
1 

 

 

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 

 اهی سراسری مطالب رد حوزه نماز رد روزانهمبازنمایی ربرسی  

 

 

 

 

 

 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

رسانیمطبوعاتی و اطالعمعاونت امور  

رزیی رساهن اهدفتر مطالعات و ربانهم  

 9911مهر 

 



2 

 

 

 مقدهم

 بیشتر و باالتر دینی فرایض سایر نسبت به اسالم دین در نماز اهمیت و شبه طور کلی، ارز 

 کند درک کامل طور به را نماز ارزش و برکات واقعی معنای به شخصی اگر دلیل همین به. است

 خدا و خود بیشتر شناخت و آرامش موجب که واقعی نماز. کرد نخواهد ترک را آن زمانی هیچ

 قابل و بهتر شکل به را موضوع این توانمی معصوم ائمه احادیث به مراجعه با چنینهم. شود می

 روشنایی به نماز امامان سخنان و روایات از بسیاری دربه طوری که  . کرد درک توانمی تریفهم

 .جوید بهره آن از تواندمی انسان که است شده تشبیه نوری و

ای که مخاطبین زیادی از قشرهای مختلف دارند. به عنوان یک رسانه عنوان به هاروزنامهامروز 

 و عکس تیتر، انتخاب جهت همین بهشوند. ابزار مهمی برای ترویج و انجام فریضه محسوب می

 به را خواننده تا دارد زیادی اهمیتها در این خصوص صفحات آن در فرعیاصلی و   مطالب

 هایروزنامه به نگاهی با است شده سعی گزارش این در. کند خود همراه و بکشاند متن داخل

و نوع  منتخب هایروزنامه در نماز بازنمایی 91/7/9911 الی 5/7/9911تاریخ از در سراسری

 پوشش خبری مطالب در حوزه نماز سنجیده شود.

اطالعات،  یزد،آفتابکیهان، جوان، رسالت،  :عبارتنداز پژوهش این در بررسی مورد هایروزنامه

 قدس، ابتکار، ایران، اعتماد، خراسان و وطن امروز.

مطلب در خصوص نماز در  91دهد که در هفته مورد مطالعه تنها ها نشان مینتایج بررسی

های مورد بررسی بازنمایی شده که از این تعداد روزنامه کیهان ، قدس و اطالعات روزنامه
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مهر سرمقاله خود  7ذکر است تنها روزنامه رسالت در تاریخ  اند. الزم بهبیشترین بازنمایی را داشته

را اختصاص به موضوع نماز داده است. همچنین بررسی جدول بازنمایی مطالب حوزه نماز نشان 

دهد که تنها روزنامه رسالت تیتری از سرمقاله خود که مربرط به نماز است در صفحه اول خود می

ای مورد بررسی هیچ تیتری در خصوص موضوع نماز در همنتشر کرده است، و سایر روزنامه

ها حاکی از آن است که از میان مطالب منتشر . همچنین بررسیاندنکردهصفحه یک خود منتشر 

ها ها بوده است. الزم به ذکر است جدول بررسی روزنامهشده، بیشتر مطالب تولیدی روزنامه

 ضمیمه آورده شده است.

 

 "ها در خصوص موضوع نمازروزنامهجدول بازنمایی مطالب "

 

تیتر مطلب در  سبک نوع تیتر روزنامه تعداد

 صفحه اول/تاریخ

تجهیز مدارس برای  کیهان 9

برگزاری نماز 

 جماعت

 7/7/11------- خبر تولیدی

تاکید بر نماز اول  کیهان 2

نامه وقت )وصیت

 شهید(

 7/7/11------- یادداشت تولیدی

ترویج انجام فریضه  کیهان 9

نماز در مدارس در 

مقابل تفکر لیبرال 

گزارش  تولیدی

 روز

--------6/7/11 
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 2191سند

نماز و آثار آن در  کیهان 1

میزان کنترل 

 اضطراب

                                                ------ گزارش تولیدی

8/7/11 
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 7/7/11-------- یادداشت تولیدی تاثیر نماز بر ورزش جوان

6 

 

نماز شب خوانی و  رسالت

-مفاسد اجتماعی

 اقتصادی

 7/7/11-----دارد سرمقاله تولیدی

 برای مدارس تجهیز رسالت 7

 نماز برگزاری

 جماعت

 7/7/11-------- خبر تولیدی

تعطیلی نماز جمعه  آفتاب یزد 8

به دلیل شیوع 

 کروناویروس

 7/7/11-------- خبر تولیدی

اشاره به توحید و  اطالعات 1

 فرایض نماز

 یادداشت تولیدی

 

 

--------5/7/11 

کرونا و مسئله  اطالعات 91

خیروشر پیرامون 

 نماز

 7/7/11-------- یادداشت تولیدی

 -دفاع مقدس قدس 99

 مجاهدت و نماز

 7/7/11-------- مصاحبه تولیدی
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 جمعه نماز تعطیلی قدس 92

 شیوع دلیل به

 کروناویروس

 6/7/11-------- گزارش تولیدی

برگزارنشدن نماز  قدس 99

جمعه و واکنش 

 دشمنان به آن

  خبر اقتباسی

--------5/7/11 

 برتر رتبه کسب ابتکار 91

 شرکت توسط نماز

 برق نیروی توزیع

 در گلستان استان

 دستگاههای بین

 استان اجرای

 8/7/11-------- خبر اقتباسی


