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 فرم طرح تحقیق
                    کارشناسی ارشد

 

 درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد 

 
 

 عنوان تحقیق به فارسی: 
 1391سلللال  یطللل یهلللانو ک یختگلللان، فره یهمشلللهر یروزنامللله هلللا  یاسلللیمتلللون س یقلللیتطب یمحتلللوا یللللتحل

 

 عنوان تحقیق به انگلیسی:
A comparative content analysis of political texts Hamshahri,Farhikhtegan, and the Kyhan 1391 

 

 .اطالعات مربوط به دانشجو1
  نام و نام خانوادگی
  شماره دانشجوئی

 علوم ارتباطات اجتماعی رشته تحصیلی/گرایش

 علوم انسانی دانشكده

  نیمسال ورود

  نشانی پستی/تلفن

 

 

 شماره:
 تاریخ:

:پیوست  

مساعدت و هدایت استاد راهنما تكمیل شود. توجه: این فرم با  
ددتكمیل گر 31با قلم نازنین  پروپوزال متن       
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 به استاد راهنما .اطالعات مربوط2
  نام و نام خانوادگی

  تخصص اصلی/تخصص جنبی

  آخرین مدرك تحصیلی)دانشگاهی/حوزوی(

  رتبه دانشگاهی/سمت

  سنوات تدریس)کارشناسی ارشد/دکترا(

  با واحد نحوه همكاری

  نشانی/تلفن

 
 

 :مشاور ان.اطالعات مربوط به استاد3

 ور اول:استاد مشا الف(
  نام و نام خانوادگی

  /رتبه دانشگاهیتخصص اصلی/تخصص جنبی

  /سمتآخرین مدرك تحصیلی

  سنوات تدریس)کارشناسی ارشد/دکترا(

  نحوه همكاری با واحد

  نشانی/تلفن

 

 

 ( استاد مشاور دوم:ب
  نام و نام خانوادگی

  تخصص اصلی/تخصص جنبی/رتبه دانشگاهی

  خرین مدرك تحصیلی/سمتآ

  سنوات تدریس)کارشناسی ارشد/دکترا(

  نحوه همكاری با واحد

  نشانی/تلفن
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 . اطالعات مربوط به پایان نامه4
 

 가 غیر فارسی                  가 فارسی عنوان پایان نامه

          가کاربردی      가نظری           가بنیادی نوع کار تحقیقاتی

 6 احد پایان نامهتعداد و

 پرسش اصلی تحقیق)مساله تحقیق(

 

 

 

 یختگلان ، فره یهمشهر یروزنامه ها یاسیمتون س یقیتطب یمحتوا یلتحل

 1391سال  یط یهانو ک

 

 

  . بیان مساله5

  :تشریح ابعاد و حدود مساله، معرفی دقیق مساله و بیان جنبه های مجهول تحقیق (الف

 
رات مختلفی که برافكار عمومی دارند همواره نقش تاثیرگذار و کلیدی بر روند تصمیم سلازی و تصلمیم   مطبوعات کشور در راستای تاثی

 گیری های آحادمردم جامعه در مشارکت های سیاسی و اجتماعی داشته و توجه و پیگیری موضوعات مختلف بویژه موضوعات سیاسلی 

  مختلف متفاوت باشد.در این رسانه ها موجب شده تا رویكرد مردم نسبت به موضوعات 

 مطبوعلات  از آزادی گیلری بهلره  و ضلرورت  بلوده  بسیار مهم افكار عمومی در هدایت و مؤثر آن کننده تعیین لحاظ نقش به مطبوعات"

  (.24/2/1373)مقام معظم رهبری " .مورد تاکید است در مردم بینیو روشن فكری، روشن، بینشو آگاهی دانش ارتقاء سطح برای

سلاله هنلوز در بنبلره بسلیاری از مشلكرت بسلر ملی بلرد. )شلعبانعلی بهرام/ور/رسانه/شلماره            163مطبوعات ایران بلاوجود قلدمت   

 . (6/10/89سوم/

بی تردید سامان مند ساختن این حرفه آن هم بعد از گذشت نزدیک به دو قرن از تولد اولین روزنامه ها در ایران کاری است که بسلیار  

  (.86/خرداد51به تاخیر افتاده است.)هوشنگ اعلم/آزما/شماره 

در کشور وتاثیرات دسته بندی ها و نگاههلای طیلف هلای مختللف سیاسلی کشلور بلر رونلد          91باتوجه به شرایط خاص سیاسی سال 

ایلن شلرایط و    مشارکت های سیاسی و همراهی مردم با نظام و نیز  بررسی نگاههای جناح های مختللف سیاسلی کشلور در خصلوص    

در این حوزه و نقشی که رسانه ها بویژه رسانه های مكتوب می توانند در این بخش داشته باشلند   همچنین تببین جایگاههای رسانه ها

بررسی و تحلیل محتوای سه روزنامه با گرایشهای سیاسی مختلف که هرکدام بیانگر طیف و گروه مشخص و گسلترده ای از جریانهلای   

   ست مورد توجه قرار گرفت.سیاسی کشور ا

را بله دنبلال    91بررسی رویكرد و موضوعات مطرح شده در این سه روزنامه می تواند روند خوبی از نگاه جامعه سیاسی ایلران در سلال   

مهلم   به تبع جریان سازی های خاص سیاسی به دنبال داشت می تواند برشی 92داشته باشد ودر ادامه این روند و تاثیراتی که در سال 

  از این برهه از تاریخ ایران اسرمی باشد.

 یلد و ترد یرا دبلار دودلل   یلران ملت ا یگرکنند، از جهت د یرا منزو یرانبود که ملت ا ینجهت همت آنها ا یکاز  یاست،س ر عرصهد"

نله   یلران، مللت ا  یانزوا یهیناتفاق افتاد. در زم ینعمل شد؛ در واقع عكس ا ینکنند. درست عكس ا یفکنند؛ همت آنها را کوتاه و ضع

متعهدها با حضلور   یراجرس جنبش غ یلاز قب یهائنمونه یما را محدود کنند، بلكه حتّ یو منطق المللیینب یاستهایفقط نتوانستند س

ن رقلم زد و نشلا   یخواسلتند، شد و عكس آنچه را که دشمنان ما م یلجهان در تهران تشك یاز سران و مسئوالن کشورها یریتعداد کث

و به مللت   یاسرم یرانو به ا یاسرم یو احترام به جمهور یمبا بشم تكر یادن دربلكه  یست،ن ینه فقط منزو یاسرم یداد که جمهور

  مقام مقام معظم رهبری( 92)بیانات نوروز ."یشودم یستهما نگر یزعز
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هلا از یكسلو   روزنامله  محتلوای  کند. تحلیلل می کمک همزمانطور به دو هدف به ها در رسیدنو روزنامه مطبوعات مطالعه ترتیب بدین

موجلود   ایلدئولويیكی  هلای دیلدگاه  درك دیگر بلرای  شود و از سوی شناخته خاص زمانی دورة یک و رخدادهای کند تا وقایعمی کمک

 . نیز مفید است هر دوره رویدادهای به نسبت

 ایلدئولويیک  گیلری جهت خود به مطالب ها نیز در همةنیستند و روزنامه یكسانی وزن دارای روزنامه کدر ی شده درج از طرفی، مطالب

هلا  قاللب  ایلن  آنهلا نیلز بله    ها و خواننلدگان و روزنامه بوده مهمتر از بقیه خبر و مطلب ارائه هایقالب برخی پردازند. در هر روزنامهنمی

  هند.  دمی بیشتری اهمیت

 مهمتلرین  شلناخت  ، ضلمن متون سیاسی این سله روزنامله   هایقالب مهمترین محتوای تا با تحلیل هستیم آن دنبال به بررسی در این

  .یابیم نیز دست وقایع این ها در قبالروزنامهاین سه  هایدیدگاه به نسبت کلی شناختی ، بهزمانی دورةاین  رویدادهای

باتوجه به حساسیت های مورد اشاره و لزوم بررسی و جایگاه مطبوعات کشور در ایلن برهله از زملان و نیلز تبیلین رویكردهلا و جهلت        

و  یختگلان ، فره یهمشلهر  یروزنامله هلا   یاسیمتون س یقیتطب یمحتوا یلتحلگیرهای سیاسی سه روزنامه پرتیراي و تاثیرگذار کشور 

  قرار می گیرد. مورد بررسی 1391سال  یط یهانک

درپایان این تحقیق مدیریت سه روزنامه مورد اشاره با بررسی نتایج حاصله از آن و نیز نگرشی که در بیان نقطه نظرات سیاسلی مقلاالت   

 آنها وجود دارد می توانند نسبت به بهبود کیفی مقاالت خود هم در زمینه نگارش و هم در زمینه محتوا استفاده الزم را بنمایند.

 :متغیرهاي مساله (ب

 

درباره موضوع و نتایج بدسلت آملده در داخلل و خلارج از      )منابع داخلی و خارجی(بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده) . سوابق مربوط6

  (نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق ،کشور
صویب قرار گرفته بلالطبع هلیس سلابقه و تاریخچله ای از     مورد تایید و ت 91باتوجه به اینكه تحقیق در مورد این موضوع در انتهای سال 

در دست نیست و بلرای نخسلتین   1391سال  یط یهانو ک یختگان، فره یهمشهر یروزنامه ها یاسیمتون س یقیتطب یمحتوا یلتحل

  بار این تحقیق صورت می گیرد.
 

 (هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود. فرضیه ها )7
 

بیشتر از روزنامه های همشهری و  91بهمن  22بر مشارکت مردم در راه/یمایی  1391سال  یط کیهانامه روزنمتون سیاسی  -1

 فرهیختگان تاثیر داشت.

بیش از دو روزنامه کیهلان و فرهیختگلان    بر بداخرقی های سیاسی سران قوا 1391سال  یط یهمشهر روزنامهمتون سیاسی  -2

 پرداخته است.

بلیش از دو روزنامله    استیضاح وزیرکار، رفاه و تلامین اجتملاعی  درخصوص  1391سال  یط گانیختفرهروزنامه  متون سیاسی -3

 کیهان و همشهری بوده است.

 

 (انجام تحقیق خاص های وضرورت کاربردی علمی، اهداف شامل) تحقیق اهداف .8

  هدف اصلی -8-1
قشی که روزنامه ها در دامن زدن و یلا کلاهش ایلن اتفاقلات     روی داد و ن 91باتوجه به اتفاقاتی که در حوزه های سیاسی کشور در سال 

تاثیرات بسیاری در بروز ایلن اتفاقلات و نیلز    نظر می رسد متون سیاسی منتشر شده در سه روزنامه پرتیراي و پرمخاطب کشور داشتند به

 روزناملله جهللت گیللری هللا و نگللرش مللردم بلله ایللن رویللدادها داشللتند. بلله همللین خللاطر بررسللی متللون سیاسللی ایللن سلله         
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مشخص کرده وبه نقش انكار ناپذیر رسلانه هلا در   می تواند میزان این تاثیرپذیری و نیزنگاه حرفه ای آنها را به مقوله های مورد اشاره را 

 رویدادهای مهمترین شناخت نخست است. کلی شناخت دوگونه به دستیابی تحقیق این هدفهمچنین  این سودهی ها عینیت ببخشد.

 بله  هلا نسلبت  روزنامله  فكلری  هلای ها و گلرایش گیریجهت ، فهماند و دومشده سازی برجسته مورد بررسی در دوره که کشور و جهان

  .رویدادها و مسائل مختلف

 

 اهداف فرعی -8-2
نوع نگارش و انتخاب نوع و سبک نوشتاری در موضوعات یكسان و همچنلین سلرعت در انعكلاس مطاللب سیاسلی روز از دیگلر       بررسی 

 اهداف این تحقیق است.

 

 آموزشللی و اجرایللی و غیللره(:  از موسسللات)اعللم در صووورت داشووتف هوودف کوواربردي بیووان نووام ب ووره وران    .9
  همشهری مدیران روزنامه های کیهان، فرهیختگان و

 

  ؟جنبه نوآوري و جدید بودن تحقیق در چیست .10
و  91نوآوری تحقیق مورد نظر از این نظر است که عروه بر تازگی سال مورد بررسی می توان به برهه حساس سیاسلی کشلور در سلال    

تحریم های بین المللی و همچنلین  نگاه سه روزنامه پرمخاطب کشور به مقوالت سیاسی کشور و اثراتی که برافكار عمومی هم در زمینه 

  داشتند اشاره کرد. 92انتخابات ریاست جمهوری سال 

                                                                                                                            
 

 شناسی تحقیق . روش11

 شرح کامل روش تحقیق:الف(
 اسلاس  . بلراین اسلت  شلده  محتلوا اسلتفاده   تحلیلل  هلا از روش روزنامله  اخبار و مطالب ها و تحلیلداده آوریجمع برای تحقیق در این

 شلده  و کدگلذاری  مورد نظلر اسلتخراج   ، اخبار و مطالبآن شد و بر مبنای تهیه تحقیق و هدف موضوع برمبنای کدگذاری دستورالعمل

 .است
 

 :ب( نمودار گردش کار

 

 

 

 

 ی، تجهیلزات بلردار  یش، جلدول، نمونله  )پرسشنامه، مصاحبه، مشلاهده، آزملون،  فل    :اطالعات يابزار گردآورو روش ( ج
 یره(و غ یو ماهواره ا یوتریکام/ یو شبكه ها یاطرعات یو بانک ها یشگاهیآزما
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  1391سلال  در  از هلر روزنامله   اساس . بر ایناست گرفته انجام "آماری هفته" و برمبنای "سیستماتیک تصادفی" با روش تحقیق این گیرینمونه
شلماره از هلر روزنامله و در     12ترتیلب  قرار گرفتند. بلدین  ، مورد بررسیمنتخب های، در تاریخنمونه هایشد و روزنامه انتخاب آماریهفتهدوازده 

 نسخه روزنامه مورد بررسی قرار گرفت.  235مجموع 
 
 

 :طالعاتاو جمع بندي  لیو تحل یه: روش تجزد

 

 

 

 

 . جدول زمان بندي مراحل انجام دادن تحقیق از زمان تصویب تا دفاع ن ایی12

 
زمللللان  شرح فعالیت ردیف

کلللللل 

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

               

               

               

               

               

 

 

 :در پروپوزالسی و غیر فارسی(مورد استفاده )فار . ف رست منابع و مآخذ13
 )فقط منابعی که در متن پروپوزال استفاده شده در اینجا آورده شود(

- 
 

 . هزینه هاي تحقیق پایان نامه:14

 زی، تجهیزاتی و غیره(منابع تامین بودجه پایان نامه و میزان هر یک)ریالی، ار، ملزوماتالف: 

 تجهیزات و تسهیرت بودجه ارزی بودجه ریالی نام موسسه ردیف

1 - - - - 

 - - - - جمع

 

 ب: هزینه هاي پایان نامه

 : هزینه های پرسنلی 1ب

 

 جمع مه در ساعتححق الز کل ساعات کار برای طرح تعداد افراد نوع مسئولیت
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- - - - - 

- - - - - 

 خمینی به ریال                                                                                                             جمع هزینه های ت

 

 )وسایلی که صرفاَ از محل اعتبار طرح تحقیق باید خریداری شود.(: هزینه های مواد و وسایل  2ب

 

نام ماده یا 

 وسیله

مقدار 

 مورد نیاز

-مصرفی

ر غی

 مصرفی

ساخت 

داخل یا 

 خارج

شرکت 

 سازنده

 قیمت کل قیمت واحد

 ارزی ریالی ارزی ریالی

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

- - - - - - -- - - 

 - جمع هزینه های مواد و وسایل به ریال

 

 : هزینه های متفرقه 3ب
 

ریالی معادل  ارزی ریالی شرح هزینه ردیف

 بودجه ارزی

 کل هزینه به ریال

1   --- ---  

2   --- ---  

3   --- ---  

4   --- ---  

5   --- ---  

6   --- ---  

  --- --- --- --- جمع

 

 :جمع کل هزینه ها
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 . تأییدات15
 

 نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

 دکتر مرتضوی

 امضا تاریخ

 ی استاد مشاور اول:نام و نام خانوادگ
 

 دکتر حسین اسالمی

 

 دوم:نام و نام خانوادگی استاد مشاور 

- 

 

 امضا  تاریخ

 

 

 

 

 فرم الف
 

 فرم اطالعات پایان نامه هاي کارشناسی ارشد 

این قسمت توسط واحد تكمیل 

 می گردد

 تاریخ اخذ کد  کد پایان نامه تاریخ شورای  پژوهشی

     نام واحد دانشگاهی:

 

 ن پایان نامه کارشناسی ارشدعنوا

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو: 

 شماره دانشجویی:                                                                                                                            

 سال اخذ پایان نامه: 

 نیمسال اخذ پایان نامه

 تعداد واحد پایان نامه: 

          가کشاورزی      فنی و مهندسی           علوم پایه      وم انسانیعل       گروه تحصیلی: پزشكی

 رشته تحصیلی :                                      گرایش : 
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                :                                       کد شناسایی استاد راهنما                                    مرتبه علمی:                   نام و نام خانوادگی استاد راهنما: 

 رشته تحصیلی: 

 تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد واحد: ایشان بعنوان استاد راهنما درحال حاضرو بطور همزمان با آن همكاری دارند.

  

 اضرو بطور همزمان با آن همكاری دارند.تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد واحد: ایشان بعنوان استاد مشاور درحال ح

  

 امضاء استاد راهنما:                                                                                          

 

 مرتبه علمی:                      :1نام و نام خانوادگی استاد مشاور

 رشته تحصیلی:                                         :                1کد شناسایی استاد مشاور

 تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد واحد ایشان بعنوان استاد راهنما درحال حاضرو بطور همزمان با آن همكاری دارند.

  

 ا آن همكاری دارند .تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد واحد ایشان بعنوان استاد مشاور درحال حاضرو بطور همزمان ب

 

 :1امضاء استاد مشاور                                                     

 

 امضاء معاونت پژوهشی واحد:                      ه مربوطه:            امضاء مدیر گرو         
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 نظریه کمیته تخصصی گروه: : ب   

 

 انشجو:.ارتباط موضوع تحقیق با رشته تحصیلی د1

                                                ارتباط ندارد    ارتباط فرعی دارد     ارتباط دارد

 .جدید بودن موضوع:2

                       خیر       بلی 

 .اهداف بنیادی و کاربردی:3

 
  

       نیست و مطلوب قابل دسترسی     است  و مطلوب قابل دسترسی

    .تعریف مساله:4

   رسا نیست         ت رسا اس   

 
  

 
 

  
 .فرضیات:5   

 درست تدوین نشده وناقص است      درست تدوین شده است

 .روش تحقیق:6

  مناسب نیست      مناسب است   

 .محتوا و باربوب طرح:7

 ازانسجام برخوردار نیست     از انسجام برخورداراست 

 

 

 تایید ن ایی : ب
 

 اضام نوع رای صصسمت و تخ نام و نام خانوادگی ردیف

1     

2     

3     

4     

 
  

5     

 

                آقای:              موضوع تحقیق پایان نامه خانم/

                                                       رشته:        دانشجوی مقطع: کارشناسی ارشد 

 تحت عنوان:

 

.... رای ملورد  ..........رای از ...... .........یلا بلا تعلداد    کمیته تخصصی گروه مطرح شد و به اتفاق آرا ..........................در جلسه مورخ

 قرار نگرفت    قرار گرفت  تصویب اعضا 

 

 امضا                            تاریخ                                مدیر گروه            
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 دانشگاه : حصیالت تكمیلیتنظریهْ شوراي :  ت

 

 ........................................رشلتهْ   کارشناسلی ارشلد  دانشجوی مقطلع   ..........................موضوع و طرح تحقیق پایان نامهْ خانم/آقای 

 دانشگاه مطلرح شلد    رت تكمیلیکمیته تحصی ..........................جلسهْ مورختخصصی مربوط رسیده بود،در که به تصویب کمیتهْ

   نگرفت         گرفت قرار ر(نف ....)تعداد اتصویب اکثریت اعض تبادل نظر مورداز بحث و  سو پ

 

 توضیحات امضا نوع رأی نام و نام خانوادگی ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
 

 

 

 نللام و نللام خللانوادگی معللاون پللژوهش  

 واحد و فن آوری 

 امضا تاریخ

   

 تاریخ ثبت شمارهْ ثبت در امور پژوهشی واحد

  

 
 


