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 دهيچك

و  يريـ گ كه با شـكل  ييايدن. است يد مجازيجد يايدن يامدهاياز جمله پ ،شود يده مياد شنيروزها ز  نيكه در ا ي، عنوانيمجاز سازمان
جـاد كـرده   يا يمختلـف زنـدگ   يهـا  صـه در عر يوجود آمده و تحـول  به  ين ارتباطينو يايهو فناور يد ارتباط جمعيل جدياگسترش وس

جهـان  «توان از آن تحـت عنـوان    ياند كه م وجود آورده به را  يا كپارچهي يفضا ،نترنتيس آنها اأن و در رينو يارتباط يها شبكه. است
 . است يكيزيم جهان فيمفاه يف برخيتعر باز آن يريگ شكل يامدهاياز جمله پ. اد كردي» يمجاز
 يسازمان هااما . رود يبه شمار مآن  قيصاداز م يكي يمجاز يسازمان هااند كه  ف شدهيتعر باز يط مجازيمحهم در  ييفضامات يتقس
ف آن بـا  يـ اشـاره دارد و گـاه ارائـه تعر    يمجـاز  يهـا  طياز محـ  يا ف گسـترده يـ شوند و بـه ط  يمحدود نم ماتين تقسيافقط به  يمجاز

كـه قـدرت و   آورده   را فـراهم  يا ار گسـترده يبسـ  يهـا  بيـ مسـتقل و ترك  يهـا  تيـ ، ظرفيمجـاز  يفضا .و ابهام همراه است يسردرگم
 . ش داده استيافزا يا را به صورت گسترده» ديجد يسازمان ها«تيظرف
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 مقدمه .1

كه خلق  استي ياز يك طرف محصول توسعه سخت افزار و نرم افزارها شود، ياد مي يمجاز سازمانعنوان  كه از آن به يفضاي جديد
در جهـان واقعـي و    "هـاي انـرژي   فرسـايش "از  گسسـتن ثر از تمايـل بـه   أو از طرف ديگر متـ  سازدرا امكان پذير مي  "واقعيت مجازي"

 .باشد يم "جهان ديگر"انديشه زندگي در 
ش انرژي انسان، سوخت و فرسايش محيط زيست و دسترسي هاي آسانتر و فشرده تر به امكانات اداري و شهري، شرايط پرهيز از فرساي 

 ). 2004عاملي، ( را محقق نمود "مجازي  -واقعي سازمان"را فراهم ساخت و نظام جديد  "مجازي سازمان"ظهور 
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و  يكـ يزيف  يان دو فضـا يـ م» يتعـامل  -يتكـامل « يبـ يشدن، ارتباط ترك ييدوفضا يميتوان با نگاه پارادا ين فضا ميا يها تيدن ظرفيبا فهم
كنـد كـه    يد ميتأك ه ين نظريبر ا مين پارادايا .ديخواهد انجام يبشر يتمام ابعاد زندگ يمجاز -يكيزيبرقرار كرد كه به توسعه ف يمجاز

ك شـدن فضـاها فـراهم آورده    يـ نزد و  يفرد نيرتباطات بت، ايحركت جمع يرا برا يا افتهي ط سرعتيصنعت ارتباطات به طور عام شرا
 .رديگ يصورت م يمجاز يو واقع يكيزيف يواقع ين روند در دو فضايا. است
مـديريت كنتـرل حركـت جمعيـت     "در فضاي واقعـي و فضـاي مجـازي، نـوعي      سازمان هادو فضائي شدن ، يت شهريريدگاه مديدر د

از امنيـت   ترتر، كم هزينه تر و برخوردار شهر آرام ،قالني كردن روند حركت جمعيتمحسوب مي شود كه تالش مي كند با ع "شهري
 .دينماشهري و امنيت رواني شهروندان را فراهم 

 يضـرورت  يمجاز يسازمان هاجاد يا يبرا يراهبرد يزير برنامهن راستا، ير از حركت در ايت موضوع و ناگزيان با توجه به اهمين ميدر ا
ن رو توجـه  ياز ا. نديآ يساخته دست بشرند و خود به خود و به مرور از دل خاك بر نم سازمان هان ي، چرا كه ااندينما يمر يناپذ اجتناب

 . است يو ضرور ييكامالً عقال يامر  ،آن يبر مبنا يساز ادهيپ يالگوها هيو ته يراهبرد يزير برنامه يبه ساختارها
 يو الگوهـا  يراهبـرد  يهـا  ن برنامـه يف و تـدو يـ ازمند تعريبه طور خاص ن يمجاز يسازمان هابه طور عام و  يمجاز يفضا يها ساخت

 ين راهبردهاييها و اهداف در آن مشخص شوند و با تب تياجرا را در نظر داشته باشند و هم مأمور ياندازها هستند تا هم چشم يساز ادهيپ
از آنجـا كـه    يمجاز يشهرها. كمك كنند يدر بستر شهر مجاز يمجاز يسازمان ها يا رهي، به تحقق زنجيساز ادهيپ يو الگوها يياجرا

 يراهبـرد  يزيـ ر ق برنامـه يـ هستند كـه از طر  يجاد، توسعه و نگهداريا يبرا يراهبرد يازمند نگاهيشوند، ن يكپارچه ساخته ميبه صورت 
ن يـ ن جهان، موجب شـده اسـت تـا ا   يا يها تير شدن با ظرفيو درگ يمجاز ياستفاده از فضا. )1387، يعامل( افتيتوان به امر دست  يم

 .نديروزمره درآ ياز زندگ يجدانشدن يگونه شهرها به مثابه بخش
 يمجاز سازمان .2

و  سـازمان مفهـوم  . بدون هيچ محدوديت زماني و مكاني انجـام مـي شـود    يسازمانخدمات  شود كه يگفته م يسازمانبه  مجازي سازمان
، يطيشـرا ن يدر چنـ . سـاعته در هفـت روز هفتـه مـي شـود      24و دولـت   سـازمان تبديل بـه   خارج شده و ياد به ساعات كارياز انقدولت 

  .را خواهند داشت غير دولتيدولتي و سازمان هاي شهروندان در همه ساعات و دقايق روز امكان بهره مندي از خدمات 
كـه   يكـ يزيگـاه ف يجااز  ود كـه لزومـاً  با متغيرهاي متفاوتي تعريـف مـي شـ    تيريرأس و قاعده هرم مد، بخش سازماندر فضاي مجازي 

-Free( مجـازي بـر اشـكال رهاشـده شـناور      سـازمان . موجب بي حوصلگي، تضاد منافع و يـا برخوردهـاي تبعـيض آميـز بشـود، نيسـت      

Floating Forms(         ،را  سـازمان بنا شده است كه امكان حركت دائمـي و آسـان و كنتـرل و نظـارت بـر رونـدهاي اداري و خـدماتي
و تعامـل   "شـهروندي بـه رسـميت شـناخته شـده     ". منعطف مي سـازد  "كد ملي"قل براي تك تك شهروندان برخوردار از بصورت مست

فـراهم مـي شـود و شـاخص جديـد توسـعه يـافتگي را وارد         كيـ دولت الكترونو هم در سطح  يمجاز سازماندموكراتيك هم در سطح 
 . مفاهيم جديد توسعه مي كند

 يمجاز يسازمان ها يانواع طبقه بند .3

 :كنند يم يبند ميگونه تقس سهرا به » نترنتيا  در شبكه يمجاز يسازمان ها« توان يم
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راهنماهـا و اطالعـات هسـتند و     يفقط شامل برخـ  يمجاز سازمان هاين يا ): Web Listing( يفهرست يمجاز يسازمان ها •
 .شوند يجاد ميا يغاتياغلب با اهداف تبل

سـاخته   يسـازمان  يفضـا  يت مجـاز يواقع يها يبا استفاده از تكنولوژ سازمان هان يدر ا):  ٣D( يسه بعد يمجاز يسازمان ها •
 .ك استينزد يواقع يشود كه به فضا يم

 ييبازنمـا  يط مجـاز يدر محـ  يتـر  ك به واقـع يبه شكل نزد يسازمان يفضا سازمان هان يدر ا ): True( يواقع يمجاز سازمان •
 .شود يپوشش داده م تيدر واقع يكار يزندگ يها  ه جنبههم نسبتاً سازمان هان يدر ا. شده است

 يمجاز سازمانضرورت  .4

امـروز نمـود    يك ضـرورت در زنـدگ  ين فضا به عنوان يا يريده تا بكارگيل امور باعث گرديدر جهت تسه يمجاز يبهره بردن از فضا
 :بخشد، موضوع را روشن تر سازد يرا ضرورت م يمجاز سازماناز به يكه ن يلياز مسا يد مورد اشاره قرار دادن برخيشا. دا كنديپ

 يبه خدمات و امكانات شهر يدسترس يباال يب زمانيضر. 4-1
ع و در زمان، به امكانـات و خـدمات   يسر يرا در دسترس ي، مشكالتيشهر يها يدگيچيكشور پ يدر همه شهرها و باالخص كالنشهرها

 ياديـ د مسـافت ز يـ مختلـف شـهر، با   يامكانات و خدمات در قسـمت هـا   يراكندگل پيبه عنوان مثال به دل. د آورده استيپدسازمان ها 
افـراد   يد زنـدگ يـ ن رفـتن زمـان مف  ين از بـ يهوا و همچنـ   يك، آلودگيجاد ترافين امر خود موجب ايا. موده شوديبه آنها پ يابيجهت دست

ش از انـدازه  يت كه متأسفانه به علـت تـراكم بـ   شهروندان اس يتمام ياصل يها ع به خدمات و امكانات از خواستيسر يدسترس. شود يم
 .ل شده استيشهروندان تبد يل اساسياز مسا يكين، به يگزيجا يدسترس يها وهيها و نبود ش ابانيخ

 يرضروريغ يندهايدر فرآ يشهر يديتول يروهاين ييكاهش كارا. 4-2

ا در يـ دة در حال اتالف است و يچيپ يها كيا در ترافي يشهر يو اجتماع ي، اقتصاديانسان يها هياز منابع و سرما ياريبسدر حال حاضر، 
شتر وقت يكه ب يشهروندان ين مسأله، در زندگيگر زمان به عنوان مهمتريد ياز سو. رود ين ميهوا از ب يك و آلودگيت ترافيريسطح مد

گسـترده   يهـا  تيـ از منـابع و ظرف  كالنشـهرها  از شـهرها و  ياريبس. معنا شده است يب يبرند، امر يك به سر ميها و تراف ابانيخود را در خ
ن مشـكالت صـرف   يـ حـل ا  ين منـابع بـرا  يـ هوا، ا يك و آلودگيش از حد از جمله ترافياما به علت مشكالت ب. برخوردار است ياريبس
 .امروزه يزندگ ينمونه و مطابق با استانداردها يجاد شهريا يشود تا برا يم

 يحساس شهر يبخش هادر  يال شهريت سيجمع يتراكم باال. 4-3
ارائـه شـده    يو خصوصـ  يدولت يسازمان ها مختلف شهر، به منظور استفاده از امكانات و خدمات متنوع يها ، در بخشيشهر يترددها

در . ت كـرد يريش و آرامش شهروندان مـد يمند در جهت آسا نظام يتوان به صورت يرا م يشهر يها تراكم. رديگ يدر سطح شهر انجام م
ش انـدازه و نـاموزون نـه تنهـا كارهـا را بـا وقفـه و        ين تـراكم بـ  يتنها به منظور انجام كار است كه ا يشهر يها حركت  راكمحال حاضر ت

از مسـائل   ياريبسـ  شهيك ريتراف. شود يز مين ير ضروريروها و منابع در امور غيش نيسازد، بلكه موجب فرسا ينامناسب روبرو م ييكارآ
ك شـهر بـردارد،   يـ هر چند كوچك را از دوش تراف يكه بتواند بار ينيگزيجا يها وهيجاد شيا. ن استگر شهر و شهروندايو مشكالت د

 . حل كند يز تا حدوديهوا، را ن ين آنها، آلودگيتر از جمله مهم، گر از مشكالتيد ياريتواند بس يم
 يشهر يندهايهدر رفت زمان در فرآ. 4-4
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شتر انجـام داد  يكه بتوان در آن امور را با سرعت ب ييجاد فضايا. ك جامعه باشديافراد  يبع بران منيتر د مهمين منابع و شايتر زمان از مهم
ش و استراحت اختصاص داد، يد، به آسايها و مراكز خر ها و سازمان اداره يها ك و صفياتالف در تراف يرا به جا يد زندگيو زمان مف

 را در ذهن افراد پاسخگو باشد يتواند دغدغة مهم يم
 هوا يآلودگ. 4-5
. ع اسـت يك و صـنا يترافتراكم همچون  ياز عوامل مختلف يدانست كه ناش كالنشهرها يل اساسياز مسا يكيتوان  يز ميهوا را ن يآلودگ
 چـه  ،روز يهـا  يبا استفاده از فنـاور  يچندبعد يها يزير از به برنامهيشهر است كه ن ياتيل حياز مسا يكيك ياز تراف يناش ،هوا يآلودگ

ب روح يتوانند موجبات تخر يم يصوت يهوا و آلودگ يبه صورت عام و آلودگ يآلودگ. دارد يو چه در سطح مجاز يكيزيدر سطح ف
 . جاد كننديو روان مردم را ا

 سازمان هادو فضائي شدن  .5

ي شـدن  يرد دوفضـا مجازي روشن شد، منتهي بايـد توجـه داشـت كـه بـا رويكـ       سازمانو ضرورت از آنچه گفته شد، تا حدودي مفهوم 
 .ناكارآمد و بي معناست يسازمانمجازي،  سازمانواقعي منهاي  سازمانواقعي و بر عكس  سازمانمجازي منهاي  سازمان، سازمان

، سازمانبه لحاظ نظري دو فضائي شدن . نيز يك نوع توسعه كالن فضاي شهري محسوب مي شود سازماناز اين منظر دو فضائي كردن 
 ).1383و 1382عاملي، الف، ب، (مي باشد "ها پارادايم دو جهاني شدن"ا در ارتباط عميق ب

ها بر اين نظريه تاكيد مي كند كه صنعت ارتباطات بطور عام شرايط سرعت يافته اي را براي حركـت جمعيـت،    پارادايم دو جهاني شدن
 شـدن  يجهـان . واقعي و مجازي صورت مي گيـرد اين روند در دو فضاي . ارتباطات بين فردي و نزديك كردن فضاها فراهم آورده است

فـراهم آورده اسـت    "انسان با بـدن "مي باشد كه شرايط تسهيل شده اي را براي انتقال  "صنعت حمل و نقل"ثر از أها در جهان واقعي مت
 . ير داده استرا تحقق بخشيده است و احساس دوري و نزديكي را در سطح وسيعي تغي ها كه معناي نزديكتري از فاصله بين مكان

مي باشد، اين صـنعت   "صنعت همزمان ارتباطات"هاي ديگري در فضاي مجازي در جريان است كه محصول  از آن طرف جهاني شدن
، بـر ايـن مبنـا   . و يا به عبارتي انتقال خواسته ها، آرزوها و اطالعـات انسـاني را فـراهم آورده اسـت     "انسان بي بدن"امكان انتقال همزمان 

بسياري در جهان معاصر شكل گرفته و بصورت گسترده تـري تحقـق پيـدا خواهـد      )Synchronic Realities( همزمان واقعيت هاي
دو فضائي شدن فرهنگ، دو فضائي شدن دولت  و شكل گيري هويت هاي همزمان و باالخره دو فضـائي شـدن شـهر نمـوده هـاي      . كرد

كـه از يـك پيونـد و     "دو قلوهـاي همـزاد  "بصـورت   سـازمان بنـا بايـد گفـت    بـر ايـن م  ). 1384 عـاملي،  (عيني اين تغيير بزرگ مي باشد
و درواقع تراكم جمعيت، ماشـين و  . ي شدن و دو فضائي شدن حركت مي كنديچسبيدگي جدائي ناپذير برخوردار است، به سمت دو تا

هـا و   آن زنـدگي گرفتـار سـختي    فراهم آورده است كـه بـدون   سازمانصنايع مختلف، ضرورت گريز ناپذيري را براي دو فضائي شدن 
 .مسائل پيچيده تري خواهد شد

مجازي متمايز نمود، البتـه بـه لحـاظ هسـتي      سازمانواقعي را از  سازمانمي توان  ) Metaphoric( با يك نگاه زبان شناسانه استعاره اي
تعـاملي و  "و خصيصـه هـاي    "ي عمـل  فضا"از يك هستي واحد برخوردار هستند ولي به لحاظ  سازمانشناسي و معرفت شناسي اين دو 

سـازمان،  در فضـاي واقعـي از فضـاي عمـل محـدود بـه جغرافيـا و نقشـه مشـخص           سازمانبا اين نگاه . از همديگر قابل تمايزند "ارتباطي
 يزمانسادر فضاي مجازي از يك محيط داراي هويت  سازمان. برجسته و ارتباطات انساني با بدن برخوردار است يمعماررافيك، بافت ت
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در  سـازمان بـا نگـاه كـاركرد گرايانـه،     . بافت مجازي بهره مند مي باشـد  و مجازي رها شده از مكان، كاربران بومي و فرابومي بدون بدن
 . در جهان واقعي متمايز مي شود سازماني از ينظام پاسخگو كار، سرعت و، مكان فضاي مجازي با چهار خصيصه كلي مربوط به

 مجازي سازمانواقعي و در  سازمانمكان در . 5-1 
واقعي با پديده هاي كـامال برجسـته و مشـخص مواجـه مـي باشـد و از اجـزاء محسـوس و طبيعـي مثـل مـردم،             سازماندر  يكار زندگي

 .برخوردار است يز و صندليانه، كاغذ، ميراها،  صنعتي مثل ساختمان حيوانات، گلها و گياهان، سنگها و تغيير فصول و عناصر طبيعي
 
بصورت مشخص ديده مي شود، امور نامحسوسي  سازمانعالوه بر اين امور محسوس كه در ظرف مكان ) 1976(شولز  -قول نوربرگب 

خصيصـه مشـترك همـه آنهـا     . واقعي معنا مي بخشد سازماندر  "مكان"اين مجموعه به . مي شود "احساس"نيز هست كه از آن تعبير به 
 .ن است، حجم داشتن و محسوس بود"بدن داشتن"
از طرفي بايد توجه داشت كه يكي از جنبهاي مهم زندگي در جهان واقعي، جنبه ديداري زندگي روزمره است كه ناشي از حسي بـودن   

 ). 40، ص2004دونات ، (و با بدن بودن مكان مي باشد
در فضـاي مجـازي مكـان از    . كنـد مجازي خود نمائي مي  سازمان، ولي متفاوت در ماهيت، مكان در "نمايش"با خصيصه هاي مشابه در 

مجازي نيز جغرافياي مكان و حتـي   سازماندر . قرار دادي، تعريف شده، صنعتي و ساختگي و بي بدن برخوردار است يك حيثيت كامالً
دارد ولي قابل محدود شدن به فضاي خاص و كاربران خاص و با خصيصه هـاي مـرتبط    "قابليت جهاني"امكان دسترسي به آن، اگر چه 

 .به جغرافياي خاص مي تواند، تعريف شود
مفهوم فضاي مكـان دار را تحقـق    واقعي مي شود، اوالً سازمانمجازي با  سازمانتالش گسترده اي كه براي شبيه سازي فضا و مكان در  

معماري شهر و حتـي  و ) 2004ايكوچي و همكاران ، ( "دورنمايانه تصاوير "مي بخشد بگونه اي كه حتي در طراحي فضاها به جنبه هاي 
 .)2003فوكودا و همكاران ، (پردازش نور و طبيعي كردن گردش شب و روز در فضاي مجازي توجه مي كند 

 مجازي سازمانواقعي و  سازمانكار در  .5-2 
كار از يك بستر چسبيده به مكان مشخص و مركزي، به . عوض مي شودمجازي، مفهوم كار  سازمانبا شكل گيري دولت الكترونيك و 

با حضـور كارمنـد در اداره    و دولت مجازي، لزوماً سازماندر . يك هويت جدا از مكان و بصورت غير مركزي شده تغيير شكل مي يابد
فراد از محل خانه، به انجام وظايف شغلي ا "فضاي واحد"بلكه با حضور در . مشخص و يا فضا و مكان متمركز، كار تحقق پيدا نمي كند

 . )1384، يعامل( مشغول مي شوند
 مجازي سازمانواقعي و  سازمانسرعت در .  5-3

دو چرخه در محيط واقعي از سرعت كمتري نسبت به دو چرخه سواري در فضاي مجازي برخوردار ) 1998(به قول ون وين و همكاران 
آب،  يبهـا  يكـ يافت الكترونيدر. هرنشيني متفاوتي را با شهرنشيني سنتي قديم بوجود مي آورددرك سرعت انتقال در اين فضا، ش. است

، مراكـز خـدمات   مختلـف  يسـازمان هـا  تلفن، برق و گاز همراه با بسياري از نقل و انتقالي هاي مالي و يا انجـام امـور اداري مربـوط بـه     
و يا مراجعات با مراكز نيروي انتظامي، دادگـاه هـا و مراكـز     "يد انواع كاالهاخر"عات مربوط به درماني، بيمه و تامين اجتماعي و يا مراج

 . حقوقي با سرعت اشاره به دكمه مورس و يا دادن و گرفتن يك مجموعه اطالعات مي تواند صورت بگيرد
 مجازي سازمانواقعي و  سازماني در يپاسخگو. 5-4 
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چهره و بصورت غير موازي صورت مي گيرد، يعني يك فرد بطـور همزمـان    ي بصورت چهره بهيواقعي مراجعات و پاسخگو سازماندر 
در بسياري از موارد پاسخ گيرنده و يا فرد مراجعه كننده، يك دريافـت كننـده و يـا يـك     . امكان پاسخ گفتن به بيش از يك نفر را ندارد

 يسازمان هابر عكس در . صورت بگيرد ك كاريا كنش گر غير فعال محسوب مي شود كه صرفا بايد منتظر اقدام مسئول مربوطه باشد ت
بـه همـين منظـور نـرم افزارهـاي درسـت       . است يسازمانمجازي، هدف نهائي استفاده فعال و همزمان بيش از يك كاربر از يك موقعيت 

 . )1384،يعامل( با كاربران ديگر به تعامل وادار كند "فعال و همزمان"شده است كه كاربر را بصورت 
  يمجاز سازماناست يار سساخت  .6
 يهـا  آل دهيت ساختن اي، ظرفيمجاز سازمان. است يرانيجامعه ا يو فرهنگ يسازمان يها دن به ارزشينظام بخش سازمان، يمجاز سازمان
 ســازمان، يمجــازســازمان . را دارد يو الهــ يقانونمنــد، اخالقــ يهــا بــر چــارچوب ير و مبتنــيــفراگ يمجــاز يك فضــايــرا در  يزنــدگ
متنوع  و رير پذييتغ يسازمان، سازمان يتميدر منطق الگور يمجاز سازمان. هزار طبقه را دارد يسازمان هااست كه قدرت ساخت نهسازما
. كنـد  يتوجـه مـ   يت امـر زنـدگ  يات و هم به كلياست كه هم به جزئ يسازمانرها است؛ يرها و فرامتغيمتغ سازمان، يمجاز سازمان . است

 سـازمان ، يمجـاز  سـازمان . ت اسـت يـ نها يل به بيمتما يور ست و ساختن با بهرهيط زيب محيتن بدون تخرساخ سازمان، يمجاز سازمان
» بـودن  اليسـ «و » يريرپـذ ييتغ«شـوند كـه از ذات    يمتولـد مـ   يديـ جد يمجاز يها يآن مهندس ياست كه بر مبنا ياضيو منطق ر ياضير

 يطـ يدر مح يبـر زمـان مجـاز    يمبتنـ  ينـدها يبرخوردار اسـت و فرا  يطرخيو غ يهندس ياز مفهوم يمجاز سازمانزمان در . برخوردارند
ن تحـرك از امكـان ثبـات    ين بدان معناست كه ما در عـ يا. بررخوردار است» حركت و سرعت«ث يجه متفاوت از حيبدون فاصله و در نت

 .ميبرخوردار
 اندازها چشم. 6-1
كـه در انتقـال از    يل اساسيبر اساس تبد سازمان ياندازها چشم  .كند يه من شده توجييان زمان تعيبرنامه در پا يها يانداز به خروج چشم

 :عبارتند از رانيدر ا يمجاز سازمان ياندازها چشم. رد، قرار گرفته استيگ يصورت م ييدوفضا سازمانبه  ييفضا تك سازمان
 شود؛ يجاد ميا يكيزيف يها تيست كه در اثر فعاليز طيمح يكاهش آلودگ. 6-1-1
 شهر؛ يانجام امور ادار يشهروندان برا يكار يك شهر ، تراكم حركت و ترددهايكاهش تراف. 6-1-2
 كردن خدمات؛ ييو دوفضا يمجاز يقابل انتقال به فضاها يانتقال همة خدمات شهر. 6-1-3
 ؛يمجاز سازمانتال كردن تمام اطالعات مرتبط با يجيك و ديالكترون. 6-1-4
 ؛يكيزيف يدر فضا يجانب يها نهيو كاهش هز يمجاز ير در فضاشتيب يكار يگذار هيسرما. 6-1-5
 رشد و توسعة آرامش؛ يبرا يفرهنگ يها تيدر ظرف يگذار هيسرما. 6-1-6
 ؛يمجاز يق فضاياز طر سازمانكردن  يو جهان سازماندر  ياستفاده از منابع جهان. 6-1-7
 ؛ييبه صورت دوفضا مانسازامكانات و خدمات  يبه تمام ييجا همه يجاد دسترسيا. 6-1-8
 ؛نيمراجعدر زمان  ييجو و صرفه يو ادار يكار يندهايدر فرا يبخش اصالح و سرعت. 6-1-9
 ع منابع و ارائه و مصرف خدمات؛يد درآمد، توزيدر تول يرفع نابرابر. 6-1-10
 ).1387،ياملع( يرضروريغ يها تيدر فعال يو اجتماع ي، اقتصاديعي، طبيش منابع انسانيكاهش فرسا. 6-1-11
 ينگاه راهبرد  6-2
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 يه افكنـده اسـت و بـه نـوع    يسـا  سـازمان  يمجـاز  يبا فضـا  يكيزيف ياست كه بر رابطه فضا يدگاه كالني، ديا نگاه راهبردينگاه كالن 
م و نگـاه  يبـر پـارادا   يمتكـ ران يـ در ا يمجـاز  سازمان يطراح ينگاه كل. كند يرا منعكس م سازمانتوسعه  يدوفضائ يزير م برنامهيپارادا

 ي، امكانـات و رونـدها  سـازمان  يا توسـعه  يهـا  ن نگاه كالن، نگرشيا يبر مبنا. خوب است يسازمان يو حكمران سازمانشدن  يدوفضائ
 .شود يمنتقل م يمجاز يگر به فضاين و بخش ديتأم يكيزيف ياز آن در فضا يشود كه بخش يده ميد ي، دوفضائسازمان
 كالن يها استيس. 6-3

عملكردهـا،   يتمـام . گذارنـد  ياثـر مـ   يمجـاز  سـازمان  يهـا  هيـ ها و ال ميها، تصم هستند كه بر همه برنامه ييرهايكالن فرامتغ ياه استيس
 كالن باشد يها استيد در قالب سيبا يمجاز سازمانجاد و توسعة ي، ايساز ، آمادهيطراح يها برا ها و روند تيفعال

 ها تيمأمور. 6-4
در سـطح   يمجـاز  سـازمان ف يوظـا . كنـد  يرا منعكس م يف اصليوظا يبند جمع يدارد كه به نوع يشخصف ميت اشاره به وظايمامور

ن اصـل فرامـوش   يـ د ايـ البتـه نبا . كند يرا منعكس م يمجاز سازمان يدهد كه اهداف اصل يل ميرا تشك سازمانن يا يها تيكالن، مأمور
 :كند ير مييگر تغيبه زمان د يگر و از زمانيد ازمانسبه  يسازماناز  يعنياست،  ييت ها اقتضاين مأموريگردد كه ا

 ؛يادار يها تيانجام فعال يكاهش ساخت و ساز برا .6-4-1
 افت خدمات؛ياز تردد جهت در يريجلوگ يكامل برا يانتقال خدمات قابل انتقال و اطالع رسان .6-4-2
 ؛سازمانمات به اطالعات و خد يدسترسعه توس يبرا يمجاز سازمانتوسعة دفاتر . 6-4-3
 كاهش ترددها؛ يبرا يمجاز سازمانتوسعة اطالعات و خدمات . 6-4-4
 ؛يمجاز يق فضاياز طر يانجام امور ادار يبرا يقانون يجاد بسترهايا. 6-4-5
 ؛سازمانت يريمد يبرا يفن يجاد بسترهايا. 6-4-6
 ؛يمجاز يبر فضا يد مبتنيجد يف خدمات اداريتعر. 6-4-7
 ؛ يمجاز سازمانقرار گرفتن در  يبرا ين تمام اطالعات ادارتال كرديجيد. 6-4-8
 ؛يمجاز سازمان يه هايالدر  سازمانتال كردن تمام اطالعات مرتبط با يجيد. 6-4-9
 ؛سازمانارتباطات و اطالعات موجود در  يها رساختيمنابع و ز يساز كپارچهي. 6-4-10
 ؛سازمانالعات و ارتباطات اط يدر فناور يبخش خصوص يگذار هيتوسعة سرما. 6-4-11
 ؛سازمان يمجاز يد و توسعة خدمات موجود به فضايجاد خدمات جديا. 6-4-12
ش يبه منظور افزا يسازمان يحيتفر يفضاها عهدر توس سازمان يكيزيف يشده عمرانِ ادار ييجو صرفه يها نهياستفاده از هز. 6-4-13

 ؛)QWL( يكار يت زندگيفيشاخص ك
 ؛يمجاز سازمانل يموبا خهنس يهارا. 6-4-14
 امك؛يپ يرسان خدمت يها جاد سامانهيا. 6-4-15
 ق تلفن همراه؛ياز طر يرسان و خدمت يرسان اطالع يها جاد سامانهيا. 6-4-16
 ؛سازمان يمجاز يبه فضا سازمان يانتقال خدمات ادار.  6-4-17
 .يجازم سازمانتازه در  يادار يها تيآغاز فعال يبرا يگذار هيسرما. 6-4-18
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 يمجاز سازمانت در يريمد  .7
. سـت ين يدهـ  اداره و سـازمان  يمجـزا بـرا   يازمند سازمانيشود، ن يو ساخته م يطراح ييفضا كه با نگاه كالن دويياز آنجا يمجاز سازمان
ر يـ ز طحتوانـد در سـه سـ    يمـ  يتيرين سـتاد مـد  يا. ف كرديتعر يتيريك ستاد مديتوان در مجموعة  يرا م يمجاز سازمانت يرينظام مد

 : )1387، يعامل(ف شود يتعر
ا يـ مسـتقل و   يهـا  وبگـاه  يو فضـا  يو حضـور  يكـ يزيگـاه ف يق جايـ از طر يرسـم  يها و نهادهـا  خدمات نقطه به نقطه سازمان •

 :وابسته يها وبگاه

ارائـه   يبـرا  يخاصـ شهر، خدمات  يو دولت يشهر يها ك از سازمانين امر توجه دارد كه هر ينقطه به نقطه به ا يت خدمات اداريريمد
ن خـدمات را بـه صـورت    يـ هـا ا  خـود سـازمان   يها رساختيمربوطه، با استفاده از ز يها با نهادها و سازمان يتوان با هماهنگ يدارند كه م

بخـش مخصـوص بـه خـود را      ين معنا كه هر سازمانيبه ا. ه كرديارا يمجاز سازمانمربوط به هر سازمان در  يها متمركز در قالب بخش
عرضـه خـدمات در    يبـرا  ييهـا  يازمنـد همـاهنگ  ين سطح تنهـا ن يا. كند ين بخش ارائه ميماً در ايداشت كه خدمات خود را مستق خواهد

خدمات هـر سـازمان   . خدمات داشته باشند يواحد برا يقالب سازمانمختلف  يها هست تا بخش يمجاز سازمان يكاربر يها  قالب رابط
 يسـاز  كپارچـه يبـه انتقـال و    يازيـ ن. ت و پاسخ داده شوديريهمان سازمان، مد يا داده يها گاهيده از پاتواند در خود سازمان و با استفا يم
شـتر گفتـه   يهمـانطور كـه پ  . شود يها ارائه م م توسط خود سازمانينخواهد بود، چرا كه خدمات به صورت مستق ياطالعات يها گاهين پايا

 .انجام شود يمجاز سازمان يكاربر يها رابط يف آنها در قالب الگويدمات و تعرعرضة خ يبرا ييها يد هماهنگين سطح بايشد، در ا

 :كنند يدا مينمود پ يمجاز سازمان يها هيط اليكه در مح يعموم يفضاها •

ن هـم داشـته باشـند، در    يشـ يبـا خـدمات دو سـطح پ    يكـ ي، خدمات ممكن اسـت ارتبـاط نزد  يعموم يت خدمات فضاهايريدر سطح مد
، خـدمات  ي، خـدمات تراكُنشـ  ي، خـدمات تعـامل  يرسـان  توانند خدمات اطـالع  ين خدمات ميا. شوند يعرضه م يمجاز سازمان يها هيال
   .شوند يكاربران عرضه م يتمام يها و به صورت عام برا هين دست باشد كه در قالب الياز ا يو خدمات يساز هيشب

 :يردولتيغ يها و سازمان يمربوط به بخش خصوص يفضاها •

كـاربران و   يسطح خـدمات بـرا  : ف كرديتوان در دو سطح تعر يرا م يدولت يها و سازمان يخدمات مربوط به بخش خصوص تيريمد 
، يو شـهر  يهمچـون بخـش دولتـ    يدر سطح اول بخش خصوصـ . يو فرهنگ يفناورانه، اجتماع يها رساختيافزارها و ز جاد نرميسطح ا
 يت خـدمات بخـش خصوصـ   يرين بخـش از سـطح مـد   يـ ا. كند يآن عرضه م مختص به خود است كه خدمات خود را در يبخش يدارا

 يسازد، مشـاركت بخـش خصوصـ    يمتفاوت م ين سطح را از سطح خدمات ادارياما آنچه ا. است يت خدمات اداريريهمانند سطح مد
ار بخش يو توسعه در اخت يحطرا يرا برا يمجاز سازماناز  ييها توان بخش ين معنا كه ميبه ا. است يمجاز سازمانو توسعه  يدر طراح
 .رديرا در برگ يافزار ا سختيو  يافزار تواند مباحث نرم يو توسعه م ين طراحيحال ا. قرار داد يخصوص

 يمجاز -ير نگرش واقعييت تغيريمد. 7-1
ه و اسـتفاده كننـده از   دهنـد  گذار، توسعه انيكه قرار است بن يكارآمد آن است كه تفكر تمام افراد يمجاز سازمانك يجاد ياز الزامات ا

 : شود ينجا مرور ميمتناسب در ا يتيريوة مديش .ت و مجاز توأمان داشته باشنديبر واقع يو مبتن ييفضا دو يباشند، تفكر يمجاز سازمان
 ؛مدت مدت و بلند در دو سطح كوتاه يآموزش عموم •

 ؛آموزش كارگزاران •



۹ 

 

 ؛يميدا يآموزش همگان •

 ؛يرسان اطالع  •

  .يساز فرهنگ •

 
 يمجاز -يواقع يساز تيت ظرفيريمد. 7-2

 سـازمان  يرا در برابـر فضـا   يكيزيف سازمانمتصور شد كه  ييها را در تقابل يمجاز يفضا يها تين ظرفين و مهمتريتر يد بتوان اصليشا
هـا را در   تيـ ن ظرفيـ ا. دهد يقرار م يمجاز سازماننامحدود  يها تيرا در برابر ظرف يكيزيف سازمان يها تيمحدود يا به عبارتي يمجاز
 . كنند يم يمجاز يها تيل به ظرفيرا تبد يكيزيف يها تيتوان دنبال كرد كه ظرف يم ييها ليتبد

 يجمع بند .8

ر يك مسـ ي، سازمان ير روشن از برنامه عمل و ساختار كليباره ساخته شود، بلكه ضمن داشتن تصو كيست كه ين ييفضا يمجاز سازمان
 يهـا   ر جبـران يكند، بلكه مس يتوجه نم يط مجازيمرتبط با مح يها به توسعه ؛ صرفاًيمجاز سازمان. ار استد ادامه يساز مجاز  و  ساخت
 .كند يعت دنبال ميتر در طب تر و سالم آسان يجاد زندگيو ا يعيطب يها  طيرا در جهت توسعه مح يمجاز

، آسـيب  نـد و پراكنـدگي فرهنگـي برخوردار  ن يمـراجع  كه از تنگناهاي ترافيك سنگين ييسازمان هاخصوصا  سازماندو فضائي نكردن 
، هاي بسيار را بوجود مي آورد كه در جاي خود نيازمند مطالعه مستقل مي باشد، ولي بصورت كلي فرسـايش انـواع انـرژي هـاي طبيعـي     

توزيـع منـابع و خـدمات    آسيب هاي ناشي از تفاوت نظام توليد درآمد، ، جيتالي جديديآسيب هاي گسترده نظام صنعتي در مقابل نظام د
 سـازمان نشدن  ييدو فضا يجد يب هاياز جمله آس ستالژيك عقب افتادگيواحساس نو  واقعي و مجازي سازمانعمومي و مصرف در 

 . مي باشد
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