
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 أ
 

 

 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی

 م و تحقیقات کهگیلویه و بویر احمدعلو

 دانشکده علوم انسانی ،گروه مدیریت

 
 ((M.A))ارشد  درجه کارشناسیدریافت نامه  برای پایان

 منابع انسانی: گرایش 

 

 

 : عنـوان

تأثیر سرمایه اجتماعی در توانمندسازی کارکنان سازمان بنادر و 

 (موردی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهرمطالعه )دریانوردی 
 

 

 : استاد راهنما

 دکتر عبدالمحمد طاهری

 

 :استاد مشاور

 دکتر نیکزاد منطقی

 

 : نگارش

 ناجی رئوفی مرام

 

 
 1931زمستان

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



ب

چکیده

تحقیق . باشد هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان سازمان بنادر می      

در این پژوهش نقش سرمایه . توصیفی ـ همبستگی است  حاضر از حیث هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق،

اعتماداجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان اداره بندر : ی، شاملاجتماع

نفر بود که  024جامعه آماری این تحقیق کارکنان اداره بندر خرمشهر  به تعداد .خرمشهر مورد بررسی قرار گرفت

 .ای  انتخاب شدندطبقهگیری تصادفینفر آنها  از طریق نمونه 240

 ازنامه  پرسش روایی سنجش منظور به .باشدمی اطالعاتآوری  جمع ابزار مهمتریننامه  پرسش تحقیق این در      

 ضریب. شد استفاده کرونباخ آلفای از تحقیق، ابزار پایایی سنجش منظور به. شد استفاده متخصصان پانل روش

 .ردیدگ محاسبه 7/4 باالینامه  پرسش هایبخش تمام برای آلفای کرونباخ

 کارکنان توانمندسازی بر اجتماعی مشارکت و اجتماعی انسجام اعتماداجتماعی، بین داد نشان تحقیق هاییافته 

 .دارد وجود داریمعنی رابطۀ درصد 99 سطح خرمشهردر بندر اداره

 داریمعنی نقش توانمندسازی وابسته متغیر بر که مستقل متغیرهای بین از که داد نشان نتایج همچنین     

 مؤثر مستقل متغیرهای ترینمهم اجتماعیمشارکت و اجتماعی انسجام اجتماعی، اعتماد مستقل متغیر سه داشتند،

 جهت. کندمی تبیین را تحقیق وابسته متغیر تغییرات درصد 1/35 تعاملی طور به و بوده تحقیق وابسته متغیر بر

( Beta)بتا شده استاندارد ضرایب از وابسته متغیر روی بر رگرسیون مدل در موجود مستقل متغیر سه اثرات مقایسه

 .است نقش بیشترین دارای کارکنان توانمندسازی بر اجتماعی اعتماد مستقل متغیر داد نشان که شد استفاده

 توانمندسازی، سرمایه اجتماعی، اداره بندر، خرمشهر :کلمات کلیدی
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