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 :چکيده

ها و مطالعات  دیدگاه ،که مفاهیمپردازد  می جدید درباره اصول و حرفه مدیریت نگرشین مقاله به معرفی ا

سیستم  با اقتباس از همچنین. گیرد به کار می الکترونیک عصردر خالل واقعیات موجود در  را تجاریو  عمومی

در رابطه با مدیریت به بررسی این بحث می میان رشته ای  کاربردی و دورنمای منطقیآینده نگر و  های باز

مطرح  دولتو  کسب و کارهای تاریخی درباره رابطه متقابل  مناظرهدر این مطالعه آنالیز جامعی از . پردازد

دنیای دیجیتال  عصر در این بررسی؛ به مدیریت از راه دور به عنوان شیوه جدید آینده نگر مدیریت در. گردد می

خصوصی سازی را وارد  و دموکرات گرایی ،مدیریت از راه دور مباحثی از جمله جهانی نمودن. نگاه می شود

ازمانی پراکنده، مشخصه های بنیانی مدیریت از راه دور شامل ساختارهای س. اصول و حرفه مدیریت می نماید

ای، سیستم های کاری بر پایه تکنولوژی  حرفهاخالقی  مسائلسیستم های کنترل از دور،  تمرکز بر اجرا، فضاها و

نشان دهنده موجود و شواهد  عملی ه هایربتج .و سرمایه گذاری بزرگ در تکنولوژی و منابع انسانی می باشد

دولت ) ده الکترونیکمکانیسم های خانوا در انواعمدیریت از راه دور استفاده از حرکت تدریجی به سمت 

و عملکردهای مدیریتی بر  نگرشدر این مطالعه بازسازی جامع . می باشد (الکترونیک، تجارت الکترونیک و غیره

 .پایه برنامه ریزی و تفکرات استراتژیک و آنالیز محیطی توصیه می گردد

، مدیریت الکترونیک، مدیریت از راه دور، گروه های مجازیدورکاری: کلمات کلیدی
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 معرفی

همچنین تالش . را مورد بررسی قرار می دهد دولتی و اجرایی مدیریت ارتباطات بین این مطالعه ماهیت منطقی

اقتصادی، سیاسی، -اجتماعی موثرشرایط . می کند تا فاصله سنتی بین دو مبحث حرفه و دانش را از میان بردارد

خصوصی و دولتی را  از مدیریت در هر دو بخش، تصویر جدیدی و اطالعات دانش تحوالتی دراجرایی، فنی و 

این تصویر جدید از مدیریت، چالش فکری برای اعضای آکادمیک و متخصصان بخش دولتی به . داند الزم می

بزرگی در دهه های  تحوالتو عملکرد مدیریتی نشان دهنده  نگرش. کند ها ارائه می عالوه بخش اجرایی شرکت

تغییرات بزرگ اجتماعی . نزدیک شدن به هزاره جدید افزایش پیدا کرده است با تحوالتسرعت . باشد اخیر می

جهانی سازی، دموکرات شدن جوامع، : ای و جهانی و همچنین تغییرات ساختاری ازجمله در سطح جامعه

این . اند خصوصی سازی، و انقالبی که در زمینه تکنولوژی و دانش پدید آمد، علل شکل گرفتن تحوالت اخیر بوده

قشر علمی و . در طول هزاره جدید بوجود آورده است  ها در رابطه با هویت دولت و شرکتها سواالتی  پیشرفت

و هم در بخش خصوصی در بحث های ادامه دار و داغ مربوطه شرکت می  دولتی بخشسیاست گذاران هم در 

ها و جلسات  گیرند، مانند پژوهش، مطالعات، سمینارها، کنفرانس ها اشکال مختلفی به خود می این مناظره. کنند

 بخشو تخصص مدیریت در هدف نهایی این مناظرات رسیدن به درک عملی و کاملی از هویت در زمینه . رسمی

از نو احیا شده و مسیر پیشرفت فنی و  ،های علمی رشته است کهین معنا این بد. باشد و خصوصی می لتیدو

 .شکل گیرد( اند ه بر اثر تغییرات یاد شده بوجود آمدکه )جدید  وقایعها در جهت  روابط بین آن

به تکنولوژی نشان  تر گرایشات واضحی به سمت افزایش کار مجازی و اعتماد بیش( 6002)استیپل و دیگران 

تری  ه تحقیقات گستردههای مجازی نیاز ب درباره سازمان تر دانستن بیشاند که برای  ها عنوان نموده آن. اند داده

هایی که  های تحقیقات در رابطه با تغییرات بزرگ و سریع صنعتی و چالش سختی دربارهها همچنین  آن. باشد می

مدیریتی سنتی  نگرشختارهای سازمانی جدید، به ویژه ساختار مجازی با سا. اند نموده صحبتبا آن همراه است 

 .(Staples et al., 2006. )باشند در تضاد بسیار می

فاصله . دهد و کسب و کار سنتی را با شیوه مدیریت از راه دور نشان می دولتی، رابطه مدیریت 1شکل شماره 

ای  چنین فاصله. در فلسفه مدیریت سنتی و کاربردهای آن وجود داردمدیریت دولتی و  کسب و کاربزرگی بین 

این فاصله بوسیله فلسفه جدید . شد خواهدبسته ( مدیریت از راه دور)با ظاهر شدن شیوه جدید مدیریت 

 .رود میمدیریت و استفاده آن از میان 
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نشات  رشته و حرفه مدیریت سازی نواقدامات مرتبط با  به کارگیریاهمیت این بررسی از : این مطالعه اهمیت

و رفتارهای مدیریتی  نگرشدر این مطالعه سعی شده است که . دان پیش آمده که بدلیل تحوالت جهانی گیرد می

از نو معنی گشته و شکل و هویت مدیریت در دو بخش خصوصی و دولتی به عنوان سیستم عملی مکمل دوباره 

 .طراحی شوند

 

 

  

 

 

 

 .و شیوه جدید مدیریت از راه دور است و اجرایی مدل تصویری نشان دهنده رابطه بین شیوه سنتی مدیریت دولتی: 1شکل شماره 

ای از مدیریت هر دو بخش  است زیرا مدیریت از راه دور را به عنوان شیوه این مطالعه در ماهیت خود آینده نگر

. را از میان بردارد اجراییامیدوار است این شیوه فاصله سنتی بین مدیریت دولتی و . کند پیشنهاد میدر آینده 

عمل کنند و  خصوصی ای حرفه های شرکتهای دولتی مانند  گردد که سازمان مدل پیشنهادی باعث می

 . فعالیت قابل قبولی داشته باشندخصوصی در اجتماع های  شرکت

 :باشند این مطالعه به شرح زیر می عمدهاهداف  :این مطالعه اصلیاهداف 

خصوصی و  بخشی تحوالت جهانی بر رشته و حرفه مدیریت در دو اشاره به حقایق جدید که در پ -

 .اند دولتی تاثیر داشته

های مدیریت در هزاره  و توجه نمودن به مشخصه( و دولتی اجرایی)و هویت مدیریت  شکلم یرست -

 .جدید

ارائه چندین پیشنهاد در رابطه با ترقی رشته و حرفه مدیریت برای قشر علمی و دانشگاهی و  -

  .گذاران سیاست

اجراییمدیریت   

شیوه جدید : مدیریت از راه دور

 (و دولتی اجرایی)مدیریت 

تکنولوژی مدیریت : جدید دیجیتال عصر

 مدیریتی آن کاربرداطالعات و 

سنتی و  فلسفه مدیریت

 آن کاربرد

 دولتی مدیریت
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 روش بررسی

هایی که در جامعه  شروع شد و از تغییرات جدید و چالشعالقه من به موضوع این مطالعه از چند سال قبل 

ها و کاربردهای  این مطالعه تالشی برای یکی کردن تئوری. تری گرفتم دیجیتال وجود داشت، انگیزه بیش

برای رسیدن به اهداف تحلیلی -در این مطالعه از رویکردی توصیفی. خدمت است ارائه جدیدبه شکل مدیریت 

پوشش  برای ها ، از آندر اینترنت موجود روز به های همچنین با اعتماد به رفرانساین تحقیق . استفاده شده است

این که  است شده جدید وقایعتوجه خاصی به . دکن اخیر در موضوع یادشده استفاده می های دادن به پیشرفت

سازی، دموکرات سازی جوامع، خصوصی سازی و ابداعات فنی و نتایج آن  از تحوالت جهانی مانند جهانیوقایع 

و یا طراحی  تطبیقنتایج و پیشنهادهایی در رابطه با . اند ساختار و رفتار مدیریتی سرچشمه گرفته ،نگرشدر 

 .شود ه میمجدد رشته و حرفه مدیریت در انتهای این مطالعه ارائ

 ی علمیها مروری بر نوشته

و عملکرد مدیریت هدف این مطالعه نبوده و از  نگرش ی های علمی جامع و فراوان در گذشته ن نوشتهارائه داد

. های علمی مهم است این مطالعه شامل بخش مختصری از آخرین بررسی. وجود نداردنیز نظر عملی امکان آن 

مدیریت جدید و کارهایی که در آن راستا انجام گردید حدوداً به یک قرن پیش های اندیشه  بوجود آمدن ریشه

 هویت آینده هباشد که ب می( خصوصی و دولتی)های اخیر در مدیریت  تمرکز این مطالعه بر پیشرفت. گردد برمی

 .به عنوان یک رشته دانشگاهی و تخصصی کاربردی نگاه خواهد کرد آن

. ضرورت تطبیق ساختاری مدیریت دولتی را با تغییرات محیطی یادآورد شدند( 1992) اینگراهامو  تامپسون

های کاری و شرایط  ، نظامقوانین تطبیق شامل مواردی مانند بازسازی نقش و اهداف بخش دولتی، موسسات،

 .و ابزار سنجش و کنترل بود محیطی

را به عنوان  Public Private Partnership (PPP)  دولتی -استفاده از اصل شراکت خصوصی( 1991) کانو  جین

پذیری و جوابگویی در  راهی برای ترقی اثربخشی و بازده بخش دولتی پیشنهاد دادند و که به ایجاد مسئولیت

 استفاده از با به بخش روستایی چین اشاره شده است که در بررسی علمی نامبرده، .انجامید ها نیز می سازمان

PPP  که ( 6000) رامامورتیبا مطالعه ( 1991) کان و جینمطالعه علمی . ی را به همراه داشته استرشد سریع

. دباش هاد داده بود در یک راستا میمدلی از خصوصی سازی چندسطحی را برای رشد بازده بخش دولتی پیشن

 .دید نیز بازسازی استراتژیک را در راستا با وقایع جدید ضروری می رامامورتی
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که توسط آن ارائه دادند نظرات مشترکی در اصالحات بخش دولتی ( 1992) فدریکسونو ( 1991) هودمطالعه 

تر، مسئول، تصویر جدیدی بر اساس مدیریتی کارآمدبایستی تصویر سیستم اداری مدیریت دولتی تغییر یابد و 

 .جوابگو و شفاف جایگزین آن شود

صورت گرفته  (Deloitte, 2000; Dean, 2000; Teeter, 2000; West, 2000)دولت الکترونیک  بارهمطالعات گوناگونی در

در  از نتیجه استفاده دولت الکترونیکمفهوم مدیریت دولتی و شواهد عملی و تجاربی  در این مطالعات. است

همچنین اهمیت، امکان اجرا و مشکالت دولت الکترونیک نیز . شده استایاالت متحده آمریکا و انگلیس ارائه 

های  آوری نوع–ها اتفاق نظر داشتند که دولت الکترونیک، پاسخی مناسب به تحوالت جهانی  آن. اند بیان گردیده

باشد و همچنان با  به هر حال، دولت الکترونیک هنوز در حال رشد می. باشد می -سازی تکنولوژی و جهانی

ریزی  بنا به این مطالعات، دولت الکترونیک برای موفقیت نیاز به برنامه. رو است ای بسیاری روبهه سختی

 .دارد ای استراتژیک وسیع و گسترده

را نشان  دولتیو مدیریت مدیریت بحث های دانشگاهی در  اهمیت آنالیز محیطی در طراحی برنامه( 1999) یلِکِ

نهادی برای  یقالب در آنالیز محیطی باید شامل تحوالت در رشته و حرفه آینده فارغ التحصیالن و. داده است

های دانشگاهی که بر  ریزی برنامه این مطالعه به تفکر استراتژیک پی در پی و برنامه. های دانشگاهی باشد برنامه

همچنین به ضرورت شبیه شدن . کند باشد، تاکید می های آینده می ها و موقعیت اساس تصویر و محدودیت

 .نماید های تخصصی اشاره می های فارغ التحصیالن با موضوع جهانی سازی و نوآوری کیفیت

به شیوه کاربردی جدیدی از مدیریت دولتی که در ایالت استرالیایی ویکتوریا ( 6000) اونایلو  هیوگزمطالعه 

، رقابت گرا نتیجه  این شیوه شامل استانداردهای تخصصی مدیریت، کنترل. نماید بدان عمل شده بود اشاره می

 .باشد ها می ته و انعطاف در استخدام و انگیزشافزایش یاف

هر دو . باشد زمینه مدیریت اجرایی با مدیریت دولتی یکسان می :دولتی/اجراییمدیریت  رایجهای  ریشه

هر دو شاخه مدیریت جای خود را در مفهوم علوم اجتماعی مانند . موضوع ریشه در علم و هنر مدیریت دارند

ز ها، مفاهیم و ابزارهایی ا این دو رشته تئوری. اند شناسی و روانشناسی پیدا نموده حقوق، سیاست، اقتصاد، جامعه

مدیریت  .شوند ای خود شناخته می رشته گیرند و توسط ماهیت میان اجتماعی گوناگون را بکار می ومهای عل رشته

به دلیل آن . آیند مهارت تخصصی به حساب می نیز یک اجتماعی و علوم  های رشتهکامالً یکی از اجرایی و دولتی 

ها را  گیرند، آن ها و دانش مدیریتی به کار می تئوری ای را در گردآوری که این دو شاخه متدولوژی علمی یکپارچه

ها، معیارهای اخالقی و  مدیریت به طور عمومی یک مهارت است که قواعد، ارزش. دانند میعلمی های  رشتهاز 
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ها، مفاهیم، ابزارها و  و یکپارچه از تئوری جامعباز  سیستمیک  .استانداردهای تخصصی و قانونی خودش را دارد

های گوناگون  را نسبت به پیشرفت آن( دولتی و خصوصی)مدیریت  علمو  حرفهبازبودن . است شده  گردآوری علوم

عوامل بنابراین، هویت، شکل و نقش کاربردی مدیریت اجرایی و دولتی مطابق با  .نماید می تاثیرپذیردر محیطش 

ن شکل سنتی خود  گسترش پیدا کرد و مدیریت در ابتدا با از دست داد. کنند تغییر میمحیطی در حیطه خود 

مدیریت شکل در طول زمان، . در مسیر خود به سمت توسعه مداوم اشکال متفاوتی در هر مرحله به خود گرفت

هرچند، تصویر . بودن و تطبیق داشتن با شرایط در حال تغییر، اصالح نموده است موثرو هویت خود را به منظور 

های اخیر  در سال .است تاثیر زیادی داشتههای اخیر پیشرفتش  د آن در سالسنتی مدیریت بر ساختار و عملکر

مدیریت با کنار گذاشتن تصویر سنتی خود و جایگزین کردن آن با یک مدیریت تخصصی و دانش محور پیشرفت 

بر تمرکز این مطالعه . تدریجاً در حال گسترش است( اجرایی/دولتی/تخصصی/علمی)ماهیت مدیریت . نموده است

بین  متمایزکنندهفاصله . روش رایج در حال پیدایش مدیریت به عنوان یک اصل و تخصص دانشگاهی است

هویت تازه پیدایش یافته مدیریت در هزاره جدید . مدیریت دولتی و اجرایی به سرعت در حال از بین رفتن است

ویژگی سخت و رایج مدیریت دانش به راحتی قادر نخواهد بود مدیریت اجرایی را از دولتی تشخیص دهد زیرا 

جدید مدیریت  شیوهدر این مطالعه پیشنهاد شده است که به . ها مشترک است محور و تخصصی در هر دوی آن

آن دارد، هیچ گونه اختالف  ن اسم اشاره به هویت نامتمایزدر حال پیدایش، مدیریت از راه دور اتالق شود که ای

با . های تخصصی یا اصول دانشگاهی وجود نخواهد داشت ه عنوان رشتهمهمی بین مدیریت دولتی و اجرایی ب

 این دوها، چهارچوب سازمانی و قانونی  ها، مکانیسم ها، اهداف، سیاست ، ارزشبت کاربردیمثنقش وجود این، 

، (RM)بحث کامل مدل پیشنهادی مدیریت . شوند باید شناسایی( دولتی و اجرایی)ریت چهره واحد و مکمل مدی

 .ها، کاربردها و نیازهای آن در صفحات بعدی ادامه خواهد داشت مفهوم محیطی آن، ویژگی

مدیریت در . نیست که مدیریت یک سیستم باز دینامیک استیادآوری الزم به  :مفهوم مدیریت از راه دور

تواند  می. باشد میمدیریت در تعامل فعال و ادامه دار با محیطش . های پیچیده و در حال تغییر وجود دارد محیط

هویت در حال تغییر و به منظور فهمیدن . شکل هویت خود را برای تطبیق با شرایط در حال تحول، تغییر دهد

اغلب اوقات، جهت غیر . اقعیتی از زندگی استتغییر و. پیدایش مدیریت، الزم است تحلیل محیطی صورت گیرد

 (Moran & Avergun, 1997. )یستخطی دارد و ابتدا و انتهای آن به طور کامل مشخص ن

سازی،  سازی جوامع، خصوصی سازی، دموکرات های بزرگ از جمله جهانی دهنده پیشرفت محیط معاصر خود نشان

های گوناگونی از  سازی بخش جهانی. باشد ای می های تخصصی، انقالب دانش و اطالعات و تحوالت جامعه نوآوری

گوناگون یک  اجزایجوامع بسیاری به شدت مانند . شود یت تبدیل میدنیا، خواسته یا ناخواسته به یک واقع
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های ارتباطی و حمل ونقل بسیار پیچیده فرایند  سیستم. باشند ابرشهر در حال پیوستن به یکدیگر می

ها و  سازی نیز موافقین و مخالفین، موقعیت جهانی. اند سازی را راحت نموده و سرعت آن را افزایش داده جهانی

اهداف و دامنه این تحقیق  خارج ازکه  موارد فوقبدون توجه به . خود را دارد های کاربردو  ها ها، نیاز محدودیت

 .بر ساختار و عملکرد مدیریت اثر دارد به طور کلی جهانی سازی ،است

در جوامع . ها و قالب سازمانی و قانونی جدیدی احتیاج دارد سازی دنیا به مفاهیم، ساختارها، مکانیسم جهانی

دنیای واقعی به سرعت در حال تبدیل . تکنولوژی و دانش محور، مدیریت باید کامالً ماهیت خود را تغییر دهد

مفهوم . داند های سنتی مدیریت را بال استفاده و منسوخ می مجازی است که شیوه شدن به یک دنیای

بازده، رشد و بقای . دنیا از نو تعیین گردند سازی های مدیریت کارآمد باید به منظور هماهنگی با جهانی سیستم

سازی به آرامی باعث افزایش رقابت بازار،  جهانی. ها و ساختارهای مدیریت خالق نیاز دارد سازمان به مکانیسم

شود که همگی به تطبیق  های قانونی و موارد بسیار دیگر می ، و اثرات جانبی، جداله متقابلبطامشکالت ر

 . احتیاج دارنددید با وقایع جمدیریت 

و بر اندیشه ای،  با جوابگو نمودن بیشتر مدیریت به توقعات مردم و تحوالت جامعهسازی  خصوصی جنبش

جامعه نه فقط در مقیاس وسیع به دموکراسی سیاسی نیاز دارد بلکه به . اثر گذار بوده است مدیریتاقدامات 

گردد تا  این امر باعث وارد آمدن فشار به مدیریت می. داردنیز احتیاج  های مدیریت دموکراتیک شیوه و فعالیت

دموکرات سازی جوامع باید به . پذیر، مسئول و شفاف باشد هایش بیشتر جوابگو، مسئولیت در تمامی فعالیت

های کنترل بهتر و شرایط  گیری، توزیع قدرت، ساختارهای جوامع محلی، مکانیسم مشارکت وسیع تر در تصمیم

 (.Denhardt, 1999. )رفته بیانجامدسازمانی پیش

اندیشه و اقدامات مدیریت سنتی را منسوخ نموده و نیاز به اصالح فوری   ،سازی های خصوصی ها و سیاست برنامه

سازی فشارها را بر مدیریت دولتی و  خصوصی. های مختلف جامعه دارد ها و بخش در جهت تحوالت دنیا در زمینه

نقالب ا از مزایایر مسئول، کارآمد و پربازده، خالق، جوابگو باشند و بتوانند خصوصی بیشتر نموده تا بیشت

سازی فقط یک جایگزینی دولت با مالکیت یا مدیریت خصوصی  خصوصی. دمند شو اطالعات و تکنولوژی روز بهره

ساختار بنابراین، به تغییر . ملت و دولت است عفانیست بلکه بیشتر سیستم کلی و فلسفه مدیریت نمودن من

 (.Ramamurti, 2000) استو عملکرد مدیریت سنتی نیاز  نگرشجامع 

این مشکل چگونه مدیریت کردن و . گردآوری تکلنولوژی، دانش و اطالعات، مشکلی دو وجهی بوجود آورده است

عنوان یک جامعه دانش محور و  جامعه مدرن به. چگونه از کمیت و کیفیت دانش و اطالعات بهره بردن است
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نگاه   ان یک دارایی و منبع قدرت به آنارزش باالی دانش و اطالعات توصیف شده است که به عنو نمادی از

های جدی برای مدیریت  چالش ،سرعت بسیار زیاد انقالب تکنولوژی و مخازن اطالعاتی و دانش مربوطه. شود می

و  دانش هایی برای اختن مخزنها شامل س این چالش. اند های خصوصی بوجود آورده دولتی و همچنین بخش

 (.Rowley, 1999. )باشد و مدیریت آن می یهای رسیدن به آن، و ترقی محیط ، راهعلم

ها، قواعد، تغییرات اخالقی و راه های زندگی توقعات  تحوالت سریع و جدی از جمله، آمارگیری نفوس، ارزش

های امروزی باید با این توقعات  ام سازمانمدیریت تم. های خصوصی را باال برده است عمومی مردم و سازمان

را های جامعه در حال تغییر  های الزم برای برآورده نمودن نیازها و خواسته عمومی هماهنگ بوده و تطبیق

ری ساختار تئوری سازمان و اجباسابقه در ساختار کلی جوامع مدرن به تغییرات  تغییرات بی. پوشش دهد

 (.Holzer, 1999; Frederickson, 1999. )خصوصی انجامیده استعملکرد آن در دو بخش دولتی و 

این طور فرض شده است که تحوالت مفهومی ذکر شده در باال تاثیر کلی بر  :پیدایش مدیریت از راه دور

دارد که باعث کم شدن فاصله سنتی بین دو شاخه ( اجرایی و دولتی/ تئوری و عملکرد)ماهیت و هویت مدیریت 

ها، اهداف  ها، سیاست های کاربردی، ارزش ها را محدود به نقش گردد که آن می( دولتی و اجرایی)اصلی مدیریت 

دولتی یا خصوصی شبیه به هم  رت دیگر، مدیریت داخلی هر سازمانبه عبا. نماید و قالب سازمانی و قانونی می

ریت دولتی و هم مدیریت اجرایی هم مدی. ای و فنی بین آن دو وجود ندارد بوده و تفاوت مهمی در عملکرد حرفه

به عالوه  کسب و کارای  نصر، رفتار حرفهاین دو ع. ای یک سازمان موفق را داشته باشند بایستی دو عضو پایه

مدیریت دولتی و اجرایی نباید به . باشند و مشروعیت قانونی آن می جامعهرهبری مسئوالنه سازمان در جهت نفع 

مدل . دیگر دارندمکمل و کاربردی مشخصی با یک یند بلکه هر کدام نقشعنوان دو شاخه مجزا به حساب آ

های دانشگاهی  برنامه. پیشنهادی مدیریت از راه دور نیاز به بازسازی جامع اندیشه، قانون و عملکرد مدیریت دارد

وقایع جدید  در رابطه با مدیریت دولتی و اجرایی باید توسط برنامه ریزی استراتژیک، آنالیز محیطی، یکی کردن

بایستی دانشگاهی  مرزهای .گردند بررسی دوبارهآوردن موسسات کارآمد برای خدمت به منافع عموم   و بوجود

های مدیریت  رشتهبه بایست  میزمینه مشترک  .شفاف باشند مربوطه های علمی رشتهبین دانش مدیریت و دیگر 

یا  یکاز  مفاهیم، ابزارها و دانش جامع و تکنولوژی ها، دن تئورییکی نمو  از طریقمفهوم واحدی ببخشد که 

سازی مشخصی در مراحل ابتدایی پیدایش  گونه عمومی هیچ. باشد امکان پذیر می های علمی مرتبط تمام رشته

به  کنترل ابزارهایی اشاره دارد که در آن  مدیریت از راه دور به فرایند. شود مدل مدیریت از راه دور دیده نمی

، سطح کنترل، آموزش ارتباطسیستم مدیریت از راه دور شامل . متصل نیست حقیقیکی به واحد صورت فیزی
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 وری بیشتر بهرهانگیزه های اصلی برای سیستم مدیریت از راه دور ایمنی باال و . باشد اجرایی می موارداپراتور و 

 (Francois, 2011)باشد  می

 :باشد می های زیر مدل مدیریت از راه دور مبتنی بر فرضیه

به این . مدیریت در سطوح دولتی و اجرایی یتخصص علمی و رشتهاز  یکپارچه های باز سیستم نگرش -

ها در زمینه  های کاربردی آن ها و استفاده ها، مفاهیم، ابزار و مکانیسم معنا که بر متحد شدن تئوری

تواند از طریق  امر می این. شود های مربوطه تاکید می مدیریت اجرایی و دولتی و دانش در زمینه

های دانشگاهی استراتژیک و درست طراحی شده شامل تحقیق و سمینار در راستای پیدایش  برنامه

تجارب عملی مشترک از جمله نقاط قوت و ضعف . اندیشه و عملکرد مدیریت تحقق یابد

 از آن را در استفاده مواردو  شدهمفهوم مدیریت از راه دور  اعث ترقیبایست ب می( شکست/موفقیت)

 .دها افزایش ده دنیای واقعی سازمان

استفاده بهینه از تکنولوژی و دانش مربوطه و اطالعات برای رسیدن به استانداردهای کارامد و سودآور  -

های کنترل،  مدیریت منابع کمیاب؛ که خود شامل ارتقا سطح اتوماسیون در سازمان، ترقی مکانیسم

 .ی استراتژیک بر اساس آنالیز محیطی استشرایط کاری بهتر، و برنامه ریز

سازی، دنیای  سازی جوامع، خصوصی سازی، دموکرات جهانی)یکی نمودن تحوالت بزرگ اجتماعی  -

، تطابق،  ر بوسیله افزایش حساسیتاین ام. با رشته و حرفه مدیریت( و غیره دیجیتال با تکنولوژی باال

توانند چنین تحوالتی را  نمی مدیریت اجرایی و دولتی. باشد هایی برای بقا امکان پذیر می رشد و موقعیت

کل سیستم، مفهومی و ساختاری باید در تئوری و عملکرد  تطابق. نادیده بگیرنددر محیط اطرافشان 

  .مدیریت جا بگیرد

امر این . با آن های مرتبط پیشرفت در مدیریت و رشتهبرای تحقیقات و  تبوجود آوردن یک شرایط مثب -

است که به مدیریت کارآمد در تکنولوژی باال و دنیای دیجیتال نوظهور شامل تاکید بر موارد جدید و 

توسعه یابند تا با  یبایست ها صیل درباره مدیریت و تکنولوژیابزارهای تحقیقاتی و تح. شود میمربوط 

موضوعات تحقیقات سنتی و مشکالت مربوط به آن باید با مواردی . زگار باشندوقایع امروزه و آینده سا

 .ها را در خود داشته باشند و تمام امکانات و انگیزه هدکه پویاتر بو جایگزین شوند

های عملی  های مدیریت از راه دور پیشنهادی از تحلیل محیط و نقش مدل :های مدیریت از راه دور مشخصه

های آن دیگر در پیدایش  اندیشه مدیریت سنتی و عملکرد. گیرد سرچشمه می کسب و کارهاو تغییریافته دولت 
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هایی که دربرابر تغییرات  ن سازما. دوران دنیای تکنولوژی و دیجیتال و انقالب اطالعات و دانش اعتبار ندارند

جهات رو به زوال و نابودی  یکنند و یا با تحوالت در حال ظهور سازگار نیستند از تمام پایدار مقاومت می

در اقیانوس تکنولوژی و دانش شنا کن و گرنه غرق )وقتی که مدیریت دولتی و اجرایی با واقعیت . روند می

ای مدیریت از راه دور  های پایه در هر حال، ویژگی. رو به رو شوند، زمان به زودی سپری خواهد شد( شد خواهی

 :به شرح زیر مشخص شوندتواند  می

. بدون تمرکز قدرت یبدون مرکزیت و ارتباطات ای پراکنده بر مبنای شبکهساختارهای سازمانی  :اول -

ها موثر  قابل اجرا نیستند یا در آینده نزدیک سازمانساختارهای رسمی، سنتی و انعطاف ناپذیر دیگر 

سیار دقیق و انعطاف پذیری، تشخیص، اقدام سریع، تفکیک ب به مدیریت از راه دور نیاز. نخواهند بود

ساختار سازمانی  ای نزدیک در آیندهرود  بنابراین، انتظار می. ابزارهایی برای کنترل از راه دور دارد

 .در موسسات خصوصی و دولتی به چشم خوردو تفکیک پذیری باال  ریاست کمرنگای با قدرت  شبکه

عملکرد  و وری بهرهاستانداردهای مدیریت از راه دور سعی در تاکید بر . تمرکز بر عملکرد و بازدهی :دوم -

خط قرمز  های کاری ثابت، ساعت .در این شیوه، مدیریت بیشتر بر نتایج تمرکز دارد تا ابزار. ددار

دیگر تعیین کننده عملکرد بهینه  سلسله مراتب اداریهای نظارتی رسمی، و  ، گزارش(محدوده کاری)

وری خود به  بهره. باشد وری می کرد بر پایه بهرهی عملبه این معنی که، ارزیابی و ارزشگذار. نیستند

 .بازارهایی با رقابت باال استمسئله اصلی و اولیه در مدیریت از راه دور در  عنوان

های ثابت و شناخته شده دیگر ارزش کمتری دارند زیرا  مکان. کاریفضاهایی برای دور :سوم -

. ه از طریق ارتباط رو در رو با ارباب رجوعدهند ن های وظایفشان را از فاصله دور انجام می سازمان

را به واقعیتی کارآمد و راحت  رسانی ها و ابزارهای خدمت پیچیده توانسته است مکانیسم تکنولوژی

ابزارهای الکترونیکی، دیجیتالی و بر پایه اینترنت، از انواع موفق و غالب عملکرد سازمانی . تبدیل کند

 .باشند برای ارائه خدمت می

سیستم نظارتی سنتی و انعطاف ناپذیر رسمی در دنیای دیجیتال . سیستم کنترل از راه دور :چهارم -

این سیستم باید با سیستم مدرنی که بر پایه اعتماد متقابل، مرکزیت عملکرد، . منسوخ شده است

 سیستم د و نیز ابزارهای الکترونیکی برای بقای سازمان در آنباش ریسک پذیری می  فکیک پذیری وت

تواند به راحتی عملکرد را از طریق ابزارهای  مدیریت از راه دور می. ، جایگزین شوداستگنجانده شده 

 .هایی با شبکه کامپیوتری کنترل نماید دیجیتال و مکانیسم
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یک قرارداد روانشناسی و اجتماعی بر اساس توافقات اخالقی باید ارتباط . ای اخالقی حرفه اصول :پنجم -

تنها وجود قراردادهای سنتی اتحادیه کارگری و مقررات . کارکنان و مشتریان را حمایت کندمدیریت و 

به تفاهم مشترکی بین مسائل اخالقی  رسیدن .و قوانین دولتی برای ارتباطات سازمانی کافی نیست

های ارتباطات  ها و استانداردهای خدمات و کیفیت محصوالت و دیگر جنبه مربوط به حق، مسئولیت

 .کارامدتر و راحتتر است اخل و خارج سازمانید

ای اطالعات و دانش با  های شبکه مدیریت از راه دور از سیستم. های تکنولوژی محور سیستم :ششم -

های  اگر تمام ارائه خدمت و توزیع محصول از طریق مکانیسم. کند تکنولوژی کامالً باال استفاده می

. گیرد ها از این طریق صورت می ای ازآن نشوند، بخش عمده دیجیتالی، اتوماتیک و الکترونیک انجام

امر  این. اند های کارآمدی برای تولید و ارائه خدمت بوجود آورده کار هایی با تکنولوژی پیشرفته راه نوآوری

 .پذیری و غیره راحت کنداقرمز، انعطاف ن خطزندگی انسانی را آسوده نموده و از تواند  می

مدیریت از راه دور نیاز به مقدار زیادی  .بزرگ در سرمایه انسانی و تکنولوژی گذاری سرمایه :هفتم -

. های اطالعاتی مربوطه دارد سرمایه مالی در بخش توسعه منابع انسانی و تکنولوژی و دانش و سیستم

کنند، به گردش باالی سرمایه در تکنولوژی و  جوامعی که از تکنولوژی باال و علم دیجیتال استفاده می

هر چه تکنولوژی باالتر باشد، توسعه و . های مربوط به توسعه منابع انسانی نیاز دارند همچنین در فعالیت

دار از توسعه منابع انسانی و  بنابراین، یک چرخه ادامه. ترقی بیشتری برای نیروی انسانی مورد نیاز است

 .باشد مهم در حیطه مدیریت از راه دور می یتکنولوژی واقعیت

ست که و عملکرد مدیریت ااندیشه  نوظهوربه شیوه  فلسفی برای تفکرمدیریت از راه دور یک روش عملی و 

شود که اندیشه و عملکرد  سعی میدر این شیوه مدیریتی، . بینی آینده انگیزه گرفته است از وقایع قابل پیش

سبک سنتی و ایع گذشته مانند نی که از وقعبه این م. در راستای وقایع نو ظهور تغییر دادمدیریت را 

و دوباره طوفان ذهنی  ،سبکی باز، تحلیل تعاملی سمت به ، های محدود تفکر و عمل تکراری، مفاهیم، راه

بدون در نظر گرفتن تجارب اندیشه و عملکرد مدیریت باید . حرکت نماید اندیشدن به مفهوم مدیریت

ه دور در حال حاضر کامالً بالغ نیست و در مباحثی مانند مفهوم مدیریت از را. نگر باشد آیندهگذشته و حال، 

با پیشنهاد مدل مدیریت از راه دور، امید . دیاب حضور میآن دو  روابط بینهویت مدیریت اجرایی و دولتی و 

. جدیدی بوجود آیند که در توسعه مدیریت در تئوری و عمل نقش داشته باشند نگرشها و  است که ایده

مدیریت اجرایی و دولتی  روابط بینای رها شویم که به  های کوته بینانه اکنون زمان آن است که از نگرش

نگرند یا هر دو  انحصاری میبه صورت هر دو مورد  دارند و به نگرشی متناقض، مغایر، بدون نتیجه و بازده
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گیرد  هایی را در نظر نمی ر چنین نگرشمدیریت از راه دو. دانند می با دیوارهایی کامالً مجزا را مدیریت سبک

های اجرایی و دولتی را در هدف، سیاست، نقش کاربردی و قالب قانونی و موسسات تشخیص  زیرا تفاوت

ای در یک سازمان  های کاری داخلی، تکنیکی و حرفه مدیریت از راه دور به طور ساده به سیستم. دهد می

 .گردد میبدون توجه به ارتباطات بین افراد مربوط 

و اندیشه مدیریت  یمدیریت از راه دور به عنوان یک هویت در حال ظهور در مدیریت نیاز به تحلیل محیط

های تحقیقاتی، موسسات و  های دانشگاهی، فعالیت ریزی دارد که شامل از نو ساختن برنامه استراتژیک و برنامه

های متغیر دولت و  باید نقش. باشد های آن می نیسمهای مدیریت، ابزارها و مکا های کاربردی از تئوری استفاده

هر کدام از . کنند در نظر داشت دیگر را تقویت و کامل می را که به صورت دو طرفه یکهای اداری  سازمان

گری شود و یا بر جایگزین دیتواند  های دولتی و اداری نقش عملی مشخص خود را دارند و هیچ یک نمی بخش

 .دبخش دیگر چیره گرد

های دانشگاهی  رساندن برنامه  مانند به روز  .گوناگونی داردهایی علمی و تخصصی  مدیریت از راه دور نیاز به تالش

، احیای مجدد موسسات مدیریتی، قبول مسائل غیر سنتی و تحقیقات نوآورانه، درک منابع (در تمامی سطوح)

 . دیریتی، و توسعه تکنولوژی و دانش و اطالعاتدار آن، از نو ساختن موسسات تحصیلی م انسانی و گسترش ادامه

توان  از جمله این موارد می. استفاده گردندبرای آزمودن مسائل پویا و به روز  توانند میمطالب جالب تحقیقاتی 

سازی، خانواده  گردد، خصوصی تا جایی که به مدیریت مربوط می سازی جوامع سازی، دموکرات جهانی به

  مدیریت دانش و اطالعات، کیفیت ،(ترونیک، اقتصاد الکترونیک، تجارت الکترونیک، و غیرهدولت الک)الکترونیک 

 .، اشاره نمودمنابع انسانی در دنیای دیجیتال، و تاثیر و استفاده از مدیریت از راه دور در حیطه دانش الکترونیک

ها بوسیله آموزش  ها و محدودیت ریزی استراتژیک و آنالیز محیطی فرصت منابع انسانی باید از طریق برنامه

های دانشگاهی مدیریتی باید به منظور قبول تغییرات در محیط اطرافشان اصالح  برنامه. متوالی پیشرفت نمایند

بایستی . ها هستند ورهای غالب در آینده سازماناین تغییرات بویژه شامل تکنولوژی و دانش به عنوان فاکت. گردند

های تحصیالتی به روز شده مدیریت به عنوان ابزاری در جهت آزمایش و تحلیل محیط که به نفع دولت  به برنامه

ماهیت، محتوا، سطح، شکل و  .ای به جامعه دیگر متغیر است هرچند این امر از جامعه. و عموم باشد نگاه کرد

های علمی، تخصصی، فنی، رفتاری  جنبه. دنها سازگار باش ی دانشگاهی باید با نیازهای عملی سازمانها ابزار برنامه

ای  های توسعه فعالیت. های کمی، زبان و دانش باید با در نظر گرفتن حقایق موجود تغییر و تنظیم شوند و مهارت
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ابزار حیاتی برای اجرای کارآمد تخصصی و دانشگاهی مدیریت باید در قالب مناسب موسسات شکل گیرند، که 

 .های توسعه مدیریتی هستند برنامه

و استراتژیک  سازمانی  های توسعه برنامهو شکوفایی خود  از طریق بایست مدیریت می رشته علمی در قشرکیفیت 

ها، تکنولوژی تحصیلی، و چهره جدید تحصیل  رسانی دانش، موارد تحقیقاتی و متدولوژی به بروزافزایش یابد که 

 . گردد مربوط میو آموزش در عصر دنیای دیجیتال 

داشته ها و عناصر فنی و رفتاری برای بازار کار  از لحاظ دانش، مهارترا التحصیالن مدیریت باید کیفیت الزم  فارغ

التحصیالن از چندین فاکتور پیچیده  کیفیت فارغ. شوند نیز بیکاری در جامعه مشکل رفع باعث تسهیل تاباشند 

های آموزشی، ماهیت ابزار، امکانات،  آموزان مدیریت، کیفیت دانشکده، کیفیت برنامه مانند کیفیت شخصی دانش

 .باشد ها می ها و محیط کلی پیرامون آن سازمان

تازه در حال پیدایش  های مدیریت از راه دور و اندیشه نگرش در زمانی کهدر نهایت رسیدن به یک نتیجه کلی 

این نتیجه به عوامل بسیاری از قبیل آنالیز محیط، تعامل  .نیستو در اصل هدف ما هم  باشد نمیآسان است، 

های  مدیریت از راه دور یا مدل .مربوط استو دانش قابل دسترس،  ، و شواهد تحقیقهابازخورها و  فعال نگرش

اندیشی، و  فکرانه مدیریت، جهانی نگری، اندیشه روشن توانند به واسطه آینده مشابه و پیشرفته دیگر مدیریت می

 .تبدیل شوندواقعیت به ( اجرایی/عملی و دولتی/تئوری)و حرفه مدیریت در تمامی سطوح  نظماتحاد فعال 

توانند  ها و جلسات رسمی می تحقیق و مطالعات، سمینارها و کنفرانسهای تخصصی و دانشگاهی شامل  تالش

 (.Golembiewski, 1999)های مدیریت را تسهیل کنند  تمام جنبه

های به اصطالح  ماهیت مدیریت از راه دور گروه :رو است روبهبا آن  هایی که مدیریت از راه دور سختی

کار کردن در . ای دور از هم قرار دارند کنند که در فاصله کار می افراد در حالی با یکدیگر. دهد مجازی را شکل می

 (De Rosa and Lepsinger, 2010) :های زیر را به همراه دارد گروه های مجازی چالش

 .ارتباط رو در رو بین اعضای گروه کافی نیست -

 کمبود منابع -

 .دهد اختالف زمانی همکاری را بین اعضای گروه کاهش می -

 مشترک بین اعضای گروه کمبود اطالعات -

  ها بین اعضای گروه کمبود آموزش مهارت -
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هایی که در باال به  شان به سختی توان با برگزاری جلسات منظم بین اعضای گروه بر اساس نیازهای کاری می

تطبیق با . آوری گردند تا باعث افزایش کارآیی گروه شوند منابع الزم باید جمع. ها اشاره شد غلبه کرد آن

  .های موفق کنترل از راه دور است صر مهم در گروهاتالفات زمانی، تبدیل اطالعات، و آموزش ممتد از عناخ

بوجود آوردن مفهوم و فرهنگ سازمانی درست برای مدیریت از راه دور به معنای ترکیب شدن کارهای مناسب، 

 .رسوم قومی سازمانی مناسب است و و عادات ITهای مثبت در میان کارکنان و مدیران، آشنایی با  ایده

مطلق در و اختیار  تمایل دارند تا حضور فیزیکی را با کار مساوی پندارندتر  و سنتی ساختارهای سلسه مراتبی

ها اشاره به کار الکترونیک  آن. بینند در کنترل کردن و وضعیت می عدم تواناییمدیریت از راه دور را به عنوان 

(eWork )جلسات منظم در محل کار یک بخش کلیدی از  و این در حالی است کهدانند،  رناک میرا امری خط

  .دهد فرهنگ رایجشان را تشکیل می

)http://www.enterprise-ireland.com/ebusinesssite/guides/e_works-guide/e_works_guide_p5a.asp( 

تواند از دیدگاه  بعضی از مزایا و معایب مدیریت از راه دور می :و مخالفات مدیریت از راه دورطرفداران 

 زمان کاهش کیفیت زندگی، و ازشامل رضایت از شغل  مدیریت از راه دور مزایای اصلی. شناخته شودکارکنان 

که به کاهش استرس ناشی از کار، اشخاص ؛ تعادل بهتر بین کار و زندگی خصوصی همراه آنهای  تبادل و هزینه

و  ای حرفههای  نیستند مانند لباس یهایی که جدا از زندگی کار بیماری و مرخصی استعالجی و کاهش هزینه

 بمعای. باشد تجمالت، نهارهای پرسنل شرکت و غیره میهای  های گوناگون، هزینه متعلقات وابسته، اتومبیل

 :باشد موارد زیر می اصلی نیز شامل

های آموزشی و  نیز به معنی فقدان فرصت "چه از دیده رود از دل برود هر آن"، محدودتر ترقی شغلیهای  فرصت 

که کارکنان شرکتی کارهای شود در صورتی که به کارکنان الکترونیک کارهای تکراری داده می ترفیع، ترس از آن

. انجامد دهند و همچنین تداخل بین کار و خانه که به استرس بیشتر می تر و پرپاداش انجام می جالب

(http://www.enterprise-ireland.com/ebuinesssite/guides/e_works_guide/e_works_guide_p5a.asp( 

 

 

 نتیجه و پیشنهادات

http://www.enterprise-ireland.com/ebusinesssite/guides/e_works-guide/e_works_guide_p5a.asp
http://www.enterprise-ireland.com/ebusinesssite/guides/e_works-guide/e_works_guide_p5a.asp
(http:/www.enterprise-ireland.com/ebuinesssite/guides/e_works_guide/e_works_guide_p5a.asp
(http:/www.enterprise-ireland.com/ebuinesssite/guides/e_works_guide/e_works_guide_p5a.asp
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های  این مطالعه به تحلیل هویت مدیریت درآینده به عنوان یک رشته دانشگاهی و تخصصی در مقیاس سیتسم

سازی و  خصوصیسازی، دموکرات سازی جوامع،  جهانی)همچنین به تحوالت جهانی بزرگی . پردازد وسیع می

 .دده تحت تاثیر خود قرار می کند که اندیشه مدیریت و عملکرد مدیریت را اشاره می( انقالب دانش و اطالعات

. ریزی و ساخته شود شود که مدیریت بایستی در جهت وقایع در حال پیدایش دوباره برنامه این طور فرض می

اجتماعی باز و پویا نشان دهد تا -وان یک سیستم تخصصیرا به عن قابلیت خود بتواند تئوری جدید مدیریت باید

در این بررسی علمی، مدیریت از راه دور ماهیت جدید خود را در حیطه  .با تحوالت جهانی مطابقت داشته باشد

های وسیع و متحد  مدیریت از راه دور بر پایه نگرش سیستم. دهد تکنولوژی باال و دنیایی دانش محور نشان می

و ارتقا کرده دولتی است که همدیگر را تکمیل /همچنین بر اساس رابطه متقابل مدیریت اجرایی. باشد می

 شان وجود ندارد زیرا هر دو لکردیهای عم تفاوت مهمی بین مدیریت اجرایی و دولتی در اجرای نقش. دهند یم

 .شوند ای و تخصصی در نظر گرفته می ها به عنوان دو موجودیت مستقل حرفه آن

نگر  آیندههای آن را مبنی بر دیدگاهی  مدیریت از راه دور بازسازی کامل و جامع اندیشه مدیریتی و عملکرد

بینی به نگرش و  وقایع موجود و قابل پیش. داند درباره نقش کاربردی مدیریت در حیطه دنیای دیجیتال می

تحقیق و مطالعه علمی ابزاری کلیدی برای توسعه . ای نیاز دارد عملکرد مدیریتی شفاف، مترقی و میان رشته

پارچه  های یک ه ان مدیریت، مسئولیت ترقی چهرقشر دانشگاهی به عالوه متخصص. مداوم و کامل مدیریت هستند

 . (تئوری و عملی) به عهده دارند شراکتاًمدیریت را 

در این تفکر تغییری کلی در فلسفه . مدیریت از راه دور یک تفکر جدید الوقوع بر اساس هویت آینده آن است

های حمایتی دو طرفه  به نقش. های کاربردی آن در نظر گرفته شده است ها، مفاهیم و استفاده مدیریت، ارزش

های تحصیلی مدیریت  بنابراین، برنامه. کند ها تاکید می های تکاملی عملکرد آن نقشبه اجرایی و /مدیریت دولتی

های  نگر در اندیشه مدیریت و عملکرد مدیریت در محیط های آینده ر اساس توسعهو موسسات مدیریتی بایستی ب

 . بسیار پویا بازنگری شوند

های تکنولوژی و دانش و اطالعات  گذاری وسیع هم در بخش انسانی و سیستم مدیریت از راه دور نیاز به سرمایه

های زیادی  و منابع انسانی قرار دارد که هزینهاین تفکر از مدیریت در میان عصر توسعه سریع تکنولوژیکی . دارد

های مدیریت از راه دور شامل ساختارهای پراکنده، سیستم کنترل از راه دور نظارتی و  ویژگی. کند را جذب می

مشاهدات عملی . باشد گذاری در بخش تکنولوژی و انسانی، و مسائل اخالقی جدید می فضاهای الزم، سرمایه

 چنین تحوالتی. دنده تحول آرام اندیشه مدیریت و عملکرد مدیریتی را در این جهت نشان می ،(تجربه و شواهد)

بازسازی شده مدیریت ، محورتکنولوژی مدیریت  ،شفافمدیریت مانند اند  را شامل شده یاشکال مختلف مدیریت
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ک، مدیریت الکترونیک، تجارت دولت الکترونی)ها  های خانواده الکترونیک و مکانیسم قالب. پویا شرایطق با و مطاب

های  این قالب. به تدریج در حال افزایش و استفاده در سطح جهانی هستند( الکترونیک، اقتصاد الکترونیک و غیره

 . باشند هایی مهم در مسیر طوالنی پیدایش مدیریت از راه دور می خانواده الکترونیک اجزای اصلی و گام

در  ،نگر ند که حرکت به سمت مدیریت از راه دور را به عنوان یک مدل آیندهک این مطالعه پیشنهاداتی ارائه می

اول، اندیشه مدیریتی جدید وعملکرد آن بایستی بر اساس  .نماید و عملکرد مدیریتی آسان می بحث اندیشه

های منفی نگر  دیدگاه. های متحدی از نظم و مهارت و به کارگیری مدیریت دولتی و اجرایی باشد سیستم

دولتی بیشتر از /ها و دالیل مشترک مدیریت اجرایی ریشه. اجرایی سنتی بایستی کامالً منسوخ شوند/دولتی

دوم، تحقیق و مطالعات باید بیشتر به موارد . باشند ه ویژه با در نظر گرفتن وقایع قابل انتظار میها ب های آن تفاوت

ها  مطالعات دانشگاهی و تحقیق. با آن های مرتبط نگر تاکید کند تا مسائل سنتی در مدیریت و رشته آینده

سازی،  سازی، خصوصی یبایستی به نکات به روز مانند موضوعاتی در خصوص خانواده الکترونیک، جهان

ها بر اندیشه و عملکرد مدیریت  سازی جوامع، شفافیت در عملکرد، تکنولوژی و دانش و اثرات آن دموکرات

ها بایستی توسط  مطالعات و تحقیق  ها، های آموزشی و تحصیالتی مدیریت، سازمان برنامه سوم،. بپردازند

چهارم، نفوذ تغییرات . به صورت کامل بازسازی شوند یحیطنگر و تحلیل م ریزی استراتژیک، تفکر آینده برنامه

صحیح با تحوالت به ترقی هویت مدیریت،   بزرگ اجتماعی و جهانی در رشته و تخصص مدیریت که با تطبیق

پنجم، توسعه دادن مسائل اخالقی جهانی برای سازگاری با مسائل، مشکالت و روابط  .انجامد رشد و بقای آن می

بینی بسیاری پدید آورده است که نه  سازی و تکنولوژی شدن دنیا مشکالت غیر قابل پیش نیجها. عصر جدید

 . فقط به قوانین و اقدامات دولت بلکه به اصول اخالقی جهانی برای روبرویی با مشکالت عصر جدید نیاز دارد
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