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 چکیده

ایي . ببضذضرکت گبز استبى تْراى هی ّذف از اًدبم ایي پصٍّص بررسی رابطِ بیي سبختبر سبزهبًی ٍ تَاًوٌذسبزی کبرکٌبى در

تحلیل  ازًظرّوچٌیي ایي تحقیق ، ببضذّب هیذاًی هیآٍردى دادُ بِ دستچگًَگی  ازًظرتحقیق از دیذگبُ ّذف کبربردی ٍ 

تْراى  گبز استبىکبرضٌبسبى ٍ هذیراى ضرکت ، خبهعِ آهبری ایي تحقیق ضبهل کلیِ کبرکٌبى. است ّوبستگیاز ًَع  ّب دادُ

در ایي تحقیق از رٍش . برآٍرد گردیذ 211حدن ًوًَِ آهبری بب استفبدُ از خذٍل خرسی هَرگبى . ًفر ّستٌذ 433ضذ کِ ببهی

برآٍرد هیساى ابعبد سبختبر سبزهبًی از پرسطٌبهِ رابیٌس ٍ  هٌظَر بِدر ایي تحقیق . گیری تصبدفی سبدُ استفبدُ خَاّذ ضذًوًَِ

 spssافسار ًرمبب استفبدُ از  ضذُ آٍری خوغّبی دادُ. پرسطٌبهِ اسپریتسر استفبدُ ضذ برای سٌدص تَاًوٌذسبزی کبرکٌبى از

. هیبًگیي ٍ اًحراف هعیبر استفبدُ ضذ، درصذ فراٍاًی، ّب از فراٍاًیتدسیِ ٍ تحلیل ضذًذ در بخص تَصیفی تدسیِ ٍ تحلیل دادُ

ًتبیح ایي تحقیق ًطبى داد در بیي . استفبدُ ضذ ّوچٌیي در بخص استٌببطی از ضریب ّوبستگی پیرسَى ٍ رگرسیَى خطی

ایي (. r  ٍ0001/0= p =311/0) ببضذداری بب تَاًوٌذسبزی کبرکٌبى هیابعبد سبختبر رسویت دارای رابطِ هثبت ٍ هعٌی

 داری بب تَاًوٌذسبزیرابطِ هعٌی( r  ٍ211/0= p =113/0) ٍ تورکس( r  ٍ410/0= p =020/0) درحبلی است کِ پیچیذگی

 =303/0) استراتصی(، r  ٍ0001/0= p =524/0) فرٌّگ هؤلفِدر بیي ابعبد هحتَایی سبختبر سبزهبًی ّر سِ . کبرکٌبى ًذارد

r  ٍ0001/0= p )تکٌَلَشی ٍ (215/0= r  ٍ0001/0= p )ببضذداری بب تَاًوٌذسبزی کبرکٌبى هیدارای رابطِ هثبت ٍ هعٌی .

 =r  ٍ0001/0 =433/0) کبرکٌبى دارد تَاًوٌذسبزیداری بب سبزهبًی رابطِ هثبت ٍ هعٌیدر اداهِ ایي ًتبیح ًطبى داد سبختبر 
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