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چکیده
هدف کلی این پژوهش طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی میباشد .جامعه آماری این پژوهش ،شامل کلیه
مدیران و رؤسای شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای وابسته به آن میباشد .نمونهگیری در دو بخش کیفی ( 10نفر از
کارشناسان) و کمی ( 324نفر) صورت پذیرفت .گردآوری اطالعات از طریق روش مصاحبه و پرسشنامه صورت پذیرفته
است .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تائیدی ،آزمون آنالیز واریانس،
ماتریس همبستگی ،ماتریس واریانس -کوواریانس استفاده شد .نتایج بهدستآمده از پژوهش نشان از آن دارد که هفت
شایستگی ویژگی شخصیتی ،مهارت ،توانایی ،اعتبار عمومی  ،نگرش و بینش ،دانش ،اعتبار حرفهای مهمترین شایستگی
مدیران شاغل در روابط عمومی را تشکیل میدهند .با توجه به نتایج بهدستآمده ،مدیران شرکت ملی گاز ایران باید
شایستگی های یادشده را مدنظر قرار داده تا بتوانند مدیرانی را انتخاب ،انتصاب و پرورش دهند که بیشترین کارایی و
اثربخشی را در حوزه روابط عمومی شرکت داشته باشند.
واژههای کلیدی :شایستگی ،شایستگی مدیران ،روابط عمومی ،شرکت ملی گاز ایران.
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 -1مقدمه
امروزه روابط عمومی در سازمانها و شرکتها ،به یک بخش جداییناپذیر از تیم مدیریت تبدیلشده
است که میتواند در دستیابی به اهداف سازمانی ،کمک شایانی نماید و در نظریه ارتباطات ،بهعنوان
یک علم کاربردی و یکرشته مدیریت شناختهشده است ( .)1از آنجاییکه روابط عمومی پل ارتباطی
سازمان و مخاطبان آن است ،قادر است سیاستها ،برنامهها و عملکردهای سازمان را به مخاطبان از
یکسو و نیازها ،خواستها ،دیدگاهها و نظرات مخاطبان را به سازمان از سوی دیگر منتقل کند (.)2
بنابراین ،هدف روابط عمومی این است که به عموم ،مشتریان حمایتگر ،سرمایهگذاران ،شرکاء،
کارمندان و دیگر ذینفعان اطالعرسانی نماید و درنهایت آنها را متقاعد به حفظ یک دیدگاه خاص در
مورد سازمان ،رهبری و خدمات آن یا تصمیمات سیاسی آن نماید .بهعبارتدیگر ،هدف روابط عمومی
این است که روی مخاطبان تأثیر بگذارد و عقیده و عمل خاصی را به آنها بقبوالند ( .)3از سویی
صرفنظر از تأثیرات روابط عمومی بر مشتریان بیرونی سازمان ،این بخش میتواند از طریق عملکرد
مطلوب خویش بر مدیریت ،گردش کار و همچنین الگوهای تصمیمگیری مدیران تأثیرگذار باشند (.)4
لذا با توجه به اهمیت نقش و وظایف روابط عمومی در سازمان ،دستیابی به اهداف آن نیازمند مدیریتی
شایسته بوده تا بتواند زمینه بهبود عملکرد روابط عمومیدر سازمان را فراهم نماید که بر این اساس،
انتخاب و انتصاب مدیران روابط عمومی و تشخیص و برگزیدن شایسته ترین افراد نیاز به معیارها و
مالکهایی است تا افراد واجد شرایط و بالیاقت ،تصدی پستهای سازمانی را به عهده بگیرند (.)5
چنانچه گزینش مدیران روابط عمومی به نحو صحیح و مناسب صورت پذیرد ،منافع سازمانی و
اجتماعی را در بر خواهد داشت که این مساله نیازمند الگویی در راستای انتصاب مدیران میباشد.
الگویی که بتواند افراد توانا در امر مدیریت در این حوزه را شناسایی و انتخاب کند و سازمان را برای
نیل به اهدافش یاری رساند .بنابراین انتخاب و انتصاب افراد در ردههای مختلف سازمانی همچون واحد
روابط عمومی باید بر اساس معیارها و مالکهایی باشد تا افراد شایسته جهت تصدی پستهای سازمانی
انتخاب و به کار گمارده شوند .حال این سؤال وجود دارد که یک سازمان چگونه میتواند مطمئن شود
که مدیران روابط عمومی خود را به نحو مطلوب و با ابزار مناسب انتخاب میکند؟ بر اساس کدام الگو ؟
در این راستا ،با توجه به آنکه برای هر سازمان و شرکتی ،باتوجه به جوسازمانی وفرهنگ حاکم بر
سازمان و سایر متغیرهای موجود ،الگویی خاص برای شایستگی مدیران روابط عمومی تنظیم گردد،
تدوین چارچوبی مناسب برای شناسایی و تعیین شایستگیهای مورد نیاز مدیران روابط عمومی در
شرکت ملی گاز ایران باوجود تمامی شرایط پیچیده مرتبط با موضوعات محلی ،ملی و بینالمللی آن
ضروری است تا از این طریق بتوان ضمن نظاممند نمودن گزینش مدیران روابط عمومی ،در زمینه رشد
و توسعه آنان نیز اقدامات مؤثرتری را در پیش گرفت .بر اساس آنچه بیان شد ،مسأله این پژوهش ،عدم
بهرهمندی شرکت ملی گاز ایران از چارچوبی مشخص برای گزینش ،بهکارگیری و توسعه مدیران روابط
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عمومی است که به ناچار به رویکردهای غیرعلمی و غیرحرفهای در این زمینه روی آورده است.
بنابراین ،هدف کلی این پژوهش تدوین الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران و
شرکتهای تابعه به منظور شناسایی ،بهبود و توسعه افراد شاغل در این حوزه بهعنوان بخشی از رویکرد
شایستهساالری است.
مروری بر ادبیات تحقیق
مفهوم شناسی شایستگی مدیران

در دنیای پر تحول امروزی مدیران یکی از اهرمهای کلیدی در اداره سازمانها به شمار میروند و
داشتن مدیران توانمند که بتوانند سازمانها را در کشاکش امواج خروشان تحوالت و رقابت با موفقیت
بهسوی آرمانها هدایت نمایند ،یک مزیت رقابت ملی شناخته می شود ( .)6بنابراین ،انتخاب و انتصاب
مدیران شایسته از مهمترین و حساسترین مسائل در فرایند کار هر سازمانی است که در سالهای اخیر
بشدت مورد توجه قرار گرفته است .شایستگیها ،برای نخستین بار در اوایل دهه  1970مورد بحث و
ارزیابی قرار گرفت و به عنوان تعیین کنندگان اصلی عملکرد و موفقیت شناخته شدند ( .)7مهمترین
دالیل رواج و محبوبیت رویکرد شایستگی بر این مبنا استوار است که سازمانهای امروزی درگیر رقابت
هستند و برای کاهش هزینهها و بهبود مستمر عملکرد خود تحتفشار میباشند ،لذا الزم است که
تالشهای مؤثری برای ایجاد ،حفظ و ارتقای قابلیتها خود نمایند ( .)8درسالهای اخیر تعاریف
متعددی از شایستگی مدیران ارائهشده است .شایستگی ترکیبی از مهارتها ،دانشها و نگرشهای مورد
نیاز برای اجرای یک نقش به گونه اثربخش میباشد ( .)9بویاتزیس ،)1982(1شایستگی مدیر را
ویژگیهای فردی مدیران ذکر میکند که در کسب نتایج مطلوب عملکردی تأثیر دارد ( .)10شولر و
جکسون )2003(2شایستگیهای مدیر را بهعنوان دانش ،مهارتها ،تواناییها و دیگر ویژگیها تعریف
میکنند که برای انجام مؤثر شغل به آنها نیاز دارد (.)11
الگوهای شایستگی مدیران

در سالهای اخیر ،پژوهشگران و نظریهپردازان؛ الگوهایی را جهت شایستگی مدیران معرفی
نمودهاند ،برخی از الگوهای ارائهشده در حوزه شایستگی مدیران در ذیل ارائهشده است:
 الگوی ساجگالیکوآ 3و همکاران ( :)2012در این الگو ،شایستگیهای مدیر را شامل مهارتهایتحلیلی ،بازخورد ،گوش دادن فعال ،تواناییهای زبانی ،احترام به دیگران ،تأکید آگاهی در توانمندسازی،
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یکدلی ،پشتیبانی عامل اجتماعی ،انتقال اطالعات ،حل مشکل جمعی ،تمرکز بر مشتری ،خودکنترلی،
احترام به فرهنگهای دیگر ،انعطافپذیری ،هدایت تغییرات سازمانی ،دانش حرفهای ،توسعه تمرکز به
خود ،توسعه تمرکز بر دیگران ،رفتار اخالقی ،فرصت به حقوق صاحبان سهام و پشتیبانی از تنوع اعالم
نمودهاند(.)12
1
 الگوی آسومنگ ( :)2014وی در این الگو ،شایستگیهای مدیر را شامل شخصی ،بین فردی ،رهبری ،فنی ،حرفه و مشاوره اعالم نموده است(.)13
 الگوی بریر 2و همکاران ( :)2014آنها در این الگو ،شایستگیهای مدیر را شامل سازگاری،توانایی ،مهارتهای مدیریتی ،ارتباط ،ویژگیهای شخصی ،مهارتهای بین فردی ،رهبری ،اخالق ،شبکه
و دانش محلی ،ظرفیتسازی و مدیریت تغییر اعالم نمودهاند(.)14
 الگوی جالوچا 3و همکاران ( :)2014آنها در این الگو ،شایستگیهای مدیر را شامل زیر مؤلفهشایستگی متنی ،شایستگی رفتاری و شایستگی فنی تقسیم نمودهاند(.)15
 الگوی کانگ 4و همکاران ( :)2015آنها در این الگو ،شایستگیهای مدیر را شامل شایستگیهایاجتماعی ،تواناییها و ظرفیتهای کاربردی ،تواناییها و ظرفیتهای شناختی و فرا شایستگی اعالم
نمودهاند(.)16
5
 الگوی وسلینک ( :)2015وی در این الگو ،شایستگیهای مدیر را شامل تفکر سیستمی ،تفکرپیشبینی ،صالحیت هنجاری ،پذیرش تنوع ،صالحیت فردی ،صالحیت اقدام و مدیریت استراتژیک
اعالم نموده است(.)17
روابط عمومی در سازمان

سازمان را میتوان به عنوان سیستمی از پردازش اطالعات در نظر گرفت که اطالعات مرتبط با
هدف را از محیط گرفته و آن را همانگونه که برای اثربخشی سازمانی موردنیاز است ،پردازش کند .با
این اوصاف ،داشتن اطالعات موثق و بهموقع با توجه به هدف و ساختار سازمانها ،بزرگترین سرمایه
یک سازمان بهحساب میآید و حیات سازمان به داشتن یک ارتباط دوسویه درونسازمانی و
برونسازمانی ،انجام تبلیغات و کسب اطالعات بهروز و مفید بستگی دارد .ازآنجاییکه روابط عمومی پل
ارتباطی سازمان و مخاطبان آن است ،در این جاده دو طرفه قادر است سیاستها ،برنامهها و
عملکردهای سازمان را به مخاطبان از یکسو و نیازها ،خواستها ،دیدگاهها و نظرات مخاطبان را به
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سازمان از سوی دیگر منتقل کند .بااینحال ،رسیدن به یک تعریف مشترک در مورد روابط عمومی
بسیار دشوار است زیرا روابط عمومی دارای زمینه فعالیت وسیعی است و باید با اهداف متفاوت در
بخشهای عمومی و خصوصی عمل کند .با این اوصاف در سالهای اخیر تعاریف متعددی از روابط
عمومی ارائهشده است همچون:
 انجمن بینالمللی روابط عمومی ،برای روابط عمومی چنین تعریفی را پیشنهاد میکند :روابطعمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است ،عملی است ممتد ،مداوم و طرحریزیشده که از طریق
آن افراد و سازمان میکوشند تا پشتیبانی ،تفاهم و همکاری کسانی را که با آنها سروکار دارند و یا در
آینده سروکار خواهند داشت به دست میآورند و با اقدامات ارتباطی و تدابیر دیگر به خلق گرایشهای
مطلوب بپردازند و گرایشهای مخالف را از میان بردارند (.)18
 روابط عمومی ،تالش آگاهانه بهمنظور تفاهم و استقرار اعتماد و شناخت متقابل با عموم ،بر اساستحقیق علمی و عملی صریح و مستمر است (.)19
 کاتلیپ 1و همکاران ( ،)2000روابط عمومی را به این صورت تعریف کردهاند که روابط عمومی،عملکرد مدیریتی است که روابط سودمند متقابل بین سازمان و مردم مختلف که موفقیت و شکست
سازمان به آنها بستگی دارد را شناسایی ،ایجاد و حفظ میکند (. )20
 گرونیگ و هانت ،)1984( 2روابط عمومی را به این شکل تعریف میکنند :یک تکنیک مدیریتیکه اطالعات را بین یک فرد یا یک سازمان و عموم منتشر میکند (مانند ،نهادهای تجاری ،دولتی ،یا
یک سازمان غیرانتفاعی) (.)3
آشنایی با شرکت ملی گاز

شرکت ملی گاز ایران به عنوان یکی از چهار شرکت اصلی وابسته به وزارت نفت جمهوری اسالمی
ایران است که در سال  1344هجری خورشیدی مطابق با  1965میالدی تأسیس گردید .شرکتهای
تابعه شرکت ملی گاز ایران عبارتاند از:
 شرکت های ستادی (شرکت انتقال گاز ،شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ،شرکت بازرگانی گازایران و شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی)
 شرکت های گاز استانی که در تمامی استانهای کشور با عنوان شرکت سهامی خاص تأسیس وبه ثبت رسیدهاند و عمده وظایف آنها گازرسانی به مشترکین حوزههای مختلف نیروگاهی ،صنعتی،
تجاری و خانگی هست که ازجمله آنها میتوان به (شرکت گاز استان آذربایجان شرقی ،شرکت گاز
استان آذربایجان غربی ،شرکت گاز استان اردبیل  ،شرکت گاز استان اصفهان ،شرکت گاز استان ایالم،
Cutlip
Gronik&Hant

1.
2.

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال پنجم ،شماره  ،18پاییز 1397

60

شرکت گاز استان بوشهر ،شرکت گاز استان تهران ،شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری ،شرکت
گاز استان خراسان جنوبی ،شرکت گاز استان گیالن و غیره) اشاره کرد.
 شرکت های پاالیش گاز (شرکت پاالیش گاز ایالم ،شرکت پاالیش گاز بید بلند ،شرکت پاالیشگاز پارسیان ،شرکت پاالیش گاز شهید هاشمینژاد ،شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم ،شرکت پاالیش
گاز فجر جم ،شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی)
مدیریت روابط عمومی در شرکت گاز

امروزه مدیران روابط عمومی در جایگاه خط مرزی میان سازمان و دنیای پیرامون ،شامل مخاطبان
خاص ،عام و رسانهها قرار دارند و به تعبیری ،نقش مدیر ارتباطات سازمان را بازی میکنند .حتی در
جدیدترین نظریههای روابط عمومی ،اصطالح مدیریت ارتباط ،جای خود را به مدیریت روابط داده و این
وظیفه را به روابط عمومی محول کرده که در طراحی و تدوین استراتژیهای بلندمدت ،میانمدت و
کوتاهمدت سازمان ،مسئولیت عمده و اصلی را به عهده بگیرند .مدیریت روابط عمومی ،یک فن
تخصصی است و برخورد غیرعلمی و حاکم کردن روش آزمونوخطا بر نحوه مدیریت آن ،اثرات زیان
باری را به دنبال دارد و جبران آن بهآسانی امکانپذیر نیست .هدف از مدیریت روابط عمومی در شرکت
ملی گاز ایران ،برنامهریزی در جهت انعکاس فعالیتها ،برنامهها و اخبار مربوط به شرکت گاز استانی در
سطح جامعه از طریق رسانههای گروهی ،جراید و دیگر طرق ممکن ،برقراری ارتباط با اقشار مردم،
سازمانها و ارگانها در راستای دریافت نظرات ،انتقادات ،پیشنهادها و آگاهی از سطح انتظارات جامعه
از خدمات شرکت ،برگزاری مراسمهای مختلف ملی ،مذهبی و افتتاح طرحها و پروژهها ،بررسی
اطالعیهها و بخشنامهها و نشر آنها جهت آگاهی کارکنان ،فراهم نمودن امکانات در راستای بازدید
اشخاص ،نمایندگان و مقامات از تأسیسات شرکت و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و اطالعرسانی بین
مسؤولین ،کارکنان و مردم میباشد .همچنین این واحد با توجه به اهداف شرکت ،دارای وظایفی است
که از مهمترین وظایف میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 آشنائی با مقررات ،روشها و آئیننامهها ،استانداردها و رعایت کلیه دستورالعملهای جاریشرکت و حصول اطمینان از انطباق روشهای موجود با مقررات و آئیننامههای مربوطه از طریق
تحقیق ،بررسی ،مطالعه ،شرکت در کالسها و سمینارهای تخصصی و آموزشی و ایجاد ارتباطات درون
و برونسازمانی بهمنظور آگاهی و کسب اطالعات الزم وضروری درزمینه های یادشده.
 تهیه و تنظیم سیاستها و برنامههای فرهنگی ،هنری ،خبری ،تبلیغاتی ،اجتماعی و تشریفاتیشرکت گاز استانی در تمامی زمینههای مرتبط با برنامهها و اهداف شرکت ،کارکنان ،مقامات و
مسئولین ،خدمات گازرسانی و دیگر موارد مرتبط و حسب لزوم اعالن و انعکاس مناسب و بهموقع آنها
در سطح جامعه.
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 برنامهریزی و نظارت بر انعکاس فعالیتها ،اقدامات جاری ،اهداف کوتاه و بلندمدت شرکت درجامعه از طریق ارتباط مستقیم با مردم ،رسانههای گروهی ،جراید و حضور در نمایشگاههای مختلف و
دیگر طرق ممکن و استفاده از آخرین امکانات سمعی و بصری در این رابطه و جمعآوری و کسب
نظرات ،انتقادات و پیشنهادها ،میزان رضایتمندی و سطح انتظارات جامعه با فراهم آوردن شرایط و
امکانات الزم جهت ارتباط متقابل مردم ،نهادها و سازمانها با مسئولین شرکت گاز استانی.
 برنامهریزی و انجام اقدامات الزم در راستای آشنائی مشترکین و مصرفکنندگان با نحوه مصرفگاز و استفاده از وسایل گازسوز بهمنظور جلوگیری از بروز حوادث و بهینه نمودن میزان مصرف گاز در
سطح استان.
 نظارت بر تهیه و تدوین اخبار ،بیانیهها ،اطالعیهها ،آگهیها و گزارشها و نشر آنها از طریقرسانههای گروهی و مطبوعات.
 مسئول فراهم کردن کلیه شرایط و امکانات جهت برگزاری نمایشگاهها ،سخنرانیها ،جشنها،مراسمهای ملی ،مذهبی ،سوگواری ،مراسم افتتاحیه طرحها و دعوت از مقامات و مسؤولین درون و
برونسازمانی و اقشار مردم و انعکاس اخبار مرتبط و غیره.
پیشینه پژوهش

در زمینه تدوین الگوی شایستگی مدیران پژوهش های متعددی انجام شده است که در این بخش
به برخی از موارد مرتبط اشاره میشود:
بروجردی ( )1396پژوهشی با عنوان" الگوی بومی شایستگی مدیر روابط عمومی دولتی در ایران"
را مورد مطالعه قرار داده است .نتایج پژوهش نشان داده است ،سه بعد شایستگیهای عمومی ،اجتماعی
و وظیفهای درمجموع در سطح اطمینان  99درصد شایستگی مدیر روابط عمومی دولتی را تبیین
میکنند (.)21
الوانی ( )1395پژوهشی باعنوان" طراحﻰ و تدوین الگوی مناسب شایستگیهای مدیران و
فرماندهان در سازمان ارتش ج .ا .ا با بهرهگیری از دیدگاه امام خامنهای"را مورد مطالعه قرار دادهاند.
نتایج پژوهش نشان داده است ،شایستگی مدیران و فرماندهان شامل شایستگیهای فردی ،شایستگی -
های بین فردی ،شایستگیهای سازمانی و شایستگیهای بینشی هست (.)11
پورعابدی و همکاران ( )1395پژوهشی باعنوان"طراحی مدل شایستگی چندبُعدی مدیران و
کارکنان" را مورد مطالعه قرار دادهاند .نتایج پژوهش نشان داده است ،شایستگیهای پایه،
شایستگیهای مدیریتی ،شایستگیهای عمومی و شایستگیهای تخصصی سازمان ،چارچوب شایستگی
مدیران و کارکنان را تشکیل میدهد (.)22
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الهیاری ( )1394پژوهشی با عنوان" طراحی الگوی کارآمد شایستگی مدیران پارکهای علم و
فناوری دانشگاههای دولتی ایران "را موردمطالعه قرار داده است .مدل نهایی در سه بعد شایستگیهای
عمومی (فردی ادراکی) ،شایستگیهای میان فردی (ارتباطی اجتماعی) و شایستگیهای تخصصی
(دانشی فنی) طراحی شد (.)5
گاناوان ،)2018(1پژوهشی با عنوان" عوامل موثر در شایستگی مدیریت پرستاران" را مورد مطالعه
قرار داده است .نتایج پژوهش نشان داده است ،سه عامل سازمانی ،ویژگیهای شخصیتی و فردی و
فاکتورهای نقشی از عوامل مؤثر بر شایستگی مدیریت پرستاران است.
رانتز  ،)2018(2پژوهشی با عنوان" شایستگی :گزارش کارگروه شایستگی ،نیروی کار و گروه کاری
برنامهریزی" را مورد مطالعه قرار داده است .نتایج پژوهش نشان داده است ،توجه به شاخصهایی چون
شاداب و برونگرا بودن ،تواضع ،صبوری ،چالشی بودن ،سن ،مقاومت در برابر فشار و شکیبایی در
شایسته گزینی نقش مهمی دارند (.)24
کانگ 3و همکاران ( )2015پژوهشی باعنوان" طراحی مدل شایستگی برای مدیران :مطالعه موردی
از مدیران میانی در کره"را مورد مطالعه قرار دادهاند و در مدل مفهومی پژوهش خود ،صالحیت و
شایستگی مدیران را شامل شایستگیهای اجتماعی ،تواناییها و ظرفیتهای کاربردی ،تواناییها و
ظرفیتهای شناختی و فرا شایستگی اعالم نمودهاند (.)16
لیکاما )2015( 4پژوهشی باعنوان" توسعه شایستگی یک مدیر پروژه"را مورد مطالعه قرار داده
است .نتایج پژوهش نشان داده است ،صالحیت و شایستگی مدیران شامل آگاهی عاطفی ،اعتماد به
نفس ،خودارزیابی ،امانتداری ،حفظ نظم ،انعطافپذیری ،نوآوری ،مسؤولیت و غیره است (.)25
پاال )2014( 5پژوهشی باعنوان"روابط عمومی حرفهای :عناصر هویت"را مورد مطالعه قرار داده
است .نتایج پژوهش نشان داده است که شایستگیهای روابط عمومی شامل ارزشگذاری ،شخصیت و
تخصص ویژه میباشد (.)26
جمعبندی پژوهشهای پیشین

انتخاب و انتصاب مدیران شایسته از مهمترین و حساسترین مسائل در فرایند کار هر سازمانی
است؛ بنابراین ،برای انتخاب و انتصاب مدیران و تشخیص و برگزیدن شایستهترین افراد به معیارها و
مالکهایی نیاز است تا افراد واجد شرایط و الیق ،تصدی پستهای سازمانی را به عهده بگیرند .در این
1.
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راستا ،در سالهای اخیر شایستگیهای متعددی در راستای انتخاب مدیران در سازمانها ارائه شده
است .به عنوان مثال پدلر و همکاران ( ،)1978ساجگالیکوآ و همکاران ( )2012و لیکاما ( )2015به
ارزیابی تمام عواملی که میتواند به عنوان شایستگی مدیران تلقی گردد ،بسنده نموده و شناسایی
عوامل کلی و یا عوامل اصلی را مدنظر قرار ندادهاند .از سویی ،جیمز و وودکاک ( ،)1985مک لگان
( ،)1989اسکرودر ( ،)1989سندویت ( ،)1993هانت و واالس ( ،)1995قوامی و اسماعیلی (، )1391
مرادی و زنجانی ( ،)1392الوانی و همکاران ( )1395در مدلهای ارائهشده ،عوامل کلی را برای
شایستگی مدیران مدنظر قرار داده و با توجه به آن زیر مؤلفههایی را برای هر یک از عوامل یادشده
مدنظر قرار دادهاند .بنابراین مدلهای ارائه شده و شاخصهای مورد بررسی ،در هر جامعه و سازمانی
متفاوت بوده و الگویی استاندارد و واحد جهت ارائه شاخصها و ویژگیهای مدیران روابط عمومی ارائه
نشده است .بنابراین جهت ارائه شاخصها و ویژگیهای مدیران روابط عمومیدر شرکت ملی گاز ایران
باید این شاخصها در این شرکت مورد بررسی قرارگرفته و با ارائه مدلی جامع ،زمینه انتخاب و انتصاب
مدیران شایسته در حوزه روابط عمومی فراهم گردد.
با توجه به مدلهای ارائهشده و پژوهشهای پیشین و با مدنظر قرار دادن عوامل مؤثر بر شایستگی
مدیران ،برخی از شایستگیهای مورد تائید پژوهشگران در جدول ذیل قابلمشاهده است:

جدول  :1مؤلفههای شایستگی مدیران و مراجع مربوط به آن
مؤلفه

ابعاد

مرجع

تخصص کاری

()42( ،)26

توانایی علمی و دانشی

()14( ،)12

مهارت اطالعاتی

دانش

مدرک دانشگاهی مرتبط

()40
()21( ،)42

آشنایی با زبان خارجی
آشنایی با مفاهیم و نظریه های مدیریت روابط
عمومی

()25
()40

آشنایی با روانشناسی مدیریت

()32
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ادامه جدول  :1مؤلفههای شایستگی مدیران و مراجع مربوط به آن
مؤلفه

ابعاد

مرجع

مهارتهای کالمی و نوشتاری

()27

مهارت کامپیوتری

()28

مهارت ارزیابی عملکرد

()29

مهارت
توانایی

مهارتهای شنیداری موثر

()25

مهارتهای ارتباط با ذینفعان

()13

مهارت مدیریت بحران

()30

مهارت رفع تعارض و اختالف در محیط کاری

()13

توانایی نفوذ بر دیگران

()27

مهارت برقراری ارتباط با رسانه
مهارت تفکر استراتژیک

()31
()21

مدیریت زمان

()21

تفکر تحلیلی

()12

توانایی تحمل فشارهای روانی

()32

توانایی انتقادپذیری

()33

توسعه فعالیتهای گروهی

()21

پاسخگویی در محیط کار

()34

توانایی حل مسایل سازمانی

()28

توانایی تعریف چشمانداز

()33( ،)13

توانایی ایجاد انگیزه

()10

توانایی همکاری و تعامل با همکاران

()36

توانایی تصمیمگیری

()21( ،)13

تشخیص مشکالت سازمانی

()12( ،)13

خالقیت در محیط کار

()13( ،)27( ،)25

ویژگیهای شخصیتی

تعهد کاری

()37( ،)13

صداقت

()14( ،)13

حسن خلق

()21( ،)38

هوش هیجانی باال

()39

نوعدوستی

()40

وجدان کاری باال

()31

ضابطه گرا بودن

()37( ،)13
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ادامه جدول  :1مؤلفههای شایستگی مدیران و مراجع مربوط به آن
ابعاد

ویژگیهای شخصیتی
نگرش و بینش
اعتبار عمومی
اعتبار حرفهای

مؤلفه

مرجع

اعتمادبهنفس

((41

انعطافپذیری

()21( ،)28

رازداری

()29

مسئولیتپذیری در محیط کار

()30( ،)25

تعهد کاری

()13( ،)25

قاطعیت در عمل

()30( ،)27

آیندهنگری

()21

داشتن روحیه خدمت گرایی

()30

عالقه به کار
پشتکار

()29
()21( ،)41

داشتن نگرش مذهبی

()42

غیرشخصی کردن امور

()10( ،)12

پایبند به ارزش های سازمانی

()26

ارتباطات غیررسمی در سازمان

()42

حسن شهرت در محافل عمومی

()21

سابقه توفیق در مشاغل قبلی

()27

آشنایی با آداب اجتماعی

()3

آثار حرفهای و عمومی

()3

حضور برجسته در محافل

()3

دارا بودن ظاهر آراسته و مناسب

()29

دارا بودن ارتباطات قوی رسمی

()25

توانایی جلب اعتماد مافوق

()43

جلب اعتماد زیردستان

()3

سابقه کار در حل مسایل

()43

منبع( :یافتههای نگارندگان)

 -2روش پژوهش
در این پژوهش با توجه به اینکه هدف آن "طراحی الگوی شایستگیهای مدیران روابط عمومی "
بوده بنابراین این پژوهش ازنظر هدف پژوهش کاربردی ،ازنظر رویکرد ،تلفیقی (کیفی و کمی) و ازنظر
روش ،اکتشافی و توصیفی–پیمایشی هست .جامعه آماری این پژوهش ،شامل کلیه مدیران و رؤسای
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شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای وابسته به آن به تعداد  2060نفر میباشد که در سال 1397
مشغول خدمت هستند .نمونه آماری شامل دو بخش است:
 نمونهگیری کیفی :برای تعیین نمونه در این پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شدو 10نفر از افراد متخصص انتخاب شدند .دلیل استفاده از این افراد در مصاحبه ،دارا بودن سابقه طوالنی
در مدیریت روابط عمومیو سازمانی و تجربه کاری میباشد.
 نمونهگیری کمی  :با توجه به حجم جامعه آماری از طریق فرمول کوکران تعداد نمونه آماری 324نفر مشخص گردید .به جهت تعداد اعضای جامعه آماری در هر استان و جهت حصول نتیجه مطمئنتر
از روش نمونهگیری طبقهای استفاده شد و پرسشنامهها از طریق ایمیل ،فکس ،تلفنی یا حضوری به
دست آنان داده شد و پس از توضیحات مختصر پاسخدهی و جمعآوری شدند.
جهت ساخت اولیه پرسشنامه مطالعات متعددی در خصوص موضوع پژوهش بررسی شد و همچنین
مصاحبههای انفرادی با کارشناسان و متخصصان حوزه روابط عمومی در خصوص برنامههای مناسب
برای الگوی پیشنهادی در خصوص شایستگی مدیران روابط عمومی و شناسایی مؤلفههای اثرگذار آن،
انجام یافت .بر این اساس ،پس از انجام مصاحبه و نگارش متن مصاحبه در فرم مصاحبه ،اقدام به
بررسی و تحلیل مصاحبه شده است که در این پژوهش میزان تکرار ،تعداد واژهها ،الفاظ ،کنایهها و
اصطالحات بهکار رفته در جملهها و میزان تکرارشان شمارش و بررسیشده است تا الگوهای موجود در
گفتهها کشف شود .پسازاین مرحله با بررسی شاخصهای بهدستآمده ،شاخصهای مشابه یکی شده و
برخی از شاخصها در هم ادغام و بهصورت یک شاخص ویژه در نظر گرفته شده است که درنهایت61
شاخص به عنوان شاخصهای مدنظر کارشناسان از متن مصاحبه مشخص شده است .سپس مؤلفههای
شناساییشده از مصاحبهها از طریق روایی محتوایی مورد بررسی قرار گرفته است که در این قسمت
روایی محتوایی به صورت ذیل مورد ارزیابی قرارگرفته است:
الف) نسبت روایی محتوایی :این شاخص توسط الوشه طراحیشده است .جهت محاسبه این شاخص
از نظرات کارشناسان متخصص درزمینه محتوای آزمون مورد نظر استفاده میشود و با توضیح اهداف
آزمون برای آنها و ارائه تعاریف عملیاتی مربوط به محتوای سؤاالت به آنها ،از آنها خواسته میشود تا
هریک از سؤاالت را بر اساس طیف سه بخشی لیکرت «گویه ضروری است»« ،گویه مفید است ولی
ضروری نیست» و «گویه ضرورتی ندارد» طبقهبندی کنند .سپس شاخص روایی محتوایی محاسبه شده
است.
ب) شاخص روایی محتوایی :جهت بررسی شاخص روایی محتوا از روش والتز و باسل استفاده
میشود .بدینصورت که متخصصان «مربوط بودن»« ،واضح بودن»« ،ساده بودن» و «گنگ بودن» هر
گویه را بر اساس یک طیف لیکرت  4قسمتی مشخص میکنند .سپس نسبت روایی محتوایی محاسبه
شده است.
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پس از بررسی روایی محتوایی ،درنهایت  34مؤلفه بهعنوان شایستگیهای مورد نیاز مدیران روابط
عمومی شناسایی و بر اساس آن ،پرسشنامه شایستگی مدیران تنظیم و بین نمونه کمی پژوهش،
توزیعشده است .بهمنظور تعیین پایایی آزمون نیز ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.از آنجائی که
مقدار بدست آمده آلفای کرونباخ معادل  α=0,81است ،می توان گفت پرسشنامه از پایایی قابل قبولی
برخوردار است و ابزار مناسبی جهت اجرا میباشد .درنهایت ،برای نیل به اهداف پژوهش موردنظر و
آزمون سؤاالت مطرح شده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

 -3یافتههای پژوهش
 مؤلفهها و شاخصهای شایستگیهای مدیران روابط عمومی کدامند؟جهت پاسخگویی به این سؤال پژوهش ،ابتدا با بررسی ادبیات و پیشینۀ پژوهش و مصاحبه با افراد
خبره  61مؤلفه بهدستآمده است .بخشی از مصاحبه بدین صورت بوده است که "روابط عمومی یک
سازمان ،همانند قلب سازمان عمل میکند و ارتباط درون و برون سازمان را به گونهای اداره میکند که
ضمن ارائه امور فرهنگی اجتماعی در سازمان ،وجه مثبتی از سازمان را در بین جامعه ایجاد مینماید.
الزمه اینکه این بخش مهم سازمانی در شرکت گاز ،موفق عمل نماید ،این است که شرکت گاز با ایجاد
زمینه های الزم مدیرانی را تربیت و انتخاب نماید که وقتی پست مدیریت را بر عهده میگیرد به آن
مسلط بوده و از عهده انجام آن برآیند .به عنوان مثال بسیاری از مدیران از سواد علمی الزم در حوزه
روابط عمومی برخوردار نیستند و مدرک تحصیلی آنان نیز ،مدارکی متفاوت از این رشته تحصیلی
میباشد".در این بخش میتوان از مصاحبه فوق عوامل ذیل را استخراج نمود:
جدول :2ارزیابی مصاحبه
ردیف

گفتارهای کلیدی

کدها

1

وقتی مدیر پست مدیریت را بر عهده میگیرد به آن مسلط بوده
و از عهده انجام آن برآید.

تسلط و تخصص
در کار

2

بسیاری از مدیران از سواد علمی الزم در حوزه روابط عمومی
برخوردار نیستند

3

مدرک تحصیلی آنان نیز ،مدارکی متفاوت از این رشته تحصیلی
میباشد.

داشتن سواد و
توانایی علمی
مدرک دانشگاهی

منبع( :یافتههای نگارندگان)

پس از این مرحله ،با تعیین روایی محتوایی ،پرسشنامهای مشتمل بر  34گویه بر اساس طیف
لیکرت  5گزینهای ( 1تا  ،) 5تنظیم و در بین  324نفر از مدیران و روسای شرکت ملی گاز ایران توزیع
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و دادههای جمعآوری شده ،موردبررسی و تحلیل قرار گرفت .ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به
بررسی این موضوع پرداخته شد که آیا سازهی مورد نظر توانایی اندازهگیری هدف موردنظر را دارد یا
خیر؟
برای تشخیص این مسئله که تعداد داده های موردنظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ از
شاخص آزمون تناسب کایزر – مایر 1و آزمون بارتلت 2استفاده شد.
جدول  :3اندازه کی ام او و نتیجه آزمون کرویت بارتلت پرسشنامه
آماره

مقدار

کایزر-مایر

0,844

بارتلت

10333,630

درجه آزادی

561
0,00001

Sig.
منبع( :یافتههای نگارندگان)

جدول  3نشان میدهد مقدار کی ام او (کفایت نمونهبرداری) برابر  0.844و سطح معناداری آزمون
کرویت بارتلت برابر  0,00001است .بنابراین ،عالوه بر کفایت نمونهبرداری ،اجرای تحلیل عاملی بر پایه
ماتریس همبستگی موردمطالعه نیز قابل توجیه خواهد بود .مشخصههای آماری اولیه که در اجرای
تحلیل مؤلفههای اصلی بهدستآمده در جدول  4نمایش دادهشده است.
جدول :4عوامل استخراجشده مربوط به شایستگی مدیران و درصد واریانس تبیین شده
حاصل مربع چرخیده شده بارهای

کل

واریانس

در صد

تجمعی

در صد

کل

واریانس

در صد

تجمعی

در صد

مولفهها

ارزشهای ویژه اولیه

عاملی

1

8,36

24,57

24,57

4,53

13,33

13,33

2

4,85

14,26

38,83

4,00

11,76

25,09

3

3,24

9,52

48,35

3,80

11,19

36,28

4

2,65

7,80

56,15

3,71

10,91

47,19

۵

2,43

7,15

63,30

3,69

10,86

58,05

۶

1,91

5,62

68,92

3,45

10,15

68,20

7

1,29

3,81

72,72

1,54

4,52

72,72

منبع( :یافتههای نگارندگان)

)KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy
Bartlets Test of sphericity

1.
2.
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چنانچه در جدول  4مالحظه میشود ارزشهای ویژه  7عامل بزرگتر از بقیه عوامل بودند که در
میان آنها ارزش ویژه عامل اول ( ،)8,36عامل دوم برابر با  ،4,85عامل سوم برابر با  ،3,24عامل چهارم
 ،2,65عامل پنجم  ،2,43عامل ششم  1,91و ارزش ویژه عامل هفتم  1,29است .این  7عامل در
مجموع تقریبا  72درصد کل واریانس بین عوامل اولیه را توجیه میکنند ،برای تشخیص تعداد عامل-
هایی که الزم است درراه حل نهایی استخراج شود از طرح اسکری 1استفاده شد.
با توجه به ارزشهای ویژه عوامل  7گانه و نمودار به نرم افزار فرمان داده شد که تحلیل مؤلفههای
اصلی را بر پایه استخراج  7عامل انجام و بارهای عاملی بزرگتر از  0/45را مرتب کند .در ادامه نتایج
تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بار عاملی هر یک از مؤلفههای شایستگی مدیران که با روش
مؤلفه های اصلی و با دوران واریماکس بدست آمده ،پرداخته می شود .در سؤاالت مربوط به هریک از
ابعاد ،سؤاالتی که نسبت اشتراک آنها از  0/45کمتر هست ،بیانگر این هستند که این سؤاالت بهخوبی با
بقیه سؤاالت منطبق نشدهاند و بهتر است ،حذف شوند ،البته این کار باید مرحلهبهمرحله انجام شود.
نتایج بهدستآمده در جداول زیر ارائهشده است.
جدول  :۵ماتریس چرخش یافته عوامل پرسشنامه شایستگی مدیران به شیوه واریماکس
عاملها
qq1

1
0,29

2
0,15

3
0,07

4
0,13

5
0,01

6
0,05

7
0,77

qq2

0,38

0,16

0,03

0,20

0,12

0,10

0,64

qq3

0,18

0,05

0,08

0,91

0,18

0,21

0,05

qq4

0,16
0,05-

0,01
0,18

0,07
0,97

0,92
0,06

0,17
0,00

0,20
0,00

0,04
0,03-

qq6

0,02-

0,17

0,94

0,04

0,04

0,01-

0,04-

qq7

0,03-

0,15

0,92

0,10

0,02

0,01

0,01

qq8

0,02-

0,16

0,94

0,06

0,01

0,03

0,05-

qq9

0,09

0,91

0,17

0,01-

0,06

0,09

0,03

qq5

qq10

0,05
0,03

0,73
0,74

0,30
0,08

0,060,01

0,01
0,07

0,03
0,05

0,14
0,11-

qq12

0,01

0,66

0,02

0,06

0,09

0,09-

0,09

qq13

0,07-

0,75

0,04

0,04

0,10

0,09

0,00

qq14

0,11

0,90

0,15

0,03

0,03

0,08

0,02

qq15

0,92

0,09

0,00

0,13

0,12

0,11

0,16

qq11

Scree

1.
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ادامه جدول  :۵ماتریس چرخش یافته عوامل پرسشنامه شایستگی مدیران به شیوه واریماکس
عاملها
qq16

1
0,62

2
0,04

3
0,12-

4
0,03

5
0,09

6
0,12

7
0,10

qq17

0,66

0,03-

0,01-

0,11

0,18

0,08-

0,06

qq18
qq19

0,70

0,01-

0,04-

0,10

0,02

0,09

0,09-

0,75

0,02-

0,03-

0,07

0,13

0,11

0,14

qq20

0,68

0,07

0,09

0,12

0,22

0,05

0,10-

qq21

0,89

0,09

0,02

0,10

0,10

0,11

0,13

qq22

0,10

0,02

0,03

0,22

0,09

0,91

0,04

qq23

0,02

0,02

0,03

0,11

0,08

0,74

0,15

qq24
qq25

0,14
0,07

0,11
0,08-

0,04
0,01

0,15
0,15

0,12
0,12

0,74
0,81

0,02
0,08-

qq26

0,10

0,15

0,07-

0,09

0,08

0,73

0,04-

qq27

0,21

0,07

0,03-

0,15

0,91

0,10

0,04

qq28

0,14

0,18

0,01

0,14

0,74

0,12

0,06

qq29

0,19

0,09

0,08-

0,12

0,85

0,09

0,00

qq30
qq31

0,13

0,06

0,05

0,20

0,76

0,16

0,11

0,15

0,02

0,11

0,05

0,80

0,07

0,01

qq32

0,19

0,03

0,08

0,90

0,19

0,21

0,04

qq33

0,09-

0,07-

0,15-

0,08-

0,06

0,03-

0,57

0,14

0,00

0,05

0,92

0,15

0,18

0,04

qq34
منبع( :یافتههای نگارندگان)

طبق نتایج بهدستآمده از جدول  ،5مشخص میشود که شاخصهای مربوط به شایستگی مدیران
شامل  7عامل :دانش ،مهارت ،توانایی ،ویژگیهای شخصیتی ،نگرش و بینش ،اعتبار عمومی و اعتبار
حرفهای است ،بهطوریکه در عامل اول دانش شامل  3شاخص ( )33-2-1مهارت ،شامل  4شاخص
( )34-32-4-3توانایی ،شامل  4شاخص ( )8-7-6-5ویژگیهای شخصیتی شامل  6شاخص (- 10-9
 )14-13- 12-11و نگرش و بینش ،شامل  7شاخص ( )21-20-19-18-17-16-15و اعتبار عمومی
شامل  5شاخص ( )26- 25-24-23-22و اعتبار حرفهای شامل  5شاخص ( )31-30-29-28- 27است.
در ادامه برای تعیین اینکه این عوامل تشکیلدهنده مؤلفههای شایستگی مدیران روابط عمومی
شرکت ملی گاز ایران است از تحلیل عاملی تأییدی استفادهشده است که شکل زیر خروجی نرمافزار
لیزرل را در دو حالت ضرایب استاندارد و ضرایب معنیداری نشان میدهد.
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منبع( :یافتههای نگارندگان)
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منبع( :یافتههای نگارندگان)
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در این قسمت تحلیل عاملی تأییدی و نمودارهای مسیر (وزنها ی استاندارد و معناداری ضرایب)
مدل مفهومی پژوهش آورده میشود.
جدول  :۶خروجی ضرایب و مقادیر استخراجشده از مدل تائید شده
ضرایب استاندارد

مقادیر t

مقدار R2

نتایج

دانش

0,48

8,78

0,42

معنیدار است.

مهارت

0,50

11,58

0,25

معنیدار است.

توانایی

0,43

10,45

0,19

معنیدار است.

ویژگیهای شخصیتی

0,41

10,35

0,17

معنیدار است.

نگرش و بینش

0,47

11,20

0,22

معنیدار است.

اعتبار عمومی

0,44

10,58

0,19

معنیدار است.

اعتبار حرفهای

0,58

11,58

0,22

معنیدار است.

عوامل

منبع( :یافتههای نگارندگان)

بر اساس نتایج جدول باال ،دانش ،مهارت ،توانایی ،ویژگیهای شخصیتی ،نگرش و بینش ،اعتبار
عمومی و اعتبار حرفه ای در تبیین شایستگی مدیران در الگوی شایستگی مدیران ،مؤثر است .برای
تعیین تفاوت بین میزان اهمیت هریک از شاخصهای شایستگی مدیران در زمینههای :دانش ،مهارت،
توانایی ،ویژگیهای شخصیتی ،نگرش و بینش ،اعتبار عمومی و اعتبار حرفهای ،از آزمون تعقیبی شفه
استفاده شد .نتایج آزمون شفه نشان داد فقط بین شاخصهای (دانش با ویژگیهای شخصیتی) و
(مهارت با اعتبار حرفهای) (توانایی با ویژگیهای شخصیتی و اعتبار حرفهای) و (ویژگیهای شخصیتی
با تمام شاخصها) و (نگرش و بینش با ویژگیهای شخصیتی و اعتبار حرفهای) و (اعتبار عمومی با
ویژگیهای شخصیتی و اعتبار حرفهای) و (اعتبار حرفهای بامهارت ،توانایی ،ویژگیهای شخصیتی،
نگرش و بینش ،اعتبار عمومی) تفاوت معنیداری دیده شده اما بین مابقی مؤلفهها با توجه به اینکه
مقادیر پی-ولیو 1از سطح  α = 0/05بیشتر هست ،تفاوت معنیداری مشاهده نشد.

p-value

1.
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 بررسی الگوی نهاییالگوی بهدستآمده در این تحقیق ابتدا بهصورت نظری با توجه به اطالعات بهدستآمده محقق از
تعاریف و الگوهای سابق طرحی گردید و این الگو پس از بررسیهای بدست آمده از روش تحلیل عاملی
اکتشافی و تاییدی و همچنین با در نظر گرفتن ماتریس واریانس و کوواریانس مورد تأیید قرارگرفته و
بهعنوان یک الگوی جامع در شرکت ملی گاز ایران میتواند مورداستفاده قرار گیرد ،در این الگو
متغیرهای نهان بهطور مستقیم با شایستگی مدیران ارتباط دارند و با توجه به اینکه دانش با تمام
متغیرها بیشترین ارتباط را داشته بهعنوان عامل سیال در نظر گرفته شده و میتواند در کل الگو
تأثیرگذار باشد.
دانش
اعتبار حرفه ای

دانش

شایستگی
مدیران

اعتبار عمومی
دانش

مهارت

دانش

نگرش و بینش

توانایی

ویژگی های
شخصیتی

شکل  :3الگوی اصلی پژوهش
منبع( :یافتههای نگارندگان)

 -4بحث و نتیجهگیری
امروزه شرکت گاز با توجه به حجم فعالیت و خدماتی که ارائه میدهد ،نیازمند مدیران شایسته بوده
که امور را به دست حادثه و زمان نسپرده و در رویارویی با مسائل ،بهصورت واکنشی عمل ننماید .لذا
انتخاب و انتصاب مدیران روابط عمومی ،باید بر اساس دیدگاهی فراتر از جایگزینی ساده کارکنان یا
مدیران در این پست باشد .بر این اساس ،نیاز به الگویی از شایستگیهاست تا به واسطه آن بتوان
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مدیرانی توانمند در حوزه روابط عمومی ،بهکارگیری نمود .در این راستا ،نتایج بهدستآمده نشان داده
است که شاخصهای مربوط به شایستگی مدیران شامل  7عامل میباشد.
بر این اساس عوامل مؤثر بر شایستگی مدیران روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران به شرح ذیل
میباشد:
 ویژگی شخصیتی :نتایج ارزیابی پرسشنامه ها گویای آن است که مهمترین مولفه ها در حوزهویژگی های شخصیتی مدیران ،شامل تعهد کاری ،داشتن صداقت ،حسن خلق ،اعتماد به نفس،
انعطاف پذیری و رازداری بوده که باید جهت انتصاب و انتخاب مدیران در شرکت مورد توجه قرار گیرد.
مهارت :نتایج ارزیابی پرسشنامه ها گویای آن است که مهمترین مولفه ها در حوزه مهارتها شاملمهارتهای کالمی ،مهارتهای ارتباط با ذینفعان مختلف داخل و خارج سازمان ،مهارت برقراری ارتباط
با رسانه ها ،توانایی نفوذ بر دیگران بوده که باید جهت انتصاب و انتخاب مدیران در شرکت مورد توجه
قرار گیرد.
 توانایی :نتایج ارزیابی پرسشنامهها گویای آن است که مهمترین مولفهها در حوزه شامل تواناییتحمل فشارهای روانی در محیط کار ،توانایی انتقادپذیری ،پاسخگویی در محیط کار ،توانایی همکاری و
تعامل مدیر روابط عمومی با همکاران بوده که باید جهت انتصاب و انتخاب مدیران در شرکت مورد
توجه قرار گیرد.
 اعتبار عمومی :نتایج ارزیابی پرسشنامهها گویای آن است که مهمترین مولفه ها در حوزه اعتبارعمومی شامل ارتباطات قوی غیررسمی ،حسنشهرت درمحافلعمومی ،آشنایی با آداب معاشرت
اجتماعی ،حضور برجسته در محافل و اجتماعات ،ظاهری آراسته و مناسب بوده که باید جهت انتصاب و
انتخاب مدیران در شرکت مورد توجه قرار گیرد.
 نگرش و بینش :نتایج ارزیابی پرسشنامهها گویای آن است که مهمترین مولفهها در حوزه نگرش وبینش شامل آیندهنگری ،روحیه خدمتگزار ،عالقه به کار ،پشتکار ،داشتن نگرش مذهبی ،توانایی
غیرشخصی کردن امور ،پایبندی به ارزشهای سازمانی میباشد که برای انتخاب و انتصاب مدیران بر
حسب شایستگی آنان باید مورد توجه مدیران امر قرار گیرد.
 دانش :نتایج ارزیابی پرسشنامهها گویای آن است که مهمترین مولفهها در حوزه دانش شاملتخصص کاری در حوزه روابط عمومی ،توانایی علمی و دانشی ،مهارت اطالعاتی بوده که باید جهت
انتصاب و انتخاب مدیران در شرکت مورد توجه قرار گیرد.
اعتبار حرفهای :نتایج ارزیابی پرسشنامهها گویای آن است که مهمترین مولفهها در حوزه اعتبار
حرفهای شامل توانایی قوی در ارتباطات رسمی ،توانایی جلب اعتماد مافوق ،جلب اعتماد زیردستان،
سابقه کار در حل مسایل ذینفعان ،سابقه کار در حل مسایل ارباب رجوع که باید جهت انتصاب و
انتخاب مدیران در شرکت مورد توجه قرار گیرد.
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نتایج بهدستآمده  ،گویای آن است که شرکت ملی گاز ایران در فرایند انتصاب و جانشینپروری
می تواند با مدنظر قرار دادن عوامل یادشده ،زمینها ی را فراهم نماید که از طریق آن مدیرانی الیق و
شایسته بر منصب مدیریت روابط عمومی گماشته شوند.
یکی از محدودیت های تحت کنترل این پژوهش ،عدم استفاده از پرسشنامه استاندارد و از پیش
تعیین شده به جهت اتخاذ روش اکتشافی برای شناسایی ابعاد و شاخص های مؤثر بر شایستگی مدیران
روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران میباشد .الگوی حاضر ،شایستگیهای حرفهای مدیران روابط
عمومی را به صورت کل (شرکت ملی گاز ایران) بیان کرده است و به محققان آینده پیشنهاد میشود
الگوی شایستگی حرفهای مدیران روابط عمومی را به صورت اختصاصی برای هر شرکت گاز استانی،
مناطق عملیات انتقال گاز و پاالیشگاهها طراحی کنند.
پیشنهادها

بر اساس یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای ذیل ارائه میگردد:
 پیشنهاد میگردد مدیران شرکت ملی گاز ایران در انتخاب مدیران روابط عمومی ،به مهارتهایمختلف آنان همچون مهارت ارتباط مدیران روابط عمومی با رسانه ها را را مدنظر قرار دهند .پیش
زمینه این مهارتها میتوان د آشنایی آنها با فناوری های اطالعاتی و ارتباطی باشد .لذا با توجه به
اهمیت ارتباط مدیران با رسانه ها و لزوم آشنایی مدیران روابط عمومی با فناوری های اطالعاتی مربوطه،
شرکت ملی گاز میتوان د زمینه آشنایی بیشتر افراد منتخب را از طریق آموزشهای سازمانی (به صورت
حضوری و غیر حضوری) فراهم نماید.
 پیشنهاد میگردد یک بانک اطالعاتی در شرکت طراحی گردد که به واسطه آنان تمامی عملکردهای رفتاری ،شغلی و غیره کارکنان در آن ثبت گردد تا به واسطه آن کارکنان با شایستگی رفتاری و
عملکردی را شناسایی و در خصوص پست مدیریت روابط عمومی تصمیم قاطعتری را اتخاذ نمود.
 پیشنهاد میگردد  ،در جلسات ماهانه و دوره ای شرکت بین مدیران و کارکنان شرکت گاز،نظرسنجی از کارکنان در خصوص افراد مناسب پست مدیریت روابط عمومی صورت پذیرد .این امر
میتوان د ضمن انتخاب مدیران مورد توافق کارکنان ،زمینه افزایش همکاری بین کارکنان با مدیران
روابط عمومی را فراهم نماید.
 با توجه به اینکه آشنایی مدیران با مبانی و اصول مدیریت روابط عمومی در سازمان میتواند درانتخاب آنها در سازمان به عنوان مدیریت روابط عمومی تاثیرگذار باشد .پیشنهاد میگردد با برگزاری
کالس های آموزشی ضمن خدمت به صورت حضوری و غیرحضوری ،افرادی که جهت مدیریت روابط
عمومی سازمان مناسب می باشند ،با جدیدترین اصول و مبانی مدیریت و شناسایی بروزترین روشهای
مدیریت منابع انسانی آشنا گردند.
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، افرادی جهت تصدی این پست، پیشنهاد میگردد در انتخاب و انتصاب مدیران رواط عمومی این.مورد توجه قرار گیرند که سابقه گذشته در حل مسایل ذینفعان و ارباب رجوعان داشته باشند
 به رفع مسائل،مساله میتواند نشان دهد که آیا مدیران منتخب میتوانند در فرایند مدیریت خویش
.پیرامون ذینفعان و ارباب رجوعان بپردازند یا خیر
 مسئولین امر، پیشنهاد میگردد به جهت ارزیابی مدیران و منتخبین پست مدیریت روابط عمومی مدیران و منتخبین را در دوره های مختلف مورد آزمایش قرار دهند،جهت ارزیابی روحیه انتقاد پذیری
.تا میزان انتقادپذیری آنان مشخص گردد
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