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در عصرر حاررر ،ت ییررات کسر

وکارهرا بره گونرهای پریش مریرود کره برا بهتررین سرااریوها نیرز ممکرن اسررت

سازمانها به چالش کشیده شوند .مجهز شدن به امکانات ،فااوریها ،مهارتها و قابلیتها در ابعاد و سروو
مختلف و با رویکرد راهبردی میتواند سازمانها را توانماد سازد تا محکمتر از قبل گرام بردارنرد .داشرتن مردیران
توانماد که سازمان را در کشاکش تحوالت محیوی با موفقیت بره سروی اهردا

از پریش تعریرف شرده هردایت

نمایاد ،یک مزیرت رقرابتی بره شرمار مریرود؛ امرا علیررغم ایرن مسرلله ،اسرتقبال مردیران از برنامرههای توسرعه
حرفهای در ح ّد انتظار نبوده و این موروع نیازماد موالعه و رسیدگی است .پرووهش حاررر ،از نروع تحقیقرات
کاربردی است که با هد

ارتقای برنامههای بالادگی مدیران عرالی صراعت ارتباارات همرراه و بره رو

آمیختره

انجام گرفته و درصدد شااسایی موانع و نقاط رعف آن از دیردگاه مردیران مریباشرد .جامعره آمراری پرووهش را
 252نفر از مدیران تشکیل میدهاد .با بررسی جامعه آماری و توبیق شرایط آنها با نیازهرای تحقیرق ،تعرداد 56
نفر به عاوان نمونه آماری انتخاب شدند .گردآوري ااالعات توسط پرسشاامه محقق ساخته انجام شرده اسرت.
برای ارزیابی پایایی پرسشاامه از آلفای کرونباخ استفاده شرده اسرت کره ررری  ./82بیرانگر انسرجام سرالاالت و
عدم پراکادگی معاادار آنها است .روایی پرسشاامه نیز توسط خبرگان تلیید شرده اسرت .بررای تحلیرل دادههرا از
نرم افزار  SPss24و رو

تحلیل عاملی اکتشرافی بره عاروان رو

چارد مت یرره و هرم وابسرته اسرتفاده شرده

است .نتایج نشران مریدهرد کره مت یرهرای موجرود در ماللفره-هرای هشرت گانره شااسرایی شرده 79 ،درصرد از
ت ییرات مربوط به موانع اثرگذار بر اراحی و اجرای برنامههای ارتقای بالاردگی مردیران ارشرد صراعت ارتباارات
همراه را تشکیل میدهاد که بیانگر تلثیرگذاری باالی آنها بوده و میتوان گفت برنامههای مرذکور در هرر هشرت
ماللفه به یک بازنگری اساسی نیاز دارد.

واژگان کلیدی :بالادگی ،بالادگی حرفهای ،توسعه مدیران ،صاعت ارتبااات همراه ایران.
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مدیران آن است و اتخاذ رویکرد مااس

مقدمه

به توسعه

صاعت مخابرات همواره يكي از پر شتاب ترين

فااوری ،مستلزم ت ییر الگوی ذهای و تمرکز بر

صاايع جهان در چاد دهه اخير بوده است ،به

کس

و کارهای سازمان از اریق بهبود دانش و

گونهای كه پس از گذشت تاها سه دهه از راه

مهارتها است (Steinert, 2014).

اندازي اولين شربكه تلفرن همراه ،تعرداد كاربران

چادوری و بارتلت ،بالادگی را پاسخی به تحوالت

این شبکه از  12/4میلیون نفر در سال  1990میالدی

محیوی و راهبردی برای ت ییر باورها و نگر

ها

به  5/6میلیارد نفر در سال  2019میالدی رسیده

می-داناد که به وسیله آن مدیران میتواناد

است .مالسسه، Telecom

6روند غال

صاعت

ارتبااات همراه در سال  2025میالدی را شامل؛

سازگاری بهتری پیدا نمایاد (Chaudhuri and
Bartlett, 2014).

رقابت در تولید محتوا ،تحقق ایاترنت اشیاء،

دی و دلی ،برنامههای مربوط به ارتقای بالادگی

مهاجرت کامل به حوزه اتصاالت سیار ،امایت

را شامل فعالیتهایی که برای بهبود عملکرد

شبکه ،اشباع بازار و نیاز به پهاای باند بیشتر و

مدیران در همه ابعاد حرفهای اراحی میشود

دستیابی به فااوری اسکای نت و ایاترنت رایگان

میداناد (Minter, 2009).

میداند .شااخت روندها به مدیران عالی صاعت

به این ترتی  ،بالاده سازی مدیران به توسعه

کمک میکاد تا با درک فرصتها و تحوالت مستتر

مهارتها و تواناییها به گونهای که عملکردشان را

در آیاده ،سیاستگذاری های سازمانی را به نحوی که

در تصمیم گیری و مدیریت بهتر سازمان بهبود

مزیت رقابتی پایدار

بخشد ماجر میشود .این از اریق پیش بیای

ماجر شود انجام دهاد .برای این مهم ،رروری

برنامههایی ماناد توسعه فردی (تقویت مهارتها

است تا مدیران با دانش و فااوریهای جدید آشاا

برای مواجهه با ت ییر) ،توسعه آموزشی (ایجاد

شوند و شایستگیهای آنان توسعه یابد (Hartner,

فرصتهای متعدد برای یادگیری) و توسعه

به برنامه ریزی برای کس

سازمانی (توانماد سازی برای کس

2018).
در سالیان اخیر ،درباره ررورت توجه به بالادگی

مهارتهای

مورد نیاز) محقق میشود.

مدیران دیدگاههای مختلفی مور شده است .به

مفهوم بالادگی ،از دهه  1970میالدی وارد

اعتقاد میلیس ،چالشهای اجتماعی و ت ییرات

فرهاگ مدیریت شده و علیرغم کاربرد وسیع آن،

شده تا سازمانها ملزم باشاد

هاوز تعریف جامعی که مورد قبول اکثریت باشد

نیازهای خود را در کوتاهترین زمان و به بهترین نحو

وجود ندارد .این مفهوم در ابتدا به یادگیری از

پاسخ گویاد . (Nworie etal, 2013).به همین جهت

دانش و تجربیات محدود بود ،اما از دهه 1970

وکار

میالدی و به دلیل ت ییر نیازهای بازار ،رشد فااوری،

استعدادها و

تقارا برای پاسخگویی به مشتریان و مدیریت

فااوری موج

رروری است تا مدیران همواره درباره کس
خود بیاموزند و سازمان به پرور

ظرفیتهای مدیران به عاوان یک ررورت برای
توسعه یافتگی توجه نماید .به اعتقاد کوئین ،قدرت

بهتر ماابع مالی به دغدغه سازمان تبدیل شد .
تال

های مربوط به بالادگی در وهله اول

اقتصادی و تولیدی سازمانهای مدرن به جای

متوجه دانش و مهارتهای مورد نیاز مدیران است

دارایی-های فیزیكی ،مرهون توانمادی فكری

و رویکردهای بعدی بر روی فهم پیچیدگی کار و
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گستر

آگاهیهای مربوط به حوزههای کاری

مدیران متمرکز شده است (Mohebzadegan,

نبودن مدیریت عالی به اجرا ،شکست در یکپارچگی
و همسو نبودن مدیران میداند (Eric, 2016: 62).

2013).در سالیان اخیر تمایالت جدیدی نسبت به

کادریک ،در نظر نگرفتن عدم قوعیت و ت ییرات

توسعه مدیران مورد توجه قرار گرفته و برنامههای

محیوی را دلیل اجرای نامااس

برنامههای

بالادگی ابزاری است که به بازاندیشی مهارتها و

بالادگی میداند (Benor, 2017).

دانش مدیران کمک میکاد .
سازمانهای

مختلف

بوکسال ،هشت ماللفه ،حمایت ناکافی مدیریت
برنامههای

بالادگی

ارشد ،تلکید بر جزئیات در قال

برنامههای غیر

حرفهای مدیران خود را به شیوههای متفاوت

ماعوف ساالنه ،کمبود دانش و مهارت در اجرای

تعریف مینمایاد و عمدتاً شامل برنامههایی است

برنامهها ،تفکیک برنامه ریزی از سایر بخشهای

که به صورت رسمی و یا غیر رسمی ارائه میگردد.

وظیفهای ،ارتباط رعیف واحدهای وظیفهای با

اوقات ،دلیل شکست برنامههای بالادگی

یکدیگر ،مقاومت در برابر ت ییر ،رویکرد باال به

به نحوه اجرای آن باز میگردد ،اما در موالعات

پایین در برنامه ریزی و انجام برنامه ریزی به خاار

توجه کمی به آن شده است .مثالً از دالیل ناکام

برنامه ریزی را در شکست برنامههای توسعه

بودن برنامهها میتوان به نداشتن تحلیل از

مدیران مالثر میداند (Boxall, 2015) .اِپلر به فقدان

ت ییرات محیوی و انجام اقداماتی که از اولویت

اختیارات کافی در تدوین برنامهها و نداشتن دید

برخوردار نیستاد؛ اما عمده ماابع سازمان را صر

جامع به محیط خارجی اشاره میکاد (Kiechel,

مینمایاد اشاره نمود (Farajpoor, 2011).

2015) .

در اغل

برای معرفی دالیل

اسپیل ،دو عامل ارتبااات رعیف و نبود

کوئیاز و همکاران ،در تال

شکست برنامههای توسعه حرفهای مدیران ،به

مستادات معتبر که بیانگر اثرات مثبت برنامهها

ریزی ،مسائل محیوی،

بر بهبود عملکرد مدیران باشد را از عوامل اثرگذار

چهار ماللفه برنامه

مدیریتی و فردی اشاره مینمایاد (Lyden and
Klingele, 2009).عالوه بر این در موالعهای که

در ناکامی برنامههای بالادگی میداند (Speel,
ِ 2012).ملو ،غال

بودن گرایشهای کوتاه مدت و

توسط فرانکویس انجام شد ،عوامل سازمانی ماناد

رعف تفکر راهبردی در سازمان ،همکاری محدود

تخصیص نادرست ماابع و ارتبااات ناقص و

مدیران با یکدیگر و تمرکز بر کمی سازی نتایج را از

ناکافی به این دسته بادی ارافه گردید (Francois,

مهمترین موانع بر می-شمارد (Mello, 2014) .رواج

خبرگان بالادگی بر عوامل مشابهی

تفکر کوتاه مدت و نبود تصویر بزرگ از برنامههای

به عاوان موانع اجرای برنامههای توسعه مدیران

توسعه حرفهای مدیران دو ماللفه دیگری هستاد

تلکید دارند .برای نمونه ،آکر بر چهار ماللفه ساختار،

که گراندی و براون از آنها با عاوان آسی های

سیستمها ،افراد و فرهاگ تلکید مینماید .

برنامههای بالاده سازی نام میبرند (Sarem etal,

2014) .اغل

برایسون به مقوالت انسانی ،فرایادی ،ساختاری
و نهادیاه کردن راهبرد اشاره میکاد (Mamdoohi,
2008).اریک ،مهمترین آسی

2012).
جولیا هیلمن ،ناهماهاگی در سوو

مدیران،

برنامههای بالادگی

عدم حضور مدیران در تدوین برنامهها و رعف

را شامل تخصیص نیافتن ماابع کافی ،متعهد

سیستم ارزیابی را از دالیل اثربخش نبودن
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برنامههای توسعه مدیران میداند (Ibrahim,
2011).سیسا و رایسی ،ناکامی در درک نیازها و
ناتوانی در ترغی

در برابر اراحی و اجرای موفق برنامهها میداند
(Sarem etal, 2012).

مدیران به حضور در برنامهها را از

چاانکه مالحظه میشود ،مفرورات مربوط به

موانع مهم در اراحی ،تدوین و اجرای برنامههای

اجرای برنامههای بالادگی از جمله مقوالتی است

بالادگی مدیران بر میشمارد(Simkin, 2018) .

که در پیشیاه مباحث مورد توجه واقع شده است.

به اعتقاد پاول کلوز ،ترسیم چشم انداز و

مفروراتی ماناد ایاکه برنامههای بالادگی لزوماً

گذاری

باید با مشارکت مدیران اراحی شود و به اور

و بازخورد در اجرای موفق برنامهها مالثر

داوالبانه و با فرصتهای برابر اجرا گردد .مهمتر

است ) .(Close, 2018آیزن استات ،موانع اجرای

از همه ایاکه ماابع کافی برای اجرای آن به موقع

برنامهها را در شش ماللفه سبک مدیریت از باال به

تلمین شود  (Gillespie, 2009).درهر حال ،مدیران

پایین ،راهبرد غیر مشخص ،اولویت-های متعارض،

با ت ییرات محیوی نیاز به بهسازی

راهبرد ،روابط و ارتبااات ،برنامه ریزی ،هد

ناهماهاگی کارکردها و کس

وکارها و ارتبااات

متااس

مداوم دارند و برنامههای بالادگی فرصتی مااس

عمودی رعیف خالصه نموده است (Eisenstat,

برای ارتقای مهارتهای الزم در مدیران را فراهم

2012).

میسازند .

لی و سیاگ ،انفعال مدیریت ،اعتقاد نداشتن به

در بالادگی حرفهای تلکید بر موقعیتهایی

توسعه فردی و مقاومت در برابر ت ییر را از عوامل

است که در آیاده به مدیران واگذار میشود و مدیر

ناکامی برنامه توسعه مدیران میداند (Lee and

برای کس

Angsing, 2018) .

2017: 28).

کوکرل ،ده ماللفه کلیدی؛ تدوین راهبرد ،عدم

آن به مهارت باالتر نیاز دارد (Verma,

برنامههای

اثربخش

بالادگی،

محیطهای

اامیاان محیوی ،ساختار سازمانی ،فرهاگ،

یادگیری امن از نظر علمی و عاافی به ماظور

برنامه ریزی عملیاتی ،ارتبااات ،تخصیص ماابع،

یادگیری رفتارهایی فراهم میسازند که با موفقیت

افراد ،کاترل و نتیجه را شااسایی نموده است .به

ش لی مدیر مرتبط است .

زعم وی فرض آن است که میان این عوامل تااس

در عصر حارر ،برنامههای بالادگی می

باشد تا فرایاد تدوین و اجرا به موفقیت ختم

تواندرو

شود (Cockrell, 2011) .ساالزر ،برای پر کردن شکا

مشکالت مربوط به باز آموزی مدیران باشد .از همه

تدوین و اجرای برنامهها ،راهکارهایی چون ساده

مهمتر ایاکه جهت گیری برنامهها باید به سمتی

ریزی ،واقع گرا بودن و تعیین

باشد که به وسیله سازمان حمایت شود و ماابع

سازی شیوه ار

اولویتها را پیشاهاد میکاد(Salazar, 2007) .
هارون و همکاران ،ساختار و فرهاگ سازمانی را
از جمله مسائل قابل توجه در اراحی برنامههای

مااسبی برای کشف راههای جدید و حل

در دسترس در اختیار مدیران قرار دهد .در این
حالت میتوان امیدوار بود که رشد حرفهای و در
نتیجه تعالی سازمانی به سرعت اتفاق افتد.

توسعه مدیران میداناد )(Haroon etal, 2010و

در دهه اخیر ،همگان از صاعت ارتبااات همراه

سرانجام ایاکه دورای ،نبود گرایش بلادمدت و

به عاوان یک صاعت راهبردی انتظار دارند که در

حمایت ناکافی مدیران عالی را از مهمترین موانع

تحوالت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهاگی
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نقش

اساسی

ایفا

نماید.

بررسی

کشور تلثیرگذار باشد و در توسعه یافتگی جامعه

صاعت

ایفای نقش نماید .این مهم در گرو کارایی کارکاان

فعالیتهای سه دهه اخیر در خصوص موروع

و به ویوه مدیران این صاعت میباشد .

بالادگی مدیران نشان میدهد که این موروع،

با توجه به دشواری و پیچیدگی نقش مدیران

مسلله آیاده صاعت ارتبااات همراه است و

عالی در راهبری سازمان ،امر مس ّلم این است که

اثربخشی پایدار خدمات در گرو پرداختن به این

مدیران مخابراتی ماناد دیگر مدیران دارای نیازهای

مسلله است .

عدیدهای ماناد نیاز به پیشرفت ،ارتباط با دیگران،

اکاون که به نظر میرسد در صاعت ارتبااات

به روز رسانی دانش و مهارت خود میباشاد و

عزم ج ّدی براي حرکت در مسیر ارتقاي کیفیت

بالاده سازی آنها برگزار

خدمات شکل گرفته است ،باید ابزارهاي الزم براي

میگردد در معرفی و تبیین چاین نیازهایی نقش

مدیریت و راهبري برنامههای بالادگی مدیران

مهمی دارند (Deci and Ryan, 2015).

وجود داشته باشد .یکی از مهمترین پیش نیازهاي

برنامههایی که با هد

البته در صاعت ارتبااات ،ارتقاء و تضمین

این امر داشتن چارچوبی جامع و ماسجم به

کیفیت در ارائه خدمات همواره یک دغدغه بوده

ماظور هدایت اقدامات مرتبط با بالادگی حرفهای

است به گونهای که در دستورالعمل توسعه

مدیران عالی است .

شایستگیهای

مدیران

(بخشاامه

با توجه به موال

شماره

ذکر شده ،در این پووهش

1657363مورخ  1396/11/04سازمان امور اداری و

فرایاد اراحی و تدوین برنامههای ارتقای بالادگی

استخدامی کشور) ،ساد چشم انداز وزارت ارتبااات

مدیران عالی صاعت ارتبااات همراه بررسی و

و فااوری (افق  )1404و برنامه پاجساله وزارت

تجربه زیسته مدیران عالی مورد موالعه قرار

ارتبااات و فااوری ( )1394-1398این موروع

گرفت و نقاط رعف و موانع اصلی برنامهها

ماعکس شده است .

شااسایی شدند .شااخت ویوگیها رمن ایاکه

با این رویکرد ،صاعت ارتبااات همراه به عاوان

بازخورد مااسبی برای متولیان مراکز توسعه

نماد ارتبااات در ایران که نزدیک به سه دهه از

حرفه-ای فراهم میکاد ،میتواند راهامایی برای

فعالیت آن میگذرد در راستای بهره وری مدیران

ارتقای برنامه-های بالادگی مدیران عالی نیز باشد.

خویش بیشتر از گذشته نیازماد برنامههای رشد و
توسعه حرفهای است تا از قافله ت ییرات جهانی

رو

تحقیق

باز نماند .از ارفی ،با توجه به سیاستهای کالن

پرووهش حارر فاقد فررريه اسرت و شرامل

نفت خام و

سالاالتی است كره بره آنهرا پاسرخ داده خواهرد شرد.

کشور در کاهش وابستگی به فرو

توسعه صاعت ارتبااات همراه و فاّاور محور

سررالاالت اصررلی تحقیررق برره ایررن صررورت موررر

بودن آن ،رروری است تا صاعت ارتبااات

میشود که؛

گامهای پیش رو را محکمتر و هدفمادتر از قبل
بردارد .از این رو حضور نیروهای متخصص و

 )1ویوگیهرای فرردی و حرفرهای مردیران عرالی
صاعت ارتبااات همراه چیست؟

مدیران شایسته در عرصههای ملی و فراملی و با
افقهای دید بلادمدت میتواند در شکوفایی این

19

|

شااسایی و تحلیل عوامل بازدارنده برنامههای ارتقای بالادگی حرفهای مدیران ارشد صاعت ارتبااات همراه ایران

 )2وررررعیت موجرررود برنامرررههای بالاررردگی

اولیرره جامعرره آمرراری و موابقررت شرررایط آنهررا بررا

مرردیران عررالی صرراعت ارتبااررات همررراه چگونرره

نیازهای تحقیق مالحظه شد که برخی از اعضراء بره

است؟

دلیل عدم تجربره و یرا آشراایی کرافی برا مورروع از

 )3موانررررع اثرگررررذار بررررر اراحرررری و اجرررررای

شرایط الزم برای عضویت در نمونه آماری برخروردار

برنامههای بالادگی مدیران عالی صراعت ارتباارات

نیستاد ،لذا جهرت گرردآوری دادههرا از رو

نمونره

همراه کدام اند؟

گیری غیر احتمالی استفاده شد .بررای ایرن ماظرور

 )4تعیرررین اولویرررت و اهمیرررت ماللفرررههای

بررا برگررزاری گررروه کررانونی بررا حضررور هفررت نفررر از

شااسررایی شررده در اراحرری و اجرررای برنامررههای

خبرگان حوزه بالادگی (ماناد اعضرای هیرلت علمری

ارتقررای بالارردگی مرردیران عررالی صرراعت ارتبااررات

دانشگاه ،مدیران بازنشسته و )...و استفاده از رو

همراه چگونه انجام میپذیرد؟

دلفی ،ویوگیهایی نظیر آشاایی با موروع بالادگی،

انتظرررار مرررریرود برررا انجررررام ایرررن تحقیررررق،

تجربرره حضررور در مراکررز توسررعه مرردیران و داشررتن

با اقتضرائات صراعت

تحص ریالت دانشررگاهی مرررتبط بررا حوزههررای ماررابع

ارتبااات همراه برای مدیران عرالی (اعضرای هیرلت

انسررانی ،برررای انتخرراب نمونرره آمرراری تعیررین و بررا

مرردیره ،مرردیران عامررل) ،مرردیران می رانی (معرراونین

موابقت شرایط جامعه آماری با معیارهای مذکور،

رف و سررتاد) و مرردیران اجرایرری (رؤسررای
سرروو صر ّ

 56نفر به عاوان نمونه آماری انتخاب شدند .بعرد از

وکار) ،اراحی و در اختیار بهره بررداران

انتخاب نمونه آماری ،ماللفههای اثرگرذار برر تردوین

برنامههای بالادگی متااس

مراکز کس

و توسعه دهادگان این گونه برنامهها قرار گیرد .

برنامههای بالادگی مردیران عرالی ،در گرروه کرانونی

پووهش از نظر میزان نظرارت و درجره کاتررل

مورد بحث قررار گرفرت کره نهایتراً بعرد از  4جلسره،

مت یرها غیر آزمایشی و از نظرر سروپ پرووهش از

هشت ماللفه؛ فرهارگ ،مردیریت ،عوامرل محیوری،

آمیختره

برنامه راهبرردی ،سراختار سرازمانی ،مارابع انسرانی،

کمرری) انجررام گرفترره اسررت .گررردآوري و
(کیفرری و ّ

مدیریت ت ییر و ماابع سازمانی بره اجمراع اعضرای

نوع تحقیقات کراربردی اسرت کره بره رو

تاظیم دادهها با استفاده از رو

موالعات متاري

گروه کانونی رسید .

(کتابخانررررهای ،مقرررراالت ماتشررررره در مجررررالت و

بررررای ارزیرررابی ماللفرررههای شااسرررایی شرررده،

همایشهررای علمرري ،اسررااد درون سررازمانی ،بهررره

پرسشرراامه پررووهش تهی ره و برره صررورت کاغررذي و

گيررري از فارراوری اياترنررت و اسررتفاده از پایگاههررای

الکترونیکررری بررررای نمونررره آمررراری ارسرررال کررره از

علمرري خررارج از كشررور) ،تشررکیل گررروه کررانونی و

پرسشاامههای توزیع شرده ،تعرداد  51مرورد از آنهرا

پرسشاامه (استفاده از دیردگاههای صراحباظران و

برگشت داده شد کره تحلیرل آمراري نیرز برر مباراي

تعامل و تلييد آنها( صورت پذیرفته است .

همرررین تعرررداد انجرررام شرررده اسرررت .اعتباریرررابی

جامعررره آمررراری تحقیرررق شرررامل  252نفرررر از

پرسشرراامه توسررط آلفررای کرونبرراخ انجررام شررد کرره

مرردیران عررالی صرراعت ارتبااررات همررراه (اعضررای

رری

 ./82بیانگر انسجام قابرل قبرول سرالاالت و

صرف
ّ
هیلت مدیره ،مدیران عامل ،معاونین سوو

عدم پراکادگی معاادار برین آنهرا مریباشرد .روایری

وکررار شرررکتهای

محتوایی و صوری پرسشراامه نیرز توسرط  4نفرر از

همراه اول ،ایرانسل و رایتل) می-باشراد .برا بررسری

صررراحباظران بالاررردگی تلییرررد شرررد .بررررای تحلیرررل

و سررتاد و مرردیران مراکررز کس ر
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دادههای به دست آمده از نرم افزار  SPss24و رو
تحلیررل عرراملی اکتشررافی برره عارروان رو

چاررد

مت یره و هم وابسته استفاده شده است.

محاسبه معااداري میانگینهرا مقردار عرددي  3در
نظرررر گرفتررره شرررد .برررراي قضررراوت دربررراره سررروپ
مولوبیررت میررانگینهرراي محاسرربه شررده از ایررف
مولوبیت به شر زیر استفاده گردید.

یافتههای تحقیق
نمودار  :1پیوستار تعیین سوپ مولوبیت برای هر یک از مت یرها

سالال  .1ویوگیهای فردی و حرفرهای مردیران

نسبتاً مولوب

مولوب

ارشد صاعت ارتبااات همراه چیست؟

نامولوب

به ماظور توصریف ویوگری آمراری جامعره
مورد موالعه از رو

آمار توصیفی اسرتفاده شرد.

نتایج به دست آمده از تحلیل انجام شرده در نمونره

3/66

5

2/33

1

مررورد موالعرره در جرردول  1نشرران داده مرریشررود.
چاانکه مالحظه مریشرود %77 ،از نمونره آمراری را
مدیران مرد و  %23را مدیران زن تشکیل میدهارد.
بررر اسرراس تحلیررل صررورت گرفترره %84 ،از نمونرره
آماری دارای سابقه خدمتی  10سال به باال میباشراد
و  %88نیرررز تحصررریالت کارشااسررری و کارشااسررری
ارشد به باال دارند که بیانگر با تجربره برودن نمونره و
اعتبررار مااسرر

آن برررای پاسررخگویی برره سررالاالت

جدول  .1ویوگیهای آماری جامعه مورد موالعه
مشخصات جمعیت شااختی

تحصیالت

سابقه کار

آزمرررون  tترررک نمونرررهاي نشررران داده شرررده اسرررت.
میررانگین ک ّلرری محاسرربه شررده بررراي برنامررههررای
بالادگی مدیران عدد  3/229را نشان میدهد .نتایج
آزمون  tترک نمونرهای نیرز حراکی از آن اسرت کره برا
توجرره برره سرروپ معارراداري محاسرربه شررده ()0/000
مقدار میانگین بره دسرت آمرده بره ارور معاراداری
باالتر از میرانگین فررری اسرت .مقایسره میرانگین

پرسشاامه میباشد.

جاسیت

در جرردول  2شرراخصهرراي توصرریفی و نتررایج

تعداد (درصد)

زن

(13 )23

مرد

(43 )77

کارشااسی

(33 )59

کارشااسی ارشد

(21 )38

دکتری

(2 )3

 5-10سال

(9 )16

 10-15سال

(19 )34

 15سال به باال

(28 )50

محاسبه شده با پیوستار مولوبیت نشان میدهرد
کرره ورررعیت برنامررههررای بالارردگی مرردیران عررالی
صاعت ارتبااات همراه نسبتاً مولوب است.
همچاین ،نترایج جردول  2نشران مریدهرد کره
برنامههایی که با هد

آشاایی مردیران برا دانرش و

فارراوری روز اجرررا شررردهانررد بررا میرررانگین  3/87از
ورعیت مولوبی برخوردار بوده و مورد توجه قررار
گرفتهانررد .برنامررههررای توسررعه فررردی بررا میررانگین

سالال  .2ورعیت موجود برنامههای بالادگی

 ،3/34برنامررههررای توسررعه سررازمانی بررا میررانگین

حرفررهای مرردیران ارشررد صرراعت ارتبااررات همررراه

 2/96و برنامررههررای توسررعه حرفررهای بررا میررانگین

چگونه است؟

 2/88در مرات

بعدی قرار دارند .نتایج آزمرون  tترک

برررای بررسرری ورررعیت برنامررههررای بالارردگی

نمونهای نیز نشان میدهد که با توجه به مقردار  tو

حرفرررهای مررردیران عرررالی و محاسررربه معاررراداري و

سوپ معااداری محاسربه شرده ،همره مت یرهرا از

تفاوت میانگینهاي مربوط به هر ماللفه از آزمون t

تفاوت معااداری با میانگین فرری برخوردارنرد و برا

تک نمونرهاي اسرتفاده شرد .میرانگین فررری برراي

 %95اامیارران مرریترروان گفررت کرره بررین میررانگین-
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محاسبه شده و میانگین فرری تفراوت معاراداری

معارراداری بالارردگی سررازمانی و حرفررهای مرردیران

وجود دارد .محاسبه تفاوت میانگینها نشران مری-

پایینتر از ح ّد متوسط است.

دهررد کرره برنامررههررای توسررعه سررازمانی و توسررعه
حرفهای تفاوت مافی دارند .به عبارت دیگر بره ارور
جدول  .2آمار توصیفی مت یرها
ارز
انحرا

مت یرها

میانگین

برنامه بالادگی مدیران (کلّی)

3/229

0/285

معیار

برنامه توسعه فردی

3/345

0/391

4/25

0/004

0/345

برنامه توسعه سازمانی

2/967

0/422

8/64

281

0/000

-0/079

برنامه توسعه آموزشی

3/87

0/513

4/41

281

0/000

0/87

مولوب

برنامه توسعه حرفهای

2/881

0/362

3/78

281

0/000

-0/219

موجرود و عرردم ت ییرر بررا میرانگین  5/82و انحرررا
معیار  ،1/96رتبههای اول تا پاجم موانرع اثرگرذار در

عالی را دارا میباشاد.
همچاین بره نظرر نمونره آمراری ،مت یرهرایی

پرسشرراامه بررراي گررردآوري دادههرراي مررورد

نیاز استفاده شد .جدول  3نشان میدهد کره تمرام
مت یرهای ارزیابی شده ،میانگین باالتر از  3دارنرد و
شدت اثرگذاری مت یرها بین متوسط تا زیاد ارزیرابی
گردیرررده اسرررت .براسررراس تحلیرررل انجرررام شرررده،
مت یرهررایی نظیررر هماهاررگ نبررودن برنامررههررای
ارتقرررای بالاررردگی و راهبرررردهرررای کسررر
میانگین 5/97و انحرا

نسبتاً مولوب

تدوین برنامههای ارتقای بالاردگی حرفرهای مردیران

پس از بررسی مبانی نظري و تجربی پرووهش،

وکرررار برررا

معیار  ،1/68تحلیل ناکافی

از نیازهای دانشی مدیران عالی با میرانگین  5/93و
معیار  ،1/77محدودیت ماابع جهت تردوین

برنامرررههای ارتقرررای بالاررردگی برررا میرررانگین  5/90و
معیررار  ،1/83حمایررت ناکررافی مرردیریت از

برنامررههررای ارتقررای بالارردگی بررا میررانگین  5/84و
انحرررا

5/71

281

0/000

0/229

مولوب
مولوب

همراه کدام اند؟

انحرررا

t

D.F

سوپ معااداری

تفاوت میانگینها

نسبتاً مولوب

توسرعه حرفررهای مردیران عررالی صراعت ارتبااررات

انحرا

سوپ مولوبیت

281

سالال  . 3موانع اثرگذار بر تردوین برنامرههای

از رو

آزمون = 3

معیررار  1/84و دلبسررتگی برره حفرر

ماناررد اهمیررت کمتررر برنامررههررای ارتقررای بالارردگی
نسبت به سایر برنامهها با میانگین  4/30و انحرا
معیار  ،1/65مقاومت در برابر آموز

در سروو و

الیههای مختلف مدیران با میانگین  4/29و انحرا
معیار  ،1/73تلکید بر جزئیات در قال

برنامرههرای

غیررر ماعوررف بررا میررانگین  4/22و انحرررا

معیررار

 ،1/85تمرکز بر کمیت به جرای کیفیرت برا میرانگین
 4/15و انحرا
اهدا

معیرار  1/81و نراتوانی در رتبره باردی

راهبردی برنامهها با میانگین  4/12و انحرا

معیار  1/62از اثرگذاری کمتری در تدوین برنامههای
ارتقررای بالارردگی مرردیران عررالی صرراعت ارتبااررات
همراه برخوردار میباشاد.

ورررع

جدول .3اولویت دهی مدیران ارشد به موانع اثرگذار در تدوین برنامههای ارتقای بالادگی حرفهای
معیار اصلی
هماهاگ نبودن برنامههای ارتقای بالادگی و راهبردهای کس

میانگین
و کار

بادی

رری

ت ییرات

5/97

1/68

1

0/18

5/93

1/77

2

0/21

محدودیت ماابع جهت تدوین و اجرای برنامههای ارتقای بالادگی

5/90

1/83

3

0/22

حمایت ناکافی مدیریت عالی سازمان از برنامههای ارتقای بالادگی

5/84

1/84

4

0/23

تحلیل ناکافی از نیازهای دانشی و تخصصی مدیران ارشد
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5/82

1/96

5

0/25

5/81

1/95

6

0/26

ایارسی استراتویک (دلبستگی به حف

ورع موجود و عدم ت ییر)

عدم دسترسی به ااالعات الزم در تدوین برنامههای ارتقای بالادگی

5/77

1/93

7

0/27

تعامل ناکافی بخشهای وظیفهای و مراکز توسعه حرفهای مدیران

5/74

1/90

8

0/28

همسو نبودن فرهاگ سازمانی با راهبردهای توسعه حرفهای مدیران

5/59

2/13

9

0/30

ارتبااات ناکافی میان الیههای مختلف مدیریت سازمان

5/56

2/15

10

0/31

شااخت ناکافی مراکز توسعه حرفهای مدیران از فرایادهای سازمانی

وجود فرایادهای دست و پا گیر اداری (فرایادهای بوروکراتیک)

5/52

2/21

11

0/32

رعف ارتبااات عمودی (ارتبااات ناکافی میان مدیران و کارکاان)

5/49

2/22

12

0/33

ماوبق نبودن ساختار سازمان با راهبردهای توسعه حرفهای مدیران

4/98

2/35

13

0/34

تحت تلثیر قرار گرفتن فرایاد برنامه ریزی توسط رویدادهای خارجی

4/92

2/21

14

0/35

مشارکت رعیف واحدهای وظیفهای در اجرای برنامههای بالادگی

4/87

2/35

15

0/36

درک رعیف و آشاایی ناکافی مدیران از راهبردهای توسعه مدیریت

4/84

2/20

16

0/38

شااخت ناکافی از تدوین و اجرای برنامههای بالادگی در بین مدیران

4/83

2/38

17

0/39

تجربه کم مراکز توسعه مدیریت در اجرای راهبردهای توسعه مدیران

4/71

2/37

18

0/40

برخوردهای شخصی و یا تضاد ماافع مدیران در اجرای راهبردها

4/70

2/17

19

0/41

اختیارات کم مجریان در تدوین و اجرای برنامههای ارتقای بالادگی

4/66

2/22

20

0/43

اختیارات کم مجریان در اجرای راهبردها و ار های بالادگی

4/61

2/29

21

0/44

ابهام در مورد رویههای اجرا و همچاین اصوالحات و واژگان مربواه

4/60

2/13

22

0/49

محدودیت زمانی در اجرای برنامههای ارتقای بالادگی مدیران

4/56

1/89

23

0/51

نبود نظام انگیزشی در اجرای برنامههای ارتقای بالادگی مدیران

4/55

1/97

24

0/53

نظام یافته در برنامه ریزی ارتقای بالادگی مدیران

فقدان نگر
غال

بودن رویکرد باال به پایین در برنامه ریزی ارتقای بالادگی

دشواری تبدیل اهدا

کس

و کار به اهدا

برنامههای ارتقای بالادگی

اهمیت کمتر برنامههای ارتقای بالادگی نسبت به سایر برنامهها
مقاومت در برابر آموز

در بین سوو و الیههای مختلف مدیران

تلکید بیش از اندازه بر جزئیات در قال

برنامههای غیر ماعوف

4/52

1/02

25

0/54

4/43

2/16

26

0/55

4/35

2/25

27

0/56

4/30

1/65

28

0/57

4/29

1/73

29

0/58

4/22

1/85

30

0/64

تمرکز بر کمیت برنامههای بالادگی به جای کیفیت اجرای برنامهها

4/15

1/81

31

0/66

راهبردی برنامههای ارتقای بالادگی

4/12

1/62

32

0/68

ناتوانی در اولویت بادی اهدا

برره دسررت آمررده و در سرروپ معارراداری یررک درصررد،
سالال  . 4تعیین اولویت و اهمیت ماللفههای

مقدار  KMOبرابر با 0/792و مقردار بارتلرت برابرر برا

شااسایی شده در اراحی و اجرای برنامههای ارتقای

 861/516اسررت کرره نشررانگر مااس ر

بررودن دادههررا

بالاررردگی حرفرررهای مررردیران عرررالی چگونررره انجرررام

برررای تحلیررل عرراملی اسررت .همچاررین برره ماظررور

میپذیرد؟

دسررته بارردی ماللفررههررا از معیررار مقرردار پیشررین

برای بررسی موانع اثرگذار بر اجررای برنامرههرا

استفاده شد و ماللفههرایی مرورد نظرر قررار گرفرت

تحلیرل

که مقدار ویوه آنها از یک بزرگتر باشرد .ماللفرههرای

هم وابسته بررای دسرته باردی

استخراج شده همراه با مقدار ویوه ،درصد واریرانس

و تحلیل دادههای گرردآوری شرده اسرتفاده گردیرده

و درصررد واریررانس تجمعرری در جرردول  4نشرران داده

است .محاسبات آماری اولیه نشران داد کره شررایط

میشود.

از تحلیل عاملی اکتشرافی بره عاروان رو
چاد مت یره و رو

الزم جهررت انجررام تحلیررل عرراملی یعارری بزرگتررر از

بر اساس یافتههای تحقیق ،بیشرترین مقردار

صفر بودن دترمیاان ماتریس همبستگی بررای پری

ویرروه اسررتخراج شررده مربرروط برره ماللفرره فرهاررگ

بردن به عدم هرمرسرانی مت یرهرا KMO ،بزرگترر از

سرررازمانی برررا  5/648اسرررت کررره  20/972درصرررد از

 0/5جهت آگاهی از کفایت تعداد نمونههرا و معاری

واریانس کل را شرامل مریشرود .مقردار ویروه بررای

دار بودن آزمون بارتلت که بیانگر وجرود همبسرتگی

ماللفرره مرردیریت برابررر بررا 4/770اسررت کرره 17/318

بین مت یرها است وجود دارد .برر اسراس دادههرای

درصد از واریرانس تبیرین شرده را شرامل مریشرود.
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شااسایی و تحلیل عوامل بازدارنده برنامههای ارتقای بالادگی حرفهای مدیران ارشد صاعت ارتبااات همراه ایران

کمترین مقدار مربوط به ماللفه مارابع سرازمانی برا

حرفهای مردیران عرالی صراعت ارتباارات همرراه را

مقدار  1/208است که  3/251درصد از واریانس کرل

تشکیل میدهاد که نشرانگر درصرد براالی واریرانس

را تشکیل میدهد.

تبیررین شررده توسررط ایررن ماللفررههررا اسررت .مقرردار

در مجموع ،مت یرهای موجود در ماللفرههرای
هشررتگانه حرردود  79درصررد از ت ییرررات مربرروط برره

واریانس باقیمانده نیز مربوط به ماللفههایی است
که در این تحقیق پیش بیای نشده است.

موانع اثرگذار بر تدوین برنامرههای ارتقرای بالاردگی
جدول  .4مقدار ویوه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی موانع اثرگذار در تدوین برنامههای ارتقای بالادگی مدیران عالی
ماللفه

مقدار ویوه

درصد واریانس تبیین شده

درصد واریانس تجمعی

1

فرهاگ سازمانی

5/648

20/972

20/972

ردیف

2

مدیریت

4/770

17/318

38/029

3

عوامل محیوی

4/258

13/656

51/946

4

برنامه راهبردی

3/341

8/527

60/473

5

ساختار سازمانی

3/216

5/682

66/155

6

ماابع انسانی

2/901

5/464

71/619

7

مدیریت ت ییر

2/679

4/341

75/096

8

ماابع سازمانی

1/208

3/251

79/211

ورعیت قرار گیری مت یرها ( 26مت یر اصرلی)

جدول  .5بار عاملی مت یرهای مربوط به موانع اثرگذار بر برنامههای ارتقای بالادگی
حرفهای مدیران عالی

در ماللفههرا برا فررض واقرع شردن مت یرهرای برا برار

ماللفه

عاملی بزرگتر از  0/5بعد از چرخش ماللفهها به رو

فرهاگ

همسو نبودن فرهاگ سازمانی با راهبردهای توسعه

سازمانی

حرفهای مدیران

واریماکس و نام گرذاری ماللفرههرا بره شرر جردول 5

بار

مت یر

عاملی

حمایت ناکافی مدیریت عالی سازمان از برنامههای

اسررت .پررس از چرررخش ماللفرره برره رو

واریمرراکس،

مدیریت
تحلیل ناکافی از نیازهای دانشی و تخصصی مدیران

آنها معاادار نبود از تحلیل حذ

دشواری تبدیل اهدا

کس

و کار به اهدا

عوامل

تحت تلثیر قرار گرفتن فرایاد برنامه ریزی توسط

محیوی

رویدادهای خارجی

مذکور در مت یرهای دیگری خالصره گردیدنرد .پرس از

بودن رویکرد باال به پایین در برنامه ریزی ارتقای

بررسیگویهها و مت یرهای تشکیلدهاده هر ماللفره،
موانع اصلی در تدوین برنامههای بالادگی با توجه بره

0/601

0/825

و کار

ایارسی استراتویک (دلبستگی به حف

ورع موجود و

0/732

عدم ت ییر)

ماهیت مت یرهایی که در هر ماللفه قرار گرفتهاند به

عدم دسترسی به ااالعات الزم در تدوین برنامههای

0/716

اهمیت کمتر برنامههای ارتقای بالادگی نسبت به سایر

0/657

ارتقای بالادگی

برره صررورت ماللفررههررای هشررتگانه؛ فرهاررگ،

مدیریت ،عوامرل محیوری ،برنامره راهبرردی ،سراختار

سازمانی نامگذاری شدند .مت یرهای این ماللفهها برر

0/740

بالادگی
هماهاگ نبودن برنامههای ارتقای بالادگی و راهبرد-
های کس

سررازمانی ،ماررابع انسررانی ،مرردیریت ت ییررر و ماررابع

برنامههای

0/778

ارتقای بالادگی

غال

ترتیرر

0/614

ارشد

 0/5و ایاکه سوپ مشترک این مت یرهرا قربال ً توسرط

شردند و مت یرهرای

0/753

ارتقای بالادگی

شش مت یر به علت پایین بودن برار عراملی کمترر از

مت یرهای مهمتری پوشانده شده برود و همبسرتگی

0/837

برنامهها
برنامه راهبردی

ناتوانی در اولویت بادی اهدا

راهبردی برنامههای

0/631

ارتقای بالادگی
تمرکز بر کمیت برنامههای بالادگی به جای کیفیت

0/505

اجرای برنامهها

اساس بار عاملی به دسرت آمرده و رتبره باردی انجرام
شده در جدول  5نشان داده میشود.

تجربه کم مراکز توسعه مدیریت در اجرای راهبردهای

0/502

توسعه مدیران
شااخت ناکافی از تدوین و اجرای برنامههای بالادگی در

0/406

اختیارات کم مجریان در تدوین و اجرای راهبردها و

0/403

بین مدیران
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ار های بالادگی
ماوبق نبودن ساختار سازمان با راهبردهای توسعه

انسانی ( ،)%5/464مدیریت ت ییر ( )%5/341و
0/723

کل را
ماابع سازمانی ( )%3/251سهمی از واریانس ّ

حرفهای مدیران
تعامل ناکافی بخشهای وظیفهای و مراکز توسعه

0/720

رعف ارتبااات عمودی (ارتبااات ناکافی میان

0/675

ساختار

مدیران و کارکاان)

سازمانی

مشارکت رعیف واحدهای وظیفهای در اجرای برنامه-

0/618

وجود فرایادهای دست و پا گیر اداری (فرایادهای

0/580

حرفهای مدیران

های بالادگی

در این بین سهم مت یر ماابع سازمانی از سایر
مت یرها کمتر میباشد که بیانگر آن است که در
صاعت ارتبااات همراه ،دغدغه کمتری نسبت به
تخصیص ماابع سازمانی در اجرای برنامههای

بوروکراتیک)
فقدان نگر

به خود اختصاص دادهاند .

نظام یافته در برنامه ریزی ارتقای

0/578

بالادگی حرفهای مدیران وجود دارد و صاعت مذکور

بالادگی مدیران
نبود نظام انگیزشی در اجرای برنامههای ارتقای بالادگی

0/502

برخوردهای شخصی و یا تضاد ماافع مدیران در اجرای

0/573

مقاومت در برابر ت ییر در بین سوو و الیههای

0/774

مدیران
ماابع انسانی

گزیاهها فقط برنامههای اولویت دار و محوری را که
ماوبق با راهبردهای کس

راهبردها
مدیریت ت ییر

با در نظر گرفتن صال

و صرفه از بین مجموعه

مختلف مدیران

وکار میباشاد جهت

اجرا انتخاب مینماید .

محدودیت ماابع جهت تدوین و اجرای برنامههای

0/856

بر اساس یافتههای پووهش و به ماظور

محدودیت زمانی در اجرای برنامههای ارتقای بالادگی

0/732

تکمیل فرایاد برنامههای توسعه حرفهای مدیران،

ارتقای بالادگی
ماابع سازمانی
مدیران

پیشاهادهاي زیر براي سیاستگذاري در خصوص
ارتقای بالادگی مدیران عالی صاعت ارتبااات همراه

بحث و نتیجه گیری

ارائه میشود:

پووهش حارر با هد

شااسایی و تحلیل

عوامل بازدارنده برنامههای ارتقای بالادگی حرفهای
مدیران عالی صاعت ارتبااات همراه انجام شده
است .نتایج پووهش نشان داد که مت یر فرهاگ
سازمانی باالترین میزان واریانس ( )%20/972را به
خود اختصاص داده که بیانگر آن میباشد که صاعت
ارتبااات همراه نیاز دارد تا با استفاده از فرهاگ
سازمانی ،ارز

های مشترک ایجاد نموده و از اریق

آن رفتار مدیران خود را در تدوین درست راهبردهای
توسعه حرفهای هدایت نماید.
به همین ترتی

 -1بررسی جامع در توبیق ماللفهها و معیارهای
بالادگی مدیران با شرایط عملکردی و ملموریت و
راهبردهای صاعت ارتبااات همراه جهت شااسایی
انحرافات احتمالی و رفع آنها.
 -2استاندارد سازی ماللفههای بالادگی مدیران
عالی به ماظور ارزیابی و اندازه گیری میزان کارایی و
اثربخشی عملکرد مراکز توسعه حرفهای مدیران .
 -3انوباق آئین نامه و دستورالعملهای
سازمانی مربوط به ارتقاي مدیران عالی با معیارها و
ماللفههای بالادگی و شاخصهای ماتج از آن.

 ،مت یرهای شااسایی شده

دیگر با واریانسهای مختلف ،ماناد مت یر مدیریت
(،%)17/318
عامل محیوی ( ،)13/656راهبرد سازمانی
( ،)%8/527ساختار سازمانی ( ،)%5/682ماابع
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Identifying and analyzing the barriers to professional development programs for senior
managers of Iran's mobile communications industry
Saeed Hadavand1
Afsaneh Zamanimoghadam
Ali Tagipoorzahir

Abstract:
In the present age, business changes are taking place in such a way that even with the best scenarios,
organizations may be challenged. Facilities, technologies, skills and capabilities in different dimensions and
levels and with a strategic approach can enable organizations to take stronger steps than before. With this
approach, having capable managers who successfully lead the organization to predetermined goals in the
face of environmental developments and competition is a competitive advantage; Despite this, managers'
acceptance of professional development programs has not been as expected, and this issue needs to be
studied and addressed. The present study is an applied research that seeks to identify barriers and
weaknesses from the perspective of managers in a qualitative manner with the aim of promoting the
professional development programs of senior managers in Iran's mobile communications industry. The
statistical population of the study consists of 252 managers. By examining the statistical population and
adapting their conditions to the needs of the research, 56 people were selected as a statistical sample. A
researcher-made questionnaire was used to collect information. To evaluate the reliability of the
questionnaire, Cronbach's alpha was used, which has a coefficient of 82. Indicates the coherence of the
questions and the lack of significant dispersion between them. The validity of the questionnaire has also been
confirmed by experts. For data analysis, SPSS 24 software and exploratory factor analysis were used as
multivariate and interdependent methods. The results show that the variables in the identified eight
components constitute about 79% of the changes related to barriers affecting the design and implementation
of growth promotion programs for senior executives in the mobile communications industry, which indicates
a high impact. They are and it can be said that the mentioned programs need a fundamental review in all
eight components.
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