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انًُافسح انرجارٚح يٍ انشزكاخ أٌ ذكٌٕ أكثز َشاطا فٙ ذعشٚش يُرجاذٓا نهًسرٓهكٍٛ. تانرأكٛذ ُٚثغٙ أٌ ٚرى ٚرطهة 

ْٙ انشزكح انرٙ ذمٕو ترصُٛع يصُٕعح انًُاسل  PT. Citra TamaAdigara .ذشجٛع ٔفما نحانح انشزكح ٔانًُرجاخ انًُرجح

ٚا ٔأسعار يخرهفح يٍ غٛزْا يٍ انًُرجاخ. نرسٕٚك يُرجاذٓا، ٔلال اَّ انسكُٛح يٍ يٕاد خاصح تحٛث انًُرج نذّٚ ٔظٛفح، ٔيشا

ٚسرخذو َظاو انثٛع انشخصٙ يٍ خالل ذمذٚى يُرجاذٓى أياو انعًالء انًحرًهٍٛ. انثٛع انشخصٙ ْٕ انعزض انشفٕ٘ فٙ شكم 

اخرٛار ْذا انهمة تسثة انثٛع يحادثح يع ٔاحذ أٔ أكثز يٍ انًشرزٍٚ انًحرًهٍٛ نغزض اجزاء انثٛع. ٔتانرانٙ، ٔانسثة فٙ 

 PT. Citra Tama .انشخصٙ ْٕ أكثز فعانٛح يٍ األدٔاخ انرزٔٚجٛح األخزٖ نهرأثٛز عهٗ انمزاراخ انشزائٛح نهًسرٓهكٍٛ

Adigraha  ٌانصٕرج درتد يُذٔتٙ انًثٛعاخ تشكم يسرًز يٍ أجم ذُفٛذ انثٛع انشخصٙ تشكم يُاسة ٔفعال. ٔتانرانٙ، فئ

ف إنٗ ذحذٚذ يذٖ ذأثٛز انُٓج انثٛع انشخصٙ انذ٘ ٚركٌٕ يٍْذِ انذراسح ذٓذ  (X1)ٔانعزض ، (X2) ٔانرعايم يع ،

  .(Y) عهٗ لزاراخ انشزاء (X4) ٔإغالق (X3) اعرزاضاخ

يٍ انًسرطهعٍٛ انصٛغح 57ْذا انثحث ْٕ انثحث ذفسٛزٚح يع َٓج انًسح. ذى انحصٕل عهٗ عُٛح يجًٕعّ   

Maholtra تاسرخذاو ذمُٛح عُٛح عشٕائٛح تسٛطح. ذمُٛاخ جًع انثٛاَاخ، ْٔٙ طزٚمح االسرثٛاٌ ٔانًماتهح ، فٙ حٍٛ أخذ انعُٛاخ 

ٔانٕثائك. اخرثاراخ تاسرخذاو اخرثار صالحٛح انصك، اخرثار انًٕثٕلٛح ٔاالفرزاض انرمهٛذ٘. فٙ حٍٛ أٌ أسانٛة ذحهٛم انثٛاَاخ 

ثاراالخر F ٔ t تاسرخذاو االَحذار انخطٙ انًرعذد يع اخرثار .  

فٙ َفس  (X4) ٔإغالق (X3) ، ٔانرعايم يع اعرزاضاخ(X2) ، ٔانعزض(X1) أظٓزخ انُرائج أٌ انُٓج انًرغٛز

ٚكٌٕ  (X4) ٔإغالق (X2) انٕلد ذأثٛز كثٛز عهٗ لزاراخ انشزاء. ٔتانُسثح نالخرثار ر ٔيٍ انًعزٔف أٌ فٙ انعزض جشئٛح

ٓج انًرغٛزنٓا ذأثٛز كثٛز عهٗ انًرغٛز انراتع فٙ حٍٛ اٌ انُ  (X1) ٔانرعايم يع االعرزاضاخ (X3)  ٗال ذؤثز ذأثٛزا كثٛزا عه

 .(Y) لزار انشزاء
 


