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  دهیچک
اي هم در جوامع علمی و هم در جوامع عمومی روبرو  هاي گسترده ها و مخالفت هاي دیگر با موافقت ظهور محصوالت غذایی تراریخته مانند بسیاري نوآوري

لی براي هدف این پژوهش طراحی مد. گسترش این فناوري مستلزم درك درست عموم مردم از منافع و کاستن هراس ناشی از مخاطرات آن است. شده است
جامعه هدف . استفاده شده است PLSسازي معادالت ساختاري به روش  براي این کار از مدل. گیري نگرش عامه به محصوالت غذایی تراریخته است اندازه

حصوالت غذایی دهد که نگرش به م هاي پژوهش نشان می یافته. شهروند بوده است 830پژوهش شامل شهروندان استان تهران و نمونه منتخب متشکل از 
این دو عامل خود متأثر از سه عامل نگرش کلی به علم و فناوري، آگاهی نسبت به . شده از آن است تراریخته متأثر از دو عامل منافع و مخاطرات درك
تراریخته مثبت بوده که البته  دهد که نگرش کلی به محصوالت غذایی نتایج این پژوهش همچنین نشان می. محصوالت تراریخته و اعتماد به این محصوالت است

هاي اینترنتی به  هاي اجتماعی، تلویزیون و سایت از آنجا که فضاي مجازي و شبکه. تر است نگرش مردان نسبت به زنان و مجردها نسبت به افراد متأهل مثبت
دهی به نگرش عامه مردم  گذاران براي شکل که سیاست شود اند بنابراین توصیه می ترتیب سه رسانه اصلی در کسب اطالعات توسط عموم مردم شناسایی شده

الذکر به صورتی  هاي غیرعلمی در خصوص مخاطرات این محصوالت، از سه رسانه فوق درباره محصوالت غذایی تراریخته و به ویژه کاستن از نگرانی
  .تر استفاده کنند تأثیرگذارتر و گسترده

  شده شده، مخاطرات درك سازي معادالت ساختاري، منافع درك مدلمحصوالت تراریخته، نگرش عامه، : ها کلیدواژه
  :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
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  1مقدمه -1

ها و تحوالت گسترده علم و  هاي اخیر پیشرفت در سال
فناوري و آمیخته شدن آن با زندگی روزمره، سبک زندگی را 
دگرگون کرده و علم و فناوري به موضوعی اجتماعی بدل 

از دهه . هاي اجتماعی در آن سهیم هستند شده که همه گروه

                                                 
ö DOI: 10.22034/jstp.2018.9.4.538377 

 esmaeelkalantari@yahoo.com :دار مکاتبات نویسنده عهده * ⊕

 فناوري زیستی و کاربرد آن در تولید گیاهان از طریق 1980
موضوع بحث جوامع علمی و  مهندسی ژنتیک کشاورزي

محصوالت غذایی تراریخته از ]. 1[عمومی بوده است 
شده  اصالح (DNA)هایی با ماده ژنتیکی  واره اندام

استفاده از فنون . اند تشکیل شده) غیرموجود در طبیعت(
مهندسی ژنتیک براي ارتقاء کیفیت مواد غذایی قابل انکار و 

توان منافع و مزایاي بالقوه و بالفعل آن را  می کتمان نیست و
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موجب خلق ثروت و سرمایه بیشتر براي جامعه بشري با 
ضررتر و همچنین متناسب با تعادل  هایی کارآمدتر و کم روش

 گام این فنون از استفادهگرچه ]. 2[زیستی کره زمین دانست 
 خود همراه اما است کیژنت انقالب تحقق جهت در يبلند
 مخالفت موجب که کرده جادیا زین را یمالحظات و ها یننگرا
 یبرخ یحت و یردولتیغ يها سازمان از يمتعدد يها گروه
 محصوالت نیا با مختلف يها رشته دانشمندان و ها دولت
 ].3[ است شده

موافق و مخالف این  محققاناز  ر مجامع علمی دنیا دو گروهد
در ایران نیز موافقان استفاده از . استشکل گرفته فناوري 

دولت جمهوري محصوالت غذایی تراریخته معتقدند که 
زیستی با پیوستن  می ایران تعهد خود را به مسائل ایمنیالاس

 یالمو تصویب آن در مجلس شوراي اس 1به پروتکل کارتاهنا
 ه و بر اساس آن نسبتنشان دادو تدوین قانون ایمنی زیستی 

در  الزمها و قوانین و مقررات  زیرساخت هردن کلیبه فراهم آو
یک پروتکل کارتاهنا . 2]4[شده است  آن متعهداجراي  هزمین

پروتکل الحاقی به کنوانسیون تنوع زیستی است که در سال 
سرنوشت  هآیند بارههاي گسترده در و در سایه نگرانی 1992

 مخاطراتپیرامون  مباحثافزایش با . زمین تصویب شد
 کارتاهنا پروتکل ،)به لحاظ ژنتیکی(ه شد الت دستکاريمحصو

  ].5[ به کنوانسیون تنوع زیستی اضافه شد 2000 سال در
 بارهاالجرا در المللی الزم نامه بین ین پروتکل اولین توافقا

                                                 
1- Cartagena protocol 

 طبق یستیزی منیا اعمال و اهانیگ در بینوترک DNA با مرتبط هاي شیآزما -2
  :ردیگ یانجام م یاهیگ یستیزی منیا سطح چهار در خطرها و ارهایمع
 تدیمحدو سطح نیتر نیپائ (P-BL1): اهانیگ براي زیستی ایمنی یک سطح -الف
 زنده که است ختهیترار زنده موجودات و اهانیگ در ریدرگ هاي شیآزما براي
 به توان یم ها شیآزما لیقب نیا از. ندارد خطري طیمح براي آنها آزادسازي و ماندن

  .نمود اشاره ومیزوبیر و ومیاگروباکتر
 شامل تیمحدو ،سطح نیا در :(P-BL2) اهانیگ براي ایمنی زیستی دو سطح - ب

 نیا مثال عنوان به. است طیمح و افراد براي ی به نسبت خطرناكخارج عوامل
 پاتوژن به اهانیگ مقاومت با مرتبط هاي شیآزما براي یستیز  یمنیا از سطح
  .شود یم استفاده

 و فیتوص شامل سطح نیا: (P-BL3) اهانیگ براي یستیز  یمنیا سه سطح - ج
 با هاي سمیارگان گرید ای یاهیگ پاتوژن و ختهیترار اهیگ یاتفاق پخش از ريیجلوگ
  .است طیمح روي بر) دار معنی( آور انیز ریثأت داراي شده یشناسای لیپتانس
 یهای شیآزما شامل سطح نیا :(P-BL4) اهانیگ براي ایمنی زیستی چهار سطح -د

. دارند محصوالت براي جدي خطر و شده پخش یسادگ به گانهیب عوامل که است
 بر جدي خطر و اند شده ساخته اهانیگ در که ییها واکسن و یانسان هاي پاتوژن
 .دنریگ یم جاي سطح در این دارند انسان سالمت

هدف از «آن  1طبق ماده . هاي تراریخته است تجارت سازواره
کمک و همیاري در جهت تضمین سطح  ،تدوین این پروتکل

یمن از ا مناسب حفاظت در زمینه انتقال، جابجایی و استفاده
تراریخته به منظور محافظت از ) هاي سازواره(موجودات 

اعضاء « 2همچنین طبق بند دوم ماده  .»است سالمت انسان
ونقل، کاربرد و  باید تضمین کنند که توسعه، جابجایی، حمل

شود که با  اي انجام می هاي تراریخته به گونه رهاسازي سازواره
در نظر گرفتن مخاطرات آن براي سالمت انسان، از بروز 

 .»دهد ند یا آن را کاهش میک خطرهاي آن جلوگیري می
در پروتکل کارتاهنا، حفظ  شود گونه که مشاهده می همان

هاي  سالمت انسان در برابر خطرهاي ناشی از سازواره
تحمیل شده آن عضو  هاي تدول هان تعهد بتراریخته به عنو

شده  به منظور موفقیت بیشتر در رسیدن به اهداف مطرح. است
را پذیرفته در این زمینه پروتکل، رویکرد احتیاطی  ،1در ماده 
زیستی جمهوري ی قانون ملی ایمن 2ر اساس ماده ب]. 6[ .است
انتقال و امور مربوط به تولید، رهاسازي، نقل همی ایران کلیالاس

داخلی و فرامرزي، صادرات، واردات، عرضه، خرید، فروش، 
ژنتیکی  هیافت شکل تغییر همصرف و استفاده از موجودات زند

و دولت مکلف است  بودهبا رعایت مفاد این قانون مجاز 
هاي  م براي انجام این امور را از طریق بخشالزتمهیدات 

  ].7[د غیردولتی فراهم آور
ز محصوالت غذایی تراریخته درباره دالیل موافقان استفاده ا

هاي اجتماعی  فضاسازي علیه این محصوالت به ویژه در شبکه
کنند که  استدالل می -به اوج خود رسید  1394که در سال  -

در خارج از تراریخته ت الهاي تولیدکننده محصو شرکت
انحصار خود را حفظ  دارندهاي مختلف سعی  کشور به روش

با وجود اینکه در بسیاري از سویی بنا به ادعاي مخالفان . کنند
کشورها قانون ایمنی زیستی منطبق با پروتکل کارتاهنا است و 

این  نتیجهآمیز در این قانون هم که  رویکردهاي احتیاط
شود ولی در قانون ایمنی زیستی  ست رعایت میاپروتکل 

ن ژنتیکی ای هشد کشور ما نسبت به محصوالت دستکاري
آمیز لحاظ نشده و تنها به تکلیف دولت نسبت  رویکرد احتیاط

صادرات و واردات محصوالت  و به تولید، مصرف
  .]8[ شده ژنتیکی اشاره شده است دستکاري

رفت از این دوگانگی و  برخی پژوهشگران راه برون
عد حقوق مصرف کننده و رعایت  سردرگمی را توجه به ب
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کاظمی و . اند تراریخته دانسته اخالق علم و فناوري در مسئله
حق دانستن، سالمت، را شامل ننده ک حقوق مصرفعباسی 

اطالعات، انتخاب، عرضه، دریافت خسارت، آموزش و تعلیم 
شده به بازار،  مواد و وسایل جدید عرضه خصوصدر 

برآوردن نیازهاي اصلی و محیط زندگی خود، حق تمیز و 
 ت تکفل خودتشخیص مصلحت خود و افراد و محیط تح

حق آزادي در انتخاب مواد غذایی و معرفی کرده و معتقدند 
همچنین . شود مینوع آنها از حقوق اساسی ابناء بشر محسوب 
طرفانه و آموزش  دسترسی آسان به اطالعات حقیقی، بی

ابزار ارزشمندي براي  ها تراریخته بارهننده درک مناسب مصرف
هاي عموم  به نگرانیکننده و توجه  اعتمادي مصرف کاهش بی

عد اخالق . ]9[ و پرداختن به آنها است برخی دیگر نیز از ب
هر اند  زیستی به مسئله تراریخته نگریسته و استدالل کرده

فناوري در کنار مزایاي فراوان خود مواردي از خطر را نیز به 
یک از  این موضوع ذات هر فناوري بوده و هیچ. همراه دارد
 .]10[ایمن نیستند  صد در صدها  فناوري

در این وضعیت میزان شناخت، فهم و نگرش درست عامه 
هاي مختلف اجتماعی به عنوان ذینفعان و  مردم و گروه

کنندگان اصلی این فناوري به شدت حائز اهمیت  مصرف
 3- 2اي کشور در  فضاي مجازي و رسانهاز آنجا که . است
و نقیض و که گاه ضد اخیر شاهد انتشار انبوه مطالبی  سال

 تراریخته بودهغذایی ت الاین فناوري و محصو بیشتر علیه
سنجش نگرش و درك عامه به این فناوري و  ]11[ است

گذاري براي ارتقاء آن در کشور ضروري به نظر  سیاست
رسد چرا که در غیر این صورت پذیرش این فناوري در  می

 تالش شده مقالهدر این . جامعه با شکست مواجه خواهد شد
 غذایی محصوالت به عامه نگرش گیري مدلی براي اندازه

  .تراریخته طراحی شود
  
  مبانی نظري و پیشینه -2
  محصوالت غذایی تراریخته 1- 2

 مشابهگیاهانی  شده ژنتیکی یا همان تراریخته دستکاري گیاهان
طبیعی خود هستند با این تفاوت که در مقایسه با  انهمتای

برابر  ودن درب نسبی مانند مقاومهاي  گیاهان طبیعی از مزیت
اي بهتر و  بودن عملکرد، ارزش تغذیه آفات و حشرات، باال

هاي  با تغییر در ژن وي برخوردارند دیگرهاي مطلوب  ویژگی

فناوري . ]12[ اند نامطلوب گیاهان طبیعی به وجود آمده
دهد که ماده زیستی  دستکاري ژنتیکی گیاهان این امکان را می

در این فناوري  .به گیاهان منتقل شود خارجیاز یک منبع 
ه آفات و ب هاي مقاوم امکان اصالح گیاهان با انتقال ژن

خشکی، شوري (هاي غیرزیستی  ها، تنش شک ها، علف بیماري
ي او همچنین بهبود کیفیت غذایی، انبارداري، محتو) و سرما
محصوالت تراریخته . فراهم شده استو موارد مشابه  غذایی
نظیر عتی و دارویی نتوانند در تولید ترکیبات ص می همچنین
افزایش تولید ، ها بادي ها و آنتی هاي درمانی، واکسن پروتئین
پاکسازي محیط زیست از و همچنین  هاي دارویی متابولیت

  .]13[ شونداستفاده  ا و موارد مشابهه انواع آالینده
ژن  توان محصوالت تراریخته را با توجه به در حالت کلی می

محصوالت با : شده در آنها به سه دسته تقسیم کرد قرار داده
 در هاي مقاوم محصوالت با ژن هاي مقاوم در برابر آفات، ژن
انباشته که ترکیبی از هر  هاي ژن و محصوالت با حشرات برابر

 2و کایم 1تحلیل کلومپرفرانتایج . ]14[ دو مورد قبلی است
مصرف  که فناوري گیاهان تراریخته توانسته دهد مینشان 
درصد کاهش و عملکرد  37هاي شیمیایی را تا  کش آفت
منجر به در مجموع و داده درصد افزایش  22تا  را زراعی
افزایش این  شود که انسود کشاورز يدرصد 68 افزایش

عملکرد و سود در کشورهاي در حال توسعه بیش از 
دهد  نشان می آنهاهاي  یافته. تاس یافته بوده کشورهاي توسعه

که مدارك و شواهد محکمی مبنی بر مزایاي محصوالت 
  ].15[تراریخته وجود دارد 

  پیشینه مطالعه نگرش عامه به علم و فناوري 2- 2
و با پیشرفت روزافزون علم و فناوري هاي اخیر  دهه در

 نیزو فناوري  علم ودمنديس هتردیدهاي همگانی دربار
زمان با توسعه  بسیاري از کشورها هم]. 16[ ستافزایش یافته ا

علم و فناوري، مطالعه و سنجش نگرش و درك عمومی از 
اولین . اند علم و فناوري را نیز در دستور کار خود قرارداده

و توسط  1970مطالعه در این زمینه پیمایشی است که در دهه 
پس از آن بسیاري  .انجام گرفته است 3بنیاد ملی علوم آمریکا

بنیاد . هایی را انجام دادند از کشورهاي دیگر نیز چنین پیمایش
به طور منظم هر دو سال یک  1972ملی علوم آمریکا از سال 

                                                 
1- Klumper 
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و دانش عامه مردم درباره علم و فناوري را در   بار نگرش
سطح ملی مورد سنجش قرار داده که آخرین گزارش آن نیز 

هاي علم و  در پیمایش]. 16[ت منتشر شده اس 2016در سال 

فناوري به طور معمول محورها و متغیرهاي گوناگونی 
برخی از این موارد ارائه  1در جدول . شود گیري می اندازه

  .شده است

  ]17[فناوري هاي علم و  محورها و متغیرهاي معمول مورد مطالعه در پیمایش) 1جدول 
  متغیرها  محورها

  منابع اطالعات، عالقه و درگیري
احساس عمومی از ؛ اینترنت به عنوان منبع عامیانه اطالعات علم و فناوري؛ منابع اطالعات علم و فناوري

عالقه ؛ ها ها و موزه علم در روزنامه؛ علم در تلویزیون؛ خوب مطلع بودن درباره موضوعات علم و فناوري
  درگیري و مشارکت؛ مند به موضوعات علم و فناوري عموم عالقه؛ به علم و فناوريعمومی 

  دانش عمومی درباره علم و فناوري
درك ؛ سواد فناورانه؛ اهمیت سواد علمی؛ علم شبه؛ شناخت فرآیند علمی؛ ها و مفاهیم علمی شناخت واژه

  هاي علمی عالقه به داستان؛ عمومی علم و فناوري

عمومی درباره علم و فناوري هاي  نگرش
  به طور کلی

تأثیرگذاري بر ؛ اعتماد به رهبري اجتماع علمی؛ اعتبارات پژوهش علمی دولت فدرال؛ امید و احتیاط
علم و فناوري به طور ؛ ها درباره مشاغل علم و مهندسی دیدگاه؛ هاي فعالیت علمی ویژگی؛ موضوعات علمی

ادراکات عمومی از ؛ هاي عمومی درباره پژوهش علمی نگرش ؛نقش علم و فناوري در امنیت ملی؛ کلی
  دانشمندان

هاي عمومی درباره موضوعات  نگرش
  خاص مرتبط با علم و فناوري

شده  محصوالت غذایی اصالح؛ فناوري زیستی و کاربردهاي پزشکی آن؛ محیط زیست و تغییر آب و هوا
؛ آموزش علم، ریاضیات و فناوري؛ سازي انسانی شبیههاي بنیادي و  پژوهش سلول؛ فناوري نانو؛ ژنتیکی

  آموزش عالی؛ هاي فناورانه پیشرفت؛ ها درباره فناوري نگرش
  

تا  2000هاي علم و فناوري از سال  در انگلستان نیز پیمایش
، 2008، 2005، 2000هاي  در پنج نوبت در سال 2014سال 
هاي  در پیمایش. ]18[ جام شده استان 2014و  2011

گوناگون معموالً نگرش به علم و فناوري به طور کلی و 
نگرش به موضوعات خاص مرتبط با علم و فناوري از هم 

براي سنجش نگرش به موضوعات خاص . تفکیک شده است
مرتبط با علم و فناوري، نظر پاسخگویان درباره برخی 

ر آب و هوا، موضوعات از جمله محیط زیست و تغیی
شده ژنتیکی، فناوري نانو، پژوهش  محصوالت غذایی اصالح

اي،  سازي انسانی، انرژي هسته هاي بنیادي و شبیه سلول
  .]19[ سرطان و سایر موارد مورد پرسش قرار گرفته است

نگرش عامه به محصوالت غذایی  بررسیپیشینه  3- 2
  تراریخته
هاي  هاي عمومی در مورد به رسمیت شناختن فناوري نگرانی

) تراریخته(جدید مانند فناوري دستکاري محصوالت غذایی 
موجب بروز بحران در برخی جوامع مدرن شده و ناآگاهی 

]. 20[ها هم به آن دامن زده است  عمومی و جوسازي رسانه
غذاهاي «هاي عمومی درباره  مباحث اخیر در رسانه

ویژه در فضاي مجازي آگاهی از   به 1»ده ژنتیکیش اصالح
هاي آگاهانه در این  ضرورت گفتگو با عامه مردم و بحث

در این میان نگرش مردم به . خصوص را تقویت کرده است
کننده این محصوالت باید مورد توجه قرار گیرد  عنوان مصرف

کنندگان از کاالیی حمایت نکرده و آن را  چرا که اگر مصرف
پذیرش و استفاده قرار ندهند توسعه و بازار آن محصول مورد 

  ].21[با بحران مواجه خواهد شد 
در آمریکا براي آگاهی از درك  2015پیمایشی که در سال 

عامه نسبت به محصوالت غذایی تراریخته انجام شد آگاهی 
گذاري تراریخته را اندك گزارش  کنندگان از برچسب مصرف

این پژوهش برجسته است لزوم  اي که در نکته. کرده است
کنندگان با تراریخته و فهم علمی از  تمایز میان آشنایی مصرف

افرادي که با تراریخته بیشتر آشنا بودند نگرش . آن است
 2تري نسبت به آن داشته و در برابر مهندسی زیستی منفی

اند و در مقابل، کسانی که از لحاظ  مقاومت بیشتري داشته
اند نگرش منفی کمتري به  به باالتري بودهدانش علمی در مرت

پیمایش  هاي یافته]. 22[اند  استفاده از تراریخته داشته

                                                 
1- Genetically Modified Foods (GMFs) 
2- Bioengineering 
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 محصوالت به که داده هم نشان سنگاپور در شده انجام
 مثبت نگرشی) محصوالت سایر و غذاها( شده ژنتیکی اصالح
 وجود دارد وجود پیمایش این در که اي نکته اما. دارد وجود
 و تبلیغات در دولت هاي تالش به منفی عمومی نگرش
نتایج پژوهشی که در مالزي انجام . ]23[ است رسانی اطالع

 از شده درك مخاطرات و علل منافع تعیین در شده و سعی
 که دانش دهد داشته نشان می کنندگان مسلمان مصرف سوي

 غذاها این هاي ویژگی و تراریخته مربوط به غذاهاي
است و منافع  شده مخاطرات درك و کننده منافع پیشگوئی

 به خرید تمایل و افراد داشته نگرش بر مثبتی تأثیر شده درك
پیمایش مشابهی در  .]24[دهد  می افزایش تراریخته را غذاهاي

 کلی اطالعاتی معموالً کنندگان مصرف که دهد می ترکیه نشان
 اطالعات اما دارند ژنتیکی شده اصالح هاي واره اندام مورد در

 اصلی نگرانی. ندارند ژنتیکی اصالح فرآیند مورد در کافی
 غذاهاي زایی سرطان اثرات مورد در بیشتر کنندگان مصرف
 از استفاده. بوده است انسان روي به ویژه ذرت بر تراریخته
 از نقش آنها در جلوگیري و سالمت بخش در ها تراریخته
را  کنندگان مصرف تأیید بیشترین محیطی، زیست هاي آلودگی
روي خوشی به  کنندگان مصرف بیشتر حالی که در داشته

 .]25[اند  نشان نداده غذاها در ژنتیکی اصالح کاربردهاي
 دهد نشان می شده انجام اسپانیا در 2012 در سال که پژوهشی

 کنندگان مصرف نگرش تشریح در رفتاري خاص سازوکارهاي
 کلی نگرش آنها ترین مهم که وجود دارد تراریخته
 و پزشکی کاربردهاي اهمیت و است علم به کنندگان مصرف
 به نگرش دهی شکل تأثیر کمی در محصوالت این غذایی
نتایج پیمایش در میان شهروندان ]. 26[تراریخته دارد  غذاهاي
 و کافی اطالعات فقدان که به دلیل دهد می  نیز نشان مکزیکی

 زیادي بدگمانی ، تراریخته درباره دانش پائین بودن سطح
 این خصوص در زیادي مخاطرات و وجود دارد آن به نسبت

  ].27[شود  می احساس
عد مطالعات داخلی، نتایج بررسی هدف با که پژوهشی در ب 

 به قزوین شهرستان کنندگان مصرف نگرش بر مؤثر عوامل
 بیشتر که دهد می نشان شده انجام تراریخته غذایی محصوالت
 تراریخته غذایی محصوالت به) درصد 57( پاسخگویان

 رفتار آن با محصوالت سایر و مانند ندارند اي ویژه نگرش
 غذایی محصوالت به پاسخگویان نگرش کنند اما بین می

 وضعیت تأهل، وضعیت جنسیت، متغیرهاي براساس تراریخته
 و داشته وجود داري معنی اختالف زندگی، محل و اشتغال

 به اعتماد ارگانیک، غذایی مواد خرید عمدتاً متغیرهاي
 تراریخته، محصوالت مربوط به دانش بیوفناوري، هاي مؤسسه
 سن و سالیانه درآمد غذایی، مواد اطالعات بررسی

 را تراریخته غذایی محصوالت افراد به نگرش پاسخگویان،
هاي مطالعاتی که به تازگی  ترین یافته مهم]. 12[کنند  می تبیین

به محصوالت غذایی تراریخته انجام درباره نگرش عامه 
  .آورده شده است 2اند در جدول  شده

  
  چارچوب نظري -3

، نگرش به محصوالت غذایی تراریخته 1بر اساس مدل بردال
 3»شده مخاطرات درك«و  2»شده منافع درك«متأثر از دو عامل 

شده باور مردم نسبت به  منظور از منافع درك. ]28[ است
اوري اصالح ژنتیکی در محصوالت مزایاي بکارگیري فن

محققان برخی مزایاي محصوالت تراریخته را . غذایی است
ها و  کش هاي تولید، استفاده کمتر از آفت شامل کاهش هزینه

وري مزارع، کاهش قیمت نهایی  ها، افزایش بهره کش علف
دانند  هاي محصوالت غذایی می محصوالت و بهبود ویژگی

شده نیز باور مردم نسبت  ات دركمنظور از مخاطر]. 29و17[
به مخاطرات بکارگیري فناوري اصالح ژنتیکی در محصوالت 

شده بر نگرش مردم نسبت به  مخاطرات درك. غذایی است
  ].31و30[محصوالت تراریخته تأثیرگذار هستند 

بر اساس مبانی نظري و مطالعات پیشین دو عامل منافع 
از سه عامل دیگر  شده، خود متأثر شده و مخاطرات درك درك
  ]:34-32و28[باشند  می
رفتار «در نظریه  4آجزن: نگرش کلی به علم و فناوري) الف
هاي  کننده ترین تبیین نگرش را یکی از مهم 5»شده ریزي برنامه

داند به این معنی که تا نگرشی مثبت درباره  رفتار انسان می
موضوعی در انسان به وجود نیاید آن موضوع به رفتار تبدیل 

به این ترتیب نگرش کلی مردم نسبت به ]. 35[نخواهد شد 
تواند بر نگرش آنها نسبت به محصوالت  علم و فناوري می

  ].12[ریخته نیز تأثیرگذار باشد ترا

                                                 
1- Bredahl 
2- Perceived benefits 
3- Perceived risks 
4- Ajzen 
5- The theory of planned behavior 
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دانش و آگاهی درباره : دانش نسبت به فناوري )ب
محصوالت تراریخته بر نگرش مردم نسبت به استفاده از 
فناوري اصالح ژنتیکی در محصوالت غذایی تأثیرگذار است 

به رغم عدم نیاز به مطرح کردن جزئیات علمی در ]. 21[
مباحث عمومی علمی و فناورانه، اما دسترسی به دانش و 

  ].36[براي مردم اهمیت دارد اطالعات بیشتر 
منظور از اعتماد به فناوري تمایل افراد : اعتماد به فناوري) ج

براي اعتماد به متخصصان و نهادها درباره مخاطرات فناوري 
اعتماد اجتماعی معموالً براي پرکردن شکاف و کمبود . است

  ].37[رود  هاي نوظهور به کار می دانش درباره فناوري
دهنده  هاي تشکیل توان سازه شده می مطالب ارائهبندي  در جمع

. ارائه نمود 3چارچوب نظري پژوهش را در قالب جدول 
نیز چارچوب نظري پژوهش را بر اساس مبانی نظري  1شکل 

  .دهد و مطالعات پیشین نشان می

  هاي اخیر درباره نگرش به محصوالت غذایی تراریخته هاي پیمایش ترین یافته مهم) 2جدول 
  مرجع  هاي مهم یافته  مکان مطالعه

  سنگاپور
 )غذاها و سایر محصوالت(شده ژنتیکی  نگرش مثبت به محصوالت اصالح -

  رسانی تبلیغات و اطالعهاي دولت در  نگرش عمومی منفی به تالش -
]23[  

  مالزي
 شده آنها است کننده منافع و مخاطرات درك هاي این غذاها پیشگوئی دانش مربوط به غذاهاي تراریخته و ویژگی -

 شده بر نگرش تأثیر مثبت منافع درك -

  افزایش تمایل به خرید غذاهاي تراریخته به واسطه وجود نگرش مثبت به آنها -
]24[  

  آمریکا

 کنندگان و افزایش مصرف محصوالت تراریخته ناهمخوانی سرعت ارتقاء دانش مصرف -

 کافی نسبت به محصوالت تراریخته آشنایی عدم و سوءتفاهم محدود، وجود درك -

 ترین منابع اطالعاتی در خصوص محصوالت تراریخته عمده هاي جمعی و اینترنت رسانه -

 گذاري تراریخته بکنندگان از برچس اندك بودن آگاهی مصرف -

 کنندگان با تراریخته و فهم علمی از آن لزوم تمایز میان آشنایی مصرف -

کنندگان با ادراك عمومی آنها نسبت به غذاهاي  رسانی و دانش مصرف وجود ارتباط میان سواد علمی، منبع اطالع -
  تراریخته

]22[  

  ترکیه

شده ژنتیکی دارند اما اطالعات کافی در  هاي اصالح واره کنندگان معموالً اطالعاتی کلی در مورد اندام مصرف -
 مورد فرآیند اصالح ژنتیکی ندارند

 زایی غذاهاي تراریخته بر روي انسان است کنندگان بیشتر در مورد اثرات سرطان نگرانی اصلی مصرف -

 بیشترین نگرانی در مورد ذرت وجود دارد -

 را محیطی زیست هاي آلودگی از جلوگیري نقش آن در و سالمت بخش در ها تراریخته از کنندگان استفاده مصرف -
  اند نداشته غذا در ژنتیکی اصالح اقبالی به کاربردهاي کنند ولی تأیید می

]25[ 

  اسپانیا
 ها نظیر نگرش کلی به علم بر روي نگرش به محصوالت تراریخته تأثیرگذار است فرا نگرش -

  تأثیر مهمی بر نگرش به تراریخته دارندهاي قبلی افراد نیز  سن و نگرش -
]26[ 

  مکزیک

 ها فقدان اطالعات کافی درباره تراریخته -

 ها سطح پائین دانش درباره تراریخته -

 بدگمانی زیاد نسبت به تراریخته -

 ادراك مخاطرات زیاد نسبت به تراریخته -

 گذاري محصوالت تراریخته درخواست براي برچسب -

  پذیرش کمتر این فناوري توسط افراد با تحصیالت باالتر  -

]27[  

  قزوین

 تراریخته غذایی محصوالت به) درصد 57( پاسخگویان در بیشتر ویژه فقدان نگرش -

شده  هاي مختلف تعریف بین گروه تراریخته غذایی محصوالت به پاسخگویان دار در نگرش معنی وجود اختالف -
 زندگی محل و اشتغال وضعیت تأهل، وضعیت جنسیت، بر اساس

 مربوط به محصوالت دانش بیوفناوري، هاي مؤسسه به اعتماد ارگانیک، غذایی مواد خرید عمدتاً متغیرهاي -
 غذایی محصوالت افراد به نگرش پاسخگویان، سن و سالیانه درآمد غذایی، مواد اطالعات بررسی تراریخته،

  کنند می تبیین را تراریخته

]12[ 
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  دهنده چارچوب نظري پژوهش هاي تشکیل سازه) 3جدول 
  مرجع  سازه

 ]32و31و29و28و17[  تراریختهشده محصوالت  منافع درك

 ]32-30و28[  شده محصوالت تراریخته مخاطرات درك

 ]38و35و32[  نگرش کلی به علم و فناوري 

 ]38و32و31و28[  دانش نسبت به محصوالت تراریخته

  ]39و38و33-30[  اعتماد به محصوالت تراریخته
  
  شناسی روش -4

پیمایشی کاربردي با -این پژوهش یک پژوهش توصیفی
پارادایم تفسیري، نظام معانی مبتنی  در. پارادایم تفسیري است

بر شعور عامیانه است که کنش متقابل اجتماعی مردم را 
تواند  کند و بر این اساس، شعور عامه مردم می هدایت می

گردآوري . مبناي شناخت جامعه و زندگی اجتماعی قرار گیرد
ها به روش کمی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده  داده
پرسشنامه بر اساس نظر خبرگان و استفاده از آن روایی . است

ي همچنین مقدار آلفا. هاي مشابه تأیید شده است در پژوهش
محاسبه شد که بیانگر پایایی  807/0کرونباخ پرسشنامه برابر 
شده شامل شش  پرسشنامه تدوین. قابل قبول پرسشنامه است

عد  هاي پژوهش  گیري یکی از سازه هر ُبعد به اندازه(ب
ها بر اساس طیف  سنجه است که سنجه 32و ) پردازد یم

هاي  از روش]. 22[اند  بندي شده اي گویه لیکرت پنج گزینه
 SPSSافزار  با نرم Tآمار توصیفی و استنباطی به ویژه آزمون 

افزار  ها و از معادالت ساختاري با نرم براي تحلیل داده

Smart PLS 3 ها شده است سازي داده براي مدل.  
جامعه هدف شامل ساکنین شهرها و روستاهاي استان تهران 

میلیون و  13حدود  1395بوده که بر اساس سرشماري سال 
اندازه نمونه بر اساس رابطه کوکران در . هزار نفر است 260

 99یک جامعه آماري نامحدود با در نظر گرفتن سطح اطمینان 
شد که نفر محاسبه  665درصد برابر  5درصد و خطاي معیار 

به دلیل افزایش دقت و کاهش خطا تعداد بیشتري پرسشنامه 
آوري شده  پرسشنامه معتبر جمع 830توزیع و در نهایت 

هاي در  گیري نیز به صورت انتخاب نمونه نمونه. است
هاي مدنظر این پژوهش در  فرضیه. دسترس انجام شده است

  .اند بیان شده 4جدول 
  
  ها یافته -5
  ها توصیف داده 1- 5

 48(نفر  399از پاسخگویان زن و ) درصد 52(نفر  431
 68(نفر  566مجرد و ) درصد 32(نفر  264مرد، ) درصد
نفر  805ساکن روستا و ) درصد 3(نفر  25متأهل، ) درصد

سایر اطالعات . اند ساکن شهر بوده) درصد 97(
شناختی در خصوص سن، تحصیالت، درآمد و رسانه  جمعیت

اسخگویان براي کسب اطالعات از اصلی مورد استفاده پ
  .قابل مشاهده است 5جدول 

عد این  میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی هر شش ب
 3ارائه و با در نظر گرفتن نقطه برش  6پژوهش در جدول 

 چارچوب نظري پژوهش) 1شکل 

علم نگرش کلی به 
 و فناوري

اعتماد به محصوالت 
 تراریخته

دانش نسبت به 
 محصوالت تراریخته

شده  منافع درك
 محصوالت تراریخته

شده  مخاطرات درك
 محصوالت تراریخته

نگرش به محصوالت 
 تراریخته
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. درك عمومی درباره هر یک از این ابعاد استخراج شده است
ریخته شود نگرش به محصوالت ترا گونه که مالحظه می همان

به صورت عمومی مثبت است اگر چه درك عمومی نسبت به 
آمیز محصوالت تراریخته منفی است و  پیامدهاي مخاطره

عموم مردم نسبت به مخاطرات این محصوالت تا حدي 
  .نگران هستند

  آزمون فرضیات 2- 5
امتیاز نگرش به محصوالت تراریخته در مردان و زنان به 

نسبت به زنان بوده و بنابراین مردان  05/3و  22/3ترتیب 
). P=013/0(تري به محصوالت تراریخته دارند  نگرش مثبت

همچنین امتیاز نگرش به محصوالت تراریخته در افراد مجرد 
بوده و افراد مجرد نسبت  09/3و  45/3و متأهلین به ترتیب 

تري  ها در قبال محصوالت تراریخته نگرش مثبت به متأهل

راریخته در بین نگرش به محصوالت ت). P=037/0(دارند 
شناختی شامل  از سایر متغیرهاي جمعیت حاصلهاي  رسته

سن، تحصیالت، درآمد، نوع منطقه محل سکونت و 
ترین رسانه براي کسب اطالعات، اختالف قابل اعتنائی  اصلی

  .نشان نداده است
هر فرضیه پژوهش به  ،تحلیل مسیر و بررسی روابط علّیبراي 

اند  تعریف شده Smart PLSافزار  صورت یک مسیر در نرم
آزمون را  Pبراي هر مسیر مقادیر ضریب آن و  7که جدول 
که هر سه  8و  5، 2هاي  بجز سه مسیر ردیف .دهد نشان می

شده محصوالت تراریخته منتهی  به سازه مخاطرات درك
دالت ساختاري شوند سایر مسیرها بر اساس تحلیل معا می

شده در  تصویر مدل محاسبه 2شکل . باشند مورد تأیید می
  .کند را ارائه می اخیرجدول 

  هاي مدنظر در پژوهش فرضیه) 4جدول 
  فرضیه  ردیف  فرضیه  ردیف

1  
شده  منافع درك«بر » فناورينگرش کلی به علم و «

  .تأثیر دارد» محصوالت تراریخته
7  

شده  منافع درك«بر » اعتماد به محصوالت تراریخته«
  .تأثیر دارد» محصوالت تراریخته

2  
مخاطرات «بر » نگرش کلی به علم و فناوري«

  .تأثیر دارد» شده محصوالت تراریخته درك
8  

شده  ت دركمخاطرا«بر » اعتماد به محصوالت تراریخته«
  .تأثیر دارد» محصوالت تراریخته

3  
نگرش به «بر » نگرش کلی به علم و فناوري«

  .تأثیر دارد» محصوالت تراریخته
9  

نگرش به محصوالت «بر » اعتماد به محصوالت تراریخته«
  .تأثیر دارد» تراریخته

4  
منافع «بر » دانش نسبت به محصوالت تراریخته«

  .تأثیر دارد» شده محصوالت تراریخته درك
10  

منافع «بر » شده محصوالت تراریخته مخاطرات درك«
  .تأثیر دارد» شده محصوالت تراریخته درك

5  
مخاطرات «بر » دانش نسبت به محصوالت تراریخته«

  .تأثیر دارد» شده محصوالت تراریخته درك
11  

نگرش به «بر » شده محصوالت تراریخته منافع درك«
  .داردتأثیر » محصوالت تراریخته

6  
نگرش به «بر » دانش نسبت به محصوالت تراریخته«

  .تأثیر دارد» محصوالت تراریخته
12  

نگرش به «بر » شده محصوالت تراریخته مخاطرات درك«
  .تأثیر دارد» محصوالت تراریخته

  شناختی توزیع پاسخگویان در برخی ابعاد جمعیت) 5جدول 
  (%)میزان   )سطح(رسته   متغیر  (%)میزان   )سطح(رسته   متغیر

  تحصیالت

 22 تر دیپلم و پائین

  سن

 44 سال 30تا  18

 26 سال 40تا  31 49 کاردانی و کارشناسی

 20 سال 50تا  41 20 ارشد کارشناسی

 8 سال 60تا  51 9 دکتري

 ترین رسانه اصلی
براي کسب 
  )اطالعات

 2 سال 60باالي  3 رادیو

 31 تلویزیون

سالیانه  درآمد
  )تومان(

 53 میلیون و کمتر 10

 22 میلیون 20تا  10 21 هاي اینترنتی سایت

 10 میلیون 30تا  20 40 هاي مجازي شبکه

 6 میلیون 40تا  30 3 ماهواره

 9 میلیون 40باالي  2 ها نشریات و روزنامه
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  بحث -6
هاي جهانی غذا در آینده،  ها و بحران بینی ظهور چالش پیش

هاي درست در این حوزه توسط هر  گذاري ضرورت سیاست
گذاري،  ترین مبانی سیاست یکی از مهم. دهد کشور را نشان می

گذاري  توجه به نگرش عامه مردم درباره موضوع سیاست
این موضوع به ویژه درباره محصوالت غذایی که به . است

شود ضرورتی  صورت مستقیم توسط مردم استفاده می
در این پژوهش نگرش عامه مردم نسبت به . انکارناپذیر است

گیري شده  سازي و اندازه محصوالت غذایی تراریخته مدل
دهد که نگرش به  هاي پژوهش نشان می یافته. است

ذایی تراریخته در وهله نخست متأثر از دو عامل محصوالت غ
شده محصوالت غذایی  شده و مخاطرات درك منافع درك

هاي پیشین این حوزه  این موضوع با پژوهش. تراریخته است
  ].32- 28و17[ در سایر کشورها سازگار است

نگرش به محصوالت غذایی تراریخته همچنین به سه عامل 
دانش نسبت به محصوالت نگرش کلی به علم و فناوري، 

. تراریخته و اعتماد به این محصوالت بستگی دارد
سایر پژوهشگران هم این شده توسط  انجامهاي  پژوهش

  .]33-28و17[کند  موضوع را تأیید می
این پژوهش، نگرش به محصوالت غذایی تراریخته در مطابق 

ایران به صورت کلی مثبت بوده که مردان نسبت به زنان و 
تري به محصوالت  افراد مجرد نسبت به متأهلین نگرش مثبت

وجود نگرش مثبت به محصوالت . اند غذایی تراریخته داشته
غذایی تراریخته و همچنین تفاوت نگرش بین مردان و زنان 

هایی که در کشورهاي مختلف انجام گرفته نیز  پژوهشدر 
  .]32و23و12[گزارش شده است 

موضوع قابل تأمل دیگر در این پژوهش فقدان تأثیر قابل 
اعتناء سه عامل نگرش کلی به علم و فناوري، دانش نسبت به 

  هاي توصیفی ابعاد اصلی پژوهش شاخص) 6جدول 

  کشیدگی  چولگی  انحراف معیار  میانگین  ابعاد اصلی پژوهش  ردیف
  درك عمومی

  )منفی/مثبت(
  منفی  46/1  -43/0  40/0  76/2  نگرش کلی به علم و فناوري   1
  مثبت  -27/0  17/0  36/0  31/3  دانش نسبت به محصوالت تراریخته  2
  مثبت  -71/0  -40/0  02/1  21/3  اعتماد به محصوالت تراریخته  3
  مثبت  -24/0  -77/0  05/1  65/3  شده محصوالت تراریخته منافع درك  4
  منفی  -94/0  41/0  11/1  61/2  شده محصوالت تراریخته مخاطرات درك  5
  مثبت  -66/0  -38/0  98/0  14/3  به محصوالت تراریخته نگرش  6

  شده براي مسیرهاي متناظر فرضیات پژوهش مقادیر محاسبه) 7جدول 

ف
ردی

  

  مسیر
ضریب 
  مسیر

P آزمون  
رد /تأیید

  فرضیه
  تأیید >001/0  116/0  شده محصوالت تراریخته منافع درك ←نگرش کلی به علم و فناوري   1
  رد  146/0  078/0  شده محصوالت تراریخته مخاطرات درك ←نگرش کلی به علم و فناوري   2
  تأیید  010/0  092/0  نگرش به محصوالت تراریخته ←نگرش کلی به علم و فناوري   3
  تأیید  >001/0  440/0  شده محصوالت تراریخته منافع درك ←دانش نسبت به محصوالت تراریخته   4
  رد  187/0  -111/0  شده محصوالت تراریخته مخاطرات درك ←دانش نسبت به محصوالت تراریخته   5
  تأیید  >001/0  216/0  نگرش به محصوالت تراریخته ←دانش نسبت به محصوالت تراریخته   6
  تأیید  >001/0  158/0  شده محصوالت تراریخته منافع درك ←اعتماد به محصوالت تراریخته   7
  رد  672/0  018/0  شده محصوالت تراریخته مخاطرات درك ←اعتماد به محصوالت تراریخته   8
  تأیید  >001/0  178/0  نگرش به محصوالت تراریخته ←اعتماد به محصوالت تراریخته   9
  تأیید  >001/0  300/0  شده محصوالت تراریخته منافع درك ←شده محصوالت تراریخته  مخاطرات درك  10
  تأیید  >001/0  320/0  نگرش به محصوالت تراریخته ←شده محصوالت تراریخته  منافع درك  11
  تأیید  >001/0  138/0  نگرش به محصوالت تراریخته ←شده محصوالت تراریخته  مخاطرات درك  12
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محصوالت تراریخته و اعتماد به محصوالت تراریخته بر 
خته است و سه عامل شده محصوالت تراری مخاطرات درك
شده محصوالت تراریخته  کننده مخاطرات درك یادشده، تعیین

رسد نگرانی از برخی پیامدهاي  به نظر می. نیستند
نشده موجب ایجاد ترس و نگرانی در بین عامه مردم  بینی پیش
 تواند ها در کاستن از این هراس می شود که نقش رسانه می

 ]32[ 1پژوهش چن و لیاین موضوع در . بسیار جدي باشد
دهد که  هاي این پژوهش نشان می یافته. شود نیز مالحظه می

شده محصوالت  عامه مردم ایران نسبت به مخاطرات درك
هایی که در کشورهاي  پژوهش. تراریخته، نگرشی منفی دارند

گوناگون انجام گرفته نیز نگرانی و هراس عامه مردم از 
به . کند را تأیید می مخاطرات محصوالت غذایی تراریخته

زا  عنوان مثال در ترکیه نگرانی اصلی مردم از پیامدهاي سرطان
و در مکزیک ] 25[بودن این محصوالت قابل مالحظه است 
این محصوالت،  ازمردم به دلیل فقدان آگاهی و دانش کافی 

  ].27[به شدت نسبت به مخاطرات آن نگران هستند 
  
  گیري نتیجه -7
یکی از اهداف سیاستی این پژوهش، تالش در جهت کاستن  

از هراس مردم نسبت به مخاطرات محصوالت غذایی 
                                                 
1- Chenc & Li 

هاي دولتی از یک سو و  دولت و سازمان. تراریخته است
هاي ذینفع از سوي دیگر باید بیش  بخش خصوصی و شرکت

ه کاستن از هراس مردم در این زمینه تالش از پیش نسبت ب
هاي این پژوهش سه رسانه  نظر به اینکه بر اساس یافته. کنند

اصلی کسب اطالعات توسط مردم به ترتیب فضاي مجازي 
و ) درصد 31با سهم (، تلویزیون )درصد 40با سهم (

اند بنابراین  بوده) درصد 21با سهم (هاي اینترنتی  سایت
گذار در این حوزه نظیر  دهاي اصلی سیاسترسانی نها اطالع

هاي بهداشت و جهاد کشاورزي، ستاد  وزارتخانه
هاي  گذاري در حوزه فناوري و سایر نهادهاي سیاست زیست

هاي یادشده امري ضروري به  سالمت و غذا از طریق رسانه
  .رسد نظر می

فرض ذهنی  هاي این پژوهش، وجود پیش یکی از محدودیت
در ذهن بسیاري از  "تراریخته"اژه منفی نسبت به و

اي که بسیاري از آنها با شنیدن  دهندگان بود به گونه پاسخ
ورزیدند و  دهی به پرسشنامه امتناع می عنوان پژوهش، از پاسخ

لذا وقت زیادي از پژوهشگران، مصروف اقناع پاسخگویان 
هاي  ها و کانال اندازي گروه راه. براي تکمیل پرسشنامه شد

اي در  ترویجی و تولید محتواهاي علمی و اشاعهعلمی و 
هاي تلویزیونی دانشی و ترویجی  فضاي مجازي، تولید برنامه

هاي و  اندازي سایت هاي گوناگون هدف، راه براي گروه

  معادالت ساختاري نگرش عامه به محصوالت غذایی تراریختهمدل ) 2شکل 
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دهنده  تاالرهاي گفتگو در فضاي اینترنت، تبلیغات آگاهی
درباره منافع و مخاطرات احتمالی محصوالت غذایی تراریخته 

هاي مرتبط در این حوزه و انتشار نتایج آنها،  جام پژوهشو ان
تواند تا حدودي از هراس مردم نسبت به مخاطرات  می

گذاري محصوالت  برچسب. احتمالی این محصوالت بکاهد
تراریخته نیز در افزایش اعتماد عمومی و کاستن از هراس 
مردم نسبت به محصوالت غذایی تراریخته تأثیرگذار است 

کننده اصلی زیرساخت  همچنین دولت به عنوان تأمین ].22و2[
وکار و بخش خصوصی به عنوان بازیگر اصلی این فضا  کسب

باید با همکاري یکدیگر در زمینه کاستن از نگرانی و هراس 
مردم نسبت به مخاطرات محصوالت غذایی تراریخته اقدامات 

  .تري را تمهید نمایند تأثیرگذارتر و گسترده
هاي آتی به منبع مخاطرات  اید در پژوهشپژوهشگران ب

شده نسبت به محصوالت غذایی تراریخته در نگرش  درك
هاي کاستن از این مخاطرات و  عامه مردم بپردازند و راه

همچنین با . افزایش اعتماد به این محصوالت را بررسی کنند
توجه به وجود خالء پژوهشی جدي درباره تأثیر رسانه بر 

هاي عموم مردم درباره  ها و نگرش گیري گفتمان شکل
محصوالت غذایی تراریخته، بررسی این حوزه در 

  .شود هاي آتی توصیه می پژوهش
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Abstract 

Like many other innovations, genetically 
modified food products have received 
widespread pros and cons both within public 
community and scientific community. The 
technology expansions entails right public 
understanding of its benefits as well as 
reduction of phobia of its risks. This research 
aims to develop a model for evaluating 
public attitude towards GM food products.To 
this end structural equation modeling with 
PLS technique is used. The population 
include Tehran citizens and the sample 
consists of 830 citizens. Findings indicate 
that aptitude towards GMFP are affected by 
factors of perceived risks and benefits. These 
two factors are subsequently affected by 
three other major factors of general attitudes 
towards science and technology, awareness 
of GMP and trust.The general attitude 
towards GMF is positive, where men and 
single people have higher positive attitude 
towards GMF in comparison with women 
and married ones.The media includes three 
major channels of TV, internet websites and 
social networks; thus, it is recommended that 
policy makers take advantage of these media 
more efficiently and extensively in order to 
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shape the public opinion and attitude towards 
GMFs. 
 
Keywords: Genetically Modified Foods (GMFs), 
Public Attitude, Structural Equation Modeling, 
Perceived Benefits, Perceived Risks 
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