باسمه تعالي

فرم اطالعات پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
نام واحد دانشگاهي  :تهران مركزي

كد شناسايي پايان نامه 10120509922008 :

كد واحد 101 :

نام ونام وخانوادگي دانشجو :سعيد مختاريان زواره
شماره دانشجويي910857774 :
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد :

سال و نيمسال اخذ پايان نامه  :نيمسال دوم 1394-1393
رشته تحصيلي :علوم ارتباطات اجتماعي -روزنامهنگاري
بررسی میزان و چگونگی پوشش خبري اقوام ایرانی در اخبار سیما (13:00شبکهخبر 20:30،شبکه دوم و 21:00شبکه اول سیما)

نام و نام خانوادگي استاد راهنما  :دكتر اكبر نصرالهي

نام و نام خانوادگي استاد مشاور :دكتر صديقه ببران
نمره پايان نامه دانشجو( :از  18نمره):
به حروف :هبجده
به عدد18 :
نمره مقاله دانشجو:
به حروف:
به عدد:

تعداد واحد پايان نامه 6 :واحد
تاريخ تصويب پروپوزال:
تاريخ صدور كد شناسايي1393/3/25 :
تاريخ دفاع از پايان نامه 1394/5/7 :
تاريخ ارائه مقاله :
چكيده پايان نامه ( شامل خالصه ،اهداف ،روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده ):

پژوهش حاضر به عنوان "میزان و نحوه پوشش اخبار اقوام ایرانی در بخشهاي خبري (21:00شبکه اول 20:30 ،شبکه دو و  13:00شبکه خبر)" به روش تحلیل محتوا مورد
مطالعه قرار گرفت .جامعه آماری این تحقیق كل اخبار پخش شده  6شش ماهه نخست  (1393اول فروردین تا پایان شهریور) و شیوه نمونهگیری آن تمام شماری بوود .برخوا ا
مهمترین یافتههای پژوهش؛ سهم كمتر ا  3درصدی اخبار قومیتها در سه بخش خبری  ،قرار نگرفتن اخبار قومیتها در اولویت های نخست بویژه در بخش پروندههای خبوری و
بهره نگرفتن ا قالبهای متنوع خبری را نشان داد.
بخشهای خبری مورد بررسا در با ه مانا ار شهای خبری «دربرگیری  +شهرت  +تا گا» و «مجاورت  +برخوورد» بیشوترین اسوتااده را در خصوو

اخبوار اقووام داشوتند.

رویکرد هر سه بخش خبری مورد بررسا ،انعکاس نقاط مشترك در هویت ملا و جنبههای وحدت آفرین خبرها توجه داشت.
همچنین یافتههای تحقیق نشان داد در هر سه بخش خبری ا نام اقوام ایرانا در بخشهای خبری استااده نماشود و سیاست بخشهای خبری اسوتااده ا نوام اقووام مختلو
قالب سر مین ایران بود .درخصو

در

نشانگاه خبرهای اقوام در بخشهای خبری مورد بررسا نیز نشان داد كه توجه بخشهای خبری بیشتر بر «جغرافیای اقوام» و «مردم» به عنوان

نشانگاه اخبار مربوط به آنها بوده است و بخش خبری  20:30شبکه دو بیشتر سعا در انعکاس اخبار اقوام در قالب هویت ملا و ایراناو اسالما داشت.
در مجموع یافتههای تحقیق همچنین نشان داد كه خبرهای مربوط به اقوام در هدالین اخبار بخشهای خبری جایگاها ندارند و بطور كلا میزان و نحوه انعکواس اخبوار اقووام در
بخشهای خبری ( 21:00شبکه اول 20:30 ،شبکه دوم و  13:00شبکه خبر) در با ة مورد بررسا (ا اول فروردین تا پایان شهریور )93بیشتر ماموریت خود را بدون در نظر داشتن
مولاههای قومیتا اقوام ایرانا براساس راهبرد ایراناو اسالما و در قالب هویت ملا برنامهریزیكردهاند .
واژه گان کلیدي :پوشش خبري ،اقوام ایرانی ،تحلیل محتوا ،برجسته سازي ،دروازه بانی و صدا وسیما

امضاء استاد راهنما:

تاريخ

امضاء مدير گروه:

امضاء رياست دانشكده:

تاريخ

تاريخ

