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مهد ا  رريهم مرهتريان    آنوع برخورد مناسب مديران سبب ايجاد رضايت ارباب رجوع و در نتیجه  ايجهاد جهدب در      

. ربیعتاً اين روحیة بهاال و  بردرفتار و برخورد و احترام گداشتن ب  آنها  باال مي خواهد شد و میزان خرنودي آنها را ا 

آمد  تأثیر بسزايي دارد و موجب دلگرمي ارباب رجوع شده و در نتیج  سبب اين میزان خرنودي در افزايش جدب در

غربهي  ن گمركهات آرربايجهان  گردد ك  ارباب رجوع با رضايت خارر بیرتر و خرنودي ا  خدمات كاركنان و مهديرا مي

شهود.  آمهد بهراي كمهری مهي    گرديده و بیرتر مبادالت خود را ا  اين مسیر انجام دهند ك  اين خود موجب جدب در

آمهد  ئههي و افهزايش در  آ. كارمسلماً اين امهر باعث توسع  اقتهصادي و اجتماعي و فرهنگي و سیاسي كرور خواهد شد

، نیا ها و توقعات او را بهرآورده  كند توقع دارد ك  جوعي ك  ب  كمری مراجع  ميهر سا مان مورد توج  است ارباب ر

اي ا  سا د و براي او نهايت رضايت را تأمین نمايد خرنودي و يها رضهايت خهارر مرهتري و اربهاب رجهوع  مجموعه        

وامل بسهیاري در آن  نگرد و عمياحساسها و نگرشهاي مثبت است ك  مرتري  با آن ب  محل ترخیص و اقدامات خود 

آمهد را  هاي رهبري مديران برمیهزان جهدب در  . ا  بین عوامل گوناگون سعي بر آن داريم ك  تأثیر سبكمؤثر مي باشد

آمد كمری ، اين سئوال مطرح مهي  . با توج  ب  ضرورت تناسب بین سبك رهبري در ايجاد افزايش درمرخص نمائیم

 آمد بیرتري براي  مجموع  ايجاد نمايد .تواند جدب درام سبك رهبري ميغربي  كدشود ك  در گمركات آرربايجان
 

اهميت و ضرورت انجام تحقيق: ) توجيه اجراي طرح و فوايد ناشي از آن به طوري كه ضررورت آن   -5

 احساس و اهميت آن آشكار گردد(

لقوه برري است پس در سرشهت و  آوري انسان بوده و ماهیت آن حاصل يکي ا  استعدادهاي باسرچرم  و منرا نو   

وجود دارد  واين قوه و توانائي ب  صورت كلي و عام و بهالقوه مهي   "توانائي خلم كردن "نهاد هر انسان ،قوه و استعداد 

 باشد.

آمدهاي كمری صورت پديرفت  باشد موجهود نیسهت    هاي انجام يافت  ،تحقیقي ك  در رابط  با میزان درب  بررسي نظر

ههاي ديگهري غیهر ا  در آمهدهاي كمرگهي شهکل       مركات كرور، روي مسئل گیقات صورت پديرفت  در و بیرتر تحق

شهود  و تحقیقاتي ك  در رابط  با سبکهاي رهبري موثر بر عملکرد كاركنان و رضايت شغلي آنها مطهرح مهي   .اندگرفت 



وري برخهوردار بهوده و جديهد مهي     ي ا  منرا نوآكمرگ.ب  همین منظور تحقیم حاضر در مورد درآمدهاي وجود دارند

 ات كرور نیز تعمیم داد.كمرگباشد و شايد نتايج حاصل آ  آن را بتوان ب  

ي و يافتن رابط  بین ديهدگاه و سهبك مهديريت  ا  نظهر مهالي       كمرگهاي آمدب  هر حال تحقیم و بررسي بر  روي در

موثر افتاده  و باعهث رشهد و بالنهدگي سها ماني       هاي مناسب ا  سوي رهبران و مديرانمي تواند در تبیین استراتژي

 برود.

 

 

 ) كلي و ويژه(اهداف تحقيق: -6

هاي رهبري با توج  ب  چهار سیستم رهبري لیکرت بر افزايش جهدب در  هدف ا  تحقیم بررسي میزان تأثیر سبك   

و رابط  آن با افزايش جدب در آمد در گمركات آرربايجان غربي است ك  در اينجا با توج  ب  سبك رهبري بکار رفت  

سها د مهورد بررسهي    اينک  كدام سبك در مقايس  موفقیت بیرتري براي سا مان فراهم مهي  و غربيآدربايجانمد در آ

قرار مي دهد . ا  اينجاست ك  تعیین و اندا ه گیري موفقیت مجموع  تحت رهبري هر مدير و مقايس  آن با موفقیهت  

 ابد .و در كل اهداف تحقیم حاضر عبارت است ا :يمديريتهاي مراب  ضرورت مي

 

 آرربايجان غربي گمركاتبررسي رابط  بین سبك استبدادي ه استعماري مديران و میزان  جدب در آمدهاي   -1
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 استثماری –سبک استبدادی 

 سبک استبدادی خیرخواهانه

 سبک مشاوره ای 

 سبک مشارکتی 



 

 سبکهای رهبری

 استثماری –سبک استبدادی 

 

 ك استبدادي خیرخواهان سب

 سبك مراوره اي

 

 سبک مشارکتی

 

 خودرائي بسیار مديران(1

 عدم ارمینان و اعتماد ب   يردستان (2 

 (اعطاي پاداش با ارعاب و تهديد  3 

 

 اعتماد و ارمینان ب   يردستان(1

 ( وجود انگیزش با اعطاي پاداش و گاهي ب  ترس و تنبی  2

 و عقايد مرئوسین ب  صورت خیلي كم  ( استفاده ا  نظرات3 

 

 وجود اعتماد و ارمینان قابل توج  ن  ب  صورت كامل ( 1

 

 اعتماد و ارمینان كامل در تمامي  مین  ها (1

استفاده ا  نظرات و عقايد كاركنهان به  گونه  اي    (2 

 سا نده 

 

 استفاده ا  افکار و عقايد  يردستان در بعضي موارد ( 2

ري كلي و مهم در سطح عهالي سها مان و تصهمیم ههاي جزئهي در رده ههاي       تصمیم گی( 3 

 پايین سا مان  

 

 تصمیم گیري در سطوح باالي سا مان  (4

 وجود كنترل كامل در اختیار مديريت عالي سا مان (5 

 

استفاده ا  پهاداش و مرهاركت محهدود و گهاهي تنبیههات جههت انگیهزش        ( 4

 كاركنان 

 

 ورت مودبوجود ارتبارات ب  ص( 3

 

 (وجود ارتبارات فقط ا  باال ب  پايین  6

 

 ( تصمیم گیري خیلي محدود ب  سطوح پايینتر4

 
 وجود كنترل و نظارت همیرگي ( 5

 تعادل و تعامل بین روساء و مرئوسین با ارفاق( 6 

 احترام و ارج نهادن ب  شخصیت كاركنان  ( 5

 

 ( انگیزش كاركنان بر مبناي مراركت گروهي4

 تعامل بین روساء و مرئوسان گسترده و دوستان ( 5 

 وجود مسئولیت جمعي در سراسر سا مان( 6 

 



 ها يا پرسش هاي تحقيق: فرضيه-8
 های ویژها فرضبه صورت فرض ی

 فرضیه اهم : 

 داري وجود دارد .     غربي ارتباط معنيآرربايجان گمركاتآمدهاي  بین سبك رهبري مديران و میزان  جدب در

 فرضیات فرعی:

داري غربي رابطة معنيآرربايجان گمركاتآمدهاي  ه بین سبك استبدادي ه استعماري مديران و میزان  جدب در 1

 وجود دارد .

غربي رابطة معني آرربايجان گمركاتآمدهاي  بین سبك استبدادي ه خیرخواهان  مديران و میزان  جدب در ه 2

 داري وجود دارد .

 داري وجود دارد غربي رابطة معنيآرربايجان گمركاتآمدهاي  ه بین سبك مراوره اي مديران و میزان  جدب در 3

 غربي رابطة معني داري وجود دارد .آرربايجان گمركاتآمدهاي  ه بین سبك مراركتي مديران و میزان  جدب در 4
 

 

 ) بيااات تيقيقااات و کارهااایا کااه تاااکنوت در عمينااه موضااوع مااورد موانعااه ان اااص رااده و نتااای  آت بااه صااورت    ادبيررات يررا پيشررينه تحقيررق:  -9

 اف طرح بکار گرفته رود.(مستند منتشر رده است . به طوری که نتای  حاصل اع این موانعات در توجيه اهد      

 

 تعاریف واژگان تخصصی

  سبک رهبری :ه 

عبارتست ا  ررح كلي اقدامات رهبر ب  نحوي ك  ب  وسیل  كاركنان برداشت مي شود . سبك رهبري نران     

 (  423، ص  1331دهنده رر  تفکر ، جهان بیني و شخصیت رهبران است . ) ايران نژاد 

 ‹‹ :ـ استعماری  استبدادی›› ـ سبک مدیریت 

شیوه اي است ك  در آن مديران خود رأي هستند و ب   يردستان خود اعتماد ندارند و آنها را با ارعاب و تهديد و      

 ب  ندرت  ب  وسیل  پاداش بر مي انگیزد و تصمیم گیري ب  رده هاي باالي سا مان محدود مي شود . 

 :  ‹‹استبدادي ه خیرخواهان   ››ه سبك مديريت 

شیوه اي است ك  در آن اعتماد و ارمینان مديران نسبت ب   يردستان مانند اعتماد و ارمیناني است ك  ارباب      

ب  خدمتکاران خود دارد و انگیزش با اعطاي پاداش و گاهي با ترس و تنبی  همهراه مي باشد و تصمیم گیري در 

 چارچوب خط مریهاي ناظر وجود دارد . 



 

 ‹‹ :مشاوره ای ›› سبک مدیریت ه 

در اين شیوه مديران اعتماد و ارمیناني قابل توج  ولي فركامل ، ب   يردستان دارند . و سعي مدير برآنست ك         

ا  انکار ، عقايد و اندير  هاي  يردستان استفاده نمايد . انگیزش با ترويم و گاهي با تنبی  و تا اندا هاي مراركت در 

 ، تصمیمات عمومي در باالي سا مان و تصمیمهاي كرخص و اجرائي در رده هاي پائین كارها صورت مي پديرد

 صورت مي پديرد .

 ‹‹ :مشارکتی ›› سبک مدیریت ه 

در اين شیوه اعتماد و ارمینان كاملي در تمام  مین  ها نسبت ب  كاركنان وجود دارد و ا  عقايد و اندير  هاي        

 1333كاركنان ب  نحو مؤثري استفاده مي گردد . تصمیم گیري در همة رده هاي سا مان وجود دارد . ) ايران نژاد ، 

 (  433ه  435، ص 

 

م يافت  ،تحقیقي ك  در رابط  با میزان در آمدهاي كمری صهورت پديرفته  باشهد موجهود     هاي انجابا توج  ب  بررسي

نیست  و بیرتر تحقیقات صورت پديرفت  در كمركات كرور روي مسئل  ههاي ديگهري غیهر ا  در آمهدهاي كمرگهي      

لي آنها مطرح مي شکل گرفت  اند .و تحقیقاتي ك  در رابط  با سبکهاي رهبري موثر بر عملکرد كاركنان و رضايت شغ

 شود وجود دارند ك  ب  برخي ا  آنها اشاره مي كنیم:

آقاي كمال میانداري با راهنمائي استاد اسفنديار سعادت تحقیقي با موضوع بررسي متغییر ههاي اثهر    1335در سال 

 گدار برسبك رهبري مديران كل استان  نجان ب  انجام رسانده اند  

ور با راهنمائي دكتر خلیلي شوريني و با مراوره دكتر فیضهي و دكتهر تابرهیان    اقاي محسن آريا پ 1336در سال -2

 تحقیقي با موضوع سبکهاي رهبري سا ماني و كارائي آن در سا مان صدا و سیما ب  انجام رسانده اند  

ن تحقیقي با عنوان بررسي سبکهاي رهبري و تاثیر آن بر اثر بخرهي اداره كهل منهابع ربیعهي اسهتا      1331در سال 

با راهنمائي دكتر حسن میر ائي اهرنجاني   به  وسهیل  شهاه ور     "فرد اي فیدلر "اصفهان با استفاده ا  مدل اقتضائي 

 برارتي انجام يافت  است. 

 

 

 

 



 مشخصات اجرايي طرح
 ) بيات نوع روش تيقيق و علت انتخاب آت(نوع موانعه، روش و نيوه اجرای تيقيق:  -1

فرآیند نظامند برای یافتن پاسخ یک پرسش راه حل یک مسئله می روش تحقیق به عنوان یک    

باشد . به عبارت دیگر روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر )قابل اطمیناان   

والت و دستیابی  به راه حل مشکالت است )خااکی  هو نظام یافته بررسی واقعیت ها ، کشف مج

 . 211،ص1333،

باشاد و باه دو طریاق  از طرفای     پیمایشای مای   –ر به صورت توصیفی روش پژوهش حاض     

آوری ادبیات و سوابق پژوهشی انجام یافته در داخل و خاار  کشاور و از   ای برای جمعکتابخانه

 آذربایجاان رربای   گمرکاات طرف دیگر میدانی به منظور توزیع پرسشنامه در بین منابع انساانی  

گیری در مورد سواالت تحقیق اجارا  سواالت تحقیق و نتیجه،جهت استخرا  یافته ها متناسب با 

 .خواهد شد
 

 

 )چنانچه در اجرای تيقيق اع پرسشنامه استفاده ما رود، العص است پرسشنامه مورد نظر ضميمه گردد( ها:ابزار گردآوري داده -2

 شانامه و هام از طریاق پرس    گمرکاتاطالعات مورد نیاز هم از طریق اسناد و مدارک مربوط به 

پرسشانامه شاامل   .خواهد شد یگردآور )منابع انسانی که به صورت رسمی شارل بکار هستند  ،

 باشد.ای لیکرت میمشخصات فردی ، سؤاالت  منابع اطالعاتی و سؤاالت پنج گزینه

های تنظیم شده این تحقیاق  آوری اطالعات در بخش پیمایشی به منظور آزمون فرضیهابزار جمع   

ساال گذشاته    11در طای   گمرکاتکه یکی برای سنجش سبک رهبری مدیران  شنامهپرسمدل  2،

هاای تحقیاق در   آوری اطالعات مورد نیاز برای سنجش فرضیهبوده و پرسشنامه دومی جهت جمع

 سئوال و برای چهار مدیر  12پرسشنامه اول شامل خواهد شد. توزیع  کمرگمیان کارکنان و پرسنل 

که  می باشد.مورد مربوط به مشخصات کلی پاسخ دهندگان  4و سئوال  23و پرسشنامه دوم شامل 

سائوال   6 و اسهتثماري  –سهبك اسهتبدادي   بررسای  سئوال مربوط به  6سئوال نیز مشتمل بر  23

سئوال مربوط ب  بررسي سهبك مرهاوره اي و    5سبك استبدادي خیرخواهان   و  مربوط به سنجش 

 خواهند بود.سبك سبك مراركتي  سئوال نیز مربوط ب  بررسي 6در نهايت 

 

 

 

 
 



) باه ترتياب باا  کار چياونيا       هرا: گيري و شيوه تجربه و تحلير  داده جامعه آماري، حجم نمونه، روش نمونه -3

 انتخاب، نيوه مياسبه، تکنيك های مورد نظر و منابع مورد استفاده(
 

ی جامعه ی هر یک از اعضاگیردر این نوع نمونه که،گیری تصادفی در این تحقیق از روش نمونه

منظور از مستقل بودن این  ٬برای قرار گرفتن در نمونه دارند  تعریف شده شانس برابر و مستقلی

اساتفاده  .است که انتخاب یک عضو به هیچ شکل در انتخاب سایر اعضای جامعه تااییری نادارد  

 خواهد شد.

 

و این  رد مطالعه انتخاب گرددبه منظور تعیین حجم کلی نمونه ای که باید از جامعه مو   

 می شودافراد پاسخگوی پرسشنامهء تحقیق باشند از فرمول کوکران به شرح ذیل استفاده 
 pاحتمال داشتن صفت مورد نظر:  sواریانس جامعه:    Nحجم جامعه:    nحجم نمونه :

می  69/0برابر   %5در سطح  021تی استیودنت که برای جامعه باالتراز      qاحتمال نداشتن صفت مورد نظر:
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هاای  زمون پرسشنامهبا عنایت به فرمولهای فوق الذکر و اطالعات بدست آمده از پیش آ    

    حجم نمونه مورد مطالعه با توجه به آنکه جامعه آمااری ماورد نظار تحقیاق حادودا      طرح، 

 نفر برآورد گردید. 005 نفر می باشند، برابر با   545
     
 هاي تحقيق:محدوديت-4

 

ر از ابازا  تاوان و اینکه می   می باشداستفاده از پرسشنامه یکی از محدودیتهای این تحقیق  -1

جمع آوری دیگری مانند مصاحبه و مشاهده  و همینطور روش اسنادی و یاا ترکیاب هار    

 چهار مولفه به جمع آوری داده و در نتیجه به  آزمون فرضیه ها پرداخت که به جهت زمان

 نمی گردد.بر بودن تحقیق و همچنین در دسترس نبودن اطالعات اسنادی امکان 

کاه شااید   مای باشاد    حدودیت دیگریمامل مویر عوهر یک از ابعاد شاخص سازی برای  -2

 بعضی از شاخصهای الزمه در قالب مدل نگنجید.

با وجود تالش بسیار محقق موفق به پیدا کردن پژوهشی که به طور مستقیم به این موضوع  -3

 پرداخته باشد، نشد.



 نبود هیچ کار مشابهی در این زمینه  -4

 


