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  چکيده
  

 نانو  ن كشاورزي نسبت به فناوريبررسي عوامل تاثيرگذار بر نگرش محققاتحقيق حاضر با هدف 
. شود  همبستگي محسوب مي‐ به لحاظ روش پژوهش، اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي. انجام گرفت

كه تعداد ) N=٩٨٣(جامعه آماري تحقيق شامل محققان مراكز و موسسات تحقيقات ملي كشاورزي بود 
اي با اختصاص متناسب براي انجام تحقيق  هگيري طبق  نفر از آنان به عنوان نمونه از طريق نمونه٢٧٨

اعتبار صوري پرسشنامه با نظر . ها از پرسشنامه استفاده گرديد براي گردآوري داده. انتخاب شدند
متخصصان و اعضاي هيات علمي گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تهران مورد تأييد قرار 

انجام )  نفر خارج از نمونه اصلي٣٠شامل(آزمون  شبراي تعيين قابليت اعتماد ابزار تحقيق پي. گرفت
  نگرش محققان كشاورزي نسبت به فناوري"گرفت كه مقدار آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي مقياس 

نتايج بدست آمده از آمار توصيفي حاكي از آن بود كه پاسخگويان مورد مطالعه در .  بود٩٤/٠، "نانو
نتايج حاصل از تحليل .  كاربردهاي آن در كشاورزي آشنايي دارند نانو و سطح كم و متوسط با فناوري

 نانو را سه   درصد از تغييرات متغير وابسته نگرش محققان نسبت به فناوري٣/٦١رگرسيون نشان داد كه 
 نانو در كشاورزي، ميزان آشنايي پاسخگويان با  متغير ميزان آشنايي پاسخگويان با كاربردهاي فناوري

  .  نمايند هاي پژوهشي انجام شده توسط محقق، تبيين مي و و تعداد طرحنان فناوري 
  

  .نانو، محققان كشاورزي، نگرش  فناوري :  كليدييها هواژ
  

  مقدمه
تحوالت اخير جوامع بشري از نظر رشد جمعيت، علوم 
و فناوري و مسايل زيست محيطي، اهميت كشاورزي را دو 

بان جمعيت بويژه رويه و شتا رشد بي. چندان نموده است
در كشورهاي جهان سوم، مسئله تامين غذا و امنيت 

از . غذايي را به يكي از مسايل بحراني تبديل نموده است
سوي ديگر، توجه به بخش كشاورزي به عنوان يكي از 
كارآمدترين رويكردها، جهت مقابله با فقر جوامع در جهان 

ي به همين منوال، بخش كشاورز. سوم معرفي شده است
از نظر در كشور ما نيز از جايگاه خاصي برخوردار است و 

برداري اصولي از  توليد، اشتغال، صادرات، حفاظت و بهره

ها و توسعه  وريامنابع طبيعي، توسعه تحقيقات و فن
يكي از اركان مهم اقتصاد و امنيت ، هاي مردمي مشاركت

  .)Agricultural Ministry, 2006 (آيد كشور به حساب مي
وامل متعددي در توسعه پايدار كشاورزي و تحقق ع

باشند كه از  اهداف مربوطه از جمله امنيت غذايي موثر مي
هاي كشاورزي علم محور كه بوسيله  اين بين، فناوري

يابند، براي افزايش يا حفظ  تحقيقات كشاورزي توسعه مي
وري و بهبود پايداري منابع طبيعي و محيط زيست و  بهره

هاي انساني، اجتماعي و اقتصادي  ت سرمايههمچنين تقوي
كنشگران عرصه توسعه كشاورزي بويژه كشاورزان ضروري 

ها از يك سو،  اين فناوري). Sharifzadeh, 2006(باشند  مي
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موجبات نوسازي كشاورزي سنتي را فراهم نموده و امكان 
تري از كاالها و خدمات را ميسر  توليد طيف گسترده

ديگر، كنترل انسان بر منابع طبيعي و سازند و از سوي  مي
  ).  Opara, 2002(بخشند  برداري از آن را نيز بهبود مي بهره

هاي  امروزه جوامع بشري در نقطه عطف انقالب فناوري
نوين قرار دارند، كه تغييرات بسيار شگرفي را در شيوه 

همگرايي . هاي كشاورزي به ارمغان خواهند آورد فعاليت
فناوري اطالعات و ارتباطات، فناوري (انه گ هاي سه فناوري

هاي  محور اصلي پيشرفت) نانو زيستي و فناوري 
). Opara, 2001(شود  تكنولوژيكي عصر حاضر محسوب مي

بدون ترديد اين سه فناوري تأثير بسيار ژرفي بر آينده 
كشاورزي و مديريت زيست محيطي برجاي خواهند 

بسياري از در اين ميان، ). Opara, 2004(گذاشت 
نانو را مساوي آينده  فناوري  دانشمندان و محققان، 

هاي  به دليل تأثير اين فناوري بر اكثر فناوري. اند دانسته
نظران بر اين باورند كه متخصصان  موجود، صاحب

هاي مختلف بدون گرايش به مباحث نانو، در  رشته
هاي آتي فرصتي براي رشد نخواهند داشت و شكوفايي  دهه
هاي مهم از جمله فناوري اطالعات و  ري از فناوريبسيا

فناوري زيستي به عنوان دو دستاورد بسيار عظيم قرن 
نانو دچار اختالل خواهد  فناوري  گيري از  بيستم، بدون بهره

  ).Soltani, 2004(شد 
 نانو عبارت است از شناخت، كنترل  بطور كلي، فناوري

يك ( نانومتر ۱۰۰ يك تا" و كاربرد ماده در ابعاد تقريبا
الزم به ذکر است که . نانومتر يك ميليارديم متر مي باشد

در چنين ). قطر يك تار موي انسان صد هزار نانومتر است
هاي منحصربفرد مواد موجب پيدايش  مقياسي مشخصه

در اين مقياس خواص فيزيكي، . شوند كاربردهاي نويني مي
ها و  مولكولشيميايي و زيستي مواد با خواص تك تك اتم، 

). PCAST, 2008(متفاوت است " يا خواص توده ماده كامال
نانو  هاي اصلي تحقيقات در فناوري  در حال حاضر، جريان

هايي همچون الكترونيك،  بر كاربردهاي آن در زمينه
هاي روبات تمركز  پزشكي، علوم زيستي و ساخت ماشين

راي تواند ب ها مي تجارب بدست آمده در اين حوزه. دارد
هاي كشاورزي و صنايع غذايي بكار  متحول كردن سيستم

در ). Parr, 2005; Warad & Dutta, 2006(برده شوند 
هاي علم را تحت تأثير قرار  واقع علم نانو،  تمامي عرصه

داده و علم كشاورزي نيز از اين قاعده مستثني نيست 
)Das et al., 2004; Schaller & Klimov, 2004.(  

نانو منجر به ايجاد  اورزي، فناوري در عرصه كش
تغييرات شگرفي در استفاده از منابع طبيعي، انرژي و آب، 

ها  امكان بازيافت مواد و استفاده مجدد از آنها شده و پساب
ها در عرصه  توسعه فناوري. و آلودگي را كاهش خواهد داد

الكترونيك و مكانيك از طريق توليد نانوحسگرها زمينه را 
كار كردن و كنترل عمليات كشاورزي فراهم براي خود
توان عوامل  ها مي با استفاده از اين فناوري. نموده است

توليد . ها كنترل كرد ها و دامداري محيطي را در گلخانه
مواد جديد و كارا، پيشرفت در زمينه توليد محصوالت 

هاي نوين براي توليد و نگهداري  جديد و طراحي روش
زيست محيطي از ديگر تغييرات غذاي سالم و حفاظت 

به . نانو در كشاورزي خواهد بود ايجاد شده بوسيله فناوري 
هاي اخير در زمينه علم مواد و علم  همين منوال، پيشرفت

شيمي، امكان توليد ذرات نانويي را فراهم نموده است كه 
هاي مختلف كشاورزي  توانند بطور گسترده در حوزه مي

 & Das et al., 2004; Schaller)كاربرد داشته باشند

Klimov, 2004;  Johnson, 2006).  
هاي چشمگيري از  گذاري هاي اخير سرمايه طي سال

 نانو  ها و دولت در حوزه فناوري طريق صنايع، دانشگاه
ها در اين  صورت پذيرفته است؛ با اين اميد كه پيشرفت
هاي مختلف  زمينه بتواند تاثير شگرف و مثبتي بر جنبه

 ;Roco, 2003a; Roco, 2003b)ي انسان داشته باشدزندگ

Roc & Bainbridge, 2005; Parr, 2005; Selin, 2007) .
گذاري در تحقيقات و توسعه، درك  عليرغم اهميت سرمايه

عمومي و نگرش نسبت به يك فناوري در حال ظهور 
تواند تاثير عميقي را بر دامنه استفاده و كاربرد آن  مي

درك اشتباه و حتي نبود يك درك . اشد داشته ب فناوري
عمومي نسبت به يك فناوري خاص، منجر به واكنش 

 ;Acray, 2003)شود منفي افراد در مورد آن فناوري مي
Knight & Pierce, 2003; Friedman & Egold, 2005; 
Mills & Fledderman, 2005; Cobb & Macoubrie, 

ي  از فناور يعموم درك و مردم به هر حال، پذيرش. (2006
 نيز گذشته در نوظهور، علمي موضوع يك عنوان به نانو 

 به اجتماعي و طبيعي است، اما محققان علوم بوده مطرح

 از جامعه كامل شناخت اهميت بررسي به شروع تازگي

 تحقيقات از بسياري در حقيقت. اند كرده  نانو ي فناور

 فوايد و خطرات از آگاهي يا ها رسانه روي بر بيشتر پيشين،

 پيچيدة تأثيرات بررسي به و كمتر بوده متمركز نانو فناوري 

  نانو فناوري حوزة در جامعه نگرش بر عوامل اين از بسياري

  ).Roco, 2003b(اند  پرداخته
هاي اخير مطالعات متعددي در زمينه بررسي  طي سال

 نانو و متغيرهاي تاثيرگذار  نگرش افراد در خصوص فناوري



 ۷۳  ... بررسي عوامل تاثيرگذار بر نگرش محققان كشاورزي: ی و همکارانرضاي  

 پذيرفته است كه در زير به نتايج برخي از بر آن صورت
  . شود مهمترين آنها اشاره مي

اي که به بررسي نگرش افراد در خصوص  در مطالعه
نانو و متغيرهاي تاثيرگذار بر آن پرداخته شده بود  فناوري 

)Social Research Association, 2004( نتايج تحقيق ،
نش پاييني نشان داد که پاسخگويان از سطح آگاهي و دا

 نانو برخوردارند كه اين امر از طريق  نسبت به فناوري
متغيرهايي همچون سن افراد، جنس و وضعيت اجتماعي 

 درصد از ۷۰در حدود. گرفته است آنها تحت تاثير قرار مي
 نانو شيوه زندگي  اند كه فناوري پاسخگويان بيان نموده

يج حاصله همچنين نتا. افراد را در آينده بهبود خواهد داد
نشان داد كه پاسخگويان توجه به الزامات اخالقي، مالي، 

سياسي، زيست محيطي و ايمني را بمنظور  اجتماعي، 
نتايج تحقيق . اند نانو ضروري دانسته توسعه مناسب فناوري 

هاي  ديگري در زمينه نگرش عمومي نسبت به فناوري
 درصد از پاسخگويان با مفهوم ۴۰نوظهور نشان داد كه 

نيمي از پاسخگويان از نگرش .  نانو آشنايي دارند فناوري
نانو براي زندگي خود و  مثبتي در خصوص مزاياي فناوري 

 درصد نيز بر مزاياي اقتصادي ۸۴جامعه برخوردار بودند و 
 درصد ۷۵حدود . نانو تاكيد داشتند حاصل از فناوري 

اند كه دولت بايد در تامين مالي  پاسخگويان بيان كرده
نانو مشاركت نموده و اقدام به  هاي مرتبط با فناوري  طرح

هاي قانوني و ايمني مورد نياز در اين زمينه  تدوين سيستم
همچنين نتايج تحقيق حاکي از آن بود كه بين . نمايد

نانو و متغيرهايي همچون  نگرش افراد نسبت به فناوري 
سن، نگرش افراد نسبت به علم و فناوري و سطح آگاهي 

داري  نانو رابطه مثبت و معني ان از كاربردهاي فناوري آن
 ,Canadian Biotechnology Secretariat)وجود دارد

2005) .  
در مطالعه ديگري در اياالت متحده به بررسي نگرش 

ها، مزايا و قوانين در حوزه  محققان نسبت به ريسک
). Besley et al., 2008( شده است  فناوري نانو پرداخته

هاي   نفر از محققان گرايش۱۷۷ آماري تحقيق را جامعه
مختلف که در حوزه فناوري نانو مشغول فعاليت بودند، 

نتايج بدست آمده از تحقيق نشان داد که . دادند تشکيل مي
محققان از نگرش مثبتي نسبت به فناوري نانو برخوردار 
بوده و معتقدند مزاياي حاصل از توسعه فناوري نانو به 

هاي احتمالي  الب صنعتي آتي، بيشتر از ريسکعنوان انق
همچنين، اکثريت پاسخگويان بيان نمودند . آن خواهد بود

که فناوري نانو ضمن ايجاد تحول در دستاوردهاي پيشين 

ها، سبب توليد مواد جديد با کارايي  بشر در تمامي زمينه
هاي حاصله، محققان مورد  با توجه به يافته. باال خواهد شد

 وضع قوانين در حوزه ايمني و سالمت انسان و نيز مطالعه
محيط زيست را داراي  اولويت بيشتري نسبت به ساير 

همچنين، در اين مطالعه بمنظور . دانستند ها مي حوزه
تعيين متغيرهاي تاثيرگذار بر نگرش محققان نسبت به 

نتايج کسب . فناوري نانو از تحليل رگرسيون استفاده شد
حاکي از آن بود که نگرش محققان شده از رگرسيون 
 نانو تحت تاثير متغيرهايي همچون سن،  نسبت به فناوري

سابقه کار، نگرش نسبت به علم و ميزان شناخت افراد از 
  . گيرد ينانو، قرار م هاي فناوري  كاربردها و قابليت
اي كه تحت عنوان نظرسنجي از مديران و  در مطالعه

نانو در ايران صورت  ناوري ها درباره ف كارشناسان رسانه
 National Public Viewpoints Studies and)پذيرفت

Assessment Center, 2004) ۲/۷، نتايج نشان داد كه 
 ۷/۴۴و " ها كامال درصد از مديران و كارشناسان رسانه

در . نانو آشنا هستند درصد تا حدودي با مفهوم فناوري 
 نانو به ترتيب  ناوريرابطه با منبع آشنايي پاسخگويان با ف

و راديو و )  درصد۹/۱۹(ها  ، روزنامه) درصد۷/۲۷(اينترنت 
در . بيشترين ميزان اولويت را داشتند)  درصد۱۷(تلويزيون 

اند   درصد از مديران و كارشناسان اظهار نموده۳/۲۹حدود 
  . نانو آشنا هستند كه با كاربردهاي فناوري

رهاي پيشرو در تقريبا به صورت همزمان با ورود كشو
نانو، در كشور ما نيز  علم و فناوري به حوزه فناوري 

ريزي و انجام شده  هاي متعددي در اين زمينه طرح فعاليت
 از ي نانو به عنوان يکي فناور در حال حاضر،. است
شود که در   کشور محسوب ميي فناوريها اولويت
 نظام و برنامه پنج ساله چهارم مورد ي کليها سياست

 وزارت جهاد ،در همين راستا. يد قرار گرفته استتأک
هاي فناوري رياست  كشاورزي با همكاري دفتر همكاري

هاي  ها و دستگاه جمهوري، همگام با تعدادي از وزارتخانه
   سازي و فعاليت در اجرايي كشور اقدام به زمينه

 Iranian Initiative)نموده است نانو  زمينه فناوري

Nanotechnology, 2005) . عليرغم اهميت موضوع و
نانو در بخش  گذشت بيش از شش سال از ورود فناوري 

رسد كه در حال حاضر بنا به داليل  كشاورزي، به نظر مي
متعدد، در ميان اكثر كنشگران بخش كشاورزي، آگاهي و 

نانو و كاربردهاي آن شكل  درك صحيحي از مفهوم فناوري 
 با متخصصان و هاي شخصي محقق مصاحبه(نگرفته است 

كه بدون ) مطلعان كليدي در زمينه موضوع مورد پژوهش
نانو و در نتيجه  تواند توسعه فناوري  شك اين امر مي



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزیمجله   ۷۴

هاي منحصربفرد فناوري  ها و قابليت گيري از پتانسيل بهره
نانو براي متحول نمودن صنعت كشاورزي را با تاخير  

   بررسي  زمينه  در  مطالعاتي  از اين رو، انجام. مواجه سازد
 نانو در بخش  سطح آگاهي و نگرش افراد نسبت به فناوري

ها ضروري است تا بتوان با كسب  كشاورزي و ديگر بخش
تري  ريزي اثربخش شناخت و تحليل وضعيت موجود، برنامه

سازي و سوق دادن افراد به سوي  را در جهت آگاهي
ن نانو داشت؛ بدو هاي نوظهوري همچون فناوري فناوري

تواند نخستين گام در راستاي توسعه  ترديد، اين امر مي
با در نظر . نانو در بخش كشاورزي باشد پايدار فناوري 

گرفتن ضرورت موضوع، تحقيق حاضر با هدف بررسي 
نگرش محققان مراكز و موسسات تحقيقات كشاورزي 

 نانو و  نسبت به فناوري) وابسته به وزارت جهاد كشاورزي(
ذار بر آن، انجام گرفت و در قالب آن تالش عوامل تاثيرگ

گرديد تا با عنايت به مرور ادبيات نظري و مطالعات پيشين 
  انجام شده، به بررسي نگرش پاسخگويان نسبت به فناوري

هاي فردي و  نانو و تاثير برخي از متغيرها همچون مشخصه
نانو و سطح آگاهي  اي، ميزان آشنايي افراد با فناوري  حرفه
  نانو در كشاورزي بر روي نگرش اد از كاربردهاي فناوريافر

  .پاسخگويان پرداخته شود
  

  ها   مواد و روش
تحقيق حاضر از لحاظ ميزان و درجه كنترل، غيرآزمايشي 

ها، ميداني و در  و توصيفي، از نظر نحوة گردآوري داده
ها، از نوع پيمايشي  نهايت به لحاظ قابليت تعميم يافته

 ۹۸۳جامعه آماري تحقيق حاضر شامل . دشو محسوب مي
نفر از محققان موسسات و مراكز تحقيقاتي ملي بود 

 Morganحجم نمونه با توجه به جدول ). ۱جدول(
ها  بمنظور دستيابي به نمونه.  نفر بدست آمد۲۷۸، )1970(

با  اي طبقهگيري  از روش نمونهها،  و تكميل پرسشنامه
مورد مطالعه به موسسات و مراكز (اختصاص متناسب 

بهره گرفته شد كه پس از محاسبه، تعداد ) عنوان طبقات
به هريك از موسسات و ) ۱(هاي زير به شرح جدول  نمونه

مراكز مورد مطالعه اختصاص يافت؛ در وهله بعد، با مراجعه 
به چارچوب نمونه، تعداد محققان مورد نظر در هر يك از 

به گردآوري طبقات بصورت تصادفي انتخاب شده و سپس 
ها مبادرت  هاي مورد نياز از طريق تكميل پرسشنامه داده

  .به عمل آمد
هاي  پرسش ،گيري متغيرهاي تحقيق براي اندازه

هاي   كه شامل مشخصه شدطراحيدر پرسشنامه متعددي 
، ميزان آشنايي ) پرسش۹(اي پاسخگويان  فردي و حرفه

 با فناوري نانو، كانال آشنايي افراد پاسخگويان با فناوري 
نانو در بخش  نانو، ميزان آشنايي افراد با كاربردهاي فناوري 

نانو در  كشاورزي، ميزان ضرورت ورود و كاربرد فناوري 
بخش كشاورزي كشور و ميزان اهميت فناوري نانو در 
جبران عقب ماندگي بخش كشاورزي كشور از ديدگاه 

يان متغير وابسته تحقيق، نگرش پاسخگو. پاسخگويان بود
 ۱۲ از آنبراي سنجش نانو بود كه  نسبت به فناوري 

كامالَ = ۱(اي ليكرت   گزينهپنجپرسش بر مبناي طيف 
جمع جبري شد و استفاده ) كامالَ موافق= ۵مخالف تا 

 به عنوان متغير ، مطرح شدهدوازده گانههاي  پرسش
به عنوان متغير (ها   تحليل دراي شبه فاصلهتركيبي 
  . ديدگر وارد )وابسته

  
  

  )موسسات/ مراكز(هاي اختصاص يافته به هريك از طبقات   تعداد كل محققان كشاورزي مورد مطالعه و نمونه‐۱جدول 
تعداد   موسسه/ مركز 

  )نفر(محققان
هاي  تعداد نمونه

تعداد   موسسه/ مركز   اختصاص يافته
  )نفر(محققان

هاي  تعداد نمونه
  اختصاص يافته

  ۵  ۱۹  تكنولوژي كشاورزيبيو  ۲۲  ۷۸  گياهپزشكي كشور
  ۲  ۷  )رامسر(مركبات كشور  ۷  ۲۶  خاك و آب كشور

  ۱۶  ۵۶  حفاظت خاك و آبخيزداري  ۶  ۲۰  چغندرقند
  ۳۸  ۱۳۵   كاربردي‐هاي علمي آموزش  ۲۴  ۸۳  اصالح و تهيه نهال و بذر
  ۶  ۲۲  تحقيقات و بررسي مسايل روستايي  ۸  ۲۷  فني و مهندسي كشاورزي

  ۳۳  ۱۱۷  ها و مراتع كشور جنگل  ۳  ۱۲  پسته رفسنجان
  ۳۳  ۱۱۵  شيالت ايران  ۵  ۱۸  برنج كشور

  ۳۴  ۱۱۸  سازي رازي واكسن و سرم  ۳  ۱۱  موسسه تحقيقات برنج كشور
  ۸  ۲۹  تحقيقات مهندسي جهادسازندگي  ۲  ۷  واحد خاك و آب كشور

  ۱۰  ۳۶  علوم دامي كشور  ۵  ۱۸  ديم مراغه
  ۲۷۸  ۹۸۳  جمع  ۴  ۱۵  پنبه گرگان
    ۴  ۱۴  گرمسيريهاي  خرما و ميوه



 ۷۵  ... بررسي عوامل تاثيرگذار بر نگرش محققان كشاورزي: ی و همکارانرضاي  

  
ن و اپرسشنامه با نظر متخصص صوري )يايرو( اعتبار

اعضاي هيات علمي گروه ترويج و آموزش كشاورزي 
براي تعيين قابليت مورد تاييد قرار گرفت و دانشگاه تهران 

 نفر ۳۰شامل(آزمون  ابزار تحقيق پيش) پايايي(اعتماد 
 كرونباخ انجام گرفت كه مقدار آلفاي) خارج از نمونه اصلي

نگرش محققان كشاورزي "محاسبه شده براي مقياس 
براي تجزيه و تحليل .  بود۹۴/۰، "نانو نسبت به فناوري 

هاي گردآوري شده از آمار توصيفي و آمار استنباطي  داده
  .استفاده شد) شامل تحليل رگرسيون(

  
  و بحثنتايج 

  آمار توصيفي 
 مورد بر اساس نتايج حاصله، ميانگين سن پاسخگويان

در ضمن .  بود۶/۵ سال و انحراف معيار آن ۵/۴۲مطالعه 
 در بين پاسخگويان طرف انمحققترين  مسن ترين و جوان

به لحاظ . شتندداسن  سال ۵۸ و ۲۹مطالعه به ترتيب 
 درصد ۳/۲۸ درصد پاسخگويان مربي، ۴۲مرتبه علمي، 

ا ب.  درصد استاد بودند۴/۸ درصد دانشيار و ۳/۲۱استاديار، 
 كسب شده، پاسخگويان برخوردار از ه به نتايجتوج
 درصد ۸/۲۵با كسب به ترتيب  زراعت و باغبانيهاي  رشته

  از بيشترين فراواني،از كل پاسخگويان درصد ۳/۱۷و 
 درصد پاسخگويان داراي ۴/۱۱در ضمن، . برخوردار بودند

 درصد دامپروري، ۸ درصد آبياري، ۱۰رشته گياهپزشكي،
 ۶هاي كشاورزي و   درصد ماشين۷  درصد خاك شناسي،۸

  .درصد نيز صنايع غذايي بودند
اي مربوط  هاي حرفه ، برخي از مشخصه)۲(در جدول 

  .  مطالعه آورده شده استموردبه محققان كشاورزي 
هاي تحقيق مشخص شد كه از نظر  با توجه به يافته

 ۱/۳۳(نانو، بيشترين فراواني ميزان آشنايي افراد با فناوري 
 متعلق به پاسخگوياني بود كه ميزان آشنايي خود با )درصد

  ).۳جدول (اند  را در سطح كم ارزيابي نمودهنانو فناوري 
نانو در    فناورينسبتمطالعه  مورد محققان نگرش

هاي محاسبه  بررسي اولويت.  آورده شده است)۴(جدول 
 حاكي از آن است كه از نظر ميانگينشده بر حسب 

نانو رقيب ساير   فناوري" گويه دو طرف مطالعه محققان
 فناوري " و"ها نيست، بلكه مكمل و پاية آنهاست فناوري

به ترتيب ، "شود نانو، انقالب صنعتي بعدي محسوب مي 
  .اند بيشترين ميزان اولويت را كسب نموده

نتايج بدست آمده در خصوص كانال آشنايي محققان 
بيشترين د كه مورد مطالعه با فناوري نانو، حاكي از آن بو

 آشنايي خود كانالفراواني متعلق به پاسخگوياني است كه 
، ) درصد۷/۵۶ (نانو را به ترتيب اينترنت  با فناوري

تلويزيون  و راديو و)  درصد۹/۴۸(سمينارهاي علمي 
  ).۵جدول (اند  در نظر گرفته)  درصد۲/۴۲(

  
  د مطالعهمحققان كشاورزي موراي  هاي حرفه  توصيف برخي مشخصه‐۲ جدول

  اي هاي حرفه مشخصهشماره  پارامترهاي آماري
بيشترين  كمترين  انحراف معيار  نما  ميانه  ميانگين

  ۳۰  ۵  ۸/۶  ۱۱  ۱۲  ۲/۱۳  سابقه فعاليت  ۱
  ۳۶  ۳  ۹/۸  ۱۰  ۵/۱۳  ۵/۱۴  )در نقش مجري، همكار و مشاور(تعداد طرح پژوهشي انجام شده   ۲
  ۳۲  ۴  ۸/۷  ۵  ۵/۵  ۱/۷  ه پژوهشي منتشر شد‐ علميهاي تعداد مقاله  ۳
  ۴  ۰  ۳/۱  ۰  ۱  ۱۴/۱  )ترجمه و تاليف(هاي منتشر شده تعداد كتاب  ۴
  ۸  ۰  ۹/۱  ۰  ۴  ۵/۵  هاي آموزشي گذرانده شده تعداد دوره  ۵
  ۱۳  ۰  ۹/۳  ۰  ۵/۴  ۳/۵)سال(ها و مراكز آموزش عالي كشاورزي كشور   همكاري با دانشگاهسابقه  ۶

  
  

  نانو   فناوريورزي مورد مطالعه باكشا محققان آشنايي ميزان ‐۳ جدول
  درصد تجمعي  درصد  فراواني  ميزان آشنايي  شماره
  ۹/۷  ۹/۷  ۲۲  اصال  ۱
  ۹/۲۱  ۱۴  ۳۹  خيلي كم  ۲
  ۵۵  ۱/۳۳  ۹۲  كم  ۳
  ۸۷  ۳۲  ۸۹  تا حدودي  ۴
  ۱/۹۷  ۱/۱۰  ۲۸  زياد  ۵
  ۱۰۰  ۹/۲  ۸  خيلي زياد  ۶
    ۱۰۰  ۲۷۸  كل  ۷



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزیمجله   ۷۶

  نانو  فناوريكشاورزي مورد مطالعه نسبت به  محققاننگرش بندي  اولويت ‐۴ جدول

  رتبه  *ميانگين  انحراف معيار  ها گويه  شماره

  ۱  ۲۵/۴  ۷۲۶/۰ ها نيست، بلكه مكمل و پاية آنهاست نانو رقيب ساير فناوري  فناوري  ۱
  ۲  ۰۲/۴  ۷۵۱/۰ شود نانو، انقالب صنعتي بعدي محسوب مي  فناوري  ۲
  ۳  ۰۱/۴  ۷۶۹/۰ شود هاي مختلف مي هاي علمي و تخصص نانو باعث همگرايي رشته  فناوري  ۳
  ۴  ۹۸/۳  ۸۱۳/۰ نانو ظرف چند دهه، به اندازة تحوالت چندين قرن خواهد بود تحول ناشي از فناوري  ۴
  ۵  ۹۵/۳  ۹۰۳/۰  سازد است، متحول مي نانو تمام دستاوردهاي گذشتة بشر را كه در ماده تحقق يافته  فناوري  ۵
  ۶  ۹۱/۳  ۹۱۸/۰ سري مالحظات اخالقي و اجتماعي را  نيز در نظر گرفت نانو بايستي يك ناوريبه موازات توسعه ف  ۶
  ۷  ۸۱/۳  ۸۰۱/۰ شود تر و دوام بيشتر مي نانو سبب توليد موادي با خواص بهتر، هزينه پائين  فناوري  ۷
  ۸  ۵۶/۲  ۸۶۵/۰   باشدتواند بعنوان يك تهديد جدي براي بشر مطرح نانو و پيامدهاي ناشي از آن مي فناوري  ۸
  ۹  ۴۶/۲  ۸۴۱/۰  گردد نانو منجر به تثبيت فقر و نابرابري اجتماعي در جوامع مي  توسعه فناوري  ۹
  ۱۰  ۲  ۷۲۱/۰  رود نانو يك موج تكنولوژيكي گذرا و كم دوام به شمار مي  فناوري  ۱۰
  ۱۱  ۸۹/۱  ۵۴۶/۰  نانو بيشتر از مزاياي آن خواهد بود ها و خطرات ناشي از فناوري ريسك  ۱۱
  ۱۲  ۴۹/۱  ۷۵۵/۰  نانو و كابردهاي آن، بيشتر جنبه تخيلي و غيرواقعي دارد  فناوري  ۱۲

  )۵=    كامالُ موافق۴=    موافق۳=نظر    بي۲=   مخالف۱=كامالُ مخالف(  اي ليكرت  گزينه۵بر حسب طيف  *
  

  نانو  فناوري توزيع فراواني محققان كشاورزي بر حسب كانال آشنايي آنان با ‐ ۵ جدول
   آشناييكانال  شماره  درصد  فراواني

  خير  بلي  خير  بلي
  ۳/۴۳  ۷/۵۶  ۳۹  ۵۱  اينترنت  ۱
  ۱/۵۱  ۹/۴۸  ۴۶  ۴۴  سمينارهاي علمي  ۲
  ۸/۵۷  ۲/۴۲  ۵۲  ۳۸  راديو و تلويزيون  ۳
  ۲/۶۲  ۸/۳۷  ۵۶  ۳۴   دوستان و همكارانهاي نشست  ۴
  ۶۰  ۴۰  ۵۴  ۳۶  مجالت علمي داخلي  ۵
  ۸/۷۷  ۲/۲۲  ۷۰  ۲۰  روزنامه  ۶
  ۷/۷۶  ۳/۲۳  ۶۹  ۲۱  مجالت علمي خارجي  ۷
  ۷/۹۶  ۳/۳  ۸۷  ۳  اي هماهوارهاي تلويزيوني  شبكه  ۸

  
   نانو در كشاورزي ميزان آشنايي آنان با كاربردهاي فناوري بر حسب محققان كشاورزي توزيع فراواني ‐ ۶ جدول

  درصد تجمعي  درصد  يفراوان  نانو در كشاورزي آشنايي با كاربردهاي فناوري ميزان   شماره
  ۲/۲۵  ۲/۲۵  ۷۰  خيلي كم  ۱
  ۷/۵۹  ۵/۳۴  ۹۶  كم  ۲
  ۵/۸۸  ۸/۲۸ ۸۰  تا حدودي  ۳
  ۴/۹۶  ۹/۷  ۲۲  زياد  ۴
  ۱۰۰  ۶/۳  ۱۰  خيلي زياد  ۵
    ۱۰۰  ۲۷۸  كل  ۶

  
  نانو در بخش   در خصوص ميزان ضرورت ورود و كاربرد فناوريمحققان كشاورزيتوزيع فراواني ديدگاه  ‐ ۷ جدول

  درصد تجمعي  درصد  فراواني  نانو در بخش كشاورزي ايران  فناوري ان ضرورت ورود و كاربردميز  شماره
  ۱/۶  ۱/۶  ۱۷  اصال  ۱
  ۶/۲۵  ۵/۱۹ ۵۳  خيلي كم  ۲
  ۳/۳۹  ۷/۱۳  ۴۱  كم  ۳
  ۸/۷۶  ۵/۳۷  ۱۰۳  تا حدودي  ۴
  ۶/۹۲  ۸/۱۵  ۴۴  زياد  ۵
  ۱۰۰  ۴/۷  ۲۰  خيلي زياد  ۶
    ۱۰۰  ۲۷۸  كل  ۷
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  عقب  نانو در جبران  در خصوص ميزان اهميت فناوريمحققان كشاورزي گاه ديد توزيع فراواني ‐۸ جدول
  هاي بخش كشاورزي ايران ماندگي

  درصد تجمعي  درصد  فراواني  ماندگي كشاورزي كشور  نانو در جبران عقب اهميت فناوريميزان   شماره
  ۷/۵  ۷/۵  ۱۶  نظر بي  ۱
  ۶/۲۲  ۹/۱۶  ۴۷  خيلي كم  ۲
  ۳۷  ۴/۱۴  ۴۰  كم  ۳
  ۴/۷۸  ۴/۴۱  ۱۱۵  تا حدودي  ۴
  ۶/۹۴  ۲/۱۶  ۴۵  زياد  ۵
  ۱۰۰  ۴/۵  ۱۵  خيلي زياد  ۶
    ۱۰۰    كل  ۷

  
در خصوص ميزان ) ۶(بر اساس نتايج مندرج در جدول 

نانو در كشاورزي،  آشنايي افراد با كاربردهاي فناوري 
آشنايي خود را ميزان ) رصد د۵/۳۴(اكثريت پاسخگويان 

 كمدر سطح رزي، نانو در كشاو  با كاربردهاي فناوري 
  . اند ارزيابي نموده

نسبت به ميزان محققان كشاورزي ديدگاه در خصوص 
نانو در بخش كشاورزي   ضرورت ورود و كاربرد فناوري

اكثريت پاسخگويان ، نتايج حاكي از آن بود كه كشور
نانو در   ميزان ضرورت ورود و كاربرد فناوري)  درصد۵/۳۷(

 ارزيابي احدوديتبخش كشاورزي كشور را در سطح 
  . )۷جدول (اند  كرده

نانو در جبران عقب    ميزان اهميت فناوريبه لحاظ
 نتايج كسب شده نشان داد  ،ماندگي بخش كشاورزي ايران

متعلق به پاسخگوياني ) رصدد ۴/۴۱(كه بيشترين فراواني 
نانو در جبران عقب ماندگي    ميزان اهميت فناوريبود كه

 ارزيابي تاحدودي سطح بخش كشاورزي كشور را در
  .)۸جدول (اند نموده
  

  آمار استنباطي 
در اين قسمت از تحليل رگرسيون چندگانه براي 

شامل برخي بررسي تاثير متغيرهاي مستقل مورد مطالعه 
از قبيل سن، سابقه فعاليت، (اي  هاي فردي و حرفه ويژگي

 ‐ هاي علمي تعداد طرح پژوهشي انجام شده، تعداد مقاله
، ميزان آشنايي پاسخگويان با ... )منتشر شده و پژوهشي 

فناوري نانو و ميزان آشنايي افراد مورد مطالعه با 
بر متغير وابسته کاربردهاي فناوري نانو در کشاورزي، 

بهره " نانو   فناورينسبت به كشاورزي محققاننگرش "
هدف از اين تحليل، ارزيابي تاثير هركدام . گرفته شده است

بيني تغييرات  پيش،  مستقل بر متغير وابستهاز متغيرهاي
متغير وابسته و تعيين سهم هر يك از متغيرهاي مستقل 

بمنظور بررسي . باشد در تبيين واريانس متغير وابسته مي
 كشاورزي پيرامون محققانعوامل تاثيرگذار بر نگرش 

سري از متغيرها در مدل رگرسيوني گام   نانو، يك فناوري
 مشخصات مدل حاصل از هر مرحله شامل .به گام وارد شد

متغيرهاي ورودي كه بر اساس ميزان اهميت تبييني وارد 
شوند و نيز ضريب همبستگي و ضريب تعيين  معادله مي

   . ارايه شده است) ۹(مربوطه در جدول 

  
  نانو ضرايب تعيين متغيرهاي تاثيرگذار بر نگرش محققان مورد مطالعه نسبت به فناوري  ‐۹جدول 

  ضريب تعيين )R( ضريب همبستگي  متغير  گام
) R2(   

ضريب تعيين تعديل شده 
)Ad R2( 

  ۳۶۸/۰  ۳۷۳/۰  ۶۱۱/۰   نانو در كشاورزي ميزان آشنايي با كاربردهاي فناوري  ۱
  ۵۹۹/۰  ۶۰۴/۰  ۷۷۷/۰  ميزان آشنايي با فناوري نانو  ۲
  ۶۰۲/۰  ۶۱۳/۰  ۷۸۳/۰  هاي پژوهشي انجام شده تعداد طرح  ۳

  
  هاي مدل نهايي معادله رگرسيوني  مشخصه‐۱۰ جدول

  داري سطح معني  tمقدار   βضريب استاندارد شده   Bضريب غير استاندارد   ها و متغيرها مشخصه
  ۰۰۰/۰  ۵۶/۲  ‐  ۰۶/۱  مقدار ثابت

  ۰۰۰/۰  ۳۴/۳  ۴۶۷/۰  ۴۳/۱ نانو در كشاورزي ميزان آشنايي با كاربردهاي فناوري 
  ۰۰۰/۰  ۱۸/۳  ۳۵۶/۰  ۲۱/۱  ميزان آشنايي با فناوري نانو

  ۰۱۹/۰  ۶/۲  ۱۸۹/۰  ۱۲/۱  هاي پژوهشي انجام شده تعداد طرح
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شود در نخستين گام، متغير  همانطور كه مشاهده مي
در  نانو ميزان آشنايي پاسخگويان با كاربردهاي فناوري "

در اين مرحله، مقدار . وارد معادله گرديده است، "كشاورزي
 و ضريب ۶۱۱/۰بر با برا) R(ضريب همبستگي چندگانه 

به عبارت ديگر، در .  بدست آمده است۳۷۳/۰تعين برابر 
 درصد تغييرات متغير وابسته را اين متغير ۳/۳۷حدود 

متغير دوم، ضريب همبستگي را به ورود . نمايد تبيين مي
 افزايش داده و توانسته است به تنهايي در حدود ۷۷۷/۰
پس از گام سوم، در .  درصد تغييرات را تبيين نمايد۱/۲۳

، عمليات  تعداد طرح پژوهشي انجام شدهورود متغير
 متغير وارد شده سهمتوقف گرديده است و در مجموع، 

 درصد از تغييرات متغير وابسته ۳/۶۱اند در حدود  توانسته
  .را تبيين نمايند

 معادله ،)۱۰(هاي ارايه شده در جدول  با توجه به يافته
توان به  ي گام به گام را ميخطي حاصل از تحليل رگرسيون

  :شكل زير نوشت
Y= 1.06+1.43X1+1.21X2+1.12X3  

  

  : كه در آن
Y : نگرش محققان كشاورزي مورد مطالعه نسبت به

  نانو، فناوري 
X1 : ميزان آشنايي محققان كشاورزي با كاربردهاي

  دنانو در كشاورزي، فناوري
X2 : و،نان ميزان آشنايي محققان كشاورزي با فناوري  
X3 :تعداد طرح پژوهشي انجام شده .  

هاي حاصل از مقدار بتا كه اهميت  بر حسب يافته
نسبي متغيرهاي مستقل در تبيين متغير وابسته را نشان 

ميزان آشنايي با "شود كه متغير  مشخص ميدهد،  مي
 متغيرسه در بين "  نانو در كشاورزي كاربردهاي فناوري

ميت در تبيين نگرش از بيشترين ميزان اهوارد شده، 
 بوده نانو برخوردار كشاورزي پيرامون فناوريمحققان 

  . است
  شنهادهاي و پيريگجهينت

آنچه مسلم است در شرايط کنوني وارد شدن کشور در 
حوزه فناوري نانو، ديگر جنبه انتخابي ندارد و بيشتر به 

اين امر با در نظر . رود عنوان يک ضرورت به شمار مي
هاي فراوان فناوري نانو در  ها و قابليتگرفتن کاربرد

هاي مختلف کشاورزي، اهميت آن را در  ها و گرايش زمينه
تواند به  فناوري نانو مي. اين بخش دو چندان نموده است

عنوان يک فرصت، موجبات تحول در بخش کشاورزي 
نگري و  اين موضوع، مستلزم آينده. کشور را فراهم سازد

عه پايدار فناوري نانو در بخش ريزي بمنظور توس برنامه

ها در  کشاورزي است که بدون ترديد، يکي از نخستين گام
اين زمينه، بررسي نگرش ذينفعان و کنشگران متعدد 
بخش کشاورزي، بمنظور مشارکت دادن آنان در مراحل 

  . باشد مختلف توسعه فناوري مي
محققان نگرش نتايج كسب شده در خصوص بررسي 
نانو حاكي از آن   فناورينسبت به العه مورد مطكشاورزي 

هاي كسب شده، محققان   با توجه به اولويت كهبود
 فناوري نانو را به عنوان پايه و  مطالعهكشاورزي مورد

ها، انقالب صنعتي بعدي و عامل  مکمل ساير فناوري
هاي علمي مختلف در نظر  ها و تخصص همگرايي رشته

ز نگرش مثبتي نسبت در مجموع، پاسخگويان ا. اند گرفته
اين يافته در . اند  نانو و مزاياي آن برخوردار بوده به فناوري

، )Social Research Association ) 2004مطالعات 
Canadian Biotechnology Secretariat ) 2005 ( و

Besley et al) 2008 (نيز مورد تاييد قرار گرفته است.  
نانو،   وري آشنايي پاسخگويان با فناكانالدر خصوص 

، سمينارهاي علمي  آن بود كه اينترنتبيانگرنتايج حاصله 
 هاي كانالبه عنوان مهمترين به ترتيب ، و راديو و تلويزيون

روند كه اين  نانو به شمار مي  آشنايي افراد با فناوري
در نشر موضوعات و نقش آن  اينترنتر اهميت موضوع ب

 Nationalژوهش اين يافته، در پ. تاكيد داردجديد علمي 
Public Viewpoints Studies and Assessment Center 

 خصوصدر . نيز مورد تاييد قرار گرفته است) 2004(
نسبت به ميزان ضرورت ورود و محققان كشاورزي ديدگاه 

در بخش كشاورزي كشور، نتايج حاكي  نانو  كاربرد فناوري
و ميزان ضرورت ورود  از آن بود كه اكثريت پاسخگويان

نانو در بخش كشاورزي كشور را در سطح   كاربرد فناوري
هاي  اين ضرورت در سال .اند ارزيابي نمودهمتوسط و زياد 

اخير در كشورهاي توسعه يافته درك شده و اين كشورها 
در زمينه را  هاي منسجمي برنامهو ها  گذاري سرمايه

اند؛  انجام داده ،كشاورزيبخش نانو در   كاربست فناوري
 در بخش فناوري نانو حوزهگذاري در  سرمايهاي نمونه، بر

  درصدي۹۰۰  از افزايش۲۰۰۴كشاورزي آمريكا در سال 
، از ۲۰۰۶ و در سال  برخوردار بوده۲۰۰۳نسبت به سال 

 مورد ۱۴ پروژه ارايه شده به بانك اطالعات آمريكا، ۱۶۰
آن در ارتباط با فناوري نانو در كشاورزي بوده است 

)Norman & Hongda, 2006 .(رو، با توجه به اينكه  از اين
شكاف بين كشورها در اين زمينه هنوز به مراحل بحراني 
نرسيده است، بايستي با درك به موقع و آگاهانه در 

ريزي و  خصوص ضرورت و اهميت موضوع، اقدام به برنامه



 ۷۹  ... بررسي عوامل تاثيرگذار بر نگرش محققان كشاورزي: ی و همکارانرضاي  

  .فعاليت در اين حوزه نمود
كه سه نتايج بدست آمده از تحليل رگرسيون نشان داد 
نانو در   متغير ميزان آشنايي با كاربردهاي فناوري
تعداد نانو و   كشاورزي، ميزان آشنايي با مفهوم فناوري

 درصد از تغييرات ۶۱ در حدود طرح پژوهشي انجام شده،
نگرش محققان کشاورزي نسبت به فناوري "متغير وابسته 

وارد شدن متغيرهايي همچون . نمايند را تبيين مي" نانو
نانو و كاربردهاي آن در  يزان آشنايي با مفهوم فناوري م

 Canadian Biotechnology در مطالعات  تحليل رگرسيون،

Secretariat ) 2005 ( وBesley et al) 2008 ( نيز مورد
  . تاييد قرار گرفته است

بندي  با توجه به نتايج حاصله در خصوص اولويت
شود  و، پيشنهاد مينان هاي آشنايي افراد با فناوري  كانال

ضمن فراهم ساختن امكانات مناسب براي دسترسي 
تر افراد به اينترنت در محيط كار آنان، با ارايه  آسان
هاي آموزشي مناسب و نيز معرفي برخي از  برنامه
هاي اطالعاتي مرتبط، نسبت به آموزش و  پايگاه
همچنين با در . سازي افراد در اين زمينه اقدام نمود آگاهي
ر گرفتن اهميت راديو و تلويزيون به عنوان يكي از نظ

شود تهيه و  رساني، پيشنهاد مي هاي اطالع مهمترين كانال
  هاي راديويي و تلويزيوني مرتبط با فناوري پخش برنامه

نانوي كشاورزي در اولويت قرار گيرند كه اين موضوع 
سازي مخاطبان مختلف بخش  تواند بويژه در آگاهي مي

در اين زمينه . قش بسيار کليدي را ايفا نمايدکشاورزي ن
تعامل پويا و هدفمند وزارت جهادكشاورزي با صدا و سيما 

  .تواند به تسهيل اين جريان كمك نمايد مي
با توجه به نتايج بدست آمده از تحليل رگرسيون 

    نگرش مساعد در مخاطبانايجادشود بمنظور  ميپيشنهاد 
  سوق هاي اوليه در راستاي  به عنوان يکي از مهمترين گام

نانوي  هاي مرتبط با فناوري  به سوي برنامهافراددادن 
، هاي مربوطه  و مشارکت آنان در عرصه فعاليتكشاورزي
هاي آموزشي،  کارگاههاي مختلف همچون برگزاري  به شيوه

اجراي همچنين و  ها، جلسات سخنراني سمينارها، همايش
 منسجم از قبيل تهيه و يرساني و ترويج هاي اطالع برنامه

ها،   برپايي نمايشگاه،توزيع نشريات و بروشورهاي ترويجي
 را مناسبي هاي آموزشي و غيره، بستر تهيه و پخش فيلم

سازي و عالقمندي افراد در اين زمينه فراهم  براي آگاهي
مراكز و موسسات تحقيقات اين موضوع بويژه در . ساخت

 پاسخگويان از نظر  كه اكثريت،مورد مطالعهکشاورزي 
نانو و كاربردهاي آن در كشاورزي،   ميزان آشنايي با فناوري

 قرار دارند، ضرورت بيشتري و كمدر سطح متوسط 
  .يابد مي

همانطور که پيشتر نيز اشاره شد، درك عمومي و 
تواند تاثير  نگرش نسبت به يك فناوري در حال ظهور مي

داشته باشد و حتي   عميقي بر دامنه استفاده از آن فناوري
نبود يك درك عمومي نسبت به يك فناوري خاص، منجر 

اين . گردد به واكنش منفي افراد در مورد آن فناوري مي
موضوع، با توجه به اينکه توسعه فناوري نانو در کشور بطور 
اعم و بخش کشاورزي بطور اخص در مراحل ابتدايي آن 

رو، در  از اين. دتواند بسيار حايز اهميت باش قرار دارد، مي
شود بمنظور بررسي سطح دانش و  اين زمينه پيشنهاد مي

آگاهي ديگر کنشگران بخش کشاورزي در خصوص فناوري 
نانو و کاربردهاي آن و نيز نگرش آنان نسبت به فناوري نانو 

ريزي  و شناسايي متغيرهاي تاثيرگذار بر آن، جهت برنامه
ازي و در نتيجه س تر در آينده در راستاي آگاهي اثربخش

نانو،  مشارکت دادن آنها در مراحل مختلف توسعه فناوري
تحقيقات بيشتري در زمينه بررسي سطح دانش و نگرش 

   .نانو طرح و انجام پذيرد افراد نسبت به فناوري
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