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 اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود. لطفاً  توجه:
 

 

 :اطالعات مربوط به دانشجو -1

 

 .......................... ...............:ماره دانشجوييش                                    خانوادگي:ام ن                                   نام:

 .....................  .........................:گروه تخصصي..........................................رشته تحصيلي:کارشناسي ارشد         :مقطع

 ............................: ........سال ورود بهه مقطهع رهار    .......................................:دانشكدهنام.گرايش:................................

 ......................:......نيمسال ورود 

 ............................................................................................................................................. :شاهرودآدرس پستي در 

 .....................................................................................................................:محل سكونت آدرس پستي در شهرستان

 : ................................. تلفهن محهل کهار   .................................................... تلفهن همهراه:......  تلفن ثابت محهل سهكونت:  

 ...................................................پست الكترونيك:..........................دورنگار:...........................

 

 :و مشاور د راهنمااطالعات مربوط به اساتي -2

 تذكرات:

يك اسهتاد راهنمها و اهداکدر دو اسهتاد مشهاور و دانشهجويان دوره        توانندمي ارشد ن دوره کارشناسيدانشجويا -

 .توانند انتخاب نمايندمياد راهنما و دو استاد مشاور دکتر  اداکدر تا دو است

کامهل  سوابق تحصيلي، آموزشهي و پووهشهي   باشند، الزم است مي مدعودر صورتي که اساتيد راهنما و مشاور  -

اهال  دفاع شهده و يها در    دکتر  ها رسالهها  کارشناسي ارشد و نامهپايانفهرست  شامليشان )رزومه کامل( ا

و همچنهين   به همراه مدارك مربوطيه  ،اندراهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشتهساتيد مدعو، که ا انجام

 گردد. ت علمي( ضميمهأ)اكم هي آخرين اكم کارگزيني

ند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توره نمهوده و در  هست و مشاور موظفاساتيد راهنما  -

ه و اوزه پووهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجهاد  شگاصورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دان

وطه، مسئوليت تأخير وقفه در کار دانشجويان رداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مرب

 در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوره گروه تخصصي و دانشكده خواهد بود. 

 

 :اطالعات مربوط به استاد راهنما
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 :.............شهماره شناسهنامه   تهاري  تولهد:.................................   ........................نام و نهام خهانوادگي:................................  

 ............... صادره از: ........................................................کد ملي: .............................................

 ................................. تخصص اصلي:....................................آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي/اوزو  

 ....... تلفن همراه: ........................................................)مرتبه علمي(:  رتبه دانشگاهي

 ......................................: ...............(Email)آدرس پست الكترونيكيمنزل يا محل کار:...................................... تلفن 

 :نحوه همكار  با 

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت
 

 اطالعات مربوط به استاد مشاور اول:
  

 شهماره شناسهنامه:.............   ........................ تهاري  تولهد:.................................  نام و نهام خهانوادگي:................................  

 ...................................................................صادره از:ي: ......................................کد مل

 ...............تخصص اصلي:............ ......................آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي/اوزو  

 ....... تلفن همراه: ........................................................)مرتبه علمي(:  رتبه دانشگاهي

 : ....................................................(Email) آدرس پست الكترونيكيمنزل يا محل کار:...................................... تلفن 

 :مكار  وه هنح

 مدعو  وقت نيمه  تمام وقت

 

 اطالعات مربوط به استاد مشاور دوم:

 شهماره شناسهنامه:.............   ........................ تهاري  تولهد:.................................  نام و نهام خهانوادگي:................................  

 .............................................صادره از: ................................................................کد ملي:

 .......................تخصص اصلي:..........................اوزو آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي/

 .............. تلفن همراه: .................................................)مرتبه علمي(:  رتبه دانشگاهي

 ....................................................:(Email) آدرس پست الكترونيكيمنزل يا محل کار:...................................... تلفن 

 ه همكار نحو

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت

 :نامهاطالعات مربوط به پايان -4
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 تحقيق عنوان -الف

 :به زبان فارسيعنوان  -1

تيامين  شيعب سيازمان   بر بدبيني سيازماني از دييدگاه كاركنيان     ان بررسي تاثير رفتار اخالقي رهبر

   شهرستان اهواز اجتماعي  
 عنوان به زبان انگليسي/)آلماني، فرانسه، عربي(:  -2

نامه خود را به زبان مربوطهه در ايهن بخهش درم نماينهد و     ند عنوان پايانفرانسه و عربي مجاز ها  زبان آلماني،صرفاً دانشجويان رشتهتذكر: 

 برا  بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذکر شود. 

 

The Survey Of Affect Ethical Leadership Behaviour On  Organizational 

Cynicism Of From View staffs Brancches social and ensurance 

organizations of Ahwaz City.  
 

 وااد 6: نامهتعداد واحد پايان – ب

 
هيای مجهيول و ميبهب، بييان     له و معرفي آن، بييان جنبيه  به طور كلي )شامل تشريح مسأ اساسي تحقيق لهأبيان مس -ج

 :(به صورت مستند تحقيق از متغيرهای مربوطه و منظور

 

 تشریح ابعاد 
به  تنکاري ضرورت پرداخ هاي محيط شدن پيچيده تر و زمان شتگذ با دهد مي نشان ها واقعيت

 روز است، اثرگذار کارکنان بيشتر کارائي هرچه بر که سازماني مطالعات عرصه در جديدتر مباحث

 اهداف رب تأکيد جاي به و اند يافته دست مهم به اين موفق هاي سازمان. مي شود بيشتر روز به

 به حصول براي. دارند تأکيد سطوح همه در انساني منابع کيفيارتقاي  و سازي ظرفيت بر کمّي،

امري  آنها پيامدهاي و کارکنان هاي نگرش بر گذار تأثير مختلف عوامل به عالي، توجه هدف اين

 از کيي به عنوان و کارفرما-کارگر روابط جديد مفهوم عنوان به سازماني بدبيني. است ضروري

 يني،بدب .است گرفته محققان قرار از بسياري توجه مورد اخيرا کارکنان هاي نگرش مهمترين

 با نينچ هم بدبيني. گيرد گرفته مي شکل سرخوردگي و ناکامي، نااميدي، از که است نگرشي

 درست اصول هک است اين بدبيني با اصلي مرتبط باور. است مرتبط بي اعتمادي و نفرت، تحقير،

 سازمان از بسياري در منفي نگرش اين. است شده شخصي قرباني منفعت صداقت، و عدالت کاري،

وعات موض از يکي و سازماني منفي و نامطلوب پيامدهاي از بسياري اصلي و دليل کرده نفوذ ها

مشکل ساز در محل کار مي باشد )جيمز1، 2002؛ 1(.  بدبيني سازماني اشاره به نگرش منفي 

                                                 
Jeamz-1 
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 و لتعدا صداقت، اصول که است اين انيسازم در بدبيني اصلي باور. دارد سازمانش به کارمند

 فريبکاري و يپنهان انگيزه هاي پايه بر اقداماتي به منجر و رهبري منافع شخصي قرباني درستکاري

شده است. کول1 و ديگران ) 2006 ( بدبيني سازماني را به عنوان يک قضاوت تعريف کرده اند که 

عضو يکي  –(. تبادل رهبر 20066463گران، است)کول و دي شده ناشي سازمان در فرد تجربيات از

 رابطه يتکيف از است عبارت عضو -رهبر زمينه هاي بدبيني سازماني مي باشد، مراوداتيش از پ

کاري بين يک کارمند و سرپرست مستقيم وي)کيم2 و ديگران، 20106231(. افراد در مراوده خود با 

 روابط که هستند گروه، آنهايي درون ادافر. شوند مي تقسيم گروه دو به سرپرستشان يا رهبر

 خود رپرستس با دورتري رابطه که افرادي هستند گروه، برون افراد دارند خود سرپرست با نزديکي

 يفيتک رابطه که اعضايي يا پيروان. گيرند نمي قرار سرپرست خود مالحظه مورد اغلب و دارند

 مورد سرپرست سوي از که کنند قضاوت طور اين است ممکن خود دارند سرپرست با پاييني

تبعيض قرار مي گيرند. بنابراين نگرش هاي بدبينانه تري نسبت به سازمان پيدا مي کنند )داويس و 

گاردنر3، 62004 444(.پیامدهای مبادله رهبر-عضو که بهطور گسترده ای مورد تحقیق و بررسی 

 نشان تئوری، این .می کند کمک اهسازمان در مثبت اجتماعی تغییر تسهیل به است، گرفته قرار

می  عیینت را آمده دستبه پیامدهای کیفیت پیروان، و رهبران بین رابطه کیفیت که می دهد

 عملکرد متر،ک خدمت ترک شامل و است مثبت باال، کیفیت دارای روابط با مرتبط پیامد. کند

 باالتر زیردست، رفتار شهروندی سازمانی کارکنان4 ، رضایت و تعهد است )النفلد5، 9002(.
 قیقات،تح اکثر اما باشد؛ داشته کاربرد سازمان، یا و اعضا رهبران، برای است ممکن پیامدها

 طوربه باغل که پیامد پنج کلی، طوربه. اند کرده تأکید و بررسی اعضا دیدگاه از را پیامدها

 ترک -9 کلی، رضایت و سرپرست از رضایت -1: شامل شده، مطالعه مرتبط متون در مکرر

 نقش، تعارض کاهش. است سازمانی شهروندی رفتارهای -5 و تعهد -4 عملکرد، -3 خدمت،

 عملکرد،. دهستن عضو-رهبر مبادله دیگر پیامدهای از پیرو شایستگی افزایش و نقش وضوح

 هنگامی کارکنان توسط عملکرد، به تعهد. است عضو-رهبر مبادله پیامدهای ترینمهم از یکی

 یضتفو همچنین. شود تسهیم طرف دو هر برای ارزش، با پیامدهای که شود می هپذیرفت

اختیار، تعهد و خودکارآمدی حرفه ای6  بهطور مثبتی با مبادله رهبر-عضو مرتبط هستند. 

 سازمانی، عهدت با مثبتی طوربه باال کیفیت با عضو -رهبر رابطه که اندداده نشان تحقیقات

                                                 
Cole-2 

Keem-3 

Davis & Gardner-4 

Organizational Citizenship Behavior -5 

Lanefeld -6 

Professional Self- Efficacy -1 
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 سازمانی و فردی مثبت پیامدهای خالصه، طوربه. دارد رابطه رکنانکا سالمت و شغلی رضایت

 و رهبران بین رابطه کردن حداکثر برای معتبری و خوب دلیل عضو،-رهبر مبادله با مرتبط

 پیروانشان است )آیبید1(.

رمطلوب رهبری این گونه تعریف می شود : کسی که با استفاده از قدرتش دیگران را در مسی

وادار به انجام کار می کند )دانلی9 و دیگران، 1221(. مهم ترین ویژگی یک مدیر صداقت و 

ارزش اخالقی است )اسویت3، 9000(. اخالق یعنی قواعد و ارزش هایی که رفتار یک گروه و 

میمات فرد را مدیریت می کند. ارزش های اخالقی یعنی استاندارد سازی اینکه در رفتار و تص

چه چیز درست و چه چیز غلط است)دفت4، 9000(. رهبری اخالقی یک تئوری رهبری است 

که یک رابطه را مدیریت می کند و بستگی به اصول و ارزش های اخالقی دارد)اردوگان5، 

9009(. کلیک رهبری اخالقی را اینگونه تعریف می کند: اثر گذاری بر زیردستان با قدرت 

اخالق )کلیک6، 9000(. اخالق رهبری در یک فرد موقعیتی است که منجر به ایجاد یک 

فرهنگ سازی جامع به ایجاد کارایی در مردم مختلف در یک سازمان است )زو7، 9001(. 

 رهبری اخالقی یعنی یک رهبر دارای ارزش های اخالقی است و رفتار هایش را با در نظر

گرفتن این ارزش ها بروز می دهد )کویال1، 1221(. رهبری اخالقی این گونه شناسایی می 

شود. ایجاد فعالیت های سازمان اهداف و ارزش ها در فهم اخالقی )فری من و استوارت2، 

9006).  

تی هدف از رهبری اخالقی ارائه و شناسایی زوایای اخالقی است که در همه تصمیمات مدیری

ازمان وجود دارند و قواعد اخالقی به وجود می آورند که منجر به فرآیند تصمیم گیری در س

 می شود )جوز و تیبودکس10، 1222(. 

 حدود مسئله:
ری ق رفتاری، اخالق در تصمیم گیدر این تحقیق چهار بعد رفتار در فضای کاری، اخال

ک مدير بايد طبق گفته هاي ايلماز ي. بدبینی سازمانی بررسی خواهیم کرداخالق ارتباطی را بر و

                                                 
Ibid-2 

Donnely-3 

Sweet-4 

Daft-5 

Erdogan-6 

Celik-7 

Zhu-8 

Cuilla-9 

Freeman & Stewart-11 

Jose & Thibodeaux-11 
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رفتار هاي اخالقي را در رفتار فردي اش و روابط او و در فضاي آموزشي بتوان مشاهده 

کرد)ايلماز1، 2002(. اخالق رفتاري نشان دهنده عدالت و صداقت مديريت است يعني اينکه همه 

ديراني که افراد را به يک نسبت در سازمان مورد توجه قرار دهد و رفتار برابر با آنها داشته باشد. م

، عي خوبي، آزادي، تحمل، شجاعتچنين اخالق رفتاري داشته باشند در رفتار آنها عشق واق

رحمت و ايثار وجود دارد)کيدر2، 1442؛ بکنر3، 2002(. اخالق در تصميم گيري در محدوده اي که 

ي رهبر تصميمات درست اتخاذ کند و خوب و بد را از نظر اخالقي و رفتار در تصميم گير

تشخيص دهد مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گرفت )تورهان4، 2007(. در فرآيند تصميم 

نتايج  گيري يک رهبر اخالقي بايد مشکالت را درک کرده راه حل هاي جايگزين را شناسايي کرده

اين تصميمات جايگزيني را حدس بزند و بهترين راه حل را براي حل مشکل انتخاب کند)ربور2، 

 ايجاد رضايت(. اخالق ارتباطي راجع به ايجاد يک رابطه خوب بين مدير و کارمندان و 2001

کارمندان  شغلي است. صداقت براي افزايش اعتماد به رهبري که با کارمندان خود صادق بوده و به

.(2006خود ارزش مي دهد و به آنها بها مي دهد و با آنها رابطه خوبي دارد )ايلماز،   
 

 پرسش تحقیق: رهبری اخالقی چه تاثیری بر بدبینی سازمانی دارد؟
 

انجام تحقيق )شامل اختالف نظرها و خالءهای تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فواييد   ضرورتاهميت و  - د

احتمالي نظری و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتماالً جدييدی كيه در ايين تحقييق ميورد      

 :(گيرداستفاده قرار مي

 

 های شواکن از و آگاهی هستند نانهبدبی های نگرش با کارکنانی شامل ها سازمان از بسیاری

 و ازمانیس بدبینی کاهش جهت و اقدام آن اهمیت درک منظور به سازمانی بدبینی به کارکنان

 بینبد سازمان به کارکنان اگر. باشد می و ضروری الزم آن، شغلی و سازمانی اثرات کاهش

 کلمش با را انسازم مطلوب عملکرد و شود می سازمان بسیاری برای مضرات موجب شوند،

 صمیمت در کارکنان مشارکت که شود می باعث سازمان به بدبینی کارکنان. سازد می مواجه

ت مدیری و سازمان های برنامه و نیات به زیرا یابد، کاهش سازمان های و فعالیت ها گیری

 یب. نخواهند داشت نیز سازمان اهداف به تعهدی امر، این نتیجه در. ندارند اعتقاد و اعتماد

                                                 
Yılmaz-1 

Kidder-2 

Beckner-3 

Turhan-4 

Rebore-5 
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 در یفهوظ بر مازاد تنها تالش نه کارکنان شود می باعث نیز سازمان اهداف به کارکنان تعهدی

 ار خود سازمانی و رسمی بلکه وظایف ندهند نشان خود از سازمانی اهداف به رسیدن جهت

 می ازمانس اثربخشی عدم و کارآیی عدم به موضوع منجر این. ندهند انجام مطلوبی نحو به نیز

 منفی فاهیش تبلیغات کارکنان تا شود می موجب به سازمان، کارکنان بدبینی چنین مه. شود

 ربهض مشتریان ویژه به و عموم نزد سازمان اعتبار و شهرت به و انجام دهند سازمان علیه نیز

 افتنی صورت در تا سازد می وادار را کارکنان سازمان به بدبینی نیز در نهایت. کنند وارد

 رایماهر، ب و متخصص کارکنان موارد در این و نمایند ترک را سازمان اسب،من گزینه شغلی

 جهت در آن و پیامدهای بدبینی بر مؤثر عوامل بررسی لذا. بود خواهد زا هزینه بسیار سازمان

.باشد می برخوردار ای العاده و فوق ویژه اهمیت از سازمانی هر برای بدبینی، کاهش  

 

ازمانی می باشد.تحقیق بررسی تاثیر رهبری اخالقی بر بدبینی س منظور تحقیق: منظور از این  

 

 
پيراميون موضيوع   در داخل و خارج كشور تحقيقات انجام شده پيشينه سوابق مربوطه )بيان مختصر مرور ادبيات و  -ه

 (:با ارائه منابع تحقيق آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظریو نتايج  تحقيق

الگو  ساختار  قرارداد رواني، عهدالت سهازماني،   ( با عنوان 1931، رواديان و اسين زاده )پروريافته ها  تحقيق گل -

اخالقهي،   از طريهق تقويهت عهدالت سهازماني،رهبر     نشان داد که   رهبر  اخالقي، مبادله رهبر  عضو وامايت سازماني

نفر و رامعه آمهار  ايهن    933نمونه  اجم را تقويت نمود. عضو و امايت سازماني مي توان قرارداد رواني –مبادله رهبر

 .و توليد  در اصفهان  بودند کارکنان مرد يك کارخانه صنعتيتحقيق 

عضهو بهر ابعهاد رهو سهازماني       -بررسي تأثير روش مهديريت تبهادل رهبهر     با عنوان ( 1931يافته ها  تحقيق اديب راد )-

بهين پهيش   نشهان داد کهه    هها  آموزشهي     در نظاممؤسسه   آموزش عالي سوره از ديد کارکنان مديريت و برنامه ريز

هها  کمكهي و نگهرش نسهبت بهه ت ييهر       آزمون مقياس ابعاد رو سازماني در ابعاد رهبر ، ارتباطهات، روش و پس آزمون

دار ورود داشت، اين بدان معني است که اين ابعاد پس از هشت ماه بهبود يافتهه بهوده همچنهين بهين زنهان و      تفاوت معني

 در پس آزمون تفاوت معنهي ورهود داشهت، يعنهي ديهد کارکنهان زن       ها  کمكيها و روشرابعاد رابطه، پاداشمردان د

 63رامعه آمار  اين تحقيق کارکنان دانشگاه سهوره و اجهم نمونهه    نسبت به کارکنان مرد بهبود بيشتر  پيدا کرده بود. 

 نفر مي باشد.

یامدهای بدبینی سازمانی نشان داد که پیش زمینه ها و پعنوان ( با 1320یافته های تحقیق خاکباش و دیگران )-

ارکندان  سازمانی درک شده بر بددبینی سدازمانی ک   انحراف از قرارداد روانشناختی، عدالت سازمانی و حمایت

سازمانی بر تعهد سازمانی، رفتارهای شهروندی سدازمانی و رفتدار کداری     ، بدبینیتأثیر می گذارند. هم چنین
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کارکنان شرکت تجدارت الکترونیدک    جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه نان تأثیرگذار است.کارک مخرب

باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونده گیدری از جامعده     نفر می 961پارسیان می باشند که تعداد آنها 

 نفر به دست آمد. 156تعداد نمونه  محدود استفاده شد و

یامدهای آن نشان داد که از پ ( با عنوان بدبینی سازمانی علل و 1311و دیگران ) ورپ یافته های تحقیق حسن-

 آنجا که بدبینی سازمانی ویژگی ذاتی نیست می تواند به وسیله سازمان ها مدیریت شود.

و رفتدار شدهروند سدازمانی     بررسی رابطه میان تبادل رهبر عضو( با عنوان 9013یافته های سان و همکاران )-

و جامعه  931حجم نمونه دارد.  OCBاثر مستقیم و معنادار بر  LMXنتایج حاکی از آن بود که اد که نشان د

 ی آماری تحقیق چند شرکت تولیدی در چین بوده است.

نشان داد که رهبری آزاد و اخالقی و کار آمدی رهبر با عنوان  (9019)و دیگران  شاهیدولیافته های تحقیق -

می دهد که رهبری اخالقی یا رهبری موازین اخالقی هم چنین رهبری آزادانه ارتباطی  یافته های حاصله نشان

تعهد موثر و عاطفی فرد زیردست همچنین درک کارآمدی رهبر دارد. و مختدار بدا کارآمددی     LMXمثبت با 

ی کارکنان برخی از سازمان هدا نفر و جامعه آماری تحقیق  952حجم نمونه  است.LMXرهبر و نقش میانجی 

 می باشد.بخش خصوصی و دولتی 

( با عنوان بررسی رابطه بدبینی سازمانی با رفتار اخالقی رهبر نشان داد که رفتار 9013یافته های تحقیق متی )-

اخالقی رهبر با بدبینی سازمانی رابطه وجود دارد. جامعه ی آماری تحقیق اعضای هیئت علمی دانشدگاه بدوده   

 است. 

 

 
 )ذيل اين قسمت توسط استاد راهنما امضاء شود( تحقيق:در نوآوری  جنبه جديد بودن و – و

 

موردي در اين خصوص و سايت هاي علمي ايران داک به بررسي هاي صورت گرفته در باتوجه 

مشاهده نگرديد واز آنجا که موضوع مورد بحث براي اولين بار در دانشگاه ارائه مي شود موضوع 

 قابل تامل وبررسي مي باشد.

 

 
 امضاء استاد راهنما                                                                                      

 
  :اهداف ويژه و كاربردی(كلي، اهداف مشخص تحقيق )شامل اهداف آرماني،  -ز

 هدف  اصلی : بررسی تاثیر رفتار اخالقی رهبر بر بد بینی سازمانی.
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 اهداف فرعی: 

 ثیر اخالق در فضای کاری بر بد بینی سازمانی.بررسی تا 

 .بررسی تاثیر اخالق ارتباطی رهبر بر بد بینی سازمانی 

 .بررسی تاثیر اخالق رفتاری بر بد بینی سازمانی 

 .بررسی تاثیر اخالق در تصمیم گیری بر بد بینی سازمانی 

 

 

 
)به عبارت ديگير   و يا گروه ذينفعان( ذكر شود ها، صنايعوران )سازماندر صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهره –ح 

 :محل اجرای مطالعه موردی(

 

 سازمان تامين ارتماعي شهرستان اهواز 

 
 :اهداف تحقيق( مطابق با)تحقيقهای و فرضيهسؤاالت  -ط

 فرضيه اصلي : رفتار اخالقي رهبر بر بد بيني سازماني تاثير مي گذارد.

 فرضيه ها  فرعي: 

 ر  بر بد بيني سازماني تاثير مي گذارد.رفتار در فضا  کا 

 .اخالق ارتباطي رهبر بر بد بيني سازماني تاثير مي گذارد 

 .اخالق رفتار  بر بد بيني سازماني تاثير مي گذارد 

 .اخالق در  تصميم گير  بر بد بيني سازماني تاثير مي گذارد 

 

 سواالت تحقيق 

  ماني چه تاثير  مي گذارد؟سوال  اصلي : رفتار اخالقي رهبر بر بد بيني ساز

 : سواالت فرعي

 اخالق در فضا  کار  بر بد بيني سازماني چه تاثير  مي گذارد؟  

 اخالق ارتباطي رهبر بر بد بيني سازماني چه تاثير  مي گذارد؟  

 اخالق ارتباطي بر بد بيني سازماني چه تاثير  مي گذارد؟  

 ثير  مي گذارد؟اخالق در تصميم گير  بر بد بيني سازماني چه تا  
 :(با استناد به منابع کاربرد  و عملياتي )به صورت مفهومياصطالحات فني و تخصصي  ها وف واژهتعري -ی
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 تعريف مفهومي:

اشهاره   به طور کلي دو تعريف مهم از بدبيني سازماني ارائه شده است که در ادامه به آن هابدبيني سازماني: 

خاص تعريف مي کند که يني سازماني را به عنوان يك نگرش کلي و  بدب( 1336)اندرسون  (مي شود: الف

)کاالگهان و  نسهبت بهه سهازمان شهكل مهي گيرد       از نا اميد ، سرخوردگي و ااساسات منفي و بي اعتماد 

 ، تئهور  ايه تئور  ههايي مدهل تئهور  انتظهار، تئهور  اسهناد      بدبيني سازماني برپ (ب(. 0323 :2313، 1آکسو

بدبيني سازماني عبارت است  تئور  انگيزش ارتماعي مي تواند به شكل زير تعريف شود: تبادل ارتماعي  و

سازمان فاقهد صهداقت اسهته ااسهاس منفهي نسهبت بهه         از يك نگرش منفي نسبت به سازمان: باور به اينكه

  (.0323 :2313)کاالگان و آکسو، تحقيرآميز و بدخواهانه  نسبت به سازمان سازمانه گرايش به رفتارها 

 

کلیک رهبری اخالقی را اینگونه تعریف می کند: اثر گدذاری بدر زیردسدتان بدا      رفتار اخالقي رهبر:

 (.9000، 9)کلیک قدرت اخالق

 

 تعريف عملياتي:

 بدبيني سازماني در اين تحقيق به عنوان مت ير مستقل و بدون بعد در نظر گرفته شده است.  بدبيني سازماني:

 

ار اخالقي رهبر در اين تحقيق به عنوان مت ير وابسته و بها چههار بعهد رفتهار اخالقهي،      رفت رفتار اخالقي رهبر:

 اخالق ارتباطي، اخالق در تصميم گير  و رفتار در فضا  کار  در نظر گرفته شده است. 

 

 

 :تحقيقروش شناسي -5

 
و اسيتانداردهای  زات ، تجهيي ها و نحوه اجراء )شيامل ميواد  روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده شرح كامل -الف

 ب مراحل اجرايي تحقيق به تفکيك(:در قالمورد استفاده 

گردآور  اطالعهات  »تذکر: درخصوص تفكيك مراال اررايي تحقيق و توضيح آن، از به کار بردن عناوين کلي نظير، 

ورد توضهيحات کامهل در   و غيره خوددار  شده و الزم است در هر م« هاانجام آزمايش»، «ها  آزمونتهيه نمونه»، «اوليه

ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصهات ههر يهك    ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روشرابطه با منابع و مراکز تهيه داده

 ارائه گردد. 
 

                                                 
Kalagan & Aksu-1 
Celik-2 
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 نوع روش تحقیق : 

  باشد. ـ علي مينوع روش تحقيق6 مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ ماهيت توصيفي

 

 گيری متغيرها:اندازه و های مورد بررسي در قالب يك مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسيمتغير -ب

 

 

         

             
      

               
     

            

            

        
       

              
     

 

 

 

  2312و ديگران  شاهيدولمنبع مدل : 

 
غييره(  و  بيرداری فييش  مصياحبه،   پرسشينامه،  ،ای( و ابزار )مشاهده و آزمون)ميداني، كتابخانه روششرح كامل  –ج 

 :هادآوری دادهگر

 

 روش گرد آوری اطالعات:

روش هايي که در اين تحقيق به کارگرفته خواهد شد روش هاي کتابخانه اي و ميداني مـي باشـد.   

جهت تدوين مباني نظري پژوهش و پيشينه ي تحقيق از مطالعات کتابخانه اي، مراجعه به سايتهاي 

ارشد و خبرگان اين رشـته بهـره گرفتـه شـده      اينترنتي، بانکهاي اطالعاتي و مصاحبه با کارشناسان
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است. براي آزمون فرضيه هاي تحقيق نيز با طراحي پرسشنامه و توزيـع آن در بـين نمونـه آمـاري     

 اطالعات الزم به دست خواهد آمد.

 ابزار گرد آوری اطالعات :

الت بسته و طيـف ليکـرت   ابزار گردآوري اطالعات در اين تحقيق پرسشنامه مي باشد. پرسشنامه حاضر از نوع سوا

در تحقيق حاضر براي تعيين پايايي پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده و براي تعيـين روايـي    مي باشد.

ترجمه شده براند  پرسشنامهجهت سنجش متغير بدبيني سازماني از  پرسشنامه از نرم افزار ليزرل استفاده خواهد شد.

( شـامل  2002ايلمـاز )  پرسشـنامه و جهت سنجش متغير رفتار اخالقي رهبر از   گويه 13( شامل 1447و همکاران )

 گويه استفاده خواهد شد. 44

 

 
 گيری و حجب نمونه )در صورت وجود و امکان(:جامعه آماری، روش نمونه –د 

باشد و حجـم نمونـه   نفر مي 342تامين اجتماعي اهواز بالغ بر  جامعه آماري در اين تحقيق سازمان

 باشد. نفر مي 220د استفاده با استفاده از جدول مورگان مور

 گيري تصادفي ساده استفاده شده است. در اين تحقيق از روش نمونه گیری:روش نمونه

 
 ها:ها و ابزار تجزيه و تحليل دادهروش -هي 

 

 ت . روش تجزیه و تحلیل اطالعات:

آمـار توصـيفي و    آماري استفاده مي گردد6در اين پژوهش براي تجزيه وتحليل داده ها از دو روش 

 آمار استنباطي.

انحراف معيار( براي -واريانس -مد-ميانه -ميانگين -از آمار توصيفي ) فراواني الف( آمار توصيفي6

 بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق استفاده مي گردد.

 گردد. ق استفاده ميب( آمار استنباطي6 از آمار استنباطي به منظور بررسي فرضيات تحقي

افزار ليزرل براي در آمار استنباطي از ضريب آلفاي کرونباخ براي سنجش پايايي پرسشنامه و نرم -1

 شود. تعيين روايي پرسشنامه استفاده مي
  

 

اسميرنوف جهت بررسي نرمال يا غير نرمال بودن داده ها، آزمون رگرسيون  –از آزمون کولموگروف  -3

 تحقيق و برخي از آزمون هاي آماري ديگر نيز استفاده خواهد شد.جهت بررسي فرضيات 
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SPSS17  مي باشد. و   LISREL8/5 نرم افزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش    

 
 :)به ترتيب اروف الفبا( منابع مورد استفاده -ث

 

 يپژوهش  يعلمفصلنامه پيش زمينه ها و پيامدهاي بدبيني سازماني، (. 1340کفاش،م.مظلومي،ن.محمدي،م.)-

 .110تا  117 صفحات ،40، تابستان  64 شماره، کمي ستيبهبود و تحول  سال ب تيريمد مطالعات

يامدهاي آنان. فرهنگ مديريت، سال هفتم، شماره پ بدبيني سازماني وعلل(. 1388ور،ا. نوري،ر. کيايي،م. )پحسن -

 .142-114نوزدهم، صفحات 
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 استفاده از امکانات آزمايشگاهي واحد: -6

 خير  بلي  باشد؟هي وااد علوم و تحقيقات ميآيا برا  انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگا

در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي الزم است نوع آزمايشهگاه، تجهيهزات، مهواد و وسهايل مهورد نيهاز در ايهن        

 قسمت مشخص گردد.
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 مقدار مورد نیاز مواد و وسایل تجهیزات مورد نیاز نوع آزمایشگاه

  

 

  

 

 گروه تخصصي:امضاء مدير      امضاء استاد راهنما:
 

 

 

 

 

 

 

 

 انجام تحقيق: بندی زمان -7

 

 ....................... تاري  اتمام: -م.............. ........ :مدت زمان انجام تحقيق -ب............................... :تاري  شروع -الف

 

اي( و مدت زمان مورد نيـاز بـراي   دوره ها و مراحل اجرايي تحقيق )شامل زمان ارائه گزارشاتالزم است کليه فعاليتتذکر: 

 االمکان رعايت گردد.بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتيهر يک، به تفکيک پيش
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و ارائه گزارش پیشرفت کار ها ومراحل اجرایی تحقیقپیش بینی زمان بندی فعالیت  

 شرح فعالیت ردیف
 زمان کل

 )ماه(

 به ماه زمان اجرا

1 9 3 4 5 6 7 1 2 10 11 19 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 توجه:

 االمکان باید با مندرجات جدول منطبق باشد.ینامه حتیانجرایی پازمان و نوع فعالیت های ا -1

 باشد.ماه می 19حداکثر  ماه و 6رشناسی ارشد انامه کی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایانحداقل زمان قابل قبول برای پیش بین -9



18 

و مشاوره خهود تورهه نمهوده و در صهورت      اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت راهنماييتذكر: 

در  تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از امضاء اين فرم و يا در نوبت قرار دادن آن و ايجاد وقفه در کار دانشجويان رداً پرهيز نمايند. بديهي اسهت 

 خواهد بود.صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوره گروه تخصصي 

 صورتجلسه گروه تخصصي -3

 

 تاري    امضاء                     خانوادگي دانشجو:  و نامنام 

 
 تاري    امضاء                                               :راهنماخانوادگي استاد  نام و نام

 انشگاه ........................(عضو هيأت علمي د)                                            -1

 
 

 تاري    امضاء                     :خانوادگي استاد يا استادان مشاور نام و نام

 عضو هيأت علمي دانشگاه ........................()                                           -1
 

2-   
 

 تاري    امضاء                       يقکميته نظارت بر تحقعضو  خانوادگي نام و نام

1- 
 

 نامهه پايانمربوطه تشكيل و موضوع   با اضور اعضاشورا  گروه تخصصي .........................................در تاري  ............................ در محل 

.......................................................................................... » ...... بههههههههههههههههها عنهههههههههههههههههوان ..........................خهههههههههههههههههانم آقا /

 بررسي و به تصويب رسيد.« ....................................................................................................................................................................

 
 تاريخ      امضاء     شورا یخانوادگي اعضا نام و نام

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 تاريخ     امضاء                                         خانوادگي مديرگروه: نام و نام 
 

 ه تخصصي تا زمان طرح در شورا  پووهشي دانشكده بيشتر از يكماه نگذرد.الزم است پروپوزال دانشجويان از تاري  تأييد در شورا  گروتذكر: 
الزم است قبل از تصويب پروپوزال در شورا  پووهشي دانشكده، شهرايط ااهراز و ظرفيهت پهذيرش اسهاتيد راهنمها و مشهاور مطهابق         تذكر: 
 ها  مربوطه توسط پووهش وااد کنترل شود.بخشنامه
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 ه:گاانشد (پژوهشي)شورای  صورتجلسه -9
     

 ..................کارشناسي ارشد گروه .................... دانشجو  مقطع ................ آقا /خانمنامه موضوع و طرح تحقيق پايان

...................................................... بهها عنههوان ....................................................................... .گههرايش ............................

 هانشهگا د (پووهشهي )...........................شورا   است، در رلسه مورختخصصي مربوطه رسيده گروه ه به تصويب کميته ک

 : طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اکدريت اعضاء

 قرار نگرفت                                                     قرار گرفت

 خانوادگي نام و نام رديف
 نوع رأ 

 توضيحات محل امضاء
 مخالف موافق

1      

2      

9      

0      

5      

6      

1      

3      

  


