
 

 

 هاي خبري رسانه و سالمت: شناسايي و تحلیل چارچوب

 اس اي بیماري ام در بازنمايي رسانه 

 
 ، 2، سمیه لبافی1ئیانداتیس خواجه

  3افشین امیدی

 چکیده

بندی، ذهن مخاطبان و افکار عمومی را در مقابل رویدادها و مسائل شکل  ها با استفاده از چارچوبرسانه
گذارند. به این علت که در دهه اخیر تعداد قابل  ها تأثیر می های جامعه در برابر پدیده دهند و بر واکنش می

ران و اطرافیان آنها تحت تأثیر قرار اند و کیفیت زندگی بیما اس مبتال شده توجهی از ایرانیان به بیماری ام
های خبری مناسب به افزایش آگاهی جامعه درباره گرفته است؛ بازنمایی صحیح این بیماری از روش چارچوب

شود. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل  این بیماری و افزایش کیفیت زندگی این بیماران منجر می
ها برای افزایش کیفیت زندگی مبتالیان و  بهبود این چارچوب اس و های خبری دربارة بیماری امچارچوب

اطرافیان آنها انجام شده است. این پژوهش با ااستفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمونی انجام شده 
های ایسنا، صدا و سیما، ایرنا و های خبری منتشر شده از سوی خبرگزاری است. جامعه این پژوهش را گزارش

ها  گزارش منتشر شدة این خبرگزاری 133ای شامل  دهند که از آنها نمونه اس تشکیل می ه بیماری اممهر دربار
ها، سه چارچوب خبری  برای انجام تحلیل استخراج شد. با تحلیل یافته 1395ماه فروردین تا پایان آبان از ماه
شناسایی شد و مضامین « یدحمایت و ام»و « اس مشکالت بیماران ام»، «اس مشخصات بیماری ام»اصلی 

ها نیز استخراج و تحلیل شدند. این پژوهش تالش کرده است تا درک بهتری از  فرعی هر یك از این چارچوب
رود به  ای در باره فهم و تنظیم رابطه اجتماعی با بیماران ارائه نماید که امید میسیاستگذاری رسانه

 های بیشتری در این زمینه بینجامد. پژوهش
 

 هاي کلیدي ژهوا
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. مقدمه1  

ها از طریق آن ذهن مخاطبان و افکار بندی خبری، شیوة مؤثری است که رسانه چارچوب
ه دربارة ـهای جامع دهند و بر واکنشائل شکل میـدادها و مسـعمومی را در مقابل روی

ای شده ژهـبندی توجه ویوبـاطی به مفهوم چارچـگذارند. در مطالعات ارتب ها تأثیر می پدیده
ها، رابطه بین آنها و افکار عمومی بررسی انهـوای رسـررسی محتـاست که عموماً از طریق ب

( در 1974) 1ابتدا گافمن. مفهوم چارچوب را  (De Vreese, 2005: 51)شود می
الگویی پیشینی در ذهن »شناسی بکار برد. در تعریف گافمن، چارچوب،  های جامعه پژوهش

ها های زندگی خود را با قرار دادن در این قابتوانند تجربهاست که افراد با استفاده از آن می
بندی موضوعات وبطور کلی، چارچ  (. به123: 1392زاده و افخمی، )زابلی« معنادار سازند

دادن به افکار عمومی و کانات و ابزارهای رسانه برای شکلترین امعمومی یکی از مهم
بندی بر درک مخاطبان از ها از طریق چارچوبتأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی است. رسانه

 (.  1395؛ غالمپورراد، Pavlik, 2001گذارند )یك موضوع تأثیر می
ی اصلی مربوط به زاـها از طریق آن، اجهـدی است که رسانـبندی، فراینوبـچارچ    
شود تا افراد  ترتیب، بستری فراهم میکنند و بدینها را سازماندهی و ساختاردهی میدهـدیـپ

کند تا به آنها تر، این فرایند به افراد کمك میطور مشخصها را درک کنند. به دهـدیـآن پ
هتر، الگوهای طور واقعی چه معنایی دارند و به عبارتی بهای مختلف به دهـدیـنشان دهد پ

ه ـها با ارائهــ. رسان (Luck et al, 2018)کند ها را فراهم میتفسیری برای فهم پدیده
ها، به مشروعیت آنها در جوامع کمك های خاص خود در مورد برخی پدیده رگریـتصوی
توان چنین ( و بنابراین، میArbatani, Aqili, Labafi, & Omidi, 2016کنند ) می

ماعی، یکی از کارکردهای اصلی ـبخشی به برخی از وقایع اجتروعیتـکه مشاستنباط نمود 
. به این علت، این (Lee & Riffe, 2017)شود بندی محسوب میوبـد چارچـفراین
مودیگلیانی ؤثر است، ـای مومی درخصوص مس لهـکار عمـری افـگیدر شکل هاوبـچارچ

داند که مردم از طریق آنها معنایی برای می« 2های تفسیریبسته»مثابه  ( آنها را به1989)
ها در مرحله اول، از هـ(. رسانDe Vreese, 2005: 53کنند )ه خلق میـداد یا مس لـیك روی

کنند )عقیلی و  ای خاص جلب میهـای توجه مخاطبان را به مس ل سازی رسانه طریق برجسته
های مختلف هـان را به جنبـطبوی افکار مخاــ( و در مرحله دوم، به نح1396محمدی، حاج

                                                           
1
. Goffman 

2. Interpretative Packages 
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ای است انهـبندی رسوبـرحله همان چارچـدهند که منظور از این مله شکل میـآن مس 
(Berkowitz & Liu, 2014; Cacciatore et al., 2016; Coleman et al., 2009)به .

ای خاص از یك مس له مشخص کردن جنبهطور کلی، یك چارچوب در خبر، به برجسته
. آثار (De Vreese, 2005; Scheufele & Tewksbury; 2007دارد ) اشاره

کنند، ای بر افراد در اینکه آنها دربارة یك مس له چگونه فکر میهای رسانهبندی چارچوب
  (.Tewksbury et al, 2009: 20مشهود است )

ند نگاران مؤثر هستهای خبری توسط روزنامهگیری چارچوببرخی از عواملی که در شکل
ای ـانی، فشارهـها و فشارهای سازمدودیتـامعه، محـها و هنجارهای جعبارتند از: ارزش
های سیاسی رایشـای شغلی و گهـرفـهای حاستگذاران، روالـها و سیروهـبیرونی از سمت گ

همچنین (. Tewksbury et al., 2009; Tuchman, 1978) نگاراندئولوژیکی روزنامهـو ای
ن ـرهنگ، در ذهـون ـ در فـوناگـح گـار سطـبندی در چهوبـارچـلف چفرایندهای مخت

افتد اطی، در متون ارتباطی و در اذهان مردم ـ اتفاق میـگان و متخصصان ارتبـنخب
(Entman, 2009: 176.) بندی خبری بر ادراک تحقیقات مختلفی درباره آثار چارچوب

برای مثال، تاکنون مطالعات خارجی ای مشخص صورت گرفته است. مخاطبان از مس له
بندی خبری، مسائلی همچون اعتراضات اجتماعی  ثیرات چارچوبأمتعددی در مورد ت

(McLeod & Detenber, 1999،) اسی )ـهای سیرشـنگLecheler & De Vreese, 

، تغییرات آب و هوا (Bos et al, 2016; Lecheler, 2012اجران )ـرت و مهـ، مهاج(2012
(Wiest et al., 2012)( چاقی ،Frederick et al, 2015; Sun et al, 2016)های ، هزینه

، مسائل (Johnson, 2016; Huang, 2018)جنسی ، سالمت (Kim et al, 2015درمانی )

و غیره انجام شده است. در مطالعات داخلی کشور  (Mason et al, 2018)شغلی پرستاران 
های ای در حوزهبندی رسانههای گوناگونی به شناسایی و تحلیل چارچوب ایران، پژوهش

ها (، برساخته شدن علم در رسانه1395؛ همان، 1393ها )غالمپورراد، مختلف همچون یارانه
ها )خانیکی و محتوای سریالبندی بیوتکنولوژی در (، چارچوب1393)خانیکی و زردار، 

 اند.  ( و غیره پرداخته1393همکاران، 

 . پیشینه پژوهش2

طور مشخص در حوزه اند، پژوهشی که به هایی که نگارندگان انجام دادهبا توجه به بررسی
اس یا مولتیپل  اس صورت گرفته باشد، یافت نشد. بیماری ام بندی خبری بیماری امچارچوب
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ترین کنندههای نورولوژیك در انسان بوده و ناتوانترین بیماریاز شایع ، یکی1اسکلروزیس
تواند باعث ایجاد اختالل بیماری سنین جوانی است. این بیماری )بسته به نوع و شدت( می

ها، حسی، ضعف، گرفتگی عضالت، اختالل بینایی، اختالل شناختی، خستگی، لرزش اندام
لکرد جنسی و تعادل، فراموشی، کاهش شنوایی، کرختی، اختالل در دفع ادرار، مدفوع، عم

سال  40تا  20ترین سن ابتال به این بیماری تاری دید، دوبینی و اختالل گفتاری شود. شایع
های خانوادگی و اجتماعی را بر عهده دارد و است، دورانی که در آن فرد بیشترین مس ولیت

بر تمام ابعاد کیفیت زندگی بیماران تأثیر  طور کلی، این بیماریدر سنین باروری است. به
خانی و ؛ علی1394زاده و همکاران، ؛ چوبفروش1395زاده، پور و رمضانگذارد )بخشیمی

؛ 1395نژاد و همکاران، ؛ مطهری1389عشق و همکاران، ؛ مشتاق1392همکاران، 
مار دقیقی از (. طبق گفته برخی از پژوهشگران، در ایران آ1390سرشت و همکاران،  نیك

(؛ اما طبق آمار انجمن 83: 1387تعداد این بیماران در دسترس نیست )عابدینی و همکاران، 
اس در  هزار نفر بیمار ام 40اس است، حدود  المللی اماس ایران که عضو فدراسیون بین ام

، هزار نفر از آنان عضو این مرکز هستند )قناتی و همکاران 17ایران وجود دارد که تنها 
های اخیردر برخی منابع، تعداد این بیماران را در  (. الزم است اشاره شود که سال48: 1390

(. 223: 1394اند )نائینی و همکاران، هزار نفر تخمین زده 100کشور ایران، نزدیك به 
اس جزء ده کشور اول دنیا است  همچنین اشاره شده است که ایران در ابتال به بیماری ام

طور قابل توجهی از این (. برخی پژوهشگران در حوزه سالمت، به83: 1392فی، )توکل و یوس
ائل ـبندی مسوبـارچـبخشی و چروعیتـای مشـها در راستهـانـاند که رسایده حمایت کرده

(. به بیانی Sharifi, Omidi, Marzban, 2016نمایند )وناگون، نقشی مهم را ایفاء میـگ
شوند، تأثیر زیادی ها به تصویر کشیده میمسائل گوناگون در رسانهبهتر، روش و حالتی که 

امر دارد که چنین مسائلی در جامعه نادیده گرفته شوند یا مورد حمایت قرار گیرند  در این
(Mastin et al, 2016: 349)خصوص اخبار در امور سالمت، ناشی از  . اهمیت رسانه، به

 & Smithدر موضوعات مختلف است ) بندی آنسازی و چارچوبقدرت برجسته

Bonfiglioli, 2015: 359)ای در های رسانه. بنابراین، با توجه به اهمیت چارچوب
اس  ای خاص و از طرفی با توجه به شیوع باالی بیماری امگیری افکار عمومی به مس له شکل

در قالب چه های خبری چگونه و خصوص در قشر جوان، درک اینکه رسانهدر کشور ایران به

                                                           
1. Multiple Sclerosis 
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ف هد یابد. بنابرایندهند، اهمیت میهایی این بیماری را در ذهن عموم شکل میچارچوب
ی پیوند دادن أها و در نهایت تالشی راصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل این چارچوب

اس( است. پژوهشگران  طور خاص بیماری امای به حوزه سالمت )در اینجا بهمطالعات رسانه
تواند اطالعاتی بسیار کاربردی در اختیار له بر این باورند که چنین مطالعاتی میاین مقا

سیاستگذاران حوزه رسانه و سالمت بگذارد و مشارکتی قابل توجه را در تولید ادبیات نظری 
اس که  ای از بیماران امهای حمایت رسانهاین حوزه داشته باشد. همچنین با فرض حل آسیب

گذارند، تعامل افراد جامعه با مبتالیان این بیماری  ها در اختیار میژوهشگونه پ نتای  این
فیت زندگی این بیماران بهبود پیدا خواهد کرد و همچنین کمك قابل توجهی به افزایش کی

 خواهد شد.

 پژوهش . روش3

در این پژوهش از رویکرد تحقیق کیفی استفاده شده است. تحلیل کیفی چارچوب، در حقیقت 
های این رویکرد مانند استقرایی بودن را با خود مبتنی بر رویکرد کیفی است و تمامی ویژگی

های مورد نیاز بهره بگیرد، اما های کیفی برای دستیابی به دادهتواند از تمامی روشدارد و می
هاست )خانیکی و همکاران، های رسانهدر نهایت هدف این رویکرد دستیابی به چارچوب

ها، یك زیرمجموعة تخصصی از تحلیل محتواست که تحلیل محتوای رسانه (.30: 1393
ای است. با ورود تلویزیون، استفاده از این روش در  شناسی تحقیقی قدیمی و تثبیت شدهروش

ها یك روش مطالعات ارتباطات جمعی و علوم اجتماعی افزایش یافت. تحلیل محتوای رسانه
سازی تلویزیونی نیز قش خشونت، نژادپرستی و زنان در برنامهتحقیقاتی اولیه برای مطالعة ن

گیری ها، بکار برده شده است و برخی از محققان تحلیل محتوا را تکنیکی برای نتیجهدر فیلم
اند )فرهنگی و های خاص درون یك متن تعریف کردهمند و عینی ویژگی و شناسایی نظام

 (.121: 1394رستگار، 
های فروردین تا آبان خبری منتشر شده در طول ماه گزارش 133 جامعه این پژوهش   
 10گزارش(، ایرنا ) 21گزارش(، صدا و سیما ) 47های ایسنا )از سوی خبرگزاری 1395

گیری هدفمند اس است که از طریق نمونه گزارش( در باره  بیماری ام 55گزارش( و مهر )
هدفمند یا قضاوتی، پژوهشگر واحدهای های انتخاب شدند. قابل توجه است که در نمونه

کند. این ذهنیت و هدف داور است که گیری را به صورت ذهنی و هدفمند انتخاب مینمونه
فرد، کند )سرابی و بهجتیگیری را برای نمونه معین میاحتمال انتخاب یك واحد نمونه
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شد که به عقیده استفاده  1ها نیز از روش تحلیل مضمونی(. برای تحلیل داده138: 1395
های مختلف یك (، این روش فراتر از سازماندهی و تفسیر صرف جنبه2008) 2توماس

شناسایی، تحلیل و گزارش »منظور طور کلی، روش تحلیل مضمونی بهموضوع مهم است. به
 :Braun & Clarke, 2006شود )استفاده می« هاها( موجود در داده ها/مضمونالگوهای )تمِ

د دنبال شده برای انجام این روش در پژوهش، از شش مرحله ارائه شده توسط . فراین(79
ها، ( اگرفته شده است که این مراحل شامل، آشنایی محقق با داده2006براون و کالرک )

گذاری ها، تعریف و نام ها، مرور و بازنگری مضمون وجوی مضمون تولید کدهای اولیه، جست
باشد. همچنین برای حفظ قابلیت اعتماد، طبق  ش تحقیق میها و همچنین ارائه گزار مضمون

سازی، ( در تمامی مراحل تحقیق از جمله آماده2014)  3و همکارانش استانداردهای الو
ها دقت الزم به عمل آمده است. این تحقیق برای تضمین پایایی سازماندهی و گزارش یافته

شدة سعی کرده است با کنترل متن پیادهشود، دستی مطالعات مربوط میکه به ثبات و یك
های خبری و نیز با همکاری چند پژوهشگر در کار تجزیه و تحلیل به این هدف گزارش

شود تالش دست یابد. در زمینه روایی پژوهش نیز که به حقیقی بودن مشاهدات مربوط می
ها به درستی دهها، داو ارائه شواهد از درون متن گزارش 4نگریشد که با رعایت چندسویه

خبری در جدول  هایها و رسیدن به چارچوبای از فرایند کدگذاری دادهنمونه تحلیل شود.
 آورده شده است: 1شماره 

 ها در تحقیقای از کدگذاری داده. نمونه1جدول 
 کدهای اولیه مضامین فرعی نام چارچوب اصلی

مشخصات بیماری 
 اس ام

معرفی بیماری، 
ها و عوامل نشانه

 مؤثر در آن

های دستگاه عصبی است که مغز و نخاع را  یکی از بیماری« .اس ام»
 کند. درگیر می

و پا، مختل شدن حرکات   رفتگی دست تاری دید، دوبینی، سرگیجه، خواب
 ها از عالئم بیماری هستند. چشم، عدم تعادل یا ترکیبی از این نشانه

سیگار سه فاکتور مهم ، جلوگیری از چاقی و نکشیدن Dمصرف ویتامین 
 اس است. برای مبتال نشدن به ام

آمار مبتالیان و 
 سن ابتال

 اس هستند. هزار نفر مبتال به ام 70در کشور بیش از 

 شیوع باال در زنان
استان کرمانشاه از شیوع بسیار بیشتر « اس ام»معاون توانبخشی انجمن 

 این بیماری بین زنان نسبت به مردان هم یاد کرد.

                                                           
1  . Thematic Analysis 

2. Thomas 

3  . Elo & et al 
4  . Triangulation 
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 هاي پژوهش. يافته4

، مقوله فرعی شناسایی شد که پس از آن 11های تحقیق، تعداد پس از کدگذاری اولیه داده
های  اصلی با نام بندی شدند. سه چارچوبهای مذکور در قالب سه چارچوب اصلی دستهمقوله

در هستند که « حمایت و امید»و « اس مشکالت بیماران ام»، «اس مشخصات بیماری ام»
طور جداگانه های فرعی مربوط به هر چارچوب نیز بهاند. مقوله نیز قابل مشاهده 2جدول 

 شوند.های مربوط نیز ارائه مییلمعرفی خواهند شد و تحل

 اس های اصلی خبری در رابطه با بیماری ام. معرفی چارچوب2جدول 
 نام چارچوب ردیف

 اس مشخصات بیماری ام 1

 اس اممشکالت بیماران  2

 حمایت و امید 3

 اس : مشخصات بیماري ام1چارچوب شماره 
بیماری »اس شناسایی شد، مربوط به مشخصات  نخستین چارچوبی که در اخبار مرتبط با ام

است. به عبارتی بهتر در بسیاری از خبرها در درجه اول سعی بر آن بوده که ماهیت « اس ام
های مربوط به آن معرفی شود؛ سه مضمون فرعی در باره این چارچوب  اس و نشانه بیماری ام

 اند:نیز ارائه شده 3ه در جدول کتشخیص داده شد 

 اس . مضامین فرعی در چارچوب مشخصات بیماری ام3جدول 

 مشخصات
 «اس بیماری ام» 

 ها و عوامل مؤثر در آنمعرفی بیماری، نشانه

 آمار مبتالیان و سن ابتال

 شیوع باال در زنان
 

-بیماری، نشانههای خبری در درجه اول، گویای آن است، گزارش 3طور که جدول همان

 اند:ها و عوامل مؤثر در ابتال یا تشدید آن را بیان کرده
شود. به  هایی ملتهب می در این بیماری نواحی بسیاری از مغز و نخاع به صورت لکه»

نامیده « اس ام»طور مخفف همین علت این بیماری باعنوان اسکلروز متعدد یا به
 ، ایسنا(95تیر  4) «شود. می
 ، ایرنا(95مهر  13)تیتر خبری،  «شود.اس می سبب ابتالء به بیماری امچه عواملی »

ها روی این مس له حاکی از آن باشد که هنوز در رسد تمرکز زیاد گزارشبه نظر می
جامعه ایران درک کامل و صحیحی از این بیماری بین مردم وجود ندارد و به دلیل 
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ها به میزان قابل توجهی اقدام به معرفی رگزاریهای مردم از ابتال به این بیماری، خب نگرانی
ای اند. محتوای خبرها در معرفی این بیماری متفاوت بوده و هر یك بر جنبهاین بیماری کرده

های فهمیتواند به ک رسد برخی از آنها نیز میاند که به نظر میخاص تأکید بیشتری داشته
های بررسی شده مربوط به ال، در یکی از خبرجامعه درباره این بیماری دامن زند. برای مث

 خبرگزاری ایسنا، در ابتدای معرفی بیماری آمده است که:
« شودگیر میرونده این بیماری که فرد مبتال شده زمینحالت عود کننده و پیش»
 (95مهر  24)

این در حالی بود که در گزارش مذکور توضیح خاصی در مورد میزان شیوع این حالت 
توان گفت که الزم های دیگر آورده نشده است و ادر اصلمیرونده( در مقایسه با حالت )پیش

نبوده این بیماری با تأکید بر این حالت پیشرفته بیماری معرفی شود. بنابراین، مواردی از این 
آورد و همچنین ای را در مورد این بیماری به وجود  های قابل مالحظهتواند نگرانیقبیل می

گیرکننده( رونده )زمیناند افکار عمومی را در باره این بیماری، با محوریت حالت پیشتومی
های خبری به موارد مختلفی نیز شکل دهد. همچنین در توضیح عوامل مؤثر، گزارش

همچون استرس، ویتامین دی، دخانیات و غیره اشاره کرده بودند. اما چیزی که در بیشتر 
شده بود، بحث ناشناخته بودن علت اصلی ابتال به این بیماری ها نیز به آن تأکید گزارش

 های ذاتی این بیماری افزوده است. است که بر پیچیدگی
را « اس مشخصات بیماری ام»یك سوم چارچوب  یتقریبطور  بهمضمون فرعی دیگر که    

تعداد بسیار ها بود که همه آنها حاکی از داد، بحث آمار مبتالیان در کشور و استانپوشش می
ها نیز با تیترهایی همچون موارد زیر اس در ایران بود. برخی از این گزارش باالی بیماران ام
 ارائه شده بودند:

ابتالی چهار هزار »، ایسنا( یا 95مهر  24« )اس در آذربایجان غربی سونامی ام»
 ، ایسنا(95اردیبهشت  28« )های خاص کرمانی به بیماری

اس در ایران وجود دارد/ تهران و اصفهان بیشترین میزان   به امهشتاد هزار مبتال»
 )تیتر خبری در خبرگزاری ایرنا، تاریخ غیرقابل دستیابی(« ابتال

سال سن دارند و طبق  50تا  17بیشترین افراد مبتالبه این بیماری بین » 
 ، مهر(95آبان  3) «اس هستند. هزار ایرانی مبتال به ام 70تحقیقات، 

های مختلف کشور با بررسی شده در این مضمون حاکی از آن است که در استان موارد
های مخصوصی نیز الزم خواهد بود. رو هستیم و سیاستگذاریافزایش سریع این بیماری روبه
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طور برجسته در خبرها به آن اشاره شده بود، شیوع باالی در این میان، یکی از مباحثی که به
 ست.این بیماری بین زنان ا

اس را بین  این پزشك متخصص اعصاب و روان بیشترین مقطع سنی ابتال به ام»
سال بیان کرد و افزود: در این محدوده سنی هم بیشترین مبتالیان را  40تا  20

 ، ایسنا(95اردیبهشت  26) «دهند. بانوان تشکیل می
ه است و سال 40تا  20ترین علت ناتوانی در افراد جوان اس از شایع بیماری ام»

، صدا و 95آذر  27)« شیوع آن در زنان سه تا سه و نیم برابر بیشتر از مردان است.
 سیما(

، تیتر 95اردیبشهت  25)« اس زنان هستند. درصد از مبتالیان به بیماری ام 75»
 خبری در خبرگزاری مهر(

(، شیوع این بیماری در زنان، تقریباً دو برابر مردان 1390طبق گفته قناتی و همکاران ) 
های اجتماعی زیادی را برای آنها و است. شیوع باالی این بیماری در میان زنان، هزینه
های خاصی در حوزه رسانه و سالمت جامعه در بر خواهد داشت که در این حوزه سیاستگذاری

 است.  الزم

 اس : مشکالت بیماران ام2چارچوب شماره 

اند که همگی ابعاد مختلف زندگی  ، مضامین مختلفی تشخیص داده شدهدر این چارچوب
 اند. آورده شده 4موارد در جدول دهد. این دشوار این بیماران را نشان می

 اس . مضامین فرعی در چارچوب مشکالت بیماران ام4جدول 

 مشکالت
 «اس بیماران ام»

 مشکالت شغلی، ازدواج، روحی و روانی برای بیماران

 باورهای اشتباه جامعه درباره این بیماری

 های باال برای بیمارانهزینه
 

قدر در هم تنیده آید، آنمشکالتی که ناشی از این بیماری برای بیماران به وجود می
به وجود آمدن کدام یکی توان تشخیص داد که کدام یك، باعث طور قطعی نمیهستند که به

(، به این دلیل شروع این 1390شود. طبق ادعای قناتی و همکاران )از مشکالت دیگر می
های اجتماعی این بیماری بسیار باال است. طبق بیماری در سنین کم است، بنابراین، هزینه

-هرهاز دست دادن زودهنگام شغل و کاهش ب« اس بیماران ام»گفته این پژوهشگران، اغلب 

  کنند. در میان خبرگزارهای مورد وری و به دنبال آن کاهش سطح درآمدی را تجربه می
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تری در این خصوص به انتشار بررسی در این مطالعه، خبرگزاری ایسنا به شکل فعاالنه
 گزارش پرداخته بود. 

 برای مثال:
خاص  های شود که افراد مبتال به بیماری متاسفانه در برخی موارد مشاهده می»

شوند که این برخورد، برخورد درخور  اس از شغل خود اخراج می همچون بیماری ام
رغم نداشتن توانایی جسمی  ها به اس، همچون سایر انسان شأنی نیست. بیماران ام

 (95فروردین  26.« )کامل، حق کسب معاش دارند
ی باال، مشکالت قابل های درماندلیل هزینه اس به از طرفی در کنار این مسائل، بیماران ام

های مختلف اشاره شده است که هزینه ساالنه کنند. در پژوهشتوجهی را نیز تجربه می
اس در ایران  داروهای این بیماری برای بیماران بسیار زیاد است و به عبارتی بهتر، بیماری ام

؛ 1390؛ قناتی و همکاران، 1392خانی و همکاران، یك بیماری بسیار پرهزینه است )علی
 (. 1390سرشت و همکاران،  نیك

اس کرمانشاه با بیان اینکه تنها هزینه داروهای داخلی  رئیس انجمن بیماران ام»
این بیماران تا حدی رایگان است، گفت: در برخی مراحل بیماری بنا به تشخیص 

شود که هزینه این داروها با خود بیمار است. وی  پزشك داروی خارجی تجویز می
و نیز آزمایشات جانبی نیز با خود بیماران « ام آر آی»عالوه براین هزینه افزود: 

اس در ماه حدود  است که در صورت انجام این اقدامات درمانی هزینه یك بیمار ام
 ، ایسنا(95خرداد  9« )هزار تا یك میلیون تومان است. 600
اظهار کرد: بیماران اس بسیار زیاد است  وی با بیان اینکه هزینه درمانی بیماران ام»
پردازند که بدون کمك خیرین اس ماهانه چهار میلیون تومان هزینه دارو می ام

 25) «اس نیاز به محیط شاد و مفرس دارند. امری دشوار است و بیماران ام
 ، مهر(95اردیبهشت 

، در خصوص مشکالت 1395خرداد  24همچنین خبرگزاری صدا و سیما، در تاریخ  
توان گفت صدا و تصویر اس، گزارشی تصویری منتشر کرده است که می ان اماقتصادی بیمار

طور کلی، هزینه باال در قدرت بیان این گزارش را به میزان قابل توجهی ارتقاء داده است. به
بر کنار از دست دادن زودهنگام شغل، بار سنگینی را بر دوش بیمار خواهد گذاشت و عالوه

های روحی و روانی مختلفی مبتال خواهد کرد. این مس له به بیماری اس، او را نیز بیماری ام
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اند که برخی از این بیماران، ( یادآور شده1390تا حدی پیش خواهد رفت که پیامنی و میری )
 ریزی برای آینده نیستند.  ممکن است احساس کنند که دیگر قادر به برنامه

اس نقش کلیدی دارد،  شکالت بیماران امشاید یکی از مواردی که در افزایش یا کاهش م
تواند در مشکالت مختلف بحث آگاهی جامعه درباره این بیماری استکه به انواع گوناگون می

 اس اثرگذار باشد. بیماران ام
اس بیماری است که از آن در ذهن بسیاری، نقشی از یك زن نه چندان سالمند  ام»

بسته و شاید مرد جوانی که با کمك دار نقش روی تخت آسایشگاه یا صندلی چرخ
 ، ایسنا(95خرداد  11« )عصا زیر بغل، به سختی خود را ایستاده نگاه داشته است.

 «اس با بارداری توانند فرزند سالم داشته باشند/ کنترل اماس می مبتالیان به ام»
 «، تیتر خبری در خبرگزاری ایرنا95مهر  22)
اس در کشور وجود دارد،  ه پیرامون بیماری اممقدسی با انتقاد از فقر فرهنگی ک»

رسد، باورهای غلط نسبت به این اس مهم به نظر می گفت: آنچه بیش از بیماری ام
 ، مهر(95آبان  15) «بیماری است.

 : حمايت و امید3چارچوب شماره 

 مربوط« حمایت و امید»در میان مضامین موجود، مقدار قابل توجهی از آنها نیز به چارچوب 
ها و امیدها فقط به توان گفت این میزان، کافی و مناسب است. این حمایتاست که البته نمی

های اند و پیامبیماران محدود نشده؛ بلکه حتی در آن افراد غیر بیمار نیز در نظر گرفته شده
ن ها وجود دارد. مضامیالهام بخشی برای هر دو دسته افراد )بیمار و غیربیمار( در این گزارش

 ارائه شده است. 5فرعی شناسایی شده در این چارچوب، در قالب جدول 

 . مضامین فرعی در چارچوب حمایت و امید5جدول 
 
 

 حمایت و امید

 ها و غیره برای حمایت از بیماراندعوت از خیران، کارفرمایان، خانواده

 دستاوردها و خبرهای امیدبخش )برای بیمار و غیربیمار(

 مشهور از بیمارانحمایت افراد 

 های مفید )تغذیه، درمانی و غیره( برای بیمار و غیر بیمارتوصیه

 اس حمایت دولت و انجمن ام
 

اس و همراهی جامعه با این بیماران به  برای افزایش کیفیت زندگی بیماران ام
این  ها و غیره نیاز است.ای از سوی خیران، کارفرمایان، خانوادههای همه جانبه حمایت
طور قابل توجهی مشهود بود. برای مثال در ها در تیتر برخی اخبار بررسی شده بهحمایت
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اس از کار  انتقاد از اخراج بیماران ام»، خبرگزاری ایسنا( باعنوان 95فروردین  26گزارشی )
اس حمایت شده است. همچنین یکی  طور مستقیم و جدی از بیماران امبه« توسط کارفرمایان

طور مناسبی به« نترسید MSاز »( باعنوان 95اردیبهشت  26های این خبرگزاری )رشاز گزا
اس اشاره شده و همچنین از عوامل مربوط  های فرهنگی در رابطه با بیماران امبه معضل

های الزم برای اشتغال و ازدواج بیماران شده است. همچنین در خبرگزاری خواستار حمایت
 صورت آمده بود که:ت یك کارگاه بدینمهر گزارشی در مورد حمای

نفر از آنها افراد بیمار  14نفر در این کارگاه مشغول بکار هستند که  20هم اکنون »
اس( یا بستگان نزدیك مانند مادر یا خواهر بیماران سرطانی هستند  )تاالسمی ـ ام

 ، مهر(95آبان  27) «میلیون تومان است 14و حقوق ماهیانه آنها جمعا 
توانند تاثیرات مطلوبی در سیاستگذاری عمومی در مورد این بیماری به نین مواردی میچ   

شده را در ذهن بیماران افزایش دهند توانند حمایت ادراکهمراه داشته باشند و همچنین می
 که همین امر در افزایش کیفیت زندگی آنان مؤثر خواهد بود. 

شود، زایش امید برای بیماران و غیربیماران مییکی از مضامین سودمند دیگر که باعث اف   
توان به خبری در معرفی و شرس دستاوردهای جدید در این حوزه استد. در این مورد می

یا خبری دیگر با عنوان « اس نتای  امیدبخش داروی جدید ام»خبرگزاری ایسنا با عنوان 
مهر اشاره نمود. همچنین در خبرگزای « های بنیادیاس با سلول پیشرفت در درمان ام»

های باالی درمان برای پیشرفت در ساخت داروهای ایرانی و به دنبال آن، کاهش هزینه
ها )مانند خبرگزاری بیماران، یکی دیگر از مضامین امیدبخشی بود که برخی از خبرگزاری

 برای مثال:  .مهر( بدان توجه کرده بودند
کنند و میهای تولید داخلی استفاده میاس در کشور از دارو دو سوم بیماران ام»

 20) «اند اعتماد پزشکان ما را جلب کنند.توان گفت که داروهای ایرانی توانسته
 ، مهر(95آبان 

البته، امید دادن به بیماران ممکن است مورد سوء استفاده نیز قرار گیرد و منجر به یأس و 
اند (، اشاره کرده1392میالنی و همکاران )ناامیدی بیشتر برای بیماران شود، برای مثال، جدید

کنند و تبلیغاتی اس سوء استفاده می ناپذیر بیماری ام بینیکه برخی از افراد از موقعیت پیش
های مختلف، چه در داخل چه در خارج، ارائه اس از طریق رسانه مبنی بر درمان کامل ام

توان یرمعتبر )داخلی و خارجی( را میهای خبری غدهند. این اقدام نادرست برخی از رسانه می
خبری باالیی که برای بیماران دارند، نوع اخبار به علت ارزش از این بابت تحلیل کرد که این
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های خبری خواهد شد. بنابراین، ضرورت دارد کارگزاران خبری باعث افزایش بازدید سایت
توضیحات مربوط را با  مس ول، برای آگاه کردن بیماران از آخرین دستاوردهای علمی،

های دیگر به هی  های رسانههماهنگی کامل متخصصان و مس والن ارائه دهند و به گفته
رسانی صحیح از  توانند با اطالعهای معتبر میعنوان اکتفا نکنند. در این میان خبرگزاری

 طور فعاالنه و با سرعت جلوگیری کنند. گمراهی بیماران به
طعی ندارد، ولی با مدیریت قطعی قابل کنترل است. هر این بیماری درمان ق»

 ، ایسنا(95خرداد  3)« مطلبی در خصوص درمان قطعی آن سود جویی است.
، تیتر خبری صدا و 95آبان  15)« .اس کذب محض است تبلیغات درمان قطعی ام»

 سیما(
اعالم حمایت اس افتاده است،  یکی از اتفاقات مطلوبی که در حوزه حمایت از بیماران ام
-باشداست. در این راستا، میافراد مشهور )بازیگران، ورزشکاران و غیره( از این بیماران می

در خبرگزاری ایسنا « نصیری درباره بیماریشهای آتنه فقیهناگفته»توان به خبری باعنوان 
یك  اس برای او اشاره نمود که این بازیگر معروف ذکر کرده است که این بیماری یعنی ام

رود و منشأ تغییر و تحوالت بسیار خوبی برای او بوده است. مضمون به شمار می« نعمت»
، «حمایت و امید»اس، در کنار مضامین دیگر در چارچوب  حمایت افراد مشهور از بیماران ام

رود در این های خبری انتظار میکمترین میزان را به خود اختصاص داده بود که از سازمان
تری داشته باشند و با پوشش خبری مناسب و خالقانه، باعث تشویق  یت گستردهحوزه فعال

های بسیار محدود از سوی خبرگزاری ایسنا و مهر افراد مشهور دیگر شوند. به غیر از گزارش
طور قابل توجهی از این امر غفلت های ایرنا و صدا و سیما بهدر بازة مورد مطالعه، خبرگزاری

 کرده بودند.  
های خبری مختلفی با عناوین متفاوت، به ارائه گزاری ایسنا و مهر، در گزارشخبر
های مفید )تغذیه، درمانی و غیره( برای افراد بیمار و غیربیمار پرداخته است. قابل توجه  توصیه

است که این مضمون فرعی از سوی خبرگزاری ایسنا و مهر، بیشترین حمایت را در کنار 
ها این چارچوب، برای بیماران به ارمغان آورده است. این توصیهمضامین فرعی دیگر در 

شامل طیف وسیعی ازجمله، دوری از دخانیات، نقش ورزش، نقش روحیه، سبك زندگی 
 شود.صحیح، دوری از استرس و غیره می
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تواند افزون بر کمك به تأمین سالمت عمومی بدن، تکمیل ورزش و تحرک می»
سالم باشد و نقش مهمی در مهار فشارهای روانی بازی های تغذیه  کننده سودمندی

 ، ایسنا(95خرداد  11.« )کند
، 95آبان  20« )اس رژیم غذایی ندارند/ ضرورت توصیه های پزشکی بیماران ام»

 تیتر خبر در خبرگزاری مهر(
ورزش کردن منسجم و کنترل استرس از اقدامات حائز اهمیت در کند شدن روند »

 ، مهر(95آبان  20) .«اس است بیماری ام
های امیدبخش دولت و مربوط به برنامه« حمایت و امید»آخرین مضمون در چارچوب  
ها شامل، اس است. این برنامه اس برای ارتقای وضعیت زندگی بیماران ام های ام انجمن
ها و غیره است. های حمایتی و فرهنگی انجمنهای بیمه، قوانین حمایتی دولت، برنامه کمك

اس در پن   های جامع امتأسیس کلینیك( »95خرداد  12طبق خبری در خبرگزاری ایسنا )
های دیگر بیشتر اس در مقابل بیماری ها )دولتی و غیر دولتی( از بیماری ام، حمایت«استان

 است؛ ضمن اینکه در این خبر اشاره شده که هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.
اس همچون سایر  ین بیمه سالمت به بیماران اممین اجتماعی و همچنأبیمه ت»

ها  کند ولی انتظار داریم میزان این کمك های خاص، کمك مالی می بیماری
 ، ایسنا(95فروردین  26« )افزایش یابد.

محمدرضا گن  خانی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاس نمایندگی انجمن خیریه » 
پروژه عظیم کلینیك تخصصی و  اس در شهرستان ابهر، گفت: حمایت از بیماران ام
که در حال تأسیس است. نشان از یك  )ع( قمر بنی هاشم ـ اس درمانی بیماران ام

 ، مهر(95آبان  24) «اراده عظیم و مخلصانه خیرین است.
 ارائه کرد: 1توان به شرس شکل  ها را می سازی تحلیل صورت گرفته روی یافتهبصری
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 های منتخب اس در خبرگزاری ای بیماری ام . بازنمایی رسانه1 شکل

 

گیري بحث و نتیجه. 5  

اس صورت  های خبری در رابطه با بیماری اماین تحقیق با هدف شناسایی و تحلیل چارچوب
های خبری اس در چارچوب طور مشخص به این موضوع پرداخت که بیماری ام گرفت و به

تواند نقشی شود؟ به اعتقاد نگارندگان، مطالعاتی از این دست میها چگونه برساخته میرسانه
کلیدی را در حوزه سیاستگذاری رسانه و سالمت ایفاء نماید و همچنین راه را برای بسیاری از 

 های کمی و کیفی نیز در این حوزه باز خواهد کرد. پژوهش
شده در این تحقیق، توان گفت که در میان چهار خبرگزاری بررسی طور کلی، میبه 

گزارش در بازة مورد مطالعه، از لحاظ حجم، پرکارترین  55خبرگزاری مهر با انتشار 
اس شناسایی شد؛ پس از آن خبرگزاری  خبرگزاری در خصوص پوشش خبری بیماری ام

گزارش( قرار دارند. از سوی  10گزارش( و ایرنا )با  21گزارش(، صدا و سیما ) با  47ایسنا )با 
دهد که از لحاظ کیفیت، خبرگزاری ایسنا توانسته است با اتخاذ نگاهی ، نتای  نشان میدیگر

اس را مورد پوشش خبری  تری مسائل مختلف بیماری امانتقادی وخالقانه به شکل مناسب
و سیما توان گفت که با توجه به امکانات بیشتر خبرگزاری صدا قرار دهد. در این خصوص می

برداری(، انتظار بیشتری از سوی این خبرگزاری برای تولید ی و صدا)ابزار تصویربردار
طور قابل تأملی در بازة رود. همچنین خبرگزاری ایرنا، بههای انتقادی و کیفی میگزارش

کارترین خبرگزاری در کم اس کرده بود و بنابراین مورد مطالعه، توجه بسیار کمی به بیماری ام
شناسایی شد. با توجه به اینکه خبرگزاری ایرنا، خصوص پوشش خبری این بیماری 
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رود که تسهیالت شود، انتظار میخبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران شناخته می
اس در نظر بگیرد و بیش از پیش در این خصوص  ای را برای پوشش خبری بیماری امویژه

 ای داشته باشد. فعالیت رسانه
اندکدر جامعه درباره این  دهد که ناآگاهی و اطالعاتیمهای این پژوهش نشان یافته

اس داشته است. این مس له امر بسیار  بیماری تأثیر بسزایی بر افزایش مشکالت بیماران ام
های بررسی  شود که برخالف اهمیت زیاد آن، خبرگزاریاس تلقی می مهمی برای بیماران ام

گر کرده بودند، بسیار ناچیز بوده است. البته، شده توجه خاصی به این مس له نکرده بودند یا ا
اس یه چیز  کنن ام همه فکر می»شود، مثل گزارش خبرگزاری ایسنا:  هایی دیده می نمونه

موقع بخوری قابل کنترله. مشکل   جوریام نیست. داروها رو به وحشتناکه ولی خانم این
ی؟ پس برو گوشه خونه اس دار شناسه. فقط میگن ام اینجاست که هیشکی مریضی رو نمی

 ، ایسنا(95آبان  12« ).دونن این واسه ما بدتره بشین... . نمی
اس، تحقیقات مختلفی صورت گرفته  های عمومی از بیماری ام در این رابطه، یعنی آگاهی
ای را در شهر سنندج انجام دادند و (، مطالعه1395روش و همکاران )است؛ برای مثال، خوش

اس کمتر از  نشان داد که میزان آگاهی افراد مورد مطالعه درباره بیماری امنتای  تحقیق آنها 
ای بههای مداخلهاند که طراحی و اجرای برنامه رو پیشنهاد کردهحد مطلوب است و از این

اس، راههای پیشگیری از آن و تروی   منظور افزایش شناخت افراد جامعه از بیماری ام
ای را برای طح جامعه ضرورت دارد. این محققان جایگاه ویژهکننده در سرفتارهای محافظت

کنند که الزم است وسایل ارتباط جمعی توجه وسایل ارتباط جمعی قائل هستند و اشاره می
راد جامعه اس داشته باشند تا اف ا بیماری امای به مداخالت غنی آموزشی مرتبط بهویژ

نموده و در اختیار پیشگیری از آن دریافت  هایاطالعات کافی در مورد این بیماری و روش
 اطرافیان خود قرار دهند.

(، میزان آگاهی مردم اردبیل درباره 2015) 1ای دیگر توسط امانی و همکاراندر مطالعه
اس سنجیده شد که نتای  آن نشان داد دانش مردم درباره این بیماری در سطوس  بیماری ام

های جمعی را در افزایش آگاهی مردم، م نقش رسانهمتوسط و پایین  است. این مطالعه ه
طال و »پررنگ دیده است، در حالی که در حوزه سینمایی ایران، محصولی همچون فیلم 

تواند تأثیر قابل  این بیماری را به شدیدترین شکل موجود بازنمایی کرده که این امر می« مس

                                                           
1. Amani et al 
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گذارد. برای مثال، کارفرمایان با تحت توجهی روی نوع نگاه جامعه به این بیماری و بیماران ب
ای، شاید دیگر نتوانند به کارآیی کارمند گونه محصوالت رسانه تأثیر قرار گفتن در مشاهده این

ها سدهایی را برای ازدواج این افراد ایجاد کنند. شایان  بیمار خود اعتماد کنند یا اینکه خانواده
شبکه نسیم و تالش آن برای « خندوانه»ذکر است که کارهای مثبتی همچون برنامه 

این بیماری انجام شده است که در این میان، کارگزاران خبری  ةسازی مناسب دربارفرهنگ
ای دیگر گونه رویدادها باعث تشویق فعاالن رسانه ای و هدفمند اینتوانند با پوشش حرفهمی

 های حمایتی از این بیماران شوند. در تولید برنامه
اس در کنار دست و پنجه نرم کردن با بیماری  توان گفت که بیماران املی میطور کبه

های داروها و غیره مقابله خود، باید با مشکالت بزرگ دیگری همچون اشتغال، ازدواج، هزینه
اس، استقالل و توانایی فرد را برای  (، بیماری ام1390کنند. طبق ادعای پیامنی و میری )

کند و بیماران را به سوی احساس نبودن و اجتماع تهدید می شرکت مؤثر در خانواده
شناسانه های مطالعه جامعهدهد. به همین دلیل، یافتهشایستگی و اطمینان از خود سوق می

اس، بیماری خود را، شرایطی توصیف  ( نشان داد که بیماران مبتال به ام1395پناه )خالق
رسد، چیزی که فرد بیمار از بهنجار به نظر میکنند که امکان سازگاری با آن ناممکن  می

کند که این بیماری، زمان حال و آینده بیماران ساختن آن ناتوان است. این مطالعه، اشاره می
ای تاریك به سراسر سازد و همچون سایه های زندگی آنها را محدودتر میپوشاند و افقرا می

 یابد. زندگی بیماران گسترش می

تواند اثر قابل می« حمایت و امید»شان داد که تقویت مناسب چارچوب نتای  پژوهش ن
اس و همچنین افزایش آگاهی جامعه درباره این  توجهی در افزایش کیفیت زندگی بیماران ام
های خبری با مطرس کردن دقیق رسد سازمانبیماری داشته باشد. همچنین به نظر می

کت دولت در حمایت از بیماران شوند و مشکالت مختلف بیماران، باعث افزایش مشار
ها، به های مفید انجمنهای مناسب در مورد برنامهرسانی ها با اطالعبر آن، خبرگزاری عالوه

 اس افزایش دهند.  توانند همبستگی و امید را در جامعه بیماران اممیزان بیشتری می
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