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 : چکيده

ممکرن اسررت    زیرن  وهایسراار  نیکره برا بهترر   رود یمر شیپر یا گونرهکسر  وکارهرا بره    راتییردر عصرر حاررر، ت 

در ابعاد و سروو     ها تیقابلو   ها مهارت ،ها یفااور شوند. مجهز شدن به امکانات،    دهیبه چالش کش ها سازمان

 رانیاز قبل گرام بردارنرد. داشرتن مرد تر محکمرا توانماد سازد تا   ها سازمان تواند یم یراهبرد کردیمختلف و با رو

  تیشرده هردا  فیرر تع شیاهردا  از پر یبره سرو تیبا موفق یویتوانماد که سازمان را در کشاکش تحوالت مح

توسرعه  یها برنامرهاز  رانیمسرلله، اسرتقبال مرد  نیرا رغمیرامرا عل ؛رود یمربره شرمار   یرقرابت تیرمز   کی اد،ینما

  قراتیاست. پرووهش حاررر، از نروع تحق یدگیموالعه و رس  ازمادیموروع ن  نیدر حّد انتظار نبوده و ا  یا حرفه

 خترهیصراعت ارتباارات همرراه و بره رو  آم  یعرال رانیمد  یبالادگ یها برنامه یاست که با هد  ارتقا یکاربرد

پرووهش را  ی. جامعره آمرار باشرد یمر رانیمرد  دگاهیرموانع و نقاط رعف آن از د  ییانجام گرفته و درصدد شااسا

  56تعرداد  ق،یرتحق یازهرایآنها با ن طیشرا  قیو توب یجامعه آمار  ی. با بررسدهاد یم لیتشک رانینفر از مد  252

انتخاب شدند. گردآوري ااالعات توسط پرسشاامه محقق ساخته انجام شرده اسرت.  ینفر به عاوان نمونه آمار 

انسرجام سرالاالت و  انگریر/. ب82 یکرونباخ استفاده شرده اسرت کره ررر   یپرسشاامه از آلفا ییایپا یابیارز  یبرا

از   هرا داده لیرتحل یشرده اسرت. بررا  دییتوسط خبرگان تل زیپرسشاامه ن ییمعاادار آنها است. روا  یعدم پراکادگ

و هرم وابسرته اسرتفاده شرده  رهیربره عاروان رو  چارد مت  یاکتشراف یعامل لیو رو  تحل SPss24نرم افزار 

درصرد از   79شرده،   ییهشرت گانره شااسرا  یهرا-موجرود در ماللفره  یرهرایکره مت   دهرد یمرنشران    جیاست. نتا

ارشرد صراعت ارتباارات   رانیمرد  یبالاردگ یارتقا یها برنامه یو اجرا یمربوط به موانع اثرگذار بر اراح  راتییت 

مرذکور در هرر هشرت    یها برنامهگفت   توان یمآنها بوده و    یباال  یرگذار یتلث انگریکه ب  دهاد یم لیهمراه را تشک

 دارد.  ازین  یاساس یبازنگر  کیبه  ماللفه
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 مقدمه

صاعت مخابرات همواره يكي از پر شتاب ترين  

صاايع جهان در چاد دهه اخير بوده است، به  

كه پس از گذشت تاها سه دهه از راه   یا گونه

اندازي اولين شربكه تلفرن همراه، تعرداد كاربران 

  یالدیم  1990نفر در سال   ونیلیم  4/12شبکه از   نیا

ده یرس یالدیم  2019نفر در سال   اردیلیم  6/5به 

روند غال  صاعت  Telecom ،6 است. مالسسه

را شامل؛  یالدیم  2025ارتبااات همراه در سال 

  اء،یاش اترنتیمحتوا، تحقق ا  دیرقابت در تول

  تیاما ار،یمهاجرت کامل به حوزه اتصاالت س

و   شتریباند ب یبه پهاا ازیشبکه، اشباع بازار و ن

 گانیرا اترنتینت و ا  یاسکا یبه فااور  یابیدست

صاعت    یعال رانی. شااخت روندها به مدداند یم

و تحوالت مستتر   ها فرصتتا با درک   کاد یمکمک  

که   یرا به نحو یسازمان  یها یاستگذار یس  اده،یدر آ

  داریپا یرقابت تیکس  مز   یبرا یز یبه برنامه ر 

 یمهم، ررور   نیا یماجر شود انجام دهاد. برا

د آشاا  یجد یها یفااور با دانش و   رانیاست تا مد

 ,Hartner) ابدیآنان توسعه  یها یستگیشاشوند و  

2018). 

  یدرباره ررورت توجه به بالادگ  ر،یاخ انیسال  در

مور  شده است. به   یمختلف  یها دگاهید رانیمد

  راتییو ت  یاجتماع یها چالش س،یلیاعتقاد م

ملزم باشاد    ها سازمانموج  شده تا    یفااور 

نحو   نیزمان و به بهتر  نیتر  کوتاهخود را در   یازهاین

جهت   نیبه هم .(Nworie etal, 2013) .ادیپاسخ گو

همواره درباره کس  وکار   رانیاست تا مد یررور 

و سازمان به پرور  استعدادها و   اموزندیخود ب

 یررورت برا  کیبه عاوان  رانیمد  یها تیظرف

قدرت   ن،ی. به اعتقاد کوئدیتوجه نما یافتگیتوسعه 

  یمدرن به جا  یها سازمان یدیو تول یاقتصاد

  یر فك  یمرهون توانماد  ،یكیز یف  یها-ییدارا

مااس  به توسعه    کردیآن است و اتخاذ رو رانیمد

و تمرکز بر   یذها یالگو رییمستلزم ت   ،یفااور 

بهبود دانش و   قیسازمان از ار   یکس  و کارها

  .(Steinert, 2014) است ها مهارت

به تحوالت   یرا پاسخ یو بارتلت، بالادگ یچادور 

  ها نگر باورها و   رییت  یبرا یو راهبرد یویمح

  تواناد یم رانیآن مد لهیوس داناد که به-یم

 Chaudhuri and) ادینما  دایپ یبهتر  یسازگار 

Bartlett, 2014).  

 یبالادگ یمربوط به ارتقا  یها برنامه ،یو دل ید

بهبود عملکرد   یکه برا  ییها تیفعالرا شامل  

 شود  یم یاراح  یا حرفهدر همه ابعاد   رانیمد

  .(Minter, 2009) داناد یم

به توسعه   رانیمد  یساز  بالاده  ،یترت نیا به

که عملکردشان را    یا گونهبه   ها ییتواناو  ها مهارت

بهتر سازمان بهبود  تیر یو مد یر یگ میدر تصم

 یایب شیپ قیاز ار  نی. اشود یمبخشد ماجر  

  ها مهارت تی)تقو  یماناد توسعه فرد  ییها برنامه

جاد  ی)ا ی(، توسعه آموزشرییمواجهه با ت   یبرا

( و توسعه  یر یادگی یمتعدد برا  یها فرصت

  یها مهارتکس     یبرا ی)توانماد ساز  یسازمان

 .شود یم( محقق  ازیمورد ن

وارد   یالدیم  1970از دهه  ،یبالادگ مفهوم

آن،   عیکاربرد وس  رغمیشده و عل  تیر یفرهاگ مد

باشد  تیکه مورد قبول اکثر   یجامع فیهاوز تعر 

از   یر یادگیمفهوم در ابتدا به   نیوجود ندارد. ا

  1970محدود بود، اما از دهه   اتیدانش و تجرب

 ،یر بازار، رشد فااو یازهاین  رییت  لیو به دل یالدیم

 تیر یو مد انیبه مشتر  ییپاسخگو یتقارا برا

  .شد  لیبه دغدغه سازمان تبد یبهتر ماابع مال

در وهله اول    یمربوط به بالادگ  یها تال 

است  رانیمد  ازیمورد ن  یها مهارتمتوجه دانش و  

کار و    یدگیچیفهم پ  یبر رو یبعد یکردهایروو 
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  یکار   یها حوزهمربوط به   یها یآگاهگستر  

 ,Mohebzadegan) متمرکز شده است  رانیمد

نسبت به   یدیجد التیتما ریاخ انیدر سال .(2013

  یها برنامهمورد توجه قرار گرفته و   رانیتوسعه مد

و   ها مهارت یشیاست که به بازاند یابزار  یبالادگ

  .کاد یمکمک    رانیدانش مد

 یبالادگ یها برنامهمختلف   یها سازمان

متفاوت   یها وهیشخود را به   رانیمد  یا حرفه

است   ییها برنامهو عمدتاً شامل  ادینما یم فیتعر 

.  گردد یمارائه   یرسم ریغ ایو  یکه به صورت رسم

  یبالادگ یها برنامهشکست   لیدر اغل  اوقات، دل

اما در موالعات  ،گردد یمآن باز   یبه نحوه اجرا

ناکام   لیبه آن شده است. مثالً از دال  یتوجه کم

از  لیبه نداشتن تحل توان یم ها برنامهبودن 

 تیکه از اولو  یو انجام اقدامات یویمح  راتییت 

اما عمده ماابع سازمان را صر    ستاد؛یبرخوردار ن

   .(Farajpoor, 2011) اشاره نمود ادینما یم

  لیدال   یمعرف  یو همکاران، در تال  برا ازیکوئ

به  ران،یمد  یا حرفهتوسعه  یها برنامهشکست 

  ،یویمسائل مح  ،یز یر  چهار ماللفه برنامه 

 Lyden and) ادینما یماشاره   یو فرد یتیر یمد

Klingele, 2009). که   یا موالعهدر    نیعالوه بر ا

ماناد    یانجام شد، عوامل سازمان سیتوسط فرانکو

نادرست ماابع و ارتبااات ناقص و    صیصتخ

 ,Francois)دیارافه گرد یدسته باد  نیبه ا یناکاف

 یبر عوامل مشابه یاغل  خبرگان بالادگ  . (2014

 رانیتوسعه مد یها برنامه یبه عاوان موانع اجرا

نمونه، آکر بر چهار ماللفه ساختار،    یدارند. برا  دیتلک

  .دینما یم دیافراد و فرهاگ تلک ،ها ستمیس

 یساختار   ،یادیفرا  ،یبه مقوالت انسان سونیبرا

 ,Mamdoohi) کاد یمکردن راهبرد اشاره    اهیو نهاد

 یبالادگ یها برنامه  یآس نیتر  مهم ک،یار  .(2008

متعهد    ،یماابع کاف  افتنین  صیرا شامل تخص

 یکپارچگیبه اجرا، شکست در  یعال تیر ینبودن مد

 .(Eric, 2016: 62) داند یم رانیو همسو نبودن مد

  راتییو ت  تیدر نظر نگرفتن عدم قوع  ک،یکادر 

 یها برنامهنامااس    یاجرا لیرا دل یویمح

  .(Benor, 2017) داند یم یبالادگ

 تیر یمد  یناکاف  تیهشت ماللفه، حما  بوکسال،

  ریغ یها برنامهدر قال    اتیبر جزئ دیارشد، تلک

 یماعوف ساالنه، کمبود دانش و مهارت در اجرا

 یها بخش ریاز سا یز یبرنامه ر  کی، تفکها برنامه

با  یا فهیوظ یواحدها فیارتباط رع ،یا فهیوظ

 بهباال  کردیرو ر،ییمقاومت در برابر ت   گر،یکدی

به خاار   یز یو انجام برنامه ر  یز یدر برنامه ر   نییپا

توسعه   یها برنامهرا در شکست  یز یبرنامه ر 

اِپلر به فقدان  . (Boxall, 2015)داند یممالثر    رانیمد

 دیو نداشتن د ها برنامه نیدر تدو  یکاف  اراتیاخت

 ,Kiechel)کاد یماشاره   یخارج طیجامع به مح

2015) .  

و نبود   فیدو عامل ارتبااات رع  ل،یاسپ

 ها برنامهاثرات مثبت  انگریمستادات معتبر که ب

باشد را از عوامل اثرگذار   رانیبر بهبود عملکرد مد

 ,Speel) داند یم یبالادگ یها برنامه یدر ناکام

کوتاه مدت و    یها شیگراِملو، غال  بودن   .(2012

  دودمح  یدر سازمان، همکار   یرعف تفکر راهبرد

را از   جینتا  یساز   یو تمرکز بر کم   گریکدیبا  رانیمد

رواج  . (Mello, 2014)شمارد-یموانع بر م  نیتر  مهم

 یها برنامهبزرگ از  ریتفکر کوتاه مدت و نبود تصو

هستاد    یگر یدو ماللفه د  رانیمد  یا حرفهتوسعه 

 یها  یآسو براون از آنها با عاوان  یکه گراند

 ,Sarem etal) برند یمنام    یبالاده ساز  یها برنامه

2012).   

 ران،یدر سوو  مد  یناهماهاگ  لمن،یه  ایجول

و رعف   ها برنامه نیدر تدو  رانیعدم حضور مد

اثربخش نبودن  لیرا از دال  یابیارز  ستمیس
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 ,Ibrahim) داند یم رانیتوسعه مد یها برنامه

و   ازهایدر درک ن  یناکام  ،یسیو را سایس .(2011

را از   ها برنامهبه حضور در  رانیمد   یدر ترغ  یناتوان

  یها برنامه یو اجرا نیتدو ،یمهم در اراح  موانع

 . (Simkin, 2018)شمارد یمبر   رانیمد  یبالادگ

چشم انداز و  میاعتقاد پاول کلوز، ترس به

 یگذار  هد   ،یز یراهبرد، روابط و ارتبااات، برنامه ر 

مالثر   ها برنامهموفق   یو بازخورد در اجرا

 یاستات، موانع اجرا زنیآ.  (Close, 2018)است

از باال به  تیر یرا در شش ماللفه سبک مد ها برنامه

  رض،متعا  یها-تیمشخص، اولو  ریراهبرد غ ن،ییپا

کارکردها و کس  وکارها و ارتبااات   یناهماهاگ

 ,Eisenstat) خالصه نموده است فیرع  یعمود

2012).  

اعتقاد نداشتن به  ت،یر یانفعال مد اگ،یو س یل

را از عوامل   رییو مقاومت در برابر ت  یتوسعه فرد

 Lee and)داند یم رانیمد   توسعه  برنامه یناکام

Angsing, 2018) .  

راهبرد، عدم  نیتدو ؛یدیده ماللفه کل  کوکرل،

فرهاگ،   ،یساختار سازمان  ،یویمح  اانیاام

ماابع،   صیارتبااات، تخص ،یاتیعمل یز یر  برنامه

نموده است. به   ییرا شااسا جهیافراد، کاترل و نت

عوامل تااس   نیا انیفرض آن است که م  یزعم و

ختم   تیو اجرا به موفق نیتدو ادیباشد تا فرا

پر کردن شکا   یساالزر، برا . (Cockrell, 2011)شود

چون ساده   یی، راهکارهاها برنامه یو اجرا نیتدو

 نییواقع گرا بودن و تع ،یز یار  ر   وهیش  یساز 

 . (Salazar, 2007)کاد یم شاهادیرا پ ها تیاولو

را  یو همکاران، ساختار و فرهاگ سازمان هارون

 یها برنامه یاز جمله مسائل قابل توجه در اراح

و   (Haroon etal, 2010)داناد یم رانیتوسعه مد

بلادمدت و  شینبود گرا  ،یدورا  اکهیسرانجام ا

موانع    نیتر  مهمرا از   یعال رانیمد  یناکاف  تیحما

 داند یم ها برنامهموفق   یو اجرا یدر برابر اراح

(Sarem etal, 2012).    

مفرورات مربوط به   ،شود یممالحظه    چاانکه

است   یاز جمله مقوالت یبالادگ یها برنامه یاجرا

مباحث مورد توجه واقع شده است.    اهیشیکه در پ

لزوماً  یبالادگ یها برنامه اکهیماناد ا  یمفرورات

شود و به اور    یاراح  رانیبا مشارکت مد دیبا

 تر مهمبرابر اجرا گردد.   یها فرصتداوالبانه و با  

آن به موقع  یاجرا یبرا یماابع کاف  اکهیاز همه ا

  رانیدرهر حال، مد .(Gillespie, 2009) شود  نیتلم

  یبه بهساز  ازین  یویمح  راتییمتااس  با ت 

مااس     یفرصت  یبالادگ یها برنامهمداوم دارند و 

را فراهم   رانیالزم در مد یها مهارت یارتقا یبرا

  .سازند یم

 ییها تیموقعبر   دیتلک یا حرفه یبالادگ در

 ریو مد شود یمواگذار   رانیبه مد ادهیاست که در آ

 ,Verma) دارد  ازیکس  آن به مهارت باالتر ن  یبرا

2017: 28).  

 یها طیمح ،یاثربخش بالادگ یها برنامه

به ماظور  یو عااف یامن از نظر علم یر یادگی

  تیکه با موفق  سازند یمفراهم    ییرفتارها یر یادگی

  .مرتبط است  ریمد  یش ل

 یم  یبالادگ یها برنامهعصر حارر،  در

و حل   دیجد یها راهکشف   یبرا یمااسب  تواندرو 

باشد. از همه   رانیمد  یمشکالت مربوط به باز آموز 

 یبه سمت دیبا ها برنامه یر یجهت گ اکهیا تر مهم

شود و ماابع    تیسازمان حما  لهیباشد که به وس

 نیقرار دهد. در ا  رانیمد  اریدر دسترس در اخت

و در   یا حرفهبود که رشد  دواریام توان یم لتحا

 .به سرعت اتفاق افتد یسازمان  یتعال جهینت

همگان از صاعت ارتبااات همراه    ر،یدهه اخ  در

انتظار دارند که در  یصاعت راهبرد  کیبه عاوان 

  یو فرهاگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیتحوالت س
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جامعه  یافتگیباشد و در توسعه  رگذاریکشور تلث

کارکاان   ییمهم در گرو کارا  نی. ادینقش نما  یفایا

  .باشد یمصاعت    نیا رانیمد  وهیو به و

 رانینقش مد  یدگیچیو پ یتوجه به دشوار  با

است که   نیسازمان، امر مسّلم ا  یدر راهبر   یعال

 یازهاین  یدارا  رانیمد  گریماناد د  یمخابرات  رانیمد

 گران،یارتباط با د شرفت،یبه پ ازیماناد ن  یا دهیعد

و  باشاد یمدانش و مهارت خود    یبه روز رسان

برگزار   نهاآ یکه با هد  بالاده ساز   ییها برنامه

نقش    ییازهاین  نیچا نییو تب یدر معرف  گردد یم

  .(Deci and Ryan, 2015) دارند  یمهم

  نیدر صاعت ارتبااات، ارتقاء و تضم  البته

دغدغه بوده   کیدر ارائه خدمات همواره   تیفیک

که در دستورالعمل توسعه    یا گونهاست به  

)بخشاامه شماره  رانیمد  یها یستگیشا

و  یسازمان امور ادار   04/11/1396مورخ 1657363

کشور(، ساد چشم انداز وزارت ارتبااات   یاستخدام

( و برنامه پاجساله وزارت 1404)افق  یو فااور 

موروع    نی( ا1394-1398) یارتبااات و فااور 

  .ماعکس شده است

صاعت ارتبااات همراه به عاوان   کرد،یرو نیا با

به سه دهه از   کیکه نزد  رانینماد ارتبااات در ا

 رانیمد  یبهره ور  یدر راستا  گذرد یمآن   تیفعال

رشد و  یها برنامه ازمادیاز گذشته ن شتریب شیخو

  یجهان راتییاست تا از قافله ت  یا حرفهتوسعه 

کالن    یها استیسبا توجه به   ،یباز نماند. از ارف

به فرو  نفت خام و  یکشور در کاهش وابستگ

توسعه صاعت ارتبااات همراه و فاّاور محور 

ت ارتبااات  است تا صاع یبودن آن، ررور 

و هدفمادتر از قبل  تر محکمرو را   شیپ یها گام

متخصص و    یروهایرو حضور ن نیبردارد. از ا

و با  یو فرامل یمل  یها عرصهدر   ستهیشا  رانیمد

  نیا ییدر شکوفا  تواند یمبلادمدت   دید  یها افق

 ی. بررسدینما  فایا یصاعت نقش اساس

در خصوص موروع   ریسه دهه اخ  یها تیفعال

موروع،    نیکه ا  دهد یمنشان    رانیمد  یبالادگ

صاعت ارتبااات همراه است و   ادهیمسلله آ

  نیخدمات در گرو پرداختن به ا داریپا یاثربخش

  .مسلله است

در صاعت ارتبااات   رسد یمکه به نظر    اکاون

 تیفیارتقاي ک ریبراي حرکت در مس یعزم جدّ 

ابزارهاي الزم براي   دیخدمات شکل گرفته است، با

 رانیمد  یبالادگ یها برنامهو راهبري  تیر یمد

 ازهايین  شیپ نیتر  مهماز   یکیوجود داشته باشد. 

جامع و ماسجم به   یامر داشتن چارچوب نیا

  یا حرفه یاقدامات مرتبط با بالادگ تیهداماظور  

  .است یعال رانیمد

پووهش   نیتوجه به موال  ذکر شده، در ا با

  یبالادگ یارتقا یها برنامه نیو تدو یاراح  ادیفرا

و  یصاعت ارتبااات همراه بررس  یعال رانیمد

مورد موالعه قرار    یعال رانیمد  ستهیتجربه ز 

  ها برنامه یگرفت و نقاط رعف و موانع اصل

 اکهیرمن ا  ها یوگیوشدند. شااخت   ییشااسا

مراکز توسعه   انیمتول  یبرا یسببازخورد ماا

 یبرا ییراهاما تواند یم ،کاد یمفراهم    یا-حرفه

 باشد. زین  یعال رانیمد  یبالادگ یها-برنامه یارتقا

 

 رو  تحقیق

پرووهش حارر فاقد فررريه اسرت و شرامل  

است كره بره آنهرا پاسرخ داده خواهرد شرد.   یسالاالت

صررورت موررر     نیرربرره ا قیررتحق یسررالاالت اصررل

 که؛  شود یم

  یعرال رانیمرد  یا حرفرهو  یفررد  یهرا یوگیو( 1

  ست؟یصاعت ارتبااات همراه چ
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  یبالاررردگ یها برنامرررهموجرررود   تیوررررع( 2

صرراعت ارتبااررات همررراه چگونرره   یعررال رانیمررد

 است؟

 یو اجرررررا یموانررررع اثرگررررذار بررررر اراحرررر( 3

صراعت ارتباارات   یعال رانیمد  یبالادگ یها برنامه

  اند؟ همراه کدام

  یها ماللفررره تیرررو اهم تیررراولو نیررریتع( 4

 یها برنامرره یو اجرررا یشررده در اراحرر  ییشااسررا

صرراعت ارتبااررات    یعررال رانیمررد  یبالارردگ یارتقررا

  ؟ردیپذ یمهمراه چگونه انجام  

 ق،یررررتحق نیررربرررا انجررررام ا رود یمرررر انتظرررار

متااس  با اقتضرائات صراعت   یبالادگ یها برنامه

  لتیره  ی)اعضرا یعرال رانیمد  یارتبااات همراه برا

  نی)معرراون یانیررم  رانیعامررل(، مررد رانیمررد  ره،یمررد

  ی)رؤسررا یرریاجرا رانیسرروو  صررّف و سررتاد( و مررد

بهره بررداران  اریو در اخت یمراکز کس  وکار(، اراح

  .ردیقرار گ  ها برنامهگونه   نیدهادگان ا  سعهو تو

نظرارت و درجره کاتررل    زانیاز نظر م پووهش

و از نظرر سروپ پرووهش از  یشیآزما ریغ رهایمت 

 خترهیاسرت کره بره رو  آم یکراربرد  قاتینوع تحق

( انجررام گرفترره اسررت. گررردآوري و یو کّمرر یفرری)ک

با استفاده از رو  موالعات متاري  ها داده میتاظ

، مقرررراالت ماتشررررره در مجررررالت و  یا کتابخانرررره)

بهررره   ،یاسررااد درون سررازمان علمرري، یهررا شیهما

 یهررا گاهیپااياترنررت و اسررتفاده از  یگيررري از فارراور 

و   یگررروه کررانون  لیعلمرري خررارج از كشررور(، تشررک

صراحباظران و    یها دگاهیردرسشاامه )استفاده از  پ

  .است رفتهیتعامل و تلييد آنها) صورت پذ

نفرررر از    252شرررامل   قیرررتحق یآمرررار  جامعررره

  یصرراعت ارتبااررات همررراه )اعضررا  یعررال رانیمررد

سوو  صرّف   نیعامل، معاون رانیمد  ره،یمد  لتیه

  یها شرررکتمراکررز کسرر  وکررار    رانیو سررتاد و مررد

 یباشراد. برا بررسر-ی( متلیو را رانسلیهمراه اول، ا

آنهررا بررا   طیو موابقررت شرررا یجامعرره آمررار  هیرراول

از اعضراء بره   یمالحظه شد که برخ  قیتحق یازهاین

برا مورروع از   یکراف  ییآشراا ایرعدم تجربره و  لیدل

برخروردار   یدر نمونه آمار   تیعضو یالزم برا طیشرا

از رو  نمونره   هرا داده یلذا جهرت گرردآور  ستاد،ین

ماظرور    نیرا یاستفاده شد. بررا یاحتمال ریغ یر یگ

بررا حضررور هفررت نفررر از  یگررروه کررانون  یبررا برگررزار 

  یعلمر لتیره  ی)ماناد اعضرا یحوزه بالادگ انخبرگ

بازنشسته و...( و استفاده از رو    رانیدانشگاه، مد

 ،یبا موروع بالادگ ییآشاا رینظ  ییها یوگیو ،یدلف

و داشررتن  رانیتجربرره حضررور در مراکررز توسررعه مررد

ماررابع   یهررا حوزهمرررتبط بررا   یدانشررگاه  التیتحصرر

  برراو  نیرریتع یانتخرراب نمونرره آمررار  یبرررا ،یانسرران

مذکور،   یارهایبا مع یجامعه آمار  طیموابقت شرا

انتخاب شدند. بعرد از  ینفر به عاوان نمونه آمار   56

 نیاثرگرذار برر تردو یها ماللفه ،یانتخاب نمونه آمار 

  یدر گرروه کرانون  ،یعرال رانیمرد  یبالادگ یها برنامه

جلسره،   4بعرد از  تراً یمورد بحث قررار گرفرت کره نها

  ،یوریعوامرل مح ت،یر یهشت ماللفه؛ فرهارگ، مرد

  ،یمارابع انسران  ،یسراختار سرازمان  ،یبرنامه راهبررد

  یبره اجمراع اعضرا یو ماابع سازمان رییت  تیر یمد

  .دیرس یگروه کانون

شرررده،   ییشااسرررا  یها ماللفررره یابیرررارز  یبررررا

و برره صررورت کاغررذي و  هیررپرسشرراامه پررووهش ته

ارسرررال کررره از  ینمونررره آمرررار   یبررررا یکررریالکترون

مرورد از آنهرا   51شرده، تعرداد   عیتوز  یها پرسشاامه

برر مباراي   زیرآمراري ن  لیربرگشت داده شد کره تحل

 یابیرررتعرررداد انجرررام شرررده اسرررت. اعتبار  نیهمررر

کرونبرراخ انجررام شررد کرره    یلفرراپرسشرراامه توسررط آ

انسجام قابرل قبرول سرالاالت و  انگری/. ب82  یرر 

  یری. رواباشرد یمر هرا آن نیمعاادار بر  یعدم پراکادگ

نفرر از    4توسرط  زیرپرسشراامه ن یو صور  ییمحتوا

 لیرررتحل یشرررد. بررررا  دییرررتل یصررراحباظران بالاررردگ
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و رو   SPss24به دست آمده از نرم افزار  یها داده

برره عارروان رو  چاررد   یشررافاکت یعررامل لیررتحل

 استفاده شده است. و هم وابسته  رهیمت 

 

 های تحقیق یافته

ای مردیران فردی و حرفره  یها یوگیو. 1سالال 

 ارتبااات همراه چیست؟ صاعت ارشد  

به ماظور توصریف ویوگری آمراری جامعره        

مورد موالعه از رو  آمار توصیفی اسرتفاده شرد.  

نتایج به دست آمده از تحلیل انجام شرده در نمونره  

شررود. نشرران داده مرری  1مررورد موالعرره در جرردول 

% از نمونره آمراری را  77شرود، چاانکه مالحظه مری

  دهارد.% را مدیران زن تشکیل می23مدیران مرد و 

% از نمونرره 84بررر اسرراس تحلیررل صررورت گرفترره، 

باشراد سال به باال می  10آماری دارای سابقه خدمتی 

% نیرررز تحصررریالت کارشااسررری و کارشااسررری 88و 

ارشد به باال دارند که بیانگر با تجربره برودن نمونره و 

اعتبررار مااسرر  آن برررای پاسررخگویی برره سررالاالت 

 باشد.پرسشاامه می

 آماری جامعه مورد موالعه های یوگیو. 1جدول 

 تعداد )درصد( مشخصات جمعیت شااختی

 جاسیت
 13( 23) زن

 43( 77) مرد

 تحصیالت

 33( 59) کارشااسی

 21( 38) کارشااسی ارشد

 2( 3) دکتری

 سابقه کار

 9( 16) سال  10-5

 19( 34) سال  15-10

 28( 50) سال به باال  15

 

بالادگی  یها برنامه. ورعیت موجود 2سالال 

ارتبااررات همررراه صرراعت ای مرردیران ارشررد  حرفرره

 چگونه است؟ 

بالارردگی هررای برنامررهبررسرری ورررعیت  برررای

و  معاررراداري و محاسررربهای مررردیران عرررالی حرفررره

 tمربوط به هر ماللفه از آزمون  هايتفاوت میانگین

میرانگین فررری برراي  د.  اي اسرتفاده شرتک نمونره

در   3 هرا مقردار عردديمیانگین محاسبه معااداري

برررراي قضررراوت دربررراره سررروپ   شرررد.  نظرررر گرفتررره

شررده از ایررف   محاسرربه هررايمولوبیررت میررانگین

 گردید. مولوبیت به شر  زیر استفاده  

 

 برای هر یک از مت یرهاپیوستار تعیین سوپ مولوبیت : 1نمودار 

 

 

 

 

 

هرراي توصرریفی و نتررایج شرراخص 2 در جرردول

اي نشررران داده شرررده اسرررت.  ترررک نمونررره tآزمرررون 

هررای برنامررهمحاسرربه شررده بررراي کّلرری  میررانگین  

دهد. نتایج را نشان می 229/3 عددمدیران بالادگی  

برا حراکی از آن اسرت کره نیرز ای  ترک نمونره tآزمون 

( 000/0) توجرره برره سرروپ معارراداري محاسرربه شررده

 یمعارادار  ارور برهبره دسرت آمرده مقدار میانگین 

مقایسره میرانگین  فررری اسرت.  باالتر از میرانگین  

 دهردمحاسبه شده با پیوستار مولوبیت نشان می

 مرردیران عررالیبالارردگی  هررای برنامررهکرره ورررعیت 

 .  نسبتاً مولوب استصاعت ارتبااات همراه  

دهرد کره نشران مری  2همچاین، نترایج جردول 

ه با هد  آشاایی مردیران برا دانرش و  هایی کبرنامه

از  87/3انررد بررا میرررانگین فارراوری روز اجرررا شرررده

ورعیت مولوبی برخوردار بوده و مورد توجه قررار  

هررای توسررعه فررردی بررا میررانگین . برنامررهانررد گرفته

هررای توسررعه سررازمانی بررا میررانگین ، برنامرره34/3

ای بررا میررانگین هررای توسررعه حرفررهو برنامرره 96/2

ترک   tدر مرات  بعدی قرار دارند. نتایج آزمرون   88/2

و    tدهد که با توجه به مقردارنیز نشان می  یا نمونه

سوپ معااداری محاسربه شرده، همره مت یرهرا از  

تفاوت معااداری با میانگین فرری برخوردارنرد و برا 

-ترروان گفررت کرره بررین میررانگین% اامیارران مرری95

1 33/2 66/3 5 

 مولوب نسبتاً مولوب نامولوب



 رانیارشد صاعت ارتبااات همراه ا رانیمد یا حرفه یبالادگ یارتقا یها برنامهعوامل بازدارنده  لیو تحل ییشااسا

 

22 |    

 

معاراداری محاسبه شده و میانگین فرری تفراوت  

-ها نشران مریوجود دارد. محاسبه تفاوت میانگین

هررای توسررعه سررازمانی و توسررعه دهررد کرره برنامرره

ای تفاوت مافی دارند. به عبارت دیگر بره ارور  حرفه

ای مرردیران معارراداری بالارردگی سررازمانی و حرفرره

 .   از حّد متوسط است تر نییپا

 

 مت یرها آمار توصیفی .2 جدول

 انحرا  معیار میانگین مت یرها
 3ارز  آزمون = 

 سوپ مولوبیت
t D.F ها یانگینمتفاوت  سوپ معااداری 

 مولوب 229/0 000/0 281 71/5 285/0 229/3 برنامه بالادگی مدیران )کّلی(

 مولوب 345/0 004/0 281 25/4 391/0 345/3 برنامه توسعه فردی

  نسبتاً مولوب -079/0 000/0 281 64/8 422/0 967/2 برنامه توسعه سازمانی

 مولوب 87/0 000/0 281 41/4 513/0 87/3 برنامه توسعه آموزشی

 نسبتاً مولوب -219/0 000/0 281 78/3 362/0 881/2 یا حرفهبرنامه توسعه 

 

 یها برنامره. موانع اثرگذار بر تردوین 3سالال 

ارتبااررات  صراعت ای مردیران عررالی  توسرعه حرفرره

 همراه کدام اند؟

، پرووهش تجربی پس از بررسی مبانی نظري و

مررورد  هرراي  بررراي گررردآوري دادهپرسشرراامه از رو  

دهد کره تمرام  نشان می  3. جدول استفاده شد نیاز

دارنرد و    3مت یرهای ارزیابی شده، میانگین باالتر از 

ت یرها بین متوسط تا زیاد ارزیرابی  شدت اثرگذاری م

گردیرررده اسرررت. براسررراس تحلیرررل انجرررام شرررده،  

هررای مت یرهررایی نظیررر هماهاررگ نبررودن برنامرره

کسررر  وکرررار برررا    هرررایارتقرررای بالاررردگی و راهبررررد

، تحلیل ناکافی 68/1و انحرا  معیار  97/5میانگین

و  93/5از نیازهای دانشی مدیران عالی با میرانگین 

، محدودیت ماابع جهت تردوین  77/1انحرا  معیار 

و  90/5ارتقرررای بالاررردگی برررا میرررانگین  یها برنامررره

، حمایررت ناکررافی مرردیریت از 83/1انحرررا  معیررار 

و  84/5هررای ارتقررای بالارردگی بررا میررانگین برنامرره

و دلبسررتگی برره حفرر  ورررع   84/1انحرررا  معیررار 

و انحرررا    82/5موجرود و عرردم ت ییرر بررا میرانگین 

اول تا پاجم موانرع اثرگرذار در  یها رتبه، 96/1معیار 

ای مردیران های ارتقای بالاردگی حرفرهتدوین برنامه

 باشاد. عالی را دارا می

همچاین بره نظرر نمونره آمراری، مت یرهرایی  

هررای ارتقررای بالارردگی  ماناررد اهمیررت کمتررر برنامرره

و انحرا    30/4ها با میانگین نسبت به سایر برنامه

در برابر آموز  در سروو  و ، مقاومت  65/1معیار 

و انحرا    29/4مختلف مدیران با میانگین   یها هیال 

هرای ، تلکید بر جزئیات در قال  برنامره73/1معیار 

و انحرررا  معیررار  22/4غیررر ماعوررف بررا میررانگین 

یت به جرای کیفیرت برا میرانگین 85/1 ، تمرکز بر کم 

و نراتوانی در رتبره باردی  81/1و انحرا  معیرار  15/4

و انحرا    12/4ها با میانگین ا  راهبردی برنامهاهد

های از اثرگذاری کمتری در تدوین برنامه 62/1معیار 

ارتقررای بالارردگی  مرردیران عررالی صرراعت ارتبااررات  

 باشاد.همراه برخوردار می

  یا حرفهارتقای بالادگی  یها برنامه. اولویت دهی مدیران ارشد به موانع اثرگذار در تدوین 3جدول

 میانگین معیار اصلی
انحرا  

 معیار

اولویت 

 بادی
 رری  ت ییرات

 18/0 1 68/1 97/5 کس  و کار   هایهای ارتقای بالادگی و راهبردهماهاگ نبودن برنامه

 21/0 2 77/1 93/5 تحلیل ناکافی از نیازهای دانشی و تخصصی مدیران ارشد 

 22/0 3 83/1 90/5 ارتقای بالادگی  یها برنامهمحدودیت ماابع جهت تدوین و اجرای 

 23/0 4 84/1 84/5 های ارتقای بالادگی حمایت ناکافی مدیریت عالی سازمان از برنامه
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 25/0 5 96/1 82/5 حف  ورع موجود و عدم ت ییر(ایارسی استراتویک )دلبستگی به 

 26/0 6 95/1 81/5 وجود فرایادهای دست و پا گیر اداری )فرایادهای بوروکراتیک(

 27/0 7 93/1 77/5 های ارتقای بالادگیعدم دسترسی به ااالعات الزم در تدوین برنامه

 28/0 8 1/90 74/5 مدیران یا حرفهو مراکز توسعه  ای یفهوظ یها بخشتعامل ناکافی 

 30/0 9 13/2 59/5 ای مدیرانهمسو نبودن فرهاگ سازمانی با راهبردهای توسعه حرفه

 31/0 10 15/2 56/5 مختلف مدیریت سازمان های یهال ارتبااات ناکافی میان 

 32/0 11 21/2 52/5 مدیران از فرایادهای سازمانی یا حرفهشااخت ناکافی مراکز توسعه 

 33/0 12 22/2 49/5 ارتبااات عمودی )ارتبااات ناکافی میان مدیران و کارکاان(رعف 

 34/0 13 35/2 98/4 ای مدیرانهای توسعه حرفهماوبق نبودن ساختار سازمان با راهبرد

 35/0 14 21/2 92/4 تحت تلثیر قرار گرفتن فرایاد برنامه ریزی توسط رویدادهای خارجی

 36/0 15 35/2 87/4 های بالادگیدر اجرای برنامه  ای یفهوظمشارکت رعیف واحدهای 

 38/0 16 20/2 84/4 درک رعیف و آشاایی ناکافی مدیران از راهبردهای توسعه مدیریت 

 39/0 17 38/2 83/4 های بالادگی در بین مدیرانشااخت ناکافی از تدوین و اجرای برنامه

 40/0 18 37/2 71/4 راهبردهای توسعه مدیرانتجربه کم مراکز توسعه مدیریت در اجرای 

 41/0 19 17/2 70/4 برخوردهای شخصی و یا تضاد ماافع مدیران در اجرای راهبردها

 43/0 20 22/2 66/4 های ارتقای بالادگی اختیارات کم مجریان در تدوین و اجرای برنامه

 44/0 21 29/2 61/4 بالادگی  یها ار اختیارات کم مجریان در اجرای راهبردها و  

 49/0 22 13/2 60/4 اجرا و همچاین اصوالحات و واژگان مربواه های یهروابهام در مورد 

 51/0 23 89/1 56/4 ارتقای بالادگی مدیران یها برنامهمحدودیت زمانی در اجرای 

 53/0 24 97/1 55/4 ارتقای بالادگی مدیران یها برنامهنبود نظام انگیزشی در اجرای 

 54/0 25 02/1 52/4 فقدان نگر  نظام یافته در برنامه ریزی ارتقای بالادگی مدیران

 55/0 26 16/2 43/4 غال  بودن رویکرد باال به پایین در برنامه ریزی ارتقای بالادگی

 56/0 27 25/2 35/4 ارتقای بالادگی یها برنامهدشواری تبدیل اهدا  کس  و کار به اهدا  

 57/0 28 65/1 30/4 هاهای ارتقای بالادگی نسبت به سایر برنامهبرنامهاهمیت کمتر 

 58/0 29 73/1 29/4 مختلف مدیران  های یهال مقاومت در برابر آموز  در بین سوو  و 

 64/0 30 85/1 22/4 های غیر ماعوف تلکید بیش از اندازه بر جزئیات در قال  برنامه

یت برنامه  66/0 31 81/1 15/4  ها برنامههای بالادگی به جای کیفیت اجرای تمرکز بر کم 

 68/0 32 62/1 12/4 ارتقای بالادگی یها برنامهناتوانی در اولویت بادی اهدا  راهبردی 

 

های  . تعیین اولویت و اهمیت ماللفه4سالال 

ارتقای   یها برنامهشااسایی شده در اراحی و اجرای 

مررردیران عرررالی چگونررره انجرررام    یا حرفرررهبالاررردگی 

 ؟ردیپذ یم

هرا برای بررسی موانع اثرگذار بر اجررای برنامره

از تحلیل عاملی اکتشرافی بره عاروان رو  تحلیرل 

باردی  چاد مت یره و رو  هم وابسته بررای دسرته

های گرردآوری شرده اسرتفاده گردیرده و تحلیل داده

نشران داد کره شررایط است. محاسبات آماری اولیه  

الزم جهررت انجررام تحلیررل عرراملی یعارری بزرگتررر از  

صفر بودن دترمیاان ماتریس همبستگی بررای پری 

از  ترر بزرگ KMOرسرانی مت یرهرا، بردن به عدم هرم

هرا و معاری  جهت آگاهی از کفایت تعداد نمونه 5/0

دار بودن آزمون بارتلت که بیانگر وجرود همبسرتگی 

هرای  دارد. برر اسراس داده  بین مت یرها است وجود

برره دسررت آمررده و در سرروپ معارراداری یررک درصررد،  

و مقردار بارتلرت برابرر برا 792/0برابر با  KMOمقدار 

هررا اسررت کرره نشررانگر مااسرر  بررودن داده 516/861

برررای تحلیررل عرراملی اسررت. همچاررین برره ماظررور  

هررا از معیررار مقرردار پیشررین دسررته بارردی ماللفرره

مرورد نظرر قررار گرفرت  هرایی  استفاده شد و ماللفه

هرای ماللفره  که مقدار ویوه آنها از یک بزرگتر باشرد.

استخراج شده همراه با مقدار ویوه، درصد واریرانس 

نشرران داده    4و درصررد واریررانس تجمعرری در جرردول 

 شود. می

های تحقیق، بیشرترین مقردار بر اساس یافته

فرهاررگ   ویرروه اسررتخراج شررده مربرروط برره ماللفرره

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

شرود. مقردار ویروه بررای  واریانس کل را شرامل مری

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

  شرود.درصد از واریرانس تبیرین شرده را شرامل مری
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مارابع سرازمانی برا   کمترین مقدار مربوط به ماللفه

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

 هد.د را تشکیل می

هرای در مجموع، مت یرهای موجود در ماللفره

درصررد از ت ییرررات مربرروط برره    79هشررتگانه حرردود 

ارتقرای بالاردگی  یها برنامرهموانع اثرگذار بر تدوین 

مردیران عرالی صراعت ارتباارات همرراه را   یا حرفه

دهاد که نشرانگر درصرد براالی واریرانس تشکیل می

ر هررا اسررت. مقررداتبیررین شررده توسررط ایررن ماللفرره

هایی است  واریانس باقیمانده نیز مربوط به ماللفه

 که در این تحقیق پیش بیای نشده است. 

  ارتقای بالادگی مدیران عالی یها برنامه. مقدار ویوه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی موانع اثرگذار در تدوین  4جدول 
 درصد واریانس تجمعی واریانس تبیین شدهدرصد  مقدار ویوه ماللفه ردیف

 972/20 972/20 648/5 فرهاگ سازمانی 1

 029/38 318/17 770/4 مدیریت 2

 946/51 656/13 258/4 عوامل محیوی 3

 473/60 527/8 341/3 برنامه راهبردی 4

 155/66 682/5 216/3 ساختار سازمانی 5

 619/71 464/5 901/2 ماابع انسانی 6

 096/75 341/4 679/2 مدیریت ت ییر 7

 211/79 251/3 208/1 ماابع سازمانی 8

 

مت یر اصرلی(    26ورعیت قرار گیری مت یرها )

هرا برا فررض واقرع شردن مت یرهرای برا برار در ماللفه

ها به رو  بعد از چرخش ماللفه 5/0عاملی بزرگتر از 

 5بره شرر  جردول هرا واریماکس و نام گرذاری ماللفره

برره رو  واریمرراکس،   اسررت. پررس از چرررخش ماللفرره

شش مت یر به علت پایین بودن برار عراملی کمترر از 

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

تری پوشانده شده برود و همبسرتگی مت یرهای مهم

آنها معاادار نبود از تحلیل حذ  شردند و مت یرهرای  

خالصره گردیدنرد. پرس از  مذکور در مت یرهای دیگری

دهاده هر ماللفره،  ها و مت یرهای تشکیلگویهبررسی

های بالادگی با توجه بره  موانع اصلی در تدوین برنامه

به  اند گرفتهقرار   ماهیت مت یرهایی که در هر ماللفه

هررای هشررتگانه؛ فرهاررگ،  ترتیرر  برره صررورت ماللفرره

مدیریت، عوامرل محیوری، برنامره راهبرردی، سراختار  

انی، ماررابع انسررانی، مرردیریت ت ییررر و ماررابع  سررازم

ها برر گذاری شدند. مت یرهای این ماللفهسازمانی نام

اساس بار عاملی به دسرت آمرده و رتبره باردی انجرام  

 شود.نشان داده می  5شده در جدول 

 

 
ارتقای بالادگی  یها برنامه. بار عاملی مت یرهای مربوط به موانع اثرگذار بر 5جدول 

 مدیران عالی یا حرفه

 مت یر ماللفه
بار 

 عاملی

فرهاگ  

 سازمانی

همسو نبودن فرهاگ سازمانی با راهبردهای توسعه 

 ای مدیرانحرفه

837/0 

 مدیریت

های حمایت ناکافی مدیریت عالی سازمان از برنامه

 ارتقای بالادگی 

753/0 

تحلیل ناکافی از نیازهای دانشی و تخصصی مدیران 

 ارشد 

614/0 

 عوامل

 محیوی

 یها برنامهدشواری تبدیل اهدا  کس  و کار به اهدا  

 ارتقای بالادگی

778/0 

تحت تلثیر قرار گرفتن فرایاد برنامه ریزی توسط 

 رویدادهای خارجی

740/0 

غال  بودن رویکرد باال به پایین در برنامه ریزی ارتقای 

 بالادگی

601/0 

 برنامه راهبردی

-ارتقای بالادگی و راهبردهای هماهاگ نبودن برنامه

 کس  و کار   های

825/0 

ایارسی استراتویک )دلبستگی به حف  ورع موجود و 

 عدم ت ییر(

732/0 

های عدم دسترسی به ااالعات الزم در تدوین برنامه

 ارتقای بالادگی

716/0 

های ارتقای بالادگی نسبت به سایر اهمیت کمتر برنامه

 هابرنامه

657/0 

 یها برنامهناتوانی در اولویت بادی اهدا  راهبردی 

 ارتقای بالادگی

631/0 

یت برنامه های بالادگی به جای کیفیت تمرکز بر کم 

  ها برنامهاجرای 

505/0 

تجربه کم مراکز توسعه مدیریت در اجرای راهبردهای 

 توسعه مدیران

502/0 

بالادگی در  های شااخت ناکافی از تدوین و اجرای برنامه

 بین مدیران

406/0 

 403/0اختیارات کم مجریان در تدوین و اجرای راهبردها و  
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 بالادگی  یها ار 

ساختار  

 سازمانی

های توسعه ماوبق نبودن ساختار سازمان با راهبرد

 ای مدیرانحرفه

723/0 

و مراکز توسعه  ای یفهوظ یها بخشتعامل ناکافی 

 مدیران یا حرفه

720/0 

ارتبااات عمودی )ارتبااات ناکافی میان رعف 

 مدیران و کارکاان(

675/0 

-در اجرای برنامه  ای یفهوظمشارکت رعیف واحدهای 

 های بالادگی

618/0 

وجود فرایادهای دست و پا گیر اداری )فرایادهای 

 بوروکراتیک(

580/0 

فقدان نگر  نظام یافته در برنامه ریزی ارتقای 

 بالادگی مدیران

578/0 

 ماابع انسانی

ارتقای بالادگی  یها برنامهنبود نظام انگیزشی در اجرای 

 مدیران

502/0 

برخوردهای شخصی و یا تضاد ماافع مدیران در اجرای 

 راهبردها

573/0 

 مدیریت ت ییر
 های یهال مقاومت در برابر ت ییر در بین سوو  و 

 مختلف مدیران 

774/0 

 ماابع سازمانی

 یها برنامهمحدودیت ماابع جهت تدوین و اجرای 

 ارتقای بالادگی 

856/0 

ارتقای بالادگی  یها برنامهمحدودیت زمانی در اجرای 

 مدیران

732/0 

 

 بحث و نتیجه گیری

 لیو تحل ییپووهش حارر با هد  شااسا  

  یا حرفه یبالادگ یارتقا یها برنامهعوامل بازدارنده 

صاعت ارتبااات همراه انجام شده   یعال رانیمد

فرهاگ    ریپووهش نشان داد که مت  جیاست.  نتا

%( را به 972/20) انسیوار  زانیم  نیباالتر  یسازمان

که صاعت   باشد یمآن   انگریخود اختصاص داده که ب

دارد تا با استفاده از فرهاگ    ازیارتبااات همراه ن

 قینموده و از ار   جادیمشترک ا  یها ارز  ،یسازمان

  یدرست راهبردها  نیخود را در تدو رانیآن رفتار مد

 .دینما  تیهدا  یا حرفهتوسعه 

شده    ییشااسا  یرهایمت    ،یترت نیهم  به

 تیر یمد  ریمختلف، ماناد مت   یها انسیوار با  گرید

(318/17%) ، 

 ی(، راهبرد سازمان656/13) یویمح  عامل

%(، ماابع 682/5) ی%(، ساختار سازمان527/8)

%( و  341/5) رییت  تیر ی%(، مد464/5) یانسان

کّل را    انسیاز وار  ی%(  سهم251/3) یماابع سازمان

  .اند دادهبه خود اختصاص  

  ریاز سا یماابع سازمان  ریسهم مت   نیب نیا در

آن است که در   انگریکه ب  باشد یمکمتر    رهایمت 

نسبت به   یصاعت ارتبااات همراه، دغدغه کمتر 

 یها برنامه یدر اجرا  یماابع سازمان  صیتخص

وجود دارد و صاعت مذکور  رانیمد  یا حرفه یبالادگ

مجموعه    نیبا در نظر گرفتن صال  و صرفه از ب

را که   یدار و محور   تیاولو یها برنامهفقط   ها اهیگز 

جهت  باشاد یمکس  وکار    یماوبق با راهبردها

  .دینما یماجرا انتخاب  

پووهش و به ماظور  یها افتهیاساس  بر

 ران،یمد  یا حرفهتوسعه  یها برنامه ادیفرا  لیتکم

در خصوص   استگذاريیبراي س ریز  شاهادهايیپ

صاعت ارتبااات همراه   یعال رانیمد  یبالادگ یارتقا

 :شود یمارائه  

 یارهایو مع ها ماللفه قیجامع در توب یبررس -1

و  تیملمور و   یعملکرد طیبا شرا رانیمد  یبالادگ

 ییصاعت ارتبااات همراه جهت شااسا  یراهبردها

 .و رفع آنها یانحرافات احتمال

 رانیمد  یبالادگ یها ماللفه یاستاندارد ساز  -2

و  ییکارا  زانیم  یر یو اندازه گ یابیبه ماظور ارز  یعال

   .رانیمد  یا حرفهعملکرد مراکز توسعه  یاثربخش

  یها دستورالعملنامه و    نیانوباق آئ -3

و   ارهایبا مع یعال رانیمربوط به ارتقاي مد  یسازمان

 ماتج از آن.  یها شاخصو   یبالادگ یها ماللفه
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Identifying and analyzing the barriers to professional development programs for senior 

managers of Iran's mobile communications industry 

Saeed Hadavand 
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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. 

 

Keywords: Development, Professional development, Development of senior managers, Mobile 

communications industry. 

 

                                                           
1 Corresponding author: hadavand@chmail.ir 


