فزم ب
فزم اطالعات پايان وامً ٌاي كارشىاسي ارشد و دكحزاي حزفًاي
كد شىاسايي

كد واحد :
وام واحد داوشگاٌي :دٌاقان
پايان وامً:
وام و وام خاووادگي داوشجو :امیه شفیاوی سال و ویمسال اخذ پايان وامً :ویم
شمارة داوشجويي 900787351 :
سال اول 92-91
عىوان پايان وامة كارشىاسي ارشد يا دكحزاي حزفًاي:

بررسی رابطً کار تیمی َ چابکی سازمان در اداري کاال
مىاطق وفت خیس جىُب
جاريخ دفاع اس پايان وامً:
جعداد واحد پايان وامً6 :

ومزة پايان وامة داوشجو بً عدد :
بً حزوف:

چكیدة پايان وامً( :شامم خالصً ،اٌداف ،روشٌاي اجزا و وحايج بدسث آمدي)

ٌذف از اوجام پژٌَص حاضر بررسی رابطً بیه کار تیمی َ
چابکی سازماوی در اداري کاالی مىاطق وفت خیس جىُب است.
برای اوجا ایه پژٌَص مباوی وظری َسیعی در زمیىً کار
تیمی َ چابکی سازماوی مُرد بررسی قرار گرفت.
مذل تحلیلی ایه پژٌَص بر اساش ایه مطالعات َ مراجعً بً
وظر صاحبىظران ضکل گرفت َ تمامی فرضیات ایه پژٌَص بر
اساش مذل تحلیلی بىا ضذي اوذ َ بر اساش ایه مذل چابکی
سازماوی در چٍار بعذ پاسخگُیی بً مطتری  ,آمادگی
رَیارَیی یا تغییرات  ,ارزش قائل ضذن برای مٍارت ٌا َ
داوص اوساوی  ,تطکیل دادن مطارکت مجازی مُرد تحلیل
قرار گرفت.
جامعً آماری ایه پژٌَص را کلیً کارکىان رسمی َ
 1000وفر تطکیل
پیماوکاری ضٍرستان اٌُاز بً تعذاد
دادي اوذ .
دادي ٌای پژٌَص با استفادي از پرسص وامً جمع آَری ضذي
است َ با تکىیک ٌای آماری  SPSSمُرد تحلیل قرار گرفت َ
دادي ٌا در دَ سطح تُصیفی َ استىباطی تجسیً تحلیل
ضذوذ .یافتً ٌا وطان می دٌذ کً بیه کار تیمی َ چابکی
سازماوی ارتباط معىی داری َجُد داضتً  ,بً گُوً ای کً
کار تیمی بر مُلفً ٌای چابکی سازماوی مُثر می باضذ.
ایه پژٌَص در خاتمً بً ارائً پیطىٍادٌای کاربردی
پرداختً است.
امضا استاد راٌىما
امضا مذیر گرَي
فىاَری

امضا معاَن پژٌَص َ

