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اتجاهات طالب الجامعة نحو تكنولوجيا النانو وعالقتها باتجاههم نحو قيم ما 

 بعد المادية

 (*)يمن عبدالجليل محمد القاضيأ. د
  

 
هدفت الدراسة الحالية إلى قياس اتجاه طالب الجامعة نحو تكنولوجيا النـانو            

فة، وعالقتها باتجاههم نحو التكنولوجيا وتطبيقاتها بـصفة        وتطبيقاتها المختل 

) ٢٨٩(وتكونت عينة الدراسة من     . عامة، واتجاههم نحو قيم ما بعد المادية      

جامعـة طنطـا، بمتوسـط عمـري        اآلداب،    كليـة  طالباً وطالبة من طالب   

 لالتجاهـات وقد تم إعـداد مقيـاس       ).  ,٤٢( معياري   وانحراف،  )٧٠,١٨(

 للدراسة في ضوء تعريف الباحث للمتغيـرات بعـد          ة الثالث يقيس المتغيرات 

مناقشة اإلطار النظري والدراسات السابقة، وتكون في صيغته النهائية بعـد           

وجـود    نتائج الدراسـة إلـى  وانتهت. بنداً) ٥٣ (منالتحليل العاملي لبنوده    

بـين االتجـاه العـام نحـو        ) ,٠١(لمـستوى   عالقة ارتباطيه موجبة دالة     

ووجود . جيا، وبين االتجاه نحو قيم ما بعد المادية، لدى العينة الكلية          التكنولو

بـين اإلتجـاه العـام نحـو        ) ,٠٥(لمـستوى    موجبة دالة    ةعالقة ارتباطي 

. التكنولوجيا، وبين االتجاه الخاص نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة        

ـ         ةوال توجد عالقة ارتباطي    ا النـانو    بين االتجـاه الخـاص نحـو تكنولوجي

عينـة   كمـا أن     .وتطبيقاتها المختلفة، وبين االتجاه نحو قيم ما بعد المادية        

 نحـو قـيم مـا بعـد الماديـة            اتجاهاً ت أكثر اإلناث في الدراسة الحالية كان    

عينـة  ، بينمـا كانـت      )  ,٠١( بدرجة دالة لمستوى     عينة الذكور بالمقارنة ب 

كنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفـة     نحو ت   اتجاهاً أكثرالذكور في الدراسة الحالية     

وقـد فـسرت ونوقـشت       .),٠٥( بدرجة دالة لمستوى     عينة اإلناث ب بالمقارنة

  .النتائج في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة لمتغيرات الدراسة

                                                 
  . نطاط جامعة -  كلية اآلداب- لم النفسعمدرس بقسم   (*)
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، ٢، والروبـوت  ١ إلى أن تكنولوجيـات الـذكاء اإلصـطناعى        الباحثونيشير  

وجيات المستقبلية والتي ستجد لها انتـشارا كبيـرا فـي           من التكنول ٣والنانو

 ,Paschen, Coenen, Fleischer, Grünwald) القرن الحادي والعشرين
Oertel & Revermann, 2004)  

اد االهتمام بدراسة مدى قبول أو رفض الرأي العام         زوفى السنوات األخيرة؛    

 ,Arnall, 2003; Sjöberg(للتكنولوجيات الحديثة التـي يقـدمها العلـم    
 النظر الحديثة في عالقة العلـم بـالمجتمع هـي أن    ةحيث أن وجه . )2002

يكون للمجتمع دور في وضع المبادئ األخالقية للعلم، وعلى هذا فإن أفـراد             

المجتمع ال ينبغي أن يقتصر دورهم على فهم العلم فقط ولكن يجب أن يمتـد               

ر األبحـاث العلميـة   إلى المشاركة في صناعة القرار الخاص بمستقبل تطـو  

  .وتطبيقاتها المختلفة

(Castellini, Walejko, Holladay, Theim, Zenner & 
Crone, 2007)   

ومع بداية األلفية الجديدة؛ كثف علماء النفس بالتعاون مع علماء تكنولوجيا           

النانو دراسة مدى قبول أو رفض الرأي العام لتكنولوجيا النانو في عديد من             

 كما اهتمت عديد من دول .(Cook & Fairweather, 2006)  دول العالم

 الرأي العـام تجـاه التطبيقـات        اتجاهالعالم بإنشاء مراكز متخصصة لقياس      

 فعلى سبيل المثـال، تـم إنـشاء    .)Passion, 2004( المختلفة للتكنولوجيا

 مالمركز السويسري لقياس الرأي العام نحـو تطبيقـات التكنولوجيـا عـا            

وكان الغرض من إنشاءه ليس فقـط قيـاس اتجـاه           . افي سويسر ) ٢٠٠٦(

الرأي العام نحو تطبيقات التكنولوجيا؛ ولكن لزيادة وعى المجتمع بتطبيقـات           

 تعم علـى    التيالتكنولوجيا أيضاً، وذلك عن طريق عرض الفوائد المستقبلية         

                                                 
1  1- Artificial Intelligence. 
2   2- Robotics. 
   3- Nanotechnology. 
   4- Material Values. 
   5- Postmaterial Values. 
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 المـستقبل   فيالمجتمع من تطبيقات التكنولوجيا والمخاطر المحتمل حدوثها        

(Castellini et al., 2007).  

 تغير في النسق القيمي   المتقدمة والنامية   وفي نفس الوقت تشهد المجتمعات      

 ٥قيم ما بعـد الماديـة   إلى ٤، فيوجد إزاحة وتحول من القيم الماديةألفرادها
Inglehart, 1977).(  

 الـسياسي دون    ، وعبر أفراد المجتمع عـن رأيهـم       االقتصاديالرخاء  اد  زفكلما  

 ,Uhlaner, & Thurik(  لتبني قيم ما بعـد الماديـة  اتجاههمد  زاخوف، كلما
2007; Inglehart, 1990(.  

 
 جدالً واسعاً لدى األفـراد علـى مـستوى العـالم،            االستنساخأثار موضوع   

 والبعض يؤيد    سواء كان على اإلنسان أو الحيوان،      لالستنساخفبعضهم مؤيد   

حل لمشكلة الغذاء العالمي، بينما الـبعض        الحيوان لما فيه من      استنساخفقط  

وقد نبـه ذلـك علمـاء       .  كلياً أو جزئياً   االستنساخفكرة  اآلخر كان معارض ل   

العلوم والهندسة الوراثية إلى ضرورة السعي تجاه قياس الرأي العـام نحـو      

 تطبيقات العلوم والتكنولوجيا مسبقاً، للتعرف على ردود أفعـال األفـراد أوالً           

 حكومات الدول المتقدمة بهـذا      اهتمت كما   .ي األبحاث العلمية  قبل التوسع ف  

 قد ينتج عنـه     —ليس بقليل هو   و —العلميةالشأن نظراً ألن تمويل األبحاث      

عند طرحها باألسواق، مما يؤثر سـلبياً علـى           مستهلك لها  ال تجد تطبيقات  

  . تلك الدولاقتصاد

 عند طرحهـا  نويا النا مع تطبيقات تكنولوجوتداركاً ألن يحدث مثل هذا الجدل  

 األفراد نحو تكنولوجيـا     اتجاهاتباألسواق، فقد بدأ العلماء مبكراً في دراسة        

كمـا يوضـح اإلطـار      ( في عديد من دول العالم       النانو وتطبيقاتها المختلفة  

وقـد وجـد العلمـاء أن        ).النظري والدراسات السابقة في الدراسة الحالية     

اً للنسق القيمي والتغير التدريجي للقيم       تختلف من مجتمع آلخر تبع     االتجاهات

، يعـد   نحو تكنولوجيا النـانو    االتجاهاتبالتوازي مع قياس    ف. في المجتمعات 

 ماتجاهاتهمجموعة قيم أمراً ضرورياً لفهم       نحو   اتجاههقياس توجه الفرد أو     

                                                 
4  
5  
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 نحو التكنولوجيـا النـانو بـصفة        مواتجاهاتهنحو التكنولوجيا بصفة عامة،     

   .خاصة

 )٢٨٩=  ن(تتمثل حدود الدراسة الحالية فـي عينـة          ء ما سبق ،   في ضو و

نحـو تكنولوجيـا    اإلتجـاه   "من طالب جامعة طنطا، يستجيبون على مقياس        

 والذي يقيس ثالث متغيرات     ،)من إعداد الباحث  " (النانو وتطبيقاتها المختلفة  

  :تابعة، كما يلي

  .العام نحو التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفةاإلتجاه  -١

 .الخاص نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفةاإلتجاه  -٢
الدراسة الحالية ال تبحث القيم الماديـة       (.بعد المادية  نحو قيم ما  اإلتجاه   -٣

 الفرد لقبـول أو     اتجاه أو قيم ما بعد المادية في حد ذاتها، ولكنها تبحث         

ـ  المبذولةقيم ما بعد المادية، مثل رأي الفرد في الجهود          رفض   ظ ا للحف

على البيئة، وموقفه من إبداء رأيه السياسي، ورأيه في الحفـاظ علـى             

وهذه تعد من    ومدى قبوله أو رفضه لحقوق األقليات،        ،الموارد الطبيعية 

معرفة موقف الفرد   ، والذي تحاول الدراسة      قيم ما بعد المادية    استجابات

  ). منهااتجاههأو 
العالقات  —صفي اإلحصائي  المنهج الو  باستخدام —وتبحث الدراسة الحالية    

االرتباطية بين المتغيرات التابعة لكٍل من العينة الكلية، وعينة الذكور، وعينة           

 كما تبحث الدراسة الفروق بين عينة الذكور وعينة اإلنـاث، علـى             .اإلناث

الكليـة   للعينـة  —الفروق   وأخيراً تبحث الدراسة الحالية      .المتغيرات التابعة 

 نمـرتفعي الفـي ضـوء     )  من متغيرات الدراسـة    نعلى متغيرين تابعي  ( —

، فعلى سبيل المثال، تبحث     ) للدراسة المتغير التابع الثالث  (ن على   منخفضيالو

العـام نحـو    اإلتجـاه   الدراسة الفروق بين األفـراد مرتفعـي ومنخفـضي          

ـ      اإلتجاه   من   التكنولوجيا على كال    االخاص نحو تكنولوجيا النـانو وتطبيقاته

  .ةنحو قيم ما بعد الماديه اإلتجاالمختلفة، و

 
  :لىفي التعرف عالدراسة الحالية تتلخص أهداف 
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الخاص اإلتجاه  العام نحو التكنولوجيا؛ و    االتجاه بين   االرتباطيةعالقات  ال -١

 قيم ما بعد    نحواإلتجاه   نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة؛ وبين     

 . وعينة اإلناث،نة الذكور وعي،وذلك للعينة الكلية المادية،
اإلتجـاه  (فروق بين عينة الذكور وعينة اإلناث علي متغيرات الدراسة          ال -٢

الخـاص نحـو تكنولوجيـا النـانو        اإلتجـاه    -العام نحو التكنولوجيا    

 ).نحو قيم ما بعد الماديةاإلتجاه   -وتطبيقاتها المختلفة
فـي  ) دراسـة على متغيرين تابعين من متغيرات ال     (األفراد  بين  الفروق   -٣

 ).المتغير التابع الثالث للدراسة(ضوء المرتفعين والمنخفضين على 
 

  :أوالً األهمية النظرية

تجـاه  االغة العربية، ومقنن على عينة مصرية، يقيس        لإعداد مقياس بال   -١

نحو قيم مـا بعـد      تجاه  االونحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة؛      

 لم يتوافر مقياس يقيس تلـك       —ى حد علم الباحث    عل —، حيث   المادية

  .المتغيرات في المكتبة العربية

نحـو تكنولوجيـا النـانو      تجـاه   اال إلى قياس     الدراسات السابقة  انتهت -٢

نحو قيم ما بعد المادية في عديد من دول         تجاه  االوتطبيقاتها المختلفة؛ و  

أول دراسـة   فالدراسة الحاليـة تعـد      الدول العربية، ولذا    العالم ما عدا    

 وفـي ضـوء عينـة        على حد علـم الباحـث      — تلك المتغيرات    تبحث

  .في مصر في الثقافة العربية، وتحديداً —الدراسة
  :ثانياً األهمية التطبيقية

  األفراد من خالل   سلوكشارت الدراسات السابقة على أنه يمكن توقع بعض         أ

و توجه نحـو     سواء كان توجه نحو القيم المادية، أ       معرفة توجههم القيمي؛  

وفي حدود عينة الدراسة، قدرة     الدراسة الحالية   لدى  لذا ف . قيم ما بعد المادية   

 . ذو التوجه نحو قيم ما بعد المادية األفراداستجاباتتنبؤية ببعض 
 

  : تكنولوجيا النانوأوالً

ا النـانو   تكنولوجي Fairweather (2006) وفايروزر Cook يعرف كوك

 وتبحث خـصائص    ، مجال العلوم  فيبأنها تكنولوجيا جديدة تعتمد على التقدم       
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 ثم تصنع مواد جديدة لها نفس خصائص وتركيـب المـواد            ،وتركيب المواد 

 وحده قياسية أصـغر مـن       والنانو . صورة متناهية الصغر   فياألصلية ولكن   

ا أكبـر مـن أن       ولكنه ، يقاس بها البكتريا والفيروسات    والتيوحدة الميكرو   

 وبخاصـة عـالج     —في المجال الطبـي   ومن تطبيقاتها    .تقيس نواة المواد  

 مواد مثل الفضة والذهب إلـى       تقطيع و ةمعالجأنه يمكن    —مرض السرطان   

قـضى علـى     جـسم اإلنـسان لت     فـي ها  ، ويتم حقن  وحدات متناهية الصغر  

  .الفيروسات الضارة

لمجتمع، حيث انه يعد مـن      ويجذب مصطلح تكنولوجيا  النانو اهتمام أفراد ا       

 ففي الواليات المتحدة األمريكية، تتعامـل  .(Roco, 2004)علوم المستقبل 

االبتدائية علي   (-المواد الدراسية واألفالم العلمية المقدمة ألطفال المدارس        

 علي اعتبـار أنهـا مـن         وتطبيقاتها المختلفة،   مع تكنولوجيا النانو   -)سبيل

بالرغم و .(Castellini et al., 2007)لمستقبل التكنولوجيات الواعدة في ا

 وبـات  Spencerوسبنسر  Waldren دراسة والدرن انتهتفقد من ذلك، 
Batt  (2006)تكنولوجيـا  من تطبيقات معظم األفراد  لدى إلى وجود خوف 

وتطبيقـات  مفهـوم  بجهل معظـم األفـراد    ، وأرجع الباحثون ذلك إلى      النانو

  .تكنولوجيا النانو

مخاوف األفـراد    أن   )Bellucci) 2008وبليوسش   Burriري  ويوضح بو 

حول اعتقادهم إلي أنها قد تـسبب تلفـاً بـالمخ،           تدور  من تكنولوجيا النانو    

،  عندما تدخل في تركيب الطعـام أو أنها تسبب ألم . وأضراراً بالبيئة المحيطة  

 ;Cook & Fairweather, 2006)مثلها مثل األطعمة المعدلـة وراثيـاً   
Cook & Fairweather, 2005; Cook, Fairweather, 

Satterfield, & Hunt, 2004).     وتمتد تلك المخـاوف إلـي أن بعـض 

األفراد أشاروا إلي أن تطبيقات النانو ستزيد الفجوة بـين الـدول الفقيـرة              

والدول الغنية نظراً لفقدان عديد من الناس لوظائفهم عند تفعيـل تطبيقـات             

أمـا المتفـائلون مـن    . )(Burri & Bellucci, 2008 تكنولوجيا النـانو 

تطبيقات تكنولوجيا النانو، فيأملون في أن تساعد تطبيقات تكنولوجيا النـانو           

كما أشار  . في معالجة بعض األمراض الجسمانية ومعالجة المشكالت البيئية       
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المتفائلون بأن تكنولوجيا النانو قد تزيد من فـرص العمـل المتاحـة فـي               

  .Cook & Fairweather, 2006)(  جودة الحياةالمستقبل، وتحسين

 "Leeلـي   "و" Lewensteinنشتين  ڤلـ" و "Scheufele شوفل"يوضح  و

 — اتجاههم ومعارفهم نحـو تطبيقـات التكنولوجيـا        يكونون فرادبأن األ 

  عن طريق المعلومات المقدمة لهم من وسـائل اإلعـالم          —بصفة عامة   

(Scheufele & Lewenstein, 2005; Lee, Scheufele & 
Lewenstein, 2005)  مـن وسـائل اإلعـالم     أن تقديم معلومات حيث

توضح فوائد التكنولوجيا يمكـن أن يخفـض إدراك األفـراد للمخـاطر،             

ــالعكس ــس ب  ,Friedman & Egolf, 2005; Finucane) والعك
Alhakami, Slovic & Johnson, 2000).   وتشير نتائج الدراسـات

لرأي العام عن تطبيقات تكنولوجيا النـانو       إلي وجود نقص في معلومات ا     

(Waldron, Spencer & Batt, 2006) .  كما أنها تشير إلي وجـود

شغف لدى العامة بالفوائد المستقبلية لتكنولوجيا النـانو وعـدم أعطـاء           

  .أهمية للمخاطر المحتملة التي ستنجم عن تطبيقاتها

(Bainbridge, 2002; Cobb & Macoubrie, 2004; Macoubrie, 
2006) 

 بدراسة (Paschen et al., 2004)فعلى سبيل المثال؛ قام باشين وآخرون 

مسحية في ألمانيا عن اتجاه الرأي العام نحو تكنولوجيـا النـانو، وانتهـت              

النتائج إلي أن الرأي العام في ألمانيا يجد أن الفوائد المكتسبة من تكنولوجيا             

علي العكس من تلك النتـائج، فقـد        و. النانو أكثر من المخاطر المحتملة لها     

 ,Gaskell, Eyck)يلتـري  ڤانتهت دراسة جاسكل، وإيك، وجاكـسون، و 
Jackson & Veltri, 2005)    إلي إن األوربيون أكثر شـكاً فـي الفوائـد 

  .نالمستقبلية لتكنولوجيا النانو من األمريكيي

نو نحـو تكنولوجيـا النـا     تجاه  اال توصيات الدراسات التي بحثت      انتهتوقد  

 تقليـل   فـي جهـدا   تكنولوجيا النـانو    أن يبذل علماء    وتطبيقاته المختلفة، ب  

أن تكـون    ، وينبغي اصطناعية بأنهم محاطون بتكنولوجيا     المستهلك إحساس

 التـي  المواد الغذائيـة     ؛ على سبيل المثال   .تبدو مثل الطبيعية  تطبيقات النانو   

 ون طعمها طبيعيـاً كي صناعتها تطبيقات تكنولوجيا النانو يجب أن   فيسيدخل  
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 بمزيد   اإلعالم وسائل   كما أوصت الدراسات  .  ومقبول   الطبيعيأو قريب من    

 الجوانـب    وبخاصـةً  ،فوائد ومخاطر تكنولوجيا النـانو    من برامج التوعية ب   

   .البيئية والصحية وتأثير تطبيقات تكنولوجيا النانو على فرص العمل

(Cook & Fairweather, 2006; Burri & Bellucci, 2008; 
Macoubrie, 2006; Waldron et al., 2006; Scheufele & 
Lewenstein, 2005) 

  : ةبعد الماديثانياً قيم ما 

اهتمام بعض أفراد المجتمع الغربـي       )(Inglehart 1971إنجلهارت  الحظ  

 هذا السلوك ففسر  ،   في ستينيات القرن العشرين    االقتصادي التقدمبالبيئة بعد   

تعني االنتقال من   و ات المتقدمة والنامية،  مجتمعتظهر في ال  قيمية  ثورة  بأنها  

ظهور قـيم مـا بعـد       إنجلهارت  ويربط  . القيم المادية إلى قيم ما بعد المادية      

جودة الحيـاة،    وارتفاع  الرخاء في المجتمع،     بانتشارمع    المادية في المجت  

ومــن . )Inglehart, 1997( بــالمجتمع سياســيةديمقراطيــة وجــود و

 كل ما يتعلق بترسـيخ األخـالق،        ،ت المصاحبة لقيم ما بعد المادية     السلوكيا

وحرية التعبير عن الرأي والذات، والعدالة السياسية، والرضا عـن الـذات،            

وحقوق اإلنسان، وحقوق المرأة، والسالم الدولي، والمحافظة على البيئـة،          

  .) (Inglehart, 1977 وحقوق الحيوان

توصيفاً لقيم مـا   )(Inglehart, 1990; Inglehart, 2000إنجلهارت  قدمو

فيرى  .عن الدوافع اإلنسانية   Maslow في ضوء نظرية ماسلو      بعد المادية 

أنه تبعا لنظرية ماسلو عن تدرج إشباع الدوافع اإلنـسانية، فـإن            إنجلهارت  

الفرد يمر تبعا لتدرج  إشباع الدوافع من المرحلة المادية إلي تكوين قيم مـا               

   .بعد المادية
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ــاًف ــة تبع  لنظري

 فإن الفـرد   ماسلو

  الحاجــاتيــشبع 

 فسيولوجية أوالً، ال

 ينتقل إلشـباع    ثم

الدافع الذي يليـه    

وهو الحاجة إلـي    

، ثم الـذي    األمن

أمـا    .الخ...يليه

إنجلهـارت   رؤية

ــباع  ل ــدرج إش ت

 أن هـي  الـدوافع 

مـن  ينتقل  الفرد  

قيم ما بعـد    إشباع دوافع تخضع للقيم المادية إلي إشباع دوافع تندرج تحت           

  . المادية مثل تحقيق الذات والذي يتضمن قدرة الفرد علي أبداء رأيه بحرية

للتوجه من القيم المادية إلـى      إنجلهارت  خالصة تفسير   ) ١-شكل  (ويوضح  

  .إشباع الدوافع تبعاً لنظرية ماسلوتدرج قيم ما بعد المادية، بالتوازي مع 

تطـور  ) (Inglehart & Welzel, 2010لتـسل  ڤوإنجلهـارت  ويوضـح  

 مـع التقـدم      في البدايـة   وصول أفراد المجتمع إلى قيم ما بعد المادية، بأنه        

االقتصادي والصناعي في المجتمع يتحول المجتمع إلى مرحلة  الحداثـة أو            

 ونتيجة لتفاعـل    — مع وقت يمتد لعقود      —التجديد، والذي يحمل في طياته      

ـ العوامل المحدثة للحداثة، عديد من الجوانب ا        والـسلبية، والتـي     ةإليجابي

فمثال؛ نتيجة للتقـدم الـصناعي      . يختلف تقييم الفرد لها تبعاً لثقافة مجتمعه      

واالقتصادي تنتشر في المجتمع البيروقراطية، ومركزية السلطة، والعلمانية،        

ومع ذلك فإن تفاعل العوامـل       .واالنقالب على التقاليد الراسخة في المجتمع     

م الصناعي واالقتصادي توجد أيضا حريـة للـشخص         الناتجة أيضا من التقد   

للتعبير عن قيمه الخاصة، والتعبير عن حرية رأيه، مما يؤدى إلى تآكل نظم             

الحكم االستبدادية، وزيادة الديمقراطية في المجتمـع، واالهتمـام بحقـوق           

   )١ - شكل(
للتوجھ من القیم المادیة إلى إنجلھارت تفسیر 

قیم ما بعد المادیة، بالتوازي مع تدرج إشباع 
 .الدوافع تبعًا لنظریة ماسلو
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 وعلى حسب تعبير    —  في النهاية  األقليات في التعبير عن وجهة نظرهم، أي      

  .  يتبنى أفراد المجتمع قيم ما بعد المادية—سللتڤوإنجلهارت 

أن قيم مـا   )(Inglehart, 1997; Inglehart, 1990 ويوضح إنجلهارت

 حتى محفز لهـم إلصـدار       و أ ،بعد المادية ليست فقط سمه يتسم بها األفراد       

سلوكيات معينة، ولكنها أيضا هدف في حد ذاته يـسعى األفـراد جاهـدين              

ذو القيم ما بعد الماديـة       يسعى األفراد ف .ققوا ذاتهم لتحقيقه ليشعروا بأنهم ح   

 .  يعيشون فيهالذي المجتمع فيإلى تحقيق الديمقراطية 
  :ةنقد لنظرية إنجلهارت عن قيم ما بعد المادي

قياس توجه الفرد    في استخدمه إنجلهارت    الذي للمقياس   اًنقديوجه الباحثون   

 امتـداد  ما بعد الماديـة هـو        ، حيث أنه اعتبر متغير    نحو قيم ما بعد المادية    

 وعليه فإن درجة الفرد تعبر عـن موقـف          ، ما بعد المادية   –لمتصل المادية   

  أو ذو قـيم مـا بعـد الماديـة          قيم مادية ذو  واحد للفرد وهو إما أن يكون       

(Macintosh, 1998). الفرد يمكن أن يكـون لديـه   أن  في النقد ملخصو

 مثـل المـشاركة فـي       باستجابات وعبر عنها    قيم ما بعد المادية   توجه نحو   

والمحافظة على البيئة، وإحترام حرية الرأي وغيرهـا        االنتخابات السياسية،   

ات تحمـل   ، وفى نفس الوقت يقوم باستجاب      قيم ما بعد المادية    استجاباتمن  

معاً أي أن الفرد يمكن أن يتسم بقيمتين متناقضتين          .القيم المادية في طياتها   

 وال يجد الفرد مشكلة أو تنـاقض فـي سـلوكه            ،)دية بعد الما  االمادية، وم (

 أن يكـون لقـيم مـا بعـد     – الباحثينلوجهة نظر  وتبعاً–وعليه فيفضل أن  

 ,Rossteutscher)آخـر  وللقيم المادية مقياس بها،المادية مقياس خاص 
2004) .  

 
الخاص تجاه  االالعام نحو تطبيقات التكنولوجيا، و    تجاه  االأوالً دراسات بحثت    

  :نحو تطبيقات تكنولوجيا النانو

وكوهن ،  Gastil، وكاستيل Slovicيك ڤلو وس،Braman وبرامان ،Kahanدراسة كاهن  -١

Cohen:    قام كـاهن وآخـرون& Gastil , Slovic, Braman, Kahan(
Cohen, 2009)   بدراسة هدفت إلي بحث اتجاهات األفراد نحو تكنولوجيـا 

( وتكونـت عينـة الدراسـة مـن         . لمتغير الثقافي للفرد  النانو، في ضوء ا   
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نحو تكنولوجيـا النـانو     تجاه  االشخصاً أجابوا علي مقياس لقياس      ) ١٨٦٢

وانتهت نتائج الدراسة إلي أن الثقافة التي ينتمي الفرد إليهـا           . علي االنترنت 

  . نحو تكنولوجيا النانو) االيجابي أو السلبي (تجاه االتشكل 

ــاكوب -٢ ــة م ــاكوبري   :Macoubrieري  دراس ــة م ــدفت دراس  ه

(Macoubrie, 2006) دور المعلومات المقدمة عـن تطبيقـات    إلى بحث

 ةعلي سبيل المثال؛ معلومات إيجابية توضح الفوائد الناتج       (تكنولوجيا النانو   

من التطبيقات، ومعلومات سلبية توضح األضرار المحتملة مـن التطبيقـات           

نحـو تطبيقـات    تجاه  اال في تشكيل    )لمحيطة  سواء علي اإلنسان أو البيئة ا     

مع افتراض أنه كلما ذاد تعرض الفـرد لمعلومـات عـن            . تكنولوجيا النانو 

وقـد   . نحوها ي اتجاهه االيجاب   وكذلك زاد  تكنولوجيا النانو، ذاد  تفضيله لها؛     

قسمت ماكوربي عينة الدراسة إلى مجموعات تجريبية في ضوء المتغيـرين           

 تقديم معلومات سـلبية     - تقديم معلومات إيجابية، ب    -أ(المستقلين للدراسة   

  :دراسة إلىال نتائج وانتهت ).

 عن تطبيقات تكنولوجيا النانو، تغير اتجاه األفراد ةتقديم معلومات ايجابي  - أ

  .نحو تكنولوجيا النانوتجاه اال يمن محايد إلي ايجاب

ية، ال يغيرون   االيجابي نحو تكنولوجيا النانو منذ البدا     تجاه  االاألفراد ذو     - ب

االيجابي حتى لو قدم لهم معلومات سلبية توضح األضـرار          تجاه  االهذا  

  .المحتملة من تطبيقات تلك التكنولوجيا 

ـ  ) Cobb ,2005( قام كـوب  :Cobb دراسة كوب -٣ ، ةبدراسـة تجريبي

نحو تكنولوجيا النانو في ضـوء ثالثـة متغيـرات          تجاه  اال ةهدفت إلي دراس  

        -:مستقلة 

م معلومات للمفحوصين توضح الفوائد المكتـسبة مـن تطبيقـات            تقدي  - أ

 .تكنولوجيا النانو
 .تقديم معلومات توضح المخاطر المحتملة من تطبيقات تكنولوجيا النانو  - ب
تقديم معلومات متناقضة ، توضح بعضها الفوائد المكتسبة، بينما توضح            - ت

 . لنانوالمعلومات األخرى المخاطر المحتملة من تطبيقات تكنولوجيا ا
    -:وقد انتهت نتائج الدراسة إلي 
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اظهر األفراد الذين قدم لهم  معلومات توضح الفوائـد المكتـسبة مـن                - أ

، بينمـا  تطبيقات تكنولوجيا النانو اتجاه ايجابي نحو تكنولوجيـا النـانو         

اظهر األفراد الذين قدم لهم معلومات توضح المخـاطر المحتملـة مـن             

اظهـر  كما  . اه سلبي نحو تكنولوجيا النانو    تطبيقات تكنولوجيا النانو اتج   

األفراد الذين قدم لهم  معلومات متناقـضة، توضـح بعـضها الفوائـد              

المكتسبة، بينما توضح المعلومات األخـرى المخـاطر المحتملـة مـن            

  .تطبيقات تكنولوجيا النانو اتجاه ايجابي نحو تكنولوجيا النانو

 عن الفوائـد المكتـسبة      أظهرت الدراسة  أن  تقديم معلومات متناقضة         - ب

االيجـابي نحـو    تجـاه   االوالمخاطر المحتملة لتكنولوجيا النانو يزيـد       

وقد قدم كوب تفسيرا لذلك بـأن       . تكنولوجيا النانو بدرجه داله إحصائيا    

 بـأن   – عند تقديم معلومتين متناقـضتين       -األفراد يميلون إلي االعتقاد   

لـة  لتكنولوجيـا     الفوائد المكتسبة سوف تطغي علي المخـاطر المحتم       

 .النانو
 قام كوب وماكوبري : Macoubrie& Cobb دراسة كوب وماكوبري -٤

(Cobb & Macoubrie, 2004)   ن (بدراسة مسحية عبر التليفـون

وقد هدفت الدراسـة    . نحو تكنولوجيا النانو  تجاه  اال الستطالع )١٥٣٦=

ن العام نحو التكنولوجيـا والعلـوم و بـي        تجاه  االالعالقة بين    بحث   إلي

معرفـة رأي األفـراد حـول الفوائـد         نحو تكنولوجيا النانو، و   تجاه  اال

معرفة تكنولوجيا النانو، وأخيراً    المكتسبة والمخاطر المحتملة لتطبيقات     

  . المشاعر المصاحبة لالتجاه نحو تكنولوجيا النانو

  -:وقد انتهت نتائج الدراسة إلي

د نحـو التكنولوجيـا     دالة بين اتجاه األفرا   موجبة  وجود عالقة إرتباطية      - أ

 . نحو تكنولوجيا النانوتجاه االوالعلوم وبين 
من عينة الدراسة أن الفوائد المكتـسبة مـن تكنولوجيـا    % ٤٠أوضح    - ب

 وبـالعكس   ،النانو ستكون أكثر من المخاطر المحتملة لها في المستقبل        

من عينة الدراسة أن المخاطر المحتملة لتكنولوجيا النانو        % ٢٢أوضح  

من عينـة   % ٣٨أوضح  بينما   من الفوائد المكتسبة منها،      ستكون أكثر 
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الدراسة أن الفوائد المكتسبة من تكنولوجيا النانو ستكون متساوية مـع           

  . المخاطر المحتملة لها في المستقبل

من العينة الكلية للدراسة أظهروا     % ٧٠ أوضحت نتائج الدراسة أن      كما  - ت

مـن  % ٢٠فة، بينما اظهر    تفاؤلهم بتكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختل    

مـن  % ١٠عينة الدراسة قلقهم من تطبيقات تكنولوجيا النانو، وأظهر         

 .العينة ترددهم بشأن تطبيقات تكنولوجيا النانو
  :ثانياً دراسات بحثت التوجه من القيم المادية إلى قيم ما بعد المادية

هدفت دراسة إنجلهـارت   :Paulوباول  Inglehart دراسة إنجلهارت  -١

 إلى رصد التحول القيمـي العـالمي   )Inglehart & Paul, 1995(وباول 

أظهرت و،  )١٩٩١ وحتى عام    ١٩٨١من عام   ( على مدى عقدين من الزمان    

ن القيم المادية المرتكزة على تحقيق األمن الجـسدي         منتائج الدراسة تحوالً    

 نبير ع والتعإلى قيم ما بعد المادية المرتكزة على قيم الحرية،          ، واالقتصادي

 ─ مع الوقت  ─ األفرادأن  إلى    نتائج الدراسة  انتهتكما   .الذات، وجودة الحياة  
 . القيم المادية إلى قيم ما بعد الماديةيتجهون بقيمهم من

هدفت تلك الدراسة إلى بحث و :)Inglehart ,2000( دراسة إنجلهارت -٢

بتوجه لمرتبطة  ، والسياسية، واإلعالمية ا   واالجتماعية،  االقتصادية تالمتغيرا

  :إلى ةقد انتهت الدراسو. ما بعد الماديةأفراد المجتمعات نحو قيم 

قيم ما بعـد الماديـة، والتطـور        التوجه نحو   جود عالقة إرتباطية بين     و -أ

د عالقة  و وج وأشارت نتائج الدراسة إلى   االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات،    

 واالقتـصادية لـدى     ،اعيـة  بين ارتفاع المكانة االجتم    ية موجبة دالة  ارتباط

  . واتجاهه نحو تبنى قيم ما بعد المادية،الفرد

 أنه توجد نسبة عالية مـن األفـراد الـذين يتـسمون             أوضحت النتائج  -ب

ويتسم األشـخاص   . قيم ما بعد المادية في المجتمعات المتقدمة      بالتوجه نحو   

تمام بإبداء   نحو قيم ما بعد المادية، بأن لديهم اه        ينحوالذين توجههم القيمي    

  . رأيهم السياسي، وذو مكانة اجتماعية واقتصادية مرتفعة

كما وجدت الدراسة أيضا عالقة ارتباط بين قيم ما بعد المادية و سهولة              -ج

 أن قيم ما بعـد الماديـة تـرتبط          آخرحصول الفرد علي المعلومات، بمعنى      

   .   عكسيا مع التعتيم اإلعالمي و حجب المعلومات عن أفراد المجتمع
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 وتعد تلك ):Welzel & Inglehart ,2010(لتسل ڤ دراسة إنجلهارت و-٣

ي ضوء التغيرات الديموجرافيـة     فمراجعة شامله لنظرية إنجلهارت     الدراسة  

 أن   تلـك الدراسـة إلـى      وانتهـت  . للمجتمعـات  واالجتماعية واالقتصادية

، المجتمعات التي لم تصل بقيامها إلى مرحلة ما بعـد الماديـة فـي خطـر               

 باألحـداث   ا وأن صغار السن وشباب تلك المجتمعـات لـم يمـرو           خصوصاً

العالمية العصبية مثل الحروب العالمية وما يتبعها مـن أزمـات اقتـصادية             

رؤية لنتاج  ال اختالفالنتائج إلى   ومع ذلك، فقد أشارت      .تكرس القيم المادية  

أتاح وجـود  ل، فعلى سبيل المثا  .  في المجتمعات  ما أفرزته قيم ما بعد المادية     

قيم ما بعد المادية حرية الفرد للتعبير عن ذاته، وفي نفس الوقـت أفـرزت               

أفراد أفراد المجتمعات، حتى    قبولها  حرية اللواط والسحاق والذي يختلف في       

  .مجتمعات ما بعد المادية

التوجـه  نحو تطبيقات تكنولوجيا النانو وعالقته ب     تجاه  االثالثاً دراسات بحثت    

  :المتغيرات األخرىوبعض بعد المادية  قيم ما نحو

 ات االرتباطيةإلى بحث العالقتلك الدراسة هدفت  :وفايروزر دراسة كوك -١

،  نحو قيم ما بعد الماديـة      واتجاههم،  اتجاه األفراد نحو تكنولوجيا النانو    بين  

 النـانو   تكنولوجيـا والمشاعر نحو   ، والمعتقدات    نحو التكنولوجيا  واتجاههم

( ، وبمـدى عمـرى      )٣٨٧=ن( طبق على أفراد العينة      .مختلفةوتطبيقاتها ال 

 .بنداً يقـيس المتغيـرات الـسابقة    )٨٦( مكون من  اًمقياس عاماً، )٦٥-١٥

  : نتائج الدراسة إلىوانتهت

بين اتجـاه األفـراد      ),٠١(دالة لمستوى   موجبة  عالقة ارتباطية    وجود   -١

  .كنولوجيا التاستخدامنحو تجاه اال وبين نحو تكنولوجيا النانو

بين اتجـاه األفـراد     ) ,٠١(موجبة دالة لمستوى    عالقة ارتباطية    وجود   -٢

نحو تكنولوجيـا   االيجابية  والمعتقدات والمشاعر    وبين   نحو تكنولوجيا النانو  

  .النانو وتطبيقاتها المختلفة

 األفراد نحو قيم ما بعـد الماديـة،         اتجاه بين   ارتباطية عدم وجود عالقة     -٣

  . النانوتكنولوجياحو  ناتجاههمبين و

اتجاه األفـراد   بين   ),٠٥( ودالة لمستوى    سالبة كانت العالقة اإلرتباطية     -٤

 وقدم الباحثان   .وبين اتجاههم نحو قيم ما بعد المادية       ،نحو تكنولوجيا النانو  
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السلبي عند بعض األفراد نحـو تكنولوجيـا النـانو          تجاه  االتفسيراً ألسباب   

حدوثها فـي  المحتمل الكامنة و من الكوارث    همخوفإلى  وتطبيقاتها المختلفة،   

 قـد  البيئي والـذي األضرار البيئية مثل التلوث     على سبيل المثال؛     .المستقبل

ـ         .نجم عن تطبيقات تكنولوجيا النانو    ي ثير أ كما أن عدم توضـيح اإلعـالم لت

 فرص عمل جديـدة  بإيجاد سواء  ؛تكنولوجيا النانو على فرص العمل المتاحة     

 اتجـاههم ، يزيد من خوف األفراد وبالتبعية       فرص العمل الحالية  أو بتقليص   

ـ  كما   .السلبي نحو تكنولوجيا النانو     اإلزاحـة    توضـيحاً بـأن    انقدم الباحث

نحـو  تجـاه   اال سـتعزز    ،تجاه قيم ما بعـد الماديـة      المستقبلية لقيم األفراد    

قـات  ألفة أفراد المجتمـع بتطبي     ، وذلك بزيادة   المستقبل فيتكنولوجيا النانو   

توضـيح المعتقـدات الخاطئـة      بـشرط    النانو في المـستقبل، و     تكنولوجيا

ـ  وعند تـوافر ذلـك،    . بتكنولوجيا النانو عن طريق وسائل اإلعالم      تعدل ي س

  .وتكنولوجيا النان إيجابي نحو اتجاهألفراد إلى لالسلبي تجاه اال

، يـة نحو تكنولوجيا النانو بالعوامـل الديموجراف     تجاه  اال وبالنسبة لتأثر  -٥

 نحو تكنولوجيـا    ايجابيأكثر اتجاه   كانت  الذكور  انتهت الدراسة إلى أن عينة      

) ٢٤ -١٥(وبخاصة الفئة العمرية    صغار السن    وأن   .اإلناثعينة  النانو من   

كمـا أن   .  نحو تكنولوجيا النانو من كبار السن      ايجابي كانوا أكثر اتجاه     عاماً،

 نحو تكنولوجيا   ايجابيكثر اتجاه    المرتفع كانوا أ   االقتصادياألفراد ذو الدخل    

ـ  نحو تبني قيم    تجاه  اال، و النانو  مـن األفـراد ذو الـدخل         الماديـة،  دما بع

  .(Cook & Fairweather, 2006)  المنخفضاالقتصادي

ـ  ونحو تكنولوجيا النانوتجاه االعن   دراسات   -٢ بعض المتغيـرات  عالقتها ب

  :األخرى

 ,Cook, Fairweather) وفي سلسلة مـن الدراسـات بنيوزيالنـدا    §
2005; Cook, Fairweather, Satterfield, & Hunt,2004; 

Coyle, Maslin, Fairweather & Hunt, 2003)     هـدفت إلـى

 تكنولوجيا النانو في مجـال األغذيـة،        استخدام األفراد نحو    اتجاهمقارنة  

 نتائج  وانتهت.  نحو الهندسة الوراثية والتعديل الوراثي لألغذية      باتجاههم

راسات إلى أن االفراد يفضلون إستخدام تكنولوجيا النانو فـي مجـال            الد

 . األغذية عن التعديل الوراثي لها
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 ,Bainbridgeوفي دراسة مسحية عبر االنترنت قام بهـا براينبريـدج    §
يـل نتـائج    ل تح انتهـى نحو تكنولوجيا النانو،    تجاه  اال الستطالع) (2002

نحـو  تجـاه   االلمقيـاس   ) ٣٩٠٩= ن  ( أفراد العينة العشوائية     استجابة

 إيجـابي  من عينة الدراسة ذو اتجـاه        ) %٥٨(تكنولوجيا النانو، إلى أن     

%) ٣٣( كان   سلبى وأخيرا  ذو اتجاه    ) %٩(، بينما   نحو تكنولوجيا النانو  

  . نحو تكنولوجيا النانواتجاههممترددون بشأن 

حـو  األمريكـان ن   اتجاهات ي سلسلة من الدراسات هدفت إلى مقارنة      وف §

 األمريكان  تفضيلأن  إلى  النتائج  انتهت  األوروبيين،  ب طبيقات التكنولوجيا ت

 كما أن األمريكـان  ، لهااألوروبيين تفضيلمن   أكثركان  لتكنولوجيا النانو   

 بالتكنولوجيات الحديثة مثل التليفـون المحمـول واإلنترنـت          تفاؤالًأكثر  

ــسية  ــة الشم  ,Gaskell, Allum, Wagner, Kronberger)      والطاق
Torgersen, Hampel, & Bardes, 2004; Gaskell, Eyck, Jackson, & 

Veltri, 2005; Gaskill, Eyck, Jackson, & Veltri, 2004)                        
إلى التعـرف علـى    (Priest, 2006)دراسة قام بها برست قد هدفت و §

 .يـا النـانو  الكنـديين نحـو تكنولوج   واتجاهن يياتجاه األمريكالفرق بين   

طبـق   ،   ياًكنـد ) ٢٠٠٠( و أمريكياً) ١٢٠٠ (وتكونت عينة الدراسة من   

نحو تكنولوجيـا النـانو، ومقيـاس       تجاه  االعليهم عبر التليفون مقياس     

تجـاه  االمقيـاس    ، للمواد الغذائية  الوراثيالتعديل  نحو تكنولوجيا   تجاه  اال

العينتـين  فضيل  تأن   النتائج إلى    وانتهت. تكنولوجيا الشفرة الوراثية  نحو  

 ، للمواد الغذائيـة الوراثيلتعديل تفضيلهم لأكثر من كان  تكنولوجيا النانو   ل

وفسر الباحـث ذلـك بـأن       .  من تكنولوجيا الشفرة الوراثية    تفضيالًوأقل  

،  من تكنولوجيا النـانو    اًوأكثر انتشار تكنولوجيا الشفرة الوراثية معروفة     

 . من تكنولوجيا النانوى كان تفضيل عينة الدراسة لها أعلوبالتالي
  :تعقيب على الدراسات السابقة

 نحو تطبيقـات    اتاالتجاهقياس  السابقة والتي تناولت     الدراسات   هدفت -١

 واالتجاهات نحو تطبيقات تكنولوجيـا النـانو،        التكنولوجيا بصفة عامة،  

الهندسة الوراثية والتعـديل الجينـي للمـواد        االتجاهات نحو تطبيقات    و

اركة الرأي العام في وضع المبادئ األخالقية وميـادين         إلى مش  الغذائية،
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 لتسهم نتائجها في صناعة القرار العلمـي نحـو          .تطبيقات التكنولوجيا 

أفـراد المجتمـع    األمر الذي قد يـساعد تمويـل         ،تطبيقات التكنولوجيا 

   . ثقة أكبر فـي نتـائج األبحـاث و تطبيقاتهـا        وإعطاءلألبحاث العلمية   

)Castellini et al., 2007; Brossard & Nisbet, 2007; Sturgis & Allum, 
2004( 

 نحو تكنولوجيـا    إيجابي اتجاه  نتائج الدراسات السابقة إلى وجود     انتهت -٢

نحو األفراد  اتجاه   ولكن يختلف    ، بصفه عامه  ها المختلفة تطبيقات، و النانو

كـان اتجـاه     ،على سبيل المثـال   ف. التطبيقات النوعية لتكنولوجيا النانو   

 وبخاصـة  ؛ مجال الطبفي تطبيقات تكنولوجيا النانو نحوإيجابياً  فراد  األ

بينمـا اختلفـت اتجاهـاتهم      . عالج مرض السرطان بأنواعه المختلفـة     

،  والتجميل ، أدوات الزينة  ت مجاال فيوقبولهم لتطبيقات تكنولوجيا النانو     

  ممانعة من اسـتخدام     لم يبدي  البعضف. وحفظ الطعام، وصناعة األغذية   

 بينما اختلف آخرون حولهـا      لوجيا النانو في صناعة أدوات الزينة،     تكنو

 . مستقبال بأمراض سرطان الجلدإصابتهم من خوفاً
 مجال الصحة ستتيح أدوات     فيبالرغم من أن تطبيقات تكنولوجيا النانو        -٣

ـ بعـض    إال أن نتائج     ،تشخيصية دقيقة لألمراض المختلفة     —اتالدراس

 اتجـاه أشارت إلى  — (Cook & Fairweather, 2006مثل دراسة 

األفراد السلبي نحو إستخدام تكنولوجيا النانو فـي مجـال التـشخيص            

إلى أن األفراد يفضلون التشخيص المباشر       ذلك   ونوأرجع الباحث . الطبي

 أدوات  فـي  البشرى عن التقـدم      ل العام فيمن قبل الطبيب نظرا لثقتهم      

ـ ت إلى    نتائج الدراسا  انتهت كما .التكنولوجيةالتشخيص    اتجـاه د  ووج

وأرجـع   . مجال األمن والدفاع   في تكنولوجيا النانو     تطبيقات  نحو إيجابي

 األفراد أن تلك التطبيقات ستحد مـن انتـشار          اعتقادإلى   ذلك   ونالباحث

 . وتزيد من مكافحة اإلرهاب،الجريمة
 & Cook)—لنتـائج بعـض الدراسـات     أظهـر التحليـل الكيفـي    -٤

Fairweather, 2006; Schütz & Wiedemann, 2008) —  أن

 تطبيقات تكنولوجيا   نحواإلتجاه   نحو البنود التي تقيس       األفراد استجابات

 السـتجابة  األفـراد    اختيـار  بمعنـى    ─ في االختيار    بالثقةتتسم  النانو  
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معتـرض  "أو  " معتـرض "في حالة القبـول، و    " موافق جداً "أو  " موافق"

 ─أحيانـاً الوسطية   وأ ، بينما تميل إلى التردد    ─في حالة الرفض  " بشدة
 التـي  للبنـود  بالنـسبة    ─"محايد"أو  " غير متأكد " األفراد   اختياربمعنى  

ذلك تفسيراً ل  ونالباحثوقدم  . تتعلق باتجاههم العام نحو تكنولوجيا النانو     

 صـياغتها   فـي  تحـوى    التـي العبـارات   المفحوصين يستوعبون   أن  ب

اتجاههم العـام نحـو      تقيس   التي العبارات أو البنود     منالتطبيقات أكثر   

 في دراسته الحاليـة      منها الباحث  أستفاد وتلك النتيجة    .تكنولوجيا النانو 

نحو تكنولوجيا النانو، حيث كانت بنود      اإلتجاه  عند تصميم بنود مقياس     

المقياس على عديد من البنود التي      وي  تح الصياغة، وي  المقياس متوازنة 

 .تقيس تطبيقات تكنولوجيا النانو
اسات التي تناولت المتغيرات المرتبطة بقيم ما بعد الماديـة،           الدر انتهت -٥

إلى وجود إزاحة لدى أفراد المجتمعات المتقدمة والنامية مـن التوجـه            

نحو القيم المادية إلى قيم ما بعد المادية، وعالقة وثيقة بين قيم ما بعـد     

 وتغييـر الـنظم الـسياسية       ،المادية وحرية الفرد في التعبير عن رأيه      

 .تبداديةاالس
       (Cantijoch & San-Martin, 2009; Todosijević & 

Enyedi, 2000)    

 نحو تكنولوجيـا    باالتجاهاتقيم ما بعد المادية     عالقة التوجه نحو    وفي   -٦

 أشـارت   وتطبيقات التكنولوجيا بصفة عامة،   النانو وتطبيقاتها المختلفة،  

قيم ما بعد   وجه نحو   الت بين   سالبة دالة الدراسات لوجود عالقة إرتباطية     

، وأن   نحو تكنولوجيا النـانو وتطبيقاتهـا المختلفـة        باالتجاهاتالمادية  

لها دور في تـشكيل       —متغير الجنس  مثل   —الديموجرافية  ات  المتغير

 ويستفيد الباحث فـي دراسـته الحاليـة بهـذه           .اتالتفاعل بين المتغير  

ت الدراسـة   متغيـرا  علـى    الفروق بين الذكور واإلناث   ، فيبحث   النتيجة

 .الحالية
ــع   -٧ ــث م ــق الباح ــات ويتف  ;Rossteutscher, 2004)الدراس

Macintosh, 1998) نقـداً للمقيـاس الـذي اسـتخدمه      التي وجهت

لوجهـة    قياس توجه الفرد نحو قيم ما بعد المادية، وتبعاً         فيإنجلهارت  
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 يكون لقيم ما بعد المادية مقياس خاص بهـا،          فيفضل أن  نظر الباحثين 

بنـوداً    في مقياسه   الحالي  الباحث حددولذا  . مادية مقياس آخر  وللقيم ال 

 . فقط األفراد نحو قيم ما بعد الماديةاتجاهمتغير تقيس 
  

 
 السابق لمشكلة الدراسة وأهدافها، وفي ضوء اإلطـار         االستعراضبناء على   

  :كما يلي تساؤالت الدراسة وفروضها تحددتالنظري والدراسات السابقة، 

  :التساؤل األول

اإلتجـاه  العام نحـو التكنولوجيـا؛ و     اإلتجاه  هل توجد عالقات ارتباطية بين      

نحو قـيم   تجاه  اال وبين   ؟ ، الخاص نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة     

ولإلجابـة  .  ؟وذلك للعينة الكلية  وعينة الذكور وعينة اإلناث ما بعد المادية،

  .  غ الباحث الفروض اإلحصائية التاليةعلي هذا التساؤل يصي

العام نحـو  اإلتجاه يوجد ارتباط ذو دالله إحصائية لدى العينة الكلية بين    -١

الخاص نحو تكنولوجيـا النـانو وتطبيقاتهـا        اإلتجاه  التكنولوجيا، وبين   

  .المختلفة

العام نحـو  اإلتجاه يوجد ارتباط ذو دالله إحصائية لدى العينة الكلية بين    -٢

  .قيم ما بعد المادية نحواإلتجاه وجيا، وبين التكنول

الخـاص  اإلتجـاه   يوجد ارتباط ذو دالله إحصائية لدى العينة الكلية بين           -٣

 ما بعد    قيم نحواإلتجاه  نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة، وبين       

  .المادية

العام نحو  اإلتجاه  يوجد ارتباط ذو دالله إحصائية لدى عينة الذكور بين           -٤

الخاص نحو تكنولوجيـا النـانو وتطبيقاتهـا        اإلتجاه  تكنولوجيا، وبين   ال

  .المختلفة

العام نحو  اإلتجاه  يوجد ارتباط ذو دالله إحصائية لدى عينة الذكور بين           -٥

  . ما بعد المادية قيمنحواإلتجاه التكنولوجيا، وبين 

الخـاص  اإلتجـاه  يوجد ارتباط ذو دالله إحصائية لدى عينة الذكور بين        -٦

 ما بعد    قيم نحواإلتجاه  تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة، وبين      نحو  

  .المادية



 م٢٠١١ ديسمرب –الثالثون  العدد الثاين و-الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج

 ٦٣٠ 

العام نحـو   اإلتجاه  يوجد ارتباط ذو دالله إحصائية لدى عينة اإلناث بين           -٧

الخاص نحو تكنولوجيـا النـانو وتطبيقاتهـا        اإلتجاه  التكنولوجيا، وبين   

  .وذلك لعينة اإلناث. المختلفة

العام نحـو   اإلتجاه  إحصائية لدى عينة اإلناث بين      يوجد ارتباط ذو دالله      -٨

  . ما بعد المادية قيمنحواإلتجاه التكنولوجيا، وبين 

الخـاص  اإلتجـاه   يوجد ارتباط ذو دالله إحصائية لدى عينة اإلناث بين           -٩

 ما بعد    قيم نحواإلتجاه  نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة، وبين       

  .المادية

  

  

  : التساؤل الثاني

هل توجد فروق بين عينة الذكور وعينة اإلناث علـي متغيـرات الدراسـة              

الخاص نحـو تكنولوجيـا النـانو       اإلتجاه   -العام نحو التكنولوجيا    اإلتجاه  (

ولإلجابة علي هـذا    ). نحو قيم ما بعد المادية    اإلتجاه    -وتطبيقاتها المختلفة 

  : التساؤل يصيغ الباحث الفروض اإلحصائية التالية

د فروق ذو دالله إحصائية بين عينة الذكور وعينة اإلناث علـي            ال توج  -١

  . العام نحو التكنولوجيااإلتجاه 

ال توجد فروق ذو دالله إحصائية بين عينة الذكور وعينة اإلناث علـي              -٢

  .الخاص نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة اإلتجاه 

 عينة اإلناث علـي     ال توجد فروق ذو دالله إحصائية بين عينة الذكور و          -٣

 . ما بعد المادية قيمنحواإلتجاه 
  : التساؤل الثالث

، )على متغيرين تابعين من متغيـرات الدراسـة     (بين األفراد   هل توجد فروق    

، )المتغير التـابع الثالـث للدراسـة      (في ضوء المرتفعين والمنخفضين على      

فـروض  ولإلجابة علي هذا التساؤل يـصيغ الباحـث ال        . وذلك للعينة الكلية  

  :  اإلحصائية التالية

اإلتجاه ال توجد فروق ذو دالله إحصائية بين األفراد مرتفعي ومنخفضي            -١

الخـاص نحـو تكنولوجيـا      اإلتجاه  العام نحو التكنولوجيا، على كالً من       



 اجتاهات طالب اجلامعة حنو تكنولوجيا النانو وعالقتها باجتاههم حنو قيم ما بعد املادية

 ٦٣١  

ـ      نحواإلتجاه   المختلفة، و  االنانو وتطبيقاته  ، وذلـك   ة قيم ما بعـد المادي

  .للعينة الكلية

اإلتجاه  إحصائية بين األفراد مرتفعي ومنخفضي       ال توجد فروق ذو داللة     -٢

اإلتجاه  المختلفة، على كالً من      االخاص نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاته    

 قيم ما بعد المادية، وذلـك للعينـة         نحواإلتجاه  العام نحو التكنولوجيا، و   

  .الكلية

اإلتجاه ال توجد فروق ذو داللة إحصائية بين األفراد مرتفعي ومنخفضي  -٣

العام نحو التكنولوجيا، اإلتجاه  قيم ما بعد المادية، على كالً من نحو

الخاص نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة، وذلك للعينة اإلتجاه و

 .الكلية
 

   .في الدراسة الحاليةالمنهج الوصفي االرتباطي المقارن  استخدم : المنهج-أ

طالباً وطالبة من طلبة    ) ٢٨٩(نة الدراسة من    تكونت عي  : عينة الدراسة  -ب

 بكلية اآلداب،    والثالثة بأقسام علم النفس، والفلسفة، والمكتبات      الفرقة الثانية 

 وتكونت  .),٤٢( معياري   وانحراف،  )٧٠,١٨(بمتوسط عمري   . جامعة طنطا 

عمـري  طالبة من قسم علـم الـنفس، بمتوسـط          ) ٢٥٠(عينة اإلناث من    

) ٣٩(بينما تكونت عينة الذكور مـن       . ),٤١(ياري   مع وانحراف،  )٦٧,١٨(

 وذلك بـسبب التبـاين      —من أقسام علم النفس، والفلسفة، والمكتبات       طالباً  

 —، جامعـة طنطـا      المرتفع جداً بين نسبة الذكور إلى اإلناث بكليـة اآلداب         

  .),٤٦( معياري وانحراف، )٩١,١٨ (بمتوسط عمري

  : أدوات الدراسة-ج

 بمتغيـرات   الخاصـة لتراث النظري، والدراسات الـسابقة      بعد االطالع على ا   

الدراسة، تم تصميم مقياس لقياس متغيرات الدراسة الثالثة، والتي يعرفهـا           

  :الباحث في دراسته بأنها

هي وجهة نظر الفرد    : اإلتجاه العام نحو التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة       -  أ

اسـتخدام   في أن    وحكمه اللفظي سواء بالقبول أو الرفض أو المحايدة،       

تصلح األضـرار   ، والراحة، و  التكنولوجيا الحديثة تزيد من جودة الحياة     

 وأن إستخدام تطبيقاتها يعد نوع مـن التحـضر،          ،التي حدثت في البيئة   
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 ويسرع من تحقيق أهداف المجتمع، ويخفض لدى الفرد درجـة القلـق           

 .على مستقبل الجنس البشري
ي وجهة نظر الفرد وحكمـه اللفظـي        ه: اإلتجاه نحو قيم ما بعد المادية       - ب

سواء بالقبول أو الرفض أو المحايدة، في حرية إبداء الرأي للجميـع ،             

وحقوق األقليات، وفي الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعـة، وحريـة           

، وإحتـرام اآلخـر، ورؤيتـه فـي التنميـة           واألفكار الذات   نالتعبير ع 

 .المستمرة للذات
هي وجهـة   : جيا النانو وتطبيقاتها المختلفة   اإلتجاه الخاص نحو تكنولو     - ت

 نظر الفرد وحكمه اللفظي سواء بالقبول أو الرفض أو المحايدة، في أن           

 وإلـى  من إحساس المستهلك بالصحة واألمـان     ستزيد  تكنولوجيا النانو   

، والـتحكم   ضارة يمكن مجابهتهـا   ال هاعواقب، وأن   تحسين جودة الحياة  

البيئة، وستساعد في القـضاء علـى       تنظيف  في  ستسهم  كما أنها    .فيها

  .التكنولوجيات المسببة للتلوث

  نحـو التكنولوجيـا،  باالتجاهـات وبعد اإلطالع علـى المقـاييس الخاصـة      

ال توجد   وتكنولوجيا النانو، والتوجه نحو قيم ما بعد المادية، وجد الباحث أن          

ـ  الحاليـة، وأن     متغيرات الدراسـة  مقاييس عربية تقيس     س الـذي   يياالمق

 (Cook & Fairweather, 2006) كوك وفـايروزر   في دراسةتتخدماس

والتي هدفت لقياس اإلتجاه نحو تكنولوجيا النانو وعالقتها ببعض المتغيرات          

فقـام  . ات الدراسة الحاليـة   تحوى بعض متغير  الديموجرافية في نيوزيالندا    

،  مـع الثقافـة العربيـة   يتالءمترجمة بعض بنود تلك المقاييس بما       الباحث ب 

 وانتهـى  .وإضافة بنود أخرى تبعاً للتعريف الذي وضعه لمتغيرات الدراسـة         

تقيس اإلتجاه نحـو التكنولوجيـا وتطبيقاتهـا،        بنداً  ) ٩١(ذلك إلى صياغة    

 .واالتجاه نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها، واالتجاه نحو قيم ما بعد المادية          

مبحـوثين تتـضمن أن     تعليمات لل ، ووضع   االستجابةوقد حدد الباحث بدائل     

: لبـدائل خمـسة هـي    بنود المقياس تبعـاً يقوموا باإلجابة على كل بند من    

 وتصحح البدائل   )موافق بشدة، موافق، غير متأكد، معارض، معارض بشدة       (

وذلـك فـي    ) ١،  ٢،  ٣،  ٤،  ٥: (الخمسة السابقة بوضع أوزان لها كما يلي      
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، ٤،  ٣،  ٢،  ١: ( يلـي  حالة البنود الموجبة، وبوضع أوزان متدرجة لها كما       

  .في حالة البنود السالبة) ٥

 )٦(طالبـة، و  ) ١١(طالباً وطالبة، بواقع    ) ١٧(على  ثم تم عرض المقياس     

 طالب ممن لهم نفس خصائص العينة المستهدف جمع البيانات مـن خاللهـا   

وقد أسفرت تلـك الخطـوة عـن        . للوقوف على مدى فهمهم لبنود المقياس     

بنود كانـت   ) ٣(، وحذف   صياغة بعض العبارات  إجراء بعض التعديالت في     

 تقيس متغيـرات    بنداً) ٨٨( ذلك إلى صياغة     وانتهى .غير واضحة الصياغة  

، تم تطبيقهم على عينة الدراسـة فـي جلـسات جماعيـة،             الدراسة الثالثة 

  . دقيقة)٤٥ -٤٠(واستغرق زمن تطبيق الجلسة 

 :التقنين -د
ـ ل فـي تكـوين مقيـاس        رؤية الباحث عند تقنين هذا المقياس تتمث       يس يق

 على حدة، وال يعطي المقياس درجـة كليـة،          المتغيرات الثالثة للدراسة كال   

 الفرد نحـو    اتجاهعن   ولكن يقدم لكل متغير من المتغيرات الثالثة درجة تعبر        

كـل متغيـر مـن      المعبرة عـن     بنودالكون  أن ت ينبغي  كما  . المتغير المقاس 

  . لي أقصى درجة تشبع عامعلى المتغيرات،

  : أوالً الصدق

 االتـساق   صـدق تم تحديد مؤشرات صدق هذا المقياس من خالل حـساب           

ثم حساب الـصدق    ،   على حدة  كل متغير من المتغيرات الثالثة    بنود   ل الداخلي

  :، وذلك كما يليكل متغير من المتغيرات الثالثة على حدةل يالعامل

  :فةمتغير اإلتجاه نحو تكنولوجيا النانو تطبيقاتها المختل -١

اإلتجـاه  متغيـر    لبنود   "كرونباخ"لـ  " ألفا "ارتباطقام الباحث بحساب معامل     

 كمـا يوضـح     - بنـداً  )٦١ (–تطبيقاتها المختلفـة    ونحو تكنولوجيا النانو    

بنداً بالدرجة الكليـة لبنـود      ) ٤٩ (ارتباطعن   النتائج   وانتهت). ١ -جدول(

الدرجـة الكليـة لبنـود      ب  واحد  بند ارتبط، كما   ),٠١(المتغير بمستوى داللة    

 ولـم تكـن معـامالت       .)٤٥(م  ، وهو البند رق   ),٠٥(المتغير بمستوى داللة    

-٤٨-٤١-٤٠-٣٩-٣٧-٣٦-٥( وأرقـامهم     بنداً )١١( لـ دالة   طاالرتبا

 لتـصبح   ، وقد تم حذفهم من البنود التي تقيس المتغير،        )٦٠-٥٩-٥٤-٥٣
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د كانت قيمـة ارتبـاط       وق .بنداً) ٥٠(التي تقيس المتغير عددها     الدالة  البنود  

  .),٨٣( يللمتغير تساو" ألفا"

 -بنـداً ) ٥٠ (–ثم قام الباحث بحساب الصدق العاملي للبنود الدالة للمتغيـر   

.  أوالً توزيع الجذور الكامنة وعدد عوامل كل جـذر كـامن         عن طريق تحديد    

أن التـشبع    اعتبـار مـع   جذر كامن، ولكن    بدون تحديد     عاملياً وقد تم ذلك  

 التحليـل   نتائج وانتهت.  فأكثر ),٣(و الجوهري للبند هو الذي يبلغ       المالئم أ 

وجـود   إلى )٢-جدول(، و )٢-شكل (اضح كما يو   للبنود االستطالعي العاملي

 ولما كان الهـدف الـذي حـدده         .جذور كامنة ) ٧(تتوزع على   عامالً  ) ١٤(

الباحث أن تكون بنود كل متغير من المتغيرات، على أقـصى درجـة تـشبع               

، ودرجـة   )٢١,١٦( نسبة تبـاين   ب )٧( الباحث جذر كامن     اختار فقد   .عاملي

تكنولوجيا النانو   فأكثر، لتكون بنوده معبرة عن اإلتجاه نحو         ),٣(تشبع للبند   

 عـن حـذف      التحليل العاملي األساسي للمتغير    وانتهى. وتطبيقاتها المختلفة 

 كمـا   متغيـر عن ال  تعبرمشبعاً  بنداً   )٣١ (وجود، و  غير مشبعين  بنداً) ١٩(

  .)٣-جدول(يوضحها 

  

" ألفا"يوضح قيمة ارتباط البند بالدرجة الكلية للمتغير، وقيمة ) ١ -جدول(

في حالة حذف البند، لمتغير اإلتجاه نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها 

  المختلفة
رقم 
  البند

قيمة ارتباط 
البند بالدرجة 
  الكلية للمتغير

" ألفا"قيمة 
في حالة 
  حذف البند

م رق
  البند

قيمة ارتباط 
البند بالدرجة 
  الكلية للمتغير

" ألفا"قيمة 
في حالة 
  حذف البند

١  ,15 ,83 ٣١  ,27 ,82 
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٤  ,37 ,83 ٣٤  ,25 ,82 
٥  ,07 ,83 ٣٥  ,42 ,82 
٦  ,22 ,83 ٣٦  ,07 ,83 
٧  ,19 ,83 ٣٧  ,07 ,83 
٨  ,21 ,83 ٣٨  ,22 ,83 
٩  ,35 ,82 ٣٩  -,02 ,83 

١٠  ,29 ,82 ٤٠  -,03 ,83 
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رقم 
  البند

قيمة ارتباط 
البند بالدرجة 
  الكلية للمتغير

" ألفا"قيمة 
في حالة 
  حذف البند

م رق
  البند

قيمة ارتباط 
البند بالدرجة 
  الكلية للمتغير

" ألفا"قيمة 
في حالة 
  حذف البند

١١  ,82 ,44 ٤١  -,02 ,83 
١٢  ,82 ,46 ٤٢  ,52 ,82 
١٣  ,83 ,18 ٤٣  ,33 ,82 
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١٧  ,82 ,35 ٤٧  ,15 ,83 
١٨  ,83 ,11 ٤٨  ,03 ,83 
١٩  ,83 ,21 ٤٩  ,38 ,82 
٢٠  ,83 ,20 ٥٠  ,29 ,82 
٢١  ,82 ,53 ٥١  ,17 ,83 
٢٢  ,82 ,49 ٥٢  ,53 ,82 
٢٣  ,82 ,33 ٥٣  ,09 ,83 
٢٤  ,83 ,08 ٥٤  ,04 ,83 
٢٥  ,83 -,03 ٥٥  ,37 ,82 
٢٦  ,82 ,31 ٥٦  ,25 ,82 
٢٧  ,82 ,29 ٥٧  ,38 ,82 
٢٨  ,83 ,05 ٥٨  ,35 ,82 
٢٩  ,82 ,43 ٥٩  -,01 ,83 

٦٠  ,05 ,83 ٣٠  ,83 ,09 
٦١  ,44 ,82 

  ),٨٣("= ألفا" قيمة ارتباط - مفحوصا٢٨٩ً) = ن(

  

  

  

  

  

 
  

  



 م٢٠١١ ديسمرب –الثالثون  العدد الثاين و-الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج

 ٦٣٦ 

  )٢ -جدول(

 قيم الجذور الكامنة، وعدد العوامل المقابلة لكل جذر، ونسبة التباين، لمتغير 

ويشير التظليل إلى قيمة . اإلتجاه نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة

  . ر الكامن الذي حدده الباحث في الدراسة الحاليةالجذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عدد 

  العوامل

الجذر 

 الكامن

نسبة 

  التباين

1 7,462 16,221 
2 2,876 6,252 
3 2,774 6,030 
4 2,030 4,414 
5 1,796 3,904 
6 1,635 3,554 
7 1,481 3,220 
8 1,327 2,884 
9 1,294 2,814 
10 1,211 2,633 
11 1,202 2,613 
12 1,171 2,545 
13 1,097 2,385 
14 1,060 2,305 



 اجتاهات طالب اجلامعة حنو تكنولوجيا النانو وعالقتها باجتاههم حنو قيم ما بعد املادية

 ٦٣٧  

  )٣ -جدول(

  النانو وتطبيقاتها ا نحو تكنولوجياالتجاهتشبع  بنود متغير 
  التشبع  البنـــــود  الرقم

 440, .ستزيد تكنولوجيا النانو من إحساس المستهلك بالصحة واألمان  ١

قد أن استخدام تكنولوجيا النانو في المجال الطبي سينتج عنه عواقـب            أعت  ٢

  .ضارة ال يمكن مجابهتها
,454 

 461,  .سيؤدي استخدام تكنولوجيا النانو إلى ظهور أنواع جديدة من التلوث  ٣

 جديـدة لتحقيـق الجمـال       داةأأعتقد أن استخدام تكنولوجيا النانو سيكون         ٤

  .والكمال
,330 

أعتقد أن الطعام المعتمد في تصنيعه على تكنولوجيا النانو سـيكون غيـر               ٥

  .طبيعي
,532 

 541,  .سيؤدي استخدام تكنولوجيا النانو إلى تحسين جودة الحياة  ٦

أعتقد أن عبوات حفظ األغذية الداخل في تركيبها تكنولوجيا النانو، تجعـل              ٧

 .الطعام طازج وتحفظه من البكتريا و الميكروبات
,403 

 486,  .ال داعي للقلق عند استخدم تكنولوجيا النانو  ٨

أعتقد أن كريمات الجلد الداخل في تركيبها تكنولوجيا النانو، تعطي حيوية             ٩

  .للجلد أفضل
,497 

أعتقد أن إستخدام تكنولوجيا النانو في تنظيف عدسات النظـارات تعطـي              ١٠

  .نظافة وصفاء  للعدسات
,345 

 605, .م تكنولوجيا النانو إلى نتائج ضارة ال يمكن إصالحهاقد يؤدي استخدا  ١١

 614,  .أنا من االشخاص الذين يساندون ويدعمون تكنولوجيا النانو  ١٢

 382,  .يزيد استخدام تكنولوجيا النانو النمو االقتصادي، ويزيد من فرص العمل  ١٣

 359, . التحكم فيهاأي نتائج غير متوقعة نتيجة استخدام تكنولوجيا النانو، يمكن  ١٤

ستسهم تكنولوجيا النانو في تنظيف البيئة، وستساعد في القـضاء علـى              ١٥

 .التكنولوجيات المسببة للتلوث
,318 

  



 م٢٠١١ ديسمرب –الثالثون  العدد الثاين و-الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج

 ٦٣٨ 

  )٣ -جدول (-تابع

  النانو وتطبيقاتها ا تشبع  بنود متغير اإلتجاه نحو تكنولوجي
  التشبع  البنـــــــود  الرقم

 536, .لوجيا النانوأتطلع وأرغب بشدة الستخدم تكنو  ١٦
 351, .سيوفر استخدام جزيئات النانو في الطعام، من استهالكنا للطعام  ١٧
 568,  .أرفض استخدام تكنولوجيا النانو  ١٨
 527,  .أعتقد أن استخدام تكنولوجيا النانو شيء غير مقبول  ١٩
 525, .ستكون جزيئات النانو مشكلة كبيرة إذا اختلطت بالسلسلة الغذائية  ٢٠
 604, . النانوتكنولوجياأنا أدعم استخدام   ٢١
صطناعياً، وسـنفقد   ادائنا  أأعتقد أنه في المستقبل، ستكون قدراتنا و        ٢٢

   .خصائصنا الطبيعية كبشر
,381 

 407, .ستجعل جزيئات النانو الطعام مغذياً  ٢٣
 449,  .أعتقد أنني سأشعر باالرتباك عندما استخدم تكنولوجيا النانو  ٢٤
من المفضل استخدام تكنولوجيا النانو في المجال الطبي، عند تعـديل             ٢٥

  .الجينات أو نقل خاليا من الحيوانات
,345 

 645, .أوافق على استخدام تكنولوجيا النانو  ٢٦
سوف أشعر بعدم الراحة عندما يحيط أو يكون بجسمي مـواد بهـا               ٢٧

 .جزيئات تكنولوجيا النانو
,438 

نو في طعام ما، سيزيد من إقبـال النـاس علـي            وجود جزيئات النا    ٢٨

  .شراءه
,352 

 471, .أعتقد أن استخدام تكنولوجيا النانو سيكون آمناً  ٢٩
 431, .أعتقد أنني سأشعر بالخوف عندما استخدم تكنولوجيا النانو  ٣٠
سوف أشعر بعدم الراحة عندما أعلم أنني أكلت طعاماً بـه جزيئـات               ٣١

 .النانو
,514 

  

  



 اجتاهات طالب اجلامعة حنو تكنولوجيا النانو وعالقتها باجتاههم حنو قيم ما بعد املادية

 ٦٣٩  

  :تجاه نحو التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة االمتغير -٢

تكنولوجيـا  اللبنود متغير اإلتجاه نحو     " ألفا "ارتباطقام الباحث بحساب معامل     

 النتائج  وانتهت). ٤ -جدول( كما يوضح    -بنداً) ١٢ (–وتطبيقاتها المختلفة   

 .),٠١(بنداً بالدرجة الكلية لبنود المتغير بمستوى داللـة         ) ١١ (ارتباطعن  
وقـد تـم     )١١( واحد، وهو البند رقم      لـبند دالة   طولم تكن معامالت االرتبا   

حذفه من البنود التي تقيس المتغير، لتصبح البنود الدالة التي تقيس المتغير            

   .),٧٥( يللمتغير تساو" ألفا" وقد كانت قيمة ارتباط .بنداً) ١١(عددها 

 -بنـداً ) ١١ (–ة للمتغيـر  ثم قام الباحث بحساب الصدق العاملي للبنود الدال 

.  أوالً توزيع الجذور الكامنة وعدد عوامل كل جـذر كـامن         عن طريق تحديد    

 أن التـشبع    اعتبـار  بدون تحديد جذر كامن، ولكن مـع         وقد تم ذلك عاملياً   

وانتهت نتائج التحليـل    .  فأكثر ),٣(المالئم أو الجوهري للبند هو الذي يبلغ        

إلى وجـود   ) ٥-جدول(، و )٣-شكل(وضحا  العاملي االستطالعي للبنود كما ي    

 )٣( الباحث جذر كـامن      اختارقد  و .ثالثة عوامل تتوزع على جذرين كامنين     

 فأكثر، لتكون بنوده معبرة ),٣(، ودرجة تشبع للبند ) ٣٠،٨١ ( بنسبة تباين

 التحليـل العـاملي     وانتهى. تكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة  العن اإلتجاه نحو    

 بنداً تعبر عن المتغير   ) ١١(وجود  عن عدم حذف أي بند، و     األساسي للمتغير   

  .)٦-جدول(كما يوضحها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )٤-جدول(

 جیا وتطبیقاتھاالعام نحو التكنولو اإلتجاه لمتغیر االتساق الداخلي 

رقم 
  البند

قیمة ارتباط 
البند بالدرجة 
  الكلیة للمتغیر

" ألفا"قیمة 
في حالة 
  حذف البند

رقم 
  البند

قیمة ارتباط 
البند بالدرجة 
  الكلیة للمتغیر

" ألفا"قیمة 
في حالة 
  حذف البند

١  ,3304 ,7386 7  ,4570           ,7246 
٢  ,3300           ,7386 ٨  ,3002      ,7461 
٣  ,5076           ,7172 ٩  ,3966           ,7313 
٤  ,3430           ,7375 ١٠  ,5206           ,7141 
٥  ,4008           ,7314 ١١  ,0562           ,7660 
٦  ,5366           ,7142 ١٢  ,4373           ,7259 

  ),٧٥("= ألفا"قیمة ارتباط 



 م٢٠١١ ديسمرب –الثالثون  العدد الثاين و-الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج

 ٦٤٠ 

  

  لمتغیرعدد العوامل والجذور الكامنة ونسبة التباین ) ٥-جدول(
  العام نحو التكنولوجیا وتطبیقاتھا اإلتجاه 

عدد 
  العوامل

الجذر 
 الكامن

نسبة 
 التباین

١  3,389 30,812 
٢ 1,271 11,559 
٣  1,061 9,648 
٤ ,895  

 

  ،یوضح توزیع الجذور الكامنة وعدد عوامل كل جذر كامن) ٣ - شكل (
  العام نحو التكنولوجیا وتطبیقاتھا اإلتجاه لمتغیر

 



 اجتاهات طالب اجلامعة حنو تكنولوجيا النانو وعالقتها باجتاههم حنو قيم ما بعد املادية

 ٦٤١  

  )٦ -جدول(

  وتطبيقاتها المختلفةا نحو التكنولوجياالتجاهتشبع  بنود متغير 
  التشبع  دــــــالبن  الرقم

 466, ،أعتقد أن فرصة المجتمع التكنولوجي للقضاء على الفقر ممتازة 1
 487, ،لتقدم التكنولوجي يعني أن أهداف المجتمع يمكن تحقيقهاا 2
 643, ،أفضل استخدام التكنولوجيا الحديثة للحصول على الراحة 3
 488,  ،تزيد التكنولوجيا من جودة الحياة 4
 مقدار الموارد الطبيعية التي تستهلكها التكنولوجيـا مادامـت          يهم ال 5

 ،هيتناارفالتكنولوجيا تعمل لصالح 
,541 

 672, ،التحضر من وجهة نظري يعني استخدام التكنولوجيا الحديثة 6
أعتقد أنه مـن الطبيعـي أن يحـسن النـاس حيـاتهم باسـتخدام                7

 ، التكنولوجيا
,622 

ألن التكنولوجيا تتقدم وتتطور دائماً، فأعتقد أنه في المـستقبل لـن             8

 ،لمحدودةتكون هناك حاجة لالعتماد على الموارد الطبيعية ا
,396 

أعتقد أنه في المستقبل سوف تمكننا التكنولوجيا من االسـتفادة مـن     9

 ،الموارد الطبيعية للكواكب األخرى
,518 

أعتقد أنه في المستقبل، وبفضل العلم والتكنولوجيا، لن يكون هنـاك            10

 ،داعي للقلق على مستقبل الجنس البشري
,639 

قبل األضرار التـي حـدثت فـي        سوف تصلح التكنولوجيا في المست     11

 ،البيئة
,565 

  

  

  

  

  

  

  



 م٢٠١١ ديسمرب –الثالثون  العدد الثاين و-الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج

 ٦٤٢ 

  :قيم ما بعد الماديةتجاه نحو متغير اال -٣

قيم ما بعـد    لبنود متغير اإلتجاه نحو     " ألفا "ارتباطقام الباحث بحساب معامل     

 ارتبـاط عن   النتائج   وانتهت). ٧ -جدول( كما يوضح    -بنداً) ١٥ (–المادية  

 وقد كانت قيمة    .),٠١(لمتغير بمستوى داللة     بالدرجة الكلية لبنود ا    كل البنود 

ثم قام الباحث بحساب الصدق العـاملي       . )،٦٨( يللمتغير تساو " ألفا"ارتباط  

توزيع الجذور الكامنـة    عن طريق تحديد     -بنداً) ١٥ (–للبنود الدالة للمتغير    

 بدون تحديد جذر كامن،     وقد تم ذلك عاملياً   .  أوالً وعدد عوامل كل جذر كامن    

 )،٣( أن التشبع المالئم أو الجوهري للبند هو الـذي يبلـغ             اعتبارمع  ولكن  

-شكل( للبنود كما يوضحا     االستطالعي العاملي نتائج التحليل    وانتهت. فأكثر

 ولمـا   . عوامل تتوزع على جذرين كامنين     أربعإلى وجود   ) ٨-جدول(، و )٤

، علـى  كان الهدف الذي حدده الباحث أن تكون بنود كل متغير من المتغيرات         

 بنـسبة تبـاين   ) ٣( الباحث جذر كامن     اختارفقد  . أقصى درجة تشبع عاملي   

 فأكثر، لتكون بنوده معبرة عن اإلتجـاه        )،٣(، ودرجة تشبع للبند     )٠٣,٢٢(

حذف  التحليل العاملي األساسي للمتغير عن       وانتهى. قيم ما بعد المادية   نحو  

 عـن المتغيـر كمـا        تعبر  مشبعاً بنداً) ١١(، ووجود   ود غير مشبعين  بن) ٤(

  ).٩-جدول(يوضحها 

  :ثانياً الثبات

بعد اإلنتهاء من حساب الصدق العاملي لمتغيرات المقيـاس، قـام الباحـث             

بنداً تقيس المتغيرات الثالثة،    ) ٥٣(بإعداد نسخة نهائية للمقياس تتكون من       

طالبـاً  ) ٤١( مكونـة مـن   بحساب الثبات بإعادة التطبيق على عينـة        وقام  

طالب ممن لهم نفس خـصائص العينـة        ) ٦(طالبة، و ) ٣٥(اقع  وطالبة، بو 

  وقد كانـت     .المستهدف جمع البيانات من خاللها، بفاصل زمني عشرة أيام        

 لمتغير اإلتجاه نحو قيم     ),٧٦(قيمة معامالت ارتباط بيرسون للمتغيرات هي       

ـ وتطبيقاتها لمتغير االتجاه نحو التكنولوجيا  ),٧٤(ما بعد المادية،     ة،  المختلف

  . تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة لمتغير اإلتجاه نحو),٧٩(

  

  

  



 اجتاهات طالب اجلامعة حنو تكنولوجيا النانو وعالقتها باجتاههم حنو قيم ما بعد املادية

 ٦٤٣  

  

یوضح توزیع الجذور الكامنة وعدد عوامل كل ) ٤ -شكل (
 اإلتجاه نحو قیم ما بعد المادیةلمتغیر  ،جذر كامن

  
یم ما بعد  االتجاه نحو قاالتساق الداخلي لمتغیر یوضح )٧-جدول(

 المادیة

رقم 
  البند

قیمة ارتباط 
البند بالدرجة 
  الكلیة للمتغیر

" ألفا"قیمة 
في حالة 
  حذف البند

رقم 
  البند

قیمة ارتباط 
البند بالدرجة 
  الكلیة للمتغیر

" ألفا"قیمة 
في حالة 
حذف البند

١  ,1675           ,6747 ٩  ,3689           ,6498 
٢  ,3792           ,6579 ١٠  ,2328           ,6722 
٣  ,2600           ,6655 ١١  ,2567           ,6694 
٤  ,4425           ,6479 ١٢  ,2832           ,6637 
٥  ,3958           ,6535 ١٣  ,2663           ,6652 
٦  ,5001           ,6443 ١٤  ,2459           ,6692 
٧  ,2903           ,6650 ١٥  ,1590           ,6839 

 ةیوضح عدد العوامل والجذور الكامن) ٨-جدول(
   االتجاه نحو قیم ما بعد المادیةلمتغیر  ونسبة التباین

عدد 
  العوامل

الجذر 
 الكامن

نسبة 
 التباین

١  3,305 22,031 
٢ 1,704 11,357 
٣  1,492 9,948 
٤ 1,167 7,777 
٥ ,998  



 م٢٠١١ ديسمرب –الثالثون  العدد الثاين و-الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج

 ٦٤٤ 

 نحو قيم ما بعد الماديةاإلتجاه يوضح تشبع  بنود متغير ) ٩ -جدول(
  التشبع  البند  الرقم

 623, .ينبغي بذل الجهود لجعل مدننا وريفنا أكثر جماالً 1
 488,  . لتشجيع الود في المجتمع، وتقليل الشخصانيةينبغي بذل الجهود 2
أعتقد أننا بحاجة لتطوير المجتمع؛ بحيث يهتم الناس بأمور أخرى  3

 .غير جمع المال
,707 

 623,  .ينبغي حماية حرية الرأي للجميع 4
 703, .ينبغي بذل الجهود الستقرار االسعار ومقاومة ارتفاعها 5
 487, .،  رأينا فيما يحدث في عملنا، ومجتمعناأعتقد اننا بحاجة إلبداء 6
 535, .المجتمع القوي هو مجتمع األفكار وليس مجتمع جمع المال 7
أعتقد أن العيش بإسلوب حياة بسيطة، هو أفضل وسيلة للحفاظ على  8

 .الطاقة والموارد الطبيعية
,452 

 أعتقد أن الجماعات التي تعارض القيم المادية، تستحق الدعم 9

 .والمساندة
,351 

 341, .التحضر من وجهة نظري يعني الحفاظ على الموارد الطبيعية 10
أعتقد أننا بحاجة لبدء التفكير في تغيير أنفسنا، بدالً من التفكير في  11

 .مزيد من التكنولوجيا
,387 

 
، قـام الباحـث      صـدقه وثباتـه    بعد اإلنتهاء من تقنين اإلختبار، والتأكد من      

، لبنود التي ثبت صـدقها وثباتهـا      على ا  بإجراء المعالجات اإلحصائية التالية   

لإلجابـة علـى تـساؤالت الدراسـة         ،)٢٨٩=ن(وعلى نفس عينة التقنين     

  :صدق الفروض اإلحصائيةوإلختبار 

  . المعياري، ومعامل اإللتواءواالنحرافالمتوسط،  -٤

 . لمتغيرات الدراسةالوسيط، واإلرباعيات -٥
 "بيرسون "ارتباطمعامل  -٦
 ".ت "اختبار -٧



 اجتاهات طالب اجلامعة حنو تكنولوجيا النانو وعالقتها باجتاههم حنو قيم ما بعد املادية

 ٦٤٥  

يوضح المتوسط والوسـيط واالنحـراف المعيـاري       ) ١٠ –جدول  (ويوضح  

وااللتواء لكل متغير من متغيرات الدراسة وذلك للعينة الكلية ولعينة الـذكور            

 من الجدول أن معامل اإللتواء لمتغير اإلتجـاه العـام            ويتضح .ولعينة اإلناث 

ير اإلتجاه الخاص نحو تكنولوجيا النانو أقـرب علـى      نحو التكنولوجيا، ومتغ  

بينما متغير االتجاه نحو قيم مـا       ،)٥-شكل(يظهر من    كما   االعتداليالتوزيع  

 تـساوي   - على سبيل المثال   –للعينة الكلية     كان معامل اإللتواء      بعد المادية 

 لمتابعة التحليالت اإلحـصائية     ، وهي في الحدود المقبولة إحصائياً     )-1.33(

  .للنتائج

 اإلتجاه العام نحو متغيرل التوزيع واعتداليةيوضح االلتواء ) ٥ –شكل (

 وذلك للعينة التكنولوجيا، ومتغير اإلتجاه الخاص نحو تكنولوجيا النانو،

    ).٢٨٩=ن(الكلية 

  اإلتجاه الخاص نحو تكنولوجيا النانو  لعام نحو التكنولوجيااإلتجاه ا

ء 
وا

اللت
ا

ية
دال

عت
وا

يع
وز

الت
 

  

    

  



 م٢٠١١ ديسمرب –الثالثون  العدد الثاين و-الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج

 ٦٤٦ 

يوضح المتوسط والوسيط واالنحراف المعياري وااللتواء لكل ) ١٠–جدول (

  .متغير من متغيرات الدراسة وذلك للعينة الكلية ولعينة الذكور ولعينة اإلناث

  االلتواء  المعيارياالنحراف   الوسيط  المتوسط  المتغيرات  العينة

اإلتجاه العام نحو 

  التكنولوجيا 
39,58 39 6,04 -,14 

اإلتجاه الخاص نحو 

  تكنولوجيا النانو 
97,15 98 11,92 -,33 

ية
كل

 ال
نة

عي
ال

  

=ن (
٢٨

٩
قيم ما اإلتجاه نحو   )

  بعد المادية
48,33 49 4,21 -1,33 

اإلتجاه العام نحو 

  التكنولوجيا
39,31 

38 
7,30 -,29 

اإلتجاه الخاص نحو 

  تكنولوجيا النانو 
101,62 

102 
5,99 ,9 

ور
ذك

 ال
نة

عي
  

=ن (
٣٩(  

اإلتجاه نحو قيم ما 

  بعد المادية
44,69 

46 
3,87 -1 

اإلتجاه العام نحو 

  التكنولوجيا
39,62  

39 
5,83  -,09  

اإلتجاه الخاص نحو 

  تكنولوجيا النانو 
96,45 

96 
12,46 -,23  

ث
إلنا

ة ا
عين

  

=ن (
٢٥

٠
اإلتجاه نحو قيم ما   )

  بعد المادية
48,89 

49 
2,89 -1,23 

  :األولتفسير نتائج التساؤل 

 هل توجد عالقات ارتباطية بين االتجـاه العـام نحـو            : "األول نص التساؤل 

التكنولوجيا؛ واالتجاه الخاص نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتهـا المختلفـة؛          

وبين االتجاه نحو قيم ما بعد المادية، وذلك للعينة الكليـة  وعينـة الـذكور                

 —)١١-جدول  (ما يوضحها   ك — وفيما يلي نتائج الدراسة   ". وعينة اإلناث   

  :األولعلى الفروض اإلحصائية التي صاغها الباحث لإلجابة على التساؤل 



 اجتاهات طالب اجلامعة حنو تكنولوجيا النانو وعالقتها باجتاههم حنو قيم ما بعد املادية

 ٦٤٧  

توجد عالقة إرتباطية ذو دالله إحـصائية لـدى العينـة           : "نص الفرض  -١

الكلية بين االتجاه العام نحو التكنولوجيا، وبين االتجاه الخـاص نحـو            

أن  إلـى    )جدول    (  نتائج تشيرو ".تطبيقاتها المختلفة تكنولوجيا النانو و  

العام نحو التكنولوجيا، وبين االتجاه الخـاص       اإلتجاه  قيمة االرتباط بين    

وهى دالـة   ) ٠،٢٧(تساوى   نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة    

اإلتجـاه   أنه توجد عالقة ارتباطيه دالة بـين         بمعنى. )٠،٠١( لمستوى

ص نحـو تكنولوجيـا النـانو       العام نحو التكنولوجيا، وبين االتجاه الخا     

  .وتطبيقاتها المختلفة، لدى العينة الكلية

توجد عالقة إرتباطية ذو دالله إحـصائية لـدى العينـة           : "نص الفرض  -٢

 قيم ما بعـد     االتجاه نحو الكلية بين االتجاه العام نحو التكنولوجيا، وبين        

ه االتجـا أن قيمة االرتباط بين      إلى   )١١-جدول  ( وتشير نتائج  ".المادية

  قـيم مـا بعـد الماديـة        االتجـاه نحـو   العام نحو التكنولوجيا، وبين     

 أنه توجـد عالقـة      بمعنى .)٠،٠٥(وهى دالة لمستوى    ) ٠،١٢(تساوى

 قـيم   االتجاه نحو االتجاه العام نحو التكنولوجيا، وبين      ارتباطيه دالة بين    

 .ما بعد المادية، لدى العينة الكلية
لداللة لمتغيرات الدراسة وذلك للعينة الكلية ولعينة يوضح االرتباط ومستوى ا) ١١–جدول (

  )٢٤٨=، لإلناث٣٧=، للذكور٢٨٧=للعينة الكلية: درجات الجرية. (الذكور ولعينة اإلناث

  المتغيرات
 االرتباط 
 والداللة

اإلتجاه العام نحو 
 التكنولوجيا

ما بعد 
 المادية

 اإلتجاه الخاص 03, 27, قيمة ارتباط بيرسون
الداللةمستوى   النانونحو تكنولوجيا  غير دال 01, 

 12,  قيمة ارتباط بيرسون

ة 
كلي

 ال
نة
عي
( ال

ن 
 =

٢٨
٩

(
 

 اإلتجاه العام
الداللةمستوى  نحو التكنولوجيا   ,05 

اإلتجاه الخاص نحو  27, 34, قيمة ارتباط بيرسون
الداللةمستوى  تكنولوجيا النانو  غير دال  05, 

 19,  قيمة ارتباط بيرسون

ور
ذك

 ال
نة
عي

 
) 

ن 
 =

٣٩(
 

 اإلتجاه العام
الداللةمستوى   نحو التكنولوجيا  غير دال  

اإلتجاه الخاص نحو  07, 28, قيمة ارتباط بيرسون
الداللةمستوى  تكنولوجيا النانو  غير دال  01, 

 10,  قيمة ارتباط بيرسون

ث
إلنا

ة ا
عين

  
) 

ن 
 =

٢٥
٠

(  

 اإلتجاه العام
الداللةمستوى   نحو التكنولوجيا  غير دال  
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 ٦٤٨ 

توجد عالقة إرتباطية ذو دالله إحـصائية لـدى العينـة           : "نص الفرض  -٣

الكلية بين االتجاه الخاص نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفـة،           

 إلـى   )١١-جدول  ( وتشير نتائج  ". قيم ما بعد المادية    االتجاه نحو وبين  

و تكنولوجيا النانو وتطبيقاتهـا     االتجاه الخاص نح  أن قيمة االرتباط بين     

وهـى  ) ٠،٠٣(تساوى    قيم ما بعد المادية    االتجاه نحو المختلفة، وبين   

االتجاه الخاص نحـو     أنه ال توجد عالقة ارتباطيه بين        بمعنى. غير دالة 

 قـيم مـا بعـد    االتجاه نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة، وبين      

 .، لدى العينة الكليةالمادية
توجد عالقة إرتباطية ذو دالله إحـصائية لـدى عينـة           : "لفرضنص ا  -٤

الذكور بين االتجاه العام نحو التكنولوجيا، وبين االتجاه الخـاص نحـو            

 إلـى   )١١-جدول( وتشير نتائج  ".تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة   

االتجاه العام نحـو التكنولوجيـا، وبـين االتجـاه     أن قيمة االرتباط بين  

) ٠،٣٤(تـساوى   و تكنولوجيا النانو وتطبيقاتهـا المختلفـة     الخاص نح 

  أنه توجد عالقة ارتباطيه دالة بين      بمعنى . )٠،٠٥(وهى داله لمستوى    

االتجاه العام نحو التكنولوجيا، وبين االتجاه الخـاص نحـو تكنولوجيـا      

  .النانو وتطبيقاتها المختلفة، لدى عينة الذكور

ذو دالله إحـصائية لـدى عينـة        توجد عالقة إرتباطية    : "نص الفرض  -٥

 قيم ما بعد    االتجاه نحو الذكور بين االتجاه العام نحو التكنولوجيا، وبين        

االتجـاه  أن قيمة االرتباط بين      إلى   )١١-جدول( وتشير نتائج  ".المادية

تـساوى    قيم ما بعد الماديـة     االتجاه نحو العام نحو التكنولوجيا، وبين     

نه ال توجد عالقـة ارتباطيـه بـين          أ بمعنى. وهى غير دالة   ) ٠،١٩(

 قيم ما بعـد الماديـة،       االتجاه نحو االتجاه العام نحو التكنولوجيا، وبين      

 .لدى عينة الذكور
توجد عالقة إرتباطية ذو دالله إحـصائية لـدى عينـة           : "نص الفرض  -٦

الذكور بين االتجاه الخاص نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفـة،          

 إلـى   )١١-جدول( وتشير نتائج  ".قيم ما بعد المادية    االتجاه نحو وبين  

االتجاه الخاص نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتهـا       أن قيمة االرتباط بين     

وهـى  ) ٠،٢٧(تساوى    قيم ما بعد المادية    االتجاه نحو المختلفة، وبين   



 اجتاهات طالب اجلامعة حنو تكنولوجيا النانو وعالقتها باجتاههم حنو قيم ما بعد املادية

 ٦٤٩  

االتجاه الخاص نحـو     أنه ال توجد عالقة ارتباطيه بين        بمعنى. غير دالة 

 قـيم مـا بعـد    االتجاه نحو نو وتطبيقاتها المختلفة، وبين     تكنولوجيا النا 

 .المادية، لدى عينة الذكور
توجد عالقة إرتباطية ذو دالله إحـصائية لـدى عينـة           : "نص الفرض   -٧

اإلناث بين االتجاه العام نحو التكنولوجيا، وبين االتجاه الخـاص نحـو            

 وتشير نتائج  ".وذلك لعينة اإلناث  . تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة   

االتجاه العام نحو التكنولوجيـا،     أن قيمة االرتباط بين      إلى   )١١-جدول(

تساوى  وبين االتجاه الخاص نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة       

 أنه توجد عالقة ارتباطيه      بمعنى ).٠،٠١(وهى دالة لمستوى    ) ٠،٢٨(

تجـاه الخـاص نحـو      االتجاه العام نحو التكنولوجيا، وبين اال     دالة بين   

  .، لدى عينة اإلناثتكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة

توجد عالقة إرتباطية ذو دالله إحصائية لدى عينة اإلناث         : "نص الفرض  -٨

 قـيم مـا بعـد       االتجاه نحـو  بين االتجاه العام نحو التكنولوجيا، وبين       

 ".المادية
التجاه العام نحـو  اأن قيمة االرتباط بين   إلى   )١١-جدول  ( وتشير نتائج 

وهـى   )٠،١ (تساوى  قيم ما بعد المادية    االتجاه نحو التكنولوجيا، وبين   

االتجـاه العـام نحـو       أنه ال توجد عالقة ارتباطيه بين        بمعنى. غير دالة 

  . قيم ما بعد المادية، لدى عينة اإلناثاالتجاه نحوالتكنولوجيا، وبين 

صائية لدى عينة اإلناث    توجد عالقة إرتباطية ذو دالله إح     : "نص الفرض  -٩

بين االتجاه الخاص نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفـة، وبـين           

أن قيمة   إلى   )١١-جدول( وتشير نتائج  ". قيم ما بعد المادية    االتجاه نحو 

االتجاه الخاص نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة،       االرتباط بين   

 .وهى غير دالـة   ) ٠،٠٧( تساوى ية قيم ما بعد الماد    االتجاه نحو وبين  

 االتجاه الخاص نحو تكنولوجيـا       أنه ال توجد عالقة ارتباطيه بين      معنىب

 قيم ما بعد المادية، لـدى       االتجاه نحو النانو وتطبيقاتها المختلفة، وبين     

  .عينة اإلناث
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 ٦٥٠ 

  :تفسير نتائج التساؤل الثاني

عينة اإلناث علـي    هل توجد فروق بين عينة الذكور و      : "نص التساؤل الثاني  

 االتجـاه الخـاص نحـو       -االتجاه العام نحو التكنولوجيا     (متغيرات الدراسة   

 )".  االتجاه نحو قيم ما بعـد الماديـة         -تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة   

على الفـروض    —)١٢ -جدول  (كما يوضحها    — وفيما يلي نتائج الدراسة   

  :لثانيا التساؤل اإلحصائية التي صاغها الباحث لإلجابة على

  .يوضح الفروق بين الذكور واإلناث على متغيرات الدراسة) ١٢ -جدول (

  ٢٨٧= ، درجات الحرية ٣٩=  ذكور-)ن(، ٢٥٠=  إناث-)ن (

االنحراف   المتوسط  النوع  المتغيرات

  المعياري

  مستوي الداللة  "ت" قيمة

  )للطرفين(

العام نحو اإلتجاه  7,30 39,31  الذكور

 5,83 39,62  اإلناث  التكنولوجيا
 غير دالة 30,

الخاص نحو اإلتجاه  5,99 101,62  الذكور

 12,46 96,45  اإلناث  تكنولوجيا النانو 
- 2,54 ,05 

  نحو قيم اإلتجاه  3,87 44,69  الذكور

 2,89 48,89  اإلناث  ما بعد المادية
6,16 ,01 

ـ         : "نص الفرض  -١ ة الـذكور   ال توجد فروق ذو دالله إحصائية بـين عين

جـدول  (نتائج شير  وت".وعينة اإلناث علي االتجاه العام نحو التكنولوجيا   

 أنـه ال   ويعنـي ذلـك   . وهى غير دالة   )٠،٣= ت(قيمة   أنإلى  ) ١٢ -

 بين عينة الذكور وعينة اإلناث علي االتجـاه العـام نحـو             توجد فروق 

 .التكنولوجيا
ـ         : "نص الفرض  -٢ ة الـذكور   ال توجد فروق ذو دالله إحصائية بـين عين

وعينة اإلناث علي االتجاه الخاص نحو تكنولوجيا النـانو وتطبيقاتهـا           

وهى ) ٢،٥٤=ت  (قيمة   أنإلى  ) ١٢ -جدول  (نتائج  شير   وت ".المختلفة

 أي أنه توجـد فـروق       .)مستوى داللة الطرفين  ) (٠،٠٥(دالة لمستوى   

بين عينة الذكور وعينة اإلناث علي االتجاه الخـاص نحـو تكنولوجيـا        

حيـث كـان متوسـط      ( لصالح عينة الذكور     انو وتطبيقاتها المختلفة،  الن



 اجتاهات طالب اجلامعة حنو تكنولوجيا النانو وعالقتها باجتاههم حنو قيم ما بعد املادية

 ٦٥١  

ويعنى ذلك أن عينة الذكور في      ). درجاتهم أعلى من متوسط درجات اإلناث     

نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفـة      إيجابياً  الدراسة الحالية كان اتجاهها     

 .من عينة اإلناث أكثر
حصائية بين عينـة الـذكور و       ال توجد فروق ذو دالله إ     : "نص الفرض  -٣

جـدول  (نتائج شير  وت ". قيم ما بعد المادية    االتجاه نحو عينة اإلناث علي    

داللـة  () ٠،٠١(وهى دالة لمستوى    ) ٦،١٦= ت (قيمة أنإلى  ) ١٢-

 بين عينة الذكور و عينة اإلنـاث علـي           أنه توجد فروق   أي ،)الطرفين

حيث كان متوسـط    (ناث   لصالح عينة اإل    قيم ما بعد المادية،    االتجاه نحو 

ويعنى ذلك أن عينة اإلناث      ).الذكوردرجاتهم أعلى من متوسط درجات      

من  أكثرنحو قيم ما بعد المادية      كان اتجاهها إيجابياً    في الدراسة الحالية    

  .عينة الذكور

  :تفسير نتائج التساؤل الثالث
ن على متغيرين تابعي  (بين األفراد   هل توجد فروق    : "نص التساؤل الثالث  

المتغير (، في ضوء المرتفعين والمنخفضين على       )من متغيرات الدراسة  
ولإلجابة على هذا التساؤل،    . "، وذلك للعينة الكلية   )التابع الثالث للدراسة  
، وذلك للعينة    للدراسة   متغيرات الثالث ل ل اإلرباعياتقام الباحث بحساب    

درجات واعتبر الباحث أن    ). ١٣-جدول(، كما يشير    )٢٨٩= ن(الكلية  
عينة األفـراد   مثل  األفراد التي تقع في مدى اإلرباعي األول لكل متغير ت         

درجات األفراد التي تقـع فـي مـدى          ، بينما   المنخفضين على المتغير  
 .اإلرباعي الرابع لكل متغير تمثل عينة األفراد المرتفعين على المتغيـر          

الباحث وفيما يلي نتائج الدراسة على الفروض اإلحصائية التي صاغها          
  :الثالثلإلجابة على التساؤل 

مدى درجـات اإلربـاعي األول واإلربـاعي الرابـع          يوضح  )  ١٣-جدول(

  .لمتغيرات الدراسة

العام اإلتجاه   

نحو 

  التكنولوجيا

الخاص اإلتجاه 

 نحو تكنولوجيا

  النانو

   قيمنحواإلتجاه 

  ةما بعد المادي

  ٤٦ - ٢٦  ٩٠ - ٥٧   ٣٥ -٢٢  مدى اإلرباعي األول

  ٥٥ - ٥١  ١٢٤ - ١٠٤   ٥٤ -٤٥   اإلرباعي الرابعمدى
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 ٦٥٢ 

ال توجد فروق ذو دالله إحصائية بين األفـراد مرتفعـي           : "نص الفرض  -١
الخـاص  اإلتجاه   من   العام نحو التكنولوجيا، على كل    اإلتجاه  ومنخفضي  

 قيم مـا بعـد      نحواإلتجاه   المختلفة، و  انحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاته   
  ."كلية، وذلك للعينة الةالمادي

وللتأكد من صحة الفرض، قـام الباحـث بتحديـد األفـراد مرتفعـي               
في ضوء اإلرباعيات، ثم قارن      العام نحو التكنولوجيا  اإلتجاه  ومنخفضي  

الخـاص نحـو تكنولوجيـا النـانو     اإلتجـاه  بين درجاتهم على كالً من   
ـ  .ة قيم ما بعد المادي    نحواإلتجاه   المختلفة، و  اوتطبيقاته نتـائج  شير   وت

) ٠،٠١(لمـستوى   إحـصائياً   أنه توجد فروق داله     إلى  ) ١٤ -دول  ج(
العـام  نحـو     اإلتجاه  بين األفراد منخفضي ومرتفعي     ،  )داللة الطرفين (

حيث كان متوسط درجاتهم أعلـى مـن         (التكنولوجيا لصالح المرتفعين  
الخـاص نحـو    اإلتجاه   وذلك على متغير     ،)متوسط درجات المنخفضين  

 ويعنـى ذلـك أن      .)٥،٠٢- =ت  ( كانت قيمـة      حيث ،تكنولوجيا النانو 
 لتكنولوجيـا   نحو التكنولوجيا كانوا أكثر تفضيالً    اإلتجاه  األفراد مرتفعي   

كما تشير النتـائج     .نحو التكنولوجيا اإلتجاه  النانو من األفراد منخفضي     
بـين األفـراد منخفـضي      إحصائياً   ال توجد فروق داله      إلى أنه الجدول  

نحو قيم ما   اإلتجاه   على متغير    ،نحو التكنولوجيا العام  اإلتجاه  ومرتفعي  
  .الماديةبعد 

 على التكنولوجيا العام نحواإلتجاه  بين األفراد منخفضي ومرتفعي الفرقيوضح ) ١٤ –جدول (

  ما بعد الماديةنحو اإلتجاه  رالنانو ومتغيالخاص نحو تكنولوجيا اإلتجاه  متغير
    العام نحو التكنولوجيااإلتجاه 

  مرتفع  منخفض  مرتفع  منخفض

  73  74  73  74  ن

الخاص نحو اإلتجاه   المتغير
  تكنولوجيا النانو

  قيمة نحو اإلتجاه 
  ما بعد المادية

 49,49 48,32 100,66 91,46  المتوسط
 3,55 4,70 11,55 10,66  االنحراف المعياري

 1,70- 5,02-  "ت" قيمة

 145 145  درجات الحرية

  غير دال 01,   )للطرفين (الداللة مستوى 



 اجتاهات طالب اجلامعة حنو تكنولوجيا النانو وعالقتها باجتاههم حنو قيم ما بعد املادية

 ٦٥٣  

ال توجد فروق ذو داللة إحصائية بين األفـراد مرتفعـي           : "نص الفرض  -٢

 المختلفـة،   االخاص نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاته    اإلتجاه  ومنخفضي  

 قيم مـا بعـد      نحواإلتجاه  العام نحو التكنولوجيا، و   اإلتجاه   من   على كل 

  ."المادية، وذلك للعينة الكلية
تفعي ومنخفضي  قام الباحث بتحديد األفراد مر    وللتأكد من صحة الفرض،     

ات، ثم قارن بين    في ضوء اإلرباعي    النانو تكنولوجياالخاص نحو   اإلتجاه  

 قـيم   نحواإلتجاه  تكنولوجيا، و ال نحو   العاماإلتجاه   من   درجاتهم على كل  

توجد فروق دالـه     أنهإلى  ) ١٥ -جدول  (نتائج  شير  وت. ةما بعد المادي  

منخفـضي   بـين األفـراد    )داللة الطـرفين  () ٠،٠١(لمستوى  إحصائياً  

حيث  ( لصالح المرتفعين  الخاص نحو تكنولوجيا النانو   اإلتجاه   ومرتفعي

 وذلك على   ،)كان متوسط درجاتهم أعلى من متوسط درجات المنخفضين       

 . )٤،٥١ -= ت  ( حيث كانت قيمة     ،العام نحو التكنولوجيا  اإلتجاه  متغير  

نحو تكنولوجيا النانو كانوا أكثـر      إلتجاه  اويعنى ذلك أن األفراد مرتفعي      

اإلتجاه  للتكنولوجيا وتطبيقاتها بصفة عامة من األفراد منخفضي         تفضيالً

  .نحو تكنولوجيا النانو

بين األفـراد  إحصائياً كما تشير النتائج بالجدول بأنه ال توجد فروق داله    

ـ   ،الخاص نحو تكنولوجيا النانو   اإلتجاه  منخفضي ومرتفعي     ر على متغي

  .نحو قيم ما بعد الماديةاإلتجاه 
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 ٦٥٤ 

الخاص نحو اإلتجاه يوضح الفرق بين األفراد منخفضي ومرتفعي ) ١٥–جدول (

ما نحو اإلتجاه   ومتغيرالعام نحو التكنولوجيااإلتجاه   على متغيرتكنولوجيا النانو

  بعد المادية

    الخاص نحو تكنولوجيا النانواإلتجاه 

  مرتفع  منخفض  مرتفع  منخفض

  84  78  84  78  ن

  قيمة ما بعد الماديةنحو اإلتجاه   العام نحو التكنولوجيااإلتجاه   المتغير

 48,98 49,21 41,73 37,46  المتوسط
 4,75 4,36 5,51 6,52  المعياري االنحراف
 ٠,32 4,51-  "ت" قيمة

  160  160  درجات الحرية

 الداللة مستوى 

   )للطرفين(
,01 

  غير دال

جد فروق ذو داللة إحصائية بين األفـراد مرتفعـي          ال تو : "نص الفرض  -٣

العـام  اإلتجـاه    قيم ما بعد المادية، على كالً من         نحواإلتجاه  ومنخفضي  

الخاص نحو تكنولوجيا النـانو وتطبيقاتهـا       اإلتجاه  نحو التكنولوجيا، و  

  ."المختلفة، وذلك للعينة الكلية

فعي ومنخفضي  وللتأكد من صحة الفرض، قام الباحث بتحديد األفراد مرت        

ات، ثـم قـارن بـين        قيم ما بعد المادية في ضوء اإلرباعي       نحواإلتجاه  

الخـاص  اإلتجاه  والعام نحو التكنولوجيا،    اإلتجاه   من   درجاتهم على كل  

) ١٦ -جدول  (نتائج  شير  وت. نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة    

ي ومرتفعـي   ال توجد فروق داله إحصائياً بين األفراد منخفـض         أنهإلى  

 متغيـر اإلتجـاه الخـاص نحـو          على ،نحو قيم ما بعد المادية    اإلتجاه  

) ٠،٠٥(توجد فروق داله إحـصائياً لمـستوى         ولكن. تكنولوجيا النانو 

منخفضي ومرتفعي اإلتجاه نحو قيم ما بعـد      بين األفراد ) داللة الطرفين (

سط حيث كان متوسط درجاتهم أعلى من متو       ( لصالح المرتفعين  ،المادية

ويعنى  .العام نحو التكنولوجيا  اإلتجاه  متغير   على    ،)درجات المنخفضين 



 اجتاهات طالب اجلامعة حنو تكنولوجيا النانو وعالقتها باجتاههم حنو قيم ما بعد املادية

 ٦٥٥  

كـانوا أكثـر    نحو قيم ما بعـد الماديـة        ذلك أن األفراد مرتفعي اإلتجاه      

 للتكنولوجيا وتطبيقاتها بصفة عامة من األفراد منخفضي اإلتجاه         تفضيالً

  . قيم ما بعد الماديةنحو 

  

اإلتجاه فراد منخفضي ومرتفعي يوضح الفرق بين األ) ١٦ –جدول (

 رومتغيالتكنولوجيا  العام نحواإلتجاه  على متغير ما بعد الماديةنحو قيم 

  النانوالخاص نحو تكنولوجيا اإلتجاه 

نحو قيمة ما بعد الماديةاإلتجاه     

 مرتفع منخفض مرتفع منخفض  

 100 83 100 83 ن

النانو تكنولوجيا نحو الخاصاإلتجاه  المتغير العام نحو التكنولوجياتجاه اإل   

 39,87 38,08 96,80 94,70 المتوسط

 6,94 5,48 13,35 10,68 االنحراف المعياري
"ت" قيمة  -1,16 -1,9 

 181 181 درجات الحرية
 الداللة مستوى 

   )للطرفين(

  05,  غير دال

  

 
كنولوجيا، وبين االتجاه    بين االتجاه العام نحو الت     ةال توجد عالقة ارتباطي    -١

نحو قيم ما بعد المادية، لدى كال من عينة الذكور على حـدة، وعينـة               

دالة بين االتجـاه    موجبة   ولكن توجد عالقة ارتباطيه      .اإلناث على حدة  

العام نحو التكنولوجيا، وبين االتجاه نحو قيم ما بعد المادية، لدى العينة            

  :إلى سببين —لدراسة الحالية  كما تشير نتائج ا—ويرجع ذلك . الكلية

حيث أن عينة اإلناث في الدراسـة الحاليـة كـان           : تأثير متغير الجنس    - أ

   .اتجاهها إيجابياً نحو قيم ما بعد المادية أكثر من عينة الذكور
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 ٦٥٦ 

حيث أن األفراد مرتفعي اإلتجـاه      : تأثير متغير اإلتجاه نحو القيم المادية       -  ب

ضيالً للتكنولوجيا وتطبيقاتها بصفة    نحو قيم ما بعد المادية كانوا أكثر تف       

  .عامة وبدرجة دالة من األفراد منخفضي اإلتجاه نحو قيم ما بعد المادية

 ,Inglehart & Paul(ج مع دراسة إنجلهـارت وبـاول   ائالنتتلك تتسق و
 فيها إلى أن شباب المجتمعـات المتقدمـة والناميـة،           انتهىوالذي   ) 1995

سهولة وأحد أسباب ذلك التوجه هو      . الماديةيتجهون بقيمهم نحو قيم ما بعد       

، خصوصاً وأن اإلنترنت أزال عوائق التواصـل  حصول الفرد علي المعلومات   

، بمعنى آخر أن قيم ما بعد المادية ترتبط عكسيا مـع            بين شباب المجتمعات  

 ,Inglehart(التعتيم اإلعالمي و حجب المعلومات عـن أفـراد المجتمـع    
 حرية الفرد للتعبير    وجه نحو قيم ما بعد المادية،     ومن سلوكيات الت   ).2000

 مما يؤدى إلى تآكل نظـم الحكـم االسـتبدادية    وعن رأيه السياسي  عن ذاته 

Inglehart & Welzel, 2010; Cantijoch & San-Martin, 
2009; Todosijević & Enyedi, 2000)( .    كمـا أن تفـضيل األفـراد

  للتكنولوجيا وتطبيقاتها بصفة عامـة     مرتفعي اإلتجاه نحو قيم ما بعد المادية      

 أشـار لهـا   والتـي هو من السلوكيات المصاحبة للتوجه نحو قيم ما بعد المادية     

   .إنجلهارت في دراساته

(Inglehart, 2000; Inglehart & Paul, 1995; Inglehart & 
Welzel, 2010) 

 وبين االتجـاه  ين االتجاه العام نحو التكنولوجيا،العالقة اإلرتباطية بوال ترجع  

نحو قيم ما بعد المادية، إلى تأثير متغير اإلتجاه العام نحو التكنولوجيا، حيث             

ال توجد فروق بين األفراد منخفضي ومرتفعي اإلتجاه العام نحو التكنولوجيا،           

على متغير اإلتجاه نحو قيم ما بعد المادية، كما ال توجد فروق بـين عينـة                

  .جاه العام نحو التكنولوجياالذكور وعينة اإلناث علي االت

دالة بين اإلتجاه العام نحـو التكنولوجيـا،        موجبة  توجد عالقة ارتباطيه     -٢

وبين االتجاه الخاص نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفـة، لـدى        

 كما تـشير    —ويرجع ذلك   . العينة الكلية، وعينة الذكور، وعينة اإلناث     

  :إلى سببين —نتائج الدراسة الحالية 



 اجتاهات طالب اجلامعة حنو تكنولوجيا النانو وعالقتها باجتاههم حنو قيم ما بعد املادية

 ٦٥٧  

الذكور في الدراسة الحالية كان اتجاهها      حيث أن عينة    : تأثير متغير الجنس    -  أ

  .إيجابياً نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة أكثر من عينة اإلناث

 كما أن األفراد مرتفعين اإلتجاه نحو التكنولوجيا كانوا أكثـر تفـضيالً              - ب

التكنولوجيا، واألفراد  لتكنولوجيا النانو من األفراد منخفضي اإلتجاه نحو        

مرتفعي اإلتجاه نحو تكنولوجيا النانو كانوا أكثر تفـضيالً للتكنولوجيـا           

وتطبيقاتها بصفة عامة من األفراد منخفضي اإلتجاه نحـو تكنولوجيـا           

 .النانو
 وتقبل للتكنولوجيا الحديثة    انفتاحلديها  وتعني هذه النتيجة أن عينة الدراسة       

وتتفق . يجابي نحو تكنولوجيا النانو بصفة خاصة      إ اتجاهبصفة عامة، ولديها    

 ,Cobb & Macoubrie)دراسة كـوب ومـاكوبري   تلك النتائج مع نتائج 
وجود عالقة إرتباطية دالـة بـين اتجـاه األفـراد            إلى   انتهت والتي (2004

االيجابي نحو التكنولوجيا والعلوم وبين اإلتجاه االيجـابي نحـو تكنولوجيـا            

ــانو ــع . الن ــق م ــا تتف ــة كم ــوك  دراس ــايروزرك  & Cook( وف
Fairweather,2006(   وجـود عالقـة ارتباطيـة       نتائجها إلى    انتهتوالتي

بين اتجاه األفراد نحو تكنولوجيا النـانو وبـين         ) ،٠١(موجبة دالة لمستوى    

أن عينة الذكور كانت أكثر اتجاه ايجابي       ، و اإلتجاه نحو إستخدام التكنولوجيا   

وبخاصـة الفئـة    صغار الـسن    ، وأن   نة اإلناث نحو تكنولوجيا النانو من عي    

يقع المدى العمري لعينة الدراسة الحالية مـن         — عاماً) ٢٤ -١٥(العمرية  

كانوا أكثر   —  كوك وفايروزر  المدى العمري لعينة دراسة   طالب الجامعة في    

  .  نحو تكنولوجيا النانو من كبار السنايجابياتجاه 

الخاص نحـو تكنولوجيـا النـانو       ال توجد عالقة ارتباطيه بين االتجاه        -٣

وتطبيقاتها المختلفة، وبين االتجاه نحو قيم ما بعد المادية، لدى العينـة            

 كما تشير نتـائج     —ويرجع ذلك    .الكلية، وعينة الذكور، وعينة اإلناث    

  :إلى سببين —الدراسة الحالية 

ال توجد فروق داله إحصائياً بين األفراد منخفضي ومرتفعـي اإلتجـاه              - أ

نحو تكنولوجيا النانو، على متغير اإلتجاه نحو قـيم مـا بعـد             الخاص  

 .المادية
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ال توجد فروق داله إحصائياً بين األفراد منخفضي ومرتفعي اإلتجاه نحو             - ب

 .قيم ما بعد المادية، على متغير اإلتجاه الخاص نحو تكنولوجيا النانو
 & Cook)مــع دراســة كــوك وفــايروزر هــذه النتيجــة وال تتفــق

Fairweather,2006) 
بـين  ) 05,( ودالة لمـستوى     سالبة إلى أن العالقة اإلرتباطية      انتهتوالتي  

، اتجاه األفراد نحو تكنولوجيا النانو، وبين اتجاههم نحو قيم ما بعد الماديـة            

وقدم الباحثان تفسيراً ألسباب اإلتجاه الـسلبي عنـد بعـض األفـراد نحـو               

الكامنـة   مـن الكـوارث      همفإلى خو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة،     

  .المستقبلحدوثها في المحتمل و

 حيث تـشير مـع      أن هذه نتيجة جديدة في حد ذاتها،      الحالي  ويعتبر الباحث   

 عينة الدراسة نحو تبني قـيم       اتجاه أن    للدراسة الحالية،  السابقتين تينجيالنت

أن  من سلوكياته تقبل تطبيقات التكنولوجيا بصفة عامة، حيث          ما بعد المادية  

وتنميـة  أحد تطبيقاتها وهو اإلنترنت على سبيل المثال، يسهم فـي تفعيـل             

 شرطيكون ب  التكنولوجي   االنفتاحولكن هذا   . توجههم نحو قيم ما بعد المادية     

إحساس الفرد بان التكنولوجيا تفيده فـي مناشـط حياتـه اليوميـة، وألن              

عينة الدراسة لم    النانو لم تظهر بشكل كبير في األسواق، فإن أفراد        تطبيقات  

، وفي نفس الوقـت      بصفة عامة   على التكنولوجيا  انفتاحهاترفضها في ضوء    

لقيم ما بعد المادية والذي يعني أيـضاً        لم تتقبلها في ضوء مفهومها وتبنيها       

إيجابيـاً  بعـد تجريبـه      على الموضوعات في ضوء تقيمـه        الصحيحالحكم  

المادية، وبالتالي  قيم ما بعد     تجاه نحو فالمرتفعين فقط على اإل   وعليه  . وسلبياً

أمـا  . على التكنولوجيا بصفة عامة ، كانوا أكثر تقـبالً لتكنولوجيـا النـانو            

المنخفضين على قيم ما بعد الماديـة وكـذلك علـى االتجـاه العـام نحـو                 

  . فلم يتقبلوا بعد تكنولوجيا النانو بصفة عامةالتكنولوجيا

  :مدى تحقيق الدراسة ألهدافها

العالقات معرفة   حيث تم     الباحث،  الحالية األهداف التي حددها    حققت الدراسة 

؛ واإلتجـاه    وتطبيقاتها المختلفة  اإلرتباطية بين اإلتجاه العام نحو التكنولوجيا     

الخاص نحو تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة؛ وبين اإلتجاه نحو قيم ما           

 اإلنـاث علـي      الفروق بين عينة الـذكور وعينـة       اتضحتكما  . بعد المادية 
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على متغيرين  ( الفروق بين األفراد      على عرفالت، وأخير تم    متغيرات الدراسة 

في ضـوء المـرتفعين والمنخفـضين علـى         ) تابعين من متغيرات الدراسة   

إعداد مقياس بالغـة     الدراسة إلى    انتهتكما   ).المتغير التابع الثالث للدراسة   (

 العـام نحـو التكنولوجيـا    اإلتجاه العربية، ومقنن على عينة مصرية، يقيس   

وتطبيقاتها المختلفة؛ واإلتجاه الخاص نحو تكنولوجيـا النـانو وتطبيقاتهـا           

 كما أنه من خالل نتائج الدراسـة      .المختلفة؛ واإلتجاه نحو قيم ما بعد المادية      

اتجاههم نحو قيم مـا بعـد       يمكن توقع بعض سلوك األفراد من خالل معرفة         

  .المادية

 
في ضوء نتائج الدراسة الحالية والدراسات الـسابقة لموضـوع الدراسـة،            

ينبغي على وسائل اإلعالم تقديم صورة متكاملـة عـن مميـزات إسـتخدام              

تنا اليومية، وفي نفس الوقت تلقي الـضوء        تطبيقات تكنولوجيا النانو في حيا    

  .المستقبلعن األضرار الكامنة التي يمكن أن تحدثها تكنولوجيا النانو في 

، والتي تحتاج إلى    واالقتراحات بعض التساؤالت  نتائج الدراسة الحالية     وتثير

  :في دراسات تاليةالتحقق منها 

كيف يتشكل االتجاه نحو قيم ما بعد المادية، وما هي العوامل المـسئولة      -١

  عن تكوينه؟

معرفة االتجاه نحو التكنولوجيا وتكنولوجيا النانو، واالتجاه نحو قيم مـا      -٢

  لدى عينات من مستويات عمرية وتعليمية مختلفة؟بعد المادية
، ومقـنن   مناسب للثقافة العربيـة   و،  قيم ما بعد المادية   إعداد مقياس ل    -٣

  .اينةفئات عمرية وتعليمية متبعلى 
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Abstract: 
This study aimed to investigate the relationship between 
attitudes toward Nanotechnology, Technology, and 
Postmaterial Values among a sample of university 
undergraduates (n= 289). A valid and reliable -53 items- 
Questionnaire was developed and applied. Results 
indicated that there were significant positive correlations 
between attitude towards Technology and attitude 
towards Postmaterial Values, and attitude towards 
Technology and attitude towards Nanotechnology. In 
addition, no significant correlation was found between 
attitude towards Nanotechnology and attitude towards 
Postmaterial Values. Findings also showed that female 
sample had higher positive attitude towards Postmaterial 
Values than male sample. However, male sample had 
higher positive attitude towards Nanotechnology than 
female sample. Results were discussed in terms of 
literature. 
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