
  سازماني پذيري انعطاف بر الكترونيك تجارت تاثير

  :چكيده 

شده بازار، يك فاكتور كليدي در بقا و ادامه  سازمان ها دريافتند كه توانايي شان در پاسخ به تغييرات پيش بيني
      نيز ) انعطاف پذيري(توانايي تطبيق پروسه هاي تجارت الكترونيك با اولويت هاي فروشنده . حيات است

به رغم تمايل به تجارت الكترونيك، طيف . مولفه اي ضروري براي سيستم هاي درون خطي يا پيوسته است
اين مطالعه پژوهشي بر پايه آثار پيشين . گسترده اي از متون آكادميك در ارتباط با پيشرفت هاي صنعتي نبوده اند

عاملي نشان دهنده  7شكيل يك الگوي بررسي موردي كه به منظور ت 5نتايج . استوار است)  بررسي جامع 2(
تاثير انعطاف پذيري بر اثر بخشي سازماني در محيط هاي فعال درعرصه تجارت الكترونيك، مورد استفاده قرار 

مديريت تصميمات مشترك و مديريت تغيير گسترده در موسسات و هوش، يادگيري / هم پيماني (گرفته شد
اطالعات متمركز شبكه، رهبري تغييرات و نشست هاي تبادل نظر فرآيند مدار، مديريت  سازماني، تيزهوش

دوم، اين مقاله به توصيف نحوة به كارگيري الگو به عنوان يك فاكتور افزار سنجي مي پردازد كه از  )معلومات
مولفين در پايان به بحث . توانايي بالقوه اي در تبديل شدن به يك مكانيسم يادگيري كليدي برخوردار است

  .مون نتايج و مضامين مديريتي يافته ها مي پردازندپيرا

  :لغات كليدي 

  تجارت الكترونيك، انعطاف پذيري، عملكرد، اثربخشي، افزار سنجي

 مقدمه -1

سازمان هاي مدرن ، تحت فشار رو به رشد بر جاي مانده از سهامداران، به منظور رقابت موثر در بازارهاي پويا و 
در نتيجه ، سازمان ها به دنبال . نيز تامين اولويت هاي تغيير پذير مشتريان، در جستجوي راههاي جديد هستند

تجارت الكترونيك به بهبود و انعطاف پذيري  ساختارها و فناوري هاي هستند كه از طريق  اجراي الگوهاي
طي مراحل تجاري اوليه اينترنت، تعداد كثيري از الگوهاي تجارت الكترونيك تاييد و با هدف . منتهي مي شوند

تفاوتهاي ميان يك الگو و  )2003فيليپز (حمايت از مديريت در شناسايي الگوهاي بهتر، مدنظر قرار گرفته شدند
) 2003مارگارتا . (ت الكترونيك از جمله، موضوعات حائز اهميت در اكثر سازمان ها استيك استراتژي تجار

     با اين همه . نا ديده گرفته شده سازماني در الگوهاي تجارت الكرونيك ، متغيرهايي مثل رقابت و پويايي
قبا را به سوي خود رقابت پذيري به عنوان يك موضوع مهم در فناوري هاي عصر اطالعات بيش از پيش توجه ر

معطوف ساخته است افزايش نيروي رقابت در سازمان هاي تجاري، دال بر تنوع بازارهاي جديد و عمليات 
عرضه / اين هشدارها منجر به ايجاد هم پيماني جديد با رقبا . شگرف اجرا شده در بخشهاي مختلف است

 .كنندگان يك پاسخ مناسب مي شوند


