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افشین امیدی
چکیده
رسانهها با استفاده از چارچوب بندی ،ذهن مخاطبان و افکار عمومی را در مقابل رویدادها و مسائل شکل
میدهند و بر واکنشهای جامعه در برابر پدیدهها تأثیر میگذارند .به این علت که در دهه اخیر تعداد قابل
توجهی از ایرانیان به بیماری اماس مبتال شدهاند و کیفیت زندگی بیماران و اطرافیان آنها تحت تأثیر قرار
گرفته است؛ بازنمایی صحیح این بیماری از روش چارچوبهای خبری مناسب به افزایش آگاهی جامعه درباره
این بیماری و افزایش کیفیت زندگی این بیماران منجر میشود .این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل
چارچوبهای خبری دربارة بیماری اماس و بهبود این چارچوبها برای افزایش کیفیت زندگی مبتالیان و
اطرافیان آنها انجام شده است .این پژوهش با ااستفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمونی انجام شده
است .جامعه این پژوهش را گزارشهای خبری منتشر شده از سوی خبرگزاریهای ایسنا ،صدا و سیما ،ایرنا و
مهر درباره بیماری اماس تشکیل میدهند که از آنها نمونهای شامل  133گزارش منتشر شدة این خبرگزاریها
از ماه فروردین تا پایان آبانماه  1395برای انجام تحلیل استخراج شد .با تحلیل یافتهها ،سه چارچوب خبری
اصلی «مشخصات بیماری اماس»« ،مشکالت بیماران اماس» و «حمایت و امید» شناسایی شد و مضامین
فرعی هر یك از این چارچوبها نیز استخراج و تحلیل شدند .این پژوهش تالش کرده است تا درک بهتری از
سیاستگذاری رسانه ای در باره فهم و تنظیم رابطه اجتماعی با بیماران ارائه نماید که امید میرود به
پژوهشهای بیشتری در این زمینه بینجامد.
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 .1مقدمه

چارچوببندی خبری ،شیوة مؤثری است که رسانهها از طریق آن ذهن مخاطبان و افکار
عمومی را در مقابل رویـدادها و مسـائل شکل میدهند و بر واکنشهای جامعـه دربارة
پدیدهها تأثیر میگذارند .در مطالعات ارتبـاطی به مفهوم چارچـوببندی توجه ویـژهای شده
است که عموماً از طریق بـررسی محتـوای رسـانهها ،رابطه بین آنها و افکار عمومی بررسی
میشود ( .)De Vreese, 2005: 51مفهوم چارچوب را ابتدا گافمن )1974( 1در
پژوهشهای جامعهشناسی بکار برد .در تعریف گافمن ،چارچوب« ،الگویی پیشینی در ذهن
است که افراد با استفاده از آن میتوانند تجربههای زندگی خود را با قرار دادن در این قابها
معنادار سازند» (زابلیزاده و افخمی .)123 :1392 ،بهطور کلی ،چارچوببندی موضوعات
عمومی یکی از مهمترین امکانات و ابزارهای رسانه برای شکلدادن به افکار عمومی و
تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی است .رسانهها از طریق چارچوببندی بر درک مخاطبان از
یك موضوع تأثیر میگذارند (Pavlik, 2001؛ غالمپورراد.)1395 ،
چارچـوببندی ،فراینـدی است که رسانـهها از طریق آن ،اجـزای اصلی مربوط به
پـدیـدهها را سازماندهی و ساختاردهی میکنند و بدینترتیب ،بستری فراهم میشود تا افراد
آن پـدیـدهها را درک کنند .بهطور مشخصتر ،این فرایند به افراد کمك میکند تا به آنها
نشان دهد پـدیـدههای مختلف بهطور واقعی چه معنایی دارند و به عبارتی بهتر ،الگوهای
تفسیری برای فهم پدیدهها را فراهم میکند ) .(Luck et al, 2018رسانــهها با ارائـه
تصویـرگریهای خاص خود در مورد برخی پدیدهها ،به مشروعیت آنها در جوامع کمك
میکنند ( )Arbatani, Aqili, Labafi, & Omidi, 2016و بنابراین ،میتوان چنین
استنباط نمود که مشـروعیتبخشی به برخی از وقایع اجتـماعی ،یکی از کارکردهای اصلی
فراینـد چارچـوببندی محسوب میشود ) .(Lee & Riffe, 2017به این علت ،این
چارچـوبها در شکلگیـری افـکار عمـومی درخصوص مس لهای مـؤثر است ،مودیگلیانی
( )1989آنها را بهمثابه «بستههای تفسیری »2میداند که مردم از طریق آنها معنایی برای
یك رویـداد یا مس لـه خلق میکنند ( .)De Vreese, 2005: 53رسانـهها در مرحله اول ،از
طریق برجستهسازی رسانهای توجه مخاطبان را به مس لـهای خاص جلب میکنند (عقیلی و
حاجمحمدی )1396 ،و در مرحله دوم ،به نحــوی افکار مخاطبـان را به جنبـههای مختلف
. Goffman
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2. Interpretative Packages
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 .2پیشینه پژوهش

با توجه به بررسیهایی که نگارندگان انجام دادهاند ،پژوهشی که بهطور مشخص در حوزه
چارچوببندی خبری بیماری اماس صورت گرفته باشد ،یافت نشد .بیماری اماس یا مولتیپل
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آن مس ـله شکل میدهند که منظور از این مـرحله همان چارچـوببندی رسـانهای است
( .)Berkowitz & Liu, 2014; Cacciatore et al., 2016; Coleman et al., 2009به
طور کلی ،یك چارچوب در خبر ،به برجستهکردن جنبهای خاص از یك مس له مشخص
اشاره دارد ( .)De Vreese, 2005; Scheufele & Tewksbury; 2007آثار
چارچوببندیهای رسانهای بر افراد در اینکه آنها دربارة یك مس له چگونه فکر میکنند،
مشهود است (.)Tewksbury et al, 2009: 20
برخی از عواملی که در شکلگیری چارچوبهای خبری توسط روزنامهنگاران مؤثر هستند
عبارتند از :ارزشها و هنجارهای جـامعه ،محـدودیتها و فشارهای سازمـانی ،فشارهـای
بیرونی از سمت گـروهها و سیـاستگذاران ،روالهای حـرفـهای شغلی و گـرایشهای سیاسی
و ایـدئولوژیکی روزنامهنگاران ( .)Tewksbury et al., 2009; Tuchman, 1978همچنین
فرایندهای مختلف چـارچـوببندی در چهـار سطـح گـوناگـون ـ در فـرهنگ ،در ذهـن
نخبـگان و متخصصان ارتبـاطی ،در متون ارتباطی و در اذهان مردم ـ اتفاق میافتد
( .)Entman, 2009: 176تحقیقات مختلفی درباره آثار چارچوببندی خبری بر ادراک
مخاطبان از مس لهای مشخص صورت گرفته است .برای مثال ،تاکنون مطالعات خارجی
متعددی در مورد تأثیرات چارچوببندی خبری ،مسائلی همچون اعتراضات اجتماعی
( ،)McLeod & Detenber, 1999نگـرشهای سیـاسی ( Lecheler & De Vreese,
 ،)2012مهاجـرت و مهـاجران ( ،)Bos et al, 2016; Lecheler, 2012تغییرات آب و هوا
( ،)Wiest et al., 2012چاقی ( ،)Frederick et al, 2015; Sun et al, 2016هزینههای
درمانی ( ،)Kim et al, 2015سالمت جنسی ) ،(Johnson, 2016; Huang, 2018مسائل
شغلی پرستاران ) (Mason et al, 2018و غیره انجام شده است .در مطالعات داخلی کشور
ایران ،پژوهشهای گوناگونی به شناسایی و تحلیل چارچوببندی رسانهای در حوزههای
مختلف همچون یارانهها (غالمپورراد1393 ،؛ همان ،)1395 ،برساخته شدن علم در رسانهها
(خانیکی و زردار ،)1393 ،چارچوببندی بیوتکنولوژی در محتوای سریالها (خانیکی و
همکاران )1393 ،و غیره پرداختهاند.
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اسکلروزیس ،1یکی از شایعترین بیماریهای نورولوژیك در انسان بوده و ناتوانکنندهترین
بیماری سنین جوانی است .این بیماری (بسته به نوع و شدت) میتواند باعث ایجاد اختالل
حسی ،ضعف ،گرفتگی عضالت ،اختالل بینایی ،اختالل شناختی ،خستگی ،لرزش اندامها،
اختالل در دفع ادرار ،مدفوع ،عم لکرد جنسی و تعادل ،فراموشی ،کاهش شنوایی ،کرختی،
تاری دید ،دوبینی و اختالل گفتاری شود .شایعترین سن ابتال به این بیماری  20تا  40سال
است ،دورانی که در آن فرد بیشترین مس ولیتهای خانوادگی و اجتماعی را بر عهده دارد و
در سنین باروری است .بهطور کلی ،این بیماری بر تمام ابعاد کیفیت زندگی بیماران تأثیر
میگذارد (بخشیپور و رمضانزاده1395 ،؛ چوبفروشزاده و همکاران1394 ،؛ علیخانی و
همکاران1392 ،؛ مشتاقعشق و همکاران1389 ،؛ مطهرینژاد و همکاران1395 ،؛
نیكسرشت و همکاران .)1390 ،طبق گفته برخی از پژوهشگران ،در ایران آمار دقیقی از
تعداد این بیماران در دسترس نیست (عابدینی و همکاران)83 :1387 ،؛ اما طبق آمار انجمن
اماس ایران که عضو فدراسیون بینالمللی اماس است ،حدود  40هزار نفر بیمار اماس در
ایران وجود دارد که تنها  17هزار نفر از آنان عضو این مرکز هستند (قناتی و همکاران،
 .)48 :1390الزم است اشاره شود که سالهای اخیردر برخی منابع ،تعداد این بیماران را در
کشور ایران ،نزدیك به  100هزار نفر تخمین زدهاند (نائینی و همکاران.)223 :1394 ،
همچنین اشاره شده است که ایران در ابتال به بیماری اماس جزء ده کشور اول دنیا است
(توکل و یوسفی .)83 :1392 ،برخی پژوهشگران در حوزه سالمت ،بهطور قابل توجهی از این
ایده حمایت کردهاند که رسـانـهها در راستـای مشـروعیتبخشی و چـارچـوببندی مسـائل
گـوناگون ،نقشی مهم را ایفاء مینمایند ( .)Sharifi, Omidi, Marzban, 2016به بیانی
بهتر ،روش و حالتی که مسائل گوناگون در رسانهها به تصویر کشیده میشوند ،تأثیر زیادی
در این امر دارد که چنین مسائلی در جامعه نادیده گرفته شوند یا مورد حمایت قرار گیرند
( .)Mastin et al, 2016: 349اهمیت رسانه ،بهخصوص اخبار در امور سالمت ،ناشی از
قدرت برجستهسازی و چارچوببندی آن در موضوعات مختلف است ( & Smith
 .)Bonfiglioli, 2015: 359بنابراین ،با توجه به اهمیت چارچوبهای رسانهای در
شکلگیری افکار عمومی به مس لهای خاص و از طرفی با توجه به شیوع باالی بیماری اماس
در کشور ایران بهخصوص در قشر جوان ،درک اینکه رسانههای خبری چگونه و در قالب چه
1. Multiple Sclerosis
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در این پژوهش از رویکرد تحقیق کیفی استفاده شده است .تحلیل کیفی چارچوب ،در حقیقت
مبتنی بر رویکرد کیفی است و تمامی ویژگیهای این رویکرد مانند استقرایی بودن را با خود
دارد و میتواند از تمامی روشهای کیفی برای دستیابی به دادههای مورد نیاز بهره بگیرد ،اما
در نهایت هدف این رویکرد دستیابی به چارچوبهای رسانههاست (خانیکی و همکاران،
 .)30 :1393تحلیل محتوای رسانهها ،یك زیرمجموعة تخصصی از تحلیل محتواست که
روششناسی تحقیقی قدیمی و تثبیت شدهای است .با ورود تلویزیون ،استفاده از این روش در
مطالعات ارتباطات جمعی و علوم اجتماعی افزایش یافت .تحلیل محتوای رسانهها یك روش
تحقیقاتی اولیه برای مطالعة نقش خشونت ،نژادپرستی و زنان در برنامهسازی تلویزیونی نیز
در فیلمها ،بکار برده شده است و برخی از محققان تحلیل محتوا را تکنیکی برای نتیجهگیری
و شناسایی نظاممند و عینی ویژگیهای خاص درون یك متن تعریف کردهاند (فرهنگی و
رستگار.)121 :1394 ،
جامعه این پژوهش  133گزارش خبری منتشر شده در طول ماههای فروردین تا آبان
 1395از سوی خبرگزاریهای ایسنا ( 47گزارش) ،صدا و سیما ( 21گزارش) ،ایرنا (10
گزارش) و مهر ( 55گزارش) در باره بیماری اماس است که از طریق نمونهگیری هدفمند
انتخاب شدند .قابل توجه است که در نمونههای هدفمند یا قضاوتی ،پژوهشگر واحدهای
نمونهگیری را به صورت ذهنی و هدفمند انتخاب میکند .این ذهنیت و هدف داور است که
احتمال انتخاب یك واحد نمونهگیری را برای نمونه معین میکند (سرابی و بهجتیفرد،
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چارچوبهایی این بیماری را در ذهن عموم شکل میدهند ،اهمیت مییابد .بنابراین هدف
اصلی این پژوهش ،شناسایی و تحلیل این چارچوبها و در نهایت تالشی رأی پیوند دادن
مطالعات رسانهای به حوزه سالمت (در اینجا بهطور خاص بیماری اماس) است .پژوهشگران
این مقاله بر این باورند که چنین مطالعاتی میتواند اطالعاتی بسیار کاربردی در اختیار
سیاستگذاران حوزه رسانه و سالمت بگذارد و مشارکتی قابل توجه را در تولید ادبیات نظری
این حوزه داشته باشد .همچنین با فرض حل آسیبهای حمایت رسانهای از بیماران اماس که
نتای اینگونه پژوهشها در اختیار میگذارند ،تعامل افراد جامعه با مبتالیان این بیماری
بهبود پیدا خواهد کرد و همچنین کمك قابل توجهی به افزایش کیفیت زندگی این بیماران
خواهد شد.
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 .)138 :1395برای تحلیل دادهها نیز از روش تحلیل مضمونی 1استفاده شد که به عقیده
توماس ،)2008( 2این روش فراتر از سازماندهی و تفسیر صرف جنبههای مختلف یك
موضوع مهم است .بهطور کلی ،روش تحلیل مضمونی بهمنظور «شناسایی ،تحلیل و گزارش
الگوهای (تمِها/مضمونها) موجود در دادهها» استفاده میشود ( Braun & Clarke, 2006:
 .)79فراین د دنبال شده برای انجام این روش در پژوهش ،از شش مرحله ارائه شده توسط
براون و کالرک ( )2006اگرفته شده است که این مراحل شامل ،آشنایی محقق با دادهها،
تولید کدهای اولیه ،جستوجوی مضمونها ،مرور و بازنگری مضمونها ،تعریف و نامگذاری
مضمونها و همچنین ارائه گزارش تحقیق میباشد .همچنین برای حفﻆ قابلیت اعتماد ،طبق
استانداردهای الو و همکارانش )2014( 3در تمامی مراحل تحقیق از جمله آمادهسازی،
سازماندهی و گزارش یافتهها دقت الزم به عمل آمده است .این تحقیق برای تضمین پایایی
که به ثبات و یكدستی مطالعات مربوط میشود ،سعی کرده است با کنترل متن پیادهشدة
گزارشهای خبری و نیز با همکاری چند پژوهشگر در کار تجزیه و تحلیل به این هدف
دست یابد .در زمینه روایی پژوهش نیز که به حقیقی بودن مشاهدات مربوط میشود تالش
شد که با رعایت چندسویهنگری 4و ارائه شواهد از درون متن گزارشها ،دادهها به درستی
تحلیل شود .نمونهای از فرایند کدگذاری دادهها و رسیدن به چارچوبهای خبری در جدول
شماره  1آورده شده است:
جدول  .1نمونهای از کدگذاری دادهها در تحقیق
نام چارچوب اصلی

مشخصات بیماری
اماس

مضامین فرعی
معرفی بیماری،
نشانهها و عوامل
مؤثر در آن
آمار مبتالیان و
سن ابتال
شیوع باال در زنان

کدهای اولیه
«ام.اس» یکی از بیماریهای دستگاه عصبی است که مغز و نخاع را
درگیر میکند.
تاری دید ،دوبینی ،سرگیجه ،خوابرفتگی دست و پا ،مختل شدن حرکات
چشم ،عدم تعادل یا ترکیبی از این نشانهها از عالئم بیماری هستند.
مصرف ویتامین  ،Dجلوگیری از چاقی و نکشیدن سیگار سه فاکتور مهم
برای مبتال نشدن به اماس است.
در کشور بیش از  70هزار نفر مبتال به اماس هستند.
معاون توانبخشی انجمن «اماس» استان کرمانشاه از شیوع بسیار بیشتر
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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پس از کدگذاری اولیه دادههای تحقیق ،تعداد  11مقوله فرعی شناسایی شد که پس از آن،
مقولههای مذکور در قالب سه چارچوب اصلی دستهبندی شدند .سه چارچوب اصلی با نامهای
«مشخصات بیماری اماس»« ،مشکالت بیماران اماس» و «حمایت و امید» هستند که در
جدول  2نیز قابل مشاهدهاند .مقولههای فرعی مربوط به هر چارچوب نیز بهطور جداگانه
معرفی خواهند شد و تحلیلهای مربوط نیز ارائه میشوند.
جدول  .2معرفی چارچوبهای اصلی خبری در رابطه با بیماری اماس
ردیف
1
2
3

نام چارچوب
مشخصات بیماری اماس
مشکالت بیماران اماس
حمایت و امید

چارچوب شماره  :1مشخصات بیماري اماس

نخستین چارچوبی که در اخبار مرتبط با اماس شناسایی شد ،مربوط به مشخصات «بیماری
اماس» است .به عبارتی بهتر در بسیاری از خبرها در درجه اول سعی بر آن بوده که ماهیت
بیماری اماس و نشانههای مربوط به آن معرفی شود؛ سه مضمون فرعی در باره این چارچوب
تشخیص داده شد که در جدول  3نیز ارائه شدهاند:
جدول  .3مضامین فرعی در چارچوب مشخصات بیماری اماس
مشخصات
«بیماری اماس»

معرفی بیماری ،نشانهها و عوامل مؤثر در آن
آمار مبتالیان و سن ابتال
شیوع باال در زنان

همانطور که جدول  3گویای آن است ،گزارشهای خبری در درجه اول ،بیماری ،نشانه-
ها و عوامل مؤثر در ابتال یا تشدید آن را بیان کردهاند:

«در این بیماری نواحی بسیاری از مغز و نخاع به صورت لکههایی ملتهب میشود .به
همین علت این بیماری باعنوان اسکلروز متعدد یا بهطور مخفف «اماس» نامیده
میشود 4( ».تیر  ،95ایسنا)
«چه عواملی سبب ابتالء به بیماری اماس میشود( ».تیتر خبری 13 ،مهر  ،95ایرنا)
به نظر میرسد تمرکز زیاد گزارشها روی این مس له حاکی از آن باشد که هنوز در
جامعه ایران درک کامل و صحیحی از این بیماری بین مردم وجود ندارد و به دلیل
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 .4يافتههاي پژوهش
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نگرانیهای مردم از ابتال به این بیماری ،خبرگزاریها به میزان قابل توجهی اقدام به معرفی
این بیماری کردهاند .محتوای خبرها در معرفی این بیماری متفاوت بوده و هر یك بر جنبهای
خاص تأکید بیشتری داشتهاند که به نظر میرسد برخی از آنها نیز میتواند به ک فهمیهای
جامعه درباره این بیماری دامن زند .برای مثال ،در یکی از خبرهای بررسی شده مربوط به
خبرگزاری ایسنا ،در ابتدای معرفی بیماری آمده است که:
«حالت عود کننده و پیشرونده این بیماری که فرد مبتال شده زمینگیر میشود»
( 24مهر )95
این در حالی بود که در گزارش مذکور توضیح خاصی در مورد میزان شیوع این حالت
(پیشرونده) در مقایسه با حالتهای دیگر آورده نشده است و ادر اصلمیتوان گفت که الزم
نبوده این بیماری با تأکید بر این حالت پیشرفته بیماری معرفی شود .بنابراین ،مواردی از این
قبیل میتواند نگرانیهای قابل مالحظهای را در مورد این بیماری به وجود آورد و همچنین
میتواند افکار عمومی را در باره این بیماری ،با محوریت حالت پیشرونده (زمینگیرکننده)
شکل دهد .همچنین در توضیح عوامل مؤثر ،گزارشهای خبری به موارد مختلفی نیز
همچون استرس ،ویتامین دی ،دخانیات و غیره اشاره کرده بودند .اما چیزی که در بیشتر
گزارشها نیز به آن تأکید شده بود ،بحث ناشناخته بودن علت اصلی ابتال به این بیماری
است که بر پیچیدگیهای ذاتی این بیماری افزوده است.
مضمون فرعی دیگر که بهطور تقریبی یك سوم چارچوب «مشخصات بیماری اماس» را
پوشش میداد ،بحث آمار مبتالیان در کشور و استانها بود که همه آنها حاکی از تعداد بسیار
باالی بیماران اماس در ایران بود .برخی از این گزارشها نیز با تیترهایی همچون موارد زیر
ارائه شده بودند:
«سونامی اماس در آذربایجان غربی» ( 24مهر  ،95ایسنا) یا «ابتالی چهار هزار
کرمانی به بیماریهای خاص » ( 28اردیبهشت  ،95ایسنا)
«هشتاد هزار مبتال به اماس در ایران وجود دارد /تهران و اصفهان بیشترین میزان
ابتال» (تیتر خبری در خبرگزاری ایرنا ،تاریخ غیرقابل دستیابی)

«بیشترین افراد مبتالبه این بیماری بین  17تا  50سال سن دارند و طبق
تحقیقات 70 ،هزار ایرانی مبتال به اماس هستند 3( ».آبان  ،95مهر)
موارد بررسی شده در این مضمون حاکی از آن است که در استانهای مختلف کشور با
افزایش سریع این بیماری روبهرو هستیم و سیاستگذاریهای مخصوصی نیز الزم خواهد بود.
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«این پزشك متخصص اعصاب و روان بیشترین مقطع سنی ابتال به اماس را بین
 20تا  40سال بیان کرد و افزود :در این محدوده سنی هم بیشترین مبتالیان را
بانوان تشکیل میدهند 26( ».اردیبهشت  ،95ایسنا)
«بیماری اماس از شایعترین علت ناتوانی در افراد جوان  20تا  40ساله است و
شیوع آن در زنان سه تا سه و نیم برابر بیشتر از مردان است 27( ».آذر  ،95صدا و
سیما)
« 75درصد از مبتالیان به بیماری اماس زنان هستند 25( ».اردیبشهت  ،95تیتر
خبری در خبرگزاری مهر)
طبق گفته قناتی و همکاران ( ،)1390شیوع این بیماری در زنان ،تقریباً دو برابر مردان
است .شیوع باالی این بیماری در میان زنان ،هزینههای اجتماعی زیادی را برای آنها و
جامعه در بر خواهد داشت که در این حوزه سیاستگذاریهای خاصی در حوزه رسانه و سالمت
الزم است.
چارچوب شماره  :2مشکالت بیماران اماس

در این چارچوب ،مضامین مختلفی تشخیص داده شدهاند که همگی ابعاد مختلف زندگی
دشوار این بیماران را نشان میدهد .این موارد در جدول  4آورده شدهاند.
جدول  .4مضامین فرعی در چارچوب مشکالت بیماران اماس
مشکالت
«بیماران اماس»

مشکالت شغلی ،ازدواج ،روحی و روانی برای بیماران
باورهای اشتباه جامعه درباره این بیماری
هزینههای باال برای بیماران

مشکالتی که ناشی از این بیماری برای بیماران به وجود میآید ،آنقدر در هم تنیده
هستند که بهطور قطعی نمیتوان تشخیص داد که کدام یك ،باعث به وجود آمدن کدام یکی
از مشکالت دیگر میشود .طبق ادعای قناتی و همکاران ( ،)1390به این دلیل شروع این
بیماری در سنین کم است ،بنابراین ،هزینههای اجتماعی این بیماری بسیار باال است .طبق
گفته این پژوهشگران ،اغلب «بیماران اماس» از دست دادن زودهنگام شغل و کاهش بهره-
وری و به دنبال آن کاهش سطح درآمدی را تجربه میکنند .در میان خبرگزارهای مورد
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در این میان ،یکی از مباحثی که بهطور برجسته در خبرها به آن اشاره شده بود ،شیوع باالی
این بیماری بین زنان است.
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بررسی در این مطالعه ،خبرگزاری ایسنا به شکل فعاالنهتری در این خصوص به انتشار
گزارش پرداخته بود.
برای مثال:
«متاسفانه در برخی موارد مشاهده میشود که افراد مبتال به بیماریهای خاص

همچون بیماری اماس از شغل خود اخراج میشوند که این برخورد ،برخورد درخور
شأنی نیست .بیماران اماس ،همچون سایر انسانها بهرغم نداشتن توانایی جسمی
کامل ،حق کسب معاش دارند 26( ».فروردین )95
از طرفی در کنار این مسائل ،بیماران اماس بهدلیل هزینههای درمانی باال ،مشکالت قابل
توجهی را نیز تجربه میکنند .در پژوهشهای مختلف اشاره شده است که هزینه ساالنه
داروهای این بیماری برای بیماران بسیار زیاد است و به عبارتی بهتر ،بیماری اماس در ایران
یك بیماری بسیار پرهزینه است (علیخانی و همکاران1392 ،؛ قناتی و همکاران1390 ،؛
نیكسرشت و همکاران.)1390 ،
«رئیس انجمن بیماران اماس کرمانشاه با بیان اینکه تنها هزینه داروهای داخلی

این بیماران تا حدی رایگان است ،گفت :در برخی مراحل بیماری بنا به تشخیص
پزشك داروی خارجی تجویز میشود که هزینه این داروها با خود بیمار است .وی
افزود :عالوه براین هزینه «ام آر آی» و نیز آزمایشات جانبی نیز با خود بیماران
است که در صورت انجام این اقدامات درمانی هزینه یك بیمار اماس در ماه حدود
 600هزار تا یك میلیون تومان است 9( ».خرداد  ،95ایسنا)
«وی با بیان اینکه هزینه درمانی بیماران اماس بسیار زیاد است اظهار کرد :بیماران
اماس ماهانه چهار میلیون تومان هزینه دارو میپردازند که بدون کمك خیرین
امری دشوار است و بیماران اماس نیاز به محیط شاد و مفرس دارند25( ».
اردیبهشت  ،95مهر)
همچنین خبرگزاری صدا و سیما ،در تاریخ  24خرداد  ،1395در خصوص مشکالت
اقتصادی بیماران اماس ،گزارشی تصویری منتشر کرده است که میتوان گفت صدا و تصویر
قدرت بیان این گزارش را به میزان قابل توجهی ارتقاء داده است .بهطور کلی ،هزینه باال در
کنار از دست دادن زودهنگام شغل ،بار سنگینی را بر دوش بیمار خواهد گذاشت و عالوهبر
بیماری اماس ،او را نیز به بیماریهای روحی و روانی مختلفی مبتال خواهد کرد .این مس له
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روی تخت آسایشگاه یا صندلی چرخدار نقش بسته و شاید مرد جوانی که با کمك
عصا زیر بغل ،به سختی خود را ایستاده نگاه داشته است 11( ».خرداد  ،95ایسنا)
«مبتالیان به اماس میتوانند فرزند سالم داشته باشند /کنترل اماس با بارداری»
( 22مهر  ،95تیتر خبری در خبرگزاری ایرنا»

«مقدسی با انتقاد از فقر فرهنگی که پیرامون بیماری اماس در کشور وجود دارد،
گفت :آنچه بیش از بیماری اماس مهم به نظر میرسد ،باورهای غلط نسبت به این
بیماری است 15( ».آبان  ،95مهر)
چارچوب شماره  :3حمايت و امید

در میان مضامین موجود ،مقدار قابل توجهی از آنها نیز به چارچوب «حمایت و امید» مربوط
است که البته نمیتوان گفت این میزان ،کافی و مناسب است .این حمایتها و امیدها فقط به
بیماران محدود نشده؛ بلکه حتی در آن افراد غیر بیمار نیز در نظر گرفته شدهاند و پیامهای
الهام بخشی برای هر دو دسته افراد (بیمار و غیربیمار) در این گزارشها وجود دارد .مضامین
فرعی شناسایی شده در این چارچوب ،در قالب جدول  5ارائه شده است.
جدول  .5مضامین فرعی در چارچوب حمایت و امید
دعوت از خیران ،کارفرمایان ،خانوادهها و غیره برای حمایت از بیماران
دستاوردها و خبرهای امیدبخش (برای بیمار و غیربیمار)
حمایت و امید

حمایت افراد مشهور از بیماران
توصیههای مفید (تغذیه ،درمانی و غیره) برای بیمار و غیر بیمار
حمایت دولت و انجمن اماس

برای افزایش کیفیت زندگی بیماران اماس و همراهی جامعه با این بیماران به
حمایتهای همه جانبهای از سوی خیران ،کارفرمایان ،خانوادهها و غیره نیاز است .این
حمایتها در تیتر برخی اخبار بررسی شده بهطور قابل توجهی مشهود بود .برای مثال در
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تا حدی پیش خواهد رفت که پیامنی و میری ( )1390یادآور شدهاند که برخی از این بیماران،
ممکن است احساس کنند که دیگر قادر به برنامهریزی برای آینده نیستند.
شاید یکی از مواردی که در افزایش یا کاهش مشکالت بیماران اماس نقش کلیدی دارد،
بحث آگاهی جامعه درباره این بیماری استکه به انواع گوناگون میتواند در مشکالت مختلف
بیماران اماس اثرگذار باشد.
«ام اس بیماری است که از آن در ذهن بسیاری ،نقشی از یك زن نه چندان سالمند
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گزارشی ( 26فروردین  ،95خبرگزاری ایسنا) باعنوان «انتقاد از اخراج بیماران اماس از کار
توسط کارفرمایان» بهطور مستقیم و جدی از بیماران اماس حمایت شده است .همچنین یکی
از گزارشهای این خبرگزاری ( 26اردیبهشت  )95باعنوان «از  MSنترسید» بهطور مناسبی
به معضلهای فرهنگی در رابطه با بیماران اماس اشاره شده و همچنین از عوامل مربوط
خواستار حمایتهای الزم برای اشتغال و ازدواج بیماران شده است .همچنین در خبرگزاری
مهر گزارشی در مورد حمایت یك کارگاه بدینصورت آمده بود که:

«هم اکنون  20نفر در این کارگاه مشغول بکار هستند که  14نفر از آنها افراد بیمار
(تاالسمی ـ اماس) یا بستگان نزدیك مانند مادر یا خواهر بیماران سرطانی هستند
و حقوق ماهیانه آنها جمعا  14میلیون تومان است» ( 27آبان  ،95مهر)
چنین مواردی میتوانند تاثیرات مطلوبی در سیاستگذاری عمومی در مورد این بیماری به
همراه داشته باشند و همچنین میتوانند حمایت ادراکشده را در ذهن بیماران افزایش دهند
که همین امر در افزایش کیفیت زندگی آنان مؤثر خواهد بود.
یکی از مضامین سودمند دیگر که باعث افزایش امید برای بیماران و غیربیماران میشود،
معرفی و شرس دستاوردهای جدید در این حوزه استد .در این مورد میتوان به خبری در
خبرگزاری ایسنا با عنوان «نتای امیدبخش داروی جدید اماس» یا خبری دیگر با عنوان
«پیشرفت در درمان اماس با سلولهای بنیادی» در خبرگزای مهر اشاره نمود .همچنین
پیشرفت در ساخت داروهای ایرانی و به دنبال آن ،کاهش هزینههای باالی درمان برای
بیماران ،یکی دیگر از مضامین امیدبخشی بود که برخی از خبرگزاریها (مانند خبرگزاری
مهر) بدان توجه کرده بودند .برای مثال:

«دو سوم بیماران اماس در کشور از داروهای تولید داخلی استفاده میکنند و می
توان گفت که داروهای ایرانی توانستهاند اعتماد پزشکان ما را جلب کنند20( ».
آبان  ،95مهر)
البته ،امید دادن به بیماران ممکن است مورد سوء استفاده نیز قرار گیرد و منجر به یأس و
ناامیدی بیشتر برای بیماران شود ،برای مثال ،جدیدمیالنی و همکاران ( ،)1392اشاره کردهاند
که برخی از افراد از موقعیت پیشبینیناپذیر بیماری اماس سوء استفاده میکنند و تبلیغاتی
مبنی بر درمان کامل اماس از طریق رسانههای مختلف ،چه در داخل چه در خارج ،ارائه
میدهند .این اقدام نادرست برخی از رسانههای خبری غیرمعتبر (داخلی و خارجی) را میتوان
از این بابت تحلیل کرد که این نوع اخبار به علت ارزشخبری باالیی که برای بیماران دارند،
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«این بیماری درمان قطعی ندارد ،ولی با مدیریت قطعی قابل کنترل است .هر
مطلبی در خصوص درمان قطعی آن سود جویی است 3( ».خرداد  ،95ایسنا)
«تبلیغات درمان قطعی اماس کذب محض است 15( ».آبان  ،95تیتر خبری صدا و
سیما)
یکی از اتفاقات مطلوبی که در حوزه حمایت از بیماران اماس افتاده است ،اعالم حمایت
افراد مشهور (بازیگران ،ورزشکاران و غیره) از این بیماران میباشداست .در این راستا ،می-
توان به خبری باعنوان «ناگفتههای آتنه فقیهنصیری درباره بیماریش» در خبرگزاری ایسنا
اشاره نمود که این بازیگر معروف ذکر کرده است که این بیماری یعنی اماس برای او یك
«نعمت» به شمار میرود و منشأ تغییر و تحوالت بسیار خوبی برای او بوده است .مضمون
حمایت افراد مشهور از بیماران اماس ،در کنار مضامین دیگر در چارچوب «حمایت و امید»،
کمترین میزان را به خود اختصاص داده بود که از سازمانهای خبری انتظار میرود در این
حوزه فعالیت گستردهتری داشته باشند و با پوشش خبری مناسب و خالقانه ،باعث تشویق
افراد مشهور دیگر شوند .به غیر از گزارشهای بسیار محدود از سوی خبرگزاری ایسنا و مهر
در بازة مورد مطالعه ،خبرگزاریهای ایرنا و صدا و سیما بهطور قابل توجهی از این امر غفلت
کرده بودند.
خبرگزاری ایسنا و مهر ،در گزارشهای خبری مختلفی با عناوین متفاوت ،به ارائه
توصیههای مفید (تغذیه ،درمانی و غیره) برای افراد بیمار و غیربیمار پرداخته است .قابل توجه
است که این مضمون فرعی از سوی خبرگزاری ایسنا و مهر ،بیشترین حمایت را در کنار
مضامین فرعی دیگر در این چارچوب ،برای بیماران به ارمغان آورده است .این توصیهها
شامل طیف وسیعی ازجمله ،دوری از دخانیات ،نقش ورزش ،نقش روحیه ،سبك زندگی
صحیح ،دوری از استرس و غیره میشود.
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باعث افزایش بازدید سایتهای خبری خواهد شد .بنابراین ،ضرورت دارد کارگزاران خبری
مس ول ،برای آگاه کردن بیماران از آخرین دستاوردهای علمی ،توضیحات مربوط را با
هماهنگی کامل متخصصان و مس والن ارائه دهند و به گفتههای رسانههای دیگر به هی
عنوان اکتفا نکنند .در این میان خبرگزاریهای معتبر میتوانند با اطالعرسانی صحیح از
گمراهی بیماران بهطور فعاالنه و با سرعت جلوگیری کنند.

 ║ 80مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
║ سال بیستم ،شمارة چهل و ششم  ،تابستان 1398

«ورزش و تحرک میتواند افزون بر کمك به تأمین سالمت عمومی بدن ،تکمیل
کننده سودمندیهای تغذیه سالم باشد و نقش مهمی در مهار فشارهای روانی بازی
کند 11( ».خرداد  ،95ایسنا)
«بیماران اماس رژیم غذایی ندارند /ضرورت توصیه های پزشکی» ( 20آبان ،95
تیتر خبر در خبرگزاری مهر)

«ورزش کردن منسجم و کنترل استرس از اقدامات حائز اهمیت در کند شدن روند
بیماری اماس است 20( ».آبان  ،95مهر)
آخرین مضمون در چارچوب «حمایت و امید» مربوط به برنامههای امیدبخش دولت و
انجمنهای اماس برای ارتقای وضعیت زندگی بیماران اماس است .این برنامهها شامل،
کمكهای بیمه ،قوانین حمایتی دولت ،برنامههای حمایتی و فرهنگی انجمنها و غیره است.
طبق خبری در خبرگزاری ایسنا ( 12خرداد « )95تأسیس کلینیكهای جامع اماس در پن
استان» ،حمایتها (دولتی و غیر دولتی) از بیماری اماس در مقابل بیماریهای دیگر بیشتر
است؛ ضمن اینکه در این خبر اشاره شده که هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.
«بیمه تأمین اجتماعی و همچنین بیمه سالمت به بیماران اماس همچون سایر

بیماریهای خاص ،کمك مالی میکند ولی انتظار داریم میزان این کمكها
افزایش یابد 26( ».فروردین  ،95ایسنا)
«محمدرضا گن خانی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاس نمایندگی انجمن خیریه
حمایت از بیماران اماس در شهرستان ابهر ،گفت :پروژه عظیم کلینیك تخصصی و
درمانی بیماران اماس ـ قمر بنی هاشم(ع) که در حال تأسیس است .نشان از یك
اراده عظیم و مخلصانه خیرین است 24( ».آبان  ،95مهر)
بصریسازی تحلیل صورت گرفته روی یافتهها را میتوان به شرس شکل  1ارائه کرد:
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شکل  .1بازنمایی رسانهای بیماری اماس در خبرگزاریهای منتخب

 .5بحث و نتیجهگیري

این تحقیق با هدف شناسایی و تحلیل چارچوبهای خبری در رابطه با بیماری اماس صورت
گرفت و بهطور مشخص به این موضوع پرداخت که بیماری اماس در چارچوبهای خبری
رسانهها چگونه برساخته میشود؟ به اعتقاد نگارندگان ،مطالعاتی از این دست میتواند نقشی
کلیدی را در حوزه سیاستگذاری رسانه و سالمت ایفاء نماید و همچنین راه را برای بسیاری از
پژوهشهای کمی و کیفی نیز در این حوزه باز خواهد کرد.
بهطور کلی ،میتوان گفت که در میان چهار خبرگزاری بررسی شده در این تحقیق،
خبرگزاری مهر با انتشار  55گزارش در بازة مورد مطالعه ،از لحاظ حجم ،پرکارترین
خبرگزاری در خصوص پوشش خبری بیماری اماس شناسایی شد؛ پس از آن خبرگزاری
ایسنا (با  47گزارش) ،صدا و سیما ( با  21گزارش) و ایرنا (با  10گزارش) قرار دارند .از سوی
دیگر ،نتای نشان میدهد که از لحاظ کیفیت ،خبرگزاری ایسنا توانسته است با اتخاذ نگاهی
انتقادی وخالقانه به شکل مناسبتری مسائل مختلف بیماری اماس را مورد پوشش خبری
قرار دهد .در این خصوص میتوان گفت که با توجه به امکانات بیشتر خبرگزاری صدا و سیما
(ابزار تصویربرداری و صدابرداری) ،انتظار بیشتری از سوی این خبرگزاری برای تولید
گزارشهای انتقادی و کیفی میرود .همچنین خبرگزاری ایرنا ،بهطور قابل تأملی در بازة
مورد مطالعه ،توجه بسیار کمی به بیماری اماس کرده بود و بنابراین کمکارترین خبرگزاری در
خصوص پوشش خبری این بیماری شناسایی شد .با توجه به اینکه خبرگزاری ایرنا،
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خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران شناخته میشود ،انتظار میرود که تسهیالت
ویژهای را برای پوشش خبری بیماری ام اس در نظر بگیرد و بیش از پیش در این خصوص
فعالیت رسانهای داشته باشد.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که ناآگاهی و اطالعات اندکدر جامعه درباره این
بیماری تأثیر بسزایی بر افزایش مشکالت بیماران اماس داشته است .این مس له امر بسیار
مهمی برای بیماران اماس تلقی میشود که برخالف اهمیت زیاد آن ،خبرگزاریهای بررسی
شده توجه خاصی به این مس له نکرده بودند یا اگر کرده بودند ،بسیار ناچیز بوده است .البته،
نمونههایی دیده میشود ،مثل گزارش خبرگزاری ایسنا« :همه فکر میکنن اماس یه چیز

وحشتناکه ولی خانم اینجوریام نیست .داروها رو به موقع بخوری قابل کنترله .مشکل
اینجاست که هیشکی مریضی رو نمیشناسه .فقط میگن اماس داری؟ پس برو گوشه خونه
بشین . ...نمیدونن این واسه ما بدتره 12( ».آبان  ،95ایسنا)
در این رابطه ،یعنی آگاهیهای عمومی از بیماری اماس ،تحقیقات مختلفی صورت گرفته
است؛ برای مثال ،خوشروش و همکاران ( ،)1395مطالعهای را در شهر سنندج انجام دادند و
نتای تحقیق آنها نشان داد که میزان آگاهی افراد مورد مطالعه درباره بیماری اماس کمتر از
حد مطلوب است و از اینرو پیشنهاد کردهاند که طراحی و اجرای برنامههای مداخلهای به
منظور افزایش شناخت افراد جامعه از بیماری اماس ،راههای پیشگیری از آن و تروی
رفتارهای محافظتکننده در سطح جامعه ضرورت دارد .این محققان جایگاه ویژهای را برای
وسایل ارتباط جمعی قائل هستند و اشاره میکنند که الزم است وسایل ارتباط جمعی توجه
ویژهای به مداخالت غنی آموزشی مرتبط با بیماری اماس داشته باشند تا افراد جامعه
اطالعات کافی در مورد این بیماری و روشهای پیشگیری از آن دریافت نموده و در اختیار
اطرافیان خود قرار دهند.
1
در مطالعهای دیگر توسط امانی و همکاران ( ،)2015میزان آگاهی مردم اردبیل درباره
بیماری اماس سنجیده شد که نتای آن نشان داد دانش مردم درباره این بیماری در سطوس
متوسط و پایین است .این مطالعه هم نقش رسانههای جمعی را در افزایش آگاهی مردم،
پررنگ دیده است ،در حالی که در حوزه سینمایی ایران ،محصولی همچون فیلم «طال و
مس» این بیماری را به شدیدترین شکل موجود بازنمایی کرده که این امر میتواند تأثیر قابل
1. Amani et al
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توجهی روی نوع نگاه جامعه به این بیماری و بیماران بگذارد .برای مثال ،کارفرمایان با تحت
تأثیر قرار گفتن در مشاهده اینگونه محصوالت رسانهای ،شاید دیگر نتوانند به کارآیی کارمند
بیمار خود اعتماد کنند یا اینکه خانوادهها سدهایی را برای ازدواج این افراد ایجاد کنند .شایان
ذکر است که کارهای مثبتی همچون برنامه «خندوانه» شبکه نسیم و تالش آن برای
فرهنگسازی مناسب دربارة این بیماری انجام شده است که در این میان ،کارگزاران خبری
میتوانند با پوشش حرفهای و هدفمند اینگونه رویدادها باعث تشویق فعاالن رسانهای دیگر
در تولید برنامههای حمایتی از این بیماران شوند.
بهطور کلی میتوان گفت که بیماران اماس در کنار دست و پنجه نرم کردن با بیماری
خود ،باید با مشکالت بزرگ دیگری همچون اشتغال ،ازدواج ،هزینههای داروها و غیره مقابله
کنند .طبق ادعای پیامنی و میری ( ،)1390بیماری اماس ،استقالل و توانایی فرد را برای
شرکت مؤثر در خانواده و اجتماع تهدید میکند و بیماران را به سوی احساس نبودن
شایستگی و اطمینان از خود سوق میدهد .به همین دلیل ،یافتههای مطالعه جامعهشناسانه
خالقپناه ( )1395نشان داد که بیماران مبتال به اماس ،بیماری خود را ،شرایطی توصیف
میکنند که امکان سازگاری با آن ناممکن به نظر میرسد ،چیزی که فرد بیمار از بهنجار
ساختن آن ناتوان است .این مطالعه ،اشاره میکند که این بیماری ،زمان حال و آینده بیماران
را میپوشاند و افقهای زندگی آنها را محدودتر میسازد و همچون سایهای تاریك به سراسر
زندگی بیماران گسترش مییابد.
نتای پژوهش نشان داد که تقویت مناسب چارچوب «حمایت و امید» میتواند اثر قابل
توجهی در افزایش کیفیت زندگی بیماران اماس و همچنین افزایش آگاهی جامعه درباره این
بیماری داشته باشد .همچنین به نظر میرسد سازمانهای خبری با مطرس کردن دقیق
مشکالت مختلف بیماران ،باعث افزایش مشارکت دولت در حمایت از بیماران شوند و
عالوهبر آن ،خبرگزاریها با اطالعرسانیهای مناسب در مورد برنامههای مفید انجمنها ،به
میزان بیشتری میتوانند همبستگی و امید را در جامعه بیماران اماس افزایش دهند.
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