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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”.
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مقاله پژوهشی

مطالعاترسانههاينوين

فصلنامه


یهای
ستفناوریکشاورزیدرخبرگزار 
چارچوببندیزی 

ایرانینمونهدربازهزمانی4831تا 4831








مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران.

چکیده
درسال 6931بحثتصويبقانونمنعوارداتمحصوالتتراريختهموجبگرمشدنمباحثاتعمومی
عمومی از اين فناوري تأثیر گذاشتند .اين موضوع ،اهمیت مطالعه چگونگی پوشش رسانهاي و
ستفناوريکشاورزيرابیشترکرد.دراينپژوهش،اخبارسهخبرگزاريپربازديد
چارچوببندياخبارزي 

ايران برايبازهزمانی 69سالهباروشانتمنتحلیلچارچوبشدهاند.نتايجنشانمیدهندکهتنها2.4
ستفناوري کشاورزي مربوطاند و بقیه درباره
ستفناوري به زي 
درصد از اخبار منتشرشده در حوزه زي 

تاریخ پذیرش22/21/41 :

ستفناوري کشاورزي شد .رسانهها با پوشش اخبار مربوطه ،بر کیفیت اين مباحث و درک
درباره زي 

تاریخ ارسال22/22/22 :
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استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،پژوهشگاه علوم انسانی و

ستفناوري کشاورزي
ستفناوري پزشکیهستند.دربازهزمانی 6932تا 6931تعداداخبارمربوطبهزي 
زي 
ستفناوري کشاورزي ،اثرات آن ،جلب
است .چهار چارچوب شناسايیشده عبارتاند از مديريت زي 
حمايتبرايتوسعهآنودرکعمومیازآن .

یها،
چارچوببندی اخبار ،خبرگزار 

کلیدواژهها :زیستفناوری کشاورزی ،جامعه مخاطرهآمیز،

ISSN: 2538-2209

شيافته وجريانغالبخبريدرهرسهخبرگزاريبارويکردمثبتوغیرانتقاديچارچوببنديشده
افزاي 

ایران .
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مقدمه 
ستمحیطیرا
ستفناوريظرفیتکاربرددربهداشت،تأمینامنیتغذايی،وپايداريزي 
زي 
داردوبههمیندلیلدراولويتهايملیبسیاريازکشورهاازجملهايرانقرارگرفتهاست.
دستکاري شده ژنتیکی و
يکی از فعالیتهاي حوزه زيستفناوري تولید محصوالت  
تراريخته است که مدافعان و مخالفانی دارد .مدافعان اهمیت اين فناوري را براي امنیت
غذايیدرجهان،تولیدمحصوالتسالمتر،وتغذيهبهترمیدانند.مخالفاننیزبهتأثیرات
احتمالیزيانآوراينمحصوالتبرسالمتبشروتنوعگونههايزيستیاشارهمیکنند.اما
نکتهمهمومخاطرهآمیزفناوريزيستیايناستکهاطالعاتعلمیدربارهاثراتمصرف
آن برسالمت انساندر درازمدت وجود ندارد وهمین موضوع موجب ايجاد حساسیت
مپور)4002(6
مردمنسبتبهاينفناوريومحصوالتحاصلازآنشدهاست.مطالعهرحی 
ورحیمپور،ابراهیمیوسرداري)4002(4درايراننشاندادهکه 29درصدپاسخگوهادر
سالهاي  6929تا 6921دربارهزيستفناوريآگاهیداشتهو 31درصدخواستهاند
فاصله 
که محصوالت تراريخته برچسب داشته باشد .به نظر اين پژوهشگران ،اين يافتهها نشان
نکه
می دهندکهمردمنسبتبهمصرفمحصوالتتراريختهمرددهستند؛وباتوجهبهاي 
23درصدپاسخگوهاباافزايشقیمتناشیازبرچسبزدنموافقبودند،آنهاگفتهاندکه
ايرانیها نسبت به ايمنی محصوالت غذايی و حق مصرفکننده حساس هستند .درنتیجه
دولت،مديرانوسیاست گذاراندرعرصهعلمبايدفهمروشنیازعواملپیشرفتياموانع
توسعهفناوريزيستیداشتهباشند.يکیازمهمتريناينعواملآگاهیعمومی،ويکیاز
عرصههايمهمیکهاينعواملدرآنيافتمیشوند،حوزهعمومیاستکهرسانههااز
مهمترينبازيگرانآن محسوب میشوند.رسانههانقشمهمی درشکل دادن بهآگاهی
عمومیدربارهفناوريزيستیدارندکهمیتوانددرتسهیلتوسعهياکنترلاينفناوريدر
ايرانمهمتلقیشود .

1. Rahimpour
2. Rahimpour, Ebrahimi, and Sardari
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سطحبااليآگاهیعمومیکهموجبافزايشاحتمالشناختازمنافعوضررهاي
اينفناوريودرنتیجهمصرفآگاهانهآنمیشود،باپوششرسانهايتحريفنشدهدرباره
دستکاري شده ژنتیکی فراهم میشود .مطالعات متعددي نشان دادهاند که
محصوالت  
"پوشش رسانهاي تأثیر مستقیمی بر نگرش و فهم مصرفکنندهها نسبت به مخاطرات
مربوط به زيستفناوري دارد" ( Frewer, Miles and Marsh, 2002; Marks et al.,

.)2007; Vilella-Vila & Costa-Font, 2008; Lore et al., 2013ازجمله موضوعات
مطرحدرپوششرسانهاياينفناوري،چگونگیچارچوببنديآناست.بائر)4004(6با
تحلیلمطبوعاتانگلیسیدرفاصلهزمانی6399تا6333نتیجهمیگیردکهچارچوببندي
ستفناوري،فهمونگرشمردمدربارهآنراشکل
رسانهايدربارهمخاطراتومنافعزي 
بهطوريکه  نسبت به پزشکی مثبت و نسبت به کشاورزي منفی هستند .مارکز 4و
داده  ،
همکاران()4009نیزبامقايسهروزنامههايآمريکايیوانگلیسیاز6330تا4004بهنتیجه
مشابهیدستيافتند.فراتحلیلیکهفرور 9وهمکاران()4069بر 90مطالعهانجامدادهاند
هم نشان میدهد که اروپايیها نسبت به اهالی آمريکاي شمالی درک ،نگرش و تصور
منفیترينسبتبهمحصوالتتغییرژنتیکیدادهشدهدارند .
انجامشده است.
بهندرت  
درحالتوسعه ازجملهايران 

چنینمطالعاتیدرکشورهاي
نحال در سال  6931اتفاق مهمی در سطح علم و سیاستگذاري عمومی درباره
بااي 
گروههاي اجتماعی مختلف از روحانیون و مراجع تا
تراريختهها رخ داد .در اين سال  
نمايندگانمجلسبهبحث،گفتگوومناظرهدربارهمحاسنومعايبوحقوقشهرونداندر
زمینهتراريختههاپرداختند.رسانههانیزعالوهبرانعکاساينمباحثبهتولیدمحتوادراين
زمینه اقدام کردند .بحث تا آنجا پیش رفت که در شهريور  6931موضوع ممنوعیت
واردات،تولیدومصرفمحصوالتتراريختهدرمجلسطرحشدولیدربهمنهمانسال
شازاين همموضوعفناوريزيستیدرکشاورزيموردتوجه
اينممنوعیتحذفشد.پی 
بوده،ورسانههاآنراپوششدادهاند؛مثالًمیتوانبهاختالفبینوزارتجهادکشاورزي
1. Bauer
2. Marks
3. Frewer
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وسازمانمحیطزيستبرسرتولیدبرنجتراريختهدرسال6922اشارهکرد.بهعبارتبهتر،
اختالفنظر برسرتولیدومصرفمحصوالتتراريختههموارهدرايرانوجودداشتهولی

طیدههاخیرشدتيافتودرسال 6931بهاوجخودرسید.رسانههاباچارچوببندي
جلبتوجه عموم به آن و
مباحث و موضوعات پیرامون محصوالت تراريخته موجب  
شکل گیري ذهنیت ،نگرش و درک مشترکی در بین مخاطبان شده و معرفت اجتماعی
نباره راشکلدادهاند.بدينمعنیکهويژگیهايخاصیازمحصوالتتراريختهيا
دراي 
زيستفناوريکشاورزيراانتخابکردهوموردتأکیدقراردادهاندوسايرويژگیهايآن
راحذفکردهاندوبااينکار،تعريفخاصیازاينمفهومارائهکردهاند .اينپژوهشبا
تحلیلچارچوباخبارزيستفناوريکشاورزيازسال6922تاپايانسال6931درايران
نحوهچارچوببنديزيستفناوريدررسانههاودرکايجادشده دربارهوضعیتمخاطره
درايرانراروشنمیکند .

پیشینه پژوهش
ازدهه 6330تاکنونپژوهشهايتجربیزياديدربارهبازنمايیزيستفناوريدررسانهها
واشنگتنپست را

انجامشده است.گاسکل 6وهمکاران()6333پوششزيستفناوريدر

در طول دهه  6320و  6330مطالعه کردند و دريافتند که در دهه  6320پوشش
زيستفناوريباگفتمانهايپیشرفتوچشماندازهاياقتصاديچارچوببنديشدهولی
سالهاي6336تا6331توجهفزايندهايبهمخاطراتاينفناوريشدهاست.بونفادلی4
بین 
وهمکاران(،4004ص)662.نیزباتحلیلروزنامههايسويیسبین 6339تا 6333درباره
پوششزيستفناوري وضعیت متعادلیرا گزارشکردند؛ بهطوريکه 41درصدمطالب
فقطبهگزارشمخاطرات 41،درصدهمبهمخاطراتوهمبهمنافع 46،درصدفقطبه
چکدام نپرداختهاند .نويسندگان دلیل اين وضعیت را
منافع پرداخته ،و  43درصد به هی 
مشارکت زياد دانشمندان در نگارش مقاالت دانستهاند .هاگدورن و آلندر ـ هاگدورن9
1. Gaskell
2. Bonfadelli
3. Hagedorn & Allender-Hagedorn
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()6339پوششرسانهايزيستفناوريکشاورزيرااز6329تا6332تحلیلکردند.آنها
دريافتند که نشريات پاپیوالر  آمريکايی بیشتر بر مخاطرات اجتماعی زيستفناوري يعنی
بهداشتومسائلاخالقی،ارزشتغذيهاي،ايمنیوبرچسبزدنبهمحصوالتتراريخته،
ايمنیجامعهومسائلحقوقیوقانونگذاريتوجهکردهاند.مارکز 6وهمکاران()4009
چارچوبهاي رسانهاي محصوالت اصالح ژنتیکیشده را در روزنامههاي آمريکا و
انگلیسمقايسهکردهونشاندادندکهروزنامههايانگلیسخیلیمنفیتربهپوششاين
موضوع پرداختهاند .در اين چارچوبها ،مخاطرات زيستمحیطی مانند ترانسژنهاي
برگشتناپذيربیشترموردتأکیدبودهاندوبهمنافعمرتبطباکیفیتآب،حفظزمینياتأثیر
اتوحشبیشازمنافعیماننداستفادهازآفتکشکمترتوجهکردهاند .
کمتربرحی 
نتايج مطالعه مارکز ( )Marks et al, 2007براي تحلیل اثر چارچوب در پوشش
رسانهاي زيستفناوري پزشکی و کشاورزي در آمريکا و انگلستان براي دوره  64ساله
نشاندادهکهايندونوعفناوريبهطورمتفاوتیچارچوببنديشدهاند؛بهطوريکهموارد
پزشکیبیشترمثبتوزيستفناوريکشاورزيبیشترمنفیچارچوببنديشدهاندواين
نحوهپوشش بردرک عمومی راجعبه ايندوفناورياثر گذاشتهاند.پژوهش زيبرمن و
هیمن()Heiman & Zilberman, 2011بهمطالعهاثراتچارچوببنديبرفهموانتخاب
سبزيجات اصالح ژنتیکی شده پرداخته و نشان داده که مصرفکنندگان بهآسانی تحت
تأثیر چارچوببنديقرارمیگیرندوچارچوببنديبرفهم آنهادربارهفناورياصالح
ژنتیکی،وزنیکهبهمنافعسالمتدرمقابلمزهوذائقهدادهمیشود،واحتمالانتخاب
محصول اصالح ژنتیکی شده اثر میگذارد .نتايج اين مطالعه نشان میدهند که
نهتنها برفهمافراداثرمیگذاردبلکهوزن
چارچوببنديمنفیويژگیهايزيستفناوري 
دادهشده به ذائقه را کاهش
دادهشده بهسالمتی را افزايش و وزن اختصاص  
اختصاص  
میدهد.چارچوببنديمثبتومنفی،تمايلنسبتبهاينمحصوالترابهترتیبزيادو
نباره ،عبارتبندي و نحوه بازنمايی ويژگیهاي محصوالت تراريخته
کم میکند و دراي 
1. Marks
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اهمیتزياديدارد.ويسک)4062( 6باتحلیلچارچوبتابلوئیدهاوروزنامههايسیاسی
پرتیراژمجارستاناز 4009تا 4003نشاندادهکهاينموضوعدرکشورمجارستاناهمیت
کمینسبت بهکشورهاياروپايیداردوبهشکلموضوعیحاشیهايدررسانههاپوشش
داده میشود .دو چارچوب شناسايی شده چارچوب ضد تراريخته (تهديد) و مدافع
تراريخته(پیشرفتومنافع)استکهاولیباتواتربیشتريارائهشدهاست .
کروز ويال )4061( 4در دانشگاه کلورادو پاياننامهاي براي مقايسه چارچوببندي
تراريختههادرسطحملیومحلینوشتهونشاندادکهروايتهايمربوطبهکشمکشهاي
مرتبط با موضوع در هر دودسته حضور زيادي دارند .چارچوبهاي احساسی و
چارچوبهايعلموسیاستگذاريتراريختههادرهردونوعرسانهمحلیوملیمشاهده
میشود .سیمسیو )4069( 9با تحلیل نظرات شهروندان الکترونیکی درباره تصمیمهاي
پارلمان اروپا درباره تراريختهها گفته که شهروندان الکترونیکی مسئله تراريختگی را با
چارچوبسیاسیمرتبطباخشموچارچوبسالمتمرتبطباترسدرکمیکنند.السن2
()4062باتحلیلمذاکراتپارلمانیدانمارکاز 4004تا 4061نشاندادهکهمالحظات
اصلیمردمدربارهغذاهايتراريختهدرمذاکراتپارلمانیواردنشدهاست.مطالعه يانگ
وهابز()Yang & Hobbs, 2018نشاندادکههمقالبارائهاطالعات(منطقیـعلمیيا
روايتگرانه)وهمحاالتدسترسیآنها(بهطوراجباريدرمعرضاطالعاتقرارگرفتن
يا انتخاب داوطلبانه) اثرات متفاوتی بر ادراکات و ترجیحات مخاطبان میگذارند .در
مقايسهبااطالعاتمنطقیـعلمی،اطالعاتروايتگرانهموجبکاهشمقاومتنسبتبه
زيستفناوريمیشود .
همانطور که مالحظه میشود بیشتر حجم ادبیات تحقیق مربوط به کشورهاي

توسعهيافته نتايجپژوهشکمتريدراينزمینهمنتشر

توسعهيافته استوکشورهايکمتر

ندست پژوهشها میتوان به مطالعه لوره ،ايمونگی و موبو درباره
کردهاند .ازاي 
1. Vicsek
2. Quiroz Villa
3. Cmeciue
4. Lassen
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چارچوببنديمحصوالتتراريختهدرسهروزنامهجرياناصلیکنیا( & Lore, Imungi

لشده از چارچوبهاي
 )Mubuu, 2013اشاره کرد که نشان داده روزنامههاي تحلی 
کشاورزي،امنیت ومقرراتاستفادهکردهاند وازنظرارزشیتنها 92.9درصدمقاالت
خنثی هستند .دانشمندان و مسئوالن حکومتی که بیشترين منبع براي نقلقولهاي اين
روزنامهها بودهاند ،به نفع تراريختهها صحبت میکنند .مطالعه دروزيه و همکاران
()Derosier et al, 2015درهمینکشورکهگزارشزيستفناوريدرروزنامههايکنیارا
با روزنامههاي بینالمللی مقايسه کرده ،نشان داده که روزنامههاي کنیا در مقايسه با
نمونههايبینالمللیگزارشمتعادلیازمنافعومضارتراريختههاارائهنکردهاند.همچنین
وقتی مقالهاي بر مضرات اين فناوري تأکید کرده ،به جنبههاي مثبت آن توجهی نکرده
نالمللیدرچنینشرايطیبهمیزانبرابريمنافعتراريختهها
است،حالآنکهروزنامههايبی 
را هم بازنمايی میکنند .در ايران هم مطالعهاي در خصوص نحوه چارچوببندي
زيستفناوري پزشکی در تلويزيون (زردار )6932 ،نشان داده که در اخبار تلويزيونی
زيستفناوري پزشکی در قالب پنج چارچوب” پیشرفت علمی ،اقتصاد ،ملیگرايی،
ارائهشده است .به دلیل نبود پژوهش مشابه در حوزه
استقالل و عاليق انسانی"  
زيست فناوري کشاورزي در ايران ،پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل چارچوب
انتمنروشنمیکندکهاينموضوعمخاطرهآمیزدربرخیازرسانههايايرانچقدرمورد
توجهبودهوچگونهپوششدادهشدهاست .

چارچوب نظری :رسانهها و شکلگیری آگاهی اجتماعی درباره مخاطرات از
منظر بک
زيستفناوريکشاورزيبهدلیلظرفیتشدرکاهشآفاتمحصوالتکشاورزي،افزايش
خشکسالی ،و افزايش میزان تولید براي

بهرهوري در کاشت ،تولید گیاهان مقاوم به 
بسیاري از کشورها ،بهويژه کشورهايی که در تنشهاي ناشی از تغییرات اقلیمی،
خشکسالی،افزايشجمعیت وفقربهسرمیبرند،موردتوجه قراردارد.روآنوسونینو

( (Ruane & Sonnino, 2011با اشاره به اينکه  61درصد جمعیت در کشورهاي
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درحالتوسعهدچارسوءتغذيههستند،شرحمیدهندکهزيستفناوريکشاورزيدربخش

درحالتوسعه بهاشکالمختلفدرحال استفاده

کشاورزيصنعتیبسیاريازکشورهاي
است.اماروشننبودنضررهايناشیازمصرفاينمحصوالتبرسالمتانسانوزمین،
استفاده از اين فناوري در اين کشورها را با انتقاداتی مواجه کرده و اين شرايط،
مخاطرهآمیز نامیده شده است .رسانهها براي چارچوببندي اين موضوع از بین منافع و
مضار آن ،ويژگیهايی را انتخاب و برجسته میکنند .چگونگی پوشش اين موضوع
مخاطرهآمیزدررسانه،عالو هبرخوداينفناوريبهويژگیعلمیآنهممربوطاستو
نهتنها بردرکوذهنیتمخاطبدربارهزيستفناوريکشاورزيبلکهدربارهعلمهماثر

دارند .
بازنمايیهاي رسانهاي ،موضوعات ،مفاهیم و دعاوي علمی را همچون حقیقت و
کامالً درست نشان میدهند و تصويري که از دانشمندان میسازند چهرههاي مقتدر و
قابلاطمینان است.امادرجامعهمخاطرهآمیزايندعاويمطلقبادعاويديگرومتناقض

مواجهمیشوندکهاعتبارعلمرابه پرسشمیکشند.جامعهمخاطرهآمیز،جامعهاياست
نهتنها توسطآفاتوباليايطبیعیاحساستهديدمیکند،بلکهنگرانتهديداتی
کهبشر 
است که انسان از راه علم آنها را پديد آورده است .رخداد حادثه چرنوبیل يکی از
مشهورتريناينتهديداتاست.ويژگیاينتهديدهاعالوهبرعلمیبودنشاندرايناست
کهبدونمرزندودورهنهفتگی آنهازياداست.مثالً سوراخشدناليهازنياآبشدن
يخچالهايطبیعیفقطمشکليکيادوکشورنیست؛يامعلومنیستکهاثراتمنفیدفن
کردنزبالههايشیمیايیوهستهايچهزمانی،درکجاوبهچهشکلیخودرانشانخواهد
داد.محصوالتتراريختهوزيستفناوريکشاورزيهمواجداينويژگیهاهستند.اين
نگرانیها،موجباحساسخطردرانسانآگاهمیشودوامنیترابهدغدغهوخواست
اجتماعیمهمیتبديلمیکند .
بک )6334( 6در نظريهاش درباره جامعه مخاطرهآمیز اهمیت زيادي براي رسانهها
قائل است .او رسانهها را بهاندازه علم و قانون مهم تلقی میکند و اين اهمیت ناشی از
1. Beck
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(الف)ماهیتبرساختیمخاطراتو(ب)اهمیتتعريفمخاطراتاست.میتوانگفت
کهازديدگاهبک،مخاطراتزمانیمرئیمیشوندکهنظامدانش،نظامحقوقیورسانهها
به آنها بپردازند .طبق نظر بک ( )Cottle, 1998رسانههاي جمعی به سه طريق موجب
مرئیشدنمخاطراتمیشوند :
( )6برساختاجتماعیمخاطراتوجامعهمخاطرهآمیز 
( )4مباحثهاجتماعیدربارهمخاطراتوجامعهمخاطرهآمیز 
( )9نقداجتماعیمخاطراتوجامعهمخاطرهآمیز 
توسعهايچونايران


درحال
بهنظرمیرسدکاربردنظريهبکدرجوامعجهانسومو
ارتباط عمیقی با مفاهیم آگاهی ،دانش و شناخت در اين جوامع دارد؛ يعنی مقولهاي
معرفتیاست.مخاطراتیکهبکدرباره آنهاحرفمیزندبیشازهمه،حاصلدانشو
افتهاند ودرمواجهه
توسعهي 

فناوريهايعلمیهستند.اينفناوريهابه ايرانواردشدهو
روزانهمابامسائلیچونفقر،بیکاري،کاهشرفاه،ازبینرفتنجنگلها،بیابانزايی،شبه
داروها  ،محصوالت تراريخته و غیره نقش دارند .دانش علمی محصول نظام فکري
روشمندياستوموجبآگاهیمیشود.اماآگاهیمادربارهمخاطراتفناوريهافقطاز
راه علمی حاصل نمیشود و شیوههاي ديگر انديشیدن نیز در آن دخالت دارند.
بازنمايیهايرسانهاييکیازعواملشکلدهندهبهاينآگاهیهاهستند .
اندازهاي است که او میگويد "در
به 
اهمیت آگاهی در نظام فکري بک (  )6334
جامعه مخاطرهآمیز ،آگاهی (دانش) بودن را تعیین میکند"برخالف جامعه طبقاتی که
بودن،آگاهیراتعیینمیکند.آگاهیازمخاطراتجديدرانمیتوانبهطورمستقیمتجربه
نرو در جامعه مخاطرهآمیز نوع جديدي از
کرد ،بلکه با روايتها حاصل میشود .ازاي 
گروههاي اجتماعی،استقاللشناختی6
وابستگیايجادمیشود.دراينجامعه"،بسیارياز 
خويشراازدستمیدهند.خطروتهديددرهمهجا هستندولیخصمانهيادوستانهبودن
آنهاورايقدرتقضاوتشخصاستوبهمفروضات،روشهاومباحثتولیدکنندگان
1. Cognitive sovereignty
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مخاطرهآمیز،موضوعبحثدرزندگیروزانهناگهانتغییر

دانشبستگیدارد.درجامعه
میکندومتخصصاندربحثباهم،اعالممیکنندکهازچهچیزيبايدترسیديانترسید" .
به عبارت بهتر ،متخصصان منبع اصلی پاسخ به سؤاالتی هستند که خودشان طرح
کردهاند .ولی متخصصان ارتباط مستقیم با همه مردم ندارند و رسانهها با پوشش دادن
آنها،هممردمراازچیستیمخاطراتآگاهمیسازند،همارزيابیآنها
نظراتومباحث 
راشکلمیدهندوهمراهحلیبراي آنهاارائهمیکنند.بک(همان)19:باانتقادازاين
وضعیت که متخصصان تعیینکننده همه آگاهی باشند ،توضیح میدهد که اعتراضات،
پويشها،جنبشهاوانتقادهايمردمبهعلموفناورينشانمیدهدکهمشکل آنهاصرفاً
مسئله نقصاطالعاتوکمبوددانشنیستنکهباترويجعلم،حلشود،بلکهنشانهفرهنگی
بودنمخاطراتونقشمفروضاتفرهنگیدردرکوفهممخاطراتاست .
اوباطرحاصطالح"برخوردفرهنگهايمخاطره")999:4001( 6توضیحمیدهد
اختالفنظر واقع میشوند،

که در جامعه مخاطرهآمیز موضوعاتی که محل مشاجره و 
موضوعات فرهنگی هستند .مثالً براي اروپا تغییر اقلیم مخاطره اساسی است و براي
اياالتمتحده خطر تروريسم .وي براي "برخورد مخاطرات" ،4کارکرد روشنگرانه قائل

است که موجب به هم زدن نظم موجود و ايجاد سازمانها و سازماندهیهاي جديد
میشود .آگاهی درباره مخاطرات از طريق کشمکش میان دعاوي عقالنیت برساخته
سلسلهمراتب عقالنیت بیمعناست و نبايد

میشود .توضیح آنکه در مورد مخاطرات ،
عقالنیتعلمیرابرترازعقالنیتاجتماعیدانست"،بلکهبايدپرسیدکهعقالنیتچگونه
بهشکلاجتماعیپديدارمیشود"(بک.)94:6934،بدينمعناکهبايدمخاطراتبهعنصر
تفکر،درکوتجربهشخصیتبديلشوندتااهمیتآنبرايهمهافرادروشنشودواين
عقالنیتاجتماعیدرپیوندباعقالنیتعلمیدرهرجامعهاي،آگاهیوکنشگريعمومی
نسبتبهمخاطراتراسامانمیدهد.برساختهايرسانهايدرشناساندنمخاطرهوشکل
دادنبهدانشوآگاهیعمومیوعقالنیتاجتماعینقشدارند .
1. The clash of risk cultures
2. Risk conflicts
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رسانهها براي ايجاد وهدايتمباحثاجتماعی دربارهمخاطرات بهطرح نظرات و
گروههاي اجتماعی میپردازند که همان نقش مباحثه اجتماعی
افکار موافق و مخالف  
موردنظر بک براي رسانههاست .اين مباحث ،دانش عمومی 6را شکل میدهند .اهمیت
دانشعمومیدرانديشهبکدريافتن راهحلهايمخاطراتوحليکپارادوکساست.
پارادوکس مذکور اين است که ايمنی و امنیتی که مخاطرات علم بنیان از بشر سلب
قابلحل هستندوبازهمدولتهاازحوزهعلمانتظار
کردهاندبازهم بافناوريهايعلمی 
بهزعم بک،خطیمشیگذارانوسیاستگذارانعالوهبر
دارندکهراهحلارائهدهد.اما 
متخصصانبايدبهنظراتودانشعمومهماهمیتدهند.عمومباطرحتجربیاتودانش
خود که لزوماً با روش علمی حاصل نشدهاند میتوانند هم غنا و هم اعتبار راهحلها را
افزايشدهند.رسانههاباايفاي نقشناظرانانتقاديدرحوزهعمومیمیتوانندازدانش
عمومی همچون گزينهاي جايگزين يا معیاري براي نشان دادن خواسته عمومی
استفادهکنند .
بک ( )601 :6331توضیح میدهد که ضمن پوشش مباحث اجتماعی پیرامون
مخاطرات،مشاجراتمیانمتخصصانهمبرمالمیشودوپوششرسانهايآنهاموجباز
بینرفتناقتدارمتخصصانمیشود .براي اين وضعیت ،بک ايجادفضاهاي دموکراتیک
جديديراتوصیهمیکندکهدرآنجاعلمخودشراازشاخصهعلمیخويشتهیکند،و
درهايشرابهرويمشاجراتعمومی،ترسهايمردموديدگاههاي آنهاوتصمیمگیري
مشترک بگشايد .اين ،درواقع همان عقالنیت اجتماعی موردنظر بک است .او تنها راه
مديريت مخاطرات ناشی از تغییرات فناورانه سريع را گشودگی کامالً جديد 4اين دوره
میداند که بر اساس آن الزم است تا نهادهاي جديد ،اطمینان 9بیشتري را بین ذينفعان
اجتماعیوشهروندانخلقکردهوبازتابدهند(.)Rose, 2000:63اهمیترسانههادر
راهکارهاي مديريتی بک ،پوشش دادن و بازتاب افکار ،کنشها ،نظرات و اعتراضات
مختلفاست .
1. Public knowledge
2. Radically new openness
3. Trust
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اماحینپوششرسانهاي،خودرسانهبهيککنشگربیطرف،موافقيامخالفنسبت
عبارتديگر منتقد تبديل میشود که کارکرد سوم موردنظر بک براي

به موضوع و  
به
رسانههادرجامعهمخاطرهآمیزاست.مثالً دربارهتراريختههادرايران،افکاروطرفهاي
متفاوتیحضوردارند.نحوهپوششرسانهايافکارواقداماتطرفهايمختلفبیطرفی
ياجهتگیريرسانهراهمآشکارمیکندکهمیتوانددانشخوبیبرايتبییننقشرسانه
درجامعهمخاطرهآمیزيابیمناکايرانمحسوبشود.برايفهمنقشرسانههاومعرفتیکه
درجامعهمخاطرهآمیزتوزيعمیکنندبايدنحوهبرساختاجتماعیمخاطراتدررسانهها
آنهاست
مطالعه شود .يکی از شیوههاي برساخت اجتماعی در رسانهها ،چارچوببندي  
کهباشکلدادنبهشناختاجتماعیمخاطبازموضوع،نقشاجتماعیرسانهدرجامعه
مخاطرهآمیزراآشکارمینمايد .
رابرتانتمن)6339( 6برايچارچوببنديدوفرايندقائل است:گزينش 4وبرجسته
کردن .9در انديشه انتمن چارچوببندي ،انتخاب جنبههايی از واقعیت درک شده و
برجستهترکردن آنهادرمتنارتباطیاستبهطوريکهتعريفخاصیازمسئله،تفاسیر
علی،ارزيابیاخالقیوپیشنهادراهحلبرايموضوعارائهدهد(اجاقوواعظ.)6931،به
قابلتوجه ،بامعنا يا جالب و حائز
نظر انتمن ( ،)Entman, 1993برجستهسازي به معنی " 
اهمیت ساختن برخی از اطالعات براي مخاطبان" است .هر چه اطالعات بیشتر برجسته
شوند ،احتمال اينکه مخاطب آنها را در آينده به خاطر آورد هم افزايش میيابد.
ديويريس )19 :4001( 2توضیح میدهد که "چارچوب ،تأکید بر اهمیت جنبههاي
مختلفيکموضوعيامسئلهاست".محتوايیکهرسانههادربارهمخاطراتتولیدوعرضه
نشاندهنده ويژگیهاي آگاهی علمی و
میکنند بر اساس خصلتها و ويژگیهايش  
عمومیجامعهوهمچنینبازنمايیازفرهنگهايمخاطرهاست.زيراچارچوبیکهرسانه

1. Robert Entman
2. Selection
3. Salience
4. De Vreese
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انتخابکردهومحتوارادرآنقرارمیدهددرنهايت معرفتوعقالنیتجمعیجامعهما
رانسبتبهاينفناوريشکلمیدهد(نمودار .)6
Media

Framing

Social Cognitive




نمودار  .0نقش رسانهها در شکل دادن به معرفت اجتماعی با وساطت چارچوببندی

طبقمدلنظرياينپژوهشبرايفهمنقشرسانههادرشکلگیريشناختوعقالنیت
جمعی درباره زيستفناوري کشاورزي در ايران بايد چارچوبها را مطالعه کرد.
چارچوبهارابهشیوههايمختلفیمیتوانمطالعهکردکهاينپژوهشازتحلیلاجزاء
چارچوباستفادهمیکند .

روش انجام تحلیل چارچوب
اجزاء و عناصر سازنده چارچوب
باوجودموفقیتنسبیمفهومچارچوببنديازنظرکاربرددرعلوماجتماعی،هنوزتعريف
نوجود،تعريف انتمن ()6339را
موردتوافقی ازماهیت چارچوببندي وجود ندارد.بااي 
میتوان مخرج مشترک تالشهاي مربوطه دانست .چارچوب در چهار سطح فرايندهاي
ارتباطاتجمعیقابلشناسايی است:اول،درسطحمحتوايرسانهايکههمچونالگوهاي
گزارشگريوپوششرسانهايتحلیلمیشوند.دوم،درسطحتولیدمحتوايرسانهايکه
هنجارهاي حرفهاي روزنامهنگاران و کارگزاران روابط عمومی بايد مطالعه شوند .سوم،
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مخاطب رسانه هم چارچوبهايی دارد که به شکل مدلهاي ذهنی و طرحوارههايی در
فرايند دريافت رسانه فعال میشوند .چهارم ،فرهنگ عمومی که همچون روايتها و
اسطورههاي سنتی است که موضوع را در قالب خاصی قرار میدهند .تعريف انتمن بر
محتواي رسانهاي تمرکز دارد ( )Dahinden, 2002چیزي که در اين پژوهش تحلیل
میشود .
انتمن()6339:16توضیحمیدهدکه"تحلیلچارچوب،روشیبرايتوصیفقدرت
متن ارتباطاتی است"" .تحلیل چارچوبها به دقیقترين شکل تأثیر انتقال اطالعات بر
آگاهیانسانرانشانمیدهد" (همان).براساس توضیحاو(همان")14:چارچوببندي،
فرايندگزينشیبرخیازجنبههاييکواقعیتوبرجستهکردن آنهادرمتنارتباطیبه
طريقیاستکهتعريفخاصیازمسئله،تفسیرعلی،ارزيابیاخالقی،وتوصیهراهکاري
همانطور کهگیمسوندر 6334گفته،
برايمسئلهايکهتوصیفکرده،ارائهدهد.يعنی 
چارچوبهاتشخیصمیدهند،ارزيابیمیکنندوتجويزمیکنند" .
ماتسوکورينگ) 4002( 6اجزاءچارچوبانتمنراواجداعتباروپايايیدانستهو
تعاريفعملیاتیدقیقیبهشرحزيرارائهمیدهندکهدراينتحقیقاستفادهمیشود :
( )6تعريف مسئله :موضوع اصلی که متن موردتوجه قرار میدهد؛ با ارزيابی
مخاطرات و منافع ،مسئله تعريف میشود .عنصر تعريف مسئله شامل چهار متغیر است:
موضوع (مسئله  يا موضوع اصلی که تمام مباحث پیرامون آن گرد آمدهاند) ،مضمون
(میتواند بیش از يک مضمون باشد و عبارت است از کدها يا دستههايی که به شکل
قابلبیان هستند) ،کنشگر (شخص يا گروهی که مقاله پیرامون آنها
متغیرهاي دوگانه  
نوشتهشده)ومدافع(شخصاصلیکهازموضوعمنتفعمیشود).دراينمقالهبهسهعنصر

موضوع،کنشگرومدافعتمرکزمیشود .
( )4اسنادعلیمسئولیت:مدافعانوچهرههاياصلیبهعنوانمسئولمنافعيامخاطرات
درمطلبموردتحلیلنشاندادهمیشوند.کسانیياچیزهايیکهمسئولمخاطراتومنافع
هستندوبهنظرماتسوکورينگ()4002همانکنشگردربخشتعريفمسئلهاست .
1. Matthes & Kohring
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( )9قضاوت اخالقی :روش خاصی که هر مطلب محصوالت تراريخته را ارزيابی
میکند و بار ارزشی مثبت و منفی که به زيستفناوري کشاورزي تخصیص میدهد.
نشاندهنده رويکردخبرنسبت
انديگر،منافعيامخاطراتیکهاخباربه آنهاپرداختهو 
بهبی 

بهموضوعهستند .
( )2ارائه راهحل :درخواست قانونگذاري يا حمايت از فعالیتهاي مربوط به اين
عبارتديگر راهحلهاياقضاوتهايیکهدرباره

فناوريکهدرمطلبذکرشدهاست.به
موضوعصورتمیگیرد.
برايکدگذاري،طبقاجزاءباالکدنامهايتدوينشدکهازطريقتحلیلمحتوااين
عناصرشناسايیشوند.پسازکدگذارياجزاءچارچوببراساستعاريفمذکورکهدر
انجامشده،بايدالگوهايرابطهاي آنهاباهمراشناخت.طبق
اينمطالعهبهصورتدستی 
نظر ماتس و کورينگ ( )4002عناصر تمايل دارند که بهطور منظم در يک گروه
قرارگرفته والگوهايمشخصیراايجادکنند.وقتیاينالگوهادرچندخبرمشاهدهشوند
استفادهشده است.

میتوان آنهاراچارچوبنامید.دراينپژوهشازگروهبنديدستی
شدهاند
ي 
دستهبند 
يعنیهمهمتغیرهايعنصر"موضوع"براساسشباهتهاوتفاوتهايشان 
نامگذاري براساس موضوعاصلیکهبیشترتکرارشدهياالگوهايهمرخداديعناصر
و 
چارچوب()David et al, 2011صورتگرفت.سپس،سايرعناصرچارچوببراساس
ارتباطشانباموضوعدستهبنديشدند .

روش جمعآوری اطالعات
معموالً تحلیل بازنمايی و چارچوببندي زيستفناوري در روزنامهها کارشده است
()Nisbet & Lewenstein,2002ولیدراينتحقیقبهدلیلتعدادکممخاطبانروزنامهها
ومخاطبانبیشتروبسايتهادرايران،بااستفادهازسايترتبهبنديالکسا،خبرگزاريهاي
پربازديدراشناسايیکردهومحتوايآنهاتحلیلمیشود.براساساطالعاتسايتالکسا

عبارتاندازفارس،

(تیر)6939پربازديدترينسايتهايخبرگزاريهايدرايرانبهترتیب
باشگاهخبرنگارانجوان،و ايسنا کهدربینمجموعهسايتهايپربازديدايرانیرتبههاي
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مربوطاند ودردو

 46،40و 49رادارند.اخبارنمونهاخباريهستندکهبهداخلکشور
مرحلهگزينشمیشوند:الف)جستجوبراساس کلماتزيستفناوريگیاهی،تراريخته،
محصوالت دستکاري شده ژنتیکی ،ترانسژنیک ،بیوتکنولوژي ،زيستفناوريGM  ،

،foodsمحصوالتمهندسیژنتیکیشده .ب)ارزيابیپژوهشگر وسرنداخبار؛توضیح
آنکهبرايانتخابجامعهنمونهتماماخبارخواندهمیشوندوموارديکهبامسئله تحقیق
مربوطاند،گزينشمیشوند.


توافق بین کدگذاران
دراينمطالعهبرايتضمیناعتباروروايیمطالعهازتوافقبینکدگذارانبهرهگرفتیمکه
دوبارمحاسبهشد:درمراحلکدگذاريودستهبندي.پژوهشگراصلیهمهدادههاياين
مطالعهراکدگذاريکردهولیبرايمحاسبهتوافقبینکدگذارانازيکدستیارموقت
نترتیب که طبق نظر کمپل 6و همکاران ( )4069يکی از دانشجويان
بهاي 
استفاده شد  .
دکتري بهعنوان دستیار موقت انتخاب و آموزش داده شد تا بتواند عناصر چارچوب را
شناسايیکند.تعداد 60درصدازنمونههاتوسطپژوهشگراصلیوهمکارشکدگذاري
شدندوسپسدراکسلواردشدندوضريبکاپامحاسبهشدکهمعادل0.29بود.اينرقم
طبقنظرلنديسوکوخ)O’Connor & Joffe,2020( 4سطحتوافقتقريباً کاملیبود.در
دستهبندي هم،دستیاروپژوهشگراصلیهريکجداگانهيکعنوانکلیبههر
مرحله 
موضوع دادند .مثالً براي ظرفیت سرطانزايی محصوالت تراريخته و آلودگی خاک از
عبارت"اثرات"  استفادهکرديم.سپسبازهمضريبکاپامصاحبهشدواينبارپساز
چندينمرتبهبحثوبازنگريبهعدد0.96رسیديم .


1 Campbell
2 Landis and Koch
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یافتهها :پوشش خبری زیستفناوری گیاهی در سه خبرگزاری ایسنا ،باشگاه
خبرنگاران جوان و فارس
میزان پوشش زیستفناوری کشاورزی در اخبار سه خبرگزاری
نتايجتحلیلچارچوباخبارزيستفناوريکشاورزيدرخبرگزاريهايايسنا،فارس و
باشگاهخبرنگارانجواننشانمیدهدکهدرطول 69سالموردمطالعه درمجموع 9639
منتشرشدهاندکهازبینآنها

اخبارمربوطبهزيستفناوريدرخبرگزاريهايموردمطالعه
مربوطاند؛يعنیفقط 2.4درصدکلايناخباربه

 439موردبهزيستفناوريکشاورزي
مربوطاند.در

مربوطاند وحجمعمدهاخباربهزيستفناوريپزشکی

موضوعاينتحقیق
اينبازهزمانی،فارستعداد 641خبر،ايسنا 669خبر،وباشگاهخبرنگارانجوان 13خبر
دربارهزيستفناوريکشاورزيتولیدومنتشرکردهاند(شکل.)6بیشترينتعداداخباراين
سالهاي  6932و 6931منتشرشده کهطبقنظريههايارتباطاتبهاينمعنی
حوزهدربین 
استکهبیشترينبرجستهسازيدراينبازهزمانیبودهاست .
35
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شکل  .0میزان اخبار مرتبط با زیستفناوری کشاورزی در سه خبرگزاری موردمطالعه
( 0330تا )0332
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چارچوبهای شناساییشده در اخبار سه خبرگزاری
دستهبندي متغیرهاي شناسايیشده با تمرکز بر عنصر "موضوع" به شناخت چهار گروه
انجامید که از نظر ساير عناصر (عامل ،ارزيابی اخالقی و پیشنهاد راهکار) هم مشابهت
داشتند.ايناطالعاتدرجداولیتنظیمشدهودرترکیببايکديگر،مفهومیکلیرابراي
ماآشکارکردهاندکههماناعنوانچارچوباست .
گروه اول (جدول  )6موضوعات "تالش براي جلب حمايت جهت توسعه
گروههاي ذينفعبر
زيستفناوريکشاورزي" نامیدهشدهاند.موضوعاتنشانمیدهندکه 
لزومحمايتاززيستفناوريکشاورزيتأکیددارندوازحکومتوجامعهانتظاردارندتا
از پژوهش و کاربرد آن حمايت کنند .کنشگران اصلی و مدافعان شامل پژوهشگران،
مديران و انجمن امنیت زيستی ايران است که استدالل میکنند سرمايهگذاري در اين
حوزه ،فاکتور مهمی براي افزايش تولید ناخالص داخلی ،6اشتغالزايی براي جوانان،
بهرهوري کشاورزي و در نتیجه توسعه اقتصادي است .آنها اخطار میدهند که ناديده
گرفتناينفناوريموجبافزايشمخاطراتاقتصاديهمچونبیکاري،فقر،کمبودآبو
غیره میشود .اين اخبار ايجاد زيرساخت قانونی حامی توسعه و رشد زيستفناوري
کشاورزيراپیشنهادمیکنند .
جدول  .0عناصر چارچوب و متغیرهای گروه اول (جلب حمایت)
عناصرچارچوب 
موضوع 
عامل(کنشگر/

متغیرها 
جلبحمايتبرايتوسعهزيستفناوري (فقدانحمايتمالیوقانونیحکومت،وجود
مديرانناآشنابازيستفناوري) 
پژوهشگران،مديران 

فاکتور) 
منافع 

،بهرهوريمحصوالتتراريخته 
،اشتغالزايی 

توسعهاقتصادي،افزايشGDP

.6تولیدناخالصداخلیيا) (Gross Domestic Product- GDPمتغیريدراقتصاداستودرايران،عددآن
نشان دهنده مقدار ريالی جريان کاال و خدمات در يک دوره زمانی معین (معموالً يک سال) است .چون مطالب
فراوانیدربارهچگونگیتغییراستانداردزندگیدريکاقتصادراآشکارمیسازد،رايجترينشاخصیاستکهبراي
اندازهگیريرفاهيکجامعهبهکارمیرود(ويکيپديا .)6200.
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توصیف

توسعهاقتصاديموجبغلبهبرفقرومسائلومشکالتاجتماعیوصادراتمیشود .

(ويژگیهاي)
منافع 
مخاطرات 
توصیف

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

(ويژگیهاي)
مخاطرات 
ايجاد زيرساخت قانونی (مجوزهاي کاشت و تولید انبوه ،تنظیم منشور سالمت ،بازبینی
پیشنهادراهکار 

قانونامنیتزيستیوعملطبقپروتکلکارتاهانا،آمادهسازي قانونملیايمنیزيستی،

حمايتازقانونمالکیتفکري) 

مدافع 

متخصصانزيستفناوريوانجمنايمنیزيستیايران 

گروهدوممتغیرها(جدول،)4استداللهايمخالفانمحصوالتتراريختهوگروههايیمثل
انجمن ارگانیک را دربرمیگیرد .عامالن اصلی و مدافعان شامل حامیان محصوالت
ارگانیک ،انجمن ارگانیک ايران و دانشمندان هستند .اين چارچوب بر اثرات
طزيست تمرکزدارد.اثراتهممثبتمانندحل
زيستفناوريکشاورزيبرانسانومحی 
کطرف ،مدافعان
خشکسالی  و هم منفی همچون آلودگی خاک هستند .در ي 

بحران 
محصوالت ارگانیک میگويند که کاشت و واردات محصوالت تراريخته توسط
طزيستوتنوعگیاهیرا
گروههايذينفع،سالمتانسانومحی 
کشاورزان،دالالنوساير 
تهديد میکند .در سوي ديگر ،برخی از متخصصان زيستفناوري میگويند که اين
فناوريمیتواندبهحلمشکالتکشاورزيسنتی،مصرفسموموبحرانآبکمککند
ولیاثراتمنفیهمداردوبايدجانباحتیاطرارعايتکرد.راهکاراصلیدراينگروه
اخبار،محدودسازي،رصدوکنترلکاشتووارداتمحصوالتتراريختهاست .
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جدول  .6عناصر چارچوب و متغیرهای گروه دوم (اثرات)
عناصرچارچوب 
موضوع 
عامل(کنشگر/

متغیرها 
ستمحیطی (سرطان ،تخريب گونههاي گیاهی سنتی ،آلودگی
اثرات انسانی و زي 
خاک،بیوداروها،بحرانآب،کشاورزيسنتی) 
دانشمندانوپژوهشگران 

فاکتور) 
منافع 
توصیف

حلمشکالتبحرانآب،سموممحصوالتکشاورزيوکشتسنتیپنبه 
زيستفناوريکشاورزيموجبتولیدگیاهانمقاومبهکمآبیمیشود .

(ويژگیهاي)منافع 
مخاطرات 
توصیف

کنندهبردستکاري ذخايرغذايیومیراثطبیعی،تهديدسالمت

عدمکنترلمصرف
انسانوجنین 
کاشتووارداتمحصوالتتراريختهموجببیماريوآلودگیمنابعمیشود .

(ويژگیهاي)
مخاطرات 
ايجادمحدوديت(حذف محصوالتوارداتیآلودهوپیشگیريازواردات،ممنوعیت
پیشنهادراهکار 

کاشت،تولیدکموکنترلشده،غربالگريبرنج،کاربردروشهايسنتیدرتولیدمواد
غذايیاصلی) 

مدافع 

مدافعانمحصوالتارگانیکوانجمنارگانیکايران،دانشمندان 

گروه سوم (جدول  )9میگويند که مسئله" ،مديريت زيستفناوري کشاورزي"
است .متغیرهاي نشاندهنده اين موضوع مواردي همچون فقدان قانون برچسبگذاري،
عدماجرايسندملیبیوتکنولوژيوقانونايمنیزيستیوافزايشوارداتغیررسمیاين
عبارتاندازوزارتبهداشت،

محصوالتاست.عامالنمعرفیشدههمراهباايناستداللها
سازمان غذا و دارو ،سازمان ملی استاندارد ،واردکنندگان ،وزارت جهاد کشاورزي و
طزيست کهبیشتر آنهابهدلیلنقشاينمحصوالتدرتأمین امنیتغذايی
سازمانمحی 
طرفداران جدي زيستفناوري کشاورزي هستند .اين چارچوب استدالل میکند که از
طريقمديريتخوبمحصوالتتراريخته،تأمینموادغذايیبرايجمعیتدرحالرشدو
مصرفکننده(حقامنیت،حقآگاهی،حقانتخاب،حقشنیدهشدن)

تحققحقوقاساسی
میسرمیشود.استداللهايمربوطبهخطرموارديهمچونآلودگیمحصوالتوارداتی،
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عدمنظارتبهداشتیبرمحصوالتوارداتی،سهولتوارداتغیررسمیوبیوتروريسمرا
در برمی گیرند که به دلیل عدم نظارت بر واردات و فروش محصوالت تراريخته که
سالمت و امنیت اقتصادي را تهديد میکند ،اتفاق میافتند .راهحلهاي پیشنهادي اين
عبارتاندازارزيابیريسکدرادارهگمرک،ايجادبانکژن،تشکیلشوراي

چارچوب،
ملیايمنیزيستی،وتهیهمنشوربهداشتی .
جدول  .3عناصر چارچوب و متغیرهای گروه سوم (مدیریت)
عناصرچارچوب 
موضوع 
عامل(کنشگر/
فاکتور) 
منافع 
توصیف
(ويژگیهاي)منافع 
مخاطرات 
توصیف
(ويژگیهاي)

متغیرها 
مديريت حوزه زيستفناوري (عدم استفاده از سند ملی زيستفناوري ،فقدان قانون
برچسبگذاري،عدماستفادهازقانونايمنیزيستی،قاچاق،ذخايرغذايی) 
وزير بهداشت ،سازمان غذا و دارو ،سازمان ملی استاندارد ايران ،واردکنندگان،
طزيست 
قاچاقچیان،وزارتجهادکشاورزي،سازمانمحی 
امنیتغذايی 
مديريتخوبمحصوالتتراريختهموجبتولیدغذابرايجمعیتدرحالرشدوتحقق
حقوق اساسی مصرف کننده (حق امنیت ،حق آگاهی ،حق انتخاب؛ حق شنیده شدن)
میشود .
آلودگیمحصوالتوارداتی،عدمکنترلسالمتمحصوالتوارداتی،تسهیلقاچاقو
بیوتروريسم 
عدمکنترلوارداتوفروشمحصوالتتراريخته،بهداشتعمومیوامنیتاقتصاديرا
تهديدمیکند .

مخاطرات 
پیشنهادراهکار 
مدافع 

ارزيابی ريسک در اداره گمرک ،ايجاد بانک ژن ،ايجاد شوراي ملی ايمنی زيستی،
تدوينمنشورسالمت 
دانشمندان،انجمنامنیتزيستیايران،سازمانملیاستاندارد،سازمانغذاودارو 

مجموعه متغیرهايی که گروه چهارم را میسازند (جدول  ،)2توسط افرادي که به نقش
مردمودرکعمومیدرپذيرشوردمحصوالتتراريختهوکاربرداينفناوريتوجه
دارند،ارائهشده ودراينمقالهتحتعنوانکلیدرکعموماززيستفناوريکشاورزي
یشده  است .موضوع اصلی شامل ناآگاهی مردم ،بدفهمی مردم از اين فناوري و
معرف 
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عبارتاندازرسانهها،دانشمندان،

شايعاتهستند.کنشگرانومدافعاناصلیاينچارچوب
و مدافعان زيستفناوري کشاورزي .در اين گروه ،مزاياي بهبود درک عمومی از
عبارتاند از بهبود شهروندي ،حساسیت نسبت به انتخاب

زيستفناوري کشاورزي 
محصوالت تراريخته يا غیرتراريخته ،و حمايت آگاهانه .مخاطرات عدم بهبود درک
عمومی از اين فناوري شامل مصرف ناآگاهانه محصوالت تراريخته و عدم پذيرش
محصوالتترانسژنیکاست.پیشنهادهاي اينچارچوببرايکاهشمخاطراتوافزايش
عبارتاند از افزايش آگاهی عمومی ،ترويج و عمومیسازي زيستفناوري

منافع 
کشاورزي ،اطالعرسانی به مردم و مسئوالن ،آموزش دانشجويان ،ساخت بازيهاي
رايانهايمربوطبهزيستفناوريکشاورزي .
جدول  .0عناصر چارچوب و متغیرهای گروه چهارم (درک عمومی از زیستفناوری کشاورزی)
عناصرچارچوب 
موضوع 

متغیرها 
درکعمومیاززيستفناوريکشاورزي(ناآگاهیوغفلتمردم،بدفهمی،شايعات) 

عامل(کنشگر/فاکتور)  رسانهها،دانشمندان،پژوهشگران 
منافع 
توصیف(ويژگیهاي)
منافع 
مخاطرات 
توصیف(ويژگیهاي)
مخاطرات 
پیشنهادراهکار 
مدافع 

بهبود شهروندي ،حساسیت در انتخاب محصوالت تراريخته و غیرتراريخته ،حمايت
آگاهانه 
شناخت ماهیت زيستفناوري کشاورزي و تمايز گذاشتن بین محصوالت تراريخته و
غیرتراريختهموجبتبديلافرادبهشهروندانگزينشگرمیشود .
مصرفناآگاهانهمحصوالتتراريخته،عدمپذيرشمحصوالتتراريخته 
ناآگاهیعمومیموجبعدمشناختمزاياومضارتراريختههاشدهواعتمادعمومیرا
کاهشدادهوموجبترسمیشود .
افزايش آگاهی عمومی ،ترويج زيستفناوري کشاورزي ،آگاه کردن مردم و مسئوالن،
آموزشدانشآموزان،ساختبازيهايکامپیوتريمربوطبهزيستفناوريکشاورزي 
مدافعانزيستفناوري،دانشمندان،رسانهها،مخالفانزيستفناوريکشاورزي 

رویکرد اخبار نسبت به زیستفناوری کشاورزی
مقايسهنتايجحاصلازتحلیلچارچوبخبرگزاريهانشانمیدهدکهخبرگزاريفارس
رويکردمتعادلترينسبتبهدوخبرگزاريديگربهموضوعزيستفناوريکشاورزيدارد
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والبتهتعداداخباربارويکردمثبتنسبتبهزيستفناوريگیاهیومحصوالتتراريخته
( 12درصد) کمی بیش از اخبار با رويکرد منفی ( 22درصد) است .باشگاه خبرنگاران
جوان در مقايسه با خبرگزاري فارس ،رويکرد نامتعادلتري نسبت به زيستفناوري
کشاورزيداردکهبیشترمثبت()%14است.نامتعادلترينرويکردنسبتبهزيستفناوري
گیاهی در اخبار خبرگزاري ايسنا مشاهده میشود؛ بهطوريکه  %26اخبار آن ،رويکرد
مثبتبهزيستفناوريکشاورزيدارند(شکل .)4

شکل  .6رویکرد اخبار نسبت به زیستفناوری کشاورزی

درمجموعاخبارسهخبرگزاريرويکردبسیارمثبتینسبتبهزيستفناوريکشاورزيو
ظرفیتهايآندارند( .)%11


بحث و نتیجهگیری
رابطه زیستفناوری کشاورزی و جامعه در چارچوبهای خبری
تحلیل چارچوب اخبار سه خبرگزاري براي فهم فرهنگهاي مخاطره با شناخت فضاي
دموکراتیکی که رسانهها با پوشش صداها و افکار مردم ايجاد کردهاند ،میسر میشود.
يافتهها نشان میدهند که مردم تنها در چارچوب "درک عمومی از زيستفناوري
موردتوجهاند ودر اينچارچوبهممردمبهعنوانمشکل بازنمايیشدهاند.

کشاورزي" 
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تحلیل چارچوب نشان میدهد که در اخبار خبرگزاري فارس ،شهروندان بهعنوان يک
گروهذينفعاثرگذاروصاحبنظرحضورندارند.دوخبرگزاريديگربهشهروندانتوجه
گروههاي اصلی که مانع رشد و توسعه زيستفناوري گیاهی
دارند اما بهعنوان يکی از  
هستند.درباشگاهخبرنگارانجوان،شهروندانیمانندمعلمهاوکشاورزان،افراديغافلو
ناآگاه از چیستی و فايده زيستفناوري در نظر گرفته شدهاند که نمیتوانند در پیشبرد
زيستفناوري کشاورزي نقش مناسبی ايفا کنند .در خبرگزاري ايسنا هم مردم کنشگر
مناسبی براي پیشرفت و توسعه زيستفناوري گیاهی تلقی نشدهاند و باورهاي عامیانه
همچونمانعیدربرابرگسترشوتوسعهمحصوالتتراريختهبرساختهشدهاند.
رايج بودن بیتوجهی به جايگاه عموم مردم نسبت به زيستفناوري در اخبار
تحلیلشده نشان میدهد که معرفت و عقالنیت شکلگرفته پیرامون زيستفناوري
کشاورزيدرايرانمتأثرازافکاردوگروهاصلیاست(:الف)متخصصانطرفداريامنتقد
زيستفناوري کشاورزي ،و (ب) کنشگران حاکمیتی موافق يا مخالف با اين فناوري.
نباره،نتوانستهاندهمچونفضايدموکراتیکیبراي
همچنیننشانمیدهدکهرسانههادراي 
نمايشافکاروانديشههايعموممردمايفاينقشکنند .

روابط تعریف در ارزیابی محصوالت تراریخته
چارچوب"اثرات" تصويرروشنیازروابطتعريفارائهمیدهد.جريانغالبخبريدر
هرسهخبرگزاريموردمطالعهبهنفعزيستفناوريکشاورزيبودهوآنراعاملمهمیدر
دستیابیبهتوسعهاقتصاديوتحققسیاستهايعلمیمندرجدرنقشهجامععلمیکشور6
بازنمايیکرده اند.نکتهمهمیکهدرشناسايیروابطتعريفبايدبهآنتوجهداشتاين
است که فقط تعداد اندکی از اخبار که رويکرد "منتقدان" نسبت به زيستفناوري
کشاورزيومحصوالتتراريختهرابازتابمیدهندبهموضوع"ارزيابیسالمتوسطح
قابلتوجهی هم با اطمینان از
تراريختگی محصوالت تراريخته" توجه کردهاند و تعداد  
"وارداتروغنهايخوراکی،سويا،ذرتوکلزايتراريخته" نوشتهاند.باتوجهبهنبود
يهابراساسآنانجامشوند .
.6سنديملیکهوضعمطلوبعلمدرکشوررامستندکردهاستتابرنامهريز 
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خبريکهوارداتانبوهمحصوالتتراريختهراردکند،بهنظرمیرسدبايدبهتضادبین

میزانزيادوارداتايننوعمحصوالت و عدمياکمتوجهیبهارزيابیسالمتايننوع
محصوالت  در متون خبري دقت کرد .اين تضاد ،درواقع نحوه مواجهه تصمیمگیران با
مقوالت مخاطرهآمیز و موضوع مخاطره در ايران را بازنمايی میکند .بهبیان بهتر ،اخبار
نشانمیدهندکهموافقانتراريختههادرايراندربارهارزيابیسالمتوسطحتراريختگی
واکنشغیرمتعارفیدارند .
گروهها و
برايفهمغیرعاديبودنواکنشاينگروهبايدتوضیحدادکهفرهنگ 
جوامعنسبتبهمخاطراترامیتواندردودستهريسکپذيروريسکگريز 6قراردارد.
)ريسکپذيريبهاندازهگیريمخاطرهاقداممیکندتا

طبقنظراسکات(Scott, 2000:39
ازموقعیاتبامخاطرهباالبپرهیزدوشايدبتوانگفتکهرابطهمعکوسیبینآگاهیاز
مخاطره و قرار گرفتن در موقعیات مخاطرات اجتماعی وجود دارد .اما در فرهنگ
ريسکگريز ،فنساالري اقتصادي براي حفظ مشروعیت خويش ناچار است مداخله
بیشتري در طبیعت کند تا تولید بیشتري داشته باشد .افزايش تولید با ايجاد پیامدهاي
ناخواسته خود را تضعیف میکند و افزايش تولید اين محصوالت موجب افزايش تولید
آسیبهاوخطراتمحیطزيستیمیشود .
فرهنگريسکپذيرمعموالً نگاهتجاريبهايننوعزيستفناوريومحصوالتآن
داردوبرايپرهیزازمخاطراتبیشتر،براياندازهگیريمخاطراتآناولويتقائل است.
حال ،تحلیل اخبار نشان میدهد که موافقان زيستفناوري کشاورزي و محصوالت
تراريختهدرايراناصالً چنیندرخواستیرامطرحنکردهاندودريافتتأيیديههايکشور
مبدأ را کافی میدانند .يعنی هیچ کوششی از سوي اين گروه براي آگاهکردن مردم از
مقولهارزيابیمخاطراتاينمحصولياگزارشدربارهاينموضوعانجامنشدهاست.با
توجه به اينکه روابط تعريف در دستیابی به قدرت اهمیت دارند ،میتوان گفت که
موافقانتراريختههادرايران،آگاهیعمومیرامانعدستیابیخويشبهقدرتمیدانندوبا
عدمحمايت
حذف انتقاداتمربوط بهارزيابیمخاطرات وعدمدريافتتأيیديهها،فقط 
1. Risk-averse
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دولتوجامعهرابرجستهمیکنند.براساساينشواهدمیتوانگفتکهنگاهاينگروهاز
موافقان زيستفناوري کشاورزي به مخاطره تحت تأثیر غلبه عاليق تجارت مخاطره بر
ايمنیاست.دراينرابطه آنهابها ينموضوعتوجهدارندکهتمامتصمیماتاقتصاديو
نظارتهاتحتکنترلحکومتاستوثروتاصلیدراختیارحاکمیتاست،ودستیابی
بهمنافعتجاريحاصلاززيستفناوريکشاورزيبهسرمايهگذاريوحمايتحاکمیتو
چونوچراي
بهطور مشخص دولت وابسته است .لذا اين گروه ،خواستار حمايت بی 
حاکمیت از واردات محصوالت تراريخته و توسعه زيستفناوري کشاورزي در کشور
هستند و تمام منتقدان اين نوع محصوالت را فناوريهراس مینامند .با توجه به چنین
اخباري ،فرهنگ گروه مذکور ،ريسکپذير نیست بلکه به نظر میرسد خواستار توسعه
اقتصادرانتیاست .
اما،فرهنگريسک گريزيهمدرتعدادکمیازاخبارکهرويکردضدتراريختههايا
طرفداران محصوالت ارگانیک را نشان میدهند ،بازنمايی شده است .يعنی منابع خبر با
وجوداينکهاهمیتزيستفناوريکشاورزيدرفائقآمدنبرمشکالتیکهجوامعامروز
مواجهاند،مانندافزايشجمعیت،بیابانزايی،کمآبیونیازبهغذاراتأيید میکنند،

باآن
ولیچونهنوزاثراتاينمحصوالتبرانسانمشخصنشده،مصرفآنرافعالً توصیه
نمیکنند .

رسانهها :ناظران عمومی زیستفناوری کشاورزی؟
رسانههايکیازکنشگرانمهمدرعرصهزيستفناوريکشاورزيومحصوالتتراريخته
یکه موافقانتراريختهازرسانههابهدلیل جوسازيعلیهمحصوالت
درايرانهستند.درحال 
تراريخته انتقاد میکنند ،پژوهش حاضر نشان میدهد که برساخت اجتماعی رسانهها از
زيستفناوريکشاورزيمثبتاستواخبارکمتريدربارهمضراتمحصوالتتراريخته
را پوشش دادهاند .رسانهها صداهاي محلی و مردمی را در کنار صداهاي متخصصان
بازنمايینکردهوواردعرصهنقداجتماعینشدهاند.مباحثهاجتماعیدراينحوزهخصلت
بهويژه دردو چارچوب"جلب حمايت" و "مديريت" عالوه بر
علمی ـسیاسی داردو 

 | 326فصلنامه مطالعات رسانههاي نوين | سال هفتم | شمارة  | 62تابستان 0011

فوايدومضراتزيستفناوريکشاورزي،بهجلبرأي ونظرمجلسونهادهايمرتبط
برنامهوبودجه نیزتوجهکردهاند.میتوانگفتذينفعانبااستفادهازرسانهها
دولتمانند 
خطمشیگذاريدولتراتحتتأثیرقراردهند .
تالشکردهاندتا 
ايندرحالیاستکهيکیازکارکردهايرسانههابهعنوانرکنچهارمدموکراسی،
نباره ،به عدم
نظارت و ديدهبانی است .فاحشترين خبر مرتبط با نظارت رسانهاي دراي 
برچسبگذاريمحصوالتتراريختهدرايرانمربوطاست.ولیوضعیتسردرگمیحوزه
قانونگذاري در ايران موجب شده تا اين اخبار در حوزه عمومی بیشتر موجب
علم و  
نگرانیمردمشوند.مردمازطريقايناخبارمطلعمیشوندکهمحصوالتتراريختهوارد
ايران میشوند و توسط دام و انسان مصرف میشوند ولی هیچ راهی براي تشخیص
کسو موجب ترس در
محصوالت تراريخته از غیرتراريخته وجود ندارد .اين ابهام از ي 
کنندهاي میشودکهاطالعاتالزمبرايتصمیمگیريراندارد،وازسويديگر
مصرف 

مصرفکنندهها را بهسوي سرزنش مسئوالن علمی و حکومتی پیش میراند .اين شرايط
میتواندموجبافزايشگسستوعدمانسجاماجتماعیشود .
طبقمفادبرنامهششمتوسعه،وظیفهاطالعرسانیدربارهمحصوالتتراريختهبرعهده
دولتاست.امادولت در گیروداراولويتهاي اقتصادي وايدئولوژيکیاست وبهنظر
می رسددرمواجههباموضوعامنیتغذاوگرسنگیجمعیت،برايدومیاهمیتبیشتري
قائل است .بااينحال ،نمیتوان وضعیت کشور ايران را دقیقاً جامعه مخاطرهآمیز
درحالتوسعهاي )Zhao & Ho, 2005( 6فرض کرد که به دلیل غیاب سیستم کارآمد

بررسیوتعادل،4حوزههايحکومتوعلمدرمواجههبادوراهیهايتوسعهمثلامنیت
غذادربرابرفشارجمعیت،رشداقتصاديدربرابرنابوديمحیطزيست،وفقیرشدنروستا
درمقابلمدرنیزاسیوننمیتوانندمخاطراتفناوريراکنترلکنند(ص.)992:نتايجتحلیل
چارچوباخبارزيستفناوريکشاورزيدرايراننشانمیدهندکههنوزتولیدمحصوالت
ارائهشده مبنیبر
تراريختهبهعنوانراهحلاصلیيانهايیمشکالتمطرحنشدهوداليل 
1. Developmental Risk Society
2. Check and Balance
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حفظساختارخاکوتنوعگیاهیمیتواندنشانهايبرگزينشیمتفاوتعلیرغمفشارهاي
فقر،گرسنگیوافزايشجمعیتباشد .

وابستگی شناختی و قرابت فاجعه
يافتهها نشان میدهند که از سال  6932تا  6931در میزان پوشش اخبار زيستفناوري
کشاورزي افزايش بارزي رخ داده است .چهار چارچوب اصلی مورداستفاده در اخبار
عبارتاند از جلب حمايت دولتی واجتماعی برايزيستفناوري کشاورزي،

تحلیلشده
مديريتآن،اثراتآن،ودرکعمومیازآن.جهتگیريرسانههابهاينزيستفناوري
مثبت و غیر انتقادي است و رسانهها در خدمت ذينفعان اين فناوري براي اثرگذاري بر
خطمشی گذاري هستند .روابط تعريف حاکی از غلبه عاليق تجاري بر ايمنی با اندکی
سکپذيرهستندوفقدانفرهنگريسکپذيريدراينحوزهرانشانمیدهند.معرفتو
ري 
عقالنیتاجتماعیشکلگرفتهپیرامونزيستفناوريکشاورزيناشیازدوبازيگراصلی
يعنی متخصصان و کنشگران حاکمیتی است و مردم نقشی در شکل دادن به معرفت
اجتماعیمذکورندارند .
در غیاب قوانین و سیستم ارزيابی شفاف مخاطرات ،شهروندان از نظر معرفتی به
دانش و معرفت متخصصان نیاز دارند تا آنها را درباره مخاطرات و سطح مخاطرات
زيستفناوريآگاهسازند،ومتخصصانهمبهپژوهشهاومقاالتیاستنادمیکنندکهدر
نشريههاي معتبر خارجی له يا علیه زيستفناوري گیاهی و سالمت محصوالت تراريخته
ازدستداده وبازتولید

منتشرشدهاند.دراينشرايط،جامعهايراناستقاللشناختیخودرا

اين وضعیت موجب افزايش احساس خطر میشود .در شرايط ناتوانی سیستم علم در
قانونگذاري ،مخاطره به وضعیتی غیرقابل
مديريت مخاطره و عملکرد ناکافی سیستم  
لشدهاست.مخاطبايرانیدروضعیتعدمقطعیتوابهامناشیاز
شناختومحاسبهتبدي 
عدم شفافیت درباره واردات محصوالت تراريخته ،برچسب نزدن اين نوع محصوالت،
تالشمتخصصانبرايجذبمنابعمالیوتوسعهاقتصاديمشروطقرارداردکهفضارا
براي شايعهپراکنی مستعد میسازند .به نظر میرسد نتیجه چنین وضعیتی "بیم و هراس"
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مخاطبیاستکهازهیچمنبعیـنهرسانه،نهسیاستگذارونهمتخصصـنمیتوانددرباره
بودونبوديامصرفوعدممصرفتراريختههاتوضیحشفافوقابلقبولیدريافتکند.
دراينشرايط،بازنمايیکشمکشبینمتخصصانزمینهگسستوعدماعتمادعمومبهعلم
ومنابعديگررافراهمکردهوتصمیمگیرينهايیرابهخودشخصسپردهاست.درنتیجه
درحالتوسعهاي" ،بلکه

میتوان جامعه ايران را نه "مخاطرهآمیز" و نه "مخاطرهآمیز 
جامعهاي"سرگردان،ريسکگريزوبیمناک"دانست .
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