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نقش رسانههای ارتباط جمعی در کنترل اچآیوی-ایدز
ویژه ی :

روزنامه نگاران و سردبیران محترم مطبوعات
تهیهکنندگان و مسئوالن محترم صدا و سیما



ايدز و بيماريهاي مرتبط با آن مانند سل بر پاي هي مشكالت
اقتصادي ،شكاف طبقاتی و محروميت رشد میكنند .آموزش و
اطالع رسانی دربارهي ايدز موضوعی است كه محتوا و نحوهي
اجراي آن نياز به توافق بيشتر و همكاري بين بخشی مناسبتري
دارد.

- 2افزایش رفتارهای پرخطر

در ايران رفتارهاي پرخطر مرتبط با اچآيوي در سالهاي اخير
افزايش داشته است .كاهش ميانگين سن مصرف مواد 8و شروع
رابطهي جنسی نشانگر اين امر است .در مطالعهاي در مناطق
خاص هفت شهر كشور بيش از  11درصد پاسخگويان گروه
 11-1۰ساله رابطهي جنسی خارج از چهارچوب ازدواج دائم تجربه
نموده بودند كه فراوانی آن در پسران سه برابر دختران بود .7همان
طور كه در نمودار  1مشخص است سهم انتقال اچآيوي از راه
جنسی افزايش دارد و پيشبينی میشود در طی سه سال آينده
بخش اصلی موارد جديد را تشكيل دهد.

چرا به آموزش و اطالع رسانی نیاز داریم؟
 - 1بار اقتصادی بیماری

بر اساس تخمينهاي علمی بين  ۰۹تا  11۸هزار نفر در كشور
مبتال به اچآيوي-ايدز هستند .بر اساس محاسبات علمی ،در
سالهاي آينده در كشور ما حداقل  0۹۹۹نفر ساالنه به اين
ويروس دچار میشوند .1در نظر بگيريد كه در عرض چند سال
افراد مبتال نياز به داروهاي خاص اين بيماري پيدا میكنند كه
هزينهي ساالنهي آن به قيمتهاي فعلی براي هر فرد  12ميليون
تومان است و فقط براي داروي  ۸۹هزار نفر بايد سالی 1۹۹۹
ميليارد تومان هزينه كنيم (كه يک پنجم كل اعتبارات وزارت
بهداشت در سال  18۸۸بوده است) .الزم به ذكر است كه در حال
حاضر كمتر از  1۹درصد مبتاليان نيازمند به دارو در كشور آن را
دريافت میكنند ،2بنابراين دور نخواهد بود روزي كه پرداخت
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نقش رسانه های جمعی چیست؟
اثربخشی اطالع رسانی عمومی به جوانان از طريق رسانههاي
جمعی نيز در ترويج برخی رفتارهاي پيشگيرانه ،استفاده از خدمات
بهداشتی و رفع انگ و تبعيض از مبتاليان اثبات شده
است 18،12،11،1۹،۰.طبق پژوهشهاي داخلی نيز تلويزيون منبع اصلی
اطالعات مردم بوده است و بايد بيش از پيش به اطالع رسانی
7
دربارهي انتقال اچآيوي از راه جنسی بپردازد.

4000

انتقال از راه جنسی
انتقال از راه تزريق مواد

همچنين بسياري از مردم به ويژه جوانان دربارهي ايدز باورهاي
نادرست دارند 0، ،1 ،0به نحوي كه تنها  1 /8درصد افراد  11تا 2
ساله هر سه راه اصلی سرايت اچآيوي را میدانند و همم دو بماور
۸
غلط شايع را رد میكنند.

تعدا موارد ثبت شده مبتال به اچ آي وي

كل موارد شناسايی شده

- 3ناآگاهی گسترده

2000

0

رسانهها چه بگویند؟
البته لزومی ندارد كه رسانههاي جمعی در تبليغات و
آموزشهاي خود وارد جزئيات روابط جنسی و ديگر مسائل حساس
از نظر فرهنگی شوند كه به احتمال زياد مضر است  ،1هر چند
شواهد نشان میدهد اطالع رسانیهايی كه شامل تبليغ مصرف
كاندوم در كنار ساير پيامها بوده است بيش از آن كه موجب
ترغيب جوانان به مصرف كاندوم شود موجب افزايش پرهيز از
رابطهي جنسی شده است 11.در عين حال استفاده از پيامهاي

هزينهي درمان مبتاليان به اچآيوي از توان وزارت بهداشت و
دولت خارج شود.
نمودار  -1تغییرات سهم راههای انتقال ایدز در سالهای 1831-1831
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متفاوتی بر گروههاي مختلف اثر بگذارند 28اطالع رسانی و آموزش
بايد در طول زمان تداوم داشته باشد.
در طراحی مداخالت رسانهاي هم توافق و تعامل بين بخشی
نتيجهي بهتري خواهد داشت 2 .رسانههاي جمعی نقش بسيار
مهمتري در تغيير سياستها و افكار عمومی براي ايجاد محيط
حمايتی و توانمندساز در پيشگيري از اچآيوي میتوانند ايفا
نمايند 22.برخی از صاحبنظران معتقدند اگر مردم بدانند صدا و
سيما به سالمت ايشان بيش از مصحلتهاي خود اهميت میدهد
21
اعتمادشان در ساير زمينهها نيز به رسانهي ملی افزايش میيابد.

ترسآفرين به تنهايی نيز اثر مفيدي ندارد و منجر به واكنشهاي
تدافعی و انكار 9و افزايش انگ و تبعيض نسبت به مبتاليان
میشود ،به ويژه اگر اين پيامهاي ترسآفرين بارها و سالها تكرار
شده باشند .10همچنين ضرورت دارد كه زمينهي فرهنگی و
اجتماعی را براي ارائهي آن گونه آموزشهاي جزئی در محيطهاي
آموزشی و اجتماعی به خصوص در خانوادهها فراهم كنند و
مقاومت اجتماعی براي سكوت در اين باره را بشكنند 1۸و از سوي
ديگر ترجيحاً به شيوههاي غيرمستقيم مهارتهاي زندگی را
آموزش دهند .تجربههاي موفقی در سراسر دنيا در اين باره وجود
دارد 1۰.ترغيب به استفاده از خدمات بهداشتی مانند مراكز مشاوره و
آزمايش داوطلبانه میتواند يكی ديگر از موضوعات رسانهاي باشد.
هنوز افراد زيادي معتقدند كه ايدز ،فقط براي "ديگران" است و
در بسياري از جوامع اين باور متداول است كه اچآيوي و ايدز فقط
براي "افراد فاسد و منحرف" پيش میآيد .اين باورهاي نادرست
عميقاً به تالشهاي بهداشتی براي اشاعهي اطالعات واقعی
دربارهي ايدز لطمه میزند .از سويی موجب تقويت انگ و تبعيضی
میشود كه مانع جستجوي اطالعات ،و يا كمک به افراد مبتال
خواهد شد .و از سوي ديگر ،انكار در اين مورد را قويتر میكند و
باعث میشود كه افراد زيادي در جامعه خود را در امنيت و آرامشی
بپندارند كه به دور از واقعيت است.
تجربه نشان میدهد كه براي مبارزه با انگ و بدنامی ،افزايش
حضور اجتماعی و رسانهاي افرادي كه با اچآيوي زندگی میكنند،
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آیا آموزش و اطالع رسانی به صرفه است؟
نشان داده شده كه مداخالت ارتباطی نسبت به ديگر اقدامات
هزينهي اثربخشی بهتري دارند  2و با افزايش ابعاد طرحهاي
آموزش و اطالع رسانی20و دستيابی به اهداف رفتاري و در نهايت
كاهش موارد ابتال به ايدز هزينههاي مربوطه نسبت به منافع ايجاد
شده كاهش چشمگيري خواهد داشت.
نمونههای موفق در دیگر کشورها
يک بسيج چند وجهی هماهنگ بيش از برنامهاي منفمرد تم ثير
دارد .برخی كشورها اين الگو را براي افزايش ت ثير به كار برده انمد.
مستندها ،گزارشهاي خبمري ،كنسمرتهما ،آگهمیهماي عممومی،
مسابقات ،خطهاي تلفنی ،كتابها و وب سايتها را میتوان به هم
پيوند داد تا هشياري ،آگاهی و پيام رسانی دربارهي ايدز بمه همدف
تغيير نگرش و رفتار را تقويت كرد.
براي مثال میتموان بمه نسمخهي بمومی مجموعمه عروسمكی
«سزامی استريت» در آفريقاي جنوبی اشماره كمرد كمه پمذيرش و
دوستی با كودكان مبتال را به ساير كودكان میآمموزد ،يما سمريال
پليسی «كارآگاه ويجی» در هندوستان و سريال «مردم عمادي» در
چين كه مجموعههايی پربيننده دربارهي ايدز هستند و جوايز هنري
19
مختلفی هم بردهاند.

پیامهای ترسآفرین به تنهایی اثر مفیدی نددارد بده
ویژه اگر بارها و سالها تکرار شده باشند.

يكی از راههاي مؤثر است .به عالوه ،ايجاد و در دسترس قرار
دادن امكانات درمانی نيز از اهميت بااليی برخوردار است .چون
آنجا كه اميد درمان هست ،ترس از ايدز كمتر است و افراد با
رغبت بيشتري براي آزمايش اچآيوي اقدام میكنند ،راحتتر قادر
به اعالن وضعيت بيماري خود میشوند و در صورت نياز هم ،در
2۹
پی درمان آن خواهند بود.

برای کسب اطالعات بیشتر به منابع زیر رجوع کنید:
 ايدز فقط براي ديگران نيست .راهنمايی در زمينهي اچآيوي و ايدز
براي رسانههاي همگانی در جمهوري اسالمی ايران .آذين نوبان.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی 18۸۸
 رهنمودهاي واژهشناسی در زمينه اچآيوي و ايدز .يو.ان.ايدز 18۸0
 نگاه رسانهاي به ايدز .دكتر اميد زمانی .شوراي سياستگذاري
سالمت سازمان صدا و سيما 18۸

کدام رسانهها و چگونه؟
در اين زمينه نيز استفادهي تركيبی از راديو ،تلويزيون و ساير
رسانهها ارجح است هر چند به نظر میرسد تلويزيون جزء ضروري
است و راديو به تنهايی كفايت ندارد 15.درضمن فعاليتهاي رسانه
بهتر است مكمل آموزشهاي چهره به چهره و فعاليتهاي مبتنی
بر جامعه محلی باشد ،22،21چون هر كدام ممكن است به نحو
2
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