
شماره 48
تیر 99

35

ی
بر

س خ
عک

ی 
اس

شن
نه 

شا
ن

بررسی پوشش خبری مقوله امیدآفرینی 
 در برنامه تلویزیونی از سراسر ایران  

شبكه خبر

چکید�ه
امید عامل ذاتی، باطنی و شالوده زندگی و عامل پویایی و دینامیک روان انسان 
است. رشد امید یا ناامیدی در انسان به میزان زیادی وابسته به فرهنگ و ارزش های 
جامعه یا طبقه ای است که فرد در آن زندگی می کند. بنابراین امید سرمایه اصلی 
حیات آدمی است. در این میان جوانان به عنوان سرمایه اصلی نظام اسالمی هدف 
دشمنان مردم ایران قرار دارند و آن ها سعی می کنند با سیاه نمایی و ناامیدسازی، نسل 
جوان را بی انگیزه و از نظام و ملت خود بیگانه سازند. نظر به اهمیت این مقوله در 
حوزه جامعه شناسی خبر، پژوهش »بررسی پوشش خبری مقوله امیدآفرینی در برنامه 
تلویزیونی از سراسر ایران1« با جامعه آماری برنامه های پخش شده شهریور )1398(، 
حجم نمونه 9 برنامه که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با روش تحلیل 

محتوا مورد ارزیابی قرار گرفت.
مهم ترین نتایج پژوهش نشان می دهد بیشترین موضوع امیدآفرین در گزارش های 
برنامه از سراسر ایران، موضوعات اقتصادی با رویکرد تولیدی است. و بیشترین 
شاخص امیدآفرین توجه به تولید داخلی و ظرفیت های بومی است. در موضوع شعار 
سال نیز بیشتر گزارش های برنامه با رویکرد عملیاتی توجه الزم را به موضوع سال 

داشته اند.
واژه�های�کلیدی�

پوشش خبري، از سراسر ایران، شبکه خبر، امیدآفرینی.

1.  منتخبی از گزارش های ارسالی مراکز استان ها به شبکه خبر است. برنامه ترکیبی از سراسر ایران با پخش روزانه )به جز پنجشنبه، جمعه 
و شنبه( و سابقه 5 ساله در گروه تأمین برنامه شبکه خبر تدوین و تولید می شود. رویکرد این برنامه اطالع رسانی است و اهدافی چون 
امیدآفرینی و آرامش بخشی را دنبال می کند. به لحاظ چنین رویکرد و هدفی، ساعت پخش این برنامه 7:45 صبح و 18:15بعد از ظهر است.
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مقدمه و طرح مسئله 
امید به زندگي و انتظار آینده اي روشن الزمه 
حرکت اجتماعي و افزایش شور و نشاط و تالش 
و کوشش فعاالنه افراد اجتماع است. امید انسان 
را به ادامه حیات ترغیب و از تسلیم شدن در برابر 

نامالیمات و گرفتاری ها رهایی می بخشد. 
 تأکید دین مبین اسالم بر ضرورت ترویج انگیزه 
و امید در قلوب آحاد مردم جامعه اسالمي و 
تأکید  همچنین  و  ناامیدي  و  یأس  با  مبارزه 
رهبر معظم انقالب بر گسترش فضاي امید و 
نشاط در جامعه و تالش برای افزایش هرچه 
بیشتر امید در زندگي و امیدواري به آینده در 
مردم به خصوص جوانان به وسیله دستگاه هاي 
مسئول مانند صدا و سیما، اهمیت موضوع امید 
و امیدواري و کیفیت بسط و گسترش آن را در 
جامعه روشن مي سازد )البرزی و هراتی، 1396: 

.)2
رهبر معظم انقالب وظیفه رسانه ملي در تزریق 
امید به جامعه را بارها گوشزد کرده و فرموده اند: 
 یکی از عواملی که در ذهنیت کل جامعه، به قول 
می آورد،  به  وجود  »روان پریشی«  روانشناسان 
ناامیدی و یأس است. گاهی عوامل گوناگونی 
هم پیدا می شود که به  طور طبیعی ایجاد یأس 
می نماید یا امید را ضعیف می کند. همین ها را 
تشویق نمودن و ناامیدی در مردم ایجاد کردن، 
خیلی خطا است. باید در مردم امید ایجاد شود. 
بنده گاهی اوقات به دوستان صدا و سیما تذکر 
داده ام؛ حرف های مأیوس کننده و چیزهایی را که 
به  راحتی در ذهن مردم شمول و عمومیت پیدا 
می کند، نباید در تلویزیون مطرح کرد. حرکت و 
روند زندگی مردم را به سمت تاریکی و بن بست 
و یأس نشان دادن، خطا است. بایستی عکس 
این تحقق پیدا کند و پیام صحیح عکس این 

است )آیت ا... خامنه ای: 1381/11/15(.
امروزه اکثریت جامعه ایرانی جوان است و حضور 
جوان ها در عرصه های مختلف ظرفیت باالیی از 
امید و انگیزه برای کشور به ارمغان آورده است، 
چرا که جوان مظهر امید و نشاط است. جوانان به 
عنوان سرمایه اصلی نظام اسالمی هدف دشمنان 

مردم ایران قرار دارند و آن ها سعی می کنند با 
سیاه نمایی و ناامیدسازی، نسل جوان را بی انگیزه 
و از نظام و ملت خود بیگانه سازند. به تعبیر رهبر 
معظم انقالب: »سیاه نمائی و ناامیدسازی و آینده 
را تاریک نشان دادن؛ سم مهلکی است و این 
سم مهلک به وسیله  تبلیغات معارض و خصمانه، 
این  با  پراکنده شود؛  سعی می شود در کشور 
مبارزه کنید« )آیت ا... خامنه ای:  1387/2/17(.

رسانه ملي به عنوان فراگیرترین نهاد فرهنگي 
و رسانه اي کشور براي مقابله با تبلیغات سوء 
شبکه هاي  مختلف  شایعه هاي  و  یأس آلود  و 
اجتماعي و ماهواره اي و ایجاد امید و امیدواري 
نسبت به آینده فردي و اجتماعي مخاطبان، 
این  در  دارد.  تأثیرگذار  و  تعیین کننده  نقشی 
اخبار  انعکاس  وظیفه  که  خبر  شبکه  راستا 
و  خارجی  و  داخلی  مختلف  رویدادهای  و 
روشنگري در زمینه وضعیت سیاسي، اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي کشور را بر عهده دارد؛ از 
نقشی بي بدیل برای خنثی سازی اهداف روانی 
غرب برخوردار است. این شبکه عالوه بر تولید 
و انتشار اخبار امیدآفرین با تولید ویژه برنامه ها 
و میان برنامه هایی در جهت ایجاد هرچه بیشتر 
فضای امید و امیدواري در جامعه اهتمام ورزد. 
اگر عموم مخاطبین پیام های امیدآفریني را از 
رسانه ملی دریافت کنند، بیش از پیش توجه 

خود را معطوف به رسانه ملی خواهند کرد.
 روزانه گزارش های متنوعی از مراکز استان ها به 
شبکه خبر ارسال و در بخش های خبری این 
شبکه پخش می شود. برنامه از سراسر ایران1 نیز 

برجسته  گزارش   8 الی   6 برنامه  این  تولید  برای   .  1
و  تلخیص و کوتاه شده  انتخاب می شود. گزارش ها 
در تایمی حدود1:30 دقیقه)کمتر از 2دقیقه( با حذف 
اصل  به  صرفا  ها،  مصاحبه  برخی  و  مجری  پالتوی 
سراسر  از  می شود.  پرداخته  موضوع  تبیین  و  سوژه 
و  آغازین  تیتراژ  با  دقیقه   13 الی   10 مدت  به  ایران 
پایانی، وله های گرافیکی بین هر گزارش و کات های 
سریع در تدوین، تولید و از شبکه خبر پخش می شود. 
دستاوردها  شده  تالش  ایران  سراسر  از  برنامه  در 
کشور  شهرهای  از  یک  هر  برجسته  ظرفیت های  و 
شهرهای  مردم  به  اسالمی  نظام  خدمات  و  معرفی 

مختلف کشور تبیین شود.
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منتخب گزارش های فاخر و برجسته استان ها در 
یک بسته خبری است که با تدوین و تلخیصی 
جذاب، مهم ترین گزارش ارسالی هر استان را که 
در مجموع تصویری از سراسر ایران می شود، به 
مخاطب ارائه می دهد. با عنایت به اهمیت مقوله 
امیدآفرینی در خبر بویپه بسته های تولیدی، در 
این تحقیق به بررسی پوشش مقوله امیدآفرینی 
در برنامه گزارشی از سراسر ایران پرداخته شده 

است.
سؤاالت تحقیق

توزیع جغرافیایی گزارش ها چگونه است؟
موضوعات امیدآفرین در گزارش های برنامه از 

سراسر ایران چه بوده است؟
رویکرد غالب در بازنمایی مقوله امیدآفرینی در 
گزارش های برنامه از سراسر ایران چه بوده است؟

شاخص های امیدآفرینی در گزارش های برنامه از 
سراسر ایران چه بوده است؟

آیا به موضوع شعار سال در گزارش های برنامه 
توجه الزم شده است؟

به  پرداختن  در  برنامه  گزارش های  رویکرد 
موضوع شعار سال چگونه است؟

 تعریف مفهومی
رویکرد برنامه از سراسر ایران معرفی ظرفیت ها و 
دستاوردهای مختلف کشور با هدف امیدآفرینی 
و ترسیم فضایی سرشار از امید و موفقیت به 
صورت واقعی، باورپذیر و عینی برای مخاطبان 
مورد  مفهومی  تعریف  پژوهش  این  در  است. 
تحلیل امیدآفرینی است. گزارش و خبرامیدآفرین 
در ساختار و محتواي خود وضعیت موجود کشور 
را مبتني بر ظرفیت هاي بالقوه و بالفعل، با نگاه 
واقع گرایانه، دقیق، عیني و ناظر بر حل مسئله 
پوشش مي دهد و با ترسیم آینده اي روشن براي 
مخاطبان، اعتماد به نفس و انگیزه الزم براي 
فردي،  اهداف  به  دستیابي  راستاي  در  تالش 
گروهي و ملي را در همه عرصه هاي اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادي و ... به عنوان وضعیت مطلوب 

ایجاد مي کند )البرزی و هراتی، 1396: 4(.

تعریف عملیاتی
در بعد عملیاتی منظور از گزارش های امیدآفرین 
آن دسته محتوایی است، که مخاطب پس از 
اطالع و آگاهی از آن ها احساس آسایش خاطر، 
و  خواسته ها  و  نیازها  شدن  برآورده  رضایت، 
اهداف زیستی، روانی و اجتماعی کند و راحت تر 

بتواند به اهداف مورد نظر دست یابد.
 بررسی تحقیقات پیشین

از جمله پژوهش های حوزه امیدآفرینی، پژوهش 
»خبر امیدآفرین« که توسط )البرزی و هراتی، 
1396( به روش گروه متمرکز1 از دیدگاه های 
جمع زیادی از صاحب نظران رسانه و ارتباطات 
بهره گرفته است. در مطالعات ادبیات موجود 
مفهوم  می توان  تنها  امیدآفرین  خبر  درباره 
نزدیک  امیدآفرین  اخبار  به  را  توسعه  اخبار 
دانست. ویلبر شرام2 و اروین اتوود3 از نظر این 
دو پژوهشگر خبر توسعه باید به  صورت بالقوه 
به بهبود وضع اجتماعی مردم کمک کند. در 
پژوهش خبر امیدآفرین که بسیار فراتر از خبر 
توسعه به آن نگاه شده است، پژوهشگران به 
دنبال آن بودند که به صورت بومي فراتر از اخبار 
اجتماعي و اقتصادي به مقوله خبر بنگرند و سعي 
کنند به مفاهیم و راهکارهاي بومي و عملیاتي در 
این خصوص دست یابند. در این پژوهش پس 
از ارائه تعریف بومی از خبر امیدآفرین و بیان 
امید  درباره  انقالب  معظم  رهبر  دیدگاه های 
امیدآفرینی  مؤلفه های  و  ابعاد  امیدآفرینی،  و 
و  محتوایی  ساختاری،  بعد  سه  در  خبر  در 

مخاطب شناسی تبیین و تشریح شده است.
پژوهش »خبر سازنده چیست؟« )محمد نیک 
ملکی، 1398(. موضوع خبر سازنده، برای اولین 
بار در سال )2007( در رسانه های کشورهای 
اسکاندیناوی به ویژه دانمارک ظهور و بروز یافت. 
در این پژوهش به تشریح دیدگاه ها در زمینه 
روزنامه نگاری سازنده و علل گرایش به این سبک 
و کاربرد آن پرداخته شده است. روزنامه نگاری 

1  focus group

2  Wilbur Schramm

3  L.Ermin Atwood
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سازنده از تکنیک های حوزه روانشناسی مثبت 
در کارخبر استفاده می کند تا اخبار پربازدیدتر 
اصلی  کارکردهای  به  متعهد  حال  عین  در  و 
روزنامه نگاری را تولید کند. این رویکرد با توجه 
به جریان مداوم اخبار منفی که منجر به اثرات 
نامطلوب در مخاطبان شده است، راهی برای 
ارائه  حل  راه  قالب  در  روزنامه نگاری  احیای 

می دهد.
در  سخت  گزارش های  سازنده،  روزنامه نگاری 
مورد پاسخ به مشکالت و متمرکز بر چگونگی 
حل این مشکالت است. روزنامه نگاری سازنده به 
دنبال چشم پوشی از اخبار منفی یا پوشش دادن 
رویدادهای کوتاه و خوب نیست، روزنامه نگاری 
رویدادهای  به  فقط  که  این  جای  به  سازنده 
منفی بپردازد، زمینه ارتباطات را فراهم می کند 
و بیشتر برگزارش اخبار راه حل گرا متمرکز است 
.در پایان این پژوهش مدل روزنامه نگاری سازنده 
و ابعاد سؤال های مطرح در روزنامه نگاری سازنده 

تشریح شده است.
شاخص های  انطباق پذیری  بررسی  پژوهش 
سنجش امیدزایی در اخبار سیما )محمد نیک 
ملکی، 1394( با استفاده از روش های »تحلیل 
محتوای کیفی و مصاحبه« به شیوه نمونه گیری 
و  استفاده  تئوری  از  بهره گیری  با  و  منظم 
بخش  در  امیدزایی  شاخص های  رضامندی 
خبری 9 بامدادی و 21 سیما را مورد بررسی 
قرار داده است. جامعه آماری این تحقیق سه  
ماهه پاییز 1394 )در مجموع 24 بخش خبری 
و از هر بخش خبری 12 بخش( بوده و مهم ترین 
و  مثبت  آینده  »ترسیم  مي دهد  نشان   نتایج 
تأکید بر مقوله های اعتقادی و باورهای دینی« 
و »معرفی ظرفیت هاي شناخته شده و ناشناخته 
در کشور در عرصه هاي مختلف« به ترتیب با 
شاخص های  بیشترین  درصد   18/2 و   36/4

امیدزایی مورد توجه بوده است.
با توجه به نتایج به دست آمده پژوهشگر در 
بخش راهبرد ضمن تأکید بر رابطه امید و رسانه 
به  شناختی  جامعه  و  روانشناختی  رویکرد  با 
سیاست گذاران و برنامه ریزان رسانه در خصوص 

و  ملی  رسانه  فرهنگ سازی  و  هدایت گری 
اولویت دهی به تولید و پوشش رویدادهای امیدزا 

توصیه نموده است.
ابراهیم رضایی )1398( نیز با موضوع خبر خوب 
در دانشگاه آزاد اسالمی، در رساله خود توجه 
رسانه ها به خبر خوب از حقوق مردم بیان شده 
و در تعریف خبر خوب آمده است: خبر خوب، 
عینی، واقع گرا، مسئوالنه، فرایندی، مردم محور، 
جامع، بصیرت افزا، دو طرفه، منصفانه، تحقیقی، 
متوازن، انتقادی، امیدزا و راه حل محور است. 
خبر را می توان به لحاظ منافع و نتایجی که عاید 
مخاطبان می شود به خوب و بد طبقه بندی کرد 
و این طبقه بندی به موضع و منظر ذی نفعان 

خبر بستگی دارد.
بر عینیت  نه خط کشیدن  هدف خبر خوب 
در خبرنویسی بلکه تأکید بر عینیت، جامعیت، 
صحت و دقت در خبر است. خبر خوب آمده 
استراتژیک  کاالی  یک  عنوان  به  را  خبر  تا 
و  جناح گرایی  سخت  حصار  از  ژئوپلتیک  و 
فرصت  زودگذر  منافع  و  سیاسی  قبیله گرایی 

طلبان در بیاورد و مردمی کند.
عمیق،  نگاهی  خوب  خبر  مدل  طراحی  در 
راهبردی و تحلیلی به پدیده ها شده و به  طور 
دقیق به چگونگی و چرایی آن ها پرداخته شده 
است. در این مدل بر سبک و تیتر و لید خبر 
متوقف نشده، بلکه خبر خوب بیشتر به مثابه 
رویکرد و تفکری است که الزم است بر فضای 
رسانه های ما حاکم شود. در واقع خبر خوب و 
عناصر و ارزش ها و سبک خبرنویسی خبر خوب 
تفاوت چندانی با دیگر خبرها ندارد؛ بلکه آن 
چه خبر خوب را از دیگر اخبار متمایز می کند 
محتوای آن است که برگرفته از تفکر و اندیشه 

خبرنگار و مدیران رسانه است.
امیدآفرینی  نقطه مشترک پژوهش های فوق، 
در خبر است، اما وجه تمایز و برجسته پژوهش 
حاضر بررسی مقوله امیدآفرینی در گزارش های 
در  امیدآفرینی  به  پرداختن  است.  خبری 
گزارش های خبری از آن جهت که گزارش به 
برجسته سازی خبر می پردازد، اهمیت ویژه دارد.
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مبانی نظری
فرهنگ آکسفورد )2003(، واژه امید را در دو 
معنا تعریف کرده است؛ 1. امنیت و توکل؛ 2. 
آرزو و اعتقادی که امکان دستیابی بدان وجود 
دارد. روانشناسان و روان پزشکان، امید را تحت 
عنوان کلی انتظار مثبت برای دست یافتن به 
استوتلند،  )منیجرو  می کنند  مطالعه  هدف 
در  امید  نظریه  بنیان گذار  اشنایدر   .)1969
روان شناسی، معتقد است، امید فرایندی است 
که طی آن افراد اهداف خود را تعیین می کنند، 
راهکارهایی برای رسیدن به آن اهداف می سازند 
و انگیزه الزم برای به اجرا در آوردن این راهکارها 
ایجاد کرده، آن را در طول مسیر حفظ می کنند 

)کار، 1385: 48(.
»نظریه امید« اشنایدر بر سه مؤلفه مرکزي بنیان 

گذاشته شده است: اهداف ، گذرگاه ها و عامل.
y  به توجه  با   )2000( اشنایدر  هدف ها: 

داشت  افراد  با  که  متعددي  مصاحبه هاي 
معتقد است مردم در این ادعا که هر کاري که 
انجام مي دهند، سعي دارند در آن هدفي را 
دنبال کنند یک کالم بودند. اهداف نقاط پایان 
یا زنجیره عمل ذهني را ایجاد مي کنند، آن ها 
مرجع تئوري امید هستند )اشنایدر، 1994(. 
اهداف اساس نظریه امید هستند که مي توانند 
کوتاه مدت یا بلندمدت باشند و از نظر اهمیت 
طبقه بندي شوند، اهداف بایستي براي تسخیر 
ذهن هوشیار ما به حد کافي ارزشمند باشند 
و نیز اهداف امیدوارانه نوعي عدم حتمیت به 

همراه خود دارند.
هیجان  اصلي  منبع  اهداف  امید،  نظریه  در 
هستند، هیجان مثبت ناشي از دستیابي به هدف 
یا تصور نزدیک شدن به آن است، در حالي که 
هیجان منفي ناشي از شکست در دستیابي به 
هدف یا تصور دور شدن از آن است )اشنایدر، 

.)2002
y  توانایي هاي درک شده شخص گذرگاه ها: 

اهداف  براي  را  عملي  راه هاي  که  هستند، 
خواسته شده به وجود مي آورند. تفکر گذرگاه 
اغلب قابل مشاهده در گفتار دروني از قبیل 

»من راهي براي انجام این کار پیدا خواهم 
کرد« است. اگرچه تفکر گذرگاه خواستار تنها 
یک گذرگاه قابل استفاده به هدف خواسته 
شده است، اما افراد داراي سطوح امید باالتر 
اغلب قادر به تصور چندین گذرگاه هستند 
و از تفکر واگرا استفاده مي کنند. این راه هاي 
متناوب هنگامي که فرد مجبور به مقابله با 
مانع یا مشکل در رسیدن موفقیت آمیز به 

اهداف مي شود، تعیین کننده هستند.
y  عامل: به عنوان افکاري تعریف مي شود که

توانایي شان  به  توجه  با  افراد  آن  وسیله  به 
گذرگاه هایي انتخاب کنند و به تالش خود 
انگیزشي  ادامه دهند. تفکرات عامل مؤلفه 
اطمینان  به شخص  که  است،  امید  نظریه 
مي دهد قادر به شروع و تحمل تالش هاي 
خاص  گذرگاه  کردن  دنبال  براي  ضروري 
شناخت هاي  مستقیما  عامل  نه.  یا  است 
افراد را در مورد توانایي آن ها براي شروع و 
تحمل رفتارهاي هدف گرا منعکس مي کند و 
با گفتارهاي دروني مانند »من مي توانم این 
کار را انجام دهم« و »من قصد ندارم متوقف 

شوم« مشخص مي شود )اشنایدر، 1998(.
در نظریه امید، فرد برای رسیدن موفقیت آمیز به 
هدف، هیجانات مثبت را فرا مي خواند و شکست 
منفي  هیجانات  باعث  هدف  به  دستیابي  در 
مي شود. این هیجانات، به نوبه خود گذرگاه هاي 
فرد و مؤلفه عامل را درباره تعقیب هدف آینده 
از هدف  تغییر مي دهند، هیجانات مثبت که 
موفق نتیجه مي شود، فرد را به کوشش و انتخاب 

اهداف آینده چالش انگیزتري سوق مي دهد.
امیدواری  و  رسانه ها  مبحث  در  دیگر  نظریه 
این  است.  برجسته سازی«  »نظریه  اجتماعی 
نظریه یکی از رایج ترین رویکردها در مطالعات 
رسانه ها است که در اوایل دهه هفتاد با عنوان 
»اثر برجسته سازی« رسانه های توده ای پدیدار 
 »Agenda setting« شد. برجسته سازی را معادل
ترجمه کرده اند، که به معنی اولویت گذاری بر 
برنامه ای خاص اطالق می شود )شاکری، 1384: 
12(. ظهور نظریه برجسته سازی را می توان به 
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سال )1922( دانست، زمانی که والتر لیپمن 
نگرانی خود را درباره نقش حیاتی رسانه های 
جمعی در تأثیرگذاری بر ساخت تصویر خاص 

در ذهن مخاطب آشکار کرد )زین1، 2014(.
بر  تأثیر رسانه ها  نظریه برجسته سازی مدعی 
اولویت های  تعیین  و  مردم  نگرش  و  شناخت 
ذهنی آنان از طریق انتخاب و برجسته سازی 
بعضی از موضوعات و رویدادها در قالب خبر و 
گزارش خبری است. منظور از برجسته سازی 
رسانه ها این است که رسانه ها به  ویژه در اخبار 
و گزارش های خبری و برنامه های مستند، این 
قدرت را دارند که توجه عموم را به مجموعه ای 
از مسائل و موضوعات معین و محدود معطوف 
سازند )مهدی زاده، 1393(. برجسته سازی در 
ترتیب  در  دادن  اولویت  صورت  به   تلویزیون 
خواندن خبر، استفاده از خالصه خبر، خواندن 
در سر خط خبرها، میزان زمان اختصاص داده 
شده به هر خبر، استفاده از عکس، اسالید، فیلم، 
صدا، رنگ، نقشه، نمودار و مواردی از این قبیل 

صورت می گیرد.
امتیازی که برجسته سازی در تلویزیون نسبت به 
دیگر رسانه ها دارد این است که ترتیب و توالی 
زمان پخش خبرها در تلویزیون اجتناب ناپذیر 
است و تا زمانی که مخاطب در معرض خبر اول 
قرار نگیرد، نمی تواند به سراغ خبر بعدی برود، در 
واقع خبر به مخاطب تحمیل می شود )فرهنگی 

و انارکی، 1394(.
امیدواری  و  رسانه ها  مبحث  در  دیگر  نظریه 
اجتماعی »نظریه مسئولیت اجتماعی« است. 
نظریه مسئولیت اجتماعی بر این نکته تأکید 
در حالی که  رسانه های همگانی،  می کند که 
امور اطالع رسانی، تفریحی، آموزشی را به عهده 
دارند، مسئولیت انعکاس بی دخل و تصرف همه 
رخدادها، کشمکش ها و نظریه های طرح شده در 
جامعه و گفتگو درباره آن ها را نیز بر عهده دارند. 
از این رو، اگر رسانه ها به تعهدات خود عمل 
کنند یا اصل بی طرفی را رعایت نکنند، آن ها را 

باید وادار به رعایت این مسئولیت ها کرد.

1  zain

و  مطبوعات  اجتماعی  مسئولیت  تئوری 
روزنامه نگاری در غرب، یک دکترین بسیار کلی 
و غیر روشن است که به خود روزنامه نگاران 
اجتماعی  مرزهای  که  آن  بدون  شده،  واگذار 
آن، تعریف شود. این نظریه در تالش است تا 
بر این نکته اصرار ورزد که رسانه ها به طور کلی 
باید کثرت گرا بوده و گوناگونی های موجود در 
جوامع را بازتابنده و دسترسی به نقطه نظرهای 
گوناگون و حتی پاسخگویی افراد را امکان پذیر 

سازند )امامی و مهربانی فر، 1392(.
در این نظریه اصل بر ایجاد پیوند میان استقالل 
مسئولیت های  و  وظایف  و  رسانه ها  آزدی  و 
اجتماعی آن ها است که تأکیدش بر آن است 
که رسانه ها باید در عین پاسخگویی به نیازهای 
مخاطبان، در برابر فعالیت های خود نیز مسئول 
یا  پیام  به گیرندگان  را  باشند و وظایف خود 
مالکان رسانه ها محدود ندانند. مضمون اصلی 
این نظریه این است که آزادی و مسئولیت دو 
روی یک سکه هستند و همان گونه که رسانه ها 
حق دارند از دولت و سایر نهادها انتقاد کنند، 
مسئولیتی نیز در قبال مصالح و منافع ملی و 
زاده،  )مهدی  دارند  جامعه  نیازهای  به  پاسخ 

.)1393
به  طور کلي تحقیقات مختلف روانشناسان نشان 
داده که امید با عاطفه مثبت و احساس خود 
ارزشمندي همبستگي مثبت دارد. همچنین 
امید با شایستگي بیشتر در بسیاري از حیطه هاي 
زندگي مثل تحصیل، افکار مثبت و انعطاف پذیر 
استرس آمیز  رویدادهاي  از  مثبت تر  ارزیابي  و 
زندگي رابطه دارد. طبق تحقیقات روانشناسان 
دانشجویان داراي امید باال، بیشتر احتمال دارد 
که باور کنند به نمره نهایي مورد نظر خواهند 
رسید و افراد امیدوار در حل مسائل و مشکالت 
ادراک  هــاي  و  هستند  مؤثرتر  خود،  زندگي 
مثبتي از شایستگي خودشان در حل مسائل در 

حیطه هاي مختلف دارند.
رواني  سالمت  در  نیز  مذهبي  تعالیم  نقش 
و  ــي  روان اختالالت  شیوع  از  پیشگیري  و 
ناهنجاري هاي رفتاري، مورد تأیید بسیاري از 
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متخصصان علم روانشناسي قرار گرفته است. 
تحقیقات نشان مي دهند که داشتن جهان بیني 
مذهبي در معنابخشي به زندگي، امید به زندگي 
تأثیر بسزایي دارد و  امنیت خاطر  و احساس 
مانند سپري در مقابل از خودبیگانگي و خأل 

وجودي عمل مي کند.
اشاره شد که امید و آرزو از ویژگی های انسان 
و نمایانگر خواسته های بشری است که بر پایه 
آینده نگری قرار دارد. در این پژوهش برای بررسی 
مقوله امیدآفرینی نظریه استفاده و رضامندي 
مدنظر قرار گرفته است. »فرض اصلي الگوي 
استفاده و رضامندي این است که مخاطبان کم 
و بیش به صورت فعال به دنبال محتوایي هستند 
که بیشترین رضامندي را فراهم کند، درجه این 
رضامندي به نیازهاي فردي بستگي دارد، افراد 
هر قدر بیشتر احساس کنند که محتواي واقعي 
نیاز آنان را برآورده مي کند، احتمـال این که آن 
محتوا را انتخاب کنند بیشتر است« )ویندال، 
1376: 274(. بر اساس این رویکرد، فعال بودن 
یک مخاطب قبل از هر چیز، به انگیزه روشن و 
مصرانه او انتخاب محتوا و برنامه هاي مورد نظر 
بستگي دارد. هر چند این انتخاب مي تواند تحت 
آگاهانه  بازتاب  چون  دیگري  موضوعات  تأثیر 
شخص از تجربیاتي باشد که در مورد رسانه ها 
حاصل کرده است و همچنین تحت اثر فوایدي 
باشد که او از رسانه ها به دست مي آورد و براي 
قرار  استفاده  زندگـي مورد  اهداف دیگري در 

مي دهد ) مهرداد، 1380: 147(.
منبع  عنوان  به  رسانه ها  محتواي  هرچند 
رضامندي همیشه مورد توجه قرار گرفته است، 
با این وجود مخاطبان هم نیازهاي خاص خود را 
دارند و براي رضامندي تالش مي کنند. بر این 
اساس رسانه ها با توجه به نظریه رضایت مندی، 
جهان پیرامون مخاطبان را با رویدادهای مختلف 
با  می تواند  تصویر  این  و  می کشند  تصویر  به 
رویکرد مثبت و از زاویه امیدزایی باشد و تولید 
این رویکرد در حوزه گزارش های  با  محتوایی 
خبری ضمن پاسخگویی به نیازهای مخاطبان 
و همراه سازی آن ها، چشم اندازی مثبت از زمان 

حال و آینده را برای مخاطبان ترسیم می کند که 
عامل پویایی و امید مخاطب و پیشرفت و تحرک 
فردی و اجتماعی آن ها را رقم خواهد زد )محمد 

نیک ملکی، 1394(.
روش تحقیق

این تحقیق به روش تحلیل محتوا1 انجام شده 
برای  را  محتوا  تحلیل  روش  »برلسون  است. 
تشریح نظام مند، کمی و عینی محتوای آشکار 
 :1383 )کریپندروف،  می گیرد«  کار  به  پیام 

.)385
 جامعه آماري

جامعه آماری این پژوهش برنامه های پخش شده 
از سراسر ایران در شهریور ماه است.

شیوه نمونه گیري 
شیوه نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده 
است و از بین 18 برنامه پخش شده 9 برنامه به 

صورت تصادفی انتخاب شده است. 
حجم نمونه

در مجموع 9 برنامه تلویزیونی از سراسر ایران 
برای بازبینی و بررسی انتخاب شده است.

واحد تحلیل 
واحد تحلیل در برنامه گزارشی از سراسر ایران بر 

اساس مضمون کدگذاري شده است.
روایی و پایایي

پیش تر اشاره شد که »عینیت« یکي از پایه هاي 
اساسي روش تحلیل محتوا است. بنابراین در 
تمام پژوهش هایي که داده هاي تحقیق از طریق 
روایی  برای  مي آید،  دست  به  محتوا  تحلیل 
و  کدگذاري  در  دقت  باالی  میزان  پژوهش، 
جامع و مانع بودن تعاریف عملیاتي متغیرهاي 
تحقیق رعایت شده است. برای پایایي یا ضریب 
با  جداگانه  تحقیق  مقوله  هر  اعتماد،  قابلیت 
استفاده از آزمون های آماری محاسبه میشود. 
در این پژوهش به دلیل جامعه آماری محدود از 

آزمون های آماری استفاده نشده است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها

1  content analysis
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حجم داده ها، تحلیل هاي فراوانی را براي یک 
محقق بر می انگیزد، از این رو تحلیل داده ها باید 
در راستاي پاسخگویی به سؤال و مسئله تحقیق 
باشد و بر روي سؤال تحقیق متمرکز شود و از 
ارائه اطالعات و تحلیل هاي زائد خودداري گردد. 
در این پژوهش اطالعاتی که از طریق کدگذاری 
و جداول فراوانی به دست آمده، به تفکیک هر 
پرسش استخراج و طبقه بندی شده است. برای 
هر پرسش یک جدول فراوانی تهیه شده که 
جداول نهایی در بخش یافته های تبیینی آمده 
است. داده ها نیز پس از ورود به رایانه پردازش و 

تحلیل شده است.
یافته های پژوهش

در پژوهش حاضر 9 برنامه از مجموع 18 برنامه 
از سراسر ایران بر اساس نمونه گیری تصادفی 
برنامه های  )روزهای  قرار گرفت  بازبینی  مورد 
پحش شده 1، 2، 3، 5، 8، 9، 10، 13، 18(. 
دسی شده در مجموع 61 گزارش، پخش شده 
است. جدول 1، توزیع جغرافیایی گزارش ها به 

تفکیک هر استان را بیان می دارد.

جدول 1. توزیع جغرافیایی گزارشها در برنامه از 
سراسر ایران

درصد تعداد استان
9.83  6 خراسان رضوی
8.19 5 خوزستان
8.19 5 یزد
4.91 3 البرز
4.91 3 سمنان
4.91 3 لرستان
4.91 3 قم
4.91 3 خراسان جنوبی
4.91 3 چهارمحالبختیاری
3.21 2 آذربایجان غربی
3.21 2 اصفهان
3.21 2 گیالن

3.21 2 سیستان و 
بلوچستان

3.21 2 کرمان
3.21 2 زنجان
3.21 2 مازندران
3.21 2 مرکزی
1.63 1 آذربایجان شرقی
1.63 1 اردبیل
1.63 1 ایالم
1.63 1 بوشهر
1.63 1 تهران
1.63 1 خراسان شمالی
1.63 1 کرمانشاه
1.63 1 کردستان
1.63 1 قزوین
1.63 1 هرمزگان
1.63 1 همدان
100 61 جمع کل

    
استان  به  مربوط  گــزارش  تعداد  بیشترین 
خراسان رضوی با 6 گزارش است. توزیع فراوانی 
گزارش های برنامه از لحاظ جغرافیایی به خوبی 
توانسته تصویری از همه مناطق کشور ارائه دهد. 
در برنامه های مورد بررسی، از 28 استان کشور 
که شهرهای مختلفی شامل می شود، گزارش 
گزارش های  انتخاب  لذا  است.  شده  پخش 
استان ها برای پخش در برنامه از سراسر ایران، 
انتخابی فراگیر بوده است. هرچند گستردگی 
برنامه  در  گزارش ها  جغرافیایی  پراکندگی  و 
وضعیت مناسبی دارد، اما با این حال الزم است 
چند استانی که از آن ها هیچ گزارشی پخش 
نشده مورد توجه باشند. همچنین از یک استان 
در یک برنامه چند گزارش پخش نشود و توزیع 

گزارش ها به صورت متوازن باشد.

جدول ۲. موضوعات امیدآفرین در گزارش های برنامه 
از سراسر ایران
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41127161تعداد

67.2119.6711.471.63100درصد

   
بیشترین موضوعات امیدآفرین در گزارش های 
برنامه از سراسر ایران، موضوعات اقتصادی با 41 
گزارش بوده است. موضوعات اجتماعی با 12 
گزارش و موضوعات فرهنگی با 7 گزارش در رده 
بعدی قرار دارند. در انتخاب گزارش های استان ها 
بهتر است همه ظرفیت های استان ها مورد توجه 
پخش  اقتصادی  گزارش های  بیشتر  و  باشد 
نشود. تصویر اقتصادی صرف از استان ها تصویر 
کاملی نیست و بهتر است موضوعات فرهنگی و 
ورزشی بیشتر مورد توجه باشد. در برنامه ها در 
موضوع ورزشی هیچ گزارشی پخش نشده است. 
موضوعات فرهنگی نیز کم رنگ بوده اند که الزم 

است به این موضوعات توجه بیشتری شود.

جدول 3. رویکرد غالب گزارش های برنامه در 
بازنمایی مقوله امیدآفرینی

موضوع
جمع کلمصرفخدماتتولیدفراوانی

4111961تعداد

67.2118.0314.75100درصد

امیدآفرینی  مقوله  بازنمایی  در  غالب  رویکرد 
رویکرد  ایران  از سراسر  برنامه  در گزارش های 
و  مورد  با 11  رویکرد خدمات  است.  تولیدی 
رویکرد مصرف با 9 مورد در رده بعد قرار دارند. 
آمار گزارش های اجتماعی به رویکرد خدمات 
و آمار گزارش های فرهنگی به رویکرد مصرف 
اقتصادی  این رو گزارش های  از  نزدیک است. 
بیشتر رویکرد تولیدی، گزارش های اجتماعی 
رویکرد خدماتی و گزارش های فرهنگی بیشتر 

رویکرد مصرف دارند.

جدول 4. شاخص های امیدآفرینی در گزارش های 
برنامه از سراسر ایران
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44106161تعداد

72.1316.399.831.63100درصد

گزارش های  در  امیدآفرین  شاخص  بیشترین 
برنامه از سراسر ایران توجه به تولید داخلی و 
ظرفیت های بومی بوده است. مشارکت مردمی 
انعکاس  و  مورد  با 10  مختلف  حوزه های  در 
خدمات نظام به اقصی نقاط کشور با 6 مورد 
در رده بعد قرار دارند. مراکز استان ها بهتر است 
گزارش هایی که بیانگر خدمات نظام به اقصی 
نقاط کشور است و موفقیت های نظام اسالمی 
در رساندن امکانات زندگی به دورترین نقاط و 
توزیع عادالنه تر ثروت نسبت به دوران طاغوت 
را بیان می دارد و نیز گزارش هایی که با محوریت 
مشارکت و نقش مردم در طرح های اقتصادی و 
مردمی کردن اقتصاد است، بیشتر مورد اهتمام 
قرار دهند. برنامه از سراسر ایران در انتخاب و 
–انعکاس  رویکرد  دو  این  با  گزارش ها  پخش 
خدمات نظام و مشارکت مردم- دقت و توجه 

بیشتری داشته باشد.

جدول 5. توجه به موضوع شعار سال در گزارش های 
برنامه

شعار سال
جمع کلخیرآریفراوانی

313061تعداد

50.8149.18100درصد

به موضوع  ایران  از سراسر  برنامه  گزارش های 
شعار سال -رونق تولید- توجه الزم را داشته اند. 
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به  سال،  شعار  به  پرداخت  گزارشی  هیچ  در 
صورت صریح و مستقیم نبوده است، اما معرفی 
موفق  افــراد  و  اشتغال زا  تولیدی  واحدهای 
کارآفرین در راستای شعار سال و رونق تولید 

است.

جدول 6. رویکرد گزارش های برنامه در پرداختن به 
موضوع شعار سال

رویکرد
جمع کلمطالبه گراعملیاتیحمایتیفراوانی

029231تعداد

093.546.45100درصد

  
در  سال  شعار  موضوع  به  پرداختن  نحوه 
مطالبه گرا  و  عملیاتی  حمایتی،  رویکرد  سه 
بررسی شده است. منظور از رویکرد حمایتی 
گزارش هایی است که صرفا در متن و مصاحبه 
به حمایت لفظی از موضوع شعار سال پرداخته 
است. رویکرد عملیاتی آن دسته گزارش هایی را 
شامل می شود که اقدامات عملی انجام شده در 
حوزه اقتصاد برای رونق تولید و تولید ملی را 
بیان می دارد و جنبه عینی- عملی دارد. رویکرد 
مطالبه گرا به انتظارات و الزامات مورد نیاز برای 

تحقق شعار سال اشاره دارد. 
الزم است رویکرد گزارش های برنامه در پرداختن 
به موضوع شعار سال عالوه بر رویکرد عملیاتی، 
رویکرد  استان ها  مراکز  و  باشد  نیز  مطالبه گرا 
مطالبه ای در پرداختن به موضوع شعار سال را در 
نظر بگیرند و در هر گزارش به الزامات و انتظارات 
مورد نیاز برای تحقق بهتر شعار سال و احیانا 
ارائه پیشنهاد و راهکار از زبان مصاحبه شوندگان 

اقدام کنند.
نتیجه گیری

اجتماعی  نشاط  در  مؤثر  مقوله های  از  امید 
و  ارتباطات  افزایش  به  امید  رفتن  باال  است. 
همبستگی اجتماعی، هویت ملی و میزان نشاط 
منجر می شود. در فرهنگ مثبت تفکر جهت دار 

به  مهم  پیشرفت های  و  گرفت  خواهد  شکل 
سراسر  از  ترکیبی  برنامه  در  می پیوندد.  وقوع 
مراکز  ارسالی  گزارش های  منتخب  که  ایران 
استان ها به شبکه خبر است، روحیه امیدآفرینی 
و  مشاهده می شود  به خوبی  آرامش بخشی  و 
همه گزارش های برنامه های مورد بررسی از این 

شاخص بهره مند بوده اند.
در برنامه اول و سوم و چهارم از سراسر ایران هر 
کدام 7 گزارش، برنامه دوم و نهم 8 گزارش و 
در برنامه های پنجم، ششم، هفتم و هشتم مورد 
بازبینی، هر کدام 6 گزارش پخش شده است )در 
مجموع 61 گزارش(. انتخاب و تدوین گزارش ها 
تنوع  است.  شده  انجام  درستی  و  خوبی  به 
جغرافیایی، موضوعی و مفهومی در گزارش ها 
وجود دارد و مهم تر از آن خالصه مفید و مختصر 
و تدوین مجدد مناسب از گزارش ها است که هر 
گزارش در حدود 1:30 دقیقه خالصه و تدوین 

مجدد شده است.
در مجموع برنامه از سراسر ایران از ساختار و 
برنامه  می برد.  بهره  قوی  و  مناسب  محتوای 
گرافیکی  وله های  پایانی،  و  آغازین  تیتراژ 
بین هر گزارش، کات های سریع در تدوین و 
و  انتخاب  دارد.  مناسب  موسیقی  پس زمینه 
چینش گزارش ها هدفمند و متنوع است. برای 
هر گزارش زیرنویس و یک عبارت توضیحی به 
عنوان موضوع گزارش ذکر شده که به جز یک 
مورد در سایر موارد زیرنویس ها گویا، کوتاه، رسا 

و شیوا بوده است.
بررسی برنامه از سراسر ایران در حجم نمونه 
مورد ارزیابی، بیانگر آن است که توزیع فراوانی 
گزارش های برنامه از لحاظ جغرافیایی به خوبی 
توانسته تصویری از همه مناطق کشور ارائه دهد. 
در برنامه های مورد بررسی، از 28 استان کشور 
که شهرهای مختلفی شامل می شود، گزارش 
گزارش های  انتخاب  لذا  است.  شده  پخش 
استان ها برای پخش در برنامه از سراسر ایران، 

انتخابی فراگیر بوده است.
امیدآفرینی  روحیه  برنامه ها  گزارش های  همه 
در  امیدآفرین  موضوع  بیشترین  اما  داشته اند؛ 
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اغلب  است.  اقتصادی  موضوعات  گزارش ها، 
گزارش های استان ها نیز که در این برنامه پخش 
شده اند، گزارش های اقتصادی هستند. گزارش 
سیاسی کم ترین تعداد را داشته است. با توجه به 
این که بیشترین موضوع گزارش ها اقتصاد بوده 
است، رویکرد غالب در بازنمایی مقوله امیدآفرینی 
نکته  این  است.  داشته  تولیدی  جنبه  بیشتر 
بیانگر آن است که اغلب گزارش های اقتصادی 
در زمینه تولید ملی و سرمایه ایرانی است. آمار 
گزارش های اجتماعی به رویکرد خدمات و آمار 
گزارش های فرهنگی به رویکرد مصرف نزدیک 
بیشتر  اقتصادی  رو، گزارش های  این  از  است. 
رویکرد تولیدی، گزارش های اجتماعی رویکرد 
خدماتی و گزارش های فرهنگی بیشتر رویکرد 

مصرف داشته اند.
بیشترین شاخص امیدآفرین در برنامه از سراسر 
ایران توجه به تولید داخلی و ظرفیت های بومی 
است. این مطلب دور از انتظار نیست، چرا که 
برنامه،  گزارش های  غالب  رویکرد  و  موضوع 
اقتصادی و تولیدی است. در بررسی شاخص های 
دارای  )شاخص  غالب  شاخص  امیدآفرینی، 

بیشترین پرداخت( لحاظ شده است.
به  برنامه  گزارش های  سال  شعار  موضوع  در 
موضوع رونق تولید توجه الزم را داشته اند. این 
رویکرد  و  از آن جهت است که موضوع  مهم 
غالب گزارش ها اقتصادی و تولیدی بوده است. 
نکته مهم آن است که در هیچ گزارشی پرداخت 
به شعار سال، به صورت شعاری، شتاب زده و 
مستقیم نبوده است، اما معرفی واحدهای تولیدی 
اشتغال زا و افراد موفق کارآفرین در راستای شعار 
سال و رونق تولید به نحو غیر مستقیم و منطقی 
بوده است. از این رو رویکرد گزارش های برنامه 
رویکرد  سال،  شعار  موضوع  به  پرداختن  در 
عملیاتی  رویکرد  می شود.  محسوب  عملیاتی 
اقدامات عملی انجام شده در حوزه اقتصاد برای 
رونق تولید و تولید ملی را در گزارش ها بیان 

می دارد و جنبه عینی- عملی دارد.
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