
 طاسيآَای يجاسی
 

Virtual Organizations 



 اػكال جذیذ طاسياَی

 تُگاِ ْای ْٕػًُذ

 

 ػزکت ْای پارَذی

 

 ساسهاى ىای هجاسی



 طاسيآَای جذیذ

 َماط يحٕری

 

داَغ يذار*   

يؼتزی يذار*   

اطالػات يحٕر*   

 ٔیژگی يؼتزک

 

ًاگذاری اهٌر بو خارج اس ساسهاى*   

ػثکّ ْای اطالػاتی گظتزدِ*   

َظاو ْایی تا پیَٕذ ضؼیف*   

کارگران دانشی*   



 سازمان مجازی

سازمان مجازي به شكل جديدي از 
سازمان ها اطالق مي شود كه از 

مشخصه هاي آن جمع شدن 
گروهي از افراد است كه از نظر 

جغرافيايي پراكنده اند و به 
سازمان هاي يكساني نيز وابسته 
نبوده و براي رسيدن به يك هدف 
واحد از طريق فناوري اطالعات 

  با هم در تماس مي باشند



  ويژگيهای سازمانهای مجازی

 مبتنی بر اطالعات 

 غيرمتمرکز ، ولی از نظر فناوری شديدا متمرکز 

 تمرکز فعاليتهای سازمان مجازی حول شايستگی های منحصر به فرد آن
 .  می باشد

انعطاف پذير، چابک و سريعا قابل انطباق. 

بهينه بودن سرمايه گذاری و حذف هزينه های سربار. 

 خالق، پٕیا، طاسگار ٔ ًْزاِ تا طاختاری يجاسی يثتُی تز کار گزْٔی اطت 

 برای پاسخ گويی به نيازهای پيچيده و متنوع مشتريان دارای تنوع زيادی
 .است

پيکربندی سازمان مجازی با ديگر ساختارها متفاوت است. 

 

 



 مشخصات سازمان های مجازی

َذاػتٍ يزس يؼخص*   

اطتفادِ اس يُاتغ يؼتزک*   

ػذو تًزکش يکاَی*   

تغییز در ػزکاء*   

ًْظاٌ ٔ تزاتز تٕدٌ ػزکائ*   

ارتثاط انکتزَٔیکی*   

ياْیت يٕلتی تٕدٌ*   



 
  اْذاف ػًذِ طاسيآَای يجاسی 

تٓزِ تزداری تّ يٕلغ اس إَاع يُاتغ يٕجٕد در تاسار تّ يُظٕر 1.

 ارتماء کیفیت ٔ افشایغ ارسع يحصٕل 

تّ کارگًاردٌ َیزٔی کار يتخصص اس ْز لؼز،  طثمّ، 2.

 تخصص ٔ يهیت 

ایجاد َظارت درَٔی ٔ خٕد جٕع کّ تُٓا اس يحیطی تذٌٔ  3.

ٔ  اػتًاد لهثیاتٓاو، لذرتًُذ ٔ دارای اصٕل اجزایی يؼتزک ٔ 

 .  ٔالؼی تز يی آیذ



 اعتماد، مهمترين رکن سازمان مجازی

:اساسی در اعتماد هفت اصل  

!اعتماد کور نيست. 1  

.اعتماد نيازمند حد و مرز است.2  

.اعتماد مستلزم يادگيری است. 3  

.اعتماد بی رحم است.4  

.اعتماد نيازمند التزام است.5  

.اعتماد بايد ملموس باشد. 6  

.اعتماد نيازمند رهبران است. 7  





 انواع سازمان های مجازی

 

 سازمان مجازی ايستا 

Stable Virtual Organization 

 

 سازمان مجازی پويا

Dynamic Virtual organization 

 



 پٌیا ساسهانيای هجاسی

 

 ساسهانيای هجاسی

 ایستا

 

  هشخصات

 

  هٌقتی

 

 دائوی ً دارای ثبات

 

 استوزار ىوکاری

 

سیال ً / ناهعلٌم ً هبين 

  هتغیز

 

بو ًضٌح تعزیف 

 هی شٌد

 

 هزسىای ساسهانی

 

  هٌرد استفاده هی باشذ

 

هٌرد استفاده 

 هی باشذ

 

استفاده اس تکنٌلٌژی اطالعات 

 ICT ًارتباطات

 

 ناهشخص است

 

 هشخص  هی باشنذ

 

 ىوکاراى اصلی

 



 پیٕطتار طاسياٌ يجاسی

 طاسياٌ تذٌٔ يزس طاسياٌ ػثکّ ای طاسياٌ پارَذی



 يشایای يجاسی ػذٌ

 

 .توجه بیشتر بر جنبه انسانی کارها 1.

 بيبٌد شاخص بيزه  ًری در هقیاص فزدی ، ساسهانی ً اجتواعی 2.

 کاىش ىشینو ىای فضاىای اداری، 3.

 .  کاهش مسائل زیست محیطی به علت تردد کمتر افراد4.

 اهکاى دریافت خذهات در ىز سهاى : کیفیت ً تسيیالت بیشتز بزای هشتزی5.

سیزا دیگز فعالیت ىا در یک هحٌطو یا  آثار بالیای فیزیکی به حداقل خواهد رسید6.

 .  ساسهاى هتوزکش نیستنذ

 .بعد مسافت مانع از انجام کارها، جلسات و کنفرانس ها نمی شود7.

 



 يؼایة يجاسی ػذٌ

کمرنگ شدن مرز بندی بين زندگی کاری و زندگی در منزل موجب ايجاد 1.
 .استرس می گردد

يُشٔی يی ػَٕذ ٔ يحزک تًاص ػخصی ٔ  اجتًاػیکارکُاٌ اس َظز 2.
 .  رٔدرٔ را اس دطت يی دُْذ

اگز راتطّ اطتخذايی، طزاحی يجذد َؼٕد تؼٓذ کارکُاٌ داَؼًُذ ٔ تا 3.
ارسع َظثت تّ طاسياٌ کى خٕاْذ ػذ ٔ آَٓا يٓارتٓای خٕد را تّ تاالتزیٍ 

لیًت خٕاُْذ فزٔخت، در َتیجّ ریشع تاالی کارکُاٌ آثار طٕء تز 
 .  يٕفمیت يٕطظّ خٕاْذ داػت

 فضای کاری فیشیکی َا يُاطة4.

 امنيت شغلی کمتر5.

 

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C


 راِ حم ْا

ایجاد فزُْگ يجاسی ػًم کزدٌ در تیٍ يذیزاٌ ارػذ طاسياٌ. 1  

ایجاد فضای کاری يُاطة. 2  

افشایغ ارتثاطات رٔساَّ حضٕری ٔ غیز رطًی کارکُاٌ. 3  

اْتًاو تّ َمغ يٓى کارکُاٌ يجاسی در طاسياٌ.4  



 برخی ازالگوهای شکل گيری سازمان مجازی

(1997)انگٕی ٔیُگاَذ *   

(1998)انگٕی ػائٕ ٔ ًْکاراٌ *  

(1998)انگٕی کیتشی *   

(1998)انگٕی اطتزادر*  

 

 

 



انگٕی کتشی در سيیُّ طزاحی ٔ پیادِ طاسی طاسياٌ 
 يجاسی



 فزآیُذ تؼكیم طاسياٌ يجاسی 

.فاس تؼکیم ػذِ اطت 4طثك َظز اطتزادر، ایٍ فزایُذ اس   



 يجاسی ػذٌ تذریجی

:”ارتٌلذ ً فیاست“ تز اطاص انگٕی   

تٓیُّ طاسی فزایُذ ْای داخهی تّ کًک فُأری اطالػات -گاو أل  

تزٌٔ طپاری لظًتی اس فؼانیت ْا -گاو دٔو  

طزاحی يجذد ػثکّ کظة ٔ کار  -گاو طٕو  

يُطثك طاسی طاسياٌ يجاسی تا خٕاطتّ ْای يؼتزیاٌ -گاو چٓارو  



”ػٕنش“يکؼة يجاسی   

يیشاٌ تٕجّ راْثزد طاسياٌ تّ 

 تٕاَایی ْای  پایّ ای

تًزکش تز درک يفٕٓو 

 يجاسی ػذٌ



 نمونه ای از سازمان های مجازی موفق

 IBM 

 U.S. West 

 Hewlet-Packard 

 Anderson 

 Dell 

 Shell 

 The Open University 

in Great Britannia 



 يؼیار اَتخاب ًْکار در طاسياٌ يجاسی

تٕاَایی فزد*   

کّ :يؼیارْای ارسػی افزاد *

تایظتی تا فزُْگ طاسياٌ يجاسی 

.ًْخٕاَی داػتّ تاػذ  

ٔیژگی ْای ػخصیتی فزد*  



 راتطّ طاسياٌ يجاسی ٔ طُتی

 اتؼاد طزاحی طاسياٌ طاسياٌ طُتی طاسياٌ يجاسی

 يکاٌ ٔاحذ يتفزق

 سياٌ ًْشياٌ سياٌ يتفأت

 فزُْگ فزُْگ يُفزد چُذ فزُْگی

 يزس داخهی خارجی

 راتطّ اطتاتیک ٔ یک تؼذی دیُايیک ٔ چُذ تؼذی

 يُاتغ يثادنّ ػذِ يادی  داَؼی ٔ يٓارتی



 إَاع يحیظ ْای يجاسی

تین هجاسی*   

کار هجاسی*  

 

 

 



 پیٕطتار ادارِ يجاسی

 کى سیاد

 کامال متحرک کار در خانه ٔاتظتّ يًٓاَخاَّ ای يٕردی



 ػذو لطؼیت در يذیزیت

دػٕاری در ًْاُْگی ٔاحذ * 
تهفیك ٔ یکپارچّ :ْای يظتمم

طاسی ْذفٓای طاسياٌ ْای 
يختهف در ػًم کار طادِ ای 

.َیظت  

کاْغ یافتٍ لذرت کُتزل ٔ * 
در : ًْاُْگی در يذیزیت

فؼانیت ْایی کّ کُتزل ٔ ًْاُْگی 
َمغ حیاتی دارد، يجاسی ػذٌ 
.کاری ػمالَی تّ َظز ًَی رطذ  



يؼارکت يحتاطاَّ تا 

 طایز طاسياٌ ْا

 طاسياٌ يجاسی

ایجاد تٕاًَُذی السو 

 در داخم طاسياٌ

يؼارکت یا ایجاد 

تٕاًَُذی السو در 

 داخم طاسيآَا

 َٕأری

 يظتمم ٔ يُفزد                 طیظتًاتیک ٔ طاسياٌ یافتّ

در طاسياٌ 

ْای دیگز 

 ٔجٕد دارد

 

تایذ تّ 

طاسياٌ 

 جذب گزدد

سو
ال

ی 
 تٕاًَُذ

 ياتزیض اَتخاب طاسياٌ يجاسی


