژی به حوزه علم و فناوری مي

کاری ژنتیکي غذاها، آلودگي هوا و مواردی از ای، دستهسته

 .[1]این قبیا اشاره کرد 

ها و مشکالت عالوه بر اینکه باعث ایااد این االش

های علم و فناوری تردیدهایي در بین مردم نسبت به پیشرفت

 کیدئولوژیو ا ياجتماع ي،اسیس یهاجنبه ي نیز درتبعاتشده، 

ی اعتماديبو  تیشکاک به همراه داشته است.ها حکومت یبرا

 افتیجهت در هاحکومتمردم و  که ردیگيشکا م زماني

 و هاتیاز محدود نیو سنگ دهیچیپ یابا ماموعه فناوری

 شونديمواجه م... و یوراجرا، بهره ی،زیردر برنامه فشارها

مشخص است که پیشرفت در حوزه  کامالًف دیگر از طر .[3]

های جامعه و خواسته نظر گرفتنعلم و فناوری بدون در 

 ریپذامکانی جامعه از سوهای جدید پذیرش علوم و فناوری

. در واقع عدم پذیرش فناوری از سوی مردم، مانعي [4]نیست 

گیری بازار برای آن فناوری و متعاقباً عدم برای شکا

ی در حوزه فناوری مورد نظر خواهد شد. به گذارسرمایه

عنوان نمونه مقاومت مردم اروپا نسبت به محصوالت 

های تخصیص تغییریافته ژنتیکي، منار به کاهش سطح زمین

 .[5]یافته به کشت این محصوالت شد 

آگاهي و دیدگاه مردم نسبت به علم و »با توجه به تاثیرگذاری 

فناوری در  یک جامعه،  در موفقیت و پیشرفت« فناوری

پژوهشگران علم و جامعه موضوع سناش شناخت و نگرش 

 مسئله. اهمیت این [6]کردند مردم به علم و فناوری را مطرح 

المللي مرتبط به های بیندر حدی است که در گزارش

علم و فناوری کشورها، به شاخص فهم عمومي مردم وضعیت 

عنوان یک نسبت به علم و فناوری )یا یک فناوری خاص  به

. عالوه بر این، نیز [5]شود شاخص سطح توسعه توجه مي

مطالعات مختلفي دیگری در زمینة فهم و پذیرش علم و 

توان به مطالعه فناوری صورت گرفته است که از آن جمله مي

و  [7] شناسيزیست  در زمینه فهم عمومي از 2020) 1ورنون

  در زمینه فهم عمومي از 2019و همکاران ) 2ماخرجي

های اخیر اشاره کرد. در این میان در طي سال [8] فناوری نانو

                                                 
1 Vernon 
2 Mukherjee 

های نوظهور و کلیدی به عنوان یکي از فناوری فناوری نانو

قرن حاضر که نقش مهمي در توسعه اقتصادی و آینده 

کند، مورد توجه صنایع و دولتمردان قرار کشورها ایفا مي

. این فناوری پتانسیا زیادی برای خلق محصوالت گرفته است

و به  های مختلف داردکاربردهای متنوع در حوزه با جدید

دار کشور شناخته شده های اولویتعنوان یکي از فناوری

 . [9]است 

های داخلي به بررسي فهم عمومي تاکنون در برخي پژوهش

, 10, 6]اند از علم و فناوری با رویکردی عمومي پرداخته

نشد.  یافتاما پژوهش مشخصي در حوزه نانوفناوری  ،[11

های خارجي نیز تاکنون با رویکردی جامع به در پژوهش

پژوهشپرداخته نشده است.  فناوری نانومطالعه فهم عمومي 

-در حوزه فناوری نانو به بررسي فهم عموميیا  ی خارجيها

... ایع غذایي وا صنایع بهداشتي،  صنهای موضوعي مث

 يو یا بر روی برخي ابعاد خاص  [9و  8] )مانند اندپرداخته

 )مانند اندمتمرکز بوده فناوری نانو ریسک و مخاطرات مثا

 . [30و  28]

 فناوری نانوبا توجه به اهمیت فهم عمومي و نگرش نسبت به 

های محدود و پراکندهاین نکته که پژوهش نظر گرفتنو در 

ته، اناام پژوهشي صورت گرف در کشورای در این زمینه 

جامع در این زمینه ضرورت دارد. از این رو محققان پژوهش 

حاضر به دنبال ارزیابي شناخت و نگرش عمومي نسبت به 

 در کشور هستند. فناوری نانو

در ایران  فناوری نانودر ادامه ابتدا مباحثي در زمینه وضعیت  

اند، ارائه شده و سپس مطالعاتي که در این زمینه اناام شده

سوم نیز ااراوب  در بخشاند. مورد بررسي قرار گرفته

در  تیدرنهاشناسي آن ارائه شده است. پژوهش و روش

های حاصا از بخش آخر نیز به توصیف و تحلیا داده

 شود.گیری پرداخته ميپیمایش و نتیاه

 

 در ایران فناوري نانوتاریخچه  -2

 1380ران در سال در ای فناوری نانوهای اولیه توجه به جرقه

وقت ایران، مطالعات  جمهوراستیرزده شد که با دستور 

بعد از شروع این  دو سالآغاز شد.  فناوری نانوراهبردی 

 فناوری نانوتوسعه  ژهیستاد و 1382مطالعات، در سال 

را در افق ده  فناوری نانوشد، این ستاد سند راهبردی  سیتأس
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به تصویب  1384ر سال   را تهیه کرد که د1384-1393ساله )

های موجود در آن به سه بخش هیئت وزیران رسید. برنامه

  و بلندمدت 1387-89مدت ) ، میان1384-86مدت )کوتاه

ها و نیز سیاست 1385شوند. در سال   تقسیم مي93-1390)

د. همچنین ش بیتصو فناوری نانوراهبردهای ارتقاء و توسعه 

در ایران تدوین شده  نانوفناوری دوم توسعه  سالهدهسند 

 .[12-13]است  1394-1404است که بازه زماني اجرای آن 

سند گسترش کاربرد "آخرین گزارش عملکرد  بر اساس

حوزه این ایران در  ، وضع"1398ایران در سال  فناوری نانو

 ارائه شده است.  1های منتخب در جدول براساس شاخص

 [12,15]در ایران   فناوري نانوهاي وضعيت ( آمار شاخص1جدول 

 تعداد عنوان شاخص دسته شاخص

سرمایه 

 انسانی

تعداد محققان ایراني تراز اول جهان در 

 1398حوزه نانو در سال 
41 

 مقاالت

 12357 2020در سال  ISIتعداد مقاالت 

در  فناوری نانو هر مقالهمیانگین ارجاع به 

 2020سال 
3,97 

در سال  Q1در ماالت  ISIتعداد مقاالت 

2020 
4054 

 فناوري
ر آمریکا و د شدهثبتتعداد اختراعات 

 2019اروپا تا سال 
263 

 صنعت
 244 1398های نانو تا سال تعداد بنگاه

 647 1398تعداد محصوالت نانو تا سال 

 بازار

تولید ایران  در  فناوری نانوحام بازار 

 )میلیارد ریال  1397سال 
25462 

در  فناوری نانوسهم صادرات از بازار 

 )درصد  97سال 
10,5 

 

 نظريچارچوب  -3

جدیدی در زمینه  نسبتاًحوزه  1فهم عمومي از علم و فناوری

 افتهیتوسعه 1980جوهای علمي است که  از دهه وپرس

های مربوط به فهم عمومي از علم و طورکلي مدلاست. به

 :[1]به دو گروه تقسیم کرد  توانيمفناوری را 

های شان بهبود فهم عمومي از حوزههایي که هدفمدل .1

 خاصي از علم و فناوری است،

شان بررسي تعاما بین جامعه و علم هایي که هدفمدل .2

 است.

                                                 
1 Public Understanding of Science and Technology  

م و بر این اساس دو مدل کلي برای بررسي فهم عمومي از عل

و مدل  2از: مدل کمبود اندعبارت اند کهشدهشناختهفناوری 

 اند.تشریح شده اختصاربهکه در ادامه  3درگیری یا مشارکت

 مدل كمبود 3-1

« فکری از امور علمي تیحماعدم»از اواسط نیمه قرن نوزدهم 

در بحث فهم « برای پژوهش و امکانات بودجه نیتأم»و 

از لذا را به همراه داشت.  عمومي، نگراني جامعه علمي

 شد که یيهايها منار به بررساین نگراني 1970های دههمیانه

گیری آگاهي و تالش برای اندازه «4آمریکا انامن ملي علم»

نتایج وری را آغاز کرد. انسبت به علم و فن عمومي نگرش

درصد از مردم آمریکا  توانایي  10ها نشان داد که فقط بررسي

فکر مي هاآنو بیش از نیمي از  دارند رال تعریف مولکو

روی زمین  زمانکها و دایناسورها در یکردند که انسان

کردند. توجه به نتیاه مطالعه مذکور و مطالعات زندگي مي

ها و حاراه به دنبالمشابه باعث شد دولتمردان آمریکایي 

شکاف  پر کردندر زمینه ارائه اطالعات برای  هایيبرنامه

استفاده از  آن از پسي موجود در جامعه آمریکا باشند. دانش

ی فهم عمومي از علم در آمریکا و دیگر کشورهای هاشیمایپ

اینکه کمبودهای دانشي  به خاطرجهان متداول شد. این مدل 

عنوان مدل کمبود دهد که باید تکمیا شوند، بهرا نشان مي

. مدل کمبود برای فهم عمومي از علم [1]شده است شناخته

)با هدف افزایش فهم عمومي از کاربردهای احتمالي، کارایي 

های بالقوه علم و فناوری  به یک مدل تحلیلي مهم و مزیت

 .[10]وزه تبدیا شده است در این ح

 مدل مشاركت 3-2

مدل مشارکت در طي برخي انتقاداتي که به مدل کمبود وارد 

ای از اقدامات در رد. این مدل متمرکز بر ماموعهشد، ظهور ک

علم و  گذاریجهت افزایش مشارکت عمومي در سیاست

های عمومي، ها شاما کنفرانسفناوری بود. این مشارکت

ی مشورتي و دیگر هایریگیرأ، های شورایي فناوریارزیابي

های مشارکت عمومي اغلب با تعهد به بود. فعالیت هاکیتکن

خارج  به دنبالکردند و یزه کردن علم حرکت ميدموکرات

مداران و قرار دادن کردن علم از کنترل دانشمندان و سیاست

                                                 
2 Deficit Model 
3 Engagement Model 
4 National Academy of Sciences 



 انيدانشجو نیدر ب یاز نانو فناور یفهم عموم یو بررس لیتحل

4 

 1آن در اختیار عامه مردم بودند. مدل مشارکت به مدل گفتگو

یا درگیری نیز شهرت یافته است و تمایا به برجسته کردن 

ر اهمیت ورود عامه مردم در مباحث علم و فناوری دارد. د

های درگیر در این مدل، مشارکت، گفتگو و تعاما همه طرف

...  در دستور کار گذاران، عامه مردم ودان، سرمایهعلم )دانشمن

شود گیرد و به ویژه بر توانمندسازی مردم تاکید ميقرار مي

ی اخیر اتحادیه اروپا از مدل مشارکت هاشیمایدر پ. [10]

های شناخت، عالقه و متغیراست و عالوه بر  شده استفاده

رهای درگیری و رش در مورد علم و فناوری به متغینگ

، تصور علمدر  زنان ونقش جوانان  جمله ازمشارکت در علم 

گیری در از عامالن درگیر در علم و فناوری، فرآیند تصمیم

اخالقیات بر علم و  ریتأثارزیابي  تاًینهاعلم و فناوری و 

هنوز  حالنیباا .[14]فناوری در آینده نیز توجه شده است 

تمرکز بر فرایند علم و نه به محتوای  به خاطرمدل مشارکت 

 به خاطرآن،  ارتباط با تعداد کمي از مردم، و بعضي از اوقات 

 .ردیگيمقرار  موردانتقادهای مخالف علمش، دیدگاه

زیر از مدل کمبود  ایبه دالدر پژوهش حاضر  اموعدرم

 است: شده استفاده

های قبلي در حوزه نانو از مدل کمبود در اکثر پژوهش -1

 شده است.استفاده 

هایي وجود برای به کارگیری مدل مشارکت محدودیت -2

دارد و این مدل طیف محدودی از جامعه را برای 

 مشارکت و درگیری در نظر گرفته است. 

نهایت با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر تمرکز در  -3

است که فهم،  فناوری نانوهایي از بر شناسایي جنبه

ها پایین است، بنابراین مدل آشنائي و درک نسبت به آن

کمبود )از آناا که به دنبال شناسایي کمبودهاست  بهتر 

 کند.  تواند کمک ميبه شناسایي آنها مي

 

 فناوري نانوم عمومی از ابعاد مورد بررسی فه -4

های دولتي که مسئول که اشاره شد امروزه سازمان طورهمان

را  فناوری نانوتوسعه اجتماعي و اقتصادی هر کشور هستند، 

دار برای توسعه های کلیدی و اولویتعنوان یکي از حوزهبه

منابع زیادی را برای پژوهش خاطر نیبه هماند و معرفي کرده

. [16]اند ی این فناوری اختصاص دادهاربردو کهای بنیادی 

                                                 
1 Dialogue 

تاربه مقاومت مردم اروپا و آمریکا در مقابا  اما

نوعي هشداری برای ژنتیک ، به ی)غذا فناوریزیست

باید با  فناوری نانودانشمندان و دولتمردان بود که برای توسعه 

های الزم، جامعه را با این فناوری درگیر نمایند ارائه آموزش

مهمي  عنوان عامابه فناوری نانوي از عموم . بنابراین فهم[17]

پیشرفته جهان مانند در پیشرفت آن مطرح شد و کشورهای 

اقدامات مهمي را در این آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایي 

 .[18]اناام دادند  زمینه

برخالف موضوعاتي  فناوری نانوي از فهم عموماما نگرش و 

فناوری در مراحا اولیه ارخه خودش قرار دارد مانند زیست

و بنابراین فهم عمومي از این فناوری به مرور زمان داار 

، فهم عمومي و گریدعبارتهبتغییر و تحول خواهد شد. 

وسیله دامنه وسیعي از به فناوری نانونگرش نسبت به 

 ؛[19]گیرند قرار مي ریتأثهای شناختي و عاطفي تحت متغیر

فرصتي را برای دانشمندان علوم اجتماعي  فناوری نانوبنابراین 

گیری فهم عمومي این فناوری را است که شکا فراهم کرده

بررسي کنند. مطالعات گذشته در  اشدر مراحا اولیه ارخه

بر فهم  مؤثراین حوزه بیشتر متمرکز به گروه خاصي از عواما 

بر متغییرهای شناختي  2تمرکز مطالعه میلر مثالًعمومي بودند 

رهای بر متغی [9] 4و سیاریست [21] 3و مطالعه پریست [20]

توان گفت که عواملي مختلفي مي رونیازاعاطفي قرار داشت. 

. رگذارندیتأث فناوری نانوی نگرش و فهم افراد از گیربر شکا

فناوری در ادامه هر یک از این ابعاد مربوط به فهم عمومي از 

 اند.تشریح شده نانو

 هاي جمعيت شناختیمتغير 4-1

های گذشته در زمینه سناش فهم عمومي از در کلیه پژوهش

ای شناختي توجه ویژههای جمعیتمتغیرعلم و فناوری، به 

های ها برای تحلیا بیشتر یافتهمتغیراز این  معموالًاست.  شده

ها بیشتر در زمینه درک متغیرشود و این تحقیق استفاده مي

. [16]هستند  رگذاریتأث فناوری نانودهندگان از ریسک پاسخ

 از این متغیرها  اشاره شده است:در ادامه به برخي 

در  بین  فناوری نانونشان داد که آگاهي و آشنایي با  5پیتر

کرده بیشتر افراد بيمردان بیشتر از زنان و در  افراد تحصیا

                                                 
2 Miller 
3 Priest 
4 Siegrist 
5 Peter 
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 2یتو اسم [32] 1های گاسکا. نتایج پژوهش[22]سواد است 

فناوری مثبتي نسبت به تر نگرش داد که افراد مسن نشان [24]

وه براین نتایج برخي از مطالعات نشان داد که دارند. عال نانو

فناوری افراد دارای تحصیالت باالتر، نگرش مثبتي نسبت به 

 . [24, 23, 19]دارند  نانو

عاما  ،ر مذهبینشان دادند که متغ و همکاران 3اسچوفیا

است  ی نانوفناورنگرش نسبت به  شکا دادنی در رگذاریتأث

نیز نشان دادند که مسلمانان و مسیحي و همکاران 4امین .[81]

ها آشنایي و عالقه کمي به محصوالت تغییریافته ژنتیکي دارند 

افراد دیگر مذاهب در حد متوسط و بیشتر با این   کهيدرحال

 . [25]محصوالت آشنایي دارند 

عنوان عاملي مهمي ي از مطالعات سطح درآمد افراد بهدر برخ

، شده استشناخته فناوری نانودر میزان فهم عمومي افراد از 

نتایج این مطالعات بیانگر این نکته بودند که افراد با سطح 

دارند و  فناوری نانوتری نسبت به درآمد باالتر دید مثبت

 .[24, 19] برعکس

، گرایش سیاسي عاملي مهم و و همکارانش 5موروندر ازنظر

 مثالعنوانبهاست،  فناوری نانوی در فهم و درک رگذاریتأث

تری نسبت کار نگرش مثبتآنها نشان دادند که افراد محافظه

 .[26]دارند  فناوری نانوبه 

نتایج مطالعات  بر اساس درماموعتوان گفت که بنابراین مي

های سن، جنس، سطح تحصیالت، مذهب، سطح متغیرگذشته 

های جمعیت شناختي متغیرعنوان درآمد و گرایش سیاسي به

 .اندشدهشناخته فناوری نانوبر فهم عمومي از  مؤثر

 دانش و آشنایی 4-2

دهندگان با سخدر برخي مطالعات گذشته میزان آشنایي پا

دانش واقعي در مورد این فناوری،  دارا بودنو  فناوری نانو

. [27]بوده است  فناوری نانوعاما مهمي در فهم عمومي از 

 دارا بودن"ی رگذاریتأثالبته برخي مطالعات هم در مورد 

ن بر نگرش  افراد نسبت به ای "دانش واقعي نسبت به نانو

 توجه جالب. نکته [16]اند فناوری نتیاه قطعي ارائه نداده

دانش در  دارا بودندهد که اینکه برخي شواهد نیز نشان مي

با نگرش افراد نسبت به این فناوری ارتباط  فناوری نانومورد 

                                                 
1 Gaskell 
2 Smith 
3 Scheufele 
4 Amin 
5 Vandermoer 

دهنده . از طرف دیگر نتایج برخي از مطالعات نشان[18]ندارد 

و   فناوری نانودانش نسبت به  دارا بودنارتباط مثبت بین 

 .[19]اند نگرش مثبت نسبت به آن بوده

یکي از نکات مهمي که در اکثر مطالعات گذشته به اشم مي

در زمینه میزان آشنایي پاسخ هاآنخورد این است که اکثر 

دهندگان اکتفا ميخود پاسخ ادعایبه  فناوری نانودهندگان با 

 هایگفته ودنمتمرکز بر آزم هاآنکنند و فقط تعداد کمي از 

عبارت درست/غلط  از طریق  مثالعنوانبهدهندگان )پاسخ

 ،متعادل طوربهآزمایي های راستي. اناام آزمایش[82] 6اندبوده

نشان مي فناوری نانورا با بحث  دهندگانپاسخمیزان آشنایي 

 دهند.

در پژوهش حاضر برای سناش میزان آشنایي و دانش پاسخ

دهندگان هم از رویکرد خودارزیابي و هم از رویکرد ارزیابي 

عي )عبارات درست و نادرست  استفاده با استفاده از دانش واق

 شده است.

 هاي عاطفیواكنش 4-3

ی ریگشکااحساسات و عواطف عواما بسیار مهمي در 

نگرش افراد هستند و در این راستا دانشمندان علوم اجتماعي 

در  مسئله. اهمیت این [28]اند کرده دیتأک هاآناهمیت  به

د، جوامعي که دانش محدودی در زمینه فناوری خاصي دارن

با  روبرو شدنشود و باید واکنش افراد در زمان دواندان مي

فناوری و کاربرد آن بررسي شود. فرشچي و همکاران نشان 

مفیدی بر نگرش و  ریتأثدادند که احساسات مثبت قوی 

 .[29] دارند فناوری نانوپذیرش 

عنوان یک نشان داد که ترس و وحشت )به 7ساوادوری

ری درک عمومي مردم گیواکنش عاطفي  عاما مهمي در شکا

فناوری است نسبت به مخاطرات مربوط به کاربرد زیست

که نگراني و ترس ارتباط منفي با  نشان داد نیز 8میلر. [30]

ند ها داردرک مزایا و ارتباط مثبتي با درک مخاطرات فناوری

نشان دادند که احساس  و همکاران 9ن کوب. عالوه بر ای[20]

 در مقابانگراني ارتباط مثبتي با درک عمومي از مخاطرات 

                                                 
در اين رويكرد برخی عبارت مرتبط با نانوفناوری بیان شده استت هته ممكتن استت      6

اين عبارت درست يا غلط باشند و سپس  از افراد نمونه مورد بررسی درخواستت متی  

مشخص هنند. از ايتن رريتم میت ان     شود هه درست يا غلط بودن عبارت مورد نظر را

 شود.واقعی آشنايی افراد نمونه با نانوفناوری مشخص می
7  Savadori 
8  Miller 
9 Cobb 
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 ریتأثدر پژوهش حاضر  رونیازا دارد. فناوری نانومزایای 

بررسي شده  هاآني ی عاطفي افراد بر فهم عمومهاواکنش

 .[28]است 

 اعتماد 4-4

نیز نشان  فناوری نانومطالعات اخیر در حوزه فهم عمومي از 

گیری نگرش و فهم دادند که اعتماد نقش مهمي در شکا

. علت این [9]کند عمومي درباره این فناوری بازی مي

یکي از  ،خاطر است که اعتماد نیبه اموضوع هم شاید 

 فناوری نانوهای استاندارد در ادبیات مخاطرات است و غیرمت

. اعتماد یکي از [31]نیز همواره با مخاطراتي همراه است 

است.  فناوری نانوکننده فهم عمومي از مهمترین عواما تعیین

تواند اعتماد به  مي و های گوناگوني دارداما اعتماد جنبه

 در مقاباها مناسب برای حفاظت انسان و مقرراتقوانین 

ها، وکارکسبباشد، اعتماد به نهادها ) فناوری نانوخطرات 

ی اجتماعي و دانشمندان  درگیر هاگروهي، ی دولتهاسازمان

فناوری و یا اعتماد به منابع اطالعاتي  فناوری نانودر حوزه 

 .[21]باشد  نانو

های دولتي وندرمور نیز نشان داد که اعتماد بیشتر به سازمان

کند ایااد مي فناوری نانوبیني بیشتری نسبت به امکان خوش

و همکاران نشان دادند که اعتماد باال باعث  1. مون[62]

 .[32] ی استکشاورزفناوری نگرش مثبت به زیست

اعتماد از ابعاد منابع  متغیردر پژوهش حاضر به بررسي 

اطالعاتي، نهادهای متولي و اعتماد به قوانین و مقررات 

 پرداخته شده است. 

 طرات و مزایامخا 4-5

با اقتصاد و جامعه درگیر است  قاًیعم فناوری نانو ازآنااکه

بنابراین درک و فهم جامعه از مخاطرات و مزایای این فناوری 

دهي نگرش و فهم عمومي افراد جامعه عاما مهمي در شکا

ت اهمیت این بعد مطالعا خاطربه .[33]از این فناوری است 

اند پرداخته فناوری نانوزیادی به بررسي مخاطرات و مزایای 

[17 ,18 ,24 ,25 ,28] . 

ی عمومي منفي هاواکنشدرک ریسک باالی فناوری منار به 

ممکن است اثرات زیادی بر صنعت و  نوبه خودبهشود و مي

ته نشان دادند که منافع و های گذشدولت داشته باشد. پژوهش

با سطح حمایت عمومي  فناوری نانومخاطرات دریافتي از 

                                                 
1 Moon 

اند. مرتبط فناوری نانوگذاری دولتي در حوزه برای سرمایه

دانش مردم  باوجودآنکههای گذشته نشان دادند اکثر پژوهش

پایین است اما بیشتر مردم اعتقاد دارند  فناوری نانونسبت به 

نگرش  اهیدرنتشتر از مخاطراتش است و که مزایای آن بی

 .[28, 24]مثبتي نسبت به آن دارند 

های فوق در پژوهش حاضر به بنابراین با توجه به بحث

فناوری بررسي نگرش افراد جامعه نسبت به مزایا و مخاطرات 

 پرداخته شده است. نانو

 مقررات وقوانين  4-6

کارگرفته شود ي بهدرستبه کهيدرصورتهر فناوری  اصوالً

خواهد داشت، اما  به همراهمزایای فراواني برای جامعه انساني 

از طرف دیگر استفاده نامناسب از آن نیز با مشکالتي و 

مداران و مخاطرات فراواني همراه خواهد بود. هدف سیاست

فعاالن حوزه فناوری این است که شرایطي را فراهم نمایند که 

ها را تا حد ممکن کاهش داده مخاطرات و مشکالت فناوری

عنوان یک ز بهنی فناوری نانوو مزایای آن را نیز افزایش دهند، 

ي نیست. اما یکي از راهمستثنفناوری نوظهور از این قاعده 

های کاهش استفاده نادرست از فناوری و مخاطرات مربوط به 

آن، تدوین قوانین و مقررات مناسب در زمینه کاربرد آن است. 

هایشان در زمینه خاطر برخي از محققان در پژوهش نیبه هم

به مقوله اهمیت تدوین قوانین و  فناوری نانوفهم عمومي از 

های مقررات برای کنترل مخاطرات ناشي از آن در حوزه

، ستیزطیمحخاص )سالمت انساني، سالمت حیوانات، 

مسائا خصوصي و حریم شخصي، توزیع منافع، استفاده در 

سالح، از دست دادن شغا، افزایش هزینه سالمت، غذا، 

نوعي بیانگر این بعد به .[34, 17]اند انرژی، کاال و...  پرداخته

 فناوری نانومیزان نگراني جامعه نسبت به استفاده نادرست از 

در پژوهش حاضر به بررسي تدوین  رونیازا اشاره دارد.

 پرداخته شده است. فناوری نانوقوانین مناسب در زمینه 

 ايپوشش رسانه 4-7

آن  نقشو  فناوری نانوای مطالعات متعددی به پوشش رسانه

گیری نگرش و فهم عمومي از این فناوری پرداختهشکا در

های علمي استفاده از رسانه ازآنااکه. [35, 23, 18, 16]اند 

نمایانگر عالقه افراد به علم است، بنابراین نقش مهمي در فهم 

 عمومي از علم و فناوری خواهند داشت.
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گیری نگرش نسبت نقش رسانه در شکا پژوهش در زمینه 

به فناوری در آمریکا نشان داده است که افرادی که از رسانه

کنند تمایا به های علمي تخصصي و عمومي استفاده مي

 بیسلي. عالوه بر این [18]دارند  فناوری نانوحمایت  بیشتر از 

های تخصصي و همکاران نشان دادند که افرادی که از رسانه

تي نسبت به فناوری دارند. کنند، نگرش مثبعلوم استفاده مي

ها در فهم عامه مردم رسانه ریتأثبنابراین در پژوهش حاضر نیز 

 .[35]بررسي شده است  فناوری نانواز 

 نگرش 4-8

یکي از ابعاد مهم فهم عمومي علم و فناوری، نگرش افراد 

علم و فناوری است. در مورد فهم عمومي  عامه نسبت به آن

باالیي دارد. منظور از ، بحث نگرش نیز اهمیت فناوری نانواز 

های مثبت یا منفي نسبت به یک پدیده واژه نگرش، تلقي

ای پیچیده ابعاد شناختي، عاطفي و گونهاست که معموالً به

 .[6] ردیگيبرمرفتاری در مورد موضوع را در 

مردم ژاپن را  ، در پژوهشي نگرشو همکاران کیشیموتو

سناید. نتایج  2005-9 هایطي سال فناوری نانونسبت به 

ها مردم نگرش پژوهش وی نشان داد که در طي این سال

ی داشتند. البته مقایسه نگرش مردم خوبي نسبت به این فناور

نگرش  درماموعهای مورد بررسي نشان داد که طي سال

مردم طي زمان بهبود یافته اما نسبت افرادی که  نگرش خیلي 

. بررسي[36] استافتهی کاهشخوبي نسبت به نانو داشتند، 

های نیز نشان داد که نگرش مردم آمریکا در طي سال های پیتر

است. افتهی شیافزا فناوری نانو، نسبت به 2008-2006

ست که در این پژوهش نیز نگرش قصد بر آن ا رونیازا

 .[22]بررسي شود  فناوری نانوجامعه مورد بررسي، نسبت به 

مطالعات مختلف در این حوزه حاکي از   در ماموع بررسي

آن است که ابعاد مختلف فهم عمومي از فناوری مطابق با 

 است. 2جدول 

 

 1( ابعاد مورد بررسی در مطالعات مختلف2جدول 

 سال مطالعه.
/  مزایا

 مخاطرات

دانش و 

 آشنایي
 اعتماد

پوشش 

 یارسانه

ی هاواکنش

 اطفيع

قوانین و 

 مقررات
 نگرش

 ٭ ٭ 2008 ٭[25] امین و همکاران
  

 ٭
 

 ٭

 2012 ٭[34] ولف و همکاران
 

 ٭
  

 ٭ ٭ ٭
 ٭ ٭ 2007 [37] بوری و همکاران

  
 ٭

 
 

 ٭ 2005 [23] سکا و همکاراناگ
 

 ٭ ٭
  

 

 ٭ 2007 [9] سایاریت و همکاران
 

 ٭
 

 ٭
 

 

 ٭ ٭ ٭ 2005 [19] لي و همکاران
 

 ٭
 

 ٭

 ٭ 2011 [38] رتزباچ
     

 

 ٭ ٭ 2008 [22]پیتر 
    

 ٭

 ٭ ٭ ٭ 2020 [28] کوب و همکاران
 

 ٭
 

 

 ٭ ٭ 2008 [35] بیسلي و همکاران
 

 ٭
 

  ٭

 ٭    ٭  ٭ 2020  [39] و همکاران 2کامارولزامان
 ٭     ٭ ٭ 2020 [04] و همکاران 3ژوبرت

.(اندگرفتهانجامفناوری ها در زمینه زيستاين پژوهش ٭)

                                                 
ولی جدول وارد نشده  نيا در یشناختتیجمع متغیرهای بُعد ني، بنابرااندرفتهاز علم به هار  یفهم عموم یاست هه برا یمطالعات از  نظر ابعاد سهيمقا 2از آنجا هه هدف جدول  1

 .در مقاله بررسی شده است
2 Kamarulzaman 
3 Joubert 
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 مدل تحليلی و روش پژوهش -5

هش حاضر از نوع توصیفي بوده و برای اناام آن از روش پژو

ها و ایااد متغیره است. برای شناسایي شدپیمایش استفاده 

ی داخلي و خارجي و اکتابخانهمطالعات  ،ااراوب تحلیلي

است. ابزارهای پیمایش مصاحبه  به کار رفتهمستندات مربوطه 

ای هی از شاخصاماموعهو پرسشنامه است، که پرسشنامه 

. همچنین جامعه ردیگيبرمفهم عمومي از علم و فناوری را در 

آماری این تحقیق، دانشاویان دانشگاه تربیت مدرس است و 

ی براساس روش  در دسترس صورت گرفته است، ریگنمونه

نمونه انتخاب شدند. انتخاب  عنوانبهنفر  313 تیدرنهاکه 

فاوت در بین های میداني در طي سه روز متها و بررسينمونه

دانشاویان دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفت. به منظور 

حفظ تناسب در بین اعضای نمونه سعي گردید که در طول 

های مختلف دانشگاه تربیت هر سه روز متفاوت، به دانشکده

مدرس و همچنین بخش کتابخانه مرکزی دانشگاه مراجعه 

ر د که دش هشود. سپس از دانشاویان در دسترس خواست

صورت تمایا پرسشنامه را تکمیا نمایند. برای بررسي روایي 

پرسشنامه نیز با دو نفر از خبرگان این حوزه که دارای تاربه 

 فناوری نانوفعالیت در زمینه سناش فهم عمومي و  حوزه 

با توجه به نظر  تیدرنهابودند، مصاحبه صورت گرفت که 

. برای بررسي قرار گرفت دییتأخبرگان روایي پرسشنامه مورد 

که نتایج  شدهاستفادهپایایي پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ 

 این آزمون در 

برای  اوناست که  ذکرانیشااست.  شدهدادهنشان  3جدول 

ي از دو عاطف یهاو واکنش یادو بعد پوشش رسانهسنایدن 

ضریب آلفای بنابراین لزومي به محاسبه  ،شداستفادهگویه 

 کرونباخ نبود.

 پایایی پرسشنامه تحقيق( 3جدول 

 وضعیت آلفای کرونباخ بعد

 قبولقابا 0,841 اعتماد

 قبولقابا 0,795 مخاطرات و مزایا

 قبولقابا 0,813 قوانین و مقررات

 قبولقابا 0,826 نگرش

 قبولقابا 0,825 دانش و آشنایي

قبلي به مطالعاتي که در زمینه فهم عمومي از  هایدر بخش

صورت گرفته است اشاره شد. براین اساس در  فناوری نانو

پژوهش حاضر فهم عمومي شاما بررسي درک و فهم افراد 

در ابعاد میزان دانش و آشنایي، نگرش، اعتماد، مخاطرات و 

ی و قوانین و اپوشش رسانههای عاطفي، مزایا، واکنش

 رونیازادر نظر گرفته شد.  فناوری نانووزه مقررات در ح

بعد اصلي  7در این پژوهش از  استفاده موردااراوب نهایي 

   1. )شکااست شدهایتشک

 
 ( چارچوب تحليلی فهم عمومی از نانوفناوري1شكل 

بررسي سطح اطالعات افراد در  به دنبالدر بعد آشنایي محقق 

کلي که  از یک گزاره است و برای این کار فناوری نانوزمینه 

را  هاآندهندگان میزان آشنایي صورت مستقیم از پاسخبه

که  شده استفادهغلط -گزاره صحیح 13کرده و همچنین  سؤال

ها درست و برخي نادرست هستند. در این بعد با برخي از آن

 شود.سنایده مي هاآنهای افراد میزان آشنایي توجه به پاسخ

ي نیز از دو سناه برای بررسي میزان های عاطفبعد واکنش

افراد نسبت به « احساس امیدواری»و « احساس نگراني»

است. برای سناش میزان اعتماد  شدهاستفاده فناوری نانو

تالش از سه سناه اعتماد به  فناوری نانوپاسخگویان به 

و « فناوری نانو گذاراناستیس»، «فناوری نانوندان مدانش»

شهروندان در مقابا  تیحما یبرا« نانوفناوری  یهاشرکت»

است. بعد نگرش نیز شاما  شدهاستفاده فناوری نانومخاطرات 

سناه بیانگر نگرش مثبت  15سناه است که از این میان  19

سناه نیز بیانگر نگرش منفي هستند. برای سناش بعد  4و 

کلي در زمینه اینکه پاسخ سؤالای نیز ابتدا یک پوشش رسانه

فهم عمومی 
از فناوري 

نانو 

نگرش

دانش و 
آشنایی

اعتماد

مزایا و 
مخاطرات

قوانين و 
مقررات

واكنشهاي 
عاطفی

پوشش 
ايرسانه
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را از اه منبع  فناوری نانواطالعات خود در زمینه  دهندگان

کنند پرسیده شده است و در ادامه نیز دو اطالعاتي کسب مي

در مورد اینکه میزان استفاده از منابع علمي عمومي و  سؤال

را نیز مشخص نمایند. در بعد  فناوری نانوتخصصي در حوزه 

 نانو فناوریپیامد کلي استفاده از  14مخاطرات و مزایا 

دهندگان درخواست شد که در مورد شناسایي شدند و از پاسخ

پیامد خاصي را به همراه دارد،  فناوری نانواینکه آیا استفاده از 

در بعد  تیدرنهامیزان موافقت و مخالفت خود را بیان نمایند. 

 فناوری نانوحوزه مهم و مرتبط به  7قوانین و مقررات نیز 

درخواست شده است نظر  دهندگانخپاسو از  اندشدهیيشناسا

خود را در مورد میزان اهمیت تدوین قوانین و مقررات برای 

گانه 7های در حوزه فناوری نانوکنترل مخاطرات ناشي از 

 را بیان کنند. موردنظر

ها، از ها عالوه بر محاسبه میانگین دادهبه منظور تحلیا داده

ستفاده شده است. و تحلیا واریانس نیز ا Tهای آماری آزمون

به منظور بررسي فرضیات مربوط به میزان آشنایي  Tاز آزمون 

استفاده  فناوری نانودهندگان با مفاهیم مختلف حوزه پاسخ

شد و از آزمون تحلیا واریانس نیز به منظور مقایسه دیدگاه 

بررسي میزان دهندگان )به عنوان مثال های مختلف پاسخگروه

  فناوری نانوی تحصیلي مختلف با هارشتهآشنایي دانشاویان 

ها استفاده شده است. شایان ذکر است که محاسبات و آزمون

 اناام شدند.  SPSSبا نرم افزار 

 

 هاي پژوهشیافته -6
های حاصا از پرسشنامه در این بخش سعي شده است داده

شوند. در ابتدا با توجه به هدف تحقیق شرایط  ایوتحلهیتاز

نمونه در هریک از ابعاد بررسي و  های افرادپاسخ

و   Tهای است و در ادامه نیز با استفاده از آزمون شدهفیتوص

ANOVAدر بین  فناوری نانوعمومي  ، تفاوت ابعاد مدل فهم

ي  شناخت تیجمعهای متغیر بر اساسهای مختلف )گروه

 .اندشدهيبررس

 شناختیمتغيرهاي جمعيت 6-1

های جمعیت شناختي مورد متغیر، در نمونه آماری موردمطالعه

بررسي شاما: جنسیت، سن، رشته، گرایش سیاسي و اعتقاد به 

آمده است.  4 ها در جدولفرایض دیني هستند که نتایج آن

دهندگان در محدوده شود بیشتر پاسخهمانطور که مشاهده مي

درصد  و باالترین  67اند )سال بوده 30سني کمتر از 

های مهندسي بوط به دانشاویان رشتهمشارکت در پیمایش مر

 درصد  بوده است. 37)

 فناوري نانودانش در مورد  6-2

درصد  69 درماموع 5جدول در  شدهارائهآمار  بر اساس

اند. ی میزان دانایي پاسخ درست دادههاسؤالدهندگان به پاسخ

گرفتن افرادی است  در نظربدون است که این عدد  ذکرانیشا

 شدهارائهآمار  بر اساساند. اما پاسخ نداده هاسؤالکه به برخي 

سناه مربوط به این بعد، باالترین میزان  13برای هریک از 

است که به  13و  1های شماره پاسخ درست مربوط به سناه

بوده و باالترین میزان پاسخ نادرست  %74,1و  %62ترتیب 

است که میزان پاسخ  4و  2های شماره سناه مربوط به

 است.  %24,3و  %42,5نادرست به ترتیب برابر با 

که در بخش مدل تحلیلي اشاره شد در بعد  طورهماناما 

است که به سؤالگویه فوق، شاما یک  13دانش عالوه بر 

میزان آشنایي  کهشده  هدهندگان خواستصورت کلي از پاسخ

  تا اصالً 6یف از خیلي زیاد )عددیک ط بر اساسخود را 

نتایج حاصا از  بر اساس   مشخص کنند. 1آشنا نیستم )عدد

است که  3,36برابر با  سؤالها میانگین نمره  این تحلیا داده

 است. فناوری نانوبا  دهندگانپاسخدهنده آشنایي متوسط نشان

اند که دهندگان اذعان کردهدرصد پاسخ 35همچنین حدود 

در سطح متوسط است.  فناوری نانوها با آشنایي آنمیزان 

مربوط به میزان آشنایي  سؤالنتایج حاصا از درصد فراواني 

 آمده است. 2شکا در  فناوری نانودهندگان با پاسخ

 
 فناوري نانودهندگان با فراوانی ميزان آشنایی پاسخدرصد  (2شكل 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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 دهندگانپاسخ یشناختتيجمع يهامتغير (4جدول 

 جنسیت
 

 بدون پاسخ مرد زن

 2 181 130 تعداد

 0,6 57,8 41,5 درصد

 سن
 

25-30 سال 25 از کمتر 30-35 سال   بدون پاسخ سال 35باالتر از  سال 

 48 7 48 110 100 تعداد

 15,3 2,2 15,3 35,1 31,9 درصد

 رشته
 

 ن پاسخبدو هنر مهندسي علوم پایه علوم انساني پزشکي

 75 15 116 11 65 31 تعداد

8/9 درصد  20,77 3,51 37,06 4,97 23,96 

يگرایش سیاس  

طلباصالح  دانمينم سایر اصولگرا   بدون پاسخ 

 54 47 47 40 135 تعداد

 17,3 15 15 9,6 43,1 درصد

ضیفرااعتقاد به   

 دیني

 بدون پاسخ خیلي کم کم متوسط زیاد خیلي زیاد 

 19 31 23 108 99 33 تعداد

 6,1 9,9 7,3 34,5 31,6 10,5 درصد

 فناوري نانو/ غلط در مورد حيصح يهادهندگان در مورد سؤالنظرات پاسخ یدرصد فراوان( 5جدول 

 فناوری نانودانش در مورد 

 دانمنمي غلط صحیح هاگویه

 15 62 20,1 ها را مشاهده کرد.توان آنلح ميشاما موادی است که با اشم غیرمس فناوری نانو .1

 31,3 24,9 42,5 نانومتر است. 10تا 1ها حداقا بین شاما اشیائي است که اندازه آن فناوری نانو .2

 69,6 14,1 14,7 نانومتر است. 10پهنای یک سلول حیواني حدود  .3

 36,7 36,7 24,3 تر است.اتم کواک 1یک نانومتر از  .4

 67,4 16,3 14,4 تر است.سلول انسان طوالني اندازهاز  طول یک نانولوله .5

 62 27,8 6,1 قدرت نیروی بین اشیا در مقیاس نانو کمتر از نیروی گرانش است. .6

 46,6 40,6 9,3 ها مهم نیست.نیروی جاذبه بین اشیاء در مقیاس نانو در تعیین رفتار آن .7

 55,6 10,5 31,6 باشد، بیشتر است. تربزرگها بین آن نیروهای بین اشیاء در مقیاس نانو زماني که سطح تماس .8

 40,6 13,1 44,7 استنشاق شوند ممکن است باعث صدمه زدن به ریه افراد شوند. اگراشیاء در مقیاس نانو  .9

دمای ذوب،  ازجملهبا تولید ساختارهایي در مقیاس نانومتر، امکان کنترل خواص ذاتي مواد  .10

 آید.مي دوجو بهخواص مغناطیسي و غیره 
58,8 3,8 36,1 

 43,5 47 7,3 کند.را فراهم نمي DNAامکان شناسایي و جداسازی  فناوری نانواستفاده از  .11

 59,1 23,3 14,4 ی دارند.ترنییپامواد نانویي نسبت به حالت عادی درجه ذوب  .12

61, 74,1 باعث ایااد انقالب صنعتي بعدی خواهد شد. فناوری نانواست که  شدهينیبشیپ .13  20,8 

 

های های درست به همه گویهنتایج حاصا از میانگین پاسخ

میزان دانایي پاسخ گریدعبارتبهمربوط به میزان دانش یا 

است. شده ارائه 6جدول در فناوری نانودهندگان نسبت به 

علوم  گروهربوط به مطابق با این نتایج، باالترین میزان دانایي م

مربوط به  شدهارائه  و کمترین پاسخ صحیح %53پایه )

 . عالوه بر این از نظر %27) های علوم انساني و هنرگروه

سال  25-30سني باالترین میزان دانایي مربوط به رده سني 

   است.43%)

ی مختلف با هارشتهبرای بررسي میزان آشنایي دانشاویان 

داری تفاوت بین میزان آشنایي آني معنيو بررس فناوری نانو
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که نتایج آن  شد استفادهاز تحلیا واریانس  فناوری نانوها با 

 آمده است.  7جدول در 
 هاي مختلف ميانگين درصد دانایی افراد در رشته (6جدول 

سیاسیگرايش  جنسیت سن رشته  

سال 25همتر از  47 پ شكی رلباصالح 42 مرد 36   42 

سال 25-30بین  27 علوم انسانی  43 

 40 اصولگرا 34 زن
سال 30-35بین  53 علوم پايه  35 

 44 مهندسی
سال 35باالتر از   38 

 27 هنر

شنایی تحليل واریانس بررسی تفاوت در ميزان آ (7جدول 

 هاي مختلفدر بين رشته فناوري نانودهندگان با پاسخ

 علوم انسانی پ شكی رشته
علوم 

 پايه
 هنر مهندسی

می ان 

 آشنايی
3.61 4.45 3.54 3.25 3.46 

 تحلیل واريانس
 Fآماره 

سطح 

 معناداری

12.99 0 

شود بین میزان آشنایي با توجه به سطح معناداری مشاهده مي

تفاوت معناداری  فناوری نانوهای مختلف با دانشاویان رشته

شود. بنابراین از آزمون توکي برای تعیین اینکه مشاهده مي

های وجود دارد استفاده شد. با توجه تفاوت بین کدام گروه

های آزمون توکي بین میزان آشنایي دانشاویان به خروجي

تفاوت  فناوری نانوپزشکي و دانشاویان گروه علوم انساني با 

 ، از 0,004معناداری وجود دارد )سطح معناداری برابر با 

طرف دیگر بین میزان آشنایي دانشاویان گروه علوم انساني با 

و دانشاویان گروه مهندسي )سطح معناداری  فناوری نانو

  تفاوت 0,023برابر با صفر  و هنر )سطح معناداری برابر با 

 معناداری وجود دارد.

  برای 0,003با سطح معناداری ) Tنتایج حاصا از آزمون 

که میزان  نشان دادبررسي تفاوت میزان آشنایي زنان و مردان 

   کمتر است.3,84  از زنان )3,53آشنایي مردان )میانگین 

« گرایش سیاسي» متغیربه همین صورت تحلیا واریانس برای 

« دیني ضیفرامیزان اعتقاد به » متغیربرای  Tو آزمون 

آن  دهندهنشانها، ی این آزمونداريمعنسطح است.  شدهاناام

با توجه  فناوری نانودهندگان با که میزان آشنایي پاسخ است

ی ندارد. یعني میزان داريمعنمذکور تفاوت  متغیربه دو 

با گرایش سیاسي  دهندگانپاسخدر میان  فناوری نانوآشنایي با 

با اعتقادات مذهبي مختلف، تفاوت  نیانهممختلف و 

 عناداری ندارد. م

 هاي عاطفیواكنش 6-3

ها برای سناه شدهارائههای آمار مربوط به پاسخ 8جدول در

آمار موردنظر  بر اساسهای عاطفي آورده شده است. واکنش

)کمتر  2,6برابر با « احساس نگراني»میانگین حاصا از سناه 

ریباً متوسطي از احساس دهنده سطح تقاز حد متوسط که نشان

« یدواریاماحساس »نگراني است و میانگین حاصا از سناه 

سطح باالیي از احساس  دهندهنشاناست که  4,5برابر با 

امیدواری است. میانگین کلي بعد واکنش عاطفي برابر است با 

دهندگان به های عاطفي مثبت پاسخدهنده واکنشکه نشان 4,5

ها نسبت به این فناوری است. ني آنو عدم نگرا فناوری نانو

 "احساس نگراني"سناه  که ازآنااالبته باید توجه داشت 

دارای بار مثبت  "احساس امیدواری"دارای بار منفي و سناه 

ها، تمام اعداد مربوط به سناه بود بنابراین برای ترکیب آن

منفي )احساس نگراني  به سناه مثبت تبدیا شدند که برای 

. از این دندیکسر گرد 7عداد سناه منفي از عدد این کار ا

به سناه احساس نگراني که بیانگر عدم نگراني  1طریق نمره 

 6کسر گردد، برابر با نمره  7دهنده است وقتي از عدد پاسخ

دید مثبت به  دهندهنشانشود که در بعد مثبت، این نمره مي

 است.  فناوری نانو

 ي مربوط به واكنش عاطفیهاسؤالآمار توصيفی  (8جدول 
 ی عاطفيهاواکنش

 اصالً متغیر
خیلي 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلي 

 زیاد
 میانگین

 2,6 2,2 5,1 22,7 20,4 12,8 32,9 نگراني

 4,5 18,2 34,2 32,6 5,1 2,9 3,2 امیدواری

 4,5 میانگین واکنش عاطفي

و « گرایش سیاسي»و « رشته» متغیرتحلیا واریانس برای دو 

اعتقاد به »جمعیت شناختي  متغیربرای  Tهمچنین آزمون 

است. سطح  شدهاناامبرای بعد واکنش عاطفي « فرایض دیني

که واکنش  آن است دهندهنشان، هاآزمونی این داريمعن

رشته،  متغیر 3با توجه به هر  فناوری نانوعاطفي نسبت به 

يمعنیض دیني تفاوت گرایش سیاسي و میزان اعتقاد به فرا

 ی ندارد. دار
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 اعتماد 6-5

های بعد اعتماد آورده شده طالعات مربوط به سناها 9جدول 

دهندگان برای دهد که پاسخاست. نتایج حاصا نشان مي

بیشترین اعتماد  فناوری نانوحفاظت خود در برابر مخاطرات 

دانشمندان و کمترین اعتماد را به  تالش  را به تالش

از  عبارت استدارند. میانگین کلي بعد اعتماد  گذاراناستیس

سطح متوسطي از اعتماد پاسخگویان به  دهندهنشانکه  3,35

 است. فناوری نانو
 ي مربوط به اعتمادهاسنجهآمار توصيفی  (9جدول 

 اعتماد

 میانگین متغیر

83,7 اعتماد به دانشمندان  

هاشرکت به اعتماد   3,38 

 3,35  گذاراناستیساعتماد به 

 3,5 میانگین اعتماد

 

و «  گرایش سیاسي»و « رشته» متغیرتحلیا واریانس برای دو 

برای « اعتقاد به فرایض دیني» متغیربرای  Tهمچنین آزمون 

که   آن استی حاکي از داريمعنسطح  و شدهاناامبعد اعتماد 

در میان افراد با  فناوری نانوپاسخگویان به  میزان اعتماد

مذهبي مختلف، متفاوت است، به این معني که  هایگرایش

 فناوری نانواعتماد افراد با گرایش مذهبي مختلف نسبت به 

است که افراد معتقد  شدهمشخص. با توجه به نتایج فرق دارد

د   نسبت به افرادی که اعتقا3,61به فرایض دیني )میانگین 

  دارند، اعتماد 3,28کمتری به اناام فرایض دیني )میانگین 

آن  دهندهنشان هاآزموندارند. سایر  فناوری نانوباالتری به 

 هارشتهی میان اعتماد پاسخگویان با داريمعنکه تفاوت  است

 وجود ندارد. فناوری نانوو گرایش سیاسي مختلف نسبت به 

 مخاطرات و مزایا 6-5

توسط پاسخگویان  شدهارائهی هاپاسخانگین با توجه به می

، فناوری نانوی ریکارگبهگانه حاصا از  14نسبت به پیامدهای 

بیشترین میانگین را از سمت « یي در انرژیجوصرفه»پیامد 

  و کمترین میانگین 4,31پاسخگویان داشته است )با میانگین 

یانگین )با م است« افزایش نابرابری در جامعه»مربوط به پیامد 

میانگین هریک از پیامدهای  دهندهنشان . جدول زیر 2,87

 گانه است.14

 فناوري نانومزایا و مخاطرات  (10جدول 

شما گسترش استفاده از فناوری منار به  ازنظر

 شود؟از  پیامدهای زیر مي کیکدام

 میانگین پیامد

 4,14 افزایش قدرت نظامي 

های اریتقویت همک

المللي بین  
3,99 

افزایش قدرت اطالعاتي 

 کشور
3,98 

 3,59 افزایش امنیت عمومي

 4,11 بهبود کیفیت  زندگي

 4,23 بهبود کیفیت محصوالت

ستیزطیمحبهبود   4,03 

 4 بهبود سالمتي انساني

جویي در انرژیصرفه  4,31 

 4,28 توسعه اقتصادی کشور 

وری تولیدافزایش بهره  4,16 

ي از بین رفتن حریم شخص

* 
3,04 

 3,08 بیکاری منابع تولید*

*افزایش نابرابری در جامعه  2,87 

 3,84 نمره مخاطرات و مزایا

 . 1این موارد مخاطرات و بقیه مزایا هستند* ) 

را اگونه  فناوری نانومخاطرات و مزایا » سؤالدر بررسي 

 %68دهد که نتایج نشان مي« کنید؟مقایسه مي باهم

را بیشتر از مخاطرات برآورد  فناوری نانوپاسخگویان مزایای 

 آمده است. 3 شکاکه نتایج آن در  اندکرده

 
يد؟كنمقایسه می باهمرا چگونه  فناوري نانومخاطرات و مزایا  (3شكل   

                                                 
در مواردی هه گويه ها مورد استفاده در پرسشنامه منفی بوده انتد، در محاستبات بته     1

 اند.  مثبت تبديل شده

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

مخاطرات بیش 

از مزایا

مخاطرات و 

مزایا برابر

ز مزایا بیشتر ا

مخاطرات
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همچنین نتایج حاصا از تحلیا واریانس مخاطرات و مزایا در 

با  است. شدهدادهنشان  11 ی مختلف در جدولهارشتهبین 

شود که در زمینه مشاهده مي 11 توجه به اطالعات جدول

دهندگان های پاسخپیامد بهبود کیفیت زندگي بین دیدگاه

های مختلف تفاوت معناداری وجود دارد بررسي بیشتر رشته

حاکي از آن است که دیدگاه  LSDبا استفاده از آزمون 

ی علوم انساني، هادانشاویان پزشکي با دانشاویان گروه

مهندسي و هنر تفاوت معناداری دارد )سطح معناداری به 

 . در زمینه پیامد 0,03؛  0,016؛  0,012ترتیب برابر است با 

های مختلف بهبود سالمتي انساني نیز دیدگاه دانشاویان رشته

حاکي از تفاوت معنادار  LSDتفاوت دارد و نتایج آزمون  باهم

علوم های پزشکي با دانشاویان رشته دیدگاه دانشاویان رشته

به بهبود  فناوری نانوي، مهندسي و هنر در زمینه کمک انسان

است )سطح معناداری به ترتیب برابر است با  ستیزطیمح

  .0,02؛  0,01؛  0,005

 هاي مختلفدر بين رشته فناوري نانوو مزایاي دهندگان نسبت به مخاطرات تحليل واریانس بررسی تفاوت دیدگاه پاسخ( 9جدول 
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 F 2 0,69 1,2 1,3 1,1 2,4 1,5 1,7 2,5 0,7 0,8 0,6 0,4 1,2 1,1آماره 

سطح 

 معناداری
0,93 0,59 0,29 0,25 0,35 0,04 0,19 0,13 0,04 0,5 0,5 0,6 0,7 0,2 0,3. 

 

 قوانين و مقررات 6-6

توسط پاسخگویان  شدهارائهی هاپاسخبا توجه به میانگین 

گانه، به حوزه سالمت و بهداشت 7ی هاحوزهنسبت به 

عمومي برای تدوین قوانین و مقررات مربوطه، بیشترین 

اهمیت و به حوزه استفاده در تهیه اسلحه کمترین اهمیت را 

  میزان 4,24با توجه به میانگین کلي ) يطورکلبه. اندداده

اهمیت دادن پاسخگویان به تدوین قوانین و مقررات برای 

گانه 7ی احوزه. نتایج در هر یک از استکنترل مخاطرات باال 

 است. شدهدادهنشان  12 در جدول

ها آزمون تحلیا واریانس برای بررسي تفاوت دیدگاه

اهمیت تدوین  های مختلف نسبت بهدهندگان رشتهپاسخ

، فناوری نانو مختلف کاربردهای قوانین و مقررات در حوزه

يمعنی مختلف تفاوت هارشتهکه در بین  آن است دهندهنشان

 7در هر ) ی هفتگانه وجود نداردهاحوزهی در هریک از دار

 است . نتایج در جدول 0,05ی باالتر از داريمعنحوزه سطح 

 است. شدهدادهنشان  13

هاي مربوط به اهميت تدوین قوانين و آمار توصيفی داده( 12جدول 

 فناوري نانومقررات در حوزه 

در  فناوری نانوی برای کنترل مخاطرات ناشي از گذارقانونضرورت 

 های زیر به اه میزان است؟از حوزه هرکدام

 میانگین هاحوزه

 4,62 سالمت و بهداشت عمومي 

 4,20 سالمت حیوان 

 4,56  ستیزطیمح

 4,08 حفظ حریم شخصي  

 4,01 استفاده در تهیه اسلحه 

 4,22 اشتغال

های زندگيهزینه   4,02 

 4,24 نمره اهمیت تدوین قوانین و مقررات
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آزمون تحليل واریانس بعد اهميت تدوین قوانين و مقررات  (10جدول 

 ي مختلفهارشتهدر  فناوري نانوگانه  7ي هاحوزهدر 
 سطح معناداری Fآماره  هاحوزه

 0,576 0,725 سالمت و بهداشت عمومي

 0,57 0,734 سالمت حیوان

 0,321 1,179 ستیزطیمح

 0,932 0,212 حفظ حریم شخصي 

 0,219 1,45 استفاده در تهیه اسلحه

 0,503 0,837 اشتغال

 0,446 0,931 های زندگيهزینه

 

 ايپوشش رسانه 6-7

که اکثر پاسخگویان  دهديمین پاسخگویان نشان میانگ

را از اینترنت به دست  فناوری نانواطالعاتشان در زمینه 

ها این اطالعات را از روزنامه و کمي از آن تعدادو  اندآورده

ی هارسانه. نتایج حاصا از کاربرد اندآوردهماله به دست 

نشان داده است.  14 مختلف برای پاسخگویان در جدول

ی هارسانههمچنین میانگین حاصا از میزان استفاده از 

 ،يعلم یهاماله ون،یزی) تلوي علمي عموميجمعارتباط

سطحي  دهندهنشانکه  4,56و ...    يعلم ينترنتیا یهاتیسا

ی هارسانهباال و میانگین حاصا از میزان استفاده از 

 ،يمعل یهاماله ون،یزی) تلوفناوری نانوي علمي جمعارتباط

ی دهندهنشانکه  است  3,33 و ...  يعلم ينترنتیا یهاتیسا

با میانگین کلي  درماموع. که استسطحي باالتر از متوسط 

باالیي پاسخگویان از  نسبتاًکه در حد  شوديمنشان داده  3,95

همچنین با  .کننديمي علمي استفاده جمعارتباطی هارسانه

یج آزمون تحلیا واریانس های پرسشنامه و نتاتوجه به داده

های میزان استفاده از رسانه ازنظرمشخص شد که 

)تلویزیون، فناوری نانوي علمي عمومي و علمي جمعارتباط

های مختلف دهندگان رشتههای علمي و...  بین پاسخماله

 تفاوت معناداری وجود ندارد. 

 نگرش 6-8

 19در قالب  فناوری نانونگرش پاسخگویان نسبت به حوزه 

گویه  15است که از این میان  قرارگرفتهگویه مورد بررسي 

. نتایج سنانديمگویه نگرش منفي را  4نگرش مثبت و 

های با نگرش که میانگین گویه دهديمنشان  آمدهدستبه

از متوسط برای  ترنییپاحد   دهندهنشانکه  است 2,61منفي 

 3,69 های با نگرش مثبتنگرش منفي است و میانگین گویه

حد باالتر از متوسط برای نگرش مثبت   دهندهنشانکه  است

که نگرش مثبت در بین  است نیابیانگر  درواقعاست و 

)جدول  غالب بوده است فناوری نانوپاسخگویان نسبت به 

15 . 

 يابعد پوشش رسانه يهاسؤال یفيآمار توص (14جدول 

 یارسانهپوشش 

 ندوستا تلویزیون اینترنت هانهیگز
روزنامه 

 و ماله
 نامشخص مدرسه

منبع کسب 

اطالعات 

 نانویي

36,7 21,1 11,8 3,8 5,1 21,4 

 میانگین هانهیگز

ي علمي عموميجمعارتباطهای میزان استفاده از رسانه  4,56 

فناوری نانوي علمي جمعارتباطهای میزان استفاده از رسانه  3,33 

 3,95 یارسانهنمره پوشش 

و « گرایش سیاسي»، «رشته» متغیرنس برای سه تحلیا واریا

اعتقاد به فرایض » متغیربرای  Tو همچنین آزمون «  سن»

ی این داريمعناست. سطح  شدهاناامبرای بعد نگرش « دیني

 فناوری نانوکه نگرش نسبت به  آن است دهندهنشانها، آزمون

ي ی ندارد. یعنداريمعنمذکور تفاوت  متغیر هر سهبا توجه به 

با  دهندگانپاسخدر میان  فناوری نانونگرش نسبت به 

با  نیانهمی مختلف، گرایش سیاسي مختلف و هارشته

 اعتقادات مذهبي مختلف، یکسان است.

 

 گيرينتيجه -7

مهمي در پیشرفت  عنوان عامابه فناوری نانوي از عموم فهم

در یافته کشورها مطرح شده است و عمدتاً کشورهای توسعه

ی اخیر مطالعات زیادی را در زمینه بررسي فهم عمومي هاسال

حاضر نیز بر اساس  مقالهاند. اناام داده فناوری نانواز 

ااراوب مدل کمبود تمرکز بر بررسي فهم عمومي از 

 داشته است. فناوری نانو

بررسي سوابق مطالعاتي در این پژوهش نشان داد که عواما 

فراد از علم و فناوری گیری نگرش و فهم امختلفي بر شکا

 شناختي؛ گذار بوده است که عبارتند از: متغیرهای جمعیتریتأث
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 مخاطرات و؛ اعتمادي؛ عاطف یهاواکنش؛ یيدانش و آشنا

 . ماموعهنگرشی؛ اپوشش رسانه ؛و مقررات نیقوان؛ ایمزا

این ابعاد ااراوب تحلیلي پژوهش را برای بررسي فهم

 مربوط به نگرش ياهسؤال یفير توصاآم (15جدول 

 نگرش

 هاگویه
کامالً 

 مخالفم
 موافقم نظريب مخالفم

کامالً 

 موافقم
 میانگین

 3,73 13,1 50,8 27,8 2,6 2,2 سازد.تر ميتر و راحتتر، سالمزندگي ما را ساده فناوری نانو

7,3 13,1 49,5 26,8 6,1 1 دهد.های شغلي را افزایش ميفرصت فناوری نانواستفاده از   

 3,23 6,7 25,9 47,6 11,5 3,2 کنم.استفاده مي فناوری نانوهای تشخیص بیماری تولیدشده با  بدون نگراني از کیت

 3,66 19,5 35,5 32,3 6,4 2,2 با ریسک باال دارم. فناوری نانودید مثبتي به درمان بیماری سرطان با استفاده از  

 3,8 21,1 39,3 32,3 3,2 0,6 مفید باشد. شهرهاکالندر تواند در کاهش آلودگي هوا مي فناوری نانو

 3,23 6,1 20,8 64,5 3,8 3,2 برای درمان معتادان دارم. فناوری نانودید مثبتي به استفاده از 

 4,13 32,9 50,2 11,8 2,2 1,3 افزایش دانش بشر حمایت کند. باهدف فناوری نانوهای حوزه دولت باید از پژوهش

 2,34 1,9 11,8 19,2 50,5 15 ایزی بدانیم.* فناوری نانونیازی نداریم که درباره  عمالًمان روزانهما در زندگي 

 3,59 10,2 45,7 35,1 5,8 1,3 مان خیلي سریع تغییر کند.ی زندگيشود که شیوهباعث مي فناوری نانو

22, کنند.تر کردن زندگي بشر کار ميراحت منظوربهاکثر محققان حوزه نانو   9,3 29,7 49,5 7,7 3,52 

 3,48 9,3 39,3 40,9 7 1,9 کند.تر ميکار روزانه را جذاب فناوری نانواز  استفاده

 3,76 22,4 40,9 25,9 7 1,9 های حوزه نانو یارانه بپردازد.دولت باید به پژوهش

3,32 50,5 14,4 3,5 خطرناکي داشته باشند.* راتیتأثتوانند اکتشافات حوزه نانو مي  6,1 3,14 

 3,79 14,7 56,2 18,5 6,7 1 نظر از فواید و کاربردهای آن اهمیت دارد.صرف فناوری نانو

 2,51 1,6 7 43,8 32,9 12,5 شود.*رسد که باعث انقراض نسا بشر ميجایي ميبه فناوری نانوتوسعه 

 2,23 1,6 5,1 33,2 31,9 25,2 تواند مشکالت اخالقي و فرهنگي ما را حا کند.تنهایي ميبه فناوری نانو

 2,48 2,6 7,7 34,8 41,9 10,9 های حوزه نانو از اثرات مثبت آن بیشتر است.*اثرات منفي پژوهش

 3,16 8 28,1 41,9 9,9 9,3 شود.سال آینده به یکي از کشورهای برتر منطقه تبدیا مي 5تا  فناوری نانوایران در 

 3,47 11,8 40,3 32,6 8,6 4,5 دو دهه اخیر افتخارآمیز است. ایران در فناوری نانوپیشرفت حوزه 

 3,47 نمره نگرش

 این موارد نگرش منفي و بقیه موارد مثبت هستند. )* 

 

عمومي عمومي از نانوفناوری را تشکیا داد. مهمترین نتایج 

از  انیادراک دانشاوپژوهش حاکي از آن است که میان 

دانش و » زانیمو همچنین  وفناوری نان «یایمخاطرات و مزا»

تفاوت  فناوری نانومختلف با  یهارشته انیدانشاو «یيآشنا

-؛ همچنین در میان متغیرهای جمعیتوجود دارددار معني

به ترتیب از جمله « گرایش مذهبي»و « جنسیت»شناختي، 

به « اعتماد»و « دانش و آشنایي»متغیرهای تأثیرگذار بر ابعاد 

میزان آشنایي »نیز بر « جنسیت». متغیر بوده است فناوری نانو

تأثیرگذار بوده است به این معني که  فناوری نانوبا « و دانش

 در مردان از زنان کمتر بوده است.  فناوری نانومیزان آشنایي با 

های موجود که به نوعي به بررسي متغیرهای در میان پژوهش

نتایج ذیا  توان بهاند ميای دیگر پرداختهاین تحقیق در حوزه

 در مقایسه با پژوهش حاضر اشاره نمود:

  که  انددادهجنسیت برخي تحقیقات نشان  متغیردر مورد

در بین مردان بیشتر  فناوری نانومیزان آگاهي و آشنایي با 

تایج پژوهش حاضر حاکي ن کهيدرحال [22]از زنان است 

 از آن است که آشنایي مردان کمتر از زنان است. 
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  ی مذهبي و یا اعتقاد به فرایض هاشیگرادر خصوص

مسلمانان و که  انددادهدیني، نتایج برخي تحقیقات نشان 

ها آشنایي و عالقه کمي به محصوالت تغییریافته مسیحي

ر حد افراد دیگر مذاهب د  کهيدرحالژنتیکي دارند 

. در [25] متوسط و بیشتر با این محصوالت آشنایي دارند

های مذهبي بر متغیر اعتماد مطالعه حاضر گرایش

 تأثیرگذار بوده است. 

 قیقات در خصوص بُعد گرایش سیاسي، نتایج برخي تح

تری نسبت کار نگرش مثبتفراد محافظهکه ا انددادهنشان 

. اما در این پژوهش تفاوت آن [23]دارند  فناوری نانوبه 

 دار نبوده است.در میان ابعاد مختلف مورد بررسي معني

صوالت کامالً واضح است که پذیرش یک فناوری و مح

وابسته به آن در یک جامعه تا حد زیادی وابسته به آشنایي با 

فناوری مورد نظر و مزایا و معایب آن است. با این حال نتایج 

پژوهش حاکي از آن است که میزان آشنایي با فناوری نانو در 

بین نمونه مورد بررسي در حد متوسط است. با در نظر گرفتن 

سي دانشاویان یکي از این موضوع که جامعه مورد برر

های تحصیلي های مطرح کشور بودند که دارای رشتهدانشگاه

توان انتظار داشت که سطح مرتبط به فناوری نانو است؛ مي

آگاهي عامه مردم )نه جامعه دانشگاهي  نسبت به فناوری نانو 

تر از متوسط باشد. کامالً واضح است که در انین پایین

های ی گسترده محققان و شرکتهاشرایطي با وجود تالش

فعال در حوزه فناوری نانو برای تولید محصوالت نانویي، 

میزان استقبال از خرید این محصوالت پایین باشد و ادامه این 

روند منار به کاهش انگیزه فعاالن این حوزه برای تولید 

شود که محصوالت نانویي خواهد شد. از این رو پیشنهاد مي

خش فناوری نانو مانند ستاد ویژه توسعه نهادهای متولي ب

های مختلف میزان آشنایي با فناوری نانو، از طریق برنامه

فناوری نانو را اراتقاء دهند. البته در حال حاضر ستاد توسعه 

توان اقداماتي را اناام داده است که از جمله مي نانو فناوری

 اره کرد.  آموزی علوم و فناوری نانو اشبه فعالیت باشگاه دانش

های پژوهش حاضر تمرکز بر دانشاویان یکي از محدودیت

شود به منظور دستیابي به دانشگاه است بنابراین پیشنهاد مي

نتایج قابا تعمیم در سطح جامعه، پژوهش حاضر در سطح 

تر و در میان عموم مردم اناام شود.  عالوه بر این گسترده

فهم عمومي از علم  اگراه در داخا کشور مطالعاتي در زمینه

ای در زمینه و فناوری صورت گرفته است با این حال مطالعه

فناوری های فناورانه خاص مانند زیستفهم عمومي از حوزه

ای در داخا کشور وجود ندارد. بنابراین یا فناوری هسته

های مطالعات مشابه شود که در زمینه این فناوریپیشنهاد مي

 اناام شود.

 

 قدردانی

گیری آن مرهون زحمات و و ایده شکا حاضر لهمقا

یاد جناب آقای دکتر محمدامین های ارزشمند زندهراهنمایي

راد در زمان حیاتشان بوده است؛ برخود الزم دانستیم قانعي

 ضمن اشاره به این موضوع، یاد ایشان را گرامي بداریم.

 ي...رحمت و آرامش اله نین شاد و قراروحش
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