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کپارچٍی هیتأم َایرٌیزوج یشرکا انیم بلىذمذتمطالعٍ عًامل سازوذٌ ريابط   

 (استان کرماوشاٌ یوفت َایپخش فرآيردٌ یمًرد مطالعٍ: شرکت مل)

 

 3اسما سعیذی بیستًویي  2سارا مىصًری، 1 بساطیعلی 

 ای کزهاًشاُحسابذاری داًشگاُ فٌی ٍ حزفِارشذ کارشٌاس  8
 گاُ پیام ًَراسرگاًی داًشهذیزیت ب 2

 داًشگاُ پلیس اهیي 9

 

 چکیذٌ

هستقل اس  صَرت بِاًذ کِ کار کزدى اًذ ٍ تشخیص دادُبا یک هحیط رقابتی شذیذ رٍبزٍ شذُ ٍکارّا کسبباسارّا  شذى جْاًیبا 

-یی را فزاّن هي بستز هٌاسبّای تأهیهذت آًاى ًخَاّذ بَد. ٍجَد یکپارچگی در سًجیزُای بزای بقای بلٌذدیگزاى دیگز گشیٌِ

اداهِ دٌّذ.  بلٌذهذتّا بتَاًٌذ اس طزیق ّوکاری ًشدیک با یکذیگز رٍابطشاى را تَسعِ دٌّذ ٍ ایي رٍابط را در کٌذ تا ساسهاى

 دٌّذُ ایي هطلب است کِ یکپارچگی سًجیزُ تأهیي یکی اس عَاهلیًتایج بسیاری اس هطالعاتی کِ در ایي سهیٌِ اًجام شذُ ًشاى

هذت هیاى رٍابط بلٌذ ایجادکٌٌذُشَد. در ایي هقالِ عَاهل هی در سزاسز سًجیزُ تأهیي بلٌذهذت ایجاد رٍابط است کِ هَجب

ای بِ اشتزاک گذاری اطالعات، ّوکاری، ّواٌّگی ٍ ٍابستگی هَرد هطالعِ شزکای سًجیزُ تأهیي اس طزیق هتغیزّای ٍاسطِ

هطالعِ  هٌظَر بِ باشذ کِ هیّای ًفتی استاى کزهاًشاُ پخش فزآٍردُ ّش، شزکت هلیقزار گزفتِ است. جاهعِ آهاری ایي پژٍ

آٍری شذًذ ٍ جوع 32ًفز اس اعضای سًجیزُ تأهیي ایي ساسهاى در آباى هاُ  881ّا اس دادُ ّای ارائِ شذُ در ایي هقالِ،فزضیِ

یزُ تأهیي هَجب تسْیل در یکپارچگی سًجهطلب بَد کِ دٌّذُ ایي آهذُ ًشاى بِ دستًتایج هَرد بزرسی قزار گزفتٌذ. ًتایج 

شَد، کِ ایي اهز ّواٌّگی ٍ ّوکاری بیشتز شزکای سًجیزُ تأهیي را در پی بِ اشتزاک اطالعات در سزاسز سًجیزُ تأهیي هی

سًجیزُ  شَد ٍ ٍابستگی شزکایایي ّواٌّگی ٍ ّوکاری اًسجام رٍابط شزکای سًجیزُ تأهیي بیشتز هی درًتیجِدارد، کِ 

تَاًٌذ تشزیک هساعی هفیذ ٍ هؤثزی با یکذیگز داشتِ باشٌذ ٍ هَجب ایجاد جَ شَد ٍ شزکا هیبیشتز هیي بِ یکذیگز تأهی

تَاًٌذ رٍابطشاى با یکذیگز ایي شزایط، شزکا بْتز هی درًتیجِشَد کِ اعتواد ٍ تعْذ در سزاسز سًجیزُ تأهیي یک هحصَل هی

 اداهِ دٌّذ. بلٌذهذترا در 

 

 .بلٌذهذترٍابط  ،یٍابستگ ،یّواٌّگ ،یاطالعات، ّوکار یبِ اشتزاک گذار ي،یتأه زُیسًج یکپارچگییذی: َای کل ياژٌ

 

 



 تَلیذ هذیزیت ٍ صٌایع هٌْذسی هطالعات

 8-89، صفحات 8931 سهستاى، 4، شوارُ 5دٍرُ 

 

 

 


