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Abstract 
News and rumors about the prevalence of corona virus on social media have 

a significant impact on people. The aim of this study is to examine the topics 

discussed by people about corona disease in social media from the beginning 

of corona prevalence to the present day. The research data were collected 

from people’s comments in posts related to Corona News on Instagram and 

analyzed using the method of text mining and clustering. Based on the 

results of the research, the topics of discussion of the citizens were divided 

into 10 clusters, which are: Lack of sanitary equipment, lack of attention to 

quarantine, news and rumors, mental condition, information about 

symptoms, prevention, control and treatment, government and public 

actions, lack of personal hygiene, death rate in patients and burial, closure of 

educational activities and economic problems. Then they were compared 

with the issues in December and January, when some issues such as access 

to vaccines, hourly traffic restrictions and the mutated virus were added to 

the concerns of the people, and some of them were addressed by government 

measures. 
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 در دوران کرونا یمجاز یمردم در فضا یذهن هایچالش شیپا

 
 

 .رانیواحد شاهرود، شاهرود، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم گروه عمران اریاستاد    یاحسان کاش
  

 

 .رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یبازرگان تیریمد یدکتر  یاریشهر یمهر
 

 چکیده
گذاشته بر مردم  یتوجه قابل تأثیراتهای اجتماعی و شایعات مربوط به شیوع ویروس کرونا در رسانه اخبار

وکار و زندگی آن بر کسب ریتأثبررسی اثرات روانی بحران موجود بر جامعه و  ،. هدف این پژوهشاست

های مردم در مورد ویروس کرونا در رسانه موردبحثموضوعات  ،بدین منظور بوده است.روزمره مردم 

بندی شده و سپس با نظرات بررسی و خوشه 9911اجتماعی از ابتدای شیوع کرونا تا پایان فصل بهار سال 

های مربوط های پژوهش از نظرات مردم در پستمقایسه شدند. داده 9911آذر و دی سال  یها ماهمردم در 

کاوی و آوری و با استفاده از روش متنخبری فارسی اینستاگرام جمع هایاز صفحه به اخبار کرونا

میانگین تحلیل شدند. بر اساس نتایج پژوهش موضوعات بحث شهروندان از ابتدای شیوع  -بندی کی خوشه

عدم از: کمبود تجهیزات بهداشتی،  اند عبارتبندی شدند که خوشه تقسیم 91کرونا تا پایان فصل بهار به 

ها، پیشگیری، کنترل و درمان، رسانی نشانهتوجه به قرنطینه، اخبار و شایعات، وضعیت روحی، اطالع

اقدامات دولتی و مردمی، عدم رعایت بهداشت فردی، میزان مرگ در مبتالیان و نحوه دفن، تعطیلی 

برخی  سه شدند کهآموزشی و مشکالت اقتصادی. سپس با موضوعات در دو ماه آذر و دی مقای های فعالیت

های مردم یافته به نگرانیهای ساعتی تردد و ویروس جهشموضوعات نظیر دسترسی به واکسن، محدودیت

 نیز با تدابیر دولت مرتفع شدند. ها آناست و برخی از  شده افزوده

   .کاویمتن ،بندیخوشه ،اجتماعی کرونا، رسانه :ها واژهکلید
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 مقدمه
 کشورهای دیگر،( بیماری پاندمی است که در ایران و 91ویروس کرونای جدید )کووید 

بسیار سریع گسترش یافته و باعث شیوع پنومونی عفونی حاد شده است. این بیماری 
بر  تحمل رقابلیغبلکه فشار روانی  ،خطر مرگ ناشی از عفونت ویروسی تنها نه گیرهمه

شود بینی میپیش (.0101، 9ژیائواست )ه همراه داشتهای مختلف جهان را به مردم بخش
بگذارد گیر و اقدامات قرنطینه بر سالمت روانی افراد تأثیر گسترش مداوم بیماری همه

 (.0101، 0کائو و همکاران)

پریشی، شواهد حاکی از آن است که افراد ممکن است عالئم روان ،همچنین
واگیردار تجربه کنند.  یها یماریباضطراب، خودکشی و وحشت را در هنگام شیوع 

برای کشور، تردیدها در مورد کفایت اقدامات و  شده لیتحمهای شدید اقتصادی تحریم
 .تواند دالیل اضطراب باشدتأمین نیازهای بهداشتی و پزشکی برای کنترل بیماری می

گی ناپذیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنعفونت ویروس ممکن است در آینده مشکالت جبران
چه  91کووید  از همه، اکنون مشخص نیست که تر مهم و روانی را برای افراد ایجاد کند.

 .(0101، 9مغانی باشیرفت )زمانی از بین خواهد 
های عمومی و ها و نگرانیتعامل شهروندان در مواقع بحران برای درک اولویت

از طریق  .به حداقل رساندن وحشت جمعی، ترس و اضطراب بسیار مهم است حال نیدرع
آوری توانند درک شهروندان را نسبت به اقدامات و خود تابها می، دولتتعامل با مردم

های دولتی در پردازش اطالعات های سازماندر پاسخ به بحران، و همچنین افزایش قابلیت
، های اجتماعی به دلیل باز بودنرسانه .ومی توسعه دهندمربوط به بحران و ارائه خدمات عم

، ها و شهروندانو تعاملی بین دولت زمان هم، در ارائه ارتباط گو و ماهیت مشارکتیوگفت
چن و دهند )ارائه می یتوجه قابل، مزایای های جدیدی در تعامل با شهروندانایجاد انگیزه

 (.0101، 4همکاران
های ترین رسانه برای دریافت اخبار و ارائه نظرات کاربران شبکهیعیکی از شا ،امروزه

ها توجه  های اجتماعی، به نحوه تلفظ و نکات گرامری متن اجتماعی است. افراد در شبکه
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های منتشر  کنند و همین مسئله استخراج الگوهای دقیق و منطقی از میان متن زیادی نمی
کاوی پاسخی به این مسئله است  کند. متن می رو هروبیافته را با مشکل شده و غیر ساخت

توانند الگوها و  کاوی، محققان می (. از طریق متن9911زاده و محمودی سعیدآباد، )سمیع
یک  عنوان به(. 0190، 9)نتزار و همکاران روند پنهان در بررسی کاال را تشخیص دهند

های متنی  دار از داده نیکاوی استخراج اطالعات مع تکنولوژی در حال ظهور، هدف متن
 (.0199، 0هه و همکاراناست )بدون ساختار 

ها را کاهش داده و موجب افزایش کشف دانش از  کاوی هزینه های متن تکنیک
بعضی از  (.0101، 9موریناگااست )افکار عمومی در مقایسه با رویکردهای سنتی 

بندی، استخراج اطالعات )خالصه  ای، طبقهخوشه لیوتحل هیتجزکاوی  کاربردهای مهم متن
خوشه یک کاربرد  لیوتحل هیتجزخاص،  طور بهها است.  متن( و تجزیه و لینک تحلیل

هایی  ها به خوشه بندی، داده در خوشه .(0192هه و همکاران، است )کاوی  کلیدی از متن
ها در  بین داده های درون هر خوشه حداکثر و شباهت ها در داده شوند که شباهت تقسیم می

 نشان داده شده است: 9کاوی در شکل  های متفاوت حداقل شود. فرایند متن خوشه
 

 

 (5102، 4ویجایارانی و همکاران) یکاو فرایند تحلیل متن .0شکل 
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آوری جمع

ها از منابع داده
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 پردازش متنپیش
های  اعمال تکنیک

 کاویمتن

 کشف دانش تحلیل متن
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ویروس کرونا بر مردم، به بررسی  تأثیراتاین پژوهش برای رسیدن به بینشی کلی از 

 پردازد.می شده انجامنظرات مردم در خصوص ویروس کرونا و اقدامات 

 روش
رود. در این پژوهش نظرات  این پژوهش از نظر موضوع، پژوهشی کاربردی به شمار می

خبری فارسی اینستاگرام  هایحهمختلف ویروس کرونا در صف اخبارمردم درباره 
ها استفاده شد.  جهت تحلیل داده رپیدماینرکاوی  افزار متن آوری شدند. سپس از نرم جمع

 نشان داده شده است. 0فلوچارت مراحل انجام پژوهش در شکل 

 

 . فرایند اجرای پژوهش5شکل 

های مربوط به اخبار ویروس در این مرحله نظرات مردم در پست آوری نظرات مردم: جمع
خبری فارسی اینستاگرام در دو دوره از زمان شیوع ویروس کرونا تا  هایصفحه کرونا از

آوری شد. بازه  ( جمع9019) 9911نظر( و دو ماه آذر و دی سال  9911پایان فصل بهار )
انتخاب شد که در این دوره ویروس  رو نیازازمانی از زمان شیوع تا پایان فصل بهار 

آوری جمع

نظرات مردم از 

صفحات 

 اینستاگرام

تبدیل اطالعات 

بدون ساختار به 

اطالعات 

 هساختاریافت

-Kبندی خوشه -

mean 

های تحلیل موضوع

مورد بحث در میان 

 مردم

 

 پردازش متنپیش

 

 تحلیل متن

 

 بندیخوشه

 

های موضوع

موردبحث در 

 میان مردم
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و  سؤاالتکسنی برای آن وجود نداشت و جامعه با ناشناخته بوده و هیچ درمان و وا
انتخاب شدند که تعدادی  جهت نیازاهای آذر و دی های متعددی مواجه بود و ماهاسترس

هایی تولید کرده و واکسیناسیون را شروع کردند، ها از سراسر جهان واکسناز شرکت
 یافته بودند و ویروستعداد بیماران و مبتالیان در این دوره در کشور ایران افزایش 

 بود. شده ییشناساو کرونای انگلیسی  افتهی جهش

 زیر طی شده است: یها گامپردازش متن  منظور پیش به پردازش متن: پیش
 دهنده آن تفکیک متن به کلمات تشکیل -

معنایی جمالت نقشی  هدربارحذف حروف اضافه، حروف ربط و حروفی که  -
 .ندارند

 .کلماتی که ریشه یکسان دارندیکسان در نظر گرفتن  -

 یک کلمه عنوان بهیکسان در نظر گرفتن کلمات با بار معنایی یکسان  -
 نشان داده شده است. 9پردازش متن در شکل مرحله پیش

 
 هاپردازش داده. فرایند پیش7شکل 

ها کلمات پرتکرار مشخص شدند و عوامل مهم  پردازش داده پس از پیش تحلیل متن:
 مردم تعیین و تحلیل شدند. بحث در بین

پس از تعیین عوامل مهم نگرانی مردم در مورد ویروس کرونا، با استفاده از  بندی:خوشه
بندی کرده تا بیشترین عواملی که موجب را خوشه ها آنبندی کا میانگین روش خوشه

دماینر افزار رپیبندی را در نرمفرایند خوشه 4شود. شکل بحث در مردم بوده است، مشخص 
 دهد.نشان می
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 هابندی داده. فرایند خوشه0شکل 

 ها یافته
و یکسان کردن کلمات که بار معنایی  پرتکرارها و تعیین کلمات پردازش دادهپس از پیش

شود. برای تعیین تعداد خوشه بهینه از بندی میهای حاصل خوشهیکسان دارند، داده
-استفاده شد. شاخص دیویس 91تا  9بولدین با ورودی تعداد کا بین -دیویس  شاخص

کند، هر چه  ترین خوشه به آن را محاسبه می بولدین میانگین شباهت بین هر خوشه با شبیه
  یر شاخصمقاد 9های بهتری تولید شده است. جدول  مقدار این شاخص کمتر باشد، خوشه

 دهد. های متفاوت نشان می تعداد خوشه برحسبدیویس بولدین را 

تعداد خوشه )از زمان شیوع ویروس کرونا تا  برحسببولدین -دیویس  . مقادیر شاخص0جدول 

 (0711پایان فصل بهار سال 
 91 1 9 1 1 2 4 9 تعداد خوشه

 912/1 100/1 191/9 9/9 921/9 411/9 901/9 119/9 بولدین-شاخص دیویس

موضوع، که بیشتر موجب بحث مردم از زمان شیوع ویروس  91بندی، نتایج خوشه بر اساس
 0بندی در نظر گرفته شد. جدول بوده است، برای خوشه کرونا تا پایان فصل بهار

 بندی نظرات مردم در این بازه زمانی است.دهنده خوشهنشان
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ویروس کرونا از زمان شیوع تا پایان  بندی نظرات مردم در مورد . خوشه5جدول 

 0711 فصل بهار سال

مردم از زمان شروع شیوع کرونا  موردبحثبندی نظرات، بیشترین موضوع بر اساس خوشه
به ترتیب در خصوص کمبود تجهیزات بهداشتی، عدم توجه  9911تا پایان فصل بهار سال 

ها، پیشگیری، کنترل و رسانی نشانهبه قرنطینه، اخبار و شایعات، وضعیت روحی، اطالع
یان و درمان، اقدامات دولتی و مردمی، عدم رعایت بهداشت فردی، میزان مرگ در مبتال

 آموزشی، مشکالت اقتصادی است. های فعالیتنحوه دفن، تعطیلی 

نظر( از  904درصد ) 1این خوشه  خوشه اول )میزان مرگ در مبتالیان و نحوه دفن(:
دهد. در نظرات این خوشه بیشترین بحث مردم مردم را تشکیل می یموردبررسهای بحث

ومیر و نحوه در خصوص آمار مرگدرباره کشنده بودن این ویروس و اطالعات نادرست 
 شدگان بوده است.دفن فوت

درصد  91این خوشه  ها، پیشگیری، کنترل و درمان(:رسانی نشانهاطالعدوم )خوشه 
رسانی دهد. این خوشه در خصوص اطالعرا تشکیل می یموردبررسنظر( از نظرات  911)

 خوشه
 موضوع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

 921/1 192/1 991/1 999/1 122/1 919/1 111/1 140/1 919/1 099/1 اخبار و شایعات
 919/1 991/1 191/1 942/1 949/1 999/1 199/1 141/1 909/1 111/1 اقدامات دولتی و مردمی

 104/1 141/1 191/1 194/1 1 149/1 112/1 114/1 199/1 114/1 تجهیزات بهداشتیکمبود 
 121/1 091/1 119/1 914/1 119/1 999/1 119/1 129/1 901/1 191/1 عدم توجه به قرنطینه

 120/1 141/1 199/1 110/1 191/1 191/1 1 111/1 149/1 121/1 عدم رعایت بهداشت فردی
 119/1 101/1 111/1 112/1 991/1 111/1 1 1 110/1 190/1 آموزشیهای  تعطیلی فعالیت

 112/1 114/1 119/1 110/1 119/1 119/1 1 119/1 114/1 1 مشکالت اقتصادی
میزان مرگ در مبتالیان و 

 نحوه دفن
991/1 100/1 194/1 1 102/1 149/1 111/1 109/1 102/1 199/1 

ها، رسانی نشانهاطالع
 درمان پیشگیری، کنترل و

941/1 949/1 144/1 111/1 941/1 114/1 122/1 999/1 194/1 190/1 

 101/1 911/1 940/1 141/1 111/1 994/1 111/1 149/1 129/1 911/1 وضعیت روحی
 911 10 090 044 10 921 911 099 911 904 تعداد نظرات در هر خوشه
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داروهایی که بیماری را تحت های بروز بیماری، پیشگیری از بیماری و درست از نشانه
 در خصوصدهد بحث شده است. نگرانی مردم در این موضوع بیشتر کنترل قرار می

های پیشگیری است که مبنای شایعات مبنی بر تولید دارو برای ویروس کرونا و روش
 علمی ندارند.

نظر( از نظرات  099درصد ) 99 این خوشه شامل خوشه سوم )اخبار و شایعات(:
در خصوص آمار  شده انجامهای شود. در این خوشه نگرانی مردم و بحثمی یررسموردب

ها است. بسیاری از افراد بخصوص در زمان ابتدای شیوع بیماری، آمار مبتالیان در استان
کردند که این عامل خود موجب ترس و اشتباه داده و اخبار غلط را در بین مردم شایعه می

 شد.استرس مردم می

نظر( از نظر  911درصد ) 01این خوشه  هارم )کمبود تجهیزات بهداشتی(:خوشه چ
گیرد. در این خوشه نگرانی مردم بخصوص در زمان ابتدای شیوع مشتریان را در برمی

کننده، احتکار بیماری، بیشتر از کمبود وسایلی نظیر ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی
برخی افراد از این موقعیت و فروش مواد و لوازم به قیمت گزاف به  سوءاستفادهو  ها آن

 مردم بوده است.

نظر( از نظرات را  921درصد ) 9این خوشه  خوشه پنجم )عدم رعایت بهداشت فردی(:
شود. در این خوشه نگرانی مردم به توجه نکردن بسیاری از افراد به رعایت شامل می

است و در برخی موارد نیز به مورد تمسخر قرار گرفتن  ها آنبهداشت فردی و عادی بودن 
 استفاده از ماسک و دستکش اشاره شده است. به خاطرتوجه، توسط افراد بی

نظر( از  10درصد ) 2این خوشه شامل  های آموزشی(: خوشه ششم )تعطیلی فعالیت
ان و های والدین در خصوص فرزندشود. این خوشه بیشتر نگرانیمی یموردبررسنظرات 

آموزشی، همچنین دانشجویانی که از  های فعالیتضروری دانستن تعطیلی مدارس و 
 دهد.کردند، را نشان میخوابگاه استفاده می

درصد از نظرات  99 شامل این خوشه خوشه هفتم )عدم توجه مردم به قرنطینه(:
دم به شود. این مورد نگرانی مردم را در خصوص عدم توجه مررا شامل می یموردبررس
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رفتن بسیاری از  گذاری اجتماعی و عادی فرض کردن شرایط، مسافرتقرنطینه، فاصله
ها، خرید کردن و شلوغی در به داخل استان یربومیغخودرو  یها پالکمردم، ورود 

 دهد.بازارها را نشان می

 یموردبررسنظر( از نظرات  090درصد ) 99این خوشه  خوشه هشتم )وضعیت روحی(: 
دهد. در این خوشه ترس، اضطراب و استرس مردم از این وضعیت و بیماری ل میرا تشکی

 دهد.را نشان می

نظر( از نظرات مردم را  10درصد ) 4این خوشه  خوشه نهم )مشکالت اقتصادی مردم(:
نشینی است که دهد. این خوشه شامل نظرات کارگران، بدهکاران و افراد اجارهتشکیل می

خود مجبور بودند در دوران قرنطینه به کار خود ادامه دهند و از طرفی  امرارمعاشبرای 
 گیرند.توسط مردم دیگر به دلیل عدم رعایت قرنطینه مورد شماتت قرار می

نظر( مردم را تشکیل  911درصد ) 1این خوشه  خوشه دهم )اقدامات دولتی و مردمی(:
ضدعفونی کردن معابر، خودروها، دهد. این خوشه شامل اقدامات مردمی و دولتی نظیر می

و... است که نگرانی برخی از مردم این بود که این  احمر هاللاقدامات نیروی انتظامی و 
کردند که دانستند و برخی نیز بیان میاست و آن را کافی نمی شده انجاماقدامات بسیار دیر 

 .شود و حالت نمایشی داردانجام می یچندساعتاین اقدامات فقط برای 
در  9911از زمان شیوع تا پایان فصل بهار سال  ها در خصوص ویروس کرونافراوانی بحث

 نشان داده شده است. 2شکل 
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در خصوص ویروس کرونا از زمان شیوع تا  موردبحثفراوانی موضوع  .2شکل 

 0711پایان فصل بهار سال 

شدند و تعداد بیماران و  دییتأهایی تولید و های آذر و دی، واکسنبا توجه به اینکه در ماه
 شده اعمالهایی نیز در تردد بود و محدودیت افتهی شیافزامبتالیان در این دوره در کشور 

آوری و تحلیل و با نتایج زمان ابتدای شیوع تا بود، نظرات مردم در این دو ماه نیز جمع
 پایان فصل بهار مقایسه شد.

متفاوت در دو ماه  های تعداد خوشه برحسبدیویس بولدین را   مقادیر شاخص 9جدول 
 دهد. آذر و دی نشان می

 (0711تعداد خوشه )آذر و دی سال  برحسببولدین -دیویس  . مقادیر شاخص7جدول 
 91 1 9 1 1 2 4 9 تعداد خوشه

 199/1 111/1 191/1 191/1 190/1 190/1 111/9 421/9 بولدین-شاخص دیویس

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

 اخبار و شایعات 

 اقدامات دولتی و مردمی

 کمبود تجهیزات بهداشتی

 عدم توجه به قرنطینه

 عدم رعایت بهداشت فردی  

 تعطیلی فعالیتهای آموزشی

 مشکالت اقتصادی  

 میزان مرگ در مبتالیان و نحوه دفن

 ها، پیشگیری، کنترل و درمانرسانی نشانهاطالع

 وضعیت روحی 

 تعداد
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موضوع، که بیشتر موجب بحث مردم در دو ماه آذر و دی بوده  1بندی، نتایج خوشه بر اساس

بندی نظرات مردم در این دهنده خوشهنشان 4بندی در نظر گرفته شد. جدول است، برای خوشه

 بازه زمانی است.

 0911بندی نظرات مردم در مورد ویروس کرونا در دو ماه آذر و دی سال  خوشه .0جدول 

به  مردم در دو ماه آذر و دی موردبحثبندی نظرات، بیشترین موضوع بر اساس خوشه
های ساعتی ترتیب در خصوص عدم رعایت بهداشت، دسترسی به واکسن، محدودیت

آموزشی، وضعیت روحی مردم و ویروس  های فعالیتتردد، اخبار و شایعات، تعطیلی 
 است. یافته جهش

های درصد از بحث 09ه این خوش خوشه اول )عدم رعایت بهداشت فردی(:
دهد که این نگرانی از زمان مردم را در بازه زمانی آذر و دی ماه تشکیل می یموردبررس

 شیوع کرونا در میان مردم وجود داشته است.

را تشکیل  یموردبررسدرصد از نظرات  91این خوشه  خوشه دوم )دسترسی به واکسن(:
واکسن توسط سازمان بهداشت  دییتأدهد. این خوشه در خصوص خبرهای تولید و می

های آن متعدد و ناقصی که از ورود واکسن به کشور، پرداخت هزینه اخبارجهانی است و 
برخی افراد خواهان ورود واکسن خارجی و برخی منتظر تولید واکسن  ؛ کهو ... است

 ساخت ایران هستند.

 خوشه
 موضوع

1 2 3 4 5 6 7 

 991/1 901/1 190/1 940/1 119/1 111/1 199/1 اخبار و شایعات
 919/1 901/1 102/1 910/1 100/1 940/1 119/1 ی ساعتی ترددها تیمحدود

 114/1 111/1 191/1 112/1 941/1 110/1 199/1 عدم رعایت بهداشت فردی
 199/1 119/1 111/1 199/1 1 911/1 111/1 های آموزشی تعطیلی فعالیت

 910/1 1 110/1 110/1 1 110/1 119/1 افتهی جهشویروس 
 999/1 991/1 991/1 011/1 191/1 119/1 111/1 دسترسی به واکسن

 110/1 941/1 110/1 100/1 119/1 101/1 110/1 وضعیت روحی
 44 19 910 941 922 992 019 تعداد نظرات در هر خوشه

 09 91 91 90 99 9 4 
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 شده یبررسرات درصد از نظ 91این خوشه  های ساعتی تردد(:خوشه سوم )محدودیت
توان دریافت که محدودیت شود. با بررسی نظرات مربوط به این خوشه میرا شامل می

صبح کارایی الزم را ندارد همچنین نظارت و کنترل الزم وجود نداشته  4شب تا  1ساعتی 
وکار و وضعیت اقتصادی کسب واسطه بههایی نیز نیز اجرا نشده است. گروه یدرست بهو 

 ر به زود تعطیل کردن از این وضعیت ناراضی بودند.خود و اجبا

درصد از نظرات مورد بررسی  90 این خوشه شامل خوشه چهارم )اخبار و شایعات(:
در خصوص آمار مبتالیان،  شده انجامهای شود. در این خوشه نگرانی مردم و بحثمی

 ت.ها اسدر خصوص داروها و واکسن ضیضدونقومیرها و خبرهای افزایش مرگ

درصد از نظرات  2این خوشه شامل  های آموزشی(: خوشه پنجم )تعطیلی فعالیت
های والدین در خصوص فرزندان و ضروری شود. این خوشه بیشتر نگرانیمی یموردبررس

آموزشی است که ناشی از خبر بازگشایی و حضور  های فعالیتدانستن تعطیلی مدارس و 
 آموزان در مدارس بوده است.دانش

را تشکیل  یموردبررسدرصد از نظرات  9این خوشه  ششم )وضعیت روحی(: خوشه
دهد که از زمان شیوع کرونا وجود داشته و ترس، اضطراب و استرس مردم از این می

 دهد.وضعیت و بیماری را نشان می

درصد از نظرات مردم را تشکیل  4این خوشه  (:افتهی جهشخوشه هفتم )ویروس 
شیوع کرونای انگلیسی و احتمال اثر نکردن واکسن بر دهد. جهش ویروس و می

و ایجاد ترس در مردم  یکی از موضوعاتی بود که موجب نگرانی یافته جهشهای ویروس
 شده است.

ها در خصوص ویروس کرونا را در دو ماه آذر و دی سال فراوانی بحث 1شکل 
 دهد.نشان می 9911
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 0711در خصوص ویروس کرونا در دو ماه آذر و دی سال  موردبحثفراوانی موضوع  .6شکل 

 گیری بحث و نتیجه
های مختلف جهان داشته است که را بر بخش یتوجه قابل تأثیراتشیوع ویروس کرونا 

مردم در  موردبحثایران نیز جزئی از آن است. در این پژوهش سعی شده است موضوعات 
بتدای شیوع کرونا تا به امروز بررسی صفحات اینستاگرام در خصوص ویروس کرونا از ا

نتایج پژوهش موضوعات بحث شهروندان در دوره ابتدای شیوع کرونا تا  بر اساسشود. 
از کمبود تجهیزات  اند عبارتبندی شدند که خوشه تقسیم 91به  را 9911پایان فصل بهار 

ها، انی نشانهرسبهداشتی، عدم توجه به قرنطینه، اخبار و شایعات، وضعیت روحی، اطالع
پیشگیری، کنترل و درمان، اقدامات دولتی و مردمی، عدم رعایت بهداشت فردی، میزان 

آموزشی و مشکالت اقتصادی و  های فعالیتمرگ در مبتالیان و نحوه دفن، تعطیلی 
برخی موضوعات نظیر دسترسی  با نظرات در دو ماه آذر و دی مقایسه شدند که ازآن پس

های مردم یافته به نگرانیهای ساعتی تردد و ویروس جهشبه واکسن، محدودیت
 های فعالیتاست. برخی از این موارد نظیر کمبود تجهیزات بهداشتی، تعطیلی  شده افزوده

شود که آموزشی و مشکالت اقتصادی بیشتر به زمان ابتدای شیوع ویروس کرونا مربوط می
ی این مشکالت رفع شده است. عوامل ها تا حدودهای دولت و استانبا تدابیر و برنامه

دیگر نظیر عدم توجه مردم به بهداشت فردی، اطالعات نادرست، اخبار نادرست و 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

 اخبار و شایعات 

 محدودیتهای ساعتی تردد

 عدم رعایت بهداشت فردی  

 تعطیلی فعالیتهای آموزشی

 ویروس جهش یافته

 دسترسی به واکسن

 وضعیت روحی 

 تعداد
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بر وضعیت روحی مردم عواملی است که همچنان ادامه داشته و  یرگذاریتأثشایعات، 
اخبار و انرژی مثبت  به دنبالبرند و بسیاری از مردم در وضعیت روحی نامناسبی به سر می

به ایران و  ها آنهای خارجی و ورود هستند. اطالعات ناقص در خصوص واکسن
مردم نسبت به مسئولین را به همراه  ها و بدبینیهای متفاوت مسئوالن نیز نگرانیصحبت

 نیاز داشته است که مستلزم توضیحات کامل به مردم است تا بتوانند مسائل را درک کنند.
آزادانه مطالبی را در  صورت بههای اجتماعی نیز صفحاتی هستند که مردم سانهصفحات ر

گذاری مطالب نامناسب تبعاتی را در گذارند که گاهی اوقات اشتراکآن به اشتراک می
پی دارد. با توجه به این وضعیت بسیاری از افراد نیز با قرار دادن شایعات، اخبار نادرست، 

ها، پیشگیری و درمان بیماری، رسانی نادرست در خصوص نشانههای نامناسب، اطالعفیلم
توان تا حدودی از این وضعیت که می ییها راهکنند. یکی از استرس را در مردم تشدید می

شود، نظارت جلوگیری کرد این است که صفحات پربازدید که بیشتر اخبار در آن درج می
ی نظیر تعطیالت به جبران تعطیالت عید نوروز هایشود. در دوره پسا کرونا نیاز است برنامه

از  9911عیدهای ایرانیان بوده و بسیاری از مردم نتوانستند در سال  نیتر بزرگکه یکی از 
آید تا مردم از نظر روحی به وضعیت  به وجودآن بهره ببرند، ترتیب داده شود و شرایطی 

 مناسب برسند.
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