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دریافت1395/08/04 :؛

پذیرش1395/10/06 :

چکیده

تغییـرات گسـتردۀ دنیـای امـروز بهو یـژه در عرصـه ارتباطـات ،افزایـش نقـش روابـط عمومیهـا را بـه
دنبال داشـته اسـت که نیازمند حضور کارشناسـان و متخصصان حرفهای در هریک از بخشهای
مختلـف ایـن حرفـه اسـت .ایـن امـر برخـورداری کارکنـان روابـط عمومـی از شایسـتگیهای خـاص
ایـن حرفـه را بـه ضـرورت تبدیـل کـرده اسـت .از سـوی دیگـر ،شایسـتگیهای مدیـران بهعنـوان
کلیدیتر یـن منابـع انسـانی و بـه دنبـال آن مدیـران روابـط عمومـی ،از اهمیـت بیشـتری برخـوردار
اسـت .هـدف اصلـی ایـن مقالـه ،ارائـه چارچـوب مفهومی الگوی شایسـتگی مدیـران روابط عمومی
بـا بهرهمنـدی از رویکردهـای نظـری علـم مدیریـت و علـم ارتباطـات اسـت .مقالـه در دو مرحله اجرا
شـده اسـت .1 :طراحـی چارچـوب مفهومـی اولیـه پژوهـش ،و  .2اعتبارسـنجی چارچـوب مفهومـی
یشـده .برای شناسـایی شایسـتگیها از تلفیق رویکردهای رجوع به ادبیات علمی ،و بررسـی
طراح 
شـاخصهای جذب گروه متمرکز با مدیران اسـتفاده شـده اسـت .ابتدا ابعاد ،مؤلفهها و شـاخصها
از الگوهـای شایسـتگی ملـی و بینالمللـی و مبانـی نظـری علـم ارتباطـات و روابـط عمومی اسـتخراج
و سـپس اعتبـار چارچـوب بـا اسـتفاده از نظـر خبـرگان بررسـی و تأییـد شـد .جامعـه آمـاری متشـکل از
خبـرگان حـوزه علـوم ارتباطـات ،روابـط عمومـی و مدیر یـت بودنـد .بـا تشـکیل گـروه کانونـی ،گـروه
نمونـۀ پانزدهنفـرهای از جامعـه آمـاری کـه بـه روش قضاوتـی انتخـاب شـدند طـی دو مرحلـه پـس از
تأییـد ابعـاد و مؤلف ههـای چارچـوب مفهومـی ،شـاخصیابی ایـن ابعـاد و مؤلف ههـا را انجـام دادند .با
یهـا در توانمنـدی ارتباطـی و موفقیـت سـازمانها ،چارچـوب
توجـه بـه افزایـش نقـش روابـط عموم 
مفهومـی ارائ هشـده در ایـن مقالـه میتوانـد مـورد اسـتفادۀ مدیـران سـازمانها قـرار گیـرد.
کلیدواژهها :شایستگی ،الگوی شایستگی ،روابط عمومی ،گروه کانونی.
 .1دانشیار علوم ارتباطات ،دانشکده علوم ارتباطات ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول).

Email: brojerdi@atu.ac.ir

 .2دانشیار علوم ارتباطات ،دانشکده علوم ارتباطات ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
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مقدمه

امـروزه نیـاز بـه شـناخت و درک متقابـل در دسـتیابی بـه مقاصـد و اهـداف در سـازمانها و ادارههـا،
بـه اصلـی اساسـی در مدیریـت تبدیـل شـده اسـت .ایـن ارتباطـات کـه از آن بهعنـوان روابـط عمومـی
یـاد میشـود یکـی از مهمتریـن و باارزشتریـن عوامـل مؤثـر بـر سرنوشـت هـر مؤسسـه و گـروه محسـوب
میشـود .بـه گفتـۀ متخصصـان و صاحبنظـران ،در زندگـی مـدرن امـروز ارتباطـات بـه فراینـدی
ضـروری و حیاتـی تبدیـل شـده اسـت .بـه همیـن دلیـل روزبـهروز شـاهد توجـه بیشـتر مدیـران ارشـد
سـازمانهای کوچـک و بـزرگ بـه روابـط عمومـی هسـتیم کـه سـرمایههای مـادی و معنـوی ز یـادی را
صـرف جـذب و آمـوزش متخصصـان و کارشناسـان بـا هـدف ایفـای کاراتـر و اثربخشتـر نقشهـای
ارتباطـی میکننـد (اولیـور سـاندرا .)12 :1388 ،امـروزه روابـط عمومـی فراتـر از وظایـف سـنتی خـود
توسـعه یافتـه و رشـد کـرده اسـت بهنحویکـه میتوانـد بـر باالتریـن سـطوح مدیریتـی تأثیرگـذار باشـد
(ویلکا کـس و همـکاران .)23 :1386 ،ایـن تغییـر شـکل و افزایـش نقشهـای روابـط عمومـی نیازمنـد
کارشناسـان و متخصـان حرفـهای در بخشهـای مختلـف ایـن رشـته اسـت کـه برخـورداری کارگـزاران
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و فعـاالن از شایسـتگیهای خـاص را ضـروری سـاخته اسـت.
در ایـن میـان ،شایسـتگیهای مدیـران بخشهـای مختلـف یـک سـازمان بهعنـوان کلیدیتر یـن
منابع انسـانی از اهمیت بیشـتری برخوردار اسـت (اقتداری .)16 :1368 ،نمیتوان سـازمانی را یافت
کـه رشـد مسـتمر و موفقیـت پایـداری را تجربـه کـرده باشـد مگـر آنکـه توسـط مدیـر یـا تیمـی از مدیـران و
رهبـران شایسـته و کارآمـد اداره و هدایـت شـده باشـد (ابوالعالیـی و غفـاری.)37 :1385 ،
صاحبنظـران ،روابـط عمومـی را وظیفـه و کار مدیریتـی مشـخصی میداننـد کـه مسـتلزم و
دربرگیرنـدۀ مدیریـت مشـکالت یـا مسـائل اسـت ،بـه مدیریـت کمک میکند پیوسـته از نظـرات عموم
آ گاه و نسـبت بـه آنهـا بااعتنـا و پاسـخگو باشـد ،مسـئولیت مدیـر را بـرای خدمـت در راسـتای منافـع
عمـوم تعریـف و بـر آن تأ کیـد میکنـد ،بـه مدیـر کمـک میکنـد بـا شـجاعت تغییـر را بپذیـرد و بـه نحـو
مؤثـری آن را بـه خدمـت بگیـرد ،بهعنـوان یـک سیسـتم هشـدار اولیـه کار میکنـد تـا بـه پیشبینـی
روندهـای محیطـی کمـک کنـد و از تحقیـق و تکنیکهـای ارتباطـی اخلاق معقـول و مناسـب
بهعنـوان ابـزار اصلـی اسـتفاده میکنـد (ویلکا کـس و همـکاران)137 :1386 ،؛ بنابرایـن میبینیـم
مدیریتـی یـک سـازمان ،نیازمنـد شایسـتگیهای
مدیریـت روابـط عمومـی همچـون سـایر بخشهـای
ِ
حرفـهای خاصـی اسـت کـه توجـه بـه آن ضـروری اسـت.

حـال ایـن پرسـش وجـود دارد کـه سـازمانها چگونـه میتواننـد مطمئـن شـوند مدیـران روابـط

عمومـی خـود را بـه نحـو مطلـوب و بـا ابـزار مناسـب انتخـاب میکننـد؟ ایـن انتخـاب بـر اسـاس کـدام
الگـو صـورت میگیـرد؟ آیـا ابزارهـای توسـعه شایسـتگی مدیـران بهکاررفتـه از اثربخشـی و کارایـی الزم
برخوردارنـد؟ چگونـه و بـا اسـتفاده از کـدام متغیرهـای مربـوط بـه ماهیـت و بافـت محیـط و سـازمان
میتوان از صحت بهکارگیری شـیوههای مناسـب توسـعۀ شایسـتگی در مدیران روابط عمومی سـازمان
اطمینـان یافـت؟ چگونـه میتـوان مطمئـن شـد ایـن الگـو در راسـتای اسـتراتژی سـازمان قـرار دارد؟
بـا ایـن نگـرش ،هـدف کلـی ایـن مقالـه ،ایجـاد الگویـی اسـت تـا سـازمانها بتواننـد بـا شـناخت
شایسـتگیهای اصلـی مدیـران روابـط عمومـی بـه تحقـق اهـداف سـازمان کمـک کننـد .درعینحال
مقالۀ حاضر شناسـایی مهمترین شایسـتگیها و طبقهبندیشـان و در نهایت ارائه چارچوب مفهومی
از شایسـتگی مدیـران روابـط عمومـی را مدنظـر دارد.
ضرورت پژوهش

روشهـای سـنتی روابـط عمومـی بـرای گسـترش دامنـه نظـری و کاربـردی ایـن رشـته ،بـر مطالعـات
مـوردی و تحقیقـات تجربـی اسـتوار اسـت .تنهـا تعـداد کمـی از متخصصـان ،جنبههـای ارتباطـی در
روابـط عمومـی را پذیرفتهانـد .روابـط عمومـی بهعنـوان یـک حرفـه نیازمنـد مدیـران و کارشناسـانی
اسـت کـه از شایسـتگیهای ویـژۀ ایـن حرفـه برخـوردار باشـند .از سـوی دیگـر بـه دلیـل رویکردهـای
نویـن روابـط عمومـی و تغییـرات گسـترده در حـوزه علـوم ارتباطـات ،نیـاز بـه شایسـتگیهای حرفـهای
در کنـار تجربـه بـرای مدیـران ایـن عرصـه شـغلی ،بیـش از پیـش احسـاس میشـود.
مـرور ادبیـات شایسـتگی حا کـی از آن اسـت کـه تا کنـون الگـوی کاربـردی مناسـبی در ایـن زمینـه
ارائـه نشـده اسـت؛ بنابرایـن ایـن پرسـش وجـود دارد کـه سـازمانها چگونـه میتواننـد مدیـران روابـط
عمومـی خـود را بـه شـکل مطلـوب انتخـاب کننـد ،ارتقـا و آمـوزش داده و ارزیابـی کننـد؟ ازایـنرو
ارائـه الگویـی بـرای شایسـتگیهای حرفـهای مدیـران روابـط عمومـی ضـروری بـه نظـر میرسـد .در
مقالـه حاضـر تلاش بـر ارائـه چارچوبـی اسـت تـا سـازمانها بتواننـد بـر اسـاس آن ضمـن آ گاهـی از
شایسـتگیهای مدیـران روابـط عمومـی ،در انتخـاب آنهـا از الگـوی حاضـر بهره گیرنـد و همچنین به
شـیوۀ مناسـب بـه ارتقـا و تقویـت شایسـتگیهای حرفـهای آنـان بپردازنـد.
ی در دو بعـد نظـری و
اهمیـت ارائـه چارچـوب مفهومـی از شایسـتگیهای مدیـران روابـط عمومـ 
کاربـردی قابـل بررسـی اسـت .در بعـد نظـری ،بـا توجـه بـه اینکـه تا کنـون تحقیقـی دربـاره ایـن موضـوع
انجـام نشـده اسـت ،مقالـه میتوانـد شایسـتگیهای حرفـهای مـورد نیـاز مدیـر روابـط عمومـی را کـه بـا
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شـرایط کشـور ایران بومی شـده باشـد ،شناسـایی کند .از نظر کاربردی نیز میتواند با ارائه چارچوب
مناسـبی در ایجـاد هماهنگـی ،بـه بهبـود عملکـرد روابـط عمومـی در سـازمانها کمـک کنـد.
ادبیات نظری
روابط عمومی

حـوزه روابـط عمومـی در دهههـای اخیـر دسـتخوش گسـترش ،تغییـرات و ارتقـای مـداوم شـده اسـت.
ماهیـت وجـود ارتباطـات بهعنـوان ابـزاری بـرای موقعیتیابـی و مشروعیتبخشـی بـه تجـارت در
جامعـه پذیرفتـه شـده اسـت .تحلیلـی دربـارۀ آمـار وزارت کار ایـاالت متحـده نشـان میدهـد روابـط
عمومی هم در تعداد مشـاغل و هم در رشـد حقوق و دسـتمزد ،در حال پیشـیگرفتن از روزنامهنگاری
اسـت (ویلیامـز12 :2014 ،1؛ کسـینبر و زرفـاس.)1 :2015 ،2
رهبـری در روابـط عمومـی فراینـدی پویاسـت که شـامل ترکیـب پیچیـدهای از مهارتهای فردی و
ویژگیهـا ،ارزشهـا و رفتارهـای شـخصی اسـت و همـواره روشهـای ارتباطـی مؤثـر و اخالقـی را ایجـاد
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میکنـد .ایـن روشهـا از تیمهـای ارتباطـی موفقـی پشـتیبانی کـرده و آنهـا را راهنمایـی میکنـد ،در
جهـت نیـل بـه اهـداف بـه سـازمانها کمـک میکنـد و بـه سـازمانهای جامعـه مشـروعیت قانونـی
میبخشـد (برگـر و منـگ.)427 :2010 ،3
بررسـیها نشـان میدهـد دانـش ،مهـارت و توانایـی بهعنـوان شایسـتگیهای حرفـهای بـرای
عمـل روابـط عمومـی در سـال  2010بـر روی مهارتهـای عمومـی کسـبوکار ،روابـط رسـانهای و دانش
نظـری متمرکـز شـده اسـت .فراینـد برنامهریـزی اسـتراتژیک (پژوهـش ،برنامهر یـزی ،اجـرا و ارزیابـی)
و همچنیـن اخلاق روابـط عمومـی و مسـائل حقوقـی ،بـه مهارتهـای عمومـی کسـبوکار و روابـط
رسـانهای متصل شـدهاند .چهار گروه از طبقهبندی کار در سـال  2010شـامل مدیریت روابط عمومی،
مدیریـت مسـائل ،ارتباطـات سـازمانی و روابـط رسـانهای بـوده اسـت .ه ریـک از ایـن گرو ههـای
طبقهبنـدی کار ،منعکسکننـدۀ حوزههـای روشـنی از تحقیقـات موجـود روابـط عمومـی اسـت کـه
کتـر از آنچـه باشـند
نشـان میدهـد ممکـن اسـت تئـوری و عمـل در روابـط عمومـی بـه یکدیگـر نزدی 
ً
کـه معمـوال پذیرفتـه شـده اسـت (شـاو.)187 :2009 ،4
1. Williams
2. Kiesenbauer & Zerfass
3. Berger & Meng
4. Sha

کارل نسـمان ،1اسـتاد دانشـگاه کال گـن فـورت اتریـش در تعریـف خـود از روابط عمومـی عناصری
را نـام میبـرد کـه در واقـع اشـاره بـه شایسـتگیهای حرفـهای کارگـزاران روابـط عمومـی نیـز دارد،
َ
َ
همچـون خلـق و تقویـت اعتمـاد و همدلـی ،جلـب توجـه ،عالقـه و برانگیختـن نیازهـا ،خلـق و حفـظ
ارتباطـات و روابـط ،درک و توافـق دوجانبـه ،بیـان صریـح و تعدیل عالیق ،تأثیرگـذاری بر رأی عموم،
حـل تعارضهـا و ایجـاد اجمـاع .بیانیـه رسـمی انجمـن روابـط عمومـی امریـکا دربـاره روابـط عمومـی،
نمونههـای علمـی را کـه ممکـن اسـت در اجـرای حرفهای فعالیت روابط عمومی الزم باشـند ،اینگونه
برمیشـمارد :مهارتهـای ارتباطـی ،روانشناسـی ،روانشناسـی اجتماعـی ،جامعهشناسـی ،علـوم
سیاسـی ،اقتصـاد و اصـول مدیریـت و اخلاق ،تجزی هوتحلیـل مسـائل اجتماعـی ،روابـط رسـانهای،
تبلیغـات سـازمانی ،انتشـارات ،مهـارت سـخنرانی و دانـش فنـی (ویلکا کـس و همـکاران.)8 :2003،2
رابـرت مـاول ثـراپ ،برخـی از مهارتهـای موردنیـاز بـرای کار حرفـهای در روابـط عمومـی را
معرفـی میکنـد :مهـارت نوشـتن ،داشـتن نقـش اسـتراتژیک ،قدرت تمرکز وسـیع و بهرهمنـدی از دانش
گسـترده از دنیـای درون و بیـرون سـازمان ،شـجاعت دفـاع از ارزشهـای اخالقـی ،دفـاع از محیـط
زیسـت و طرفـداری جـدی از عواقـب تصمیمهـای سـازمان (گـزارش روابـط عمومـی.)4 :1996 ،3
بـرام )2009( 4معتقـد اسـت امـروز ،کارکنـان روابـط عمومـی بـه «مهارتهـای ارتباطـی ،دانـش از
رسانهها و مدیریت ،توانایی حل مسئله ،انگیزه و کنجکاوی فکری» نیاز دارند .دیگر صفات مطلوب
بوکار خاص خود ،توانایی ارتباط با مردم و مقابله با
شـامل مهارتهای نوشـتاری سـخت ،درک کسـ 
اسـترس ،و دانـش رویدادهـای متـداول روابـط عمومـی دانسـته شـده اسـت (بـرام.)48-49 :2009 ،
سـیریواردن ،لـو و بلیتـز )2015( 5وظایـف و ویژگیهـای ارتباطـات مکتـوب و شـفاهی را اینگونـه
برشـمردهاند )1 :وظایـف ارتباطـات مکتـوب شـامل تهیـه مقالههـای کاری ،نوشـتن پیامهـای
الکترونیکـی ،آمادهسـازی برنامههـای زمـاندار ،نوشـتن گزارشهـای مشـروح؛  )2وظایـف ارتباطـات
شـفاهی شـامل تعامل در بحثهای غیررسـمی ،انجام مکالمههای تلفنی ،دریافت بازخورد شـفاهی؛
 )3مهارتهـای ارتباطـات شـفاهی شـامل گـوشدادن بـه پاسـخها ،گـوشدادن فعـال ،درک مطلـب؛
 )4ویژگیهـای ارتباطـات مکتـوب شـامل بیـان ایدههـای روشـن ،بهکارگیـری دسـتور زبـان صحیـح،
1. Karl Nessman
2. wilcox
3. PR Reporter, 1996
4. Broom
5. Siriwardane, Low & Blietz

فصلنامه علمی _ پژوهشی

133
چهارچوب مفهومی
شایستگی مدیران ...

خالصهگویـی در کالم؛  )5ویژگیهـای ارتباطـات شـفاهی شـامل ایدههـای روشـن ،اعتمادبهنفـس،
خالصهگویـی در کالم (سـیریواردن ،لـو و بلیتـز.)12 :2015 ،
 .2شایستگی

شایسـتگیها اهمیـت غیرقابلانـکاری بـرای سـازمانها دارنـد و کلیـد دسـتیابی بـه مزیتهـای رقابتـی
هسـتند .بـرای موفقیـت در هـدف و مأموریـت سـازمانی ،بایـد شایسـتگیهای سـازمانی بـا هـدف
اسـتراتژیک همخوانـی داشـته باشـند .بـدون داشـتن شایسـتگیهای الزم ،حتـی اسـتراتژیهایی کـه
خـوب بـه تصویـر کشـیده و بیـان شـدهاند نمیتواننـد بـا موفقیـت بـه کار گرفتـه شـوند و بـه حقیقـت
بپیوندنـد (کاردی و سـلوراجان.)236 :2006 ،1
وودراف )1992(2شایسـتگی را مجموعـهای از الگوهـای رفتـاری تعریـف میکنـد کـه فـرد بایـد
بـا خـود بـه یـک موقعیـت بیـاورد تـا عملکردهـا و کارهایـش را بهشایسـتگی انجـام دهـد .توصیـف
وودراف از شایسـتگی ،ویژگیهـای سـاده امـا بااهمیتـی دارد؛ نخسـت اینکـه شایسـتگیهای کارکنـان
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بایـد رفتـاری قابلمشـاهده باشـد .درعینحـال متغیرهـای عملیاتـی 3ماننـد ویژگیهـای شـخصیتی،
ارزشهـا ،انگیزههـا و ماننـد آن کـه زمینـۀ رفتـار را تشـکیل میدهنـد ،در الگوهـای رفتـاری قابـل
ً
مشـاهده باشـند .دوم اینکـه ،الگوهـای رفتـاری را بـا علمکـرد شـغل مرتبـط میکنـد .سـومین و احتمـاال
ضمنیتریـن مـورد ایـن اسـت کـه مفهـوم شایسـتگی میتوانـد هم شـامل دانـش ،مهـارت و تواناییهای
سـنتی  ،4و همچنیـن فراتـر از ایـن ویژگیهـا باشـد؛ بهویـژه عملکـرد مؤثـر نهتنهـا شـامل توانایـی انجـام
کار 5بلکـه انگیـزه یـا تمایـل انجـام کار نیـز میشـود (کاردی و سـلوراجان.)241 :2006 ،
از نظـر فـا گ ،)1999(6الگـوی شایسـتگی ابـزار توصیفـی بـرای شناسـایی شایسـتگیهای الزم
بـرای فعالیـت یـک نقـش خـاص در کار ،شـغل ،سـازمان یـا صنعـت اسـت .بـه عبـارت سـاده ،الگوی
شایسـتگی شـرح رفتـاری شـغل اسـت کـه بایـد بـا توجـه بـه هـر شـغل و حرفـه تعر یـف شـود .الگـوی
شایسـتگی میتوانـد بـرای شناسـایی شایسـتگیهای مـورد نیـاز برای بهبـود عملکـرد در کار فعلی خود
و آمادهسـازی بـرای مشـاغل دیگـر ،و شناسـایی شـکافها و نقصهـا مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد .در این
1. Cardy, T.T. Selvarajan
2. Woodruffe
3. operative variables
)4. Knowledges ,Skills, Abilities and other characteristic (KSAs
5. capability
6. Fogg

راسـتا ،برنامههـای پیشـرفت فـردی و آموزشهـای ضمـن خدمـت بـرای ُپـر کـردن ایـن شـکافها ارائـه
میشـود (سـاینوت 1و همـکاران .)14 :2002 ،جالبتربـودن ویژگیهـای شـخصی نسـبت بـه وظایـف،
داشـتن اطالعات از عملکرد برجسـته نسـبت به عملکرد اثربخش ،کاربرد الگوی شایسـتگی بهعنوان
چارچوبـی منسـجم و همشـکل بـرای طیفـی از کاربردهـای مدیریـت منابع انسـانی از جملـه انتخاب،
ارزیابی ،توسـعه حرفهای ،مدیریت عملکرد وغیره ،ابزاری برای سـوقدادن سـازمان به سـمت تغییر،
از جملـه دالیلـی اسـت کـه موجـب شـیوع اسـتفاده از الگوهـای شایسـتگی نسـبت بـه تجزیهوتحلیـل
شـغلی شـده اسـت (منسـفیلد.)12 :2000 ،
چارچوب مفهومی پژوهش

چارچوب مفهومی الگویی است که بر روابط نظری میان تعدادی از عوامل تأ کید دارد که در مسئله
پژوهـش مهـم تشـخیص داده شـدهاند .ایـن چارچـوب دربـارۀ پیوندهـای درونـی میـان متغیرهایـی که
در پویایـی موقعیـت مـورد بررسـی نقـش دارنـد  ،بحـث و بـه پژوهشـگر کمک میکند روابـط خاصی را
در نظـر بگیـرد  ،آنهـا را بیازمایـد و درک خـود را در زمینـۀ موقعیتهـای پویایـی کـه قرار اسـت پژوهش
در آن صـورت گیـرد ،بهبـود بخشـد (سـکاران و اومـا .)17 :1381 ،مـرور ادبیـات شایسـتگی مدیـران
حا کـی از آن اسـت کـه میتـوان بـا ترکیـب مبانـی نظـری و نتایـج مطالعـات مسـتقل در ایـن زمینـه،
بـه چنیـن چارچوبـی در تدویـن الگـوی شایسـتگی مدیـران روابـط عمومـی دسـت یافـت .بـر اسـاس
هـدف اصلـی مقالـه ،چارچـوب مفهومـی بـرای اجـرای تحقیـق طراحـی شـده اسـت و پـس از مطالعـۀ
الگوهـای مختلـف شایسـتگیهای مدیـران و بررسـی ابعـاد ،مؤلفهها و شـاخصهای ارائهشـده در این
مدلهـا و همچنیـن تحلیـل محتـوای متـون مـورد مطالعـه و در نهایـت اسـتفاده از نظـرخبـرگان طراحـی
و بومیسـازی شـده اسـت .در مرحلـه نخسـت ایـن چارچـوب بـا سـه ُبعـد شایسـتگیهای عمومـی،
اجتماعـی و وظیفـهای طراحـی شـده اسـت .در ادامـه هریـک از ایـن شایسـتگیها بـه زیرمقولههایـی
تقسـیم شـدهاندُ .بعـد شایسـتگیهای عمومـی شـامل سـه مؤلفـه شایسـتگیهای ادرا کـی ،اقتضایـی و

اجرایـیُ ،بعـد شایسـتگیهای اجتماعـی شـامل سـه مؤلفـه کارگروهـی ،رهبـری و شبکهسـازی و ُبعـد
شایسـتگیهای وظیفـهای در چهـار مؤلفـه شایسـتگیهای مدیریـت رابطه سـازمان _ عمـوم ،2مدیریت

رویـداد ،مدیریـت ارتباطـات بحـران و مدیریـت وجهـه تقسـیمبندی شـده اسـت .همچنیـن 113
1. Sinnott
2. Managing organization-public relationships
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محـوری شایسـتگیهای بومـی مدیـران روابـط عمومـی در را در چارچـوب ایـن سـه بعـد و ده
شـاخص
ِ

مؤلفـه طبقهبنـدی شـدهاند.

ابعـاد چارچـوب مفهومـی از الگـوی شایسـتگی تیـم مدیـران اجرایـی دانشبنیـان جـان بریکمـن
( )2007و مؤلفههـا و شـاخصها از الگوهـای شایسـتگی ملـی و بینالمللـی مـدل ارتباطـات یکپارچـه
الیـور ( )2006و مبانـی علمـی علـوم ارتباطـات و روابـط عمومـی اسـتخراج شـده اسـت.
رویکـرد تعییـن شایسـتگی ایـن مقالـه ترکیبـی اسـت از مطالعـۀ الگوهـای خارجـی و داخلـی کـه بـا
اسـتفاده از نظـرات خبـرگان از طریـق تشـکیل گـروه کانونـی طراحـی شـده اسـت.
تصویر شماره  .1الگوی بومی شایستگی مدیران روابط عمومی در ایران

ابعاد
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ادرا کی
عمومی

اقتضایی
اجرایی
رهبری

شایستگیها

اجتماعی

کارگروهی
شبکهسازی
مدیریت رابطه
سازمان _ عموم

وظیفهای

مدیریت
مدیریت ارتباطات
بحران
مدیریت

روش پژوهش

مقالـۀ حاضـر از نظـر روش بـا اسـتفاده از روش گـروه کانونـی ،1روشـی کیفـی و از نظـر نـوع ،کار بـردی
اسـت .جامعـه آمـاری تحقیـق اعضـای هیئتعلمـی دانشـگاهها و صاحبنظـران علمـی و تجر بـی
حوزههـای علـوم ارتباطـات ،روابـط عمومـی و مدیریـت هسـتند کـه تحقیـق بـا نمونـهای بـه تعـداد 15
نفـر شـامل  13نفـر از خبـرگان ملـی و دو نفـر از خبـرگان بینالمللـی ،بهعنـوان اعضای گـروه کانونی اجرا
شـد کـه بـه روش قضاوتـی هدفمنـد انتخـاب شـدند.
از نظـر اسـتروبرت و کارپنتـر )2007( 2گـروه کانونـی یـک جلسـه مصاحبـه گروهـی نیمهسـاختاری
اسـت کـه بـه وسـیله رهبـر گـروه هدایـت و در شـرایط غیررسـمی بـا هـدف گـردآوری اطالعـات در مـورد
عنوانـی خـاص برگـزار میشـود .خصوصیـت اصلـیای کـه گـروه متمرکـز را متمایـز میسـازد ،آ گاهـی و
اطالعاتـی اسـت کـه از طریـق تعامـل بیـن شـرکتکنندگان ایجـاد میشـود (خسـروی و عابـدی:1389 ،
 .)20گـروه کانونـی مجـازی 3بـا پیشـرفت فناور یهـای نویـن ارتباطـی و پیدایـش شـبکههای ارتباطـی
جهانـی (اینترنـت) بهسـرعت بهعنـوان شـیوه پژوهشـی جایگزینـی بـرای گروههـای کانونـی سـنتی
مطـرح شـدند (حسـینی .)23 :1394 ،بـه اعتقـاد کالـدر ،)1977(4زمانـی کـه گروههـای کانونـی بـرای
دسـتیابی به دانش کیفی ا کتشـافی تشـکیل میشـوند ،فرایند تولید سـازه را تسـهیل میکنند .در مقاله
حاضـر نیـز از گـروه کانونـی بـرای ایجـاد چارچـوب شایسـتگیهای مدیـران روابـط عمومـی بهعنـوان
سـازهای که میتواند با سـایر پژوهشهای ّکمی و کیفی توسـعه یابد ،اسـتفاده شـده اسـت (حسـینی،
 .)40 :1394در ایـن مقالـه بـا تشـکیل گـروه کانونـی بـه دو شـیوۀ حضـوری و مجـازی ،خبـرگان علمـی
و تجربـی ملـی و بینالمللـی ابتـدا دربـارۀ ابعـاد و مؤلف ههـای چارچـوب مفهومـی بحـث کردنـد کـه بـا
انجـام اصالحاتـی ،مـورد تأییـد قـرار گرفتنـد .سـپس دربـارۀ شـاخصهای تعریفشـده بـرای هر یـک
از مؤلفههـای چارچـوب مفهومـی بحـث و تبـادل نظـر شـد و درنهایـت ابعـاد ،مؤلفههـا و شـاخصهای
چارچـوب شایسـتگی مدیـران روابـط عمومـی بـه صورتـی کـه در مقالـه آمـده اسـت ،تأییـد شـد .گـروه
کانونـی در دو فـاز اجـرا شـد :در فـاز نخسـت بـا تشـکیل جلسـه حضـوری گـروه و شـرکت  13نفـر از
خبـرگان داخلـی ،چارچوبـی مفهومـی در قالب پرسشـنامهای با سـه بعد و  11مؤلفـه در اختیار آنها قرار
گرفـت .بـا بحـث و تبـادل نظـر دربارۀ ابعاد و مؤلفهها ،اصالحاتـی روی آنها صورت گرفت و به تأیید
1. Focus Group
2. Streubert Speziale & Carpenter Rinaldi
3. virtual focus groups
4. Calder
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اعضـا رسـید .در فـاز دوم ،پرسشـنامهای بـا  144شـاخص (سـنجه یا عبـارت) برای اندازهگیـری ابعاد و
مؤلفههـای شایسـتگی مدیـران روابـط عمومـی طراحـی شـد و مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت .بر اسـاس نظر
خبـرگان ملـی 43 ،شـاخص حـذف و  18شـاخص دیگـر جایگزیـن شـد.
همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه حرفـه روابط عمومـی حرفهای بینالمللی اسـت ،با ده نفر از اسـتادان
علـوم ارتباطـات و روابـط عمومـی کـه پژوهشهایـی را در زمینـه شایسـتگیهای مدیـران ارتباطـات
انجـام داده بودنـد ،از طریـق ایمیـل مکاتبـه و از آنـان خواسـته شـد بهعنـوان خبـره گـروه کانونـی،
در ایـن مقالـه مشـارکت کننـد .در نهایـت دو تـن از اسـتادان (پروفسـور جیمـز گرونیـک 1از دانشـگاه
مریلنـد امریـکا و صاحبنظریـه تعالـی 2در روابـط عمومـی و خانـم پروفسـور آن گرگـوری 3از دانشـگاه
هادرسـفیلد انگلسـتان) اعلام آمادگـی کردنـد و بـا تشـکیل گـروه کانونـی مجـازی از طر یـق مکاتبههـا
و بحـث و تبادلنظرهـای اینترنتـی دربـارۀ ابعـاد ،مؤلفههـا و شـاخصهای چارچـوب مفهومـی مقالـه
اظهارنظـر کردنـد .ازآنجاکـه امـکان برگـزاری جلسـۀ همزمـان بیـن خبـرگان ملـی و بینالمللـی فراهـم
نبـود ،نظرهـای خبـرگان بینالمللـی بـه اطلاع خبـرگان ملـی رسـید .در ایـن میـان ،مؤلفـه «مدیر یـت
رابطـه سـازمان _ عمـوم» با پیشـنهاد پروفسـور جیمز گرونیـک جایگزین مؤلف ههـای مدیریت ارتباطات
و اطالعـات و مدیریـت افـکار عمومـی شـد و شـش شـاخص دیگـر نیـز بـا نظـر خبـرگان بینالمللـی و
تأییـد خبـرگان ملـی حـذف شـد .در نهایـت بـا تلفیـق نظرهـا و دیدگاههـای اعضـای گـروه کانونـی
ملـی و بینالمللـی ،چارچـوب شایسـتگی مدیـران روابـط عمومـی شـامل ابعـاد ،مؤلفههـا و شـاخصها
بهصورتیکـه در مقالـه آمـده اسـت ،مـورد تأییـد قـرار گرفـت.
ازآنجا کـه هـدف تحقیـق بـا گـروه کانونـی ،پرسـیدن دربـارۀ «چرایـی» اسـت تـا «چـه تعـدادی»
ّ
معرفبـودن آنهـا) مـورد تردیـد قرارگرفت ِـن پایایـی
(یعنـی هـدف بیشـتر تولیـد فرضیههاسـت تـا اثبـات ِ

اهمیـت چندانـی نـدارد .از سـوی دیگـر ،ازآنجاکـه بافتهـای موقعیتـی و شـرایط پیرامـون نقـش مهمـی
در شـکلگیری وا کنشهـای افـراد گـروه ایفـا میکننـد ،نمیتـوان ماننـد پژوهشهـای ّکمـی پایایـی را مورد
بررسـی قـرار داد .گلدمـن ( )1962اظهـار میکنـد یکـی از نگرانیهـای همیشـگی محقق ،مشـکل اعتبار
اسـت .گروههـای کانونـی ماننـد سـایر شـی وههای تحقیـق کیفـی بـا عوامـل بازدارنـدهای مواجـه هسـتند.
وی بـر اسـاس تجربههـای خویـش دربـارۀ گروههـای کانونـی نتیجـه میگیـرد کاهـش ناهمخوانـی بیـن
نگـرش افـراد و رفتـار واقعـی آنـان ،بـر اعتبار مسـتدل شـیوه پژوهشـی داللـت دارد (حسـینی.)42 :1394 ،
1. James Grunig
2. Excellence theory
3. Anne Gregory

یافتههای پژوهش
الف) یافتههای توصیفی

ویژگیهـای جامعـه آمـاری از نظـر میـزان تحصیلات ،جنسـیت ،سـابقه کار و تخصـص بـه شـرح ز یـر
است:
جدول شماره  .1ویژگیهای پاسخگویان بر حسب سن
ردیف

سن

فراوانی

درصد

1

زیر  25سال

0

0

2

 25-35سال

0

0

3

 36-55سال

8

66

4

باالی  55سال

7

34

جمع

15

100
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جدول شماره  .2ویژگیهای پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی
ردیف

رشته تحصیلی

فراوانی

درصد

1

علوم ارتباطات و روابط عمومی

9

50

2

مدیریت

4

34

3

سایر رشتههای علوم انسانی

2

16

15

100

جمع
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جدول  .3ویژگیهای پاسخگویان بر حسب سطح تحصیالت
ردیف

سطح تحصیالت

فراوانی

درصد

تجربه عملی

1

کارشناسی ارشد

3

25

3

2

دانشجوی دکترای
تخصصی

2

16

1

3

دکترای تخصصی

10

59

4

جمع

15

100

8

1

ب) یافتههای استنباطی

گـروه کانونـی در فـاز نخسـت بـا بررسـی ابعـاد و مؤلفههـای چارچـوب مفهومـی اولیـه ،ابعـاد چارچـوب
را تأییـد کردنـد .پـس از بحـث و تبـادل نظـر بیـن اعضـای گروه کانونـی ملی و بینالمللـی درخصوص
مؤلفههـای چارچـوب مفهومـی ،مؤلفههـای «مدیریـت افـکار عمومـی» و «مدیر یـت ارتباطـات و
اطالعـات» حـذف شـدند و سـایر مؤلفههـای استخراجشـده مـورد تأییـد اعضا قرار گرفـت .در فاز دوم
از  144شـاخص مـورد بررسـی 101 ،شـاخص تأییـد و  41شـاخص حـذف شـدند 18 .شـاخص دیگـر
حسـب نظـر خبـرگان اضافـه شـد .پـس از بحـث و تبادلنظرهـای بعـدی بـا خبـرگان ملـی و بینالمللـی
گـروه کانونـی ،در شـش شـاخص ،ادغـام شـاخصها یـا حـذف آنهـا بـه دلیـل همپوشـانی مفهومـی بـا
برخـی شـاخصها و عـدم تأییـد اصالحیه صـورت پذیرفت .در نهایت چارچوب مفهومی شایسـتگی
مدیـر روابـط عمومـی بـا تأییـد اعضای گروه کانونی شـامل سـه ُبعد ،ده مؤلفه و صد و سـیزده شـاخص
ارائـه شـد .نتایـج حاصـل از تجزی هوتحلیـل گـروه کانونـی بـه تفکیـک ابعـاد و مؤلف ههـا در جدولهـای
زیـر آمده اسـت:
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 .1شایستگیهای عمومی

1

جدول شماره  .4مؤلفهها و شاخصهای ُبعد شایستگیهای عمومی
مؤلفه

شاخصها

ادرا کی

آیندهنگری ،تفکر نظاممند ،خالقیت ،نکتهسنجی و باریکبینی ،توانایی تحلیل ،درک
ویژگیهای تعامل با محیط بزرگتر خارجی ،توانایی درک مطلب ،هوش فرهنگی ،هوش عاطفی

اقتضایی

آ گاهی از روندهای بینالمللی ،آ گاهی از سیاستهای حا کم در سطح ملی ،آ گاهیهای شغلی،
انعطافپذیری ،ارائه پاسخهای منطبق با تغییرات غیرمنتظره

اجرایی

تفکر علمی مدیریت ،مدیریت عملکرد ،مدیریت دانش ،تفکر استراتژیک ،طراحی برنامه برای
روابط عمومی ،مدیریت تعارض و حل مسئله ،وظیفهگرایی ،قدرت تصمیمگیری ،قدرت اقدام،
هدفگرایی ،پشتکار و جدیت ،پیگیری و نتیجهگرایی ،توانایی تأمین منابع ،توانایی برنامهریزی،
توانایی مدیریت زمان ،داشتن تحصیالت عالی مرتبط با شغل ،آشنایی با قوانین دولتی و اسناد
باالدستی ملی ،توانایی تحقیق ،داشتن ذهن جستجوگر

1. General competencies

 .2شایستگیهای اجتماعی

1

جدول شماره  .5مؤلفهها و شاخصهای ُبعد شایستگیهای اجتماعی
شاخصها

مؤلفه

کار گروهی

ارتباط مؤثر با دیگران ،بهاشترا کگذاری دانش ،اعتماد به دیگران ،تقسیم متناسب کار ،توانایی
یادگیری مستمر ،یادگیری محیطی ،انگیزه و انرژی

رهبری

استفادۀ مناسب از ابزارهای تشویق ،انگیزش اثربخش ،بهبود مستمر عملکرد ،گوشدادن فعال،
همدلی ،توسعۀ دیگران ،خودمدیریتی ،باحیابودن ،توسعه فردی ،عزتنفس ،اخال قگرایی،
امانتداری و رازداریُ ،حسن شهرت ،تقوا ،وفاداری و قابلیت اعتماد ،تأثیرگذاری و نفوذ

شبکهسازی

شبکهسازی در سطح درون سازمان ،شبکهسازی در سطح ملی ،ارتباط با ذینفعان

 .3شایستگیهای وظیفهای

2

جدول شماره  .6مؤلفهها و شاخصهای ُبعد شایستگیهای وظیفهای
مؤلفه

شاخصها
الف) رابطه بینفردی :هوش اجتماعی ،توانایی رایزنی ،مذا کره و گفتوگو ،داشتن مهارتهای ارتباطات
کالمی و غیرکالمی و بهکارگیری آنها ،ایجاد و حفظ اعتماد در کارکنان و مدیریت سازمان ،برقراری ارتباطات
داخلی با کارکنان ،قدرت بیان صریح مطالب به مدیریت
ب) رابطه اجتماعی :مسئولیت اجتماعی ،درک مفهوم افکار عمومی ،توانایی ایجاد درک متقابل در رابطه،
برقراری ارتباط دوسویه و تعاملی ،حفظ منافع دوسویه سازمان و مخاطب ،ایجاد و حفظ اعتماد در
مخاطبان ،گشودگی ،متعهدبودن ،آشنایی با علوم اجتماعی ،شفافیت ،توجه به ارزشهای فرهنگی جامعه

مدیریت رابطه
سازمان _ عموم

ج) شایستگیهای رابطه حرفهای :مفهوم مدیریت رابطه بین سازمان _ عموم کلیدی آن ،درک مفهوم مدیریت
ارتباطات و اطالعات ،درک مدلها و تئور یهای ارتباطات ،دانش تکنیکهای ارتباطی و نحوۀ بهکارگیری
آنها ،دانش تهیۀ طرح اطالعرسانی همگانی ،مهارت برقراری ارتباط با رسانهها ،توانایی نوشتن خالق،
دانش نرمافزارهای نوین ارتباطی ،توانایی مدیریت شبکههای اجتماعی ،انتشار دقیق اطالعات ،رعایت
کپیرایت و برشماری منابع در بیان اطالعات ،آشنایی با انواع محتواها و فرایندهای تولید آن در روابط
عمومی (فضاهای واقعی و مجازی) ،سواد اطالعاتی ،شناخت گفتمانهای خاص سازمان ،توانایی ایجاد
گفتمان ،توانایی برقراری ارتباط با دولت ،توانایی مخاطبشناسی و آ گاهی از نیازهای آنها ،توانایی ارائه
راهکار مؤثر به مخاطب ،پشتیبانی از جریان آزاد اطالعات ،توانایی سخنگویی ،توانایی خلق کنش یا عمل
موردنظر در مخاطب ،توانایی هدایت افکار عمومی هدف

مدیریت رویداد

درک مفهوم مدیریت رویداد ،توانایی طراحی فرایندهای کاری ،آشنایی با اصول سواد بصری ،توانایی
تدوین بودجه رویداد ،توانایی شناسایی و مشارکت در رویدادهای ملی و بینالمللی مرتبط با سازمان

مدیریت ارتباطات
بحران

درک مفهوم ارتباطات بحران ،دانش روشهای اطالعیابی بحران ،دانش روشهای اطالعرسانی بحران،
توانایی پیشبینی زمینه بحرانهای سازمان ،توانایی هدایت و کنترل بحران ،توانایی قضاوت ،وقتشناسی
و تصمیمگیری ،توانایی تولید گزارشهای تحلیلی پس از بحران

مدیریت وجهه

درک مفهوم مدیریت وجهه ،درک ویژگیهای استراتژیک سازمان ،توانایی تدوین طرحهای ایجاد تصویر
مثبت سازمان در افکار عمومی هدف ،توانایی ارزیابی تصویر سازمان در افکار عمومی ،توانایی حمایت از
اعتبار و خوشنامی سازمان

1. Social competencies
2. Functional competencies
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بحث و نتیجهگیری

ایـن پژوهـش بهمنظـور شناسـایی ،اعتبارسـنجی و بومیسـازی ابعـاد ،مؤلف ههـا و شـاخصهای
شایسـتگی مدیـران روابـط عمومـی انجـام شـده اسـت .ابعـاد نظـری چارچـوب در سـه بعـد عمومـی،
اجتماعـی و وظیفـهای و ده مؤلفـه ادرا کـی ،اقتضایـی ،اجرایـی ،کار گروهـی ،رهبـری ،شبکهسـازی،
مدیریـت رابطـه سـازمان _ عمـوم ،مدیریـت رویـداد ،مدیریـت ارتباطـات بحـران و مدیر یـت وجهـه
طبقهبندی شـد .ازآنجاکه ابعاد مدل بر اسـاس تعاریف شایسـتگی و سـایر الگوها به دسـت آمدهاند،
تغییرناپذیرند و آنچه تغییر میکند ،شـاخصها هسـتند .بر همین اسـاس ،اعتبارسـنجی و بومیسـازی
شـاخصهای ابعـاد الگـوی شایسـتگی مدیـران روابـط عمومـی از اسـاتید و خبـرگان صاحبنظـر ،بـا
تشـکیل گـروه کانونـی انجـام شـد .در نتیجـۀ یافتههـای حاصل از این پژوهش 113 ،شـاخص با بحث
و تبـادل نظـر در دو مرحلـه گـروه کانونـی تأییـد شـد .نتایـج حاصـل از ایـن پژوهـش بـه شـرح زیر اسـت:
 .1شـاخصیابی شایسـتگی مدیـران روابـط عمومـی کـه هـدف اصلـی ایـن پژوهـش بـوده اسـت،
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از طریـق تشـکیل گـروه کانونـی ملـی و بینالمللـی صـورت گرفـت و شـاخصهای نامناسـب یـا دارای
ً
همپوشـانی معنایـی تعییـن و چارچـوب پژوهـش بـا شـاخصهایی کاملا توانـا ارائـه شـد.
 .2بهدلیـل تأییـد ابعـاد ،مؤلفههـا و شـاخصها در گـروه کانونـی ،نتیجهگیـری بـرای نتایجـی کـه
تحلیـل شـد قابـل اسـتنباط اسـت و ایـن امر زمینـۀ پژوهش بعدی یعنـی تدوین الگوی بومی شایسـتگی
مدیـران روابـط عمومـی را فراهـم کرد.
در پایـان ،پیشـنهادهای زیـر برخاسـته از نتایـج پژوهـش بـرای عالقهمنـدان بـه پژوهـش در
ایـن حـوزه و سیاسـتگذاران و برنامهر یـزان حـوزه روابـط عمومـی در دو بخـش علمـی _ آموزشـی و
اجرایـی ارائـه میشـود:
یشـدۀ
 .1سـازمانها ،نهادهـا و دسـتگاههای اجرایـی میتواننـد بـر اسـاس چارچـوب طراح 
حاضـر ،مدیـران روابـط عمومـی خـود را بـر اسـاس رویکردهـای قابلیتمبنـا ،مـورد ارزیابـی قـرار داده
نهـا را
و بـا مشخصشـدن نقـاط قـوت و ضعـف ،شایسـتگیهای مـورد نیـاز بـرای ارتقـای عملکـرد آ 
شناسـایی کننـد و سـپس بـر اسـاس نتایـج بهدسـتآمده بـه آمـوزش آنـان بپردازنـد.
 .2سـازمانها ،نهادهـا و دسـتگاههای اجرایـی میتواننـد در جـذب و انتصـاب مدیـران روابـط
عمومـی از چارچـوب مفهومـی حاضـر بـرای ارزیابـی و شناسـایی شایسـتگیهای آنها اسـتفاده کنند.
یهـا توسـط پژوهشـگران
 .3تأثیـر چارچـوب مفهومـی پژوهـش حاضـر در عملکـرد روابـط عموم 
علـوم ارتباطـات قابـل بررسـی اسـت.

دسـتگاههای اجرایـی در صـورت اسـتفاده از چارچـوب حاضـر بایـد قابلیتهـای خاص سـازمان
را نیـز در نظـر بگیرنـد .همچنیـن بایـد طراحـی دورههـای آموزشـی مدیـران روابـط عمومـی بـر اسـاس
الگـوی شایسـتگی حرفـهای برنامهریـزی شـود تـا ایـن آموزشهـا ضمـن برخـورداری از هدفمنـدی
بیشـتر ،بـه ارتقـا و بهبـود عملکـرد مدیـران روابـط عمومـی بیانجامـد .بـا توجـه بـه اینکـه چارچـوب
حاضـر شایسـتگیهای حرفـهای مدیـران روابـط عمومـی را بـه صـورت عام ارائـه داده اسـت ،محققان
آینـده میتواننـد الگـوی شایسـتگی حرفـهای مدیـران روابـط عمومی را به صـورت اختصاصی برای هر
سـازمان و بخـش خـاص طراحـی کننـد.
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Abstract

Extensive changes in today’s world, especially in the field of communications, has
brought to the fore the role of public relations. This field requires professional
experts with specific competences in each of its sub-sectors. Managers are always the
most important people of an organization, within which the role of public relations
managers is of paramount importance. The main aim of this article is to present a
conceptual framework of managers’ competency model of public relations by using
theoretical approaches to management and communication science. In pursuit of
this goal, the article proceeds in two steps. First, the design of the initial conceptual
framework for the research and secondly, measurement of the conceptual framework
validity. We referred to academic literature and surveyed the employment indices
of the focus group for managers. Firstly, we extracted dimensions, factors and
indicators from patterns of national and international competence, and secondly
we surveyed and verified the validity of the theoretical framework in consultation
with communication science and public relation experts. The statistical population
consisted of experts in communication science, public relations and management.
A focus groups was put together 15-strong focus group, which was selected from
the statistical population through the use of the judgmental method, arrived at
the indicators and the factors after going through two steps of confirmation of
dimensions and components of the conceptual framework. Because of the increased
importance of the role of public relations in communication competence and
organizational success, the conceptual framework put forward in this article can be
of use to managers of organizations.
Keywords: competency, competency model, public relations, focus group.
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