
 

 

 

 

 

 

 

 

ًلید مدیزیت ي صىایع مُىدسی مطالعات ت  

1397 ُارت، 1، شمارٌ 4ديرٌ   

1 -16صفحات   

Online ISSN: 6742-7744 

Print ISSN: 6452-6242 

www.irijournals.com 

 

 سازی خودرو صنعت در تیمی کار موانع شناسایی
 

 نظیر بی علی

 وًر پیام داوشگاٌ مدیزیت، ارشد کارشىاسی
 

 چکیده

تىا تٍ گًاَی ادتیات پژيَش، کار تیمی یکی اس عًاملی است کٍ عملکزد کسة ي کار را تحت تاثیز قزار می دَد. تا يجًد ایه 

کٍ تاید ي شاید تٍ ایه امز اَمیت دادٌ ومی شًد ي چىاوکٍ تزرسی مطالعات  مشاَدٌ می شًد کٍ در ساسماوُا ي صىایع ما آوطًر

کسة ي کارَای ایزاوی چىدان مطلًب ومی تاشد.  يضعیت کار تیمی در ساسمان َا ي اوجام یافتٍ در ایه سمیىٍ وشان می دَد،

تا تمزکش تز کسة کارَای خًدري ساسی کٍ لذا ایه امز پژيَشگز را تز آن داشت تا تٍ شىاسایی مًاوع کار تیمی در ساسمان َا 

دادٌ َای مًرد استفادٌ در مطالعۀ حاضز تا استفادٌ اس اتشار در میان صىایع اس وظز فعالیت ي عملکزد پیشتاس می تاشىد تپزداسد. 

ود. ريایی وفز اسمدیزان، معايوان، کارشىاسان ي سزپزستان مطلع در صىعت خًدري ساسی گزدآيری شدٌ ا 97پزسشىامٍ اس تیه 

ساسٌ َای تحقیق تا استفادٌ اس ريیکزد پی.ال.اس اس مىظز ريایی َمگزا ي ريایی ياگزا مًرد تزرسی ي پشتیثاوی قزار گزفتٍ اود. 

می تاشد کٍ مًرد تایید می تاشد.  6/0َمچىیه ضزیة آلفای کزيوثاخ تٍ عىًان شاخص پایایی تزای تمامی ساسٌ َا تاالتز اس 

یق تا استفادٌ اس ريیکزد مدل یاتی معادالت ساختاری تا تکىیک پی.ال.اس اوجام یافتٍ است. وتایج مطالعۀ تحلیل دادٌ َای تحق

. مًاوع 5. مًاوع مدیزیتی 4. مًاوع سطح تیمی 3 . مًاوع ساسماوی2. مًاوع فزدی 1 پىج گزيٌ اس مًاوع کار تیمی شامل: حاضز

قزار گزفتٍ اود. عاليٌ تز ایه رياتط مًجًد تیه ایه ساسٌ َا ویش مًرد  خارجی شىاسایی گزدیدٌ اود کٍ تٍ تفصیل مًرد تحث

 شىاسایی قزار گزفتٍ است.

 

 .خًدري صىعت کار، ي کسة تیمی، کار مًاوعهای کلیدی:  واژه
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