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 چکیده

بیانگر شمایی کلی از تالش مطبوعات  "های محلیبازنمایی کروناویروس در نشریه"پژوهش حاضر با عنوان 

 9911محلی در بازتاب ویروس کرونا در جای جای کشورمان است. مطالب این پژوهش که بازه زمانی خرداد 

هایی که برنامه تنها استان و به همین دلیلدهد؛ با استفاده از برنامه نیوزهاب استخراج شده را پوشش می

مطلبی که  941ی بدست آمده از بین ت کمٌبنابر اطالعا کند  در این تحلیل آمده است.نیوزهاب آنها را رصد می

های خراسان رضوی، اصفهان و استاندر پیرامون کرونا ویروس در مطبوعات محلی چاپ و منتشر شده ،

های قم، خراسان شمالی، اند و استانبه چاپ رساندهخراسان جنوبی بیشترین مطلب را در این خصوص 

 اند.خوزستان و البرز نقاط انتهایی جدول فراوانی قرار داشته

های استانی شهرآرانیوز از خراسان رضوی، نصف جهان از اصفهان و آذربایجان از در بخش بررسی روزنامه

 اند.رسانده آذربایجان شرقی بیشترین مطلب را در مورد ویروس کرونا به چاپ

درصد 91درصد و مقاله ویادداشت با 9953درصد، خبر با 55..از نظر بررسی سبک محتوا؛ سبک گزارش با 

 های شهرستانی بوده است.بیشترین سبک ژورنالیستی مورد استفاده نشریه

 درصد بیشتر مدنظر مطبوعات بوده است.4.59از نظر گستره محتوای مطالب کرونا؛ گستره استانی با 

درصد مطالب 91نگاران بوده و در پی آن درصد مطالب تولید روزنامه.445در بخش تعیین منابع محتوای کرونا 

 اند.بدون منبع منتشر شده

های درصد مطالب چاپی از سیاست9954درصد مطالب خود را بدون قضاوت و در  5951های استانی روزنامه

های کرونایی دولت درصد موارد منتقد سیاست.ر کمتر از اند و تنها ددولت در زمینه کرونا حمایت کرده

 اند.بوده
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موضوعات مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی به ترتیب بیشترین و موضوعات ورزشی، مذهبی و سیاسی کمترین 

 اند.ینه کرونا در مطبوعات محلی داشتهبازتاب را در زم

گذاری از بیشترین بهداشتی و اجرای طرح فاصله در زمینه محور اجتماعی عدم رعایت فاصله اجتماعی و مسائل

دیده و ضعیف و های حمایتی دولت از اقشار زیانتوجه برخوردار بوده است. در زمینه محور اقتصادی سیاست

های ناشی از آن بیشترین مطلب را به خود اختصاص داده است.در زمینه پیامدهای اقتصادی کرونا و زیان

مورد توجه بوده بیشتر مراکز فرهنگی و گردشگری و ورزشی از سایر محورها  محورهای فرهنگی بازگشایی

ها از وضعیت کرونا بیشتر مدنظر بوده است.در مورد است.در محور مدیریتی آمار اعالمی مبتالیان و گزارش

ا ها بیشترین بازتاب رهای اقتصادی و همچنین ایجاد محدودیتها در بازگشاییگذاریمحور سیاسی سیاست

درصد موارد دغدغه مطبوعات محلی 1.اند.در زمینه محور مذهبی بازگشایی مساجد و مراکز مذهبی در داشته

های بهداشتی در ایام کرونا و پویش پالسمابخشی از بوده است.در مورد محور سالمت و سبک زندگی توصیه

را به درصد 31در مورد کرونا  های تحقیقات پزشکییافته ،موارد مورد توجه بوده است.در مورد محور علمی

داشته بیشتری بازتاب نیز .در مورد محور ورزشی شیوه برگزاری مسابقات ورزشی خود اختصاص داده است 

 است.
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 جداول برگزیده

 
. فراوانی بازنمایی محتوا در زمینه کرونا در استانجدول   

 درصد فراونی استان

 55.33 19 خراسان رضوی

 35.31 35 اصفهان

 1.39 35 خراسان جنوبی

شرقی آذربایجان  33 5.59 

 3.33 95 گیالن

 9.93 99 قزوین

 5.59 1 هرمزگان

 5.39 5 همدان

 9..3 3 قم

 9..3 3 خراسان شمالی

 .9.3 5 خوزستان

 .9.. 9 البرز

 ..9 391 کل
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های استانیفراوانی بازنمایی محتوا کرونایی روزنامه جدول  

های استانیروزنامه  درصد فراونی 

آرانیوز شهر  49 31.4 

 95.3 99 نصف جهان

 5.5 33 آذربایجان

 5.9 39 خراسان

 5.5 94 اصفهان زیبا

 3.3 95 گیالن امروز

 9.9 99 والیت قزوین

 ..9 .9 خراسان جنوبی

 5.5 1 آوای خراسان جنوبی

 5.5 1 دریا

 5.3 5 همدان پیام

 ..3 3 گویه

 ..3 3 خراسان شمالی

 9.3 5 نسیم خوزستان

 9.. 9 جام جم البرز

 ....9 391 کل

 

های استانیجدول . فراوانی موضوع روزنامه  

 درصد فراونی موضوعات

 .33.5 55 مدیریتی

 95.94 95 اجتماعی

 99.55 54 اقتصادی

 99.95 55 سالمت و سبک زندگی

 1.59 39 علمی و تحقیقاتی

 5.59 33 فرهنگی

 3.33 95 سیاسی

 9.59 9 مذهبی

 9.59 9 ورزشی
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 ..9 391 کل

 

های استانیروزنامه در اجتماعیفراوانی محورهای جدول   

اجتماعیمحورهای   درصد فراونی 

 .99.5 91 عدم رعایت  فاصله اجتماعی و مسائل بهداشتی

گذاری اجتماعیاجرای طرح فاصله  99 5..95 

آموزش و پرورشهای آموزشی وزارت سیاست  5 95..9 

 .5.4 9 پویش جهادی و مردمی برای کنترل کرونا

ها و مسائل اجتماعی کروناآسیب  3 9.53 

های آموزشی وزارت علوم و تحقیقاتسیاست  9 3.94 

 ..9 95 کل

 

 

های استانیروزنامهدر  اقتصادیفراوانی محورهای جدول    

اقتصادیمحورهای   درصد فراونی 

دیده و ضعیفحمایتی دولت از اقشار زیانهای سیاست  93 53.95 

 59..9 9 پیامدهای اقتصادی کرونا و زیان ناشی از آن

 5.99 5 چالش اقتصادی خانوارها

 5.99 5 صادرات و واردات کاال در دوره کرونا

 5.99 5 ناکارآمدی سیاست حمایت اقتصادی دولت

 5.99 5 لطمات اقتصادی به گردشگری

چشمگیر بیکاریافزایش   3 3.99 

 3.99 3 افزایش تولید اقالم بهداشتی و حفاظتی

های اقتصادی دولتسیاست  9 3.4. 

 .3.4 9 اثربخشی کرونا بر بازار دالر و طال

 .3.4 9 تعامل اقتصادی با کشورهای آزادی خواه در دوره کرونا

 .3.4 9 تاثیر کرونا بر صنعت حمل و نقل

افزایش تولید کرونا و تاثیرات آن بر  9 3.4. 

 ..9 54 کل
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های استانیروزنامهدر  مدیریتیفراوانی محورهای جدول   

مدیریتیمحورهای   درصد فراونی 

 95.19 31 آمار مبتالیان به کرونا

 55.55 39 گزارشی از وضعیت کرونا

 1..1 5 ناکارآمدی دولت در کنترل کرونا

 5..5 3 کمبود اقالم بهداشتی و حفاظتی

های زنان و وضعیت زنان در ارتباط با کروناجنبش  9 9.33 

 9.33 9 مدیریت کرونا با حربه جوانگرایی و حفظ جمعیت

های بازرسی برای کنترل کروناتشکیل تیم  9 9.33 

 9.33 9 ارائه خدمات به مهاجران مبتال به کرونا

ناانتقال تجربیات ایران با سایر کشورها در زمینه کرو  9 9.33 

 ..9 55 کل

 

های استانیروزنامهدر  سیاسیفراوانی محورهای جدول   

سیاسیمحورهای   درصد فراونی 

 35.53 4 سیاست گذاری بازگشایی های اقتصادی

هاتصمیم برای ایجاد محدودیت  9 5..44 

سازی کرونااختالفات سیاسی و سیاسی  9 4.51 

 4.51 9 رشد و بلوغ جریانات سیاسی در پساکرونا

 ..9 95 کل

 

های استانیروزنامهدر  فرهنگیفراوانی محورهای  جدول   

فرهنگیمحورهای   درصد فراونی 

 19..1 .3 بازگشایی مراکز فرهنگی و گردشگری وورزشی

 9.33 9 مصرف فرهنگی در دوره کرونا )کتاب، سینما و ...(

 9.33 9 ارتقای سطح سواد تکنولوژیک و فرهنگی جامعه

 ..9 33 کل
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های استانیروزنامهدر  مذهبیفراوانی محورهای جدول    

مذهبیمحورهای   درصد فراونی 

 .3 3 بازگشایی مساجد و مراکز مذهبی

ها و پیامدهای مذهبی و دینی کروناچالش  9 33 

های مذهبی در دوره کروناآموزش  9 33 

 ..9 9 کل

 

های استانیروزنامهدر و سبک زندگی  آموزش سالمتفراوانی محورهای جدول    

سالمت و سبک زندگیمحورهای   درصد فراونی 

های بهداشتی در ایام کروناتوصیه  3. 33.35 

 99.99 9 پویش پالسما بخشی

هایی در زمینه سیستم ایمنی بدنارائه آموزش  5 5.55 

 5.55 5 تغییر سبک زندگی در ایام کرونا و پساکرونا

 3.35 3 سمپاشی معابر عمومی

 3.35 3 افزایش کودکان مبتال به کرونا

 3.45 9 گذران اوقات فراغت در دوره کرونا

 3.45 9 سودجویی و سوداگری در فروش الکل تقلبی

لک  55 9.. 

 

های استانیروزنامهدر  علمی پزشکیفراوانی محورهای جدول   

علمی پزشکیمحورهای   درصد فراونی 

کرونا های تحقیقات علمی پزشکی در موردیافته  91 41.3 

 5.5 3 بررسی علمی بر روی ویروس کرونا

 9.3 9 تولید اقالم و لوازم برای مراقبت از کرونا

بنیاد در دوره کروناآفرینی موسسات دانشنقش  9 9.3 

 9.3 9 کشف واکسن کرونا

 ..9 39 کل
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 های استانینمودار سبک محتوا کرونایی روزنامه

 
 

 های استانیکرونایی روزنامهنمودارگستره محتوا 

 
 

خبرگزارش

مقاله و یادداشت

مصاحبه

استانی

بدون گستره

ملی

منطقه
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 های استانینمودارمنبع محتوا کرونایی روزنامه

 
 

 های استانینمودار رویکرد ارزشی مطالب کرونایی روزنامه

 

بدون منبع

رتولید روزنامه نگا

اقتباس از دیگر 
رسانه ها

تولید  
کارشناس

اقتباس از رسانه  
های خارجی

بدون قضاوت

حمایت از سیاست  
های کرونایی دولت

نقد سیاست های  
کرونایی دولت


