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بررسی پوشــش خبری مقوله امیدآفرینی 
 _ ایــران  سراســر  از  تلویزیونــی  برنامــه  در 

شبکه خبر

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

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

عملیاتی توجه الزم را به موضوع سال داشته اند.
واژه های کلیدی 

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

کز استان ها به شبکه خبر است. برنامه ترکیبی از سراسر ایران با پخش روزانه )به جز  گزارش های ارسالی مرا 1.  منتخبی از 
یکرد این برنامه  گروه تأمین برنامه شبکه خبر تدوین و تولید می شود. رو پنجشنبه، جمعه و شنبه( و سابقه 5 ساله در 
یکرد و هدفی،  رو به لحاظ چنین  را دنبال می کند.  آرامش بخشی  و  امیدآفرینی  و اهدافی چون  اطالع رسانی است 

ساعت پخش این برنامه 7:45 صبح و 18:15بعد از ظهر است.

علی محمد بابایی 	
کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق )ع(
babaei1357@gmail.com

محمد نیک ملکی 	
دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبایی
nikmalaki2011@gmail.com

هادی البرزی 	
دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسالمی
alborzhadi62@yahoo.com
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ح مسئله  مقدمه و طر
امید به زندگی و انتظار آینده ای روشن الزمه 
حرکــت اجتماعــی و افزایــش شــور و نشــاط و 
کوشــش فعاالنه افراد اجتماع است.  تالش و 
امیــد انســان را بــه ادامــه حیــات ترغیــب و از 
گرفتاری ها  تسلیم شدن در برابر نامالیمات و 

رهایی می بخشد. 
کیــد دیــن مبین اســالم بــر ضــرورت ترویج   تأ
انگیــزه و امیــد در قلــوب آحــاد مــردم جامعه 
و  ناامیــدی  و  یــأس  بــا  مبــارزه  و  اســالمی 
بــر  انقــالب  معظــم  رهبــر  کیــد  تأ همچنیــن 
گســترش فضــای امیــد و نشــاط در جامعــه و 
تــالش بــرای افزایــش هرچــه بیشــتر امیــد در 
بــه  مــردم  آینــده در  بــه  امیــدواری  زندگــی و 
خصــوص جوانــان بــه وســیله دســتگاه های 
مســئول مانند صدا و سیما، اهمیت موضوع 
گســترش  کیفیت بســط و  امید و امیدواری و 
آن را در جامعــه روشــن می ســازد )البــرزی و 

هراتی، 1396: 2(.
رهبــر معظــم انقــالب وظیفــه رســانه ملــی در 
کرده و  گوشــزد  تزریــق امید به جامعه را بارها 

فرموده اند: 
کل جامعه،  کــه در ذهنیــت   یکــی از عواملــی 
به قول روانشناســان »روان پریشی« به  وجود 
گاهــی  اســت.  یــأس  و  ناامیــدی  مــی آورد، 
کــه به  گونــی هــم پیــدا می شــود  گونا عوامــل 
 طــور طبیعی ایجــاد یأس می نماید یــا امید را 
ضعیف می کنــد. همین ها را تشــویق نمودن 
خیلــی  کــردن،  ایجــاد  مــردم  در  ناامیــدی  و 
خطا اســت. بایــد در مردم امید ایجاد شــود. 
گاهی اوقات به دوســتان صدا و ســیما  بنــده 
و  مأیوس کننــده  حرف هــای  داده ام؛  تذکــر 
کــه بــه  راحتــی در ذهــن مــردم  چیزهایــی را 
شــمول و عمومیــت پیــدا می کنــد، نبایــد در 
کــرد. حرکت و رونــد زندگی  ح  تلویزیــون مطــر
مــردم را بــه ســمت تاریکی و بن بســت و یأس 
نشــان دادن، خطا است. بایستی عکس این 
کنــد و پیــام صحیح عکــس این  تحقــق پیــدا 

است )آیت ا... خامنه ای: 1381/11/15(.

کثریــت جامعــه ایرانــی جــوان اســت  امــروزه ا
مختلــف  عرصه هــای  در  جوان هــا  حضــور  و 
کشــور  ظرفیــت باالیــی از امیــد و انگیزه برای 
که جــوان مظهر  بــه ارمغان آورده اســت، چرا 
عنــوان  بــه  جوانــان  اســت.  نشــاط  و  امیــد 
ســرمایه اصلی نظام اسالمی هدف دشمنان 
مردم ایــران قرار دارند و آن ها ســعی می کنند 
با ســیاه نمایی و ناامیدســازی، نسل جوان را 
بی انگیزه و از نظام و ملت خود بیگانه سازند. 
به تعبیــر رهبر معظم انقالب: »ســیاه نمائی و 
ناامیدســازی و آینــده را تاریک نشــان دادن؛ 
سم مهلکی است و این سم مهلک به وسیله  
تبلیغات معارض و خصمانه، ســعی می شــود 
کنید«  کنده شــود؛ با این مبارزه  کشــور پرا در 

)آیت ا... خامنه ای:  1387/2/17(.
نهــاد  گیرتریــن  فرا عنــوان  بــه  ملــی  رســانه 
مقابلــه  بــرای  کشــور  رســانه ای  و  فرهنگــی 
بــا تبلیغــات ســوء و یأس آلــود و شــایعه های 
مختلف شــبکه های اجتماعی و ماهواره ای و 
ایجاد امید و امیدواری نسبت به آینده فردی 
و اجتماعی مخاطبان، نقشــی تعیین کننده و 
که  تأثیرگــذار دارد. در ایــن راســتا شــبکه خبر 
وظیفه انعــکاس اخبار و رویدادهای مختلف 
زمینــه  در  روشــنگری  و  خارجــی  و  داخلــی 
اقتصــادی و  وضعیــت سیاســی، اجتماعــی، 
از نقشــی  بــر عهــده دارد؛  را  کشــور  فرهنگــی 
بی بدیــل بــرای خنثی ســازی اهــداف روانــی 
غــرب برخــوردار اســت. ایــن شــبکه عــالوه بر 
تولید و انتشــار اخبار امیدآفرین با تولید ویژه 
برنامه هــا و میان برنامه هایی در جهت ایجاد 
هرچــه بیشــتر فضــای امیــد و امیــدواری در 
گــر عمــوم مخاطبیــن  جامعــه اهتمــام ورزد. ا
پیام های امیدآفرینی را از رسانه ملی دریافت 
کنند، بیش از پیش توجه خود را معطوف به 

کرد. رسانه ملی خواهند 
کز استان ها  گزارش های متنوعی از مرا  روزانه 
بخش هــای  در  و  ارســال  خبــر  شــبکه  بــه 
خبــری این شــبکه پخش می شــود. برنامه از 
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گزارش های فاخر  سراســر ایران1 نیــز منتخــب 
و برجســته اســتان ها در یــک بســته خبــری 
جــذاب،  تلخیصــی  و  تدویــن  بــا  کــه  اســت 
که در  گزارش ارســالی هر اســتان را  مهم تریــن 
مجمــوع تصویــری از سراســر ایران می شــود، 
بــه  بــا عنایــت  ارائــه می دهــد.  بــه مخاطــب 
اهمیت مقوله امیدآفرینی در خبر  بسته های 
تولیــدی، در ایــن تحقیق به بررســی پوشــش 
گزارشی از سراسر  مقوله امیدآفرینی در برنامه 

ایران پرداخته شده است.
سؤاالت تحقیق

توزیع جغرافیایی گزارش ها چگونه است؟	 
گزارش هــای 	  در  امیدآفریــن  موضوعــات 

برنامه از سراسر ایران چه بوده است؟
رویــکـــــــرد غالـــب در بـــازنــمایـــــی مقـــــوله 	 

گــزارش هــای برنـــامه از   امیــدآفریــــــنی در 
سراسر ایران چه بوده است؟

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

گزارش های 	  آیا به موضوع شــعار ســال در 
برنامه توجه الزم شده است؟

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

 تعریف مفهومی
رویکرد برنامه از سراسر ایران معرفی ظرفیت ها 
هــدف  بــا  کشــور  مختلــف  دســتاوردهای  و 
امیدآفرینــی و ترســیم فضایی سرشــار از امید و 
موفقیــت بــه صــورت واقعــی، باورپذیــر و عینی 
بــرای مخاطبان اســت. در این پژوهش تعریف 
مفهومی مورد تحلیل امیدآفرینی است. گزارش 

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

تبیین شود.

و خبرامیدآفریــن در ســاختار و محتــوای خــود 
وضعیت موجود کشور را مبتنی بر ظرفیت های 
بالقــوه و بالفعــل، بــا نــگاه واقع گرایانــه، دقیق، 
عینــی و ناظــر بر حل مســئله پوشــش می دهد 
و بــا ترســیم آینــده ای روشــن بــرای مخاطبان، 
اعتمــاد بــه نفــس و انگیــزه الزم برای تــالش در 
گروهی و  راســتای دســتیابی به اهداف فردی، 
ملی را در همه عرصه های اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصــادی و ... بــه عنــوان وضعیــت مطلــوب 
.)4 هراتــی، 1396:  و  )البــرزی  می کنــد  ایجــاد 

تعریف عملیاتی
گزارش هــای  از  منظــور  عملیاتــی  بعــد  در 
کــه  امیدآفریــن آن دســته محتوایــی اســت، 
آن هــا  از  گاهــی  آ و  اطــالع  از  پــس  مخاطــب 
بــرآورده  رضایــت،  خاطــر،  آســایش  احســاس 
شــدن نیازهــا و خواســته ها و اهداف زیســتی، 
کنــد و راحت تــر بتوانــد بــه  روانــی و اجتماعــی 

اهداف مورد نظر دست یابد.
 بررسی تحقیقات پیشین

امیدآفرینــی،  حــوزه  پژوهش هــای  جملــه  از 
که توسط )البرزی  پژوهش »خبر امیدآفرین« 
از  گــروه متمرکــز2  بــه روش  و هراتــی، 1396( 
دیدگاه هــای جمــع زیــادی از صاحب نظــران 
در  اســت.  گرفتــه  بهــره  ارتباطــات  و  رســانه 
خبــر  دربــاره  موجــود  ادبیــات  مطالعــات 
امیدآفرین تنها می توان مفهوم اخبار توسعه 
را بــه اخبار امیدآفرین نزدیک دانســت. ویلبر 
شرام3 و اروین اتوود4 از نظر این دو پژوهشگر 
خبــر توســعه باید به  صــورت بالقوه بــه بهبود 
کند. در پژوهش  کمک  وضع اجتماعی مردم 
که بســیار فراتر از خبر توســعه  خبر امیدآفرین 
به آن نگاه شده است، پژوهشگران به دنبال 
کــه به صــورت بومــی فراتــر از اخبار  آن بودنــد 
اجتماعــی و اقتصــادی به مقوله خبــر بنگرند 
کنند به مفاهیــم و راهکارهای بومی  و ســعی 
و عملیاتــی در ایــن خصوص دســت یابند. در 

2  focus group

3  Wilbur Schramm

4  L�Ermin Atwood
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ایــن پژوهش پــس از ارائه تعریف بومی از خبر 
امیدآفریــن و بیــان دیدگاه هــای رهبــر معظم 
انقــالب دربــاره امیــد و امیدآفرینــی، ابعــاد و 
مؤلفه هــای امیدآفرینــی در خبــر در ســه بعــد 
مخاطب شناســی  و  محتوایــی  ســاختاری، 

تبیین و تشریح شده است.
پژوهــش »خبــر ســازنده چیســت؟« )محمــد 
نیــک ملکــی، 1398(. موضوع خبر ســازنده، 
برای اولین بار در سال )2007( در رسانه های 
کشــورهای اســکاندیناوی بــه ویــژه دانمــارک 
ظهور و بروز یافت. در این پژوهش به تشریح 
دیدگاه هــا در زمینــه روزنامه نــگاری ســازنده 
کاربــرد آن  گرایــش بــه ایــن ســبک و  و علــل 
پرداخته شــده اســت. روزنامه نگاری سازنده 
از تکنیک هــای حــوزه روانشناســی مثبــت در 
کارخبــر اســتفاده می کند تــا اخبــار پربازدیدتر 
کارکردهای اصلی  و در عیــن حــال متعهد بــه 
کنــد. ایــن رویکــرد با  روزنامه نــگاری را تولیــد 
که منجر  توجه به جریان مــداوم اخبار منفی 
به اثرات نامطلوب در مخاطبان شده است، 
راهــی برای احیای روزنامه نگاری در قالب راه 

حل ارائه می دهد.
روزنامه نگاری سازنده، گزارش های سخت در 
مورد پاسخ به مشکالت و متمرکز بر چگونگی 
روزنامه نــگاری  اســت.  مشــکالت  ایــن  حــل 
سازنده به دنبال چشم پوشی از اخبار منفی 
کوتــاه و خوب  یــا پوشــش دادن رویدادهــای 
نیســت، روزنامه نگاری ســازنده به جای این 
کــه فقط به رویدادهای منفی بپردازد، زمینه 
ارتباطــات را فراهــم می کند و بیشــتر برگزارش 
اخبــار راه حل گــرا متمرکز اســت .در پایان این 
پژوهــش مدل روزنامه نگاری ســازنده و ابعاد 
ح در روزنامه نگاری ســازنده  ســؤال های مطر

تشریح شده است.
پژوهش بررســی انطباق پذیری شاخص های 
ســنجش امیدزایــی در اخبــار ســیما )محمــد 
نیــک ملکــی، 1394( با اســتفاده از روش های 
کیفی و مصاحبه« به شیوه  »تحلیل محتوای 
نمونه گیــری منظــم و بــا بهره گیــری از تئــوری 

اســتفاده و رضامندی شاخص های امیدزایی 
را  در بخــش خبــری 9 بامــدادی و 21 ســیما 
مــورد بررســی قــرار داده اســت. جامعــه آماری 
این تحقیق سه  ماهه پاییز 1394 )در مجموع 
24 بخــش خبــری و از هــر بخــش خبــری 12 
بخش( بوده و مهم ترین نتایج نشان  می دهد 
کید بــر مقوله های  »ترســیم آینــده مثبــت و تأ
»معرفــی  و  دینــی«  باورهــای  و  اعتقــادی 
ظرفیت هــای شــناخته شــده و ناشــناخته در 
کشــور در عرصه هــای مختلــف« بــه ترتیــب بــا 
36/4 و 18/2 درصد بیشــترین شاخص های 

امیدزایی مورد توجه بوده است.
بــا توجــه بــه نتایج بــه دســت آمده پژوهشــگر 
کید بــر رابطه امید  در بخــش راهبــرد ضمــن تأ
جامعــه  و  روانشــناختی  رویکــرد  بــا  رســانه  و 
شــناختی بــه سیاســت گذاران و برنامه ریــزان 
رسانه در خصوص هدایت گری و فرهنگ سازی 
رســانه ملی و اولویت دهی به تولید و پوشــش 
اســت. نمــوده  توصیــه  امیــدزا  رویدادهــای 

ابراهیــم رضایــی )1398( نیــز با موضــوع خبر 
اســالمی، در رســاله  آزاد  خــوب در دانشــگاه 
خــود توجه رســانه ها به خبر خــوب از حقوق 
مردم بیان شــده و در تعریف خبر خوب آمده 
است: خبر خوب، عینی، واقع گرا، مسئوالنه، 
فراینــدی، مردم محــور، جامــع، بصیرت افــزا، 
متــوازن،  تحقیقــی،  منصفانــه،  طرفــه،  دو 
انتقــادی، امیــدزا و راه حل محور اســت. خبر 
که عاید  را می تــوان به لحاظ منافع و نتایجی 
مخاطبان می شود به خوب و بد طبقه بندی 
کــرد و ایــن طبقه بنــدی بــه موضــع و منظــر 

ذی نفعان خبر بستگی دارد.
هدف خبر خوب نه خط کشیدن بر عینیت در 
کید بر عینیت، جامعیت،  خبرنویســی بلکه تأ
صحت و دقت در خبر اســت. خبر خوب آمده 
کاالی اســتراتژیک  تــا خبــر را بــه عنــوان یــک 
و ژئوپلتیــک از حصــار ســخت جناح گرایــی و 
قبیله گرایــی سیاســی و منافع زودگــذر فرصت 

کند. طلبان در بیاورد و مردمی 
در طراحــی مــدل خبر خــوب نگاهــی عمیق، 
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و  شــده  پدیده هــا  بــه  تحلیلــی  و  راهبــردی 
بــه  طــور دقیــق بــه چگونگــی و چرایــی آن هــا 
پرداخته شــده اســت. در این مدل بر ســبک 
و تیتــر و لیــد خبــر متوقــف نشــده، بلکــه خبر 
خوب بیشــتر به مثابه رویکرد و تفکری اســت 
کم  که الزم اســت بــر فضای رســانه های ما حا
شود. در واقع خبر خوب و عناصر و ارزش ها و 
سبک خبرنویسی خبر خوب تفاوت چندانی 
بــا دیگر خبرها نــدارد؛ بلکه آن چه خبر خوب 
را از دیگــر اخبــار متمایــز می کنــد محتوای آن 
که برگرفته از تفکر و اندیشــه خبرنگار و  اســت 

مدیران رسانه است.
نقطه مشترک پژوهش های فوق، امیدآفرینی 
برجســته  و  تمایــز  وجــه  امــا  اســت،  در خبــر 
امیدآفرینــی  بررســی مقولــه  پژوهــش حاضــر 
گزارش هــای خبــری اســت. پرداختــن بــه  در 
آن  از  خبــری  گزارش هــای  در  امیدآفرینــی 
بــه برجسته ســازی خبــر  گــزارش  کــه  جهــت 

می پردازد، اهمیت ویژه دارد.
مبانی نظری

کســفورد )2003(، واژه امیــد را در دو  فرهنــگ آ
کرده اســت؛ 1. امنیــت و توکل؛ 2.  معنــا تعریف 
آرزو و اعتقادی که امکان دستیابی بدان وجود 
دارد. روانشناسان و روان پزشکان، امید را تحت 
کلــی انتظــار مثبت بــرای دســت یافتن  عنــوان 
به هدف مطالعه می کنند )منیجرو اســتوتلند، 
در  امیــد  نظریــه  بنیان گــذار  اشــنایدر   .)1969
روان شناســی، معتقــد اســت، امیــد فراینــدی 
کــه طی آن افــراد اهــداف خــود را تعیین  اســت 
بــه آن  بــرای رســیدن  می کننــد، راهکارهایــی 
اهداف می ســازند و انگیزه الزم بــرای به اجرا در 
کــرده، آن را در طول  آوردن ایــن راهکارها ایجاد 
مسیر حفظ می کنند )کار، 1385: 48(. »نظریه 
امیــد« اشــنایدر بــر ســه مؤلفــه مرکــزی بنیــان 
گذاشته شده است: اهداف ، گذرگاه ها و عامل.

هدفهــا: اشــنایدر )2000( بــا توجــه بــه 	 
مصاحبه های متعددی که با افراد داشــت 
کــه هــر  معتقــد اســت مــردم در ایــن ادعــا 
کــه انجــام می دهند، ســعی دارند در  کاری 

کالم بودند.  کنند یــك  آن هدفــی را دنبــال 
اهــداف نقاط پایان یــا زنجیره عمل ذهنی 
تئــوری  مرجــع  آن هــا  می کننــد،  ایجــاد  را 
امیــد هســتند )اشــنایدر، 1994(. اهــداف 
کــه می توانند  اســاس نظریه امید هســتند 
کوتاه مــدت یــا بلندمــدت باشــند و از نظــر 
اهمیت طبقه بندی شوند، اهداف بایستی 
کافی  برای تســخیر ذهن هوشیار ما به حد 
ارزشــمند باشــند و نیــز اهــداف امیدوارانــه 
نوعــی عدم حتمیت به همراه خــود دارند.

در نظریــه امیــد، اهداف منبــع اصلی هیجان 
هستند، هیجان مثبت ناشی از دستیابی به 
هــدف یا تصور نزدیك شــدن به آن اســت، در 
که هیجان منفی ناشــی از شکســت در  حالی 
دســتیابی بــه هدف یــا تصور دور شــدن از آن 

است )اشنایدر، 2002(.
گذرگاهها: توانایی های درك شده شخص 	 

بــرای  را  عملــی  راه هــای  کــه  هســتند، 
اهداف خواسته شده به وجود می آورند. 
در  مشــاهده  قابــل  اغلــب  گــذرگاه  تفکــر 
گفتــار درونــی از قبیــل »مــن راهــی بــرای 
کرد« اســت.  کار پیدا خواهم  انجــام ایــن 
گــذرگاه خواســتار تنهــا یــك  گرچــه تفکــر  ا
گــذرگاه قابل اســتفاده به هدف خواســته 
شــده اســت، اما افراد دارای سطوح امید 
گذرگاه  باالتــر اغلب قادر به تصور چندین 
گرا استفاده می کنند.  هســتند و از تفکر وا
کــه فــرد  ایــن راه هــای متنــاوب هنگامــی 
مجبــور بــه مقابلــه بــا مانــع یا مشــکل در 
رسیدن موفقیت آمیز به اهداف می شود، 

تعیین کننده هستند.
عامل: به عنوان افکاری تعریف می شــود 	 

بــه  توجــه  بــا  افــراد  آن  وســیله  بــه  کــه 
کنند  گذرگاه هایی انتخاب  توانایی شــان 
و بــه تــالش خــود ادامــه دهنــد. تفکــرات 
عامل مؤلفه انگیزشــی نظریه امید است، 
که به شــخص اطمینــان می دهد قادر به 
شــروع و تحمل تالش هــای ضروری برای 
گــذرگاه خاص اســت یا نه.  کــردن  دنبــال 
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عامل مســتقیما شــناخت های افراد را در 
مــورد توانایی آن ها برای شــروع و تحمل 
رفتارهــای هدف گرا منعکــس می کند و با 
گفتارهــای درونــی ماننــد »مــن می توانم 
قصــد  »مــن  و  دهــم«  انجــام  را  کار  ایــن 
ندارم متوقف شــوم« مشــخص می شــود 

)اشنایدر، 1998(.
در نظریه امید، فرد برای رسیدن موفقیت آمیز 
بــه هــدف، هیجانــات مثبــت را فــرا می خواند 
باعــث  هــدف  بــه  دســتیابی  در  شکســت  و 
هیجانات منفی می شــود. ایــن هیجانات، به 
گذرگاه هــای فــرد و مؤلفــه عامل را  نوبــه خــود 
دربــاره تعقیــب هدف آینــده تغییــر می دهند، 
کــه از هــدف موفــق نتیجه  هیجانــات مثبــت 
کوشــش و انتخاب اهداف  می شــود، فرد را به 

آینده چالش انگیزتری سوق می دهد.
نظریــه دیگــر در مبحــث رســانه ها و امیدواری 
اجتماعی »نظریه برجسته ســازی« است. این 
نظریه یکی از رایج ترین رویکردها در مطالعات 
هفتــاد  دهــه  اوایــل  در  کــه  اســت  رســانه ها 
رســانه های  برجسته ســازی«  »اثــر  عنــوان  بــا 
توده ای پدیدار شــد. برجسته سازی را معادل 
کــه بــه  کرده انــد،  »Agenda setting« ترجمــه 
معنی اولویت گذاری بر برنامه ای خاص اطالق 
کری، 1384: 12(. ظهــور نظریه  می شــود )شــا
بــه ســال )1922(  را می تــوان  برجسته ســازی 
که والتــر لیپمــن نگرانی خود  دانســت، زمانــی 
را دربــاره نقــش حیاتــی رســانه های جمعی در 
تأثیرگــذاری بر ســاخت تصویر خــاص در ذهن 

کرد )زین1، 2014(. مخاطب آشکار 
نظریــه برجسته ســازی مدعی تأثیر رســانه ها بر 
شــناخت و نگــرش مردم و تعییــن اولویت های 
ذهنــی آنان از طریق انتخاب و برجسته ســازی 
بعضی از موضوعــات و رویدادها در قالب خبر و 
گزارش خبری اســت. منظور از برجسته ســازی 
رسانه ها این است که رسانه ها به  ویژه در اخبار 
و گزارش های خبری و برنامه های مستند، این 

1  zain

قدرت را دارند که توجه عموم را به مجموعه ای 
از مسائل و موضوعات معین و محدود معطوف 
ســازند )مهــدی زاده، 1393(. برجسته ســازی 
در  دادن  اولویــت  صــورت  بــه   تلویزیــون  در 
ترتیــب خواندن خبر، اســتفاده از خالصه خبر، 
زمــان  میــزان  خوانــدن در ســر خــط خبرهــا، 
اختصــاص داده شــده بــه هــر خبر، اســتفاده از 
عکــس، اســالید، فیلــم، صــدا، رنــگ، نقشــه، 
نمودار و مــواردی از این قبیل صورت می گیرد.

تلویزیــون  در  برجسته ســازی  کــه  امتیــازی 
که  نســبت بــه دیگــر رســانه ها دارد این اســت 
ترتیب و توالی زمان پخش خبرها در تلویزیون 
که مخاطب در  اجتناب ناپذیر است و تا زمانی 
معرض خبر اول قرار نگیرد، نمی تواند به سراغ 
خبــر بعــدی بــرود، در واقــع خبــر بــه مخاطب 

تحمیل می شود )فرهنگی و انارکی، 1394(.
نظریــه دیگــر در مبحــث رســانه ها و امیدواری 
اجتماعی »نظریه مسئولیت اجتماعی« است. 
کید  نظریه مسئولیت اجتماعی بر این نکته تأ
که  که رســانه های همگانــی، در حالی  می کند 
امــور اطالع رســانی، تفریحــی، آموزشــی را بــه 
عهــده دارنــد، مســئولیت انعــکاس بی دخــل 
و  کشــمکش ها  رخدادهــا،  همــه  تصــرف  و 
گفتگــو  نظریه هــای طــرح شــده در جامعــه و 
گر  درباره آن ها را نیز بر عهده دارند. از این رو، ا
کنند یا اصل  رســانه ها به تعهدات خــود عمل 
بی طرفی را رعایت نکنند، آن ها را باید وادار به 

کرد. رعایت این مسئولیت ها 
و  مطبوعــات  اجتماعــی  مســئولیت  تئــوری 
روزنامه نگاری در غرب، یک دکترین بسیار کلی 
که بــه خود روزنامــه نگاران  و غیر روشــن اســت 
که مرزهــای اجتماعی  گذار شــده، بــدون آن  وا
آن، تعریف شــود. این نظریه در تالش اســت تا 
کلی  که رسانه ها به طور  بر این نکته اصرار ورزد 
گونی هــای موجــود  گونا کثرت گــرا بــوده و  بایــد 
در جوامــع را بازتابنــده و دسترســی بــه نقطــه 
گــون و حتی پاســخگویی افراد را  گونا نظرهــای 
امکان پذیر سازند )امامی و مهربانی فر، 1392(.

در ایــن نظریــه اصــل بــر ایجــاد پیونــد میــان 
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و  وظایــف  و  رســانه ها  آزدی  و  اســتقالل 
کــه  اســت  آن هــا  اجتماعــی  مســئولیت های 
که رسانه ها باید در عین  کیدش بر آن است  تأ
پاســخگویی بــه نیازهــای مخاطبــان، در برابر 
فعالیت های خود نیز مسئول باشند و وظایف 
گیرنــدگان پیام یا مالکان رســانه ها  خــود را به 
محدود ندانند. مضمون اصلی این نظریه این 
که آزادی و مسئولیت دو روی یک سکه  است 
که رسانه ها حق دارند از  گونه  هستند و همان 
کنند، مسئولیتی  دولت و ســایر نهادها انتقاد 
نیــز در قبــال مصالــح و منافــع ملی و پاســخ به 

نیازهای جامعه دارند )مهدی زاده، 1393(.
کلی تحقیقات مختلف روانشناســان  بــه  طور 
و  مثبــت  عاطفــه  بــا  امیــد  کــه  داده  نشــان 
احســاس خود ارزشمندی همبستگی مثبت 
دارد. همچنین امید با شایســتگی بیشــتر در 
بســیاری از حیطه های زندگی مثل تحصیل، 
افــکار مثبت و انعطاف پذیر و ارزیابی مثبت تر 
از رویدادهای استرس آمیز زندگی رابطه دارد. 
دانشــجویان  روانشناســان  تحقیقــات  طبــق 
که باور  دارای امید باال، بیشــتر احتمــال دارد 
کنند به نمره نهایی مورد نظر خواهند رســید 
و افــراد امیــدوار در حــل مســائل و مشــکالت 
ادراك  هــای  و  مؤثرتــر هســتند  زندگــی خــود، 
مثبتی از شایستگی خودشان در حل مسائل 

در حیطه های مختلف دارند.
نقــش تعالیــم مذهبــی نیــز در ســالمت روانی 
و  روانــی  اختــالالت  شــیوع  از  پیشــگیری  و 
ناهنجاری های رفتاری، مورد تأیید بســیاری 
گرفتــه  از متخصصــان علــم روانشناســی قــرار 
که داشتن  اســت. تحقیقات نشان می دهند 
جهان بینی مذهبی در معنابخشی به زندگی، 
امیــد به زندگی و احســاس امنیت خاطر تأثیر 
از  مقابــل  در  ســپری  ماننــد  و  دارد  بســزایی 
خودبیگانگــی و خــأ وجــودی عمــل می کند.
که امید و آرزو از ویژگی های انســان  اشــاره شــد 
کــه بــر  و نمایانگــر خواســته های بشــری اســت 
پایــه آینده نگــری قــرار دارد. در ایــن پژوهــش 
برای بررســی مقوله امیدآفرینی نظریه استفاده 

گرفته اســت. »فرض  و رضامنــدی مدنظر قــرار 
اصلی الگوی استفاده و رضامندی این است که 
مخاطبان کم و بیش به صورت فعال به دنبال 
که بیشــترین رضامنــدی را  محتوایی هســتند 
کند، درجه این رضامنــدی به نیازهای  فراهــم 
بیشــتر  قــدر  هــر  افــراد  دارد،  بســتگی  فــردی 
کــه محتوای واقعی نیــاز آنان را  کنند  احســاس 
کــه آن محتوا را  بــرآورده می کنــد، احتمـــال این 
کنند بیشــتر اســت« )وینــدال، 1376:  انتخاب 
274(. بر اســاس ایــن رویکرد، فعــال بودن یك 
مخاطــب قبــل از هــر چیــز، بــه انگیزه روشــن و 
مصرانــه او انتخــاب محتــوا و برنامه هــای مورد 
نظر بستگی دارد. هر چند این انتخاب می تواند 
تحــت تأثیــر موضوعــات دیگــری چــون بازتاب 
که در مورد  گاهانه شــخص از تجربیاتی باشــد  آ
کرده است و همچنین تحت  رســانه ها حاصل 
کــه او از رســانه ها به دســت  اثــر فوایــدی باشــد 
مــی آورد و برای اهداف دیگری در زندگـــی مورد 

استفاده قرار می دهد ) مهرداد، 1380: 147(.
هرچنــد محتــوای رســانه ها بــه عنــوان منبــع 
گرفتــه  رضامنــدی همیشــه مــورد توجــه قــرار 
اســت، با ایــن وجــود مخاطبان هــم نیازهای 
خــاص خــود را دارند و بــرای رضامندی تالش 
می کننــد. بــر ایــن اســاس رســانه ها بــا توجــه 
پیرامــون  جهــان  رضایت منــدی،  نظریــه  بــه 
مخاطبــان را بــا رویدادهای مختلف به تصویر 
می کشند و این تصویر می تواند با رویکرد مثبت 
و از زاویــه امیدزایــی باشــد و تولیــد محتوایــی 
گزارش هــای خبــری  بــا ایــن رویکــرد در حــوزه 
ضمــن پاســخگویی بــه نیازهــای مخاطبان و 
از  مثبــت  چشــم اندازی  آن هــا،  همراه ســازی 
زمــان حــال و آینــده را برای مخاطبان ترســیم 
کــه عامــل پویایــی و امیــد مخاطب و  می کنــد 
پیشــرفت و تحرک فــردی و اجتماعــی آن ها را 

رقم خواهد زد )محمد نیک ملکی، 1394(.
روش تحقیق

ایــن تحقیــق بــه روش تحلیــل محتــوا1 انجــام 
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شــده اســت. »برلســون روش تحلیل محتوا را 
کمی و عینی محتوای  برای تشریح نظام مند، 
کار می گیــرد« )کریپنــدروف،  آشــکار پیــام بــه 

.)385 :1383
 جامعه آماری

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

شیوه نمونه گیری 
شــیوه نمونه گیــری در ایــن پژوهــش تصادفی 
ســاده اســت و از بین 18 برنامه پخش شــده 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 
کدگــذاری شــده اســت. بــر اســاس مضمــون 

روایی و پایایی
از  یکــی  »عینیــت«  کــه  شــد  اشــاره  پیش تــر 
پایه های اساســی روش تحلیل محتوا اســت. 
که داده های  بنابراین در تمــام پژوهش هایی 
تحقیــق از طریــق تحلیــل محتــوا بــه دســت 
می آیــد، بــرای روایــی پژوهــش، میــزان باالی 
بــودن  مانــع  و  جامــع  و  کدگــذاری  در  دقــت 
تعاریــف عملیاتــی متغیرهــای تحقیــق رعایت 
شــده اســت. بــرای پایایــی یــا ضریــب قابلیت 
گانه با استفاده  اعتماد، هر مقوله تحقیق جدا
از آزمون های آماری محاســبه میشود. در این 
پژوهــش بــه دلیــل جامعــه آمــاری محــدود از 

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

حجــم داده هــا، تحلیل هــای فراوانــی را برای 
یــک محقــق بــر می انگیــزد، از ایــن رو تحلیل 
بــه  پاســخگویی  راســتای  در  بایــد  داده هــا 
ســؤال و مسئله تحقیق باشد و بر روی سؤال 
تحقیــق متمرکــز شــود و از ارائــه اطالعــات و 
گــردد. در ایــن  تحلیل هــای زائــد خــودداری 
کدگــذاری و  کــه از طریق  پژوهــش اطالعاتــی 
جداول فراوانی به دست آمده، به تفکیک هر 

پرســش اســتخراج و طبقه بندی شده است. 
بــرای هــر پرســش یــک جــدول فراوانــی تهیه 
که جداول نهایــی در بخش یافته های  شــده 
تبیینــی آمده اســت. داده ها نیز پــس از ورود 

به رایانه پردازش و تحلیل شده است.
یافته های پژوهش

 18 مجمــوع  از  برنامــه   9 حاضــر  پژوهــش  در 
برنامــه از سراســر ایــران بــر اســاس نمونه گیری 
گرفــت )روزهای  تصادفــی مــورد بازبینــی قــرار 
برنامه های پخش شــده 1، 2، 3، 5، 8، 9، 10، 
گزارش،  13، 18(. دســی شــده در مجمــوع 61 
پخش شده است. جدول 1، توزیع جغرافیایی 
گزارش ها به تفکیک هر استان را بیان می دارد.

جدول 1. توزیع جغرافیایی گزارش ها
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 چهارمحال بختیاری
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
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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

    
گــزارش مربــوط بــه اســتان  بیشــترین تعــداد 
گــزارش اســت. توزیــع  خراســان رضــوی بــا 6 
فراوانی گزارش های برنامه از لحاظ جغرافیایی 
بــه خوبــی توانســته تصویــری از همــه مناطق 
کشــور ارائه دهد. در برنامه های مورد بررســی، 
کــه شــهرهای مختلفــی  کشــور  از 28 اســتان 
گزارش پخش شــده اســت.  شــامل می شــود، 
گزارش های استان ها برای پخش  لذا انتخاب 
گیــر  فرا انتخابــی  ایــران،  از سراســر  برنامــه  در 
کندگــی  گســتردگی و پرا بــوده اســت. هرچنــد 
وضعیــت  برنامــه  در  گزارش هــا  جغرافیایــی 
مناســبی دارد، اما با این حال الزم است چند 
گزارشی پخش نشده  که از آن ها هیچ  اســتانی 
مــورد توجــه باشــند. همچنین از یک اســتان 
گــزارش پخــش نشــود و  در یــک برنامــه چنــد 
گزارش هــا بــه صــورت متــوازن باشــد. توزیــع 

 جدول 2. 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 سراســر ایران، موضوعات اقتصادی با 
گزارش بوده اســت. موضوعات اجتماعی با   41
گزارش در  گــزارش و موضوعات فرهنگی با 7   12
گزارش های  رده بعدی قــرار دارند. در انتخــاب 

ظرفیت هــای  همــه  اســت  بهتــر  اســتان ها 
استان ها مورد توجه باشد و بیشتر گزارش های 
اقتصادی پخش نشود. تصویر اقتصادی صرف 
کاملی نیســت و بهتر اســت  از اســتان ها تصویر 
مــورد  بیشــتر  ورزشــی  و  فرهنگــی  موضوعــات 
توجــه باشــد. در برنامه هــا در موضــوع ورزشــی 
گزارشــی پخش نشــده اســت. موضوعات  هیچ 
که الزم اســت به  کم رنگ بوده اند  فرهنگی نیــز 

این موضوعات توجه بیشتری شود.

جدول ۳. رویکرد غالب گزارش های برنامه در 
بازنمایی مقوله امیدآفرینی

موضوع
جمع کلمصرفخدماتتولیدفراوانی

4111961تعداد

67.2118.0314.75100درصد

رویکــرد غالــب در بازنمایی مقولــه امیدآفرینی 
گزارش هــای برنامه از سراســر ایــران رویکرد  در 
تولیــدی اســت. رویکرد خدمــات بــا 11 مورد و 
رویکرد مصرف با 9 مورد در رده بعد قرار دارند. 
گزارش های اجتماعی به رویکرد خدمات  آمــار 
گزارش های فرهنگی بــه رویکرد مصرف  و آمــار 
گزارش های اقتصادی  نزدیک است. از این رو 
گزارش های اجتماعی  بیشتر رویکرد تولیدی، 
گزارش های فرهنگی بیشتر  رویکرد خدماتی و 

رویکرد مصرف دارند.

جدول ۴. شاخص های امیدآفرینی در گزارش های 
برنامه از سراسر ایران
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72.1316.399.831.63100درصد
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گزارش های  بیشترین شـــاخص امیدآفرین در 
برنامه از سراســـر ایران توجه بـــه تولید داخلی 
و ظرفیت هـــای بومی بوده اســـت. مشـــارکت 
مردمـــی در حوزه هـــای مختلـــف بـــا 10 مـــورد 
و انعـــکاس خدمـــات نظـــام بـــه اقصـــی نقاط 
قـــرار دارنـــد.  بعـــد  مـــورد در رده  بـــا 6  کشـــور 
که  گزارش هایی  کز اســـتان ها بهتـــر اســـت  مرا
کشـــور  بیانگـــر خدمات نظـــام به اقصی نقاط 
در  اســـالمی  نظـــام  موفقیت هـــای  و  اســـت 
رســـاندن امکانات زندگـــی بـــه دورترین نقاط 
و توزیـــع عادالنه تـــر ثـــروت نســـبت بـــه دوران 
گزارش هایی  طاغـــوت را بیـــان مـــی دارد و نیـــز 
مـــردم  نقـــش  و  مشـــارکت  محوریـــت  بـــا  کـــه 
کـــردن  مردمـــی  و  اقتصـــادی  طرح هـــای  در 
قـــرار  مـــورد اهتمـــام   اقتصـــاد اســـت، بیشـــتر 

دهند. 
برنامــه از سراســر ایــران در انتخــاب و پخــش 
گزارش ها با این دو رویکرد _ انعکاس خدمات 
توجــه  و  دقــت   _ مــردم  مشــارکت  و  نظــام 

بیشتری داشته باشد.

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

شعار سال
جمع کلخیرآریفراوانی

313061تعداد

50.8149.18100درصد

بـــه  ایـــران  سراســـر  از  برنامـــه  گزارش هـــای 
موضـــوع شـــعار ســـال _ رونـــق تولیـــد _ توجه 
گزارشـــی پرداخت  الزم را داشـــته اند. در هیچ 
به شـــعار ســـال، به صورت صریح و مستقیم 
واحدهـــای  معرفـــی  امـــا  اســـت،  نبـــوده 
کارآفرین  تولیـــدی اشـــتغال زا و افـــراد موفـــق 
تولیـــد رونـــق  و  ســـال  شـــعار  راســـتای   در 

است.
نحـــوه پرداختـــن بـــه موضوع شـــعار ســـال در 
ســـه رویکرد حمایتـــی، عملیاتـــی و مطالبه گرا 
رویکـــرد  از  منظـــور  اســـت.  شـــده   بررســـی 

کـــه صرفـــا در  گزارش هایـــی اســـت  حمایتـــی 
متن و مصاحبه به حمایـــت لفظی از موضوع 
شعار ســـال پرداخته اســـت. رویکرد عملیاتی 
را شـــامل می شـــود  گزارش هایـــی  آن دســـته 
کـــه اقدامـــات عملـــی انجـــام شـــده در حـــوزه 
اقتصـــاد بـــرای رونـــق تولیـــد و تولیـــد ملـــی را 
بیـــان مـــی دارد و جنبه عینـــی _ عملـــی دارد. 
رویکـــرد مطالبه گـــرا بـــه انتظـــارات و الزامـــات 
 مـــورد نیـــاز بـــرای تحقـــق شـــعار ســـال اشـــاره 

دارد. 
در  برنامــه  گزارش هــای  رویکــرد  اســت  الزم 
پرداختــن بــه موضــوع شــعار ســال عــالوه بــر 
کز  رویکــرد عملیاتــی، مطالبه گرا نیز باشــد و مرا
اســتان ها رویکــرد مطالبــه ای در پرداختــن به 
موضــوع شــعار ســال را در نظــر بگیرنــد و در هر 
گــزارش به الزامــات و انتظارات مــورد نیاز برای 
تحقق بهتر شــعار ســال و احیانا ارائه پیشنهاد 
اقــدام  مصاحبه شــوندگان  زبــان  از  راهــکار   و 

کنند.
نتیجه گیری

امیــد از مقوله هــای مؤثر در نشــاط اجتماعی 
اســت. بــاال رفتن امید بــه افزایــش ارتباطات 
و  ملــی  هویــت  اجتماعــی،  همبســتگی  و 
فرهنــگ  در  می شــود.  منجــر  نشــاط  میــزان 
گرفت و  مثبــت تفکر جهت دار شــکل خواهــد 
پیشــرفت های مهــم به وقــوع می پیوندد. در 
کــه منتخــب  برنامــه ترکیبــی از سراســر ایــران 
بــه  اســتان ها  کــز  مرا ارســالی  گزارش هــای 
و  امیدآفرینــی  روحیــه  اســت،  خبــر  شــبکه 
آرامش بخشــی به خوبی مشــاهده می شود و 

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

رویکرد
جمع کلمطالبه گراعملیاتیحمایتیفراوانی

029231تعداد

093.546.45100درصد
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گزارش های برنامه های مورد بررســی از  همــه 
این شاخص بهره مند بوده اند.

در برنامه اول و ســوم و چهارم از سراسر ایران 
 8 نهــم  و  دوم  برنامــه  گــزارش،   7 کــدام  هــر 
گزارش و در برنامه های پنجم، ششــم، هفتم 
گزارش  کــدام 6  و هشــتم مــورد بازبینــی، هــر 
گزارش(.  پخش شــده اســت )در مجمــوع 61 
و  خوبــی  بــه  گزارش هــا  تدویــن  و  انتخــاب 
درســتی انجام شده است. تنوع جغرافیایی، 
وجــود  گزارش هــا  در  مفهومــی  و  موضوعــی 
دارد و مهم تــر از آن خالصــه مفید و مختصر و 
که  گزارش ها اســت  تدوین مجدد مناســب از 
گــزارش در حــدود 1:30 دقیقــه خالصــه و  هــر 

تدوین مجدد شده است.
در مجمــوع برنامه از سراســر ایران از ســاختار 
می بــرد.  بهــره  قــوی  و  مناســب  محتــوای  و 
وله هــای  پایانــی،  و  آغازیــن  تیتــراژ  برنامــه 
کات هــای ســریع  گــزارش،  گرافیکــی بیــن هــر 
مناســب  موســیقی  پس زمینــه  و  تدویــن  در 
گزارش ها هدفمند و  دارد. انتخــاب و چینش 
گزارش زیرنویس و یک  متنوع است. برای هر 
گزارش  عبــارت توضیحــی به عنــوان موضــوع 
که به جــز یک مورد در ســایر موارد  ذکر شــده 
کوتــاه، رســا و شــیوا بــوده گویــا،   زیرنویس هــا 

است.
بررســی برنامه از سراســر ایران در حجم نمونه 
که توزیع فراوانی  مورد ارزیابی، بیانگر آن است 
گزارش هــای برنامــه از لحــاظ جغرافیایــی بــه 
کشور  خوبی توانسته تصویری از همه مناطق 
ارائــه دهد. در برنامه های مورد بررســی، از 28 
کــه شــهرهای مختلفی شــامل  کشــور  اســتان 
می شود، گزارش پخش شده است. لذا انتخاب 
گزارش هــای اســتان ها بــرای پخــش در برنامه 
گیر بوده اســت. از سراســر ایــران، انتخابــی فرا
همه گزارش های برنامه ها روحیه امیدآفرینی 
داشــته اند؛ اما بیشــترین موضوع امیدآفرین 
گزارش هــا، موضوعــات اقتصــادی اســت.  در 
کــه در این  گزارش هــای اســتان ها نیــز  اغلــب 
گزارش های اقتصادی  برنامه پخش شده اند، 

کم تریــن تعــداد را  گــزارش سیاســی  هســتند. 
که بیشــترین  داشــته اســت. با توجه بــه این 
اســت،  بــوده  اقتصــاد  گزارش هــا  موضــوع 
رویکــرد غالب در بازنمایــی مقوله امیدآفرینی 
ایــن  اســت.  داشــته  تولیــدی  جنبــه  بیشــتر 
گزارش های  که اغلــب  نکتــه بیانگــر آن اســت 
ســرمایه  و  ملــی  تولیــد  زمینــه  در  اقتصــادی 
گزارش هــای اجتماعی به  ایرانــی اســت. آمــار 
گزارش هــای فرهنگی  رویکــرد خدمــات و آمار 
بــه رویکــرد مصــرف نزدیــک اســت. از این رو، 
گزارش های اقتصادی بیشتر رویکرد تولیدی، 
و  خدماتــی  رویکــرد  اجتماعــی  گزارش هــای 
گزارش هــای فرهنگــی بیشــتر رویکــرد مصرف 

داشته اند.
برنامــه  در  امیدآفریــن  شــاخص  بیشــترین 
و  داخلــی  تولیــد  بــه  توجــه  ایــران  سراســر  از 
ظرفیت های بومی اســت. ایــن مطلب دور از 
که موضوع و رویکرد غالب  انتظار نیست، چرا 
تولیــدی  و  اقتصــادی  برنامــه،  گزارش هــای 
اســت. در بررسی شــاخص های امیدآفرینی، 
بیشــترین  دارای  )شــاخص  غالــب  شــاخص 

پرداخت( لحاظ شده است.
گزارش های برنامه به  در موضوع شــعار ســال 
موضــوع رونق تولید توجه الزم را داشــته اند. 
کــه موضــوع و  ایــن مهــم از آن جهــت اســت 
گزارش ها اقتصــادی و تولیدی  رویکرد غالــب 
کــه در هیچ  بوده اســت. نکته مهم آن اســت 
گزارشــی پرداخــت به شــعار ســال، بــه صورت 
شــعاری، شتاب زده و مســتقیم نبوده است، 
امــا معرفــی واحدهــای تولیــدی اشــتغال زا و 
کارآفرین در راســتای شــعار ســال  افراد موفق 
و رونــق تولیــد به نحو غیر مســتقیم و منطقی 
گزارش هــای  بــوده اســت. از ایــن رو رویکــرد 
برنامــه در پرداختــن به موضوع شــعار ســال، 
رویکــرد عملیاتی محســوب می شــود. رویکرد 
عملیاتی اقدامات عملی انجام شده در حوزه 
اقتصــاد بــرای رونــق تولیــد و تولید ملــی را در 
گزارش هــا بیان می دارد و جنبه عینی _ عملی 

دارد.
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