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از کارکردهای رسانه تولید اجتماعی معنا است .رسانهها با قدرت ارتباطی خود میتوانند
نگرش جامعه به مسائل بهداشتی و بیماریهایی مانند بیماری اچ آی وی /ایدز را تغییر
دهند .در این تحقیق وضعیت نمایش رسانه ای این بیماری را در سینما و تلویزیون ایران از
دیدگاه صاحبنظران حوزه ارتباطات سالمت مطالعه میکنیم تا هم به شناخت از وضع موجود
رسیده و هم پتانسیلهای رسانه ای ایران را شناسایی کنیم .روش تحقیق مصاحبه عمیق و
تحلیل محتوای کیفی متن مصاحبهها است .جامعه هدف عبارت است از صاحبنظران حوزه
ارتباطات سالمت .روش نمونه گیری هدفمند است که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته
است .در این پژوهش از  41نفر از صاحبنظران ایرانی حوزه ارتباطات سالمت پرسیدیم :چرا
مواجهه رسانهها با بیماری اچ آی وی /ایدز مهم است؟ ارزیابی شما از نمایش بیماران اچ آی
وی در سینما و تلویزیون ایران چیست؟ آیا ظرفیتهایی در سینما وتلویزیون ایران برای
کمک به مسائل اجتماعی مرتبط با این بیماری وجود دارد؟یافتههای تحقیق نشان داد
صاحبنظران با اینکه نقش رسانهها را در حل مسائل اجتماعی بیماری اچ آی وی /ایدز مهم
می دانند اما به کارکرد سینما و تلویزیون ایران و معنایی که از طریق آن در مورد بیماری اچ
آی وی /ایدز برساخت میشوند نقد دارند .در نهایت به نظر میرسد پیوند و تعامل ضعیفی
میان صاحبنظران حوزه ارتباطات سالمت ،پزشکان و متولیان امر سالمت و تولیدکنندگان
برنامههای تلویزیونی وجود دارد.
واژگان کلیدی :بیماری اچ آی وی /ایدز ،رسانه ها ،ارتباطات سالمت ،صاحبنظران،
مصاحبه عمیق،
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طرح مساله
امروزه سالمت یکی از مسائل اصلی جوامع است که رسانهها آن را پوشش داده و میدهند .به طوور ماوا
خانیکی ( )4931معتقد است با نگاهی به رسانهها میتوان گفت که بخش وسویعی از برناموههوا و مطالو
رسانهها اختصاص به موضوع سالمت دارد و این موضوع در محتوای بسیاری از برنامهها به صورت ضمنی؛
مستقیم یا غیر مستقیم وجود دارد .این مقاله نیز که تحقیقی در حوزه ارتباطات سالمت است ،با این پویش
فرض که رسانهها با قدرت ارتباطی خود میتوانند نگرش جامعه بوه مسوائل بهداشوت و سوالمت را تغییور
دهند ،قصد دارد به ارزیابی وضعیت نمایش بیماری اچ آی وی /ایدز در سوینما و تلویزیوون ایوران باوردازد.
ابتدا برای اینکه روش کنیم بیماری اچ آی وی /ایدز یکی از مسائل جامعه امروز ایران اسوت ،آمارهوایی در
مورد روند شیوع بیماری اچ آی وی /ایدز و مسائل اجتماعی مرتبط با آن در ایران ارائه میکنیم.
در ایران بهطور میانگین از سا  4988تا به امروز هر سه ماه یک بار  ٠11نفر به جمع مبتالیان به این
بیماری اضافه میشوند (مرکز آمار وزارت بهداشت ایران .)4931 ،تا کنون  1 1نفر از افراد مبتال به اچ.
آی .وی .در کشور فوت کردهاند (مرکز آمار وزارت بهداشت ایران .)4931 ،هر چند  17درصد موارد ابتال در
ایران به دلیل استفاده مشترک از سرنگهای آلوده در میان معتادان تزریقی است ،اما روند نگران کننده
میزان ابتال از طریق رابطه جنسی مراقبت نشده افزایش یافته و به بیش از درصد رسیده و بعد از سرنگ
آلوده به دومین دلیل ابتال به اچ آی وی /ایدز در کشور تبدیل شده است (محرز .)493٠ ،جدیدترین آمار
نیز نشان میدهد تا او فروردین  4931حدود  119٠3نفر در کشور به ایدز مبتال هستند .این آمار در بین
زنان افزایش یافته است و شصد درصد افراد مبتال از بیماری خود بیاطالع هستند و روند انتقا بیماری از
طریق روابط جنسی در حا افزایش است (کازرونی.)4931 ،4
همچنین گسترش اعتیاد به ویژه معتادان تزریقی در ایران (سالمت نیوز ،)4931 ،گسترش پدیده
کودکان خیابانی و همچنین زنان تن فروش به این مسئله دامن زده است .در همین راستا ،شیوع اچ آی
وی /ایدز در کودکان خیابانی تهران نیز ( %1/1شوگلی و مهراز ) 141 ،و وضعیت شیوع اچ آی وی ایدز
در بین زنان تن فروش ،حدود  ٠/٠تا  ٠درصد تخمین زده شده است (پایگاه تحلیل خبری خانواده و زنان،
 .)4931با توجه به روند افزایشی ابتال به اچ آی وی /ایدز و تغییر شیوه ابتالی آن از طریق روابط جنسی،
بر اساس آماری که در باال ارائه شد ،مطالعه مواجهه رسانه با بیماری اچ آی وی /ایدز از اهمیت زیادی
برخوردار است؛ همانطور که در بسیاری از کشورها برای آگاهی مخاطبان از این بیماری ،پیشگیری از ابتال
به بیماری و بهبود تعامالت اجتماعی با این بیماران از رسانه استفاده شده است.
در واقع رسانهها با قدرت ارتباطی خود میتوانند موج انگ زدایی یا انگ زنی شوند .به طور ماا در
فیلم «پابرهنه در بهشت» ساخته بهرام توکلی در سا  4981با اینکه گفتمان تعامل انسانی با بیماران در
تقابل با گفتمان گناهکار دانستن آنان قرار گرفته ،اما گفتمان مسلط همان گفتمان انگ زنی به این بیماران
است و بر ریشه گناه در ابتالی به این بیماری تاکید میشود (راودراد و آقایی .)493٠ ،این گفتمان انگ
زنی به حل مسئله اجتماعی اچ آی وی /ایدز در ایران کمک نمی کند .در این تحقیق میخواهیم وضعیت
این نمایش رسانه ای را در سینما و تلویزیون ایران از نگاه صاحبنظران حوزه ارتباطات سالمت مطالعه

راودراد ،آقایی  /ارزیابی نمایش بیماری اچ آی وی  /ایدز در سینما و تلویزیون ایران 47٠ ...

کنیم تا هم به شناخت از وضع موجود رسیده و هم پتانسیلهای رسانه ای ایران را برای استفاده بهتر از
قدرت ارتباطی سینما و تلویزیون شناسایی کنیم.
از این رو مطالعه ارزیابی نمایش بیماری اچ آی وی /ایدز در سینما و تلویزیون ایران از دیدگاه
صاحبنظران هم ارزش مطالعاتی و هم ارزش کاربردی دارد .به این منظور سواالت زیر را با صاحبنظران
حوزه ارتباطات سالمت مطرح کردیم :چرا مواجهه رسانهها با بیماری اچ آی وی /ایدز مهم است؟ ارزیابی
شما از نمایش بیماران اچ آی وی در سینما و تلویزیون ایران چیست؟ آیا ظرفیتهایی در سینما وتلویزیون
ایران برای کمک به مسائل اجتماعی مرتبط با بیماری اچ آی وی /ایدز وجود دارد؟

بحث نظری :رسانهها و تولید اجتماعی معنا
ینسن و یانکوفسکی )4334(4در تعریف خود از علم ارتباطات میگویند :ارتباطات ،تولید اجتماعی معناسوت.
اگر این معنا از ارتباطات را مد نظر قرار دهیم ،مطالعه مواجهه رسانهها با بیماری اچ آی وی /ایودز موا را در
نهایت به تولید اجتماعی معنا در مورد این بیماری میرساند .نقش رسانهها را در تولید معنوای اجتمواعی از
بیماری اچ آی وی ایدز میتوان چنین توضیح داد که اگر فرهنگ را فرآیند یا مجموعه ای از رویهها بورای
تولید و مبادله معنا بدانیم ،در دوران معاصر «امر دیداری » در مرکز فرهنگ قرار گرفته است و جهان را به
ماابه تصویر عرضه میکند(رووس .)1 : 114 ،9بنابراین رسانههای همگانی که از طریق امر دیداری یکوی
از عوامل بسیار مهم اجتماعی کردن بوده و مورد استفاده وسیع گروههای مختلف اجتماعی قرار مویگیرنود،
میتوانند نگرش و عقاید افراد را تحت تأثیر قرار دهند(گیدنز .)88 :4977 ،به تعبیر کاستلز «رسوانههوا بوه
دلیل اینکه تار و پود نمادین زندگی ما هستند ،همچون تجارب واقعی که بر رویاهای ما تأثیر میگذارند ،بر
آگاهی و رفتار ما تأثیر می گذارند»(کاستلز .)93 : 4981 ،از طرفی هر آنچه در جامعوه تولیود مویشوود از
جمله تولیدات رسانه ای تحت تاثیر قدرت و لزوما سوگیرانه است؛ چون به دنبا برجسوته سواختن معنوایی
خاص و به حاشیه راندن معنایی خاص است (سلطانی .)1 :4988 ،در مورد بیمواری اچ آی وی /ایودز نیوز
رسانه با تکیه به قدرت ارتباطی خود معنای خاصی از این بیماری را برجسته میکند .این قودرت ارتبواطی
رسانه و اینکه چه معنایی را برساخت میکند ،میتواند موج ارتقای سالمت جامعوه شوده و یوا اینکوه بور
عکس عمل کند .چرا که معنای اچ آی وی /ایدز در جهان اجتماعی غالبا چیزی فراتر از یک بیماری است.
گاهی تصاویر ذهنی ساخته شده ،از خود بیماری کشندهتر هستند (سانتاگ .)4383 ،1یکوی از عوواملی کوه
استیگمای اچ آی وی /ایدز را در جامعه تقویت میکند ،اطالعات ناکافی و غلط است که موج میشود که
افراد بیمار را خطرناک تر و بیماری آنها را مسری تر از آنچه به راستی هست بداننود و بوه دنبوا آن بوه
نادرستی تصور کنند یا احتما دهند که ویروس اچ آی وی در روابط اجتماعی روزمره انسوانی ماول دسوت
دادن و با هم غذا خوردن هم منتقل میشود (مجله نظام پزشکی .)78 :4988 ،مبتالیان به اچ آی وی /ایدز
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Jensen & Jankowski
2 The Visual
3 Ross
4 Sontag
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همواره نگران واکنشهای جامعه بوده اند .بیان ابتال به این بیماری از سوی بیمار ،موج انگ اخالقوی و
طرد بیماران از خانواده ،اطرافیان و جامعه میشود .این امر باعو پنهوان کواری و مخفوی کوردن بیمواری
میشود .بنابراین ،بیماری در خفا گسترش مییابد و کنتر بیماری را دشوار میکند و فرصت آموزش را از
آنان میگیرد (تبریزی و همکاران .)4988 ،بنابراین اصحاب رسانه میتوانند بورای شونوندگان و بیننودگان
خود با زبانی قابل فهم و شیوه ای جذاب و سرگرم کننده درباره اچ آی وی /ایدز برنامه بسازند و اطالعوات
صحیحی را که مردم برای محافظت از خود نیاز دارند ارائه کنند .رسانهها میتوانند بوا اسوتفاده همزموان از
نمایش فیلمهای مستند ،برنامههای خبری ،پخش آگهیهای خدمات عمومی و راه اندازی وب سایتهوا
به تقویت آگاهی مخاطبان و ارائه پیامهای مربوط به نگرشها و رفتارها در زمینه بیماری اچ آی وی ایودز
باردازند (غفاری و همکاران.)8 :4981 ،
نحوه نمایش اچ آی وی /ایدز در رسانهها در شکل گیری شناخت مشترک اجتماعی نسبت به این
بیماری میتواند تاثیر مابت یا منفی داشته باشد .به طور ماا نشان داده شده است که«طرز برخورد با اچ
آی وی /ایدز در گزارشات خبری ،مستندها ،برنامههای تلویزیونی ،فیلم و سینما و دیگر برنامههای
رسانههای جمعی در طو دو دهه گذشته طرز فکر سیاسی و اجتماعی آمریکاییان درباره این بیماری را
شکل داده است» (استرادا و کویینترو .4)4333 ،معنای واقعی بیماری توسط عوامل اجتماعی مختلف در هر
جامعهای ایجاد میشود (فی . )433 ،به طور ماا در آمریکا مجادالت ایدئولوژیکی درباره معنا و مفهوم
اجتماعی اچ آی وی /ایدز وجود داشته است (پیون تک .9)433 ،در ابتدا از این بیماری در جامعه
آمریکایی بیشتر به عنوان «سرطان همجنسگرایان» نام برده شده (پریور و ریدر .1)4339 ،با اینکه موارد
گزارش شده در نتیجه انتقا ویروس اچ .آی .وی از غیرهمجنس افزایش یافت (رایت ،)4337 ،٠باز هم
بسیاری از آمریکاییان اچ آی وی /ایدز را بیماری دیگران خطاب میکردند (نتزامر و شامپ.1)4331 ،
رسانهها به عنوان فراهم کننده چارچوبهای تجربه برای مخاطبان ،شیوههایی که افراد زندگی اجتماعی
را تفسیر کرده و نسبت به آن واکنش نشان میدهند ،با کمک نظم دادن به تجربه ما از زندگی اجتماعی ،قال
ریزی میکنند (گیدنز .)173 :4977 ،رسانههای جمعی ابتدا تصوری از جهان را برای ما شکل میدهند و
ساس به ما میگویند که درباره این تصور چگونه فکر کنیم (استرم .7)91 :498٠ ،متون رسانههای جمعی
عمدتا به عنوان محل اصلی منازعات در زمینه معنای اجتماعی شناخته میشوند .یکی از ابعاد قابل توجه
قدرت رسانهها فراهم آوردن و توزیع ساختهای اجتماعی است که به طور متناوب تبدیل به «واقعیت» درک
شده از سوی مخاطبان فیلمهایی است که درباره اچ آی وی /ایدز ساخته شده است .این فیلمها اقدام به
انتشار و توزیع اطالعات درباره افراد مبتال (یا در معرض خطر باال) به اچ آی وی /ایدز میکنند .این که این
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Estrada & Quintero
2 Fee
3 Piontek
4 Pryor & Reeder
5 Wright
6 Netzhammer & Shamp
7 Storm

راودراد ،آقایی  /ارزیابی نمایش بیماری اچ آی وی  /ایدز در سینما و تلویزیون ایران 477 ...

افراد اهل کجا هستند ،چگونه زندگی میکنند ،چگونه میاندیشند و احساس میکنند و این که دیگران چگونه
به نیازهای آنها واکنش نشان میدهند (واتنی .4)4337 ،در نهایت یک توافق عمومی در این باره وجود دارد
که مساله اچ .آی .وی یا ایدز باید به عنوان یک پدیده فرهنگی که در سطح گسترده زائیده رسانههاست
فهمیده شود ،زیرا در حقیقت معانی روان شناختی و فرهنگی پیچیدهای با اچ .آی .وی یا ایدز پیوند خوردهاند
(سوزا . ) 117 ،برنامههای رسانهها درباره اچ آی وی /ایدز رویه ای ایدئولوژیک برای مخاطبین مهیا
میکند .این برنامهها قدرت شکل دادن به روابط فرهنگی نسبت به این بیماری را داشته و از این جهت ،اثری
تعیین کننده بر مسیر حا و آینده آن دارند (ارنی.9)4331 ،
اگر چه بح های نظری در رابطه با چگونگی و چرایی تاثیر گذاری ارتباطات و رسانههای جمعی بر
رفتار انسانها وجود دارد ،شواهد تجربی قابل توجهی نیز نشان میدهد که رسانههای جمعی میتوانند برای
تاثیر بر نگرش و تغییرات رفتاری مرتبط با بیماری اچ آی وی /ایدز استفاده شوند (برتاند و همکاران،
 .1) 111مهمترین نقشهایی که برای رسانه های گروهی مطرح میشود؛ عبارتند از :اطالع رسانی و
آگاهی ،فراهم کردن زمینه آموزش مداوم ،کمک به رشد فرهنگی و فکری جامعه ،ایجاد روحیه مشارکت و
همکاری برای برنامه های توسعه (راندا  .)498 ،آموزش و اطالع رسانی گسترده و مداوم بهترین راه
مصون سازی جامعه از خطر ایدز است .در این رابطه صادقی و همکاران ( )4934در تحقیقی نقش رسانه
های ارتباط جمعی در آگاهی و پیشگیری از بیماری اچ آی وی /ایدز را در بین دانشجویان مطالعه کردند.
نتایج تحقیق نشان داد رادیو ،تلویزیون و ماهواره بیشتر از سایر منابع در کس آگاهی آنان نسبت به بیماری
اچ آی وی /ایدز نقش داشته است .با توجه به نتایج به دست آمده پژوهشگران استفاده از تمامی ابزارهای
رسانه ای را برای اطالع رسانی درباره بیماری اچ آی وی /ایدز توصیه میکنند.
معقو ( )4981در پژوهشی با عنوان «ارزیابی نقش مدیریت رسانه ملی در کنتر و پیشگیری ایدز»
بعد از انجام مصاحبه با متخصصان حوزه ارتباطات و سالمت اشاره میکند که اساتید علوم ارتباطات،
متخصصان کنتر اچ آی وی /ایدز و مدیران و سیاست گذاران رسانه جهت کنتر و پیشگیری از بیماری
اچ آی وی /ایدز راهکارهایی ارائه میکنند که عمده این راهکارها عبارتند از :بکارگیری مصاحبه با
کارشناسان و روحانیون ،استفاده از شیوههای تبلیغاتی ،تجدید نظر در تولید سریا ها ،کاربرد صریح نحوه
پیشگیری ،آموزش مهارتهای زندگی ،تغییر نگرش برنامه سازان و مخاطبان به بیماران اچ آی وی /ایدز
و تاکید بر دستورات اخالقی.
الوندی ( )4981در پژوهشی با عنوان «اصو گزارشگری ایدز؛ مبانی نظری و راهکارهای عملی» بر
این نکته تاکید میکند که گاهی تولیدات رسانه ای از واقعیتی به نام اچ آی وی  /ایدز میتواند آثار
نامطلوبی را برای جامعه به بار آورد .پژوهشگر با تاکید بر مواردی مانند اصو گزارش گری بیماری اچ آی
وی  /ایدز پیشنهاد میدهد که الزم است زبان استفاده شده در رسانهها در مورد این بیماری اصالح شود و
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Watney
2 Souza
3 Erni
4 Bertand
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رسانهها از زبانی استفاده کنند که منجر به ایجاد چارچوبهایی شود که بازنمایی بهتری از واقعیت ارائه
میکنند .در نهایت او به این جمع بندی میرسد که روزنامه نگاران حوزه اچ آی وی  /ایدز به عنوان
ارتباطات گران ایدز باید در مسیر انگ زدایی و آگاهی بخشی در مورد این بیماری گام بردارند.
زمانی ( )498٠معتقد است رسانهها میتوانند ساختن برنامههایی درباره بیماری اچ آی وی /ایدز را
بخش اصلی تولیدات خود قرار داده و در واقع آن را یک راهبرد سازمانی بدانند .این امر از راههای
متعددی امکان پذیر است .از جمله
 پوشش خبری برجسته اختصاص زمان /فضای پخش به پیامهای عمومی اچ آی وی  /ایدز حمایت از پخش برنامههای ویژه درباره اچ آی وی /ایدز حمایت از گنجاندن خطوط داستانی اچ آی وی  /ایدز در برنامههای موجود در دسترس گذاشتن پیامهای عمومی و برنامههای اصیل به رسانههای دیگر بدون محدودیت نشرپژوهشهایی که در کشورهای دیگر انجام شده نیز نشان میدهد در سطح بین المللی مطالعه نقش
رسانهها در پوشش بیماری اچ آی وی /ایدز اهمیت فراوان داشته است .تحقیقات در کشورهای غربی
مانند مطالعه کولن ) 119( 4نشان میدهد برساخت این بیماری در مطبوعات غربی الگوی مناسبی نبوده
است .دسوزا ( ) 117نیز تقابلهایی را که در فضای گفتمانی مرتبط با اچ آی وی /ایدز پدیدار میشود،
تشریح کرد .هالیدی و واگنر ) 149( 9نشان دادند تصویر بیماری اچ آی وی /ایدز به عنوان نشانهای از
مرگ در فیلمهای مورد مطالعه آنها آمده است .استین ) 119( 1در تحقیقی به سکوت رسانهها درباره
بیماری اچ آی وی /ایدز میپردازد .نیاواشا و چیاونزا  ) 14٠(٠کارآمدی رادیو را به عنوان راهبردی که
می تواند موج پذیرش و اتخاذ رفتارهای جنسی ایمن تر در بین دانشجویان دانشگاه در آفریقای جنوبی
شود ،مورد مطالعه قرار دادند .نتایج تحقیق نشان داد رادیو به عنوان تنها ابزار معتبر برای تسهیل سواد
سالمت و ارتباطات عمومی درباره اچ آی وی/ایدز در میان شهروندان به خصوص در مناطق روستایی است
که اطالعات و دانش دربارهی بیماری اچ آی وی/ایدز اندک یا محدود است .در نهایت اینکه نتایچ
پژوهشها در ایران و جهان ،قدرت رسانهها در آموزش ،اطالع رسانی و پیشگیری از بیماری اچ آی وی/
ایدز را تایید کرده و نشان میدهد معنایی که بر اساس نحوه نمایش رسانه ای این بیماری برساخت
میشود ،بر فهم جامعه از این بیماری موثر است.

روش شناسی
روش تحقیق در این مطالعه ،مصاحبه عمیق و تحلیل محتوای کیفی متن مصاحبهها اسوت .جامعوه هودف
پژوهش عبارت است از صاحبنظران حوزه ارتباطات سالمت که در مورد بیمواری اچ ای وی /ایودز مطالعوه
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Cullen
2 De Souza
3 Holliday & Wagner
4 Stein
5 Nyawasha & Chipunza
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داشته اند .روش نمونه گیری هدفمند است که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است .در این پوژوهش
با  41نفر از صاحبنظران ایرانی حوزه ارتباطات سالمت در سه ماه تابستان  4931مصاحبه عمیق انجام شد
که تا اشباع نظری ادامه پیدا کرد .اطالعات مصاحبه شنوندگان با توجه به جایگاهشان در رابطه با موضوع
تحقیق به شرح زیر است:
شماره مصاحبه شونده
4
9
1
٠
1
7
8
3
41
44
4
49
41

تخصص مصاحبه شونده
استاد دانشگاه و محقق در حوزه ارتباطات سالمت
استاد دانشگاه و محقق جامعه شناسی پزشکی و ارتباطات سالمت
استاد دانشگاه ،روزنامه نگار و محقق حوزه ارتباطات سالمت
مددکار و مدیر انجمنی در حمایت از بیماران اچ آی وی
مسئو روابط عمومی انجمنی در حمایت از بیماران اچ آی وی
کارگردان برنامههای حوزه سالمت و بهداشت در شبکه سالمت
پزشک ،مسئو ارتباطات توسعه در دفتر یونیسف و پژوهشگر سالمت جنسی و ایدز
کارشناس ارتباطات و مشاور کارگردان در تولیدات سینمایی مربوط به ایدز
پزشک و مشاور حقوقی در سازمان نظام پزشکی ،آشنا به پروندههای بیماران
اچ آی وی
حقوقدان و محقق حوزه اخالق پزشکی ،فعا در زمینه مسائل بیماران مبتال به
اچ آی وی
روانازشک و محقق در حوزه بیماری اچ آی وی
پزشک و مشاور کارگردانان در حوزه مسائل پزشکی و سالمت
حقوقدان و محقق حوزه حقوق پزشکی
پزشک متخصص عفونی در زمینه بیماری اچ آی وی

پس از انجام مصاحبه ،متن مصاحبهها پیاده سازی شده و تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت .در
توضیح این روش تحقیق ابتدا باید روشن کنیم پژوهشگران کیفی اساسا در پی آن هستند که شکل و
محتوا و تجربه کنش اجتماعی را که مقید به موقعیتها است ،تحلیل کنند .همه رویکردهای کیفی که
ناظر به فهم مسائل انسانی هستند ،به دنبا درک این هستند که انسانها چگونه مقاصد فردی و اجتماعی
شان را بیان و تفسیر میکنند (لیندالف و تیلور .)٠1 :4988 ،یکی از روشهایی که در پژوهشهای کیفی
انجام میشود مصاحبه عمیق است که «در بهترین شکل آن عبارت است از رویدادی که در آن یک
شخص (مصاحبهگر) دیگران را تشویق میکند تا آزادانه عالیق و تجربیات خود را واگو کند .قابلیتی که
مصاحبه به لحاظ نفوذ عمیق و گسترده در واقعیتهای ذهنی مصاحبهشونده دارد ،آن را به روشی برتر در
مطالعات ارتباطی و دیگر علوم اجتماعی تبدیل کرده است» (لیندلف و تیلور .) 9 :4988 ،مهمترین حسن
مصاحبة عمیق غنای جزئیاتی است که به دست میآید .بهعالوه ،در مقایسه با برخی روشها ،مصاحبة
عمقی پاسخهای دقیقتری را در موضوعهای حساس ارائه میدهد (ویمر و دومینیک .)431 :4983 ،در
حوزة ارتباطات انواع مختلفی از مصاحبه عمقی مورد استفاده قرار میگیرد که یکی از آنها مصاحبه با
متخصّصان (افراد مطلع) است .در این نوع مصاحبه «به مصاحبهشونده نه به عنوان یک (کل یا) شخص،
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بلکه به قابلیتش به عنوان متخصص در یک حوزة خاص توجه میشود .متخصصان نه به عنوان یک مورد
منفرد بلکه به منزلة نمایندگان یک گروه (از متخصصان خاص) در نمونه گنجانده میشوند» ( فلیک،
 .)489 :4931با توجه به توضیحات ارائه شده در این تحقیق از مصاحبه عمقی با صاحبنظران (متخصصین
حوزه ارتباطات سالمت) استفاده شده است که بعد از انجام مصاحبهها وارد مرحله بعد یعنی تحلیل محتوای
کیفی متن مصاحبهها میشویم.
برای کدگذاری و تحلیل مصاحبههای انجام شده ،از راهبرد تحلیل محتوای کیفی استفاده کردیم .به
عبارت دیگر ،متن مصاحبهها به شیوه ای قاعده مند و گام به گام به واحدهای تحلیلی کوچک تر تقسیم
شد و ساس با دنبا کردن پرسش تحقیق یا همان مسأله ی پژوهش ،مقولهها بر اساس جنبههای نظری
تکوین شدند (حریری .) 11 :498٠ ،با پیروی از مد میرینگ ) 111( 4برای تحلیل محتوای کیفی متن
ها ،شیوه تکوین استقرایی مقولهها را به کار بردیم .ایده ی اصلی در تکوین استقرایی مقوله ها ،عبارت از
فرمو بندی مالک تعریف یعنی معیار انتخاب ،برگرفته از چارچوب نظری و مسأله پژوهش است که این
مالک تعیین کننده ی جنبههایی از متن است که باید در تحلیل محتوا مد نظر قرار گیرد .متن را با در نظر
گرفتن این مالک ،مطالعه کردیم و مقولههای استقرایی به صورت آزمایشی و گام به گام استنتاج شدند
(حریری .) 1٠ :498٠ ،در این پژوهش برای دستیابی به اعتبار داده ها ،از روش «کنتر از سوی اعضا»
یا اعتبار سنجی توسط مصاحبه شوندگان استفاده شد.

یافتههای تحقیق
در این قسمت ابتدا مقولههای به دست آمده از گزارههای معنادار مصواحبه بوا صواحبنظران نموایش داده
میشود .در ادامه با توجه به اهمیت گزارههای معناداری که صاحبنظران مطرح کردند ،به شرح گزارههوای
معنادار مربوط به هر مقوله میپردازیم تا کامال روشن کنیم وضوعیت نموایش بیمواری اچ آی وی /ایودز در
سینما و تلویزیون ایران از نظر صاحبنظران چگونه است.
نظرات مصاحبه شوندگان در سه دسته کلی از نظر موضوع قرار میگیرند .دسته او به اهمیت مواجهه
رسانهها با بیماری ،دسته دوم به انتقاد به چگونگی نمایش بیماران در سینما و تلویزیون ایران و دسته سوم
به ظرفیتها و راهکارهای سینما و تلویزیون ایران برای کمک به مسائل اجتماعی مرتبط با بیماری اچ آی
وی /ایدز میپردازد .در ادامه هر یک از این موضوعات تشریح میشوند.
جدول شماره  :مقولههای به دست آمده در مورد اهمیت مواجهه رسانهها با بیماری اچ آی
وی /ایدز
اهمیت مواجهه رسانهها با بیماری
اچ آی وی /ایدز

بیماری اچ آی وی /ایدز به عنوان یک آسی جدی اجتماعی
اطالع رسانی و دسترسی آزاد به اطالعات
رفع تبعیض و انگ زدایی
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همانطور که یافتههای جدو نشان میدهد ،صاحبنظران با اشاره به مهمترین وظیفه رسانه که اطالع
رسانی و آگاهی دادن به جامعه است ،بر دسترسی آزاد شهروندان به اطالعات سالمت تاکید کرده و از آنجا
که اچ آی وی /ایدز آسی جدی در جامعه است ،معتقد بودند که رسانهها میتوانند در رفع تبعیض و انگ
زدایی نقش داشته باشند .آنها در مورد اهمیت مواجهه رسانهها با بیماری اچ ای وی /ایدز به موارد زیر
اشاره کردند:

بیماری اچ آی وی /ایدز به عنوان یک آسیب جدی اجتماعی
از نظر مصاحبه شوندگان ،این بیماری به عنوان یک آسی جدی اجتماعی باید مورد توجه قورار گیورد .بوه
عقیده آنها لزوم اطالع رسانی به موقع و مناس به همراه آموزشهای الزم برای جلووگیری از رشود ایون
بیماری به اندازه کافی در جامعه جدی گرفته نشده است ،در حالی که این بیماری با بسیاری از آسی هوای
اجتماعی دیگر در پیوند است .به عنوان ماا مصاحبه شونده شماره  7میگوید« :تعداد مبتالیوان بیشوتر از

آمار رسمی است و تنها یک سوم این بیماران را شامل میشود .آنهایی که شناسوایی نشوده انود رفتوار پور
خطرشان ادامه مییابد و الزم است به آنها اطالع رسانی شود» .مصاحبه شونده شماره  1میگوید« :این در
حال ی است که تعداد زنان مبتال به این بیماری رو به افزایش است و سن روسوایگری در ایوران بوه شودت
کاهش یافته است .در سا  4913میانگین سن  3سا بود و اکنون به  47سا رسیده است .نکته قابل
تامل دیگر به رسمیت شناختن نشدن کارگران جنسی در ایران و پیامدهای ایون مسوئله از جملوه نداشوتن
کارت بهداشت است که امکان ابتال به اچ آی وی /ایدز را افزایش میدهود» .مصواحبه شوونده شوماره 44
میگوید « :از طرفی کاهش سن اعتیاد در ایران و گرایش به مصرف موواد صونعتی بوه افوزایش ابوتال بوه
بیماری اچ آی وی /ایدز دامن میزند».
مصاحبه شونده شماره  41میگوید« :همچنین وضعیت اقتصادی این بیماران به خصوص زنان
بی سرپرست از جمله زنانی که از همسران خود به این بیماری مبتال شده اند و همسرانشان فوت کرده اند،
بسیار نامناس است و این بیماران حتی از طرف خانواده ،همسایگان و آشنایان طرد میشوند» .مصاحبه
شونده شماره  9میگوید«:حتی نهادهای آموزش و پرورش در برابر حضور کودکان در مدرسه مقاومت
میکند .جامعه نیز از این بیماری هراس دارد و نیاز به اطالع رسانی و آموزش هست» .مصاحبه شونده
شماره 49میگوید«:در حالی که با فقدان آموزشهای جنسی روبرو هستیم از جمله تابو شدن بح در
مورد استفاده از کاندوم».

اطالع رسانی و دسترسی آزاد به اطالعات
یکی دیگر از ابعاد اهمیت مواجهه رسانهها با بیماری اچ آی وی /ایدز از نظر مصاحبه شوندگان ایون اسوت
که رسانههای جدید نقش بسیار مهمی در اطالع رسانی و آگاهی بخشی و آمووزش در خصووص راههوای
پیشگیری و درمان این بیماری دارند .این در حالی است که سیستمهای اطالع رسوانی موا در ایون زمینوه
قوی نیستند و خوب عمل نمی کنند .همچنین آموزشهای کافی در سیستم آموزشی بوه افوراد داده نموی
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شود .به عنوان ماا مصاحبه شونده شماره میگوید« :در دنیای مودرن رسوانههوای تصوویری اهمیوت
زیادی دارند چون سهل الوصو شده اند .ما اکنون جامعه جوانی داریم که قابلیت استفاده از تکنولوژیهای
جدید را دارد» و مصاحبه شونده شماره  1میگوید« :بنابراین اینکه رسانه چگونه بیماری اچ آی وی /ایدز را
بازنمایی میکند بر فهم جامعه از این بیماری تاثیر میگذارد .به خصوص در مورد نسل جوان که بوه جوای
گروههای مرجع اطالعاتشان را از رسانه میگیرند و ماال به گفتار و رفتار قهرمان فویلم یوا سوریا توجوه
میکنند .در واقع رسانهها جوانان را جامعه پذیر میکنند».
مصاحبه شونده شماره  41میگوید« :بنابراین اطالع رسانی هم برای عموم و هم برای گروههای
خاص الزم است .اما سیستمهای اطالع رسانی قوی نیستند .نوجوانان در سنین شروع رفتارهای پرخطر از
نهادهای مال آموزش و پرورش اطالعاتی دریافت نمی کنند و چون اطالع رسانی از طریق نهادهای دیگر
قوی نیست ،رسانه نقش مهم تری دارد» .مصاحبه شونده شماره  9میگوید« :در واقع در سالهای اخیر که
بح دسترسی آزاد به اطالعات مطرح شد ،سالمت و محیط زیست در قوانین آزادی اطالعات مورد توجه
قرار گرفتند .این حق شهروندان است که بدانند چه عواملی سالمت آنها را تهدید میکند» .مصاحبه
شونده شماره  8میگوید« :این در حالی است که رویکرد ابتدایی رسانه به بیماری اچ آی وی /ایدز پنهان
کاری بود».

رفع تبعیض و انگ زدایی
نقش مهم دیگر رسانهها در توانایی آنها در رفع تبعیض و انگ زدایی از بیماران و بیماری اسوت .رسوانههوا
میتوانند نوع نگاه ما به این موضوع را تحت تاثیر قرار دهند .به همین دلیل توجه به این نقش رسانهها در
ساخت برنامه بسیار مهم است .مصاحبه شونده شماره  4میگوید« :در پیشگیری ،درمان و کاهش انوگ و

تبعیض نیاز به کار رسانههای داریم .رسانهها نقش مهمی در کاهش هراس جامعه از این بیمواری دارنود و
این کاهش هراس و کاهش ننگ بیماری از طریق آگاهی دادن به جامعه به وسیله رسانه مویتوانود انجوام
شود» .مصاحبه شونده شماره  3میگوید« :رسانهها این توانایی را دارند که بتوانند با سریا هوای سورگرم
کننده و پر مخاط از این بیماری انگ زدایی کنند .در حالی که خیلی از تولیدات رسانه ای خودش موج
انگ میشود».
در ادامه به تشریح نظرات مصاحبه شوندگان در باره نقاط ضعف سینما و تلویزیون ایران در نمایش این
بیماری میپردازیم.
جدول شماره  :مقولههای به دست آمده در مورد نقاط ضعف سینما و تلویزیون ایران در
نمایش بیماری اچ آی وی /ایدز
عدم سیاستگذاری مناس
نداشتن رویکرد سیستمی
نقاط ضعف سینما و تلویزیون ایران در نمایش بیماری انگ زنی و ایجاد هراس اخالقی در جامعه
پنهان کاری وسکوت درباره بیماری
تولیدات ناچیز رسانه ای و عدم آموزش
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یافتههای جدو شماره نشان میدهد که سینما و تلویزیون ایران نقاط ضعف مشخصی در مورد
نمایش بیماری اچ آی وی /ایدز دارد که در سطح سیاست گذاریهای رسانه ای مطرح شده و تا تولید
محصوالت رسانه ای و نحوه نمایش بیماران نیز ادامه مییابد .انتقاد صاحبنظران به نمایش بیماران اچ آی
وی  /ایدز در سینما و تلویزیون ایران در موارد زیر خالصه میشود:

عدم سیاستگذاری مناسب
یکی از موانع مهم در زمینه نحوه مواجهه مناسو رسوانههوا بوا ایون بیمواری از نظور صواحبنظران عودم
سیاستگذاری مناس رسانه ای در این حووزه اسوت .سیاسوتگذاریهوای منسوجم کوه بوه تولیود مسوتمر
برنامههای مناس در رابطه با این بیماری باردازد میتواند در آمووزش ،پیشوگیری و انوگ زدایوی از ایون
بیماری نقش مهمی ایفا کند.
مصاحبه شونده شماره  1میگوید« :در مورد سیاست گذاریهای رسانه ای در مورد بیماری اچ آی

وی /ایدز هنوز در حا آزمون و خطا هستیم و در مسیر درستی قرار نداریم .تغییرات مدیریتی رسانه ها،
تغییرات مدیریتی حوزه بهداشت ،نداشتن پیامهای منسجم ،سیاستهای مشخص تدوین نشده ،تغییر
سیاستها و تغییر خط قرمزها از مشکالت اصلی است» .مصاحبه شونده شماره  1میگوید« :در مواردی
هم که توجهی به این امر میشود ،توجه مقطعی است و استمراری در برنامههای تلویزیونی از جمله
سریا هایی با موضوع بیماری اچ آی وی /ایدز وجود ندارد .سینما نیز چون به دنبا مخاط است به
جنبههای احساسی و تک بعدی بیشتر توجه دارد و کمتر به پیشگیری و آموزش میپردازد».

نداشتن رویکرد سیستمی
صاحبنظران همچنین تاکید داشتند که اتخاذ رویکردی سیستمی که در برنامه ریزیهای سالمت و نحووه
مواجهه رسانهها با این موضوعات بر عوامل اجتماعی تمرکوز کنود ،اهمیوت دارد .از نظور صواحبنظران بوه
مسائل مربوط به سالمت از جمله بیماری اچ آی وی /ایدز باید به عنوان امری اجتماعی توجه کرد.
مصاحبه شونده شماره  7میگوید« :رویکرد وزارت بهداشت فردگرا است و کمتر به عوامل اجتماعی

توجه میکند .ماال برای بیماریهای غیر واگیر نیز مال دیابت و چربی برنامه خود مراقبتی را پیش گرفته
است و مسئولیت به عهده فرد میافتد .این در تولیدات رسانه ای نیز مشاهده میشود .همین سیاستها در
رسانهها نیز ادامه پیدا میکند».

انگ زنی و ایجاد هراس اخالقی در جامعه
یکی از مهمترین نقدهایی که صاحبنظران به تولیدات رسوانه ای بوه خصووص سوینما و تلویزیوون ایوران
داشتهاند ،نحوه بازنمایی این بیماری است که اتفاقا موج تقویت داغ ننگ این بیماری مویشوود .از نظور
صاحبنظران ارتباط دادن این بیماری با وضعیت دینداری افراد ،گناهکار جلوه دادن بیماران و محودودیت در
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بازنمایی بیماری در رسانهها در نهایت موج هراس جامعه از این بیماری شده که طرد و حذف بیمواران را
به همراه خواهد داشت.
مصاحبه شونده شماره  9میگوید« :در ابتدای مطرح شدن این بیماری رسانهها با عنوان بالیی که بر

سر قوم لوط آمده است آن را مطرح کردند و اعالم آن با مارش نظامی همراه بود که بالیی بر سر بالد کفر
ناز شده است» .مصاحبه شونده شماره  ٠میگوید« :در کل برخورد رسانه با این بیماری دو فاز کلی
داشت ،اولی سکوت در برابر این بیماری بود .در این مرحله تحقیق و پژوهش در مورد این بیماری با
محدودیتهایی همراه بود و رسانه از آوردن نام این بیماری طفره میرفت .اما در فاز دوم در ظاهر اجازه
داده شده که در مورد این بیماری صحبت شود اما مجددا محدودیتهایی در مورد نحوه بازنمایی این
بیماری به وجود آمد».
مصاحبه شونده شماره  4میگوید« :یکی از راههایی که رسانهها در پیش گرفتند وحشت افکنی در
مورد این بیماری بود .کلیشههایی که از بیماری اچ آی وی /ایدز و یا بیماران میسازند در بسیاری از
تولیدات رسانه ای آدرس غلط دادن به جامعه است» .مصاحبه شونده شماره  7میگوید« :بسیاری از افراد
هستند که چادری ،هیئتی و تحصیلکرده هستند و به این بیماری مبتال شده اند .اکار زنان از طریق
همسران رسمی خود مبتال شده اند .یا افرادی هستند که از طریق خالکوبی یا قمه زنی نه تنها خود مبتال
شده بلکه به دیگران هم انتقا داده اند» .مصاحبه شونده شماره  3میگوید« :در نهایت این که نباید این
بیماری با انگ همراه باشد و به عده ای بگوییم این افراد قربانی هستند .این یعنی دیگرانی هستند که
گناهکارند .این رویکرد انگ به همراه دارد».
مصاحبه شونده شماره  44میگوید« :در واقع انگ را در همه زمینهها اگر بتوانیم کنتر کنیم به نفع
جامعه است .باید رسانه بتواند انگ زدایی کند .ماال نشان بدهد که فردی که اعتیاد دارد این فقط یکی از
جنبههای زندگی اوست و ممکن است در ابعاد دیگر زندگیاش بسیار مابت باشد .مگر شاملو ،اخوان و
شهریار و  . . .اعتیاد نداشتند .در مورد اچ آی وی /ایدز هم همین است» .مصاحبه شونده شماره  9میگوید:
«نباید صرف این بیماری شخص را از همه تواناییها و حقوقش محروم کنیم و رسانه در انگ زدایی از
بیمار اچ آی وی /ایدز یا سایر آسی های اجتماعی ضعیف عمل میکند».

پنهان کردن و سکوت درباره بیماری
از دیگر مسائلی که در مواجهه رسانهها با این بیماری وجود دارد ،سکوت و پنهان کاری درباره این بیمواری
است .از نظر صاحبنظران رسانهها ابتدا ترجیح دادند در مورد این بیماری سوکوت کننود و هنگوامی کوه در
نهایت سکوت خود را شکستند در بیان برخی مسائل اجتماعی مرتبط با این بیماری از جمله روسوای گوری
محدودیتهایی داشته اند .این سکوت و پنهان کاری تنها به گسترش این بیماری و آسی های اجتمواعی
مرتبط با آن دامن میزند.
مصاحبه شونده شماره  1میگوید« :در رسانهها کمتر به سراغ عوامل انتقا بیماری میرفتند ،رسانه

آموزشی به مردم نمی دهد که چطور گرفتار نشوند ،شیوههای پیشگیری در رسانهها مطرح نمی شود .ماال
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نمی توانند به راحتی مسئله روسای گری را مطرح کنند» .مصاحبه شونده شماره  9میگوید« :ماال رادیو یک
خط قرمزهایی داشت که چطور باید این بیماری را مطرح کند .این در مورد سایر رسانهها نیز مطرح بود».
مصاحبه شونده شماره  9میگوید« :بعضی امور در همه مذاه گناه است اما در عین حا این موارد
در طو تاریخ بشر وجود داشته است و نحوه رفتار با این موارد و مدیریت کردن آن هاست که مهم است
نه پنهان کردن و تحقیرکردن و توطئه نامیدن آن ها» .مصاحبه شونده شماره میگوید« :رسانه باید
رویکرد مدیریت این موارد را داشته باشد .با نشان ندادن ،صحبت نکردن و سکوت کردن در برابر این
مسائل در سا های گذشته دیدم که جلوی این قضیه (ابتال به بیماری) گرفته نشده است .با سکوت در
مورد مسائل جنسی ،اعتیاد و بیماری اچ آی وی /ایدز شرایط را برای تجاوز ،شیوع بیماری و سایر آسی ها
فراهم میکنیم».

تولیدات ناچیز رسانه ای و عدم آموزش
صاحبنظران معتقدند که تولیدات رسانههای در مورد بیماری اچ آی وی /ایدز بسیار ناچیز است و رسانههوا
با توجه به امکان ارتباطی که با مخاط دارند در زمینه آموزش و پیشگیری از این بیمواری ضوعیف عمول
میکنند .یکی از موانع مهم از نظر صاحبنظران در این زمینه محدودیتهایی اسوت کوه در موورد بازنموایی
مسائل مرتبط با بیماری اچ آی وی /ایدز از جمله بهداشت جنسی وجود دارد.
مصاحبه شونده شماره  1میگوید« :تولیدات رسانه ای انگشت شمار است .اگر آموزش بدهیم از طریق

رسانهها بخشی از سواالت جوانان و نوجوانان ما در مواردی مانند روابط جنسی پاسخ داده میشود و از
بیماری پیشگیری میشود .مشکل این است که آموزش داده نمی شود .رسانه وقتی آموزش میدهد در
واقع کل خانواده را آموزش میدهد».
مصاحبه شونده شماره  9میگوید« :خانوادههای ما در حا حاضر سریا های ترک را که در آن انواع
گناهها و روابط غیر شرعی و عرفی وجود دارد میبینند .پس با نشان ندادن مشکالت و حرف نزدن در مورد
آنها مشکل حل نمی شود .زمانی نشان ندادن شاید میتوانست موثر باشد که ما فقط سه تا کانا
تلویزیون و سه روزنامه داشتیم و حرفی از ماهواره و شبکههای ارتباطی نبود» .مصاحبه شونده شماره 49
میگوید« :باید دست و با رسانهها را در مورد آموزش مربوط به مواد مخدر و مسائل جنسی و سالمت
روان باز گذاشت .آگاهی دادن به جامعه نصف حل مشکل است و ما در این زمینه مشکل داریم».
مصاحبه شونده شماره  1میگوید« :رسانه باید آموزش دهد و تبلیغ کند که از سن مهد کودک آموزش
و تربیت جنسی به کودکان داده شود .این چیزی است که االن رسانه در مورد آن ضعیف عمل میکند.
البته نهادهای دیگر مال آموزش و پرورش و خانواده هم ضعف دارد».
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جدول شماره  :3مقولههای به دست آمده در مورد راهکارهای رسانه ای برای نمایش مناسب
بیماری اچ آی وی /ایدز
ظرفیتها و راهکارهای سینما و تلویزیون ایران
برای کمک به مسائل اجتماعی مرتبط با اچ آی
وی /ایدز

انجام پژوهشهای کیفی
الگو برداری از تولیدات موفق خارجی
بازنگری در ضوابط و قوانین رسانه ها
یاری گرفتن از ظرفیتهای دینی جامعه

یافتههای جدو شماره  9نشان میدهد که میتوان با بازنگری در قوانین و با راهکارهایی چون انجام
پژوهش کیفی و الگو برداری از تولیدات موفق خارجی و با در نظر گرفتن ظرفیتهای جامعه ایران مال
پتانسیلهای دینی و معنوی آن نمایش بیماری اچ آی وی /ایدز را به سمتی پیش برد که به حل مسائل
اجتماعی این بیماری مانند انگ زدایی از آن یاری رساند.
در مورد ظرفیتها و راهکارهای سینما و تلویزیون ایران برای کمک به مسائل اجتماعی مرتبط با اچ
آی وی /ایدز صاحبنظران به موارد زیر اشاره کردند:
انجام پژوهشهای کیفی
از راهکارهای موثری که صاحبنظران برای بازنمایی مناس تر ایون بیمواری بوه آن اشواره کردنود ،انجوام
پژوهشهای کیفی در مورد بیماری اچ آی وی /ایدز و مسائل اجتماعی مرتبط با آن است .آنهوا معتقدنود
که پژوهشهای کیفی شناخت متولیان رسانه ای را از مسائل اجتماعی و فرهنگی مرتبط بوا ایون بیمواری
عمیق تر کرده و موج بازنمایی مناس تری از این بیماری در رسانهها میشود که به آموزش ،پیشوگیری
و انگ زدایی از این بیماری کمک میکند.
مصاحبه شونده شماره  1میگوید« :مهمترین نکته در تولیدات سینما و تلویزیون بح پژوهشهای

قبل از تولید است .اکار تولیدات بر مبنای مروری پراکنده و کتابخانه ای ،بدون حضور در جامعه است.
پژوهشهای کیفی ،اتوبیوگرافیک ،مشارکتی با حضور افراد مبتال و گروههای کلیدی که بتوانند چالش
اصلی را شناسایی کنند و داستانها ملموس تر باشند کم است .نحوه نمایش خانواده ی بیمار نیاز به
پژوهش میدانی دارد».
مصاحبه شونده شماره میگوید« :اکار تحقیقات غیر میدانی است و با افراد خاصی مشورت میشود
که خود آنها احاطه کامل به موضوع از لحاظ اجتماعی و فرهنگی ندارند .ممکن است افراد در بعد درمان
متخصص باشند اما در مورد شناخت مسائل اجتماعی یا رویکردهای رسانه ای اطالع ندارند».
مصاحبه شونده شماره  4میگوید« :ظرفیتهای زیادی در رسانه وجود دارد برای تغییر نگاه به
بیماری و این باید از اصحاب رسانه شروع بشود .اگر فقط از یک بعد نگاه کنیم عده ای مسئله را پزشکی
میبینند و عده ای سیاسی».
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الگوبرداری از تولیدات موفق خارجی
صاحبنظران معتقد هستند یکی از راهکارهایی که میتواند در مواجهه مناس با این بیماری بوه موا کموک
کند ،توجه و الگوبرداری از تولیدات موفق خارجی است .البته الزم است تولیدات داخلی برحس ویژگیهای
فرهنگی ،دینی و اجتماعی ما بومی سازی شود اما اقتباس از الگوهای موفق خارجی میتواند در این زمینوه
راهگشا باشد.
مصاحبه شونده شماره  7میگوید« :الگوها یا نمونههای کار شده موفق در سطح جهانی را باید دست

اندرکاران رسانه ببینند و اقتباس کنند .شاید مال آن نمونه را نتوان نمایش داد اما نمونه سازی بومی
میتوان انجام داد .سریالی در هندوستان به نام کارگاه ویجی ساخته شده که آسی های اجتماعی مال
خشونت خانگی و اچ آی وی را نشان داده و رفع تبعیض و انگ میکند .در برزیل نیز سریا مشابهی
وجود دارد».
بازنگری در ضوابط و قوانین رسانهها
از راهکارهایی که صاحبنظران به آن اشاره کردند و به نظور در سوطح کوالن اجتمواعی مویتووان بوه آن
پرداخت ،بازنگری در ضوابط و قوانین رسانهها است .صواحبنظران معتقود هسوتند کوه سیاسوتگذاریهوای
کالن رسانه ای باید در جهت اطالع رسانی ،آموزش و پیشگیری در رابطه با آسی های اجتماعی از جملوه
بیماری اچ آی وی /ایدز باشد.
مصاحبه شونده شماره میگوید« :الزم است ضوابط ،قواین و معیارهای پرداختن و مطرح کردن
مسائل مرتبط با بیماری اچ آی وی /ایدز و اعتیاد و سایر آسی های اجتماعی را بازنگری کنیم» .مصاحبه
شونده شماره  7میگوید« :رسانه باید سیاست گذاریهای ش طوری باشد که همانطور که به جامعه در

مورد بهداشت دهان و دندان و پوست آنها آموزش میدهد ،در این موارد هم آموزش بدهد که اگر کسی
همسرش اچ آی وی /ایدز دارد میتواند صاح فرزند شود یاخیر؟ این که مردم را در نا آگاهی نگه داریم
درست نیست».
کمک گرفتن رسانهها از ظرفیتهای دینی جامعه ایران
صاحبنظران معتقدند که الزم است از ظرفیتهوای فرهنگوی و دینوی جامعوه ایرانوی بورای حول مسوائل
اجتماعی مربتط با بیماری اچ آی وی /ایدز استفاده کرد .آنها معتقدند که جامعوه ایوران پتانسویل موذهبی
قوی دارد و مولفههای دینی و فرهنگی جامعه ما امکان کمک به رسانهها را فراهم میکند.
مصاحبه شونده شماره میگوید« :مذه ما در این زمینه مترقی است و اجازه پرسش کردن و مباحاه

در زمینهها و ابعاد مختلف زندگی آدمی را فراهم کرده است .روحانیت ما آمادگی پاسخگویی به سوا های
بسی حساس تر از مسائل پیرامون اچ آی وی را دارد و همیشه هم پاسخگو بوده است .رسانه میتواند از
این ظرفیت دینی کمک بگیرد و امکان شکستن سکوت در مورد این بیماری را فراهم کند».
جدو زیر جمع بندی مقوالت تشریح شده در متن مقاله را خالصه کرده است:
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جدول شماره  :4جمع بندی موقوالت به دست آمده از مصاحبه با صاحبنظران حوزه ارتباطات

اهمیت مواجهه رسانهها با بیماری اچ آی
وی /ایدز

نقاط ضعف سینما و تلویزیون ایران در
نمایش بیماری

ظرفیتها و راهکارهای سینما و تلویزیون
ایران برای کمک به مسائل اجتماعی
مرتبط با اچ آی وی /ایدز

سالمت
بیماری اچ آی وی /ایدز به عنوان یک آسی جدی اجتماعی
اطالع رسانی و دسترسی آزاد به اطالعات
رفع تبعیض و انگ زدایی
عدم سیاستگذاری مناس
نداشتن رویکرد سیستمی
انگ زنی و ایجاد هراس اخالقی در جامعه
پنهان کاری وسکوت درباره بیماری
تولیدات ناچیز رسانه ای و عدم آموزش
انجام پژوهشهای کیفی
الگو برداری از تولیدات موفق خارجی
بازنگری در ضوابط و قوانین رسانه ها
یاری گرفتن از ظرفیتهای دینی جامعه

استنباط نظری
در دنیای امروز رسانه ها ابزارهای مهمی در ساخت معنای پدیده های اجتماعی ،انتقوا و تغییور معنوای
آن ها هستند .به عبارتی یکی از کارکردهای رسانه ها تولید اجتماعی معنا اسوت کوه در آن امور بصوری
تبدیل به واقعیت شده و جهان اجتماعی مخاطبان را شکل میدهد .از یافته های این تحقیق میتووان
نتیجه گرفت نقطه عطف تمامی بح ها ،معنایی است که از بیماری اچ آی وی /ایدز از طریق رسانهها
برساخت میشود .این ب رساخت معنایی در کنش های اجتماعی روزمره مخاطبان بازتولید شده و موضوع
آنان را در مورد مسائل مختلف اجتماعی از جمله بیماری اچ آی وی /ایدز مشخص میکند .اینجاست که
این برساخت معنایی می تواند اسیتگمای بیماری اچ آی وی /ایدز را به چالش کشویده یوا آن را تقویوت
کند .از آنجا که استیگمای این بیماری با مفاهیمی همچون انحراف وگناه پیونود دارد ،در صوورتی کوه
وضعیت آنگونه باشد که صاحبنظران اشاره کردند ،رسانه ها با تقویت داغ ننگ ایون بیمواری بوه طورد و
حذف این بیماران دامن میزنند .در واقع از جمع بندی دیدگاه صاحبنظران می تووان نتیجوه گرفوت کوه
رسانه های ایران از قدرت امر بصری برای تولید معنای اجتماعی در راستای کاهش داغ ننگ و تبعیض
این بیماری استفاده مناسبی نکرده اند .در حالی که آنچه مورد نظر صاحبنظران اسوت تولیود معنوایی از
بیماری اچ آی وی /ایدز است که در تقابل با داغ ننگ بیماری قرار گرفته و استراتژی ارتباطی مناسوبی
برای انگ زدایی از آن ارائه دهد.
نکته دیگری که میتوان از یافتههای تحقیق نتیجه گیری کرد اهمیت رسانهها و نقش آنها به
عنوان عنصری مهم در حوزه عمومی جامعه است .رسانهها این ظرفیت و توانایی را دارند که مسائل مرتبط
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با بیماری اچ آی وی /ایدز را به حوزه گفتمان عمومی جامعه کشانده و سکوت اجتماعی در رابطه با این
بیماری را بشکنند .برنامههای رسانهها در صورتی که بر پایه تحقیقات میدانی و عمیق تولید شده باشد
میتواند از یک طرف با بازنمایی مناس از کنشهای زندگی روزمره بیمار مبتال به اچ آی وی /ایدز و
تولید معنایی که در تقابل با داغ ننگ این بیماری قرار دارد ،نگاه مخاطبان و حتی بیماران را به این بیماری
دگرگون کرده و هویت تازه ای برای بیماران رقم زده و تعامالت جامعه با این بیماران را بهبود دهد و از
طرف دیگر نقش مهمی در اطالع رسانی ،آموزش و پیشگیری از این بیماری داشته باشد که این مهم تنها
از طریق مطرح شدن مسائل این بیماری در حوزه عمومی جامعه امکان پذیر است.
همچنین می توان از یافتههای تحقیق نتیجه گرفت رسانهها با امکانی که در برساخت معنایی از
بیماری اچ آی وی /ایدز دارند می توانند گفتمانهای م تفاوتی از این بیماری را در جامعه رقم بزنند .در
واقع آنچه در جمع بندی مقولههای به دست آمده از گزارههای معنادار به دست میآید ،شکل گیری
گفتمانهای متفاوتی است که می تواند با تغییر در سیاست گذاریهای رسانه ای و یا تغییر در رویکرد
متولیان امر سالمت به وجود بیاید ،از جمله اینکه بیماری اچ آی وی /ایدز یا سایر آسی های اجتماعی
یا مسائل بهداشتی را تنها به سطح خرد ارجاع دهیم و بر نقش عاملیت افراد تاکید کنیم یا در مقابل،
آسی های اجتماعی از جمله بیماری اچ ای وی /ایدز را در سطح کالن تبیین کرده و نقش ساختارهای
اجتماعی ،سیاستگذاریهای کالن بهداشتی و رسانه ای را مورد مطالعه و نقد قرار دهیم .هر کدام از
این گفتمانها معناهای متفاوتی از بیماری را برساخت می کند که پیامد آن مواجهه متفاوت جامعه با این
بیماری است.
نکته قابل تامل دیگری که از جمع بندی دیدگاه صاحبنظران میتوان نتیجه گرفت این است که الزم
است آسی های اجتماعی از جمله بیماری اچ آی وی /ایدز در تمامی ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،رسانه ای و.
 . .مورد مطالعه قرار بگیرند .تنها با تعریف این بیماری در معنای پزشکی آن و یا دغدغه ای رسانه ای برای
جذب مخاط  ،بدون مطالعه عمیق تجربه زیسته بیماران و بدون در نظر گرفتن پتانسیلهای فرهنگی،
مذهبی و اجتماعی جامعه ایران ،آنچه در نهایت تولید میشود نمی تواند به حل مسائل این بیماری یاری
رساند .کالم آخر اینکه به نظر میرسد پیوند و تعامل ضعیفی میان محققان و صاحبنظران حوزه ارتباطات
سالمت ،پزشکان و متولیان امر سالمت و تولیدکنندگان برنامههای تلویزیونی در جهت فراهم آوردن
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اجتماعی بیماری اچ آی وی /ایدز وجود دارد.
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