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Abstract 
In 2017, the debate over approving the ban on the import of transgenic crops 
caused increased public debates on the disadvantages or benefits of 
agricultural biotechnology in Iran. This increased the importance of studying 
how media coverage and frame agricultural biotechnology news. In this 
study, the news of three top Iranian news agencies over a 13-year period has 
been analyzed. Entman’s method is used for doing frame analysis. A review 
of all the biotech news shows that most of them are related to medical 
biotechnology and only 4.12 percent of the news covers agricultural 
biotechnology. The number of news on agricultural biotechnology has also 
increased dramatically between 2015 and 2017. All three news agencies 
have a non-critical and positive judgment towards this technology and its 
potential. The four frames identified include “management of agricultural 
biotechnology”, “effects of agricultural biotechnology”, “seeking support of 
agricultural biotechnology” and “public understanding of agricultural 
biotechnology”. 

Keywords: Agricultural biotechnology, Risk society, Frame analysis, 

News Agencies, Iran. 
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هاییدرخبرگزاریکشاورزیفناورستیزیبندچارچوب

4831تا4831ینمونهدربازهزمانیرانیا









و  یو ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسان یپژوهشکده مطالعات فرهنگ اریاستاد  زهرا اجاق دهیس

 ایران.، تهران، یمطالعات فرهنگ

  چکیده
بحثتصويبقانونمنعوارداتمحصوالتتراريختهموجبگرمشدنمباحثاتعمومی6931سالدر

ز رسانهيفناورستيدرباره شد. درککشاورزي و مباحث اين کیفیت بر مربوطه، پوششاخبار با ها

رسانه پوشش چگونگی مطالعه اهمیت موضوع، اين گذاشتند. تأثیر فناوري اين از وعمومی اي

کشاورزيرابیشترکرد.دراينپژوهش،اخبارسهخبرگزاريپربازديديفناورستياخبارزيبندچارچوب

زمانی برايبازه روشانتمنتحلیلچارچوبشده69ايران با نتايجنشانمیساله اند. تنها 2.4دهندکه

ز حوزه در منتشرشده اخبار از زيفناورستيدرصد مربوطيفناورستيبه دربارهانکشاورزي بقیه و د

کشاورزييفناورستيتعداداخبارمربوطبهز6931تا6932پزشکیهستند.دربازهزمانیيفناورستيز

بنديشدهوجريانغالبخبريدرهرسهخبرگزاريبارويکردمثبتوغیرانتقاديچارچوبافتهيشيافزا

شناسايی چارچوب چهار عبارتاست. زشده مديريت از جلبيفناورستياند آن، اثرات کشاورزي،

حمايتبرايتوسعهآنودرکعمومیازآن.

 ها،یاخبار، خبرگزار بندیچارچوب ز،آمیجامعه مخاطره ،یکشاورز یفناور ستیز :ها واژهکلید

.رانیا
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مقدمه 

رایطیمحستيزامنیتغذايی،وپايدارينیتأمظرفیتکاربرددربهداشت،يفناورستيز

ايرانقرارگرفتهاست.ازجملههايملیبسیاريازکشورهاداردوبههمیندلیلدراولويت

فعالیت از زيستيکی حوزه هاي محصوالت تولید ويکاردستفناوري ژنتیکی شده

برايامنیت اهمیتاينفناوريرا مدافعان مخالفانیدارد. و مدافعان استکه تراريخته

تو مخالفاننیزبهتر،وتغذيهبهترمیلیدمحصوالتسالمغذايیدرجهان، اتتأثیردانند.

کنند.اماهايزيستیاشارهمیآوراينمحصوالتبرسالمتبشروتنوعگونهاحتمالیزيان

آمیزفناوريزيستیايناستکهاطالعاتعلمیدربارهاثراتمصرفنکتهمهمومخاطره

حساسیت همینموضوعموجبايجاد و ندارد درازمدتوجود آنبرسالمتانساندر

(4002)6پورمیرحمردمنسبتبهاينفناوريومحصوالتحاصلازآنشدهاست.مطالعه

درصدپاسخگوهادر29نشاندادهکه(درايران4002)4پور،ابراهیمیوسرداريورحیم

انددرصدخواسته31فناوريآگاهیداشتهودربارهزيست6921تا6929هايسالفاصله

يافته اين پژوهشگران، اين نظر به باشد. برچسبداشته محصوالتتراريخته نشانکه ها

کهنياهبهدهندکهمردمنسبتبهمصرفمحصوالتتراريختهمرددهستند؛وباتوجمی

اندکهگفتههاآندرصدپاسخگوهاباافزايشقیمتناشیازبرچسبزدنموافقبودند،23

حقمصرفايرانی ايمنیمحصوالتغذايیو نسبتبه ها حساسهستند. جهیدرنتکننده

گذاراندرعرصهعلمبايدفهمروشنیازعواملپیشرفتياموانعدولت،مديرانوسیاست

تريناينعواملآگاهیعمومی،ويکیازوريزيستیداشتهباشند.يکیازمهمتوسعهفنا

هاازشوند،حوزهعمومیاستکهرسانههايمهمیکهاينعواملدرآنيافتمیعرصه

رسانهترينبازيگرانآنمحسوبمیمهم آگاهیشوند. نقشمهمیدرشکلدادنبه ها

توانددرتسهیلتوسعهياکنترلاينفناوريدرکهمیعمومیدربارهفناوريزيستیدارند

ايرانمهمتلقیشود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Rahimpour 
2. Rahimpour, Ebrahimi, and Sardari 
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سطحبااليآگاهیعمومیکهموجبافزايشاحتمالشناختازمنافعوضررهاي

نشدهدربارهايتحريفشود،باپوششرسانهمصرفآگاهانهآنمیجهیدرنتاينفناوريو

میيکاردستمحصوالت فراهم ژنتیکی دادهشده نشان مطالعاتمتعددي کهشود. اند

رسانه" پوشش نگرشتأثیراي بر مصرفمستقیمی فهم مخاطراتکنندهو به نسبت ها

زيست به  ,.Frewer, Miles and Marsh, 2002; Marks et al)"فناوريداردمربوط

2007; Vilella-Vila & Costa-Font, 2008; Lore et al., 2013 تموضوعاازجمله(.

(با4004)6بنديآناست.بائراياينفناوري،چگونگیچارچوبمطرحدرپوششرسانه

بنديگیردکهچارچوبنتیجهمی6333تا6399تحلیلمطبوعاتانگلیسیدرفاصلهزمانی

شکليفناورستيزايدربارهمخاطراتومنافعرسانه فهمونگرشمردمدربارهآنرا ،

 يطوربهداده، مارکزکه هستند. منفی کشاورزي نسبتبه مثبتو پزشکی و4نسبتبه

بهنتیجه4004تا6330هايآمريکايیوانگلیسیاز(نیزبامقايسهروزنامه4009همکاران)

فراتحلیلیکهفرور اندمطالعهانجامداده90(بر4069وهمکاران)9مشابهیدستيافتند.

اروپايیهمنشانمی ندهدکه تصورها نگرشو اهالیآمريکايشمالیدرک، سبتبه

ترينسبتبهمحصوالتتغییرژنتیکیدادهشدهدارند.منفی

ايرانتوسعهدرحالچنینمطالعاتیدرکشورهاي است.شدهانجامندرتبهازجمله

حالنيباا سال سیاست6931در و علم سطح در مهمی دربارهاتفاق عمومی گذاري

رتراريخته ها سال اين در داد. تاهايگروهخ مراجع و روحانیون مختلفاز اجتماعی

نمايندگانمجلسبهبحث،گفتگوومناظرهدربارهمحاسنومعايبوحقوقشهرونداندر

هانیزعالوهبرانعکاساينمباحثبهتولیدمحتوادراينهاپرداختند.رسانهزمینهتراريخته

تا بحث کردند. اقدام زمینه شهريور در که پیشرفت ممنوعیت6931آنجا موضوع

واردات،تولیدومصرفمحصوالتتراريختهدرمجلسطرحشدولیدربهمنهمانسال

 موردتوجههمموضوعفناوريزيستیدرکشاورزينيازاشیپاينممنوعیتحذفشد.

جهادکشاورزيوزارتنتوانبهاختالفبیمیمثالًاند؛هاآنراپوششدادهبوده،ورسانه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bauer 

2. Marks 

3. Frewer 
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اشارهکرد.بهعبارتبهتر،6922برسرتولیدبرنجتراريختهدرسالستيزطیمحوسازمان

برسرتولیدومصرفمحصوالتتراريختههموارهدرايرانوجودداشتهولینظراختالف

رسانه6931طیدههاخیرشدتيافتودرسال باچارچوببهاوجخودرسید. بنديها

 موجب تراريخته محصوالت پیرامون موضوعات و وتوجهجلبمباحث آن به عموم

معرفتاجتماعیشکل و شده بینمخاطبان درکمشترکیدر نگرشو گیريذهنیت،

شکلدادهبارهنيدرا بدينمعنیکهويژگیرا يااند. هايخاصیازمحصوالتتراريخته

هايآناندوسايرويژگیقراردادهتأکیدوموردفناوريکشاورزيراانتخابکردهزيست

اينپژوهشبااند.اندوبااينکار،تعريفخاصیازاينمفهومارائهکردهراحذفکرده

درايران6931تاپايانسال6922کشاورزيازسالفناوريزيستتحلیلچارچوباخبار

دربارهوضعیتمخاطرهجادشدهياهاودرکفناوريدررسانهبنديزيستنحوهچارچوب

کند.درايرانراروشنمی

 پیشینه پژوهش

هافناوريدررسانههايتجربیزياديدربارهبازنمايیزيستتاکنونپژوهش6330ازدهه

گاسکلشدهانجام راپستواشنگتنفناوريدر(پوششزيست6333وهمکاران)6است.

 دهه طول 6320در 6330و دهه در که دريافتند و کردند پوشش6320مطالعه

بنديشدهولیاندازهاياقتصاديچارچوبهايپیشرفتوچشمفناوريباگفتمانزيست

4بونفادلیايبهمخاطراتاينفناوريشدهاست.توجهفزاينده6331تا6336هايسالبین

درباره6333تا6339هايسويیسبینیزباتحلیلروزنامه(ن662،ص.4004وهمکاران)

بهپوششزيست گزارشکردند؛ درصدمطالب41کهطوريفناوريوضعیتمتعادلیرا

درصدفقطبه46درصدهمبهمخاطراتوهمبهمنافع،41فقطبهگزارشمخاطرات،

 و پرداخته، 43منافع به نويسننپرداختهکدامچیهدرصد رااند. وضعیت اين دلیل دگان

نگارشمقاالتدانسته در دانشمندان هاگدورنمشارکتزياد ـ آلندر و هاگدورن 9اند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gaskell 

2. Bonfadelli 

3. Hagedorn & Allender-Hagedorn 



 0011تابستان |  62شمارة  |م هفتسال  |هاي نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 301

هاآنتحلیلکردند.6332تا6329فناوريکشاورزيراازايزيست(پوششرسانه6339)

 مخاطراتاجتماعیزيستنشرياتپاپیوالردريافتندکه بر يعنیفناوريآمريکايیبیشتر

اي،ايمنیوبرچسبزدنبهمحصوالتتراريخته،بهداشتومسائلاخالقی،ارزشتغذيه

مارکزگذاريتوجهکردهايمنیجامعهومسائلحقوقیوقانون (4009وهمکاران)6اند.

رسانهچارچوب ژنتیکیهاي اصالح محصوالت روزنامهاي در را وشده آمريکا هاي

ونش بهپوششاينهايانگلیسخیلیمنفیاندادندکهروزنامهانگلیسمقايسهکرده تر

پرداخته چارچوبموضوع اين در زيستاند. مخاطرات ترانسها، مانند هايژنمحیطی

تأثیراندوبهمنافعمرتبطباکیفیتآب،حفظزمینيابودهتأکیدناپذيربیشترموردبرگشت

اند.کشکمترتوجهکردهستفادهازآفتبیشازمنافعیماننداوحشاتیحکمتربر

( مارکز مطالعه پوششMarks et al, 2007نتايج چارچوبدر اثر تحلیل براي )

ايزيسترسانه برايدوره انگلستان و آمريکا کشاورزيدر ساله64فناوريپزشکیو

کهمواردطورياند؛بهبنديشدهطورمتفاوتیچارچوبنشاندادهکهايندونوعفناوريبه

اينبنديشدهفناوريکشاورزيبیشترمنفیچارچوبپزشکیبیشترمثبتوزيست اندو

پوششبردرکعمومیراجع فناورياثرگذاشتهنحوه ايندو پژوهشزيبرمنوبه اند.

بنديبرفهموانتخاب(بهمطالعهاثراتچارچوبHeiman & Zilberman, 2011هیمن)

مصرفسبزيجاتاصالحژنتی که داده نشان و پرداخته بهکیشده آسانیتحتکنندگان

آنبنديبرفهمگیرندوچارچوببنديقرارمیچارچوبتأثیر فناورياصالحها درباره

وذائقهدادهمی وزنیکهبهمنافعسالمتدرمقابلمزه واحتمالانتخابژنتیکی، شود،

می اثر شده ژنتیکی اصالح نتامحصول میگذارد. نشان مطالعه اين کهيج دهند

گذاردبلکهوزنبرفهمافراداثرمیتنهانهفناوريهايزيستبنديمنفیويژگیچارچوب

اختصاصیسالمتبهشدهدادهاختصاص وزن افزايشو کاهششدهدادهرا را ذائقه به

بهدهد.چارچوبمی تمايلنسبتبهاينمحصوالترا ترتیبزيادوبنديمثبتومنفی،

کممی عبارتبارهنيدراکندو بازنمايیويژگی، نحوه هايمحصوالتتراريختهبنديو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Marks 
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هايسیاسی(باتحلیلچارچوبتابلوئیدهاوروزنامه4062)6اهمیتزياديدارد.ويسک

نشاندادهکهاينموضوعدرکشورمجارستاناهمیت4003تا4009پرتیراژمجارستاناز

هاپوششايدررسانهبهکشورهاياروپايیداردوبهشکلموضوعیحاشیهکمینسبت

می مدافعداده و )تهديد( تراريخته ضد چارچوب شده شناسايی چارچوب دو شود.

تراريخته)پیشرفتومنافع(استکهاولیباتواتربیشتريارائهشدهاست.

ويال پايان4061)4کروز کلورادو دانشگاه در چارچوباينامه( مقايسه بنديبراي

هايهايمربوطبهکشمکشهادرسطحملیومحلینوشتهونشاندادکهروايتتراريخته

 هر در موضوع با چارچوبدودستهمرتبط دارند. زيادي وحضور احساسی هاي

هادرهردونوعرسانهمحلیوملیمشاهدهگذاريتراريختههايعلموسیاستچارچوب

می تصمیم4069)9مسیوسیشود. درباره الکترونیکی شهروندان نظرات تحلیل با هاي(

تراريخته درباره اروپا پارلمان الکترونیکی شهروندان که گفته بامسئلهها را تراريختگی

2کنند.السنچارچوبسیاسیمرتبطباخشموچارچوبسالمتمرتبطباترسدرکمی

نشاندادهکهمالحظات4061تا4004(باتحلیلمذاکراتپارلمانیدانمارکاز4062)

يانگاصلیمردمدربارهغذاهايتراريختهدرمذاکراتپارلمانیواردنشدهاست.مطالعه

(نشاندادکههمقالبارائهاطالعات)منطقیـعلمیياYang & Hobbs, 2018وهابز)

طوراجباريدرمعرضاطالعاتقرارگرفتن)بههاآنحاالتدسترسیگرانه(وهمروايت

می مخاطبان ترجیحات و ادراکات بر متفاوتی اثرات داوطلبانه( انتخاب دريا گذارند.

مقايسهبااطالعاتمنطقیـعلمی،اطالعاتروايتگرانهموجبکاهشمقاومتنسبتبه

شود.میفناوريزيست

مطورهمان مالحظه کشورهايیکه به مربوط تحقیق ادبیات حجم بیشتر شود

نتايجپژوهشکمتريدراينزمینهمنتشرافتهيتوسعهاستوکشورهايکمترافتهيتوسعه

کرده میپژوهشدستنيازااند. دربارهها موبو و ايمونگی لوره، مطالعه به توان
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 & Lore, Imungiکنیا)بنديمحصوالتتراريختهدرسهروزنامهجرياناصلیچارچوب

Mubuu, 2013روزنامه داده نشان که کرد اشاره ) چارچوبشدهلیتحلهاي هاياز

کرده مقرراتاستفاده امنیتو کشاورزي، ارزشیتنها نظر از درصدمقاالت92.9اندو

نقل براي منبع بیشترين که حکومتی مسئوالن و دانشمندان هستند. اينقولخنثی هاي

بودههروزنامه تراريختها نفع به میاند، صحبت همکارانها و دروزيه مطالعه کنند.

(Derosier et al, 2015درهمینکشورکهگزارش)هايکنیارادرروزنامهفناوريزيست

روزنامه بینبا روزنامههاي که داده نشان کرده، مقايسه باالمللی مقايسه در کنیا هاي

ارائهنکردهشمتعادلیازمنافعومضارتراريختهالمللیگزارهايبیننمونه همچنینها اند.

مضراتاينفناوريوقتیمقاله جنبهتأکیدايبر به توجهینکردهکرده، هايمثبتآن

هادرچنینشرايطیبهمیزانبرابريمنافعتراريختهیالمللنیبهايکهروزنامهاست،حالآن

می بازنمايی هم را در مطالعهکنند. هم چارچوبايران نحوه خصوص در بندياي

زيست )زردار، تلويزيون در پزشکی تلويزيونی6932فناوري اخبار در که داده نشان )

چارچوبزيست پنج قالب در پزشکی فناوري ملی” اقتصاد، علمی، گرايی،پیشرفت

انسانی عاليق و داشدهارائه"استقالل مشابه پژوهش نبود دلیل به حوزهست. ر

روشتحلیلچارچوبزيست از استفاده با پژوهشحاضر ايران، فناوريکشاورزيدر

هايايرانچقدرموردآمیزدربرخیازرسانهکندکهاينموضوعمخاطرهانتمنروشنمی

چگونهپوششدادهشدهاست.توجهبودهو

ت از گیری آگاهی اجتماعی درباره مخاطراها و شکلچارچوب نظری: رسانه

 منظر بک

دلیلظرفیتشدرکاهشآفاتمحصوالتکشاورزي،افزايشفناوريکشاورزيبهزيست

بهره به مقاوم گیاهان تولید کاشت، در برايیسالخشکوري تولید افزايشمیزان و ،

به کشورها، از تنشبسیاري در که کشورهايی اقلیمی،ويژه تغییرات از ناشی هاي

افزايشجمعیتیسالخشک روآنوسونینوموردتوجهبرند،وفقربهسرمی، قراردارد.

((Ruane & Sonnino, 2011اشار اينبا به ه کشورهاي61که در جمعیت درصد
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فناوريکشاورزيدربخشدهندکهزيستهستند،شرحمیهيسوءتغذدچارتوسعهدرحال

اشکالمختلفدرحالاستفادهتوسعهدرحالکشاورزيصنعتیبسیاريازکشورهاي به

مین،است.اماروشننبودنضررهايناشیازمصرفاينمحصوالتبرسالمتانسانوز

شرايط، اين و کرده مواجه انتقاداتی با را کشورها اين در فناوري اين از استفاده

رسانهمخاطره است. شده نامیده برايچارچوبآمیز وها منافع بین از موضوع اين بندي

ويژگی آن، میمضار برجسته و انتخاب را موضوعهايی اين پوشش چگونگی کنند.

هبرخوداينفناوريبهويژگیعلمیآنهممربوطاستوآمیزدررسانه،عالومخاطره

فناوريکشاورزيبلکهدربارهعلمهماثربردرکوذهنیتمخاطبدربارهزيستتنهانه

دارند.

رسانهبازنمايی وهاي حقیقت همچون را علمی دعاوي و مفاهیم موضوعات، اي،

میکامالً نشان درست از که تصويري و میدهند چهرهدانشمندان وسازند مقتدر هاي

درجامعهمخاطرهنانیاطمقابل اما دعاويديگرومتناقضاست. آمیزايندعاويمطلقبا

بهمواجهمی جامعهمخاطرهپرسشمیشوندکهاعتبارعلمرا جامعهکشند. اياستآمیز،

،بلکهنگرانتهديداتیکندتوسطآفاتوباليايطبیعیاحساستهديدمیتنهانهکهبشر

علم راه از انسان آناستکه ازها يکی چرنوبیل حادثه رخداد است. آورده پديد را

مشهورتريناينتهديداتاست.ويژگیاينتهديدهاعالوهبرعلمیبودنشاندرايناست

هاآنکهبدونمرزندودورهنهفتگی سوراخشدناليهازنياآبشدنمثالًزياداست.

هايطبیعیفقطمشکليکيادوکشورنیست؛يامعلومنیستکهاثراتمنفیدفنخچالي

ايچهزمانی،درکجاوبهچهشکلیخودرانشانخواهدهايشیمیايیوهستهکردنزباله

محصوالتتراريختهوزيست اينفناوريکشاورزيهمواجداينويژگیداد. هستند. ها

موجباحساسخنگرانی میها، انسانآگاه بهدغدغهوخواستطردر امنیترا و شود

کند.اجتماعیمهمیتبديلمی

نظريه6334)6بک در مخاطره( جامعه برايرسانهاشدرباره اهمیتزيادي هاآمیز

رسانهقائل او بهاست. را تلقیمیها مهم قانون و علم ايناهمیتناشیازاندازه و کند
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Beck 
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ماهیتبرساختی می)الف( اهمیتتعريفمخاطراتاست. توانگفتمخاطراتو)ب(

هاشوندکهنظامدانش،نظامحقوقیورسانهکهازديدگاهبک،مخاطراتزمانیمرئیمی

آنبه بک)ها نظر طبق رسانهCottle, 1998بپردازند. طريقموجب( سه هايجمعیبه

شوند:مرئیشدنمخاطراتمی

آمیزوجامعهمخاطرهبرساختاجتماعیمخاطرات (6)

آمیزمباحثهاجتماعیدربارهمخاطراتوجامعهمخاطره (4)

آمیزنقداجتماعیمخاطراتوجامعهمخاطره (9)

چونايرانياتوسعهدرحالرسدکاربردنظريهبکدرجوامعجهانسوموبهنظرمی

مقوله يعنی دارد؛ جوامع اين در شناخت دانشو آگاهی، مفاهیم با عمیقی ايارتباط

زندبیشازهمه،حاصلدانشوحرفمیهاآنمعرفتیاست.مخاطراتیکهبکدرباره

اينفناوريفناوري هايعلمیهستند. ايرانواردشده به ودرمواجههاندافتهيتوسعهوها

شبهزايی،ها،بیابانروزانهمابامسائلیچونفقر،بیکاري،کاهشرفاه،ازبینرفتنجنگل

فکريداروها نظام محصول علمی دانش دارند. نقش غیره و تراريخته محصوالت ،

هافقطازشود.اماآگاهیمادربارهمخاطراتفناورياستوموجبآگاهیمیيروشمند

ح علمی نمیراه شیوهاصل و دارند.شود دخالت آن در نیز انديشیدن ديگر هاي

هاهستند.دهندهبهاينآگاهیاييکیازعواملشکلهايرسانهبازنمايی

فکريبک) نظام در 6334اهمیتآگاهی میيااندازهبه( او استکه در"گويد

مخاطره میجامعه تعیین را بودن )دانش( آگاهی کهبرخال"کندآمیز، طبقاتی فجامعه

طورمستقیمتجربهتوانبهکند.آگاهیازمخاطراتجديدرانمیبودن،آگاهیراتعیینمی

روايت با بلکه میکرد، حاصل ها مخاطرهرونيازاشود. جامعه ازدر جديدي نوع آمیز

6اجتماعی،استقاللشناختیهايگروهبسیارياز"شود.دراينجامعه،وابستگیايجادمی

هستندولیخصمانهيادوستانهبودنجاهمهدهند.خطروتهديددرخويشراازدستمی

هاومباحثتولیدکنندگانورايقدرتقضاوتشخصاستوبهمفروضات،روشهاآن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cognitive sovereignty 
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درجامعه ،موضوعبحثدرزندگیروزانهناگهانتغییرزیآممخاطرهدانشبستگیدارد.

."کنندکهازچهچیزيبايدترسیديانترسیدکندومتخصصاندربحثباهم،اعالممییم

 به پاسخ اصلی منبع متخصصان عبارتبهتر، طرحسؤاالتیبه خودشان که هستند

رسانهکرده و ندارند مردم همه با مستقیم ارتباط متخصصان ولی پوششدادناند. با ها

هاآنسازند،همارزيابیمراازچیستیمخاطراتآگاهمی،هممردهاآننظراتومباحث

ارائهمیهاآنحلیبرايدهندوهمراهراشکلمی انتقادازاين19کنند.بک)همان: (با

تعیین متخصصان میوضعیتکه توضیح باشند، آگاهی همه اعتراضات،کننده که دهد

هاصرفاًآندهدکهمشکلناورينشانمیهاوانتقادهايمردمبهعلموفها،جنبشپويش

نقصاطالعاتوکمبوددانشنیستنکهباترويجعلم،حلشود،بلکهنشانهفرهنگیمسئله

بودنمخاطراتونقشمفروضاتفرهنگیدردرکوفهممخاطراتاست.

طرحاصطالح با "هايمخاطرهبرخوردفرهنگ"او
6(4001 توضیحمی999: دهد(

 در مخاطرهکه جامعه و مشاجره محل که موضوعاتی مینظراختالفآمیز شوند،واقع

 هستند. فرهنگی برايمثالًموضوعات و است اساسی مخاطره اقلیم تغییر اروپا براي

متحدهاياالت براي وي تروريسم. مخاطرات"خطر "برخورد
4 روشنگرانه کارکرد قائل،

ايجا و موجود نظم زدن هم به موجب که سازماناست سازماند و جديددهیها هاي

برساختهمی عقالنیت دعاوي میان کشمکش طريق از مخاطرات درباره آگاهی شود.

می مخاطرات، مورد در آنکه توضیح بیمراتبسلسلهشود. نبايدعقالنیت و معناست

نهبلکهبايدپرسیدکهعقالنیتچگو"عقالنیتعلمیرابرترازعقالنیتاجتماعیدانست،

(.بدينمعناکهبايدمخاطراتبهعنصر6934:94)بک،"شودبهشکلاجتماعیپديدارمی

تفکر،درکوتجربهشخصیتبديلشوندتااهمیتآنبرايهمهافرادروشنشودواين

اي،آگاهیوکنشگريعمومیعقالنیتاجتماعیدرپیوندباعقالنیتعلمیدرهرجامعه

ايدرشناساندنمخاطرهوشکلهايرسانهدهد.برساختسامانمینسبتبهمخاطراترا

دادنبهدانشوآگاهیعمومیوعقالنیتاجتماعینقشدارند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. The clash of risk cultures 

2. Risk conflicts 
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مخاطراتبهطرحنظراتورسانه وهدايتمباحثاجتماعیدرباره برايايجاد ها

مخالف و موافق میهايگروهافکار اجاجتماعی نقشمباحثه همان که تماعیپردازند

دانشعمومیبکبرايرسانهموردنظر مباحث، اين می6هاست. شکل اهمیترا دهند.

هايمخاطراتوحليکپارادوکساست.حلراهافتنيدردانشعمومیدرانديشهبک

سلب بشر از بنیان مخاطراتعلم که امنیتی و ايمنی استکه اين پارادوکسمذکور

هاازحوزهعلمانتظارهستندوبازهمدولتحلقابلهايعلمیبافناوريبازهماندکرده

امادارندکهراه عالوهبرگذارانگذارانوسیاستمشیبک،خطیزعمبهحلارائهدهد.

متخصصانبايدبهنظراتودانشعمومهماهمیتدهند.عمومباطرحتجربیاتودانش

 که روشعلمیحاصلنشدهلزوماًخود با راهمیاند اعتبار هم و همغنا راحلتوانند ها

رسانه عمومیمیافزايشدهند. ايفاينقشناظرانانتقاديدرحوزه با توانندازدانشها

گزينه همچون عمومیعمومی خواسته دادن نشان براي معیاري يا جايگزين اي

کنند.استفاده

( 6331بک می601: توضیح اجتم( مباحث پوشش ضمن که پیراموندهد اعی

موجبازهاآنايشودوپوششرسانهمخاطرات،مشاجراتمیانمتخصصانهمبرمالمی

متخصصانمی فضاهايدموکراتیکبینرفتناقتدار بکايجاد براياينوضعیت، شود.

علمیخويشتهیکند،وکندکهدرآنجاعلمخودشراازشاخصهجديديراتوصیهمی

گیريوتصمیمهاآنهايهايمردموديدگاهمشاجراتعمومی،ترسرويدرهايشرابه

 عقالنیتاجتماعی همان درواقع اين، راهموردنظرمشترکبگشايد. تنها او بکاست.

گشودگی را سريع تغییراتفناورانه ايندوره4جديدکامالًمديريتمخاطراتناشیاز

می که اساسداند نهادهايجدبر استتا الزم اطمینانآن ذينفعان9يد، بین را بیشتري

بازتابدهند) و اهمیترسانهRose, 2000:63اجتماعیوشهروندانخلقکرده در(. ها

کنش بازتابافکار، و پوششدادن بک، مديريتی اعتراضاتراهکارهاي نظراتو ها،

مختلفاست.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Public knowledge 

2. Radically new openness 

3. Trust 
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امخالفنسبتطرف،موافقياي،خودرسانهبهيککنشگربیاماحینپوششرسانه

 و موضوع میديگرعبارتبهبه تبديل منتقد سوم کارکرد که بکبرايموردنظرشود

هادرجامعهمخاطرهرسانه تراريختهمثالًآمیزاست. افکاروطرفدرباره هايهادرايران،

طرفیهايمختلفبیايافکارواقداماتطرفمتفاوتیحضوردارند.نحوهپوششرسانه

توانددانشخوبیبرايتبییننقشرسانهکندکهمیگیريرسانهراهمآشکارمیياجهت

هاومعرفتیکهآمیزيابیمناکايرانمحسوبشود.برايفهمنقشرسانهدرجامعهمخاطره

هاکنندبايدنحوهبرساختاجتماعیمخاطراتدررسانهآمیزتوزيعمیدرجامعهمخاطره

 يکیاز شود. رسانهشیوهمطالعه چارچوبهايبرساختاجتماعیدر هاستآنبنديها،

کهباشکلدادنبهشناختاجتماعیمخاطبازموضوع،نقشاجتماعیرسانهدرجامعه

نمايد.آمیزراآشکارمیمخاطره

وبرجسته4است:گزينشقائلبنديدوفرايند(برايچارچوب6339)6رابرتانتمن

انت.9کردن انديشه چارچوبدر جنبهمن انتخاب وبندي، شده درک واقعیت از هايی

آنترکردنبرجسته تفاسیرمسئلهکهتعريفخاصیازطوريدرمتنارتباطیاستبهها ،

(.به6931حلبرايموضوعارائهدهد)اجاقوواعظ،علی،ارزيابیاخالقیوپیشنهادراه

انتمن) برجستهEntman, 1993نظر م(، حائزتوجهقابل"عنیسازيبه جالبو يا بامعنا ،

اطالعاتبرايمخاطبان برجسته"اهمیتساختنبرخیاز اطالعاتبیشتر چه هر است.

 احتمال آنمخاطبکهنياشوند، میها افزايش هم آورد خاطر به آينده در يابد.را

4001)2ريسويدي می19: توضیح ) که "دهد جنبهتأکیدچارچوب، اهمیت هايبر

هادربارهمخاطراتتولیدوعرضه.محتوايیکهرسانه"استمسئلهمختلفيکموضوعيا

می اساسکنند ويژگیخصلتبر و ها وويژگیدهندهنشانهايش علمی آگاهی هاي

هايمخاطرهاست.زيراچارچوبیکهرسانهعمومیجامعهوهمچنینبازنمايیازفرهنگ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Robert Entman 

2. Selection 

3. Salience 

4. De Vreese 
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معرفتوعقالنیتجمعیجامعهماتيدرنهادهدآنقرارمیانتخابکردهومحتوارادر

(.6دهد)نموداررانسبتبهاينفناوريشکلمی




 بندیها در شکل دادن به معرفت اجتماعی با وساطت چارچوب. نقش رسانه0نمودار 

طبقمدلنظرياينپژوهشبرايفهمنقشرسانه گیريشناختوعقالنیتدرشکلها

 درباره زيستجمعی چارچوبفناوري بايد ايران در کرد.کشاورزي مطالعه را ها

بهشیوهچارچوب را توانمطالعهکردکهاينپژوهشازتحلیلاجزاءهايمختلفیمیها

کند.چارچوباستفادهمی

 روش انجام تحلیل چارچوب

 اجزاء و عناصر سازنده چارچوب

کاربرددرعلوماجتماعی،هنوزتعريفازنظربنديموفقیتنسبیمفهومچارچوبباوجود

ماهیتچارچوبیموردتوافق از ندارد. تعريفانتمن)وجودنيباابنديوجود را6339، )

مخرجمشترکتالشمی سطحفرايندهايتوان چهار چارچوبدر دانست. هايمربوطه

ايکههمچونالگوهاياست:اول،درسطحمحتوايرسانهيیشناساقابلارتباطاتجمعی

ايکهشوند.دوم،درسطحتولیدمحتوايرسانهايتحلیلمیگزارشگريوپوششرسانه

سوم،ايروزنامههنجارهايحرفه شوند. مطالعه بايد روابطعمومی کارگزاران و نگاران

Media 

Social Cognitive 

Framing 
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همچارچوب شکلمدلمخاطبرسانه به که طرحهايهايیدارد هايیدروارهذهنیو

می فعال رسانه دريافت روايتفرايند همچون که عمومی فرهنگ چهارم، وشوند. ها

میاسطوره قرار قالبخاصی در را موضوع استکه برهايسنتی تعريفانتمن دهند.

رسانه )محتواي دارد تمرکز Dahinden, 2002اي تحلیلکهيزیچ( پژوهش اين در

شود.می

تحلیلچارچوب،روشیبرايتوصیفقدرت"دهدکه(توضیحمی6339:16)انتمن

است ارتباطاتی "متن چارچوب". دقیقتحلیل به ها شکل برتأثیرترين اطالعات انتقال

بندي،چارچوب"(14توضیحاو)همان:براساس)همان(."دهدآگاهیانسانرانشانمی

درمتنارتباطیبههاآنقعیتوبرجستهکردنهاييکوافرايندگزينشیبرخیازجنبه

،تفسیرعلی،ارزيابیاخالقی،وتوصیهراهکاريمسئلهطريقیاستکهتعريفخاصیاز

گفته،6334کهگیمسوندرطورهمانايکهتوصیفکرده،ارائهدهد.يعنیبرايمسئله

."کنندکنندوتجويزمیدهند،ارزيابیمیهاتشخیصمیچارچوب

واجداعتباروپايايیدانستهو4002)6ماتسوکورينگ (اجزاءچارچوبانتمنرا

شود:دهندکهدراينتحقیقاستفادهمیتعاريفعملیاتیدقیقیبهشرحزيرارائهمی

(6)  مسئلهتعريف متن که اصلی موضوع میموردتوجه: ارزيابیقرار با دهد؛

 منافع، عنتعريفمیمسئلهمخاطراتو تعريفشود. است:مسئلهصر متغیر چهار شامل

( آمدهمسئلهموضوع گرد آن پیرامون مباحث تمام که اصلی موضوع مضمونيا اند(،

دسته)می يا کدها عبارتاستاز و باشد يکمضمون بیشاز شکلتواند به هايیکه

 دوگانه پیرامونانیبقابلمتغیرهاي مقاله که گروهی )شخصيا کنشگر هاآنهستند(،

شود(.دراينمقالهبهسهعنصر(ومدافع)شخصاصلیکهازموضوعمنتفعمیشدهنوشته

شود.موضوع،کنشگرومدافعتمرکزمی

مسئولمنافعيامخاطراتعنوانبههاياصلیاسنادعلیمسئولیت:مدافعانوچهره (4)

شوند.کسانیياچیزهايیکهمسئولمخاطراتومنافعدرمطلبموردتحلیلنشاندادهمی

است.مسئله(همانکنشگردربخشتعريف4002هستندوبهنظرماتسوکورينگ)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Matthes & Kohring 
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ارزيابی (9) را تراريخته مطلبمحصوالت هر که روشخاصی اخالقی: قضاوت

زيستمی به که منفی و مثبت ارزشی بار و تخصیصمیکند کشاورزي دهد.فناوري

رويکردخبرنسبتدهندهنشانپرداختهوهاآن،منافعيامخاطراتیکهاخباربهگريدانیببه

بهموضوعهستند.

راه (2) قانونارائه درخواست فعالیتحل: از حمايت يا اينگذاري به مربوط هاي

 قضاوتحلراهديگرعبارتبهفناوريکهدرمطلبذکرشدهاست. يا هايیکهدربارهها

 گیرد.رتمیموضوعصو

ايتدوينشدکهازطريقتحلیلمحتوااينبرايکدگذاري،طبقاجزاءباالکدنامه

تعاريفمذکورکهدربراساسعناصرشناسايیشوند.پسازکدگذارياجزاءچارچوب

باهمراشناخت.طبقهاآناي،بايدالگوهايرابطهشدهانجامصورتدستیاينمطالعهبه

 و ماتس )نظر به4002کورينگ که دارند تمايل عناصر گروه( يک در منظم طور

والگوهايمشخصیراايجادکنند.وقتیاينالگوهادرچندخبرمشاهدهشوندقرارگرفته

آنتوانمی اينپژوهشازگروهها در چارچوبنامید. است.شدهاستفادهبنديدستیرا

اندشدهيبنددستههايشانهاوتفاوتشباهتبراساس"موضوع"يعنیهمهمتغیرهايعنصر

رخداديعناصرموضوعاصلیکهبیشترتکرارشدهياالگوهايهمبراساسيگذارنامو

براساس(صورتگرفت.سپس،سايرعناصرچارچوبDavid et al, 2011چارچوب)

بنديشدند.ارتباطشانباموضوعدسته

 آوری اطالعاتروش جمع

چارچوبمعموالً و بازنمايی زيستتحلیل روزنامهبندي در فناوري استکارشدهها

(Nisbet & Lewenstein,2002)هاولیدراينتحقیقبهدلیلتعدادکممخاطبانروزنامه

هايبنديالکسا،خبرگزاريهادرايران،بااستفادهازسايترتبهسايتومخاطبانبیشتروب

اطالعاتسايتالکسابراساسشود.تحلیلمیهاآنهومحتوايپربازديدراشناسايیکرد

فارس،ازاندعبارتهايدرايرانبهترتیبهايخبرگزاري(پربازديدترينسايت6939)تیر

يهارتبههايپربازديدايرانیکهدربینمجموعهسايتايسناوباشگاهخبرنگارانجوان،
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اخبارنمونهاخباريهستندکهبهداخلکشور49و40،46 دارند. ودردواندمربوطرا

تراريخته،کلماتزيستبراساسشوند:الف(جستجومرحلهگزينشمی فناوريگیاهی،

 زيستيکاردستمحصوالت بیوتکنولوژي، ترانسژنیک، ژنتیکی، شده  GMفناوري،

foodsمحصوالتمهندسیژنتیکیش توضیح، وسرنداخبار؛ ارزيابیپژوهشگر ب( ده.

تحقیقمسئلهشوندوموارديکهباکهبرايانتخابجامعهنمونهتماماخبارخواندهمیآن

 شوند.،گزينشمیاندمربوط

 توافق بین کدگذاران

دراينمطالعهبرايتضمیناعتباروروايیمطالعهازتوافقبینکدگذارانبهرهگرفتیمکه

هاياينبندي.پژوهشگراصلیهمهدادهوبارمحاسبهشد:درمراحلکدگذاريودستهد

کدگذاريکردهولیبرايمحاسبهتوافقبینکدگذارانازيکدستیارموقت مطالعهرا

 شد. کمپلبیترتنيابهاستفاده نظر طبق )6که همکاران دانشجويان4069و از يکی )

به موقتدکتري دستیار چارچوبراانتخابعنوان عناصر بتواند تا شد آموزشداده و

هاتوسطپژوهشگراصلیوهمکارشکدگذاريدرصدازنمونه60شناسايیکند.تعداد

بود.اينرقم0.29شدندوسپسدراکسلواردشدندوضريبکاپامحاسبهشدکهمعادل

کاملیبود.درباًيتقر(سطحتوافقO’Connor & Joffe,2020)4طبقنظرلنديسوکوخ

دستیاروپژوهشگراصلیهريکجداگانهيکعنوانکلیبههريبنددستهمرحله هم،

 دادند. آلودگیخاکازبرايظرفیتسرطانمثالًموضوع و زايیمحصوالتتراريخته

استفادهکرديم.سپسبازهمضريبکاپامصاحبهشدواينبارپساز"اثرات"عبارت

رسیديم.0.96بهبحثوبازنگريبهعددچندينمرت

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Campbell 

2 Landis and Koch 



 0011تابستان |  62شمارة  |م هفتسال  |هاي نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 336

فناوری گیاهی در سه خبرگزاری ایسنا، باشگاه ها: پوشش خبری زیستیافته

 خبرنگاران جوان و فارس

 فناوری کشاورزی در اخبار سه خبرگزاریمیزان پوشش زیست

 فارسوکشاورزيدرخبرگزاريفناوريزيستنتايجتحلیلچارچوباخبار هايايسنا،

خبرنگارانجواننشانمی 9639درمجموعموردمطالعهسال69دهدکهدرطولباشگاه

هاآنکهازبیناندمنتشرشدهموردمطالعههايدرخبرگزاريفناوريزيستاخبارمربوطبه

يعنیفقطاندمربوطفناوريکشاورزيموردبهزيست439 درصدکلايناخباربه2.4؛

.دراندمربوطپزشکیفناوريزيستوحجمعمدهاخباربهاندمربوطموضوعاينتحقیق

خبر13خبر،وباشگاهخبرنگارانجوان669خبر،ايسنا641اينبازهزمانی،فارستعداد

(.بیشترينتعداداخباراين6اند)شکلفناوريکشاورزيتولیدومنتشرکردهدربارهزيست

هايارتباطاتبهاينمعنیکهطبقنظريهمنتشرشده6931و6932هايسالحوزهدربین

سازيدراينبازهزمانیبودهاست.استکهبیشترينبرجسته

 فناوری کشاورزی در سه خبرگزاری موردمطالعه . میزان اخبار مرتبط با زیست0شکل 

 (0332تا  0330)
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 در اخبار سه خبرگزاری شده ییهای شناساچارچوب

متغیرهايدسته شدهيیشناسابندي عنصر بر تمرکز گروه"موضوع"با شناختچهار به

مشابهت هم راهکار( پیشنهاد و اخالقی ارزيابی )عامل، عناصر ساير نظر از که انجامید

ودرترکیببايکديگر،مفهومیکلیرابرايشدهمیتنظداشتند.ايناطالعاتدرجداولی

عنوانچارچوباست.اندکههماناماآشکارکرده

 )جدول اول 6گروه موضوعات توسعه"( جهت حمايت جلب براي تالش

ذينفعبرهايگروهدهندکهاند.موضوعاتنشانمینامیدهشده"کشاورزيفناوريزيست

وازحکومتوجامعهانتظاردارندتاددارندیتأکفناوريکشاورزيلزومحمايتاززيست

پژوهشگران، شامل مدافعان و اصلی کنشگران حمايتکنند. آن کاربرد پژوهشو از

می استدالل استکه ايران زيستی امنیت انجمن و سرمايهمديران اينکنند در گذاري

داخلی ناخالص تولید افزايش براي مهمی فاکتور اشتغال6حوزه، جوان، براي ان،زايی

است.بهره اقتصادي توسعه نتیجه در و آنوريکشاورزي میها ناديدهاخطار که دهند

گرفتناينفناوريموجبافزايشمخاطراتاقتصاديهمچونبیکاري،فقر،کمبودآبو

می زيستغیره رشد و توسعه حامی قانونی زيرساخت ايجاد اخبار اين فناوريشود.

کنند.کشاورزيراپیشنهادمی

 . عناصر چارچوب و متغیرهای گروه اول )جلب حمایت(0جدول 

متغیرهاعناصرچارچوب

موضوع
وجودجلبحمايتبرايتوسعهزيست قانونیحکومت، فناوري)فقدانحمايتمالیو

مديرانناآشنابازيستفناوري(

عامل)کنشگر/

فاکتور(

پژوهشگران،مديران

محصوالتتراريختهيور،بهرهيیزا،اشتغالGDPتوسعهاقتصادي،افزايشمنافع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

متغیريدراقتصاداستودرايران،عددآن-GDP)(Gross Domestic Productتولیدناخالصداخلیيا.6

)نشان زمانیمعین يکدوره خدماتدر و کاال ريالیجريان مقدار مطالبمعموالًدهنده چون است. يکسال(

ترينشاخصیاستکهبرايسازد،رايجفراوانیدربارهچگونگیتغییراستانداردزندگیدريکاقتصادراآشکارمی

.(6200ا.يپديکي)ورودکارمیگیريرفاهيکجامعهبهاندازه
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توصیف

هاي()ويژگی

منافع

شود.توسعهاقتصاديموجبغلبهبرفقرومسائلومشکالتاجتماعیوصادراتمی

مخاطرات
ضعیف توزيع منابع، اتمام گرسنگی، آب، کمبود بیکاري(، )فقر، اقتصادي مخاطرات

خدماترفاهیواجتماعی

توصیف

هاي()ويژگی

مخاطرات

فقدانحمايتحکومت،قانونیواجتماعیبرايکاشتمحصوالتتراريخته

پیشنهادراهکار

بازبینی سالمت، منشور تنظیم انبوه، تولید زيرساختقانونی)مجوزهايکاشتو ايجاد

آماده قانونملیايمنیزيستی،يسازقانونامنیتزيستیوعملطبقپروتکلکارتاهانا،

حمايتازقانونمالکیتفکري(

فناوريوانجمنايمنیزيستیايرانمتخصصانزيستمدافع

هايیمثلهايمخالفانمحصوالتتراريختهوگروه(،استدالل4گروهدوممتغیرها)جدول

دربرمی را ارگانیک محصوالانجمن حامیان شامل مدافعان و اصلی عامالن تگیرد.

اثرات بر چارچوب اين هستند. دانشمندان و ايران ارگانیک انجمن ارگانیک،

اثراتهممثبتمانندحلستيزطیمحفناوريکشاورزيبرانسانوزيست تمرکزدارد.

 یسالخشکبحران در خاکهستند. آلودگی همچون منفی هم مدافعانطرفکيو ،

می ارگانیک توسطمحصوالت تراريخته محصوالت واردات و کاشت که گويند

وتنوعگیاهیراستيزطیمحذينفع،سالمتانسانوهايگروهکشاورزان،دالالنوساير

می زيستتهديد متخصصان از برخی ديگر، سوي در میکند. اينفناوري که گويند

آبکمککندتواندبهحلمشکالتکشاورزيسنتی،مصرفسموموبحرانفناوريمی

ولیاثراتمنفیهمداردوبايدجانباحتیاطرارعايتکرد.راهکاراصلیدراينگروه

اخبار،محدودسازي،رصدوکنترلکاشتووارداتمحصوالتتراريختهاست.
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 . عناصر چارچوب و متغیرهای گروه دوم )اثرات(6جدول 

متغیرهاعناصرچارچوب

موضوع
ز و انسانی گونهیطیمحستياثرات تخريب آلودگی)سرطان، سنتی، گیاهی هاي

خاک،بیوداروها،بحرانآب،کشاورزيسنتی(

عامل)کنشگر/

فاکتور(

دانشمندانوپژوهشگران

حلمشکالتبحرانآب،سموممحصوالتکشاورزيوکشتسنتیپنبهمنافع

توصیف

هاي(منافع)ويژگی

شود.آبیمیگیاهانمقاومبهکمفناوريکشاورزيموجبتولیدزيست

مخاطرات
ذخايرغذايیومیراثطبیعی،تهديدسالمتيکارکنندهبردستعدمکنترلمصرف

انسانوجنین

توصیف

هاي()ويژگی

مخاطرات

شود.کاشتووارداتمحصوالتتراريختهموجببیماريوآلودگیمنابعمی

پیشنهادراهکار

محصوالتوارداتیآلودهوپیشگیريازواردات،ممنوعیتايجادمحدوديت)حذف

هايسنتیدرتولیدموادشده،غربالگريبرنج،کاربردروشکاشت،تولیدکموکنترل

غذايیاصلی(

مدافعانمحصوالتارگانیکوانجمنارگانیکايران،دانشمندانمدافع

 )جدول سوم می9گروه ) که مسئلهگويند زيست"، کشاورزيفمديريت "ناوري

نشان متغیرهاي برچسباست. قانون فقدان همچون مواردي موضوع اين گذاري،دهنده

عدماجرايسندملیبیوتکنولوژيوقانونايمنیزيستیوافزايشوارداتغیررسمیاين

ازوزارتبهداشت،اندعبارتهاهمراهباايناستداللشدهیمعرفمحصوالتاست.عامالن

و کشاورزي جهاد وزارت واردکنندگان، استاندارد، ملی سازمان دارو، و غذا سازمان

امنیتغذايینیتأمبهدلیلنقشاينمحصوالتدرهاآنکهبیشترستيزطیمحسازمان

زيست جدي میطرفداران چارچوباستدالل اين هستند. کشاورزي ازفناوري که کند

موادغذايیبرايجمعیتدرحالرشدونیتأمبمحصوالتتراريخته،طريقمديريتخو

)حقامنیت،حقآگاهی،حقانتخاب،حقشنیدهشدن(کنندهمصرفتحققحقوقاساسی

هايمربوطبهخطرموارديهمچونآلودگیمحصوالتوارداتی،شود.استداللمیسرمی
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داتغیررسمیوبیوتروريسمراعدمنظارتبهداشتیبرمحصوالتوارداتی،سهولتوار

برمی کهدر تراريخته محصوالت فروش و واردات بر نظارت عدم دلیل به که گیرند

می تهديد را اقتصادي امنیت و میسالمت اتفاق راهکند، اينحلافتند. پیشنهادي هاي

ازارزيابیريسکدرادارهگمرک،ايجادبانکژن،تشکیلشوراياندعبارتچارچوب،

لیايمنیزيستی،وتهیهمنشوربهداشتی.م

 . عناصر چارچوب و متغیرهای گروه سوم )مدیریت(3جدول 

متغیرهاعناصرچارچوب

موضوع
زيست حوزه زيستمديريت ملی سند از استفاده )عدم قانونفناوري فقدان فناوري،

گذاري،عدماستفادهازقانونايمنیزيستی،قاچاق،ذخايرغذايی(برچسب

عامل)کنشگر/

فاکتور(

واردکنندگان، ايران، استاندارد ملی سازمان دارو، و غذا سازمان بهداشت، وزير

ستيزطیقاچاقچیان،وزارتجهادکشاورزي،سازمانمح

امنیتغذايیمنافع

توصیف

هاي(منافع)ويژگی

تحققمديريتخوبمحصوالتتراريختهموجبتولیدغذابرايجمعیتدرحالرشدو

مصرف اساسی شدن(حقوق شنیده حق انتخاب؛ حق آگاهی، حق امنیت، )حق کننده

شود.می

مخاطرات
تسهیلقاچاقو آلودگیمحصوالتوارداتی،عدمکنترلسالمتمحصوالتوارداتی،

بیوتروريسم

توصیف

هاي()ويژگی

مخاطرات

امنیتاقتصاديراعدمکنترلوارداتوفروشمحصوالتتراريخته،بهداشتعمومیو

کند.تهديدمی

پیشنهادراهکار
زيستی، ايمنی ملی شوراي ايجاد بانکژن، ايجاد گمرک، اداره ريسکدر ارزيابی

تدوينمنشورسالمت

دانشمندان،انجمنامنیتزيستیايران،سازمانملیاستاندارد،سازمانغذاودارومدافع

م را چهارم گروه متغیرهايیکه نقش2سازند)جدولیمجموعه به توسطافراديکه ،)

مردمودرکعمومیدرپذيرشوردمحصوالتتراريختهوکاربرداينفناوريتوجه

فناوريکشاورزيودراينمقالهتحتعنوانکلیدرکعموماززيستشدهارائهدارند،

فشدهیمعرف اين از مردم بدفهمی مردم، ناآگاهی شامل اصلی موضوع واست. ناوري
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ها،دانشمندان،ازرسانهاندعبارتشايعاتهستند.کنشگرانومدافعاناصلیاينچارچوب

زيست مدافعان ازو عمومی درک بهبود مزاياي گروه، اين در کشاورزي. فناوري

زيست کشاورزي انتخاباندعبارتفناوري به نسبت حساسیت شهروندي، بهبود از

غیرترا يا تراريخته درکمحصوالت بهبود عدم مخاطرات آگاهانه. حمايت و ريخته،

پذيرش عدم و تراريخته محصوالت ناآگاهانه مصرف شامل فناوري اين از عمومی

اينچارچوببرايکاهشمخاطراتوافزايشيهاشنهادیپمحصوالتترانسژنیکاست.

 عمومیاندعبارتمنافع و ترويج عمومی، آگاهی افزايش زيستاز فناوريسازي

اطالع بازيکشاورزي، ساخت دانشجويان، آموزش مسئوالن، و مردم به هايرسانی

فناوريکشاورزي.ايمربوطبهزيسترايانه

 (یکشاورز یستفناوریاز ز یگروه چهارم )درک عموم یرهای. عناصر چارچوب و متغ0جدول 

متغیرهاعناصرچارچوب

کشاورزي)ناآگاهیوغفلتمردم،بدفهمی،شايعات(فناوريدرکعمومیاززيستموضوع

ها،دانشمندان،پژوهشگرانرسانهعامل)کنشگر/فاکتور(

منافع
حمايت غیرتراريخته، و تراريخته محصوالت انتخاب در حساسیت شهروندي، بهبود

آگاهانه

هاي(توصیف)ويژگی

منافع

زيست ماهیت شناخت گذاشتن تمايز و کشاورزي وفناوري تراريخته محصوالت بین

شود.غیرتراريختهموجبتبديلافرادبهشهروندانگزينشگرمی

مصرفناآگاهانهمحصوالتتراريخته،عدمپذيرشمحصوالتتراريختهمخاطرات

هاي(توصیف)ويژگی

مخاطرات

ومضارتراريخته هاشدهواعتمادعمومیراناآگاهیعمومیموجبعدمشناختمزايا

شود.دادهوموجبترسمیکاهش

پیشنهادراهکار
ترويجزيست مسئوالن،افزايشآگاهیعمومی، و کردنمردم آگاه فناوريکشاورزي،

فناوريکشاورزيهايکامپیوتريمربوطبهزيستآموزان،ساختبازيآموزشدانش

کشاورزيفناوريها،مخالفانزيستفناوري،دانشمندان،رسانهمدافعانزيستمدافع

 فناوری کشاورزیرویکرد اخبار نسبت به زیست

دهدکهخبرگزاريفارسهانشانمیمقايسهنتايجحاصلازتحلیلچارچوبخبرگزاري

فناوريکشاورزيداردترينسبتبهدوخبرگزاريديگربهموضوعزيسترويکردمتعادل
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گیاهیومحصوالتتراريختهفناوريزيستوالبتهتعداداخباربارويکردمثبتنسبتبه

(12( منفی رويکرد با اخبار بیشاز کمی خبرنگاران22درصد( باشگاه است. درصد(

نامتعادل رويکرد فارس، خبرگزاري با مقايسه در زيستجوان به نسبت فناوريتري

يفناورترينرويکردنسبتبهزيست%(است.نامتعادل14کشاورزيداردکهبیشترمثبت)

می مشاهده ايسنا خبرگزاري اخبار در بهگیاهی طوريشود؛ رويکرد26که آن، اخبار %

(.4فناوريکشاورزيدارند)شکلمثبتبهزيست


 فناوری کشاورزی. رویکرد اخبار نسبت به زیست6شکل 

فناوريکشاورزيودرمجموعاخبارسهخبرگزاريرويکردبسیارمثبتینسبتبهزيست

%(.11آندارند)يهاظرفیت

 گیریبحث و نتیجه

 های خبریفناوری کشاورزی و جامعه در چارچوبرابطه زیست

فرهنگ برايفهم خبرگزاري سه شناختفضايتحلیلچارچوباخبار با هايمخاطره

رسانه کردهدموکراتیکیکه ايجاد مردم افکار و پوششصداها با میها میسر شود.اند،

میيافته نشان ها چارچوب در تنها مردم که زيست"دهند از عمومی فناوريدرک

بهاندموردتوجه"کشاورزي اينچارچوبهممردم اند.بازنمايیشدهمشکلعنوانودر



 333 | زهرا اجاق  دهیس

 

می چارچوبنشان بهتحلیل شهروندان خبرگزاريفارس، اخبار در که يکدهد عنوان

خبرگزاريديگربهشهروندانتوجهنظرحضورندارند.دوگروهذينفعاثرگذاروصاحب

به اما دارند يکیاز زيستهايگروهعنوان توسعه و رشد مانع فناوريگیاهیاصلیکه

هاوکشاورزان،افراديغافلوهستند.درباشگاهخبرنگارانجوان،شهروندانیمانندمعلم

زيست فايده و چیستی از شدهناآگاه گرفته نظر در نمیفناوري که پیشبرداند در توانند

کنشگرزيست مردم هم ايسنا خبرگزاري در کنند. ايفا نقشمناسبی کشاورزي فناوري

زيست توسعه و پیشرفت براي نشدهمناسبی تلقی گیاهی عامیانهفناوري باورهاي و اند

 اند.همچونمانعیدربرابرگسترشوتوسعهمحصوالتتراريختهبرساختهشده

بی بودن رايج زيستتوجهی به نسبت مردم عموم جايگاه اخباربه در فناوري

میتحلیل نشان شکلشده عقالنیت و معرفت که زيستدهد پیرامون فناوريگرفته

ازافکاردوگروهاصلیاست:)الف(متخصصانطرفداريامنتقدمتأثرکشاورزيدرايران

مخالزيست يا موافق حاکمیتی کنشگران )ب( و کشاورزي، فناوري.فناوري اين با ف

اندهمچونفضايدموکراتیکیبراي،نتوانستهبارهنيدراهادهدکهرسانههمچنیننشانمی

هايعموممردمايفاينقشکنند.نمايشافکاروانديشه

 روابط تعریف در ارزیابی محصوالت تراریخته

دهد.جريانغالبخبريدرتصويرروشنیازروابطتعريفارائهمی"اثرات"چارچوب

فناوريکشاورزيبودهوآنراعاملمهمیدربهنفعزيستموردمطالعههرسهخبرگزاري

6هايعلمیمندرجدرنقشهجامععلمیکشوردستیابیبهتوسعهاقتصاديوتحققسیاست

نکتهمهمیکهدرشناسايیروابطتعريفبايدبهآنتوجهداشتبازنمايیکرده ايناند.

 رويکرد که اخبار از اندکی تعداد فقط که "منتقدان"است به فناوريزيستنسبت

ارزيابیسالمتوسطح"دهندبهموضوعکشاورزيومحصوالتتراريختهرابازتابمی

تراريخته محصوالت کرده"تراريختگی توجه تعداد و ازیتوجهقابلاند اطمینان با هم

سووارداتروغن" توجهبهنبودنوشته"يا،ذرتوکلزايتراريختههايخوراکی، با اند.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

براساسآنانجامشوند.هايزيتابرنامهرسنديملیکهوضعمطلوبعلمدرکشوررامستندکردهاست.6
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بهنظرمی ردکند، رسدبايدبهتضادبینخبريکهوارداتانبوهمحصوالتتراريختهرا

میزانزيادوارداتايننوعمحصوالت کمو يا ارزيابیسالمتايننوععدم توجهیبه

تصمیممحصوالت مواجهه نحوه درواقع تضاد، اين خبريدقتکرد. متون بادر گیران

بازنمايیمیمقوالتمخاطره را ايران در مخاطره موضوع و بهآمیز اخبارکند. بهتر، بیان

هادرايراندربارهارزيابیسالمتوسطحتراريختگیدهندکهموافقانتراريختهنشانمی

واکنشغیرمتعارفیدارند.

بايدتوضیحدادکهفرهنگ وهاگروهبرايفهمغیرعاديبودنواکنشاينگروه

قراردارد.6گريزپذيروريسکتواندردودستهريسکجوامعنسبتبهمخاطراترامی

کندتاگیريمخاطرهاقداممیپذيريبهاندازه(ريسکScott, 2000:39طبقنظراسکات)

باالب مخاطره پرهیزدوشايدبتوانگفتکهرابطهمعکوسیبینآگاهیازازموقعیاتبا

فرهنگ در اما دارد. وجود اجتماعی مخاطرات موقعیات در گرفتن قرار و مخاطره

فنريسک مداخلهگريز، است ناچار خويش مشروعیت حفظ براي اقتصادي ساالري

 با تولید افزايش باشد. داشته بیشتري تولید تا کند طبیعت در پیامدهايبیشتري ايجاد

تضعیفمی را خود اينمحصوالتموجبافزايشتولیدناخواسته افزايشتولید و کند

شود.هاوخطراتمحیطزيستیمیآسیب

فناوريومحصوالتآننگاهتجاريبهايننوعزيستمعموالًپذيرفرهنگريسک

است.قائلگیريمخاطراتآناولويتداردوبرايپرهیزازمخاطراتبیشتر،براياندازه

می نشان اخبار تحلیل زيستحال، موافقان که محصوالتدهد و کشاورزي فناوري

هايکشوريهتأيیداندودريافتچنیندرخواستیرامطرحنکردهاصالًتراريختهدرايران

کافیمیمبدأ برايآگاهرا سوياينگروه از يعنیهیچکوششی مردانند. ازکردن دم

با اينموضوعانجامنشدهاست. گزارشدرباره مقولهارزيابیمخاطراتاينمحصوليا

به میاينتوجه دارند، اهمیت قدرت به دستیابی تعريفدر روابط کهکه گفت توان

دانندوباهادرايران،آگاهیعمومیرامانعدستیابیخويشبهقدرتمیموافقانتراريخته

دريافتحذفانتقادات ارزيابیمخاطراتوعدم فقطيهتأيیدمربوطبه تيحماعدمها،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Risk-averse 
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توانگفتکهنگاهاينگروهازاينشواهدمیبراساسکنند.دولتوجامعهرابرجستهمی

زيست تحتموافقان مخاطره به کشاورزي برتأثیرفناوري تجارتمخاطره عاليق غلبه

ينموضوعتوجهدارندکهتمامتصمیماتاقتصاديوبهاهاآنايمنیاست.دراينرابطه

هاتحتکنترلحکومتاستوثروتاصلیدراختیارحاکمیتاست،ودستیابینظارت

گذاريوحمايتحاکمیتوفناوريکشاورزيبهسرمايهبهمنافعتجاريحاصلاززيست

به حمايت خواستار گروه، اين لذا است. وابسته دولت مشخص يوچراچونیبطور

زيست توسعه و تراريخته وارداتمحصوالت از کشورحاکمیت در کشاورزي فناوري

فناوري را محصوالت نوع اين منتقدان تمام و چنینهراسمیهستند به توجه با نامند.

ريسک مذکور، فرهنگگروه میاخباري، نظر به نیستبلکه توسعهپذير خواستار رسد

اقتصادرانتیاست.

هاياگريزيهمدرتعدادکمیازاخبارکهرويکردضدتراريختهرهنگريسکاما،ف

نشانمی باطرفدارانمحصوالتارگانیکرا يعنیمنابعخبر است. بازنمايیشده دهند،

فناوريکشاورزيدرفائقآمدنبرمشکالتیکهجوامعامروزکهاهمیتزيستوجوداين

زايی،کمعیت،بیابان،مانندافزايشجماندمواجهباآن را کنند،میتأيیدآبیونیازبهغذا

 توصیهفعالًولیچونهنوزاثراتاينمحصوالتبرانسانمشخصنشده،مصرفآنرا

کنند.نمی

 فناوری کشاورزی؟ها: ناظران عمومی زیست رسانه

فناوريکشاورزيومحصوالتتراريختههايکیازکنشگرانمهمدرعرصهزيسترسانه

جوسازيعلیهمحصوالتلیبهدلهاموافقانتراريختهازرسانهکهیدرحالدرايرانهستند.

می انتقاد میتراريخته نشان پژوهشحاضر برساختاجتماعیرسانهکنند، که ازدهد ها

تتراريختهفناوريکشاورزيمثبتاستواخبارکمتريدربارهمضراتمحصوالزيست

داده پوشش رسانهرا متخصصاناند. صداهاي کنار در را مردمی و محلی صداهاي ها

اند.مباحثهاجتماعیدراينحوزهخصلتبازنمايینکردهوواردعرصهنقداجتماعینشده

 و سیاسیدارد چارچوبژهيوبهعلمیـ دو "جلبحمايت"در بر"مديريت"و عالوه
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بهجلبتفوايدومضراتزيس ونظرمجلسونهادهايمرتبطيرأفناوريکشاورزي،

مینیزتوجهکردهوبودجهبرنامهدولتمانند ازرسانهاند. استفاده هاتوانگفتذينفعانبا

قراردهند.تأثیردولتراتحتيگذاریمشخطاندتاتالشکرده

رکنچهارمدموکراسی،عنوانهابهايندرحالیاستکهيکیازکارکردهايرسانه

ديده فاحشنظارتو نظارترسانهبانیاست. مرتبطبا خبر عدمبارهنيدراايترين به ،

گذاريمحصوالتتراريختهدرايرانمربوطاست.ولیوضعیتسردرگمیحوزهبرچسب

 و موجبيگذارقانونعلم بیشتر عمومی حوزه در اخبار اين تا موجبشده ايران در

شوندکهمحصوالتتراريختهواردمشوند.مردمازطريقايناخبارمطلعمینگرانیمرد

می دامايران توسط و انسانشوند میو تشخیصمصرف براي راهی هیچ ولی شوند

 از ابهام اين ندارد. وجود غیرتراريخته از موجبترسدرسوکيمحصوالتتراريخته

وازسويديگريتصمیمشودکهاطالعاتالزمبرامیياکنندهمصرف ندارد، گیريرا

بهکنندهمصرف را حکومتیپیشمیها اينشرايطسويسرزنشمسئوالنعلمیو راند.

تواندموجبافزايشگسستوعدمانسجاماجتماعیشود.می

رسانیدربارهمحصوالتتراريختهبرعهدهطبقمفادبرنامهششمتوسعه،وظیفهاطالع

 اما اولويتدولتاست. گیرودار نظردولتدر به ايدئولوژيکیاستو هاياقتصاديو

رسددرمواجههباموضوعامنیتغذاوگرسنگیجمعیت،برايدومیاهمیتبیشتريمی

قائل نمیحالنيباااست. ، را ايران کشور وضعیت مخاطرهقاًیدقتوان آمیزجامعه

Zhao & Ho, 2005)6ياتوسعهدرحال فرضکرد کارآمد( غیابسیستم دلیل به که

هايتوسعهمثلامنیتهايحکومتوعلمدرمواجههبادوراهی،حوزه4بررسیوتعادل

،وفقیرشدنروستاستيزطیمحغذادربرابرفشارجمعیت،رشداقتصاديدربرابرنابودي

نتايجتحلیل(.992توانندمخاطراتفناوريراکنترلکنند)ص:درمقابلمدرنیزاسیوننمی

دهندکههنوزتولیدمحصوالتفناوريکشاورزيدرايراننشانمیچارچوباخبارزيست

به وداليلعنوانراهتراريخته نهايیمشکالتمطرحنشده مبنیبرشدهارائهحلاصلیيا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Developmental Risk Society 

2. Check and Balance 
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ايبرگزينشیمتفاوتعلیرغمفشارهايتواندنشانهحفظساختارخاکوتنوعگیاهیمی

رسنگیوافزايشجمعیتباشد.فقر،گ

 وابستگی شناختی و قرابت فاجعه

میيافته نشان ها سال از که 6932دهند زيست6931تا پوششاخبار میزان فناوريدر

 اصلی چارچوب چهار است. داده رخ افزايشبارزي اخبارمورداستفادهکشاورزي در

تحلیل اجتماعیبرايزيستاندعبارتشده جلبحمايتدولتیو فناوريکشاورزي،از

فناوريهابهاينزيستگیريرسانهمديريتآن،اثراتآن،ودرکعمومیازآن.جهت

 رسانهيانتقادریغمثبتو فناوريبراياثرگذاريبراستو اين خدمتذينفعان در ها

غلبهمشیخط روابطتعريفحاکیاز اندکیگذاريهستند. ايمنیبا عاليقتجاريبر

دهند.معرفتوپذيريدراينحوزهرانشانمیهستندوفقدانفرهنگريسکريپذسکير

فناوريکشاورزيناشیازدوبازيگراصلیگرفتهپیرامونزيستعقالنیتاجتماعیشکل

معرفت به دادن شکل در نقشی مردم و است حاکمیتی کنشگران و متخصصان يعنی

اجتماعیمذکورندارند.

شهروندان شفافمخاطرات، ارزيابی سیستم و غیابقوانین بهدر معرفتی نظر از

تا دارند نیاز متخصصان معرفت آندانشو مخاطراتها سطح و مخاطرات درباره را

کنندکهدرهاومقاالتیاستنادمیفناوريآگاهسازند،ومتخصصانهمبهپژوهشزيست

زيستهاينشريه علیه يا خارجیله سالمتمحصوالتتراريختهمعتبر فناوريگیاهیو

وبازتولیددادهازدست.دراينشرايط،جامعهايراناستقاللشناختیخودرااندمنتشرشده

می افزايشاحساسخطر موجب وضعیت دراين علم سیستم ناتوانی شرايط در شود.

 سیستم ناکافی عملکرد و مخاطره غیرقابليگذارقانونمديريت وضعیتی به مخاطره ،

است.مخاطبايرانیدروضعیتعدمقطعیتوابهامناشیازشدهليتبدشناختومحاسبه

محصوالت، نوع اين نزدن برچسب تراريخته، وارداتمحصوالت شفافیتدرباره عدم

راتالشمتخصصانبرايجذبمنابعمالیوتوسعهاقتصاديمشروطقرارداردکهف ضا

میپراکنیمستعدمیبرايشايعه نظر به چنینوضعیتیسازند. نتیجه هراس"رسد "بیمو
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توانددربارهگذارونهمتخصصـنمیمخاطبیاستکهازهیچمنبعیـنهرسانه،نهسیاست

هاتوضیحشفافوقابلقبولیدريافتکند.بودونبوديامصرفوعدممصرفتراريخته

يط،بازنمايیکشمکشبینمتخصصانزمینهگسستوعدماعتمادعمومبهعلمدراينشرا

گیرينهايیرابهخودشخصسپردهاست.درنتیجهومنابعديگررافراهمکردهوتصمیم

می نه را ايران جامعه "آمیزمخاطره"توان نه مخاطره"و بلکه"ياتوسعهدرحالآمیز ،

دانست."وبیمناکسرگردان،ريسکگريز"ايجامعه
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