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    مشخصات موضوعي طرح

     
 

 عنوان به فارسي: -1

 غربیگمرکات آذربایجان منابع انسانی توانمند سازیبررسی عوامل موثر بر 
 
 عنوان به انگليسي: -2

Factors affecting the empowerment of human resources in Western Azerbaijan customs 
 

 () فارسي و انگليسيواژه هاي كليدي:  -3

 

 ،گمرکاتعوامل موثر مدیریت، ،توانمند سازی       

 )توضيح در مورد ابعاد مختلف موضوع(بيان مساله:  -4

بی گمان امروزه تقویت توانمندی افراد در بخش عمومی می تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی 
یشی گرفتن از یکدیگر دارند نه بکارگیری فناوری جدید، بلکه در باال بودن سازمانها ایفا نماید. امروزه مزیتی که سازمانها برای پ

 اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است.
 
از سویی دیگر با تخصصی تر و حرفه ای تر شدن روز به روز وظایف در سازمانها وضع به شکلی در آمده که همه چیز در حال    

عه است و مدیران با افکار گذشته خود و تمرکز همه چیز در حیطه کاری خود قادر به اداره امور سازمان نیستند، و اگر تغییر و توس
بخواهند زیر مجموعه خود را از نظر تخصصی اداره نمایند باید در جهت آموزش و پرورش، سازمان، اختیارات، مسئولیت ها، خط 

 آورند.مشی و سیستم ها محیط مساعدی را فراهم 
 
سازی ظرفیتهای بالقوه ای را برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود، در اختیار  توانا   

گذارد. هرگاه سازمانها بخواهند در دنیای پیچیده و پویای امروزی ادامه حیات دهند ، به این نیروی بالقوه نیازمندند و سازمانها می
سریع ، پیشرفتهای تکنولوژیك و رقابتهای آشکار و پنهان در   آن را مورد استفاده قرار دهند. از این رو، وجود تغییرات بایستی

سازی کارکنان نیز نیاز به مدیریت و رهبری  سازی را بیش از پیش آشکار ساخته است . فرایند توانا دنیا ، اهمیت و ضرورت توانا
 .ی تسهیل گری ، حامی ، مربی و راهنما نیاز دارددارد . به مدیریتی با ویژگیها

 
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(
 محیط تأثیر تحت ها دائماً است. آن سنت گریزی و ابهام پیچیدگی، و پویایی امروزی های سازمان به عقیده هندی ویژگی   

 اند.  پذیرفته اجتناب ناپذیر ضرورتی عنوان به را تغییر و هستند خود اطراف
    
یکی از مهم ترین چالشهای مدیران در این عصر، عدم استفاده کافی از منابع فکری، توان ذهنی و ظرفیت های بالقوه منابع    

استفاده  بهینه نمی شود و مدیران قادر نیستند، ظرفیت های بالقوه آنان  انسانی است. در اغلب سازمانها از توانایی های کارکنان
را به کار گیرند. به عبارت دیگر، با این که افراد توان بروز خالقیت و ابتکار و انجام فعالیت بیشتری را دارند، اما در محیط 

ندیشمندان مدیریت تحول و بهسازی سازمان، سازمانی به دالیلی از این قابلیتها به طور مطلوب بهره برداری نمی شوند. ا
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توانمندسازی منابع انسانی را به عنوان راهبرد اثرگذار بر عملکرد و بهسازی نیروی انسانی معرفی کرده اند و معتقدند، 
پاسخ  توانمندسازی منابع انسانی یکی از نگرش های عصر جدید است که امروزه توسط سازمانها به کار گرفته می شود و در واقع

 (.111، 1131؛ به نقل از جهانیان،1131به نیاز حیاتی مدیریت معاصر است)دنیس کنالو،
سازی برای سازمان ایجاد مزیت رقابتی می کند، اما اغلب سازمانها در  به رغم اینکه بسیاری از مدیران قبول دارند که توانمند   

اجرای توانمند سازی در سازمانها را می توان عدم شناخت مدیران اجرای آن دچار مشکل شده اند. یکی از عوامل مشکل ساز در 
 سازی کارکنان دانست. به همین سبب پژوهش حاضر دارای اهمیت و ضرورت می باشد. و مسئوالن از عوامل موثر بر توانمند

 

 

 ) كلي و ويژه(اهداف تحقيق: -6

ابع انسانی گمرکات آذربایجان غربی می باشد و در راستای هدف اصلی تحقیق حاضر  بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی من   
 این هدف ،اهداف زیر دنبال می شود:

 تعیین تاثیر تفویض اختیار روشن و صریح بر توانمند سازی منابع انسانی گمرکات آذربایجان غربی .1

 تعیین تاثیر غنی سازی شغلی بر توانمند سازی منابع انسانی گمرکات آذربایجان غربی .2

 تاثیر مدیریت مشارکتی بر توانمند سازی منابع انسانی گمرکات آذربایجان غربی تعیین .1

 تعیین تاثیر رضایت شغلی بر توانمند سازی منابع انسانی گمرکات آذربایجان غربی .4

 تعیین تاثیر آموزش مهارتهای الزم بر توانمند سازی منابع انسانی گمرکات آذربایجان غربی .5

 مند سازی منابع انسانی گمرکات آذربایجان غربیتعیین تاثیر انگیزش بر توان .6

 تعیین تاثیر تشکیل تیمهای گروهی بر توانمند سازی منابع انسانی گمرکات آذربایجان غربی .1

 
 

 و هدف کاربردی تحقیق حاضر عبارت است از:
 ارزیابی میزان توانمند سازی در گمرکات آذربایجان غربی .1

نمند سازی منابع انسانی در گمرکات آذربایجان غربی با توجه به عوامل سازمانی ارائه پیشنهادهائی به منظور ارتقاء توا .2
 مورد بررسی

 و به طور کلی تحقیق حاضر در پی پاسخگوئی به سئوال زیر است: .1
عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی گمرکات آذربایجان غربی کدامها هستند ؟ و ترتیب تاثیر گذاری عوامل  .4

 وانمند سازی منابع انسانی گمرکات آذربایجان غربی چگونه است؟سازمانی بر ت
 
 

 سؤال آغازین:
عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی گمرکات آذربایجان غربی کدامها هستند ؟ و ترتیب تاثیر گذاری عوامل سازمانی بر 

 توانمند سازی منابع انسانی گمرکات آذربایجان غربی چگونه است؟
 

 

 

 هاي تحقيق:متغير-7

 بر اساس چارچوب نظری تحقیق،مدل تحلیلی تحقیق به صورت زیر قابل ارائه است:

 متغییر وابسته                                                 متغییر مستقل
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 توانمند سازی کارکنان

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ها يا پرسش هاي تحقيق: فرضيه-8
 های ویژهبه صورت فرض یا فرض

 

 فرضیه اهم : 
در توانمند سازی منابع انسانی عوامل  ) تفویض اختیار،  غنی سازی شغلی، مدیریت مشارکتی، رضایت شغلی، آموزش مهارتهای 

 ی گروهی( موثر است. الزم، انگیزش، تشکیل تیمها
 

 فرضیات فرعی:
 تفویض اختیار روشن و صریح بر توانمند سازی منابع انسانی گمرکات آذربایجان غربی موثر است. -1
 غنی سازی شغلی بر توانمند سازی منابع انسانی گمرکات آذربایجان غربی موثر است. -2
 ذربایجان غربی موثر است.مدیریت مشارکتی بر توانمند سازی منابع انسانی گمرکات آ -1
 رضایت شغلی بر توانمند سازی منابع انسانی گمرکات آذربایجان غربی موثر است. -4
 آموزش مهارتهای الزم بر توانمند سازی منابع انسانی گمرکات آذربایجان غربی موثر است. -5
 انگیزش بر توانمند سازی منابع انسانی گمرکات آذربایجان غربی موثر است. -6
 تشکیل تیمهای گروهی بر توانمند سازی منابع انسانی گمرکات آذربایجان غربی موثر است. - 1 

 

 

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

 این موانعات در توجيه اهداف طرح بكار گرفته رود.(مستند منتشر رده است . به طوری که نتای  حاصل از       

 

 تعریف مفهومی متغیرها:

 تفویض اختيار-1

 تشكيل تيم های کاری -2

 انگيزش -1 

 رضایت رغلا -4 

 غنا سازی رغلا -5 

  موزش-6 

 ت مشارکتامدیری-1  
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سازی عبارت است از توزیع قدرت تصمیم گیری بین افرادی که آن را در سازمان  :به نظر فوی، توانمندسازی کارکنان توانمند
 (.115، 1131به نقل از  جهانیان، Foy,1997ندارند)

 

که با اتکا به یکدیگر و تعامل متقابل در  ی هستند با دانش، مهارت و قابلیت های ویژهگروه :تشکیل تیمهای کاری-1

در یك تیم کاری، هم افزایی ایجاد می .فعالیت و همفکری می کنند جهت رسیدن به یك هدف مشخص، تحت مدیریت واحد
 (. 1134851،رابینز ) برآیند عملکرد جمعی افراد، از مجموع عملکرد تك تك اعضا بیشتر است. شود؛ یعنی

 
:دیویس رضایت شغلی را مجموعه ای از احساسات سازگار و ناسازگار تعریف می کند که کارکنان با آن رضایت شغلی-2

 (.51، 1111احساسات به خود می نگرند)دیویس،
 
. این بدان :غنی سازی شغل مشاغل را از لحاظ عمودی گسترش می دهد؛ یعنی به عمق شغل می افزایدغنی سازی شغلی-3

 (.101، 1131رابینز، معناست که غنی سازی شغل به کارکنان اجازه می دهد که کنترل بیشتری بر کارشان داشته باشند)
 

سازد تا برای سطوح باالی شغلی  نها را توانا تر میآ عالی ،سطح مهارت مردم را افزایش میدهد و آموزش:آموزش-4

،زیرا وی  شود ماهر باعث بهره وری بیشتر می ری کسب کنند،نیروی کارمد بیشتآ بدین وسیله در ماهر تر شوند و

دید قرار گرفته و اولین نتیجه بکارگیری چنین کارکنان آموزش دیده جابداعات  در معرض تکنیکها و آموزش دیده و

 .(Resek ،4002، 31)  .بهره وری است نتیجه افزایش تولید و در مد کارکنان وآای افزایش در
 
مشارکت و مدیریت مشارکتی یعنی درگیر شدن کارکنان در فرایند تصمیم گیری، دعوت از همه افراد به  :یت مشارکتیمدیر-5

تفکر استراتژیك و قبول مسئولیت فردی برای کیفیت کار و تولیداتشان، حمایت و پاداش رفتار کارکنان که از دید آنها لحظه به 
را بهبود می بخشد. در هر حالت، مدل مشارکتی، نظارت اصلی بر سازماندهی  لحظه ارباب رجوع را ارضا و عملکرد سازمان

 .(1134)شرکت،تربیت و راهنمایی کارکنان، همچنین خودکنترلی را مستثنی نمی کند
 

اند که در آن تالالش،  تعاریف زیادی از انگیزه ارائه شده است. برخی انگیزه را حاصلضرب حمایت و تالش دانسته : انگیزش -6

دهد و منعکس کننده انگیزه شغلی اوست. انگیزه یك حالت درونی اسالت کاله باله صالرف     ششی است که فرد از خود نشان میکو
شود او یك عمل را از میان سایر اعمال انجامد.  انگیزه نیرویی در درون فرد است که موجب میتالش در جهت تحقق هدف می

 .(Hofestede, 1994, P.262).انتخاب کند

، 1114رابینالز،   ه میزان آمادگی فرد برای درگیر شدن در اعمال هدفمند و یا فعالیت های شغلی اطالال  مالی شالود. )   انگیزش ب
50.) 
 

 تفویض اختیار-7
 

 توانمند سازی را به پنج گروه تقسیم می کند :‚در ادبیات مدیریت 
تغییر ساختاری  -4-مثابه توانمند سازی کار گروهی به  -1-توانمند سازی  پنداشت فردی و -2-توانمند سازی  رهبری و -1

 تصویر چند بعدی از توانمند سازی  -5-یا خط مشی و توانمند سازی 
 
 رهبری وتوانمند سازی  -1
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تصمیم  افراد بیشتری را نسبت به ساسله  مراتب سنتی نظارت می کنند و ‚سازمانی  است که در آن مدیران ‚سازمان توانمند   
( مدیران مانند مربیان عمل می کنند  وبه کارکنان در حل 11111گیری بیشتری را به زیر دستان واگذار می کنند )مالون 

مسائل کمك می کنند فلذا کارکنان  پذیرای  مسوولیت بیشتری  می شوند . مقامات  مافو   با  واگذاری مسوولیت  به زیر 
 2که این  کار منجر به  راضی شدن کارکنان وبر آورد شدن انتظارات مافو  می شود )کلر دستان  آنها  را توانمند می سازند 

 (.31115ودن سیریو
 

می گردد. آنها توانمندی را به مثابه  ( معتقدند که توانمندی  به اساسی ترین نکته وجود انسان  بر1135) 5وولتهاس  4توماس
ط، محیکلید ی ترین متغییر های  پنداری عبارتست از  ارند .ورخدادی چون تغییر )متغییرهای  پنداری ( می پند

 مشاغل،رفتار،رهبر، الگوی تغییر و تفسیر فردی و معنی دار بودن شغل
 
 .پنداشت فردی و توانمند سازی 2
 

بلکه کارکنان نیز باید در گیر شدن در ‚فراهم کردن فرصت برای کارکنان  در کسب قدرت  به   تنهای کافی نیست    
 وضوعات را بپذیرند.م

( معتقدند که توانمندی  به اساسی ترین نکته وجود انسان  برمی گردد. آنها توانمندی را به مثابه 1135) 7وولتهاس  6توماس
رخدادی چون تغییر )متغییرهای  پنداری ( می پندارند .وکلید ی ترین متغییر های  پنداری عبارتست از میحط، 

 غییر و تفسیر فردی و معنی دار بودن شغل.مشاغل،رفتار،رهبر، الگوی ت
 
این واقعیت  اغلب کارکنان  توانمند سازی را در شکل خود توانایی تصور می کنند.آنهاکار گروهی به مثابه توانمند سازی  -3

شکل یك سیستم است که با جمع آنها سیستم   همکاری ،   وابسته به کار جزء اجزاء را فراموش می کنند که کار گروهی و
افزایش قدرت از  توسعه و‚توانمند سازی عبارت است از اقدام به ایجاد  9(.از نظر روداشتاین 81114گرفته  شده است )الندس 

عبارت دیگر توانمند سازی یعنی مدیریت سازمان ها با همکاری همدیگر ،به  کار با همدیگر،  به مشارکت و طریق همکاری و
 (.1115 10شخصی  دارند   )گوردننحوی که کارکنان در آن جایگاه م

 
 تغییر ساختار یا خط مشی و توانمندسازی -4
 

خط مشی از سخت  کیفیت جامع دانسته اند .تغییر ساختار و (آن را معادل مدیریت1111)12وگالنی 11111) 11گیلبرت   
عدم  ریکه افراد احساس خطر ونیاز به حمایت کارکنان و  مدیران به صورت دو جانبه دارد به طو ترین نوع  تغییرات است و

 میتواند اطالعات کافی دار نمی دهد این امر نیاز به داشتن بینش الزم و را تحت تاثیر امنیت نکنند که این تغییرات موقعیت آنها
 مسئوولیت  پذیری را از طرف کارکنان را موجب شود. تعهد و

 
 تصویر چند وجهی از توانمند سازی -5

                                                 
 1-malone 

koller- 2 

dansreau- 3 

thomas- 4 

velthouse- 5 

thomas- 6 

velthouse- 7 

landes- 8 

rothsties- 9 

gorden- 10 

gilbert- 11 

stfhal gulatiwe- 12 
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برای توانمند سازی کارکنان کافی نیستند .برای اثر بخشی توانمند  که راهکار های  تك بعد ی کنندبیشتر محققین عنوان م

 این گونه عنوان میکنند : (شش عامل برای توانمند سازی را1110اجرا  کرد وگت  و مورل ) از چند طراحی و باید آن را‚سازی 
 در نظر گرفتن هر یك از عوامل با دیگری،سازماندهی ،آماده سازی ،نظارت / حمایت ،هدایت ،تحصیالت 

 

 

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

 دهد.ها را انجام میروش تحقیق عبارت است از اعمالی منظم و هدفدار که یك تحقیق برای یافتن جواب تحقیق، آن   
جمع آوری اطالعات و پردازش آنها متناسب با مسائل و محتوای "چگونگی  .استها، کم و بیش یکسان قچهارچوب همه تحقی

با یك دیگر می شود. انواعی از تحقیق به علت های تحقیق روشتفاوت موجب  که  مختلف هر موضوع تحقیقی، متنوع است
د. مفیدترین طرح طبقه بندی انواع تحقیق حالتی است که ماهیت چند بعدی و پیچیده ای که دارند در چندین طبقه قرار می گیرن

در آن دسته بندی ها به حداقل و تفاوتها به حد اکثر برسد. روش تحقیق را با معیارهای مختلف مانند طبقه بندی تحقیق بر 
حقیق به (. براساس این طبقه بندی روش ت11: 1132مبنای هدف و طبقه بندی بر حسب روش دسته بندی می کنند)خاکی، 

 دو روش زیر است.
روش تحقیق برمبنای هدف: طبقه بندی روش تحقیق براساس هدف تحقیق شامل پژوهش های پایه ای )بنیادی( ، تحقیق  -1

کاربردی، تحقیق و توسعه، تحقیقات ارزیابی و تحقیق عملی است. روش تحقیق حاضر با توجه به هدف کاربردی است. 
 ( 202: 1132د عملی دانش هدایت می شود.                                     )خاکی، تحقیقات کاربردی به سمت کاربر

روش تحقیق با توجه به روش: در تقسیم بندی روش های تحقیق بر اساس روش تحقیق، روشهای تاریخی، توصیفی،  -2
 -د. روش پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی، تحلیل محتوائی، میدانی، مورد کاوی، همبستگی و پژوهش های علی مطرح هستن

)پیمایشی( است. روش پیمایشی یك فرایند پژوهشی است که به منظور جمع آوری اطالعات در باره موضوع هایی که گروهی از 
مردم چه میدانند، چه فکر می کنند یا چه کاری انجام می دهند، اجرا می شود. هدف روش پیمایشی توصیف، تبیین و کشف 

(. بنابراین تحقیق حاضر با روش 111: 1114است، بدون اینکه الزاماً رابطه علت و معلولی داشته باشند )دالور،  روابط پدیده ها
 کاربردی، توصیفی و پیمایشی انجام شده است.

ها: )چنانچه در اجرای تحقیق از پرسشنامه استفاده می شود، الزم است پرسشنامه مورد نظر ضمیمه ابزار گردآوری داده -2
 دد(گر

گردآوری اطالعات برای پژوهش از مهمترین و حساس ترین مراحل تحقیق که اعتبار درونی و بیرونی نتایج را تحت تاثیر قرا 
کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت  چنانچه این کار به شکل منظم وصحیح صورت پذیردمی دهد. 

اصلی . ی اطالعات در کارهای پژوهشی چهار روش عمده را مورد استفاده قرار می دهندخوبی انجام خواهد شد. برای جمع آور
 عبارتند از: ترین روش ها برای جمع آوری داده ها

( پرسشنامه  هستند که در یك تقسیم بندی به اطالعات اولیه و ثانویه معروف 4( مصاحبه و 1( مشاهده ؛ 2( اسناد و مدارک 1 
ه از اسناد و مدارک و داده های اولیه را محقق به صورت دست اول و بیشتر از طریق مشاهده، مصاحبه و هستند. داده های ثانوی

اطالعاتی که باید بعنوان داده مورد بررسی و تجزیه و  ،در برخی تحقیقات(. 211: 1132پرسشنامه بدست می آورد )خاکی، 
می تواند نسبت به جمع  بدنبال اطالعات جدید نیست بلکه تحلیل قرار گیرند از پیش آماده هستند. بدین صورت که محقق 

از روش های جمع آوری  اقدام کند. مشاهده ،موجود است و اسناد آوری اطالعاتی که از قبل تهیه شده اند و در پرونده ها
آنها مالحظه و ثبت اطالعات است که در آن رفتار مشخصات موجودات زنده اشیا و پدیده ها با استفاده از ویژگی های گوناگون 

مصاحبه یکی از روش های جمع آوری اطالعات است که در آن به صورت حضوری یا غیرحضوری از افراد یا گروهی می گردد. 
از آنان پرسش می شود که سواالت مصاحبه از پیش اندیشیده و تعیین شده است. پرسشنامه شامل دسته ای از پرسش هاست 

یده و به صورت کتبی یه افراد ارائه می شود و پاسخگو بر اساس تشخیص خود جواب ها را که برطبق اصول خاصی تدوین گرد
 در آن می نویسد یا انتخاب می کند. با توجه به روش های گردآوری اطالعات در تحقیق حاضر از دو روش استفاده شده است.



 1 

ات تحقیق، نتایج تحقیقات گذشته، تعاریف متغیرها : برای گردآوری اطالعات مربوط ادبیاستفاده از اطالعات و مدارک موجود -1
یا منابع دست دوم شامل ابزارهای مانند کتاب، مجالت، مقاالت و کتابخانه های دیجیتالی و   اطالعات و مدارک موجودو از 

 سایت های ایتنرتی استفاده شده است.

 پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه: برای گردآوری اطالعات در مورد متغیرهای مورد مطالعه از -2
 
) به ترتيب با ذکر چگونگا  ها:گيري و شيوه تجربه و تحليل دادهجامعه آماري، حجم نمونه، روش نمونه -3

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

ته می شود که حداکثر در یك ویژگی مشترک باشند و جامعه آماری به مجموعه ای از افراد، اشیاء، اعداد و یا چیزهایی گف     
(. جامعه آماری تحقیق را کارکنان صف و 244: 1132محقق عالقمند است یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهد )ازکیا، 

یا کل به ستادی اداره کل گمرک استان آذربایجان غربی تشکیل می دهند. نمونه گیری به معنای برداشتن هر نسبتی از جامعه 
عنوان معرف آن جامعه یا کل است و به معنی برداشتن بخشی از جامعه و تلقی کردن آن به عنوان معرف آن جامعه 

، گروه کوچکتری از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب شده و با نمونه(.  133: 1114است)کرلنجر، 
اب شده است، می توان از مشخصات کل جامعه استنتاج معینی به عمل آورد. مشاهده مشخصات نمونه ای که از یك جامعه انتخ

 (.24: 1114)بست، 

 روش برای انتخاب روشهای مختلفی دارد ومهم ترین و حساس ترین بخش های هر تحقیق علمی است که یکی  گیری نمونه 

 مد نظر قرار گیرد.مطالعه د جمعیت مور های باید ویژگی مناسب
برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای تخمین حجم نمونه از  در تحقیق حاضر

یعنی نسبت یك صفت در جامعه شکل نرمال )یا تقریبا نرمال( دارد و به  pکه در آن توزیع  "تعیین حجم نمونه کوکران"فرمول 
قرار می گیرد،  pqجامعه که دارای ویژگی مورد نظر باشد، یعنی مقدار جای شاخص انحراف استاندارد جامعه واریانس نسبتی از 

( با توجه به عدم اطالعات در مورد ویژگی های موجود در گروه نمونه درصد بیشینه 110: 1111استفاده شده است. )هومن، 
ای خطای اندازه گیری مقدار برای بود و نبود ویژگی و صفت مورد اندازه گیری لحاظ شده است. همچنین بر 5/0یعنی مقادیر 

نفر برای مطالعه برآورد و از بین  116)خطای حدی( انتخاب شده و براساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد  01/0
کارکنان صف و ستادی اداره کل گمرک استان آذربایجان غربی انتخاب شده است. فرمول تعیین حجم نمونه به صورت زیر 

 است.

     
 هاي تحقيق:محدوديت-4

 
 امکان عدم همکاری بعضی از کارکنان در رابطه با پاسخ دهی به سواالت پرسشنامه

 عدم آشنایی کارکنان با فرضیات و ادبیات پژوهش


