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 مطالعٍ تأثیر یکپارچگی زوجیرٌ تأمیه بر مذیریت رابطٍ شرکا در زوجیرٌ تأمیه 

َای وفتی استان کرماوشاٌ()مًرد مطالعٍ: شرکت ملی پخش فرآيردٌ  
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 چکیذٌ

ّای تَلیذ ٍ ارتثاط تا دیگز ضزکای هَجَد در سًجیزُ تأهیي افشایص رقاتت ٍ تغییز ٍ تحَالت هحیظ کسة ٍ کار اهزٍسی رٍش

تزخی هَرد تَاًٌذ در یّای هٌفزد حتی تا داضتي هٌاتع ٍ اهکاًات کافی دیگز ًورا تغییز دادُ است. در ضزایظ جذیذ ساسهاى

ّای گًَاگًَی هثل تَدجِ، پزسٌل، اهکاًات ٍ ... ایجاب گیزی ٍ اقذام کٌٌذ. هحذٍدیتتصوین تٌْایی تِد در جَاهع هسائل هَجَ

کٌذ کِ ضزکای هَجَد در سًجیزُ تأهیي تا هطارکت ٍ ّوکاری یکذیگز سعی در ارضای ّز چِ تْتز ًیاسّای هطتزیاى هی

ّا سَد خَاّذ تزد. ًتایج تسیاری اس ِ اس هٌافع حاصل اس ایي ّواٌّگیرت است کِ کل جاهعیي صَزا تٌْا در اداضتِ تاضٌذ، سی

دٌّذُ ایي هغلة است کِ یکپارچگی سًجیزُ تأهیي یکی اس عَاهلی است کِ هَجة هغالعاتی کِ در ایي سهیٌِ اًجام ضذُ ًطاى

ایي هقالِ تأثیز یکپارچگی سًجیزُ تأهیي تز  د. درضَهی ًجیزُ تأهیيایجاد رٍاتظ تز هثٌای ّوکاری ٍ هطارکت در سزاسز س

گذاری اعالعات هَرد هغالعِ قزار گزفتِ است. جاهعِ آهاری ایي ای تِ اضتزاکهذیزیت راتغِ ضزکا تَسظ هتغیز ٍاسغِ

 یي هقالِ،در ا ای ارائِ ضذُّهغالعِ فزضیِ هٌظَر تِ تاضذ کِ هیّای ًفتی استاى کزهاًطاُ پژٍّص، ضزکت هلی پخص فزآٍردُ

آٍری ضذًذ ٍ ًتایج هَرد تزرسی قزار گزفتٌذ. ًتایج جوع 32ًفز اس اعضای سًجیزُ تأهیي ایي ساسهاى در آتاى هاُ  881ّا اس دادُ

دٌّذُ ایي هغلة تَد کِ یکپارچگی سًجیزُ تأهیي هَجة تسْیل در تِ اضتزاک اعالعات در سزاسز سًجیزُ آهذُ ًطاى تِ دست

ایي ّواٌّگی ٍ اًسجام  درًتیجِاًسجام تیطتز ضزکای سًجیزُ تأهیي را در پی دارد، کِ یي اهز ّواٌّگی ٍ کِ ا ضَد،أهیي هیت

تَاًٌذ تطزیک هساعی هفیذ ٍ هؤثزی تا یکذیگز داضتِ تاضٌذ ٍ هَجة ایجاد جَ اعتواد ٍ تعْذ در سزاسز سًجیزُ ضزکا هی

 طاى تا یکذیگز را هذیزیت کٌٌذ.تَاًٌذ رٍاتغز هیا تْتي ضزایظ، ضزکای درًتیجِضَد کِ تأهیي یک هحصَل هی
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