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  چكيده
اي مديران ارشد صنعت مخابرات ايران انجام گرفت. بدين منظور از حرفهسازي بالندههاي ف شناسايي و تحليل عوامل اثرگذار بر برنامهپژوهش حاضر با هد

از نفر  17هاي نيمه ساختار يافته با ، مصاحبهشناسايي عوامل اثرگذارروش تحقيق آميخته اكتشافي استفاده شد. بدين صورت كه در بخش كيفي به منظور 
به روش مديران داشتند صورت گرفت و با تحليل اطالعات  ه سازياطالعات را در خصوص بالند نكه به طور بالقوه بيشتري خبرگان صنعت و دانشگاه

ها ايي برنامهها با راهبردهاي صنعت، همگرهاي كسب وكار، همسويي برنامهتناسب نيازها با برنامه"اصلي عامل  6به دست آمده به صورت  نتايج، كدگذاري
  عامل فرعي مشخص گرديد.  27و  "ها، مديريت فرايند يادگيري و اعتبارسنجي برنامهبالنده سازي هاي نويناز روش استفاده، ارشد با نيازهاي مديران

از مديران ارشد صنعت  نفر 56اي متشكل از و بر روي نمونهشد حقق ساخته طراحي م هاي كيفي، پرسشنامهدر بخش كمي پژوهش و بر مبناي يافته
نفر از خبرگان تأييد و  4روايي محتوايي پرسشنامه توسط شده بودند اجرا گرديد. كه با استفاده از روش نمونه گيري غير احتمالي انتخاب ايران مخابرات 

هاي به دست است. براي تحليل داده سؤاالتار /. بيانگر انسجام  عدم پراكندگي معناد876آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه ضريب  به وسيلهپايايي پرسشنامه 
نشان داد كه متغيرهاي به دست آمده از پژوهش حاضر و روش تحليل عاملي اكتشافي استفاده شده است. نتايج  SPSS24آمده از پرسشنامه از نرم افزار 

اي مديران ارشد صنعت مخابرات حرفه بالنده سازيهاي امهدرصد از تغييرات مربوط به عوامل اثرگذار بر برن 92موجود در عوامل شناسايي شده، حدود 
  باشد.  ها ميبرنامهو اجراي تدوين طراحي، آنها در دهند كه بيانگر تأثيرگذاري باالي ايران را تشكيل مي

  

  ان، صنعت مخابرات ايرارشد مديران ه سازي، بالنده سازيهاي بالنداي؛ برنامهحرفه ه سازيبالند: هاي اصليواژه

  مقدمه - 1

ترين صنايع جهان در چند دهه اخير صنعت مخابرات يكي از پر شتاب
اي كه پس از گذشت تنها سه دهه از راه اندازي اولين به گونه ،بوده است

نفر در سال  ونيليم 4/12شبكه از  نيشبكه تلفن همراه، تعداد كاربران ا
   است. دهيرسميالدي  2019نفر در سال  ارديليم 6/5به ميالدي  1990

قابت را شامل؛ ر ميالدي 2025روند غالب در سال  Telecom، 6مؤسسه 
مهاجرت كامل به حوزه اتصاالت ، اءياش نترنتيا ، تحققمحتوا ديدر تول

به  يابيدستو  شتريباند ب يبه پهنا ازياشباع بازار و ن، شبكه تيامن، اريس
 رانيها به مدشناخت روندداند. مي گانيرا نترنتينت و ا ياسكا يفناور

ها يارذاستگيس نده،يها و تحوالت آتا با درك فرصت كنديكمك مارشد 
منجر شود پايدار  يرقابت تيكسب مز يبرا يزيركه به برنامه يرا به نحو

هاي . براي اين مهم، ضروري است تا مديران با دانش و فناوريانجام دهند
. امروزه ]11[هاي آنان توسعه يابدآشنا شوند و شايستگي نوين

را  انباشند كه آنهاي بزرگ در معرض نيروهاي پيچيده تغيير ميسازمان

) با تأكيد 2017راولي و دوالنس ( .ناگزير از سازگاري براي بقاء كرده است
كنند كه تغيير در هاي سازماني بيان ميبر تحوالت موجود در محيط

اين  به توجه با ويژهبلكه يك ضرورت است، به  ،سازمان نه يك فرصت
تبديل  مهميمخابراتي به مؤسسات  هايسازمان حاضركه در شرايط  مهم
. در ]15[ نمايندي كشورها نقش كليدي ايفا ميكه در حيات ملّ اندشده

دهه اخير و در ايران همگان از صنعت مخابرات به عنوان يك صنعت 
و  راهبردي انتظار دارند كه در تحوالت سياسي، اقتصادي، اجتماعي

 كشور ايفاي نقش نمايد. ودر توسعه يافتگي بودهفرهنگي جامعه تأثيرگذار 
تري از تحوالت نيازمند درك عميق تر از گذشتهبيش مديران بر اين اساس،

و  دريافت خدمات بهتربراي  افزون تقاضاي اجتماعي فناوري، رشد روز
نعت ص اين بر عهدهباشند و ميمخابرات آينده صنعت تصويري نوين از 

 با بالنده سازي مند و منطقي در راستايريزي نظام برنامهيك كه با است 
   ،نمايد. البته در صنعت مخابراتتالش (مديران) ترين منابع خود ارزش

  اي كه دربه گونه بوده استاصلي همواره يك دغدغه ارشد توسعه مديران 
*hadavand.s@yahoo.com  
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 1657363 شماره ران (بخشنامهمديهاي دستورالعمل توسعه شايستگي
سازمان امور اداري و استخدامي كشور)، سند چشم  04/11/1396مورخ 

ساله  ) و برنامه پنج1404(افق  انداز وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
) اين موضوع 1394-1398سوم وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات (

در ارشد نقش مديران با توجه به دشواري و پيچيدگي  منعكس شده است.
مديران داراي اين دسته از راهبري سازمان، امر مسلّم اين است كه 

باشند و هاي خود ميو مهارت مانند به روز رساني دانش ايعديده نيازهاي
در تبيين نقش مهمي گردد نها برگزار مي گيهايي كه با هدف بالندبرنامه

ه سازي بالند خصوصدر  هبررسي مقاالت منتشر چنين نيازهايي دارند.
 1975بيانگر آن است كه اين رقم از صفر مقاله در سال ارشد مديران 

   .]5[ميالدي رشد پيدا كرده است 2019مقاله در سال  150ميالدي به 
هاي در سازمان ارشد مديران بالنده سازيهاي برنامه براي عملياتي كردن

، زمان بزرگ صنعتيسا 194دي تعداد ميال 2019آمريكايي تا سال بزرگ 
اند هاي مرتبطي اجرا كردهايجاد يا برنامهرا  1مراكزي به نام مركز بالندگي

  . ]17[باشدميارشد مديران  بالنده سازيكه بيانگر ضرورت توجه به 
بر بهره وري صنايع مخابراتي  اثرگذارعوامل بررسي "هاي پژوهش يافته
بهره وري رشد بر  اثرگذاراز بين ده عامل  دهد كهنيز نشان مي "ايران

غير مستقيم با صنعت مخابرات در به هايي كه به طور مستقيم يا سازمان
درصد  35به تنهايي ارشد ، عامل مربوط به عملكرد مديران هستندارتباط 

كند كه حاكي از جايگاه از واريانس عوامل مؤثر بر بهره وري را تبيين مي
باشد؛ هاي سازمان ميرسالتو اهداف در پيشبرد ارشد خطير مديران 

به منظور راهبري  هاي مديرانمهارت روزآمد نمودناي كه اهميت مسأله
كند و به همين جهت ضروري است تا مديران بهتر سازمان را طلب مي

 ستمره طور مبسازمان نيز  موزند وبياهمواره كسب وكار خود  دربارهارشد 
براي مهم عنوان يك ضرورت  هب آنهاهاي و ظرفيتها پرورش استعدادبه 

  . ]7[ توسعه يافتگي توجه نمايد

  پژوهش ادبيات - 2

ميالدي وارد فرهنگ مديريت  1970از دهه ، ٢ايي حرفهمفهوم بالندگ
شده است و عليرغم كاربرد وسيع آن هنوز تعريف جامعي كه مورد قبول 

از دانش و  يريادگيمفهوم در ابتدا به  نيااكثريت باشد وجود ندارد. 
 يازهاين رييتغ ليو به دلميالدي  1970دهه ازاما  ،محدود بود اتيتجرب
 به دغدغه انيمشترنيازهاي براي پاسخگويي به  تقاضا و يرشد فناور بازار،

در وهله اول  سازيبالندههاي مربوط به تالش شد. ليتبدها سازماناصلي 
بعدي بر  هايهاي مورد نياز مديران است و رويكردمتوجه دانش و مهارت

هاي كاري هاي مربوط به حوزهروي فهم پيچيدگي كار و گسترش آگاهي
  . ]14[ مديران متمركز گرديده است

مورد ارشد در ساليان اخير تمايالت جديدي نسبت به بالندگي مديران 
بازانديشي درباره موضوعات مربوط به  بيانگرتوجه قرار گرفته است كه 

بسته به نحوه مديريت سازمان و دسترسي است. با اين حال  بالنده سازي
)، 1976( وجود دارد. براي مثال گاف به منابع، انواع مختلفي از تعاريف
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اي حرفهرشد ها و تسهيل رشد فردي و را ارتقاي صالحيت بالنده سازي
پيچيده  يراهبرد بالنده سازي،)، 2017( به زعم بل .]10[ داندميمديران 

هاي مديران است ها و ارزشنگرشباورها،  ييرتغ ،پاسخ به دگرگونيبراي 
)، 2019الولر و كينگ ( .را بپذيرندآشنا شوند و آنها هاي تازه چالشبا تا 

را توسعه محيط، شرايط و امكانات كالبدي و فرهنگ  بالنده سازيمفهوم 
سازي الزم براي توسعه و بسترارشد سازمان در جهت مساعدت به مديران 

تجربيات خود و همكاران، استعدادها، دانش و بر اساس  دانند تاآنها مي
را شناسايي و از طريق پرورش و بكارگيري  دهاي خوها و قابليتظرفيت

  ]. 13[ آن، كيفيت عملكرد خود را بهبود بخشند
ريزي را فرايند برنامهه سازي مديران ارشد توان بالندبه اين ترتيب، مي

ارتقاي بينش، دانش و توانمندي  هايي دانست كه با هدفشده فعاليت
   .]2[ گرددبا مشاركت مدير طراحي و اجرا مي توسط سازمان و مديران

دستة  چهاردر بالندگي مديران را عوامل مؤثر بر  )2014( كافريال و زاين به  كار، محيطنظام حمايت فردي در ( 3آنها ط بين فرديراد و رواباف"
مشاركت  و با ساير مديران ثبتم، ارتباط مديران رسميت شناختن كار

 فراهم( 4ساختارها يا عوامل سازمانيدر پيشبرد اهداف سازمان)،  تيمي
هاي مشي خط ، داشتنفناوريسازي منابع ضروري مثل بودجه، پرسنل و 

-هاي مكتوب و هنجارهاي اجرايي، وجود فرصترسمي و هماهنگ، رويه

وضعيت ( 5ظات فرديمالح تعهدات و)، بالنده سازيهاي گوناگون براي 
تحوالت زندگي، داشتن زمان و  هاي فرهنگي،جسمي و روحي، ارزش

 - روانشناختي و ذهنيقراردادهاي و  ي فرديهاويژگي و )بودجه كافي
، شور و محيطيها و تغييرات چالش درت رويارويي با(ق 6مديرانفكري 

 فهومم ")همكاران ارتباط با ايجاد، توانايي مديريتشوق نسبت به نقش 
   .]4[ داننموده سازي 

ايي استعدادها و عقايد فردي، توان" مانندعواملي  ،)2015( بوچردر تحقيق 
انجام به نسبت اي و احساس مسئوليت حرفه در ايفاي نقششخصي 

به عقيده ]. 3[ ددارن بالنده سازينقش مؤثري در پيشبرد  ،"وظايف شغلي
محور براي رشد  و مهارت هاي دانشيدر حاليكه تالش ،)2016( بارمينگر

نيز به منظور تسهيل بالندگي  "منابع مالي"ضروري است،  مديران فردي
گيري  تصميم"به متغيرهاي  ،)2016( مطالعات گورينو].1[مورد نياز است

كند كه به پيشنهاد ميو  تأكيد دارد مديراناز  "مشاركتي و كسب تجربه
 ، فرهنگ ارجمديرانبل بين ايجاد فرهنگ احترام متقا"مانند متغيرهايي 

 "سازمانو توجه به نظام ارزشي و اخالقي مدير هاي گذاري به فعاليت
  ]. 8[ اهميت بيشتري قائل شود

 بالنده سازيهاي د كه برنامهنكنبيان مي ،)2017( و همكاران سورسينللي
را  بالنده سازيكه است  "مديريتكامل پشتياني " داراي ويژگياثربخش 

براي  سازمانيك پشتيباني از طرف  و يك برنامه هدفمند .كندترغيب مي
  . ]18[ باشندضروري مي ه سازيهاي بالندبرنامهگذاري در  سرمايه

هاي سازماندهد كه از داليل موفقيت شان مين ،)2017( تحقيقات گتزل
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به  "مديرانتوجه به نيازهاي "ارشد  مديرانه سازي برنامه بالند در پيشرو
  . ]9[باشدبرنامه مي اصلي وندادعنوان در

دهد كه عامل نشان مي ،)2018( تروبريج و بيتس توسط پژوهشنتايج 
 ايجاد" مدير،عالوه بر شناسايي نيازهاي سازي  هبالندهاي موفقيت برنامه

و جا انداختن برنامه به صورت يك  هاتهيه برنامه زمينه مشاركت در
مرور مطالعات پس از  ،)2019( لروينك. ]19[است  "7گرا يند مشاركتافر

فرهنگي و عوامل  ،سازمانيروانشناختي، مديريتي، "پيشينيان، پنج عامل
ي بالنده هابرنامهگذار بر اثررا به عنوان عوامل  "مربوط به نظام حمايتي

است كه چارچوب نسبتاً جامعي را  نمودهشناسايي  سازي مديران ارشد
  . ]21[ دهدارائه مي
 بالنده سازيهاي برنامهگذار بر اثردو دسته عمده از عوامل  ،)2019المور (

 ايو عوامل زمينه )شناختي، انگيزشي و اخالقي( را شامل عوامل شخصي
   .]6[ داندمي )، پول و زمانهنگ سازماني، نظام مديريت، جامعهفر(

امكانات سخت افزاري و نرم افزاري، تلفيق "فراهم بودن  ،)2020يارويس (
ها و چالش با راهبردهاي سازمان، اعتماد به نقش آموزش در حلّ برنامه

را  "ارشدمديران  بالنده سازيهاي اختصاص زمان و بودجه كافي به برنامه
كه سازنده ، 8نورينكودر . ]12[به عنوان عوامل اثرگذار معرفي نموده است

 ؛بالنده سازيكاركردهاي ترين مهمتجهيزات نظامي در كشور چين است، 
  است.  "بخشي، سازماني و اجتماعي"گانه  هاي سهاثربخشي در مأموريت

به ان ارشد مدير ه سازيبالنداصلي شرط  پيش همين منظور به عنوان به
بدون  ي بالنده سازيهاگيري برنامه استانداردهايي توجه شده كه جهت

ها و استانداردها در واقع سطح مطلوبيت مالك مبهم و دشوار است. آن
. ]20[ كندرا تعيين ميهاي توسعه مديران عملكرد برنامهدر  ت الزمكيفي
در مي باشد و كه شركت جهاني در حوزه فناوري اطالعات  ،9سيسكو در

سازماني،  سياست"نمايد، عواملي مانند آمريكا فعاليت مي 10سيليكون ولي
در را ترين نقش مهم "هاي مالي و آموزشيها و سياستتوسعه زيرساخت

  . ]16[ دارندارشد مديران بالنده سازي هاي احي و اجراي برنامهطر
مديران  بالنده سازيهاي سه دهه اخير در خصوص موضوع بررسي فعاليت

دهد كه اين موضوع، مسأله آينده صنعت مخابرات ايران نشان ميارشد 
به اين مسأله است.  توجهگرو  درارتباطي است و اثربخشي پايدار خدمات 

براي حركت در جدي عزم صنعت مخابرات رسد در ه به نظر مياكنون ك
است، بايد ابزارهاي الزم براي  شكل گرفته خدمات مسير ارتقاي كيفيت

داشته باشد.  وجودارشد مديران سازي ههاي بالندبرنامه مديريت و راهبري
شناسايي و تحليل عوامل اثرگذار بر طراحي و  ،نيازها ترين پيشاز مهم
مرتبط  يهافعاليتكليه  منظور هدايت به بالنده سازيهاي برنامهاجراي 

در نظر حاضر كه به عنوان هدف پژوهش  است توسعه مديران ارشدبا 
و با لحاظ خالء موجود از منظر مذكور با توجه به هدف گرفته شده است. 

 گردد : تعريف مي، سؤاالت پژوهش به شرح زير آكادميك هايپژوهش

 ه سازيهاي بالندو اجراي برنامه ، تدوينگذار بر طراحيعوامل اثر )1
                                                            

7. Participant-Driven Process 

8. Norinco Co 
9. Cisco  

10. Silicon Valley 

 اند؟ مديران ارشد صنعت مخابرات ايران كدام

 اولويت بندي و ميزان اهميت عوامل شناسايي شده چگونه است؟ ) 2

  روش پژوهش - 3

ها كاربردي و از نظر چگونگي گردآوري داده ،پژوهش حاضر از نظر هدف
 به روش متوالي ر دارد كه در دو مرحله وقرا آميخته هايدر گروه پژوهش

  انجام شده است. كيفي و كمي 

 بخش كيفي پژوهش - 3-1
 سازيهبر بالند اثرگذاردر فاز كيفي پژوهش و به منظور شناسايي عوامل 
نيمه ساختار يافته با  مديران ارشد صنعت مخابرات ايران از روش مصاحبه

شناخت پژوهش وضوع كه از مو مطلعين كليدي  صاحبنظراننفر از  17
شناسايي و توصيف  زمانمصاحبه تا استفاده شده است.  كافي داشتند

 نييتع يبراپيدا كرد.  و حصول اشباع نظري ادامهعوامل اصلي  كامل
سؤاالت مصاحبه به  و شداستفاده  ييمحتوا يياياز پا ابزار مصاحبه ييايپا
، 11كيفيوايي اطمينان از ر براي رسيده است. خبرگاننفر از  4 دييتأ

بالندگي انجام شده در زمينه  مباني نظري و پيشينه تحقيقات پژوهشگر
االت تحقيق را طراحي ؤس را در كتب و مقاالت مرتبط بررسي ومديران 

پس از پايان  محققافزايش روايي پژوهش،  ، به منظورعالوه بر اين د.نمو
كات نبرداشت خود از  توضيحات مصاحبه شوندگان در طول مصاحبه،

ييد مصاحبه أكرد تا با تمصاحبه شونده را بيان ميمطرح شده توسط 
در بخش كيفي هاي پژوهش ت مطالب اطمينان يابد. يافتهشونده از صح

تحقيق به ويژه در ادبيات  زيادي انعكاس دهنده واقعيت موجود در تا حد
 باشد كه خود نشان از رواييميارشد  هاي بالندگي مديرانمؤلفه خصوص 

  باالي اين پژوهش دارد. 

 پژوهش كميبخش  - 3-2
هاي تحليلي استفاده شد و داده-در بخش كمي پژوهش از روش توصيفي

هاي آماري توصيفي و آزمونبه دست آمده در بخش كيفي با استفاده از 
نفر از  172را در بخش كمي جامعه آماري اند. تحليل شدهاستنباطي 

دهند. با بررسي جامعه تشكيل ميمديران ارشد صنعت مخابرات ايران 
آماري و مطابقت شرايط آنها با نيازهاي تحقيق مالحظه شد كه برخي از 

از شرايط الزم  پژوهشاعضاء به دليل نداشتن تجربه و آشنايي با موضوع 
گردآوري  به منظورلذا  ،براي عضويت در نمونه آماري برخوردار نيستند

كار با برگزاري  استفاده شد. براي اينگيري غيراحتمالي ها از نمونهداده
نفر از خبرگان (اعضاي هيأت علمي دانشگاه و  7گروه كانوني با حضور 

هايي نظير آشنايي صنعت) و استفاده از روش دلفي، ويژگيارشد مديران 
، تجربه حضور در مراكز توسعه مديران و داشتن ه سازيبا موضوع بالند

براي انتخاب نمونه  هاي منابع انساني،تحصيالت دانشگاهي مرتبط با حوزه
تعيين و با مطابقت شرايط جامعه آماري با معيارهاي مذكور، تعداد  ،آماري

   نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. 56
در ، عوامل شناسايي شده در فاز كيفي پژوهش آماري بعد از انتخاب نمونه

                                                            
11- Qualitative Validity 
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تناسب نيازها " عاملشش گروه كانوني مورد بحث قرار گرفت كه نهايتاً، 
ها با راهبردهاي صنعت، هاي كسب وكار، همسويي برنامهبا برنامه

 هاي نوينها با نيازهاي مديران ارشد، بهره گيري از روشهمگرايي برنامه
به اجماع  "هايادگيري و اعتبار سنجي برنامهفرايند ، مديريت بالنده سازي

و تعيين اولويت عوامل شناسايي گروه كانوني رسيد. براي ارزيابي كمي 
براي نمونه آماري  الكترونيكيشيوه به شده، پرسشنامه پژوهش تهيه و 

  ارسال شده است.
/. 876اعتباريابي پرسشنامه توسط آلفاي كرونباخ انجام شد كه ضريب  

بيانگر انسجام قابل قبول سؤاالت و عدم پراكندگي معنادار بين آنها است. 
شد.  تأييدخبرگان ر از فن 4 ري پرسشنامه نيز توسطروايي محتوايي و صو

 SPSS24ها از نرم افزار هاي به دست آمده از پرسشنامهبراي تحليل داده

  و روش تحليل عاملي اكتشافي استفاده شده است.  

  هاي پژوهشيافته - 4

 بخش كيفي پژوهشهاي يافته - 4-1
و مطلعين  هاي نيمه ساختاريافته با صاحبنظرانانجام مصاحبهپس از 
با استفاده از روش كدگذاري هاي گردآوري شده ، دادهكليدي

كدگذاري، ابتدا مفاهيم (كدهاي) مرتبط  طي دو مرحلهو سيستماتيك 
بندي و  دسته، شناسايي شد و در مرحله دوم مفاهيم شناسايي شده

منعكس شده  1 كه نتايج آن در جدول اصلي شناسايي گرديد عوامل
   است.

  
  مديران ارشد  ه سازيبر بالند اثرگذار): عوامل شناسايي شده 1( جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  عامل اصلي عوامل فرعي  كد مصاحبه شونده

، م 5، م 4، م 3، م 2، م 1م 
، م 12، م 10، م 9، م8، م 7

  17، م15، م 14، م 13

توجه به سند چشم انداز و ماموريت صنعت مخابرات،  همگرا بودن 
وزشي با راهبردهاي توسعه مديران، تحليل مسئوليت و اهداف آم

اي آن، تحليل عملكرد و وظايف صنعت مخابرات و نيازهاي توسعه
 نيازهاي واقعي صنعت مخابرات

  هاي كسب وكارتناسب نيازها با برنامه

، م 7، م 6، م 5، م 3، م 1م 
، 14، م 13، م 10، م9، م 8
 17، م 16، م 15م 

هاي ارتقاي بالندگي با راهبردهاي صنعت، مههمسويي اهداف برنا
ها، روزآمد بودن رعايت مالحظات محيطي و فناوري در تدوين برنامه

منابع استخراج اهداف متناسب با تغييرات محيطي، تدوين اهداف 
 يادگيري متناسب با راهبردهاي كسب وكار

  راهبردهاي صنعتباها همسويي برنامه

م ، 5، م 4، م 3، م 2، م 1م 
، م 10، م 9، م8، م7، م 6

، 14، م13، م 12، م 11
 17، م 16، م15م

هاي فني صنعت، ها و ارتباط با نوآوريبه روز بودن محتواي برنامه
ها با زمان مورد نياز براي يادگيري، تناسب تناسب محتواي برنامه

ها با ويژگي ها و نيازهاي شغلي مديران، كارايي محتواي محتواي برنامه
 ها در بهبود عملكرد مديرانهبرنام

  ها با نيازهاي مديرانبرنامه همگرايي

، م 8، م 7، م 5، م 3، م 2م 
، م 14، م 12، م 11، م 10
  17، م 16

هاي مناسب آموزشي در اجراي برنامه ها، توجه به انتخاب روش
هاي بالندگي، توجه به صالحيت هاي مديران در تدوين برنامهويژگي

ي برنامه هاي ارتقاي بالندگي، تعيين روش اجراي مدرسان در اجرا
هاي بالندگي، تهيه و تدوين طرح درس ها در زمان تدوين برنامهدوره

 هاي بالندگيقبل از اجراي برنامه

  بالنده سازي هاي نويناز روش استفاده

، م 6، م 5، م 4، م 3، م 1م 
، 12، م 11، م 10، م9، م 8
 16، م15، م 14م 

هاي بالنده سازي، بكارگيري منابع ز مجري برنامهصالحيت مراك
هاي ها،  استفاده از فناوريآموزشي و امكانات مناسب در اجراي برنامه

ها،  محيط و فضاي آموزشي مناسب آموزشي در حين اجراي برنامه
ها، ارتباط با مراكز علمي و دانشگاهي در مناسب در اجراي برنامه
 هاطراحي و اجراي برنامه

  ادگيريي فرايند يريتمد

، 7، 5، م 4، م 3، م 2، م 1م 
، 12، م 11، م 10، م 9، م8م

 ، 16، م15، م14، م13م 
  17م 

ها در توسعه و غني سازي شغلي مديران،  توجه به آثار اثرگذاري برنامه
هاي اجرا شده، ارائه بازخورد فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي برنامه
هاي الزم براي دوره، تهيه آزمون مناسب به عوامل ذيربط و ذينفع

 سنجش ميزان يادگيري مديران

  هااعتبارسنجي برنامه
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 شناسايي شده و عواملبه منظور حصول توافق صاحبنظران در ارتباط با 
متخصصان و نفر از  7حضور  گروه كانوني باجلسه ، افزايش دقت در نتايج

 مورد مصاحبه قرار گرفته بودند و در جريان كار مطلعين كليدي كه قبالً
اصالحات الزم در  ،گروه توجه به نظرات باكه شد تشكيل  ،قرار داشتند

  تدوين گرديد.  پذيرفت و عوامل نهاييعوامل شناسايي شده انجام 

 پژوهش كميبخش هاي يافته - 4-2
در اثرگذاري بر  شناسايي شدهامل به منظور تعيين اولويت و اهميت عو

ه سازي مديران ارشد صنعت هاي بالندفرايند طراحي و اجراي برنامه
كه نتايج به دست آمده در  استفاده شدپرسشنامه ز روش امخابرات ايران 

  آورده شده است.  2جدول 
  

از نظر مديران  بالنده سازيهاي اولويت عوامل اثرگذار در برنامه ):2( جدول
  ارشد

 ميانگين عامل
انحراف
 معيار

اولويت
 بندي

 ضريب
 تغييرات

  19/0 1  32/1  35/8  توجه به سند چشم انداز صنعت 
  22/0 2  49/1  29/8  تناسب اهداف با راهبردها كسب 
  23/0 3  52/1  12/8 تناسب اهداف با تغييرات محيطي

  24/0 4  49/1  59/7  ها روزآمد بودن محتواي برنامه
  26/0 5  63/1  42/7 با نيازهاي شغلي  هاتناسب برنامه

  27/0 6  64/1  40/7  هاي مديران ارشد توجه به ويژگي
  28/0 7  57/1  39/7  نيازسنجي بر مبناي تحليل عملكرد 

  36/0 8  50/1  15/7  محيط مناسب آموزشي فراهم آوردن  
  41/0 9  64/1  01/7 هادورهتناسب محتوا با مدت زمان 

  42/0 10  73/1  86/6  ايي مدرسان توجه به صالحيت و توان
  43/0 11  86/1  61/6  ارتباط با مراكز علمي و دانشگاهي 

  44/0 12  22/2  57/6  آموزشي  نوين هاياستفاده از فناوري
  46/0 13  34/2  32/6   برنامه بازخورد به عوامل ذينفعارائه 

  48/0 14  02/2  22/6 در غني سازي شغلي  اثرگذاري برنامه
  50/0 15  36/2  59/5  منابع آموزشي روزآمد بكارگيري 

  53/0 16  48/2  46/5  ها اجراي دوره درطرح درس  داشتن
  55/0 17  55/2  10/5  ها اجراي برنامهمناسب تعيين روش 
  56/0 18  56/2  38/4 عملكرد بهبود در  كارايي برنامه
  57/0 19  17/2  13/4  هاي الزم براي ارزيابي تهيه آزمون
  58/0 20  14/2  11/4 هابرنامه اجرايار توجه به آث

  
 تحليلاز روش ي بالنده سازي هاهاي اثرگذار بر برنامهبراي بررسي مؤلفه

 عاملي به عنوان روش تحليل چند متغيره و روش هم وابسته براي دسته
  است.  شدههاي گردآوري شده استفاده بندي و تحليل آماري داده

تحليل عاملي يعني  برايه شرايط الزم نشان داد كانجام شده محاسبات 
تر از صفر بودن دترمينان ماتريس همبستگي براي پي بردن به عدم بزرگ

جهت آگاهي از كفايت تعداد  5/0بزرگتر از  KMOرساني متغيرها، هم
ها و معنادار بودن آزمون بارتلت كه بيانگر همبستگي بين متغيرها نمونه

ي به دست آمده و در سطح معناداري هااست وجود دارد. براساس داده
است  611/854و مقدار بارتلت  893/0برابر با  KMOيك درصد، مقدار 

ها براي تحليل عاملي است. نتايج تحليل مناسب بودن داده بيانگركه 
    آورده شده است. 3انجام شده در جدول 

  و آزمون بارتلت و سطح معني داري KMO): مقدار 3جدول (

  
به منظور دسته بندي عوامل از معيار مقدار پيشين استفاده شد و عواملي 

بزرگتر باشد. عوامل استخراج  1مورد نظر قرارگرفت كه مقدار ويژه آنها از 
شده همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي در 

   شودنشان داده مي 4جدول 
): مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي عوامل 4جدول (

  مديران ارشده سازي هاي بالندبرنامه براثرگذار 

 مقدار  عامل
  ويژه 

  درصد
  واريانس 

  درصد 
  واريانس تجمعي

  452/28  452/28  402/7  هاي كسب وكارتناسب نيازها با برنامه
  076/50  624/21  312/6  ها با راهبردهاي صنعتهمسويي برنامه
  369/69  293/19  538/4  ها با نيازهاي مديرانهمگرايي برنامه

  093/80  561/11  490/3  هاي نوين آموزشيبهره گيري از روش
  601/87  508/7  563/2  مديريت فرايند يادگيري

  064/92  463/4  497/1  هااعتبار سنجي برنامه
  

با  "هاي كسب وكاربرنامهتناسب نيازها با "عامل  شودچنانكه مالحظه مي
 درصد واريانس كلّ 452/28به تنهايي تبيين كننده  402/7مقدار ويژه 

 064/92مؤلفه وارد شده در تحليل در مجموع  6 ،ياست. به طور كلّ
مديران ارشد  بالنده سازيهاي واريانس عوامل اثرگذار بر برنامه درصد كلّ

درصد باالي واريانس  يانگربكنند كه صنعت مخابرات ايران را تبيين مي
مربوط به نيز تبيين شده توسط اين عوامل است. مقدار واريانس باقيمانده 

  پيش بيني نشده است. پژوهش اين است كه در عواملي 
متغير اصلي) در عوامل با فرض واقع  27وضعيت قرارگيري متغيرها (

ل به روش بعد از چرخش عوام 5/0شدن متغيرهاي با بار عاملي بزرگتر از 
بايد است. به اين نكته  5گذاري عوامل به شرح جدول واريماكس و نام

متغير به علت پايين بودن بار  7اشاره شود كه پس از چرخش(واريماكس) 
) و در نتيجه معنادار نبودن همبستگي آنها با ديگر 5/0عاملي (كمتر از 

سطح  متغيرها از تحليل حذف شدند. دليل حذف متغيرها اين بود كه
توان تري پوشانده شده بود و ميمشترك آنها قبالً توسط متغيرهاي مهم

KMO  ح معناداريسط  بارتلت  

893/0  611/854  000./  
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پس از بررسي  نمود.متغيرهاي مذكور را در متغيرهاي ديگري خالصه 
متغيرهاي تشكيل دهنده هر عامل، عوامل اثرگذار با توجه به ماهيت 

تناسب "به صورت عوامل  است متغيرهايي كه در هر عامل قرار گرفته
ها با راهبردهاي صنعت، هاي كسب وكار، همسويي برنامها با برنامهنيازه

بالنده  هاي نويناز روش استفادهها با نيازهاي مديران، همگرايي برنامه
  گذاري شدند.نام "ها، مديريت فرايند يادگيري و اعتبارسنجي برنامهسازي

بالنده هاي امهاثرگذار بر برن عوامل): بار عاملي متغيرهاي مربوط به 5جدول (
  مديران ارشدسازي 

  بار عاملي  متغير  مؤلفه

ب 
ناس

ت
ها 
ياز
ن

  
 

امه
 برن

با
ي 
ها كار
ب و

كس
  

 842/0 توجه به سند چشم انداز و ماموريت صنعت مخابرات
 750/0 همگرا بودن اهداف آموزشي با راهبردهاي توسعه مديران

 683/0 صنعت و نيازهاي توسعه اي آن وظابفتحليل 
 627/0 ل عملكرد و نيازهاي واقعي صنعت مخابراتتحلي

مه 
رنا
ي ب

سوي
هم  ها

ي 
دها

هبر
 را
با

عت
صن

الن 
ك

  

 757/0 هاي بالندگي با راهبرد صنعت مخابراتهمسويي برنامه
 731/0 هارعايت مالحظات محيطي و فناوري در تدوين برنامه

 682/0 روزآمد بودن اهداف متناسب با تغييرات محيطي
 509/0 هداف يادگيري متناسب با راهبردهاي كسب وكارتدوين ا

ي 
توا
مح

ي 
گراي

هم امه
برن

 ها
ي 
زها

 نيا
با ران
مدي

  

 713/0 هاي فنيبا نوآوريمتناسبهابه روز بودن محتواي برنامه
 615/0 ها با زمان مورد نياز براي يادگيريتناسب محتواي برنامه

 602/0 لي مديرانها با ويژگي ها و نيازهاي شغتناسب برنامه
 577/0 ها در بهبود عملكرد مديرانكارايي محتواي برنامه

از 
ي 
گير

ره 
به ش
رو

ن 
نوي

ي 
ها

  
زي

 سا
نده

بال
  

 513/0 هاهاي مناسب آموزشي در اجراي برنامهانتخاب روش
 447/0 هاي بالندگيهاي مديران در تدوين برنامهتوجه به ويژگي

 432/0 هاي بالندگياي برنامهتوجه به صالحيت مدرسان در اجر
 429/0 هاي بالندگيبرنامهمناسب در اجرايتعيين روش 

 417/0 هاي آموزشيتهيه طرح درس قبل از اجراي برنامه

يت
دير

م
  

 
ري

دگي
د يا

راين
ف

  

 676/0 هاي بالنده سازيصالحيت مراكز مجري برنامه
 623/0 هابكارگيري منابع آموزشي مناسب در اجراي برنامه

 554/0 هااستفاده از فناوري مناسب آموزشي در حين اجراي برنامه
 521/0 هامحيط و فضاي آموزشي مناسب در اجراي برنامه

 514/0 هاارتباط با مراكز علمي و دانشگاهي در اجراي برنامه

جي
 سن

بار
اعت

  
 

امه
برن

  ها

 468/0 ها در توسعه و غني سازي شغلي مديراناثرگذاري برنامه
 435/0 هاتوجه به آثار فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي برنامه

 421/0 ارائه بازخورد مناسب به عوامل ذيربط و ذينفع دوره
 419/0 هاي الزم براي سنجش ميزان يادگيري مديرانتهيه آزمون

 406/0 هاهاي نوين در ارزشيابي برنامهاستفاده و بكارگيري شيوه

  گيرينتيجه - 5

هاي برنامه با هدف شناسايي و تحليل عوامل اثرگذار بر حاضر هشپژو
مديران ارشد صنعت مخابرات ايران وبه شيوه آميخته (كيفي ه سازي بالند

تناسب "عامل  6هاي پژوهش نشان داد كه است. يافته شدهوكمي) انجام 
ها با راهبردهاي صنعت، هاي كسب وكار، همسويي برنامهنيازها با برنامه

بالنده  هاي نويناز روش استفادهها با نيازهاي مديران، مگرايي برنامهه
 27در قالب  "ها، مديريت فرايند يادگيري و اعتبارسنجي برنامهسازي

  مديران ارشد تأثير دارند. بالنده سازيعامل فرعي بر برنامه هاي 

ند مؤلفه؛ توجه به س 4عامل تناسب نيازها با برنامه هاي كسب وكار داراي 
، همگرا بودن اهداف با راهبردهاي شم انداز و ماموريت صنعت مخابراتچ

صنعت مخابرات و تحليل هاي و مسئوليتتوسعه مديران، تحليل وظايف 
ارشد صنعت بوده است كه از ديدگاه مديران اي توسعهعملكرد و نيازهاي 

  . باشندميبالنده سازي هاي به ترتيب داراي بيشترين تأثير بر برنامه
ايران به زعم مديران، توجه به سند چشم انداز و ماموريت صنعت مخابرات 

 يهاترين موضوعي است كه در طراحي اهداف و راهبردهاي برنامهمهم
قرار گيرد. اين يافته از تحقيق با نتايج بيشتر بايد مورد توجه بالنده سازي 

ارويس ) و ي2019)، المور (2019تحقيقات وينكلر (به دست آمده در 
  ) مشابهت دارد. 2020(

با راهبردهاي صنعت، عامل بعدي است ي بالنده سازي هاهمسويي برنامه
طراحي و هايي مانند رعايت مالحظات محيطي و فناوري در كه با ويژگي

ها، روزآمد بودن منابع استخراج اهداف و تدوين اهداف برنامهاجراي 
اثر دارد. در بالنده سازي اي همتناسب با راهبردهاي كسب وكار بر برنامه

ها با راهبردهاي صنعت و اين عامل، مديران ارشد اهميت همسويي برنامه
  اند. ها را مهم ارزيابي نمودهتوجه به تغييرات محيطي در طراحي برنامه

 انجام شده توسط هايبا نتايج پژوهش پژوهشهاي اين بخش از يافته
) منطبق 2019) و المور (2019گ ()، الولر و كين2014كافريال و زاين (

  باشد.  مي
باشد كه بر ، عامل بعدي ميارشد ها با نيازهاي مديرانهمگرايي برنامه

روز آمد بودن بالنده سازي اثرگذار است. هاي نحوه طراحي و اجراي برنامه
هاي فني مورد نياز صنعت مخابرات، ها و مرتبط بودن آن با نوآوريبرنامه

بهبود اثرگذار در  ياز آن به عنوان عاملارشد مديران  كه استموضوعي 
اند. ها از آن ياد كردهها و عالقه مندي به حضور در برنامهكيفيت برنامه

، ارشد ها و نيازهاي مديرانها با ويژگيهمچنين تناسب محتواي برنامه
 هااجراي اثربخش برنامهتناسب بين محتوا و زمان پيش بيني شده جهت 

موضوعاتي بود كه مورد تأكيد قرار گرفته است. مضامين كشف  از ديگر
)، 2017)، گتزل (2015)، بوچر (2014هاي كافريال و زاين (شده با يافته

  خواني دارد.  ) هم2020) و يارويس (2019المور (
هاي بر برنامه مؤثرديگر عوامل  از بالنده سازيهاي نوين از روش استفاده

هاي هايي مانند توجه به ويژگيست كه داراي مؤلفهمديران ابالنده سازي 
توجه به  هاي مناسب يادگيري،، انتخاب روشارشد مديرانسني و شغلي 

ها و تهيه طرح درس اجراي دورهمناسب صالحيت مدرسان، تعيين روش 
هاي به ويژگي توجهباشد. به اعتقاد مديران ها ميقبل از اجراي برنامه

كارگيري مدرساني كه با ه ها و بو اجراي برنامهسني و شغلي در طراحي 
ها بزرگساالن آشنايي داشته باشند در اثربخش كردن برنامه اصول آموزش

ها، عاملي است كه مؤثر هستند. داشتن طرح درس قبل از شروع دوره
ها مؤثر ارزيابي برنامهاثربخش آن را مهم دانسته و در اجراي ارشد مديران 
)، بارمينگر 2014كافريال وزاين( هاييافتهبه دست آمده با ج نتاياند. نموده

  ) مشابهت دارد.2018) و تروبريج و بيتس (2017)، سورسينللي (2016(
 عواملي است كه به عنوان يك عامل اثرديگر مديريت فرايند يادگيري از 

 پنجهاي به دست آمده نشان داد كه قرار گرفت. يافته ارزيابيگذار مورد 
كارگيري منابع ه هاي بالنده سازي، ب؛ صالحيت مراكز مجري برنامهمؤلفه



 77-83) 1400(زمستان  47يت توسعه و تحول مجله مدير  

83 

آموزشي در  نوينها، استفاده از فناوري و امكانات مناسب در اجراي برنامه
ها، محيط و فضاي آموزشي مناسب و ارتباط با مراكز حين اجراي برنامه

  اشند.بها اثرگذار ميعلمي و دانشگاهي در طراحي و اجراي اثربخش برنامه
ها به جهت استفاده از پتانسيل علمي و از نظر مديران، ارتباط با دانشگاه

، ARهاي نوين مانند تجربي موجود در آنها و همچنين استفاده از فناوري
VRها كمك نمايد.تواند به اثربخشي برنامه، هوش مصنوعي و... مي  

)، 2016( )، بارمينگر2012سيسكو ( هايپژوهشهاي اين بخش با يافته 
  باشد.  ) منطبق مي2020) و يارويس (2019)، المور (2019وينكلر (

ها كه در اين پژوهش به عنوان ششمين عامل اثرگذار اعتبار سنجي برنامه
 پنجمديران ارشد شناسايي گرديد، مبتني بر بالنده سازي هاي بر برنامه

يران، توجه ها در غني سازي شغلي مدعامل فرعي مانند اثرگذاري برنامه
هاي اجرا شده، ارائه بازخورد به آثار فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي برنامه

هاي الزم براي سنجش مناسب به عوامل ذيربط و ذينفع دوره، تهيه آزمون
 هاهاي نوين در ارزيابي برنامهشيوه ازاستفاده  و ميزان يادگيري مديران

ين باور بودند كه پرهيز از در خصوص اين عامل بر اارشد باشد. مديران مي
هاي نوين (ارزيابي حين عمل) و هاي كالسيك و توجه به ارزيابيارزيابي

ارائه بازخوردهاي الزم به عوامل ذيربط و ذينفع (جهت شناسايي نواقص و 
تواند به هدفمند شدن و بهبود نتايج مورد براي رفع آنها) ميفوري اقدام 

 زاين كافريال وتحقيقات با  دست آمده بههاي انتظار كمك نمايد. يافته
  ) مشابهت دارد.2019) و الولر و كينگ(2018)، تروبريج و بيتس(2014(
هايي است كه داراي محدوديتحاضر پژوهش انند هر پژوهش ديگري، م

شناسايي و تحليل عوامل بايد مورد توجه قرار گيرد. اين پژوهش در مورد 

ي مديران ارشد صنعت مخابرات ايران اثرگذار بر برنامه هاي بالنده ساز
احتياط  ببايد جان ساير صنايعانجام شده است و در تعميم نتايج آن به 

صورت  1399-1400 بازه زمانيدر حاضر  همچنين پژوهش  شود.رعايت 
  هاي ديگر نتايج متفاوتي مشاهده گردد. در زمان گرفته و ممكن است

 و بي كاري، فقدان صراحتحافظهم مانندگر متغيرهاي مداخلهبرخي  تأثير
از جمله  هابه پرسشنامهمديران در پاسخ حوصلگي، تمايالت و تعصبات 

ه مطلوب را با چالش مواجه ساخت نتايج بكه كس محدوديت هايي بوده
 به دست آمده، صرفاً هاياين پژوهش با اين محدوديت نيز كه داده است.

است و لذا نتايج آن بايد  ايرانصنعت مخابرات نظرات مديران ارشد  بازتاب
  شوند نيز مواجه بود.  داده تعميم و با مالحظه اين محدوديت تفسير

آنچه در اين پژوهش انجام شد جهت درك بخشي از شرايط موجود بود. 
پيش نيازها، نيازمند استفاده از ابزارهاي  ها، شرايط ودرك كامل واقعيت

  به آن دست يافت. توان يمبيشتري است كه در قالب مطالعات ديگر 
مديران ارشد ه سازي پژوهش و تكميل فرايند بالندهاي بر اساس يافته

عوامل شناسايي در خصوص تطبيق تري بررسي جامع تاشود مي پيشنهاد
با شرايط عملكردي و ماموريت و راهبردهاي صنعت مخابرات به  شده

همچنين د. انحرافات احتمالي و رفع آنها صورت پذير تشخيصمنظور 
هاي ارزيابي تدوين شاخص جهت عوامل شناسايي شده استاندارد سازي

ها و ميزان كارايي عملكرد مراكز توسعه مديران بر اساس نُرمبراي تعيين 
مديران بالنده سازي مناسب تواند به ارتقاي استانداردهاي تعريف شده مي

  ارشد كمك نمايد. 
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