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  :چكيده كارهاي تحليل محتواي پژوهش
  

  چكيده  عنوان پژوهش
بازنمايي مطالب -1

مربوط به آسيب 
اجتماعي اعتياد در 

ها  روزنامه
ها و  ،خبرگزاري

هاي خبري و  پايگاه
  1400، دي تحليلي

 مواد به معتادان وجود. رود مي شمار به جامعه اجتماعيمعضالتترينمهمازيكيعنوانبهمخدرموادبهاعتياد امروزه
 به گرديده معتادان با انتظامي و قضايي برخوردهاي و مبارزه صرف كه بسياري هاي هزينه رغم علي جامعه در مخدر
 اين. نيست مهم معضل اين درمان در قطعي هاي حل راه ها، طرح و برخوردها گونه اين كه است كرده مشخص روشني
 و عظيم تغييرات كشورها اين در دليل همين به و است، آمده تدس به نيز جهان نقاط ساير در نتايجي چنين
 در اكنون كه اي گونه به است، آمده وجود به جوامع اين پژوهشگران و محققان هاي پژوهش و تحقيقات در توجهي قابل
 وسيله هب تنها اعتياد با مبارزه كه دارد وجود عقيده اين و نگرند مي بيماري يك عنوان به اعتياد به جوامع اين

 مبارزات سمت به ها بودجه بيشتر كشورها اين در دليل همين به و نيست ممكن سادگي به و فيزيكي برخوردهاي
 ترين مهم از يكي عنوان به ارتباطي هاي رسانه و ارتباطات پيشگيرانه، مبارزات اين در. است شده داده سوق پيشگيرانه

 مبارزه هاي پيام مناسب، و صحيح ارتباط يك ايجاد براي ريزي نامهبر بدون كه چرا گردند، مي محسوب برنامه عناصر
 . نمايند ايجاد را الزم تغييرات خود مخاطبان عقايد و ها نگرش در تا توانست نخواهند ها آن و رسيد نخواهد مخاطبان به

خبرگزاري و  5، روزنامه سراسري 18اجتماعي اعتياد در مطالعه حاضر به بررسي بازنمايي مطالب مربوط به آسيب
اين هدف  از روش تحليل محتواي كمي  براي نيل به. پردازد مي 1400پايگاه خبري ـ تحليلي در بازه زماني پاييزسال  5

هدف اين پژوهش شناخت . است هاي خبري ـ تحليلي استفاده شده ها و پايگاه ها، خبرگزاري براي واكاوي روزنامه
ها  ها و تفاوت هاي اجتماعي اعتياد، شناخت شباهت ايي مطالب مربوط به آسيبميزان، نحوه، چگونگي انعكاس و بازنم

هدف اصلي اين پژوهش شناخت و بررسي نحوه . هاي خبري ـ تحليلي است ها و پايگاه ها و خبرگزاري ميان روزنامه
هاي سراسري،  روزنامه در  1400اجتماعي اعتياد در بازه زماني پاييز سال   انعكاس و بازنمايي مطالب مربوط به آسيب

هاي  دنبال آن هستيم تا با تحليل محتواي قالب در اين پژوهش به. هاي خبري ـ تحليلي است ها و پايگاه خبرگزاري
اجتماعي اعتياد به شناختي كلي نسبت به   هاي آسيب ترين شاخص هاي مورد بررسي، ضمن شناخت مهم مطالب رسانه

اجتماعي اعتياد دست   هاي خبري ـ تحليلي در بازنمايي آسيب ها و پايگاه ريهاي سراسري، خبرگزا عملكرد روزنامه
  .يابيم

  :اين پژوهش در صدد دستيابي به اهداف فرعي زير است
هاي سراسري،  اجتماعي اعتياد در روزنامه  ـ شناخت چگونگي بازنمايي و انعكاس مطالب مربوط به آسيب

  .هاي خبري ـ تحليلي ها و پايگاه خبرگزاري
  .هاي مورد مطالعه هاي مربوط به اعتياد در رسانه ـ شناخت محتوا و موضوع

  . هاي خبري ـ تحليلي هاي سراسري، خبرگزاري و پايگاه ها ميان روزنامه ها و تفاوت ـ شناخت شباهت
  .اجتماعي اعتياد  ـ شناخت و بررسي سبك مطالب در نحوه بازنمايي مطالب مربوط به آسيب

  
بازنمايي -2
لوليت در مع

ها  روزنامه
ها و  ،خبرگزاري

 و كارها انجام شدن ماشيني و صنعت رشد با و شدهشروعانسانزندگيآغازباكهاستايپديدهواقعدرمعلوليت
 650 حدود امروزي دنياي در. شود مي افزوده معلوالن شمار بر ساله هر زلزله نظير طبيعي حوادث و ها جنگ وقوع
 جهان در نفر ميليارد دو حدود آنها خانواده شمار احتساب با كه كنند مي زندگي متفاوت هاي ناتواني با نفر ميليون
منظور شناسايي ميزان اخبار و مطالب  به. هستند دنيا هاي رسانه از محروم و مغفول متاسفانه اما اند معلوليت مسائل درگير
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هاي خبري و پايگاه
  1400تحليلي،آذر 

ئل و مشكالت جانبازان و معلوالن و نيز آگاهي از ساختار و نحوه ارائه و شيوة انعكاس مربوط به موفقيت و مسا
بررسي ميزان اخبار و مطالب ،شناخت . روزنامه سراسري، از روش تحليل محتوا استفاده شده است18مطالب 
هاي  ترين موضوع ها،و چگونگي درج مطالب مربوط به جانبازان و معلوالن و مهم ها و مواضع روزنامه گيري جهت

  . مربوط به آنها از اهداف اين پژوهش است
انجام ها در مورد موضوع موفقيت و مسائل و مشكالت جانبازان و معلوالن  اي كه بر روي مطالب روزنامه طي مطالعه

  :شد اين  نتايج بدست آمد
مطالب منتشر شده در خصوص  هاي جدول محتواي توليد به تفكيك فصل  ،آمار بيانگر آن است كه بيشتر از داده* 

و فصل تابستان رتبه نخست را   موفقيت و مسائل و مشكالت معلوالن و جانبازان در فصل تابستان سال جاري بوده
رسد يكي از داليل بازنمايي مطالب در فصل تابستان پوشش خبري حضور معلوالن در  به نظر مي. كسب كرده است

  .      مسابقات پارالمپيك است
درصد و  1/10،  مردم ساالري با  6/12درصد، كيهان با  1/18هاي مورد بررسي؛ روزنامه جوان با  ين روزنامهاز ب*

هاي  آفتاب،  روزنامه. درصد باالترين مطالب  در خصوص موضوع مورد بررسي را بازنمايي كرده اند 2/9همشهري با 
  .اند ل و مشكالت معلوالن و جانبازان داشتهايران و ابتكار كمترين حجم مطالب را در خصوص موفقيت و مسائ

 3/27درصد و در پي آن مطالب اجتماعي با  2/41هد مطالب ورزشي با  د برآيند جدول محور مطالب ، نشان مي*
 4/0اند و مطالب با محور سياسي با  باالترين ميزان را داشته 7/9درصد و بهداشت و درمان با  4/16درصد، اقتصادي با 

  .اند ن توجه را داشتهدرصد كمتري
گانه در نظر گرفته شده براي موفقيت و مسائل و مشكالت معلوالن و جانبازان، شاخص 23هاي  از بررسي شاخص* 

واكسيناسيون معلوالن و . داليل كاميابي ورزشكاران پارالمپيكي بيشترين و رتبه نخست را به خود اختصاص داده است
سازي فضاهاي شهري براي معلوالن،  هاي ورزشي مسئوالن، مناسب سياستخدمات پزشكي و بهداشتي، معلوالن و 

آوران  هاي حمايتي از معلوالن و اخبار مدال هاي اقتصادي دولت، اتخاذ سياست مشكالت اقتصادي معلوالن و حمايت
اجراي دولت همچنين عدم . اند ها نوشته شده هاي بعدي هستند كه به ترتيب مطالب حول اين گزاره پارالمپيكي شاخص

الكترونيك و مشكالت معلوالن براي انجام امور اداري، ضرورت استفاده از رابط ناشنوايان در جلسات مهم، عدم 
ها  هاي اختصاصي معلوالن كمترين بازنمايي در شاخص حمايت از معلوالن براي حضور در اجتماع و احداث ورزشگاه

  . را كسب كرده است
 4/8درصد،  يادداشت كوتاه  با  2/33درصد، خبر با  2/49دهد سبك گزارش با  ميجدول بررسي سبك مطالب نشان *

هاي مورد استفاده  براي پوشش مطالب، موفقيت و مسائل و مشكالت  درصد  بيشترين سبك 8درصد و مصاحبه با 
پيام و گزارش  هاي همچنين ارقام جدول نشان دهنده آن است كه سبك. ها است جانبازان و معلوالن از سوي روزنامه

  .ها در بازنمايي مطالب مربوط به جانبازان و معلوالن است هاي مورد استفاده روزنامه تصويري كمترين سبك
دهد بيشتر مطالب اين مطالعه با گستره ملي بازنمايي  هاي محتواي توليد و گستره مطالب نشان مي بررسي داده*

هاي بعدي را به خود اختصاص داده  تاني و شهرستاني به ترتيب رتبههمچنين مطالب با گستره بين المللي، اس. اند شده
  .ها چاپ و منتشر شده است و مطالب با اين گستره در روزنامه

. اند هاي نخست را به خود اختصاص داده ها رتبه نفع سازمان بهزيستي و شهرداري ها و نهادهاي ذي از بررسي سازمان*
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نفع را   هاي بعدي به لحاظ سازمان و نهادهاي ذيو بنياد شهيد  به ترتيب رتبهمجموعه دولت، وزارت ورزش و جوانان
  .اند در مطالب به خود اختصاص داده

ها است به عبارت ديگر  درصد مطالب توليدي روزنامه 4/24در جدول بررسي  منابع مطالب،  آمار بيانگر آن است كه *
ان و معلوالن بيشتر از مطالب توليدي خبرنگاران خود استفاده كرده ها براي بازنمايي مطالب مربوط به جانباز روزنامه

  .ها است درصد مطالب اقتباس از مطبوعات و سايرخبرگزاري 6/12. اند
هاي  درصد مطالب با رويكرد نقد سياست 3/27شود كه  از بررسي جدول رويكرد مطالب اين نتايج استخراج مي*

درصد از مطالب با  4/21.و رتبه نخست را به خود اختصاص داده است  ها منتشر شده اجتماعي دولت در روزنامه
هاي اجتماعي دولت در قبال معلوالن و جانبازان در بازه  مورد مطالعه چاپ  ومنتشر شده  رويكرد حمايت از سياست

  .است
گيري درصد رتبه نخست را داشته و جهت  5/39گيري خنثي با  گيري مطالب، جهت در جدول مربوط به جهت*

  .است درصدرتبه بعدي را به خود اختصاص داده 7/30چالش ها و نقاط منفي با 
  

بازنمايي فرهنگ  -3

ايثار و شهادت در 
ها  روزنامه

ها و  ،خبرگزاري
هاي خبري و  پايگاه

  1400تحليلي،آذر 

 دليل، اين به. ستا بوده مشكالت و مسائل با مواجههدركشورموفقيتاساسيعواملازيكيشهادتوايثار فرهنگ
منظور شناسايي ميزان اخبار و مطالب مربوط به فرهنگ ايثار و  به. است كشور مبرم نيازهاي از يكي آن تعميق و ترويج

روزنامه سراسري، از روش تحليل محتوا 18شهادت و همچنين آگاهي از ساختار و نحوه ارائه و شيوة انعكاس مطالب 
ها،و چگونگي درج مطالب  ها و مواضع روزنامه گيري بار و مطالب ،شناخت جهتبررسي ميزان اخ. استفاده شده است

روزنامه موردبررسي اين . هاي مربوط به آنها از اهداف اين پژوهش است ترين موضوع مربوط به ايثارگران و مهم
وان ،آفتاب، همشهري، ايران، جام جم، خراسان، اطالعات، كيهان، شرق، اعتماد، شهروند، ج: پژوهش عبارتند از

  ساالري و همدلي اسالمي، قدس، ابتكار، رسالت، مردم ملي، جمهوري آرمان

هاي ميداني به آن اختصاص دارد، معطوف  پرسش اصلي كه اين پژوهش در صدد پاسخگويي به آنهاست و فصل يافته
ن موضوع مورد ها كوشيده است اي به مباحثات تحليل محتواي كمي در خصوص ايثارگران است كه در اين پرسش

  . بررسي و تبيين قرار گيرد

مطالب بيشتري را به موضوع  1400روزنامه سراسري در بازة زماني شش ماهه نخست سال  18يك از   كدام. 1
  اند؟ ايثارگران اختصاص داده

م يك از روزنامه سراسري در بازة زماني مورد مطالعه در خصوص گستره مطالب و اينكه كدا 18مقايسه تطبيقي بين . 2
  آنها تأكيد بيشتري بر آن دارند؟

رويكرد  بر بيشتري تأكيد آنها از يك كدام اينكه و مطالب رويكرد خصوص روزنامه در 18 بين تطبيقي مقايسه. 3
  دارند؟ خاصي

 سازمان خاصي بر بيشتري تاكيد آنها از يك كدام اينكه و سازمان ذينفع خصوص در روزنامه 18 بين تطبيقي مقايسه. 4
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  دارند؟

  اند؟ روزنامه مورد بررسي سهم يكساني در حجم مطالب مربوط به ايثارگران داشته 18آيا . 5

  اند؟ روزنامه بيشتر از چه سبكي براي پوشش مطالب مربوط به ايثارگران استفاده كرده18. 6

  

  

بازنمايي  -4
سال 

توليد،پشتياني و 
در  مانع زدايي

ها  روزنامه
ها و  ،خبرگزاري

اي خبري و ه پايگاه
  1400تحليلي،آبان 

را انتخاب و كشور را بدان نامي  ،رهبر معظم انقالب، متناسب با شرايط كلي حاكم بر كشورهرساله و در آغاز بهار
با توجه به تشديد مشكالت . هاي مسئوالن و مردم قرار بگيرد ريزي كنند تا اين مهم بتواند سرلوحه برنامه مزين مي

پس از . اند اقتصادي انتخاب كرده با موضوع ها را نام سالهاي اخير  در سالذشته، رهبر انقالب هاي گ اقتصادي در سال
گذاري  نام توليد، پشتيباني و مانع زداييرا نيز سال 1400ايشان نام سال ،1399توليد براي سال  جهشانتخاب نام 
 :ها عبارتند از ترين آن كنند كه شايد مهم ال ميها اهداف خاصي را دنب گذاري سال مقام معظم رهبري در نام كردنداصوالً

هاي  تعيين سياست ،وجيه و تنوير افكار عمومي به مسئله مورد اولويت نظام، تدهي به مسئولين دولتي و حكومتي جهت
  .سازي وضعيت نامطلوب جامعه براثر فشارهاي اقتصادي دستانه در خنثي حركت پيش، كلي نظام

هاي خبري در مورد موضوع توليد،پشتيباني و مانع  ها و پايگاه ها، روزنامه طالب خبرگزارياي كه بر روي م طي مطالعه
  :زدايي شعار انتخابي رهبر معظم جمهوري اسالمي ايران انجام شده نتايج زير حاصل شده است

درصد را 73/35ها،  درصد مطالب را خبرگزاري03/53هاي مورد بررسي  مطلب استخراج شده از رسانه 347از بين *
  اند هاي خبري و تحليلي  چاپ  و منتشر كرده درصد را پايگاه24/11ها و   روزنامه

درصد باالترين درصد چاپ مطالب را داشته، ايسنا  ، مهر وفارس 35/29ها خبرگزاري ايرنا با  از بين خبرگزاري*
كمترين مطلب را . ر دارندهاي بعدي قرا درصد در مرتبه 96/11درصد و 185/16،  65/20هركدام به ترتيب با 

  .اند خبرآنالين و شبستان منتشر كرده
درصد باالترين درصد ها را 38/15درصد و مشرق با 64/25درصد، الف با 32/33هاي خبري؛ تابناك با  از بين پايگاه*

  .اند هاي خبري پارسينه ، شفقنا و جماران كمترين مطالب را داشته همچنين  پايگاه.به خود اختصاص داده است
،  آرمان ملي با  71/13درصد، جهان صنعت با  58/22هاي مورد بررسي؛ روزنامه كارو كارگر با  از بين روزنامه*

هاي  قدس، اعتماد و  روزنامه. درصد  باالترين مطالب را بازنمايي كرده اند 48/10درصد و عصر اقتصاد با 29/11
  .اند اني و مانع زدايي داشتهاطالعات كمترين حجم مطالب را در خصوص توليد، پشتيب

درصد رتبه  69/80هاي جدول محتواي توليد به تفكيك فصل  بيشترين مطالب منتشره شده در فصل بهار با  از داده*
  .نخست را كسب كرده است

درصد  28/17درصد و در پي آن مطالب سياسي با 77/73هد مطالب اقتصادي با  برآيند جدول محور مطالب نشان مي*
درصد كمترين توجه  75/3اند و مطالب با محور اجتماعي با  درصد باالترين ميزان را داشته 19/5ب فرهنگي با و مطال

  .اند را داشته
دهد مطالب اقتصادي در بين سه  هاي محتواي توليد به تفكيك محور مطالب و نوع رسانه نيز نشان مي بررسي داده*
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  .داشته و در پي آن مطالب با محور سياسي قرار داردهاي مورد بررسي باالترين توجه راگروه رسانه
، حمايت از توليدشاخص  گانه در نظر گرفته شده براي توليد،پشتيباني و مانع زدايي34هاي  از بررسي شاخص*

اصالح و بهبود قوانين كسب و كار در حوزه  توليد، . گيرد پشتياني و مانع زدايي بيشترين ميزان مطالب را دربرمي
طبيعي،  منابع از توليد، حفاظت اجراي سياست در دولت عملكرد توليد، پشتباني به عنوان شعار سال، نقد انتخاب

هاي بعدي هستند كه به  هاي نوين در توليد،  تسهيالت الزم به توليدكنندگان شاخص بروزرساني و استفاده از فناوري
 هاي ظرفيت از هاي استفاده كمترين بازنمايي در شاخص از طرفي ديگر .اند ها نوشته شده ترتيب مطالب حول اين گزاره

جهاني،  سطح در اقتصادي توليد، همكاري در گردشگري ظرفيت از توليد، استفاده در كشور پژوهشي و آموزشي
  .راكد،هركدام با يك مورد فراواني بوده است نقدينگي درآمدن گردش خارجي و به كاالهاي با رقابت

درصد با گستره 65/25درصد مطالب با گستره استاني و 39/29. اند ه بدون گستره چاپ بودهبيشتر مطالب اين مطالع*
  .اند ملي چاپ و منتشر شده

دولت با اختالف زيادي نسبت به ساير  ومجموعه مجلس شوراي اسالمينفع  ها و نهادهاي ذي از بررسي سازمان*
هاي نخست را به خود  ي و مانع زدايي هستند و رتبهنفع مطالب توليد، پشتيبان اي ذيه نهادها به عنوان سازمان

كشاورزي،  ، وزارت قضا ، دستگاه مالي موسسات و ها ، بانكوزارت صنعت معدن تجارت. اند اختصاص داده
نفع را  در  هاي بعدي به لحاظ سازمان و نهادهاي ذي مقام رهبري به ترتيب رتبه دفاع و ، وزارتاستانداري و فرمانداري

  .اند خود اختصاص داده مطالب به
نگاران رسانه  مطالب توليد روزنامه 75/20درصد اقتباس از مطبوعات و خبرگزاري ها و 55/30در جدول منبع مطالب *

  .هاي مورد بررسي است
درصد مطالب در حمايت از سياست دولت در 72/33درصد مطالب بدون قضاوت، 28/49از جدول رويكرد مطالب *

  . مطالب نيز در نقد سياست دولت در قبال توليد بوده است درصد17قبال توليد و 
درصد رتبه نخست را داشته و جهت گيري خنثي 45/52گيري مثبت با  گيري مطالب، جهت در جدول مربوط به جهت*
  .اند درصد رتبه ها بعدي را به خود اختصاص داده1/12درصد، منفي 12/31با 
گيـري مثبـت در روزنامـه،     دهد كه مطالب مربوط به توليد با جهـت  مينشان گيري مطالب و نوع رسانه  جدول جهت*

گيري مثبت رتبه نخست را  در هر سـه   هاي خبري و تحليلي بيشتر بازنمايي شده است و جهت  و پايگاه ها خبرگزاري
   .ستون به خود اختصاص داده استو اختالف معنا داري در اين مورد بين رسانه هاي مورد بررسي وجود ندارد

بازنمايي  -5
حمله سايبري 
به سامانه 
هوشمند سوخت 
در صفحه اول 

 داد رخ ايران نفتي هاي فرآورده پخش  ملي شركتهوشمندسامانهسيستمدراختالليشنبهسهصبح11ساعت حدود
 در هستند، جايگاه باب 4000 بر بالغ كه سوخت عرضه هاي جايگاه تمام سوخت هوشمند سامانه سيستم متاسفانه و

  .كنند ارائه خودروها به را  گاز نفت و بنزين توانستيم نمي هوشمند سامانه طريق از ديگر و شد متوقف كشور كل
 بار اين آهن، راه شركت هاي فعاليت در اختالل و شهرسازي و راه وزارت به سايبري حمله از پس روز 100 از كمتر
 هوشمند كارت سامانه ديروز، ظهر از. گرفت قرار ها هكر حمله مورد ايران اقتصادي يها شاهرگ ترين حساس از يكي

 هاي شهر فضاي در اعتمادي بي و مرج و هرج تا شد »هك« شود، مي راهبري و مديريت نفت وزارت توسط كه سوخت
  .برسد خود اوج به كشور

 نفتي هاي فرآورده پخش ملي شركت موميع روابط كشور، سوخت عرضه هاي جايگاه از برخي فعاليت توقف پي در
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ها ، آبان  روزنامه
1400  

 فني مشكل بروز دليل به رساند مي هموطنان اطالعبه:استآمدهاطالعيهايندر.استكردهصادراياطالعيههم ايران
 و شده مواجه اختالل با سوخت عرضه هاي جايگاه از برخي در گيري سوخت امكان موقتاً سوخت هوشمند سامانه در

  .است انجام حال در دوم نرخ با سوخت سامانه سيستم از خارج سوخت عرضه
 مطالب و عكس تيتر، انتخاب جهت همين به است خواننده چشم مقابل در ويترين  عنوان به ها روزنامه يك صفحه

 سعي گزارش اين در. كند خود همراه و بكشاند متن داخل به را خواننده تا دارد زيادي اهميت صفحه اين در فرعي
و حمله سايبري  به سامانه سوخت رساني كشور  هاي سراسري روزنامه اول صفحه باالي تاي نيم به نگاهي با تشده اس

هاي  الزم به ذكر است مبناي محاسبه تيتر. هاي منتخب سنجيده شود و از دست خارج شدن اين سيستم در روزنامه
به عبارت ديگر ذكر . ها بوده است ذكر آن در تيتر ها به عنوان حمله سايبري و ها، تاكيد روزنامه صفحه اول روزنامه

 10الي  5بازه زماني مورد اين پژوهش  الزم به ذكر است.مستقيم حمله سايبري در تيترهاي مطالب مبناي محاسبه است
  .آبان است
گر، آرمان ملي، دنياي اقتصاد، خراسان، شهروند، كارو كار:هاي مورد بررسي در اين پژوهش عبارتنداز روزنامه

يزد، اعتماد، سياست روز، شرق، مردم ساالري،  همشهري، وطن امروز، كيهان، ايران، ابتكار، اطالعات، جوان، آفتاب
  .قدس، كسب وكار، رسالت و جام جم

  
بازنمايي مطالب -6

مربوط به هفته 
ها  واليت در روزنامه

ها و  ،خبرگزاري
هاي خبري و  پايگاه

تحليلي،شهريور 
1400  

خبـري    پايگاه 7،  خبرگزاري6روزنامه سراسري، 21به بررسي بازنمايي مطالب مربوط به هفته واليت درمطالعه حاضر
كيهـان،  : هـاي مـورد بررسـي عبارتنـد از     روزنامـه . پـردازد  مـي  1400مرداد مـاه   20تير تا  15و تحليلي در بازه زماني 

همشهري، ايران، آفتاب، جـوان، ابتكـار، اعتمـاد،     قدس، رسالت، وطن امروز، حمايت، شرق، ساالري، آرمان ملي، مردم
هاي انتخـابي بـراي    خبرگزاري.اطالعات، جمهوري اسالمي، جام جم، خراسان، شهروند، صداي اصالحات، و همدلي 

: هـاي خبـري  و تحليلـي عبارتنـد از     همچنين پايگاه. فارس، مهر، شبستان و تسنيم ايسنا، ايرنا،: اين پژوهش عبارتند از
و بررسي نحوه انعكاس و  هدف اين بررسي شناخت. رارو، خبرآنالين، عصر ايران، تابناك، شفقنا و مشرق نيوز الف، ف

هـاي   هـا و پايگـاه   هاي چـاپي، خبرگـزاري   بازنمايي مطالب مربوط به هفته واليت در بازه زماني مورد بررسي در رسانه
هـا تقريبـا بـه طـور يكسـاني بـه        ها و خبرگـزاري  زنامهاست كه رو دهنده آن ها نشان بررسي كمي روزنامه .خبري است

درصـد و خبرگـزاري   23هاي مورد بررسي جوان بـا   از ميان روزنامه. اند هفته واليت پرداخته انعكاس مطالب مربوط به
  .اند درصد در پوشش محتواي هفته واليت فعال بوده28شبستان با 

  .اند درصد ارائه شده 21درصد و محور اجتماعي با 35در بررسي محور مطالب، محورهاي سياسي و فرهنگي با 
مورد فراواني باالترين فراواني را به خـود اختصـاص    11هاي كلي موضوع محوريت واليت فقيه با  در بررسي موضوع

  .داده است
  اند درصد باالترين فراواني را داشته 39.28و  42.85در بررسي سبك محتوا، سبك تحليل و گزارش به ترتيب با 

  
 


