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چکیده

ایــن پژوهــش بــا درک اهمیــت نقــش مدیــران شایســته در بهــره وری ســازمان های رســانه ای دولتــی در ایــران و 

ــوآوری، هــدف  ــت و ن ــود خالقی ــی، کمب ــع مال ــود مناب ــر كمب ــن ســازمان ها نظی ــه چالش هــای جــدی ای عطــف ب

خــود را ارائــۀ الگــوی شایســتگی مدیــران  کارآفریــن رســانه های دولتــی ایــران قــرار داده و بــا رویكــردی اكتشــافی 

و بــه روش تحلیــل محتــوای كیفــی عرفــی انجــام شــده اســت. بــرای دســتیابی بــه هــدف پژوهــش، نتایــج 29 

مقالــۀ مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش بــه همــراه مصاحبــۀ مكتــوب خبرگانــی تحلیــل شــد. خبــرگان مــورد مصاحبــه 

بــه شــیوۀ نمونه گیــری هدفمنــد و بــا در نظــر گرفتــن قاعــدۀ اشــباع  نظــری بــه عنــوان حــد كفایــت نمونه گیــری 

انتخــاب شــدند و تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از كدگــذاری بــاز و محــوری انجــام شــد. تحلیــل داده در قالــب ســه 

ــل شایســتگی های  ــردی تقســیم بندی شــد. یافته هــای پژوهــش در ذی دســتۀ شایســتگی شــغلی، ســازمانی و ف

شــغلی، مهــارت مدیریــت و رهبــری و آگاهــی شــغلی ذکــر شــده اســت. همچنیــن در ذیــل بخــش شایســتگی های 

ســازمانی، توجــه بــه فرهنــگ و رفتــار ســازمانی، مدیریــت راهبــردی و برخــورداری از دانــش مدیریــت منابــع ذکــر 

ــای  ــی، مهارت ه ــمندی مدیریت ــامل هوش ــز ش ــش نی ــن پژوه ــده در ای ــردی ذکرش ــتگی های ف ــده اند. شایس ش

ارتباطاتــی، ارزش مــداری و شــخصیت کارآفرینانــه هســتند.

ــران و هــم در  ــی در ای ــن رســانه های دولت ــران كارآفری ــد هــم در انتصــاب مدی ــن پژوهــش می توان یافته هــای ای

ــا كارآفرینــی رســانه ای در ســطح فــردی كمك كننــده باشــد.  توســعۀ ادبیــات نظــری مرتبــط ب

واژه های کلیدی
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