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Abstract 
Purpose: With the acceleration of change and the emergence of new ideas in the postmodern era, the way of thinking 

of managers has undergone changes and the need to get acquainted with new management topics has been raised. 

Therefore, the present study was conducted to investigate the application of modern postal management components 

in museums in Tehran. 

Method: The present study was a descriptive survey. The study population was 324 managers and staff of museums 

in Tehran. To obtain the sample size, Cochran's formula was used at an error level of 5%, which was calculated as 

205 people (47 managers and 158 employees). A researcher-made questionnaire was used to collect data, which 

includes 33 questions in six components of postmodern management: persuasion (5 questions), self-control (5 

questions), servant leadership (7 questions), active organization (5 questions), innovation (6 questions), etc. "Creation 

(5 questions)" was designed in two existing and desirable situations. Descriptive and inferential tests (chi-square test) 

by SPSS software version 19 were used to analyze the data. 

Finding: Due to the fact that the level of significance (sig = 0.00) among the staff of museums in Tehran is less than 

0.05, the rate of application of each of the components of postmodern management (persuasion, self-control, service 

leadership, organization) active giving, innovation, and co-creation  were below average in the current situation and 

above average in the desired situation. In the current situation, the most and the least possibility were related to 

"innovation" and "co-creation", respectively. In the optimal situation, the most and the least possibility were related 

to "co-creation" and "self-control", respectively. Also, in terms of demographic variables, there was a significant 

difference in the gender variable of "incentive" and "active organization" components. There was a significant 

difference in the type of work variable in all postmodern components except the "persuasion" component. There was 

a significant difference in the field of study in all components.  

Conclusion: Given the importance and role of museums in the postmodern era, museum managers and staff should 

be able to see horizontally beyond the temporary issues of the parent organization.  Delegating authority to 

employees and creating a team culture in order to increase creativity and innovation, change the perspectives and 

strategies of the organization in accordance with environmental changes and hold training courses to pay more 

attention.  
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 sakinehshekarchi@gmail.com ؛مسئول(

 دهیچک

 مباحث با آشنایی لزوم و شده دگرگونی و تحول دستخوش مدیران تفکر نحوه مدرن، پست عصر در نو های ایده ظهور و تغییرات سرعت افزایش با :هدف

 شده انجام تهران شهر یها  موزه مدرن در پست مدیریت های مؤلفه کاربرد میزان بررسی هدف با حاضر پژوهش رو ازاین. است شده مطرح مدیریت جدید

 .است

آوردن  دست به یشهر تهران بودند. برا یها و کارکنان موزه رانینفر از مد ۳24است. جامعة پژوهش  یشیمایاز نوع پ یفیتوص یا پژوهش حاضر، مطالعه: روش

 ی( محاسبه شد. برانارکنانفر ک 151و  رینفر مد 44نفر ) 205درصد استفاده شد که تعداد حجم نمونه برابر با  5 یحجم نمونه از فرمول کوکران در سطح خطا

سؤال(،  5) یسؤال(، خودکنترل 5) بیترغ»مدرن  پست تیریسؤال و در شش مؤلفه مد ۳۳ساخته استفاده شد که شامل  نامة محقق ها از پرسش داده یگردآور

 یشد. برا یو مطلوب طراح جودمو تیدر دو وضع« سؤال( 5) ینیآفر  سؤال(، هم 6) یسؤال(، نوآور 5فعال ) یده سؤال(، سازمان 4خدمتگزار ) یرهبر

 استفاده شد. 1۱نسخه   SPSSافزار  ( از نرمی)آزمون خ یو استنباط یفیتوص یها ها از آزمون  داده لیوتحل هیتجز

 کاربرد میزان ابراینبن است؛ تر کوچک 05/0 از شهر تهران، های موزه کارکنان بین در( =00/0sig) آمده دست به معناداری سطح اینکه به توجه با :ها یافته

 تر پایین حد در موجود وضعیت در( آفرینی هم و نوآوری، فعال، دهی سازمان خدمتگزار، رهبری خودکنترلی، ترغیب،)مدرن  پست مدیریت های مؤلفه از هریک

. بود «آفرینی هم» و «نوآوری»به  مربوط بترتی به امکان کمترین و بیشترین موجود، وضعیت در .بود متوسط از باالتر حد در مطلوب وضعیت در و متوسط از

 متغیر در شناختی، جمعیت متغیرهای لحاظ به همچنینبود.  «خودکنترلی» و «آفرینی هم» به مربوط ترتیب به امکان کمترین و بیشترین مطلوب، وضعیت در

 «ترغیب» مؤلفة جز به مدرن های پست مؤلفه در همة کار، عنو در متغیر. مشاهده شد داری اختالف معنی «فعال سازماندهی» و «ترغیب» های مؤلفه جنسیت

 اختالف معناداری مشاهده شد. ها  مؤلفه همة در تحصیلی رشتة در متغیر. بود معنادار تفاوت

 باشند. مادر سازمان موقتی ائلمس از فراتر افقی مشاهدة به قادر باید ها  موزه کارکنان و مدیران مدرن، پست عصر در ها  موزه نقش و اهمیت به بنا :گیری نتیجه

منظور افزایش  تیمی به کار فرهنگ و ایجاد تفویض اختیار به کارکنان و کارکنان، مدیران بین ارتباط قبیل از مواردی به ها موزه متولیان و مدیران که است الزم

 .باشند داشته توجه ازپیش های آموزشی بیش برگزاری دوره و متناسب با تغییرات محیطی سازمان راهبردهای و اندازها چشم در تغییر خالقیت و نوآوری،

 یها، رهبر مدرن، موزه سازمان پست سم،یمدرن مدرن، پست پست تیریمد :ها کلیدواژه

 پژوهشی نوع مقاله:

 11/10/1400: رشیپذ ؛10/10/1400بازنگری:  ؛12/01/1400 :افتیدرتاریخ 

 مادیریت  هاای  مؤلفاه  کااربرد  میازان (. 1400)و شاکارچی، ساکینه    ،پورنقی، رویاا  ،بر، طاهرهنواز آسیا مهمان، نعمتی انارکی، لیالاستناد: 

 .60-4۳: (4) ۳2، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات تهران. شهر های موزه مدرن در پست
O.2022.3036.209610.30484/NASTINFDoi:  
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  هقدمم
 در را مدیریت اهمیت ،دیگر زمان هر از بیش بشر امروزه

 گسترش که است این واقعیت. کند می حس مختلف مورا

 قطعی خواست و امکانات محدودیت کنار در نیازها

 مهم ازپیش بیش را مدیریت علم ،گوناگون های سازمان

 جهان در آنچه از باید فضایی چنین در مدیران. است ساخته

 هر در که دهند تشخیص بتوانند و شوند آگاه دهد می رخ

 خویش نظارت تحت های فعالیت و هاواحد چگونه محیطی

نیز  انسان ،در این میان. کنند اداره شکل ترین مناسب به را

 اما ندارد، خود یباورها و ها فرض پیش تغییر به تمایلی

 امروزی انسان و است نگذاشته باقی ای چاره فوق فرایند

 از یکی .است نوین های  اندیشه وها  دیدگاه مطالعة به ناچار

 در اجتماعی و فکری های اندیشه جدیدترین و نفراگیرتری

 شده معروف پسامدرن جنبش به که است جریانی ،مجامع

 علمی دنیای خود نوبة به که (12-10 ص ،1۳1۱ درخشه،)

: 1۳16 الوانی،) است داده قرارتأثیر  تحت شدت به را مدرن

 و افکار که هایی فرض پیش اغلب دیدگاه این. (1 ص

 برد، می سؤال زیر است داده شکل را علمی های اندیشه

 انسانی، افراد ها، ارزش درمورد مدرنیسم های فرض پیش

 از همه جهان، و ها سازمان اجتماعی، نهادهای دولت، جامعه،

 و است اساسی تردیدهای دستخوش مدرنیسم پست دیدگاه

 تحلیل برای ای تازه اصول ساختن زینجایگ پی در باید

مدرن  پست سازمان در (.1 ص :1۳16 الوانی،) بود مسائل

 در گیری تصمیم ای، شبکه سازمان چون جدیدی مفاهیم

 جامع، کیفیت مدیریت نوآوری، و خالقیت متغیر، شرایط

 مطرح یاددهنده سازمان و یادگیرنده سازمان دانش، مدیریت

 تنوع، از ای شبکه مدرن، پست دیدگاه در سازمان. شود می

 که است مرکز چندین با خودکنترل های تیم و خودرهبری

 هماهنگ شرایط با متناسب را خود سازمانی رفتارهای

 استقالل مشارکتی، رهبری مانند هایی ویژگی توسعة. کند می

 نسازما در فرهنگی تنوع و کارتیمی مختاری، خود داخلی،

 .(1۳۱1سالم، ) شود می توصیه مدرن پست

 خودکنترلی، ترغیب، مؤلفة شش مدرنیسم، پست مدیریت در

 آفرینی هم و نوآوری، فعال، دهی سازمان خدمتگزار، رهبری

 تقابل درمدرن  پست در که ،ترغیب اصطالح. گیرد می قرار

 مدیریت که دارد هاشار این به ،شود می مطرح فرماندهی با

 آیندة به تعهد ایجاد و جدید آرزوهای پیگیری توانایی و هنر

 .(Keough & Tobin, 2001: p.113) هاست آن

 تأثیرگذاری و نفوذ راه از که شود می سعی بنابراین

 را افراد ترغیب، راه از و بپردازند آنان هدایت به غیرمستقیم

 ,Bazrkar, Heravi, and Abedzadeh)د نزسا توانمند

 برای فردی مسئولیت پذیرش با خودکنترلی .(2014

 ,Boje & Dennehy) پذیرد می صورت خود کارهای

1993: p. 52.) و رابطه اساس فرانوگرا، سازمان ازآنجاکه 

 انتظار گذارد، می مشترک های شگرای و ها ارزش به را حضور

 مشکالت کارکنان، درونی های کشش دلیل به که رود می

 Bazrkar et) شود پدیدار آن در میزان کمترین به انضباطی

al., 2014.) با و است خدمتگزار رهبری فرانوگرا، رهبر 

 و قیعال آنان، به خدمت و مشتری حفظ و جلب هدف

 در را خود و داده قرار توجه صدر در را آنان ازهاینی

 و شعبانی سلیمانی،) دهد می قرار کاری های شبکه خدمت

 از است عبارت فعال دهی سازمان .(1۳۱0 پور، رجایی

 شرایط شناسایی از حاصل اطالعات برمبنای که الگویی

 و فنی موقعیت و اطالعات فناوری وظایف، و اهداف محیط،

 به کمتری اتکای و شود می انتخاب سازمان راهبردی

 Boje) دارد شده تعیین پیش از روابط و رسمی های ساخت

& Dennehy, 1993: p. 91.) دهی سازمان عبارتی به 

 های تیم برای کم، طبقات و ها الیه با غیرمتمرکز، گسترده،

 (.Bazrkar et al., 2014)است  پذیر نعطافا خودمختار

 در گیران تصمیم و است تحول و تغییر ةجامع کنونی ةجامع

 برای و ندارند محیط بارةدر چندانی اطالعات ها، سازمان

 شرایط در همچنین. شوند می مشکل دچار تغییرات بینی پیش

. نیست کارآمد یگرد تکراری های واکنش ،امروزی متغیر

 مستمر طور به باید خود ماندگاری برای ها سازمان ،بنابراین

 و نوآوری مفهوم قرار این بر که دهند ارائه نو های ایده

 و افراد های ارزشهمچنین . شود می مطرح خالقیت

 نوبة به تغییرات این و دنکن می تغییر ها واقعیت با ها سازمان

این  دستیابی بهاصالح راه  و اهداف در به تجدیدنظر خود

 ,Keough & Tobin, 2001) .شود یم منجر اهداف

p.113: Bazrkar et al., 2014). افرادمیان  که هنگامی 
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شکل  غیررسمی داوطلبانه و هماهنگی سازمانی واحدهای و

 & Keough)پذیرد می صورت آفرینی هم ،گیرد می

Tobin, 2001: p.113). از گروه آن ، خودِآفرینی هم در 

 استفاده کاری های گروه هماهنگی و غیررسمی سازوکارهای

 افزایش جمعی، همکاری و تقویت به امر این کند. می

 مشکالت حل برای جدید های روش توسعة و نقدپذیری

 (.Bazrkar et al., 2014)شود  می منجر

خودباوری و خلق  ،ارکان تحکیم هویت ترین مهمیکی از 

دالیل به . میراث فرهنگی است ،هر کشور خالقیت ملی

ها، حائز اهمیت  های فرهنگی و مدیریت آن سازمانفراوانی 

آن به نقش و کارکردهای فرهنگ در جامعه  ةعمدکه  است

 گی نیزهای فرهن فعالیت ةتوجهی به مقول گردد. بی بازمی

ناپذیری بر حیات یک ملت وارد آورده و   های جبران لطمه

 و مرادی، مرادی) دهد قرار مینابودی آن را در معرض 

ابزارهای قوی و بالقوه در یکی از ها  موزه (.1۳۱6 ،سعادتی

 های فرهنگی برای تحکیم هویت ملی هستند. سازمان

های او، محیط فرهنگی،   از انسان و فعالیتبازتابی ها  موزه

 نهادهای ها یکی از موزه در واقع. اند و طبیعی اجتماعی

را حفظ و ترویج ملی  میراث که روند شمار می به فرهنگی

 سال پنجاه در طی ها آن عملکرد و نقش حال، بااین .کنند می

 است کرده چشمگیری تغییر ها آن تعریف کنار در ،گذشته

 است موزه جهانی جامعه های واقعیت با مطابق عمدتاً که
(Gheorghilaș, Dumbrăveanu, Tudoricu, & 

Crăciun, 2017.) نقش  در حال حاضر ،ن راستایهم در

در که ها به آموزشی و علمی تبدیل شده است  تفریحی موزه

 داردی ا اهمیت ویژه ها نقش آموزشی موزه ،این میان

 (.11ص  :1۳1۱)حکمت، 

بیان کرد: یکی توان تحت دو دیدگاه  نگرش به موزه را می

ارتباطی و جنبة داری اشیا و دیگری  آوری و نگه جمع

 ای ای، موزه مؤسسه در رویکرد رسانه .ها ای آن رسانه

 ینموزه از مکا در واقع. رود شمار می بهفرهنگی و آموزشی 

آموزشی فعال تبدیل شده است.  ةمنفعل به مکان و رسان

های جدید بر ارتباط با مخاطبان تأکید بیشتری دارند تا  موزه

حفظ  برایهای تاریخی نیز  حتی موزه ؛آوری اشیا جمع

قرار دهند.  مدنظرمخاطبان باید چنین رویکردی را با جدیت 

آموزشی رسانه  منزلة نگرش به موزه بهاز  ،به همین دلیل

فقط اند که  ها دریافته موزهمسئوالن در . شودنباید غفلت 

داری آثار نفیس را ندارند،  آوری، ثبت و نگه جمع ةوظیف

 ،دیگر بیان بهها را نیز برعهده دارند.  معرفی آنوظیفة بلکه 

باید هاست،  آنعهدة مسئولیت جذب مردم به ازآنجاکه 

و سن آگاهی  متناسب باگوناگونی، های آموزشی  برنامه

. کنندفراهم )با استفاده از خدمات آموزشی(  ،کنندگان بازدید

های علمی و فرهنگی و  طور مستمر با سازمان هب همچنین

سطح بازدهی خود، همکاری  یارتقا برایآموزشی کشور 

 (.1۳۱6)طبیب جم،  کنند

 جوامع رسمیغیر آموزش در ی مهمها ارگان از یکی موزه

 روی پیشرفته کشورهای در که است دلیل همین به است،

 پیشرفت با که طور همان. کنند می گذاری سرمایه ها موزه

 به و در راستای آن نیاز تخصصی ها موزه امور ها، فناوری

 اجرایی یندهایافر در یافت، افزایش نیز متخصص نیروهای

 به محور صصیتخ نگاهی و علمی برنامة داشتن به نیاز نیز،

 در مور کی. شد برخوردار باالیی اهمیت از« موزه مدیریت»

 در راستای بخش ترین مهم را موزه مدیریت 1۱۱4 سال

 .(41ص  :1۳1۱ حکمت،) کند می معرفی موزه یارتقا

 در مستقل های جنبه ترین مهم از یکی موزه مدیریت

 و شناخت دهندة نشان مهه از بیش که است داری موزه

 مبحث. است جامعه قبال در ها موزه مسئولیت از آگاهی

 ترین اساسی از یکی به اخیر های سال در موزه مدیریت

 ،جهان سطح در مرتبط مؤسسات و ها سازمان های دغدغه

 نظر در را نکته این باید البته. است شده تبدیل اروپا ویژه به

 و ندکشور اداری جامعة از هایی بخش نیز ها موزه که گرفت

تبعیت  حاکم مدیریتی نظام از مدیریتی های نظام در معموالً

 تغییرات برای مناسبی سرمنشأ را ها موزه اگر. کنند می

 شناسایی موزه مدیریت باشیم، داشته نظر در اجتماعی

 ,Půček, Ochrana) است اجتماعی تهدیدهای و ها فرصت

Plaček, 2021) 

شده است و به تر  ثبات مدرن، نقاط بازیابی بی پستموزة در 

همارایی  نسبت پیش  به کاربردست  بههمارایی  بر پس ،تبع آن

است. کاربران و  شدهن موزه بیشتر تأکید امتخصصدست  به

در ایجاد آن زیرا  ؛شوند ن بخشی از اطالعات تلقی میامراجع
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ها جای خود را به تصویر پویا  . تصویر فیزیکی موزه اند سهیم

ا محتو ةارائمنظر رسانه از  منزلة موزه به یدهد. مفهوم اشیا می

(. 21 ص ،1۳1۱)حکمت،  و صورت تغییر کرده است

های جدید و  ، سازگاری با واقعیتمخاطبانعالقة برانگیختن 

 Gheorghilaș et) ستها های دیگر موزه پایداری از چالش

al., 2017)  

گرفته در علم  های صورت ها و پیشرفت با توجه به دگرگونی

مدیران همواره )چه در عصر  یتماممطالعات موزه، هدف 

مدرن( یک موضوع بوده و  سنت، چه در عصر مدرن یا پست

 فراهم کنندآن رشدیافتگی مداوم است. مدیران باید محیطی 

و تحمیل  رف کمترین زمان، پولکه در آن مردم بتوانند با ص

 ابطحی،) برسندگروهی  اهداففردی به  رضایتیکمترین نا

1۳11)  

تأثیر ن پیامدهای مناسب بسیار داشت، اما درهرچند عصر م

های انسانی، و نفی حقوق اقلیت  رفتن ارزش ازبینآن مانند 

قاتی، از موارد اختالفات طبتوسعة در جامعه و سازمان و 

های  لزوم توجه به تئوری ،بنابراینشد.  نامطلوب آن تلقی می

دانشگاهی  ان و مدیریت از نکات اساسی مکاتبجدید سازم

های مدیریت کیفیت جامع، سازمان مجازی،  نظریه .شد

ای، مدیریت دانش، سازمان یادگیرنده، سازمان  سازمان شبکه

 استمدرن  پست های مدیریت یاددهنده از انواع نظریه

ها  مدرن، سازمان در دیدگاه پست (.51 ص :1۳۱1 سالم،)

 اند تنوعم خود راهبردی وهای خودکنترل،  تیمای از  مجموعه

هماهنگ رفتار سازمانی خود را  ،که به اقتضای شرایط

 .(۳ ص :1۳16)طاهرپور،  کنند می

 توسعه و پیشرفت اساسی رکن ،اداری نظام در مدیریت

 رکن این فاقد تواند نمی داری موزه و موزه حرفة و است

 و آموزش امر پربارترکردن در ها موزه ازآنجاکه و باشد اصلی

 اخیر های سال در و بوده مؤثر بسیار جامعه در پژوهش

 ییتاهم ها موزه مدیریت اند، آورده دست به مطلوبی جایگاه

 از فراتر افقی بتوانند باید ها موزه مدیران. است یافته ویژه

 و را مشاهده کنند سازمان موقتی مسائل یا مدت کوتاه موانع

 مدرن پست مدیریت. بگذارند احترام موزه کارکنان عقاید به

 رهبری سمت به را مدیران ،ها موزه در ویژه به ،ها سازمان در

 آنان، ترغیب و افراد شانگیز سطح باالبردن مشارکتی، 

 خالقیت، و نوآوری خلق سازمانی، ساختار انعطاف

 در ها موزه. دهد می سوق فعال دهی سازمان و تمرکززدایی

 ترین ناب مروج توانند می و دارند بدیع نقشی بشری جوامع

 حفظ مراکز معدود از ها موزه. باشند فرهنگی های پدیده

. اند تاریخ و هنر انفرزند درحقیقت و گذشته نسل یادگاران

 به ها موزه هدایت در ش،های مؤلفه با ،مدرن پست مدیریت

 .دارد بسزاییتأثیر  ها آن متعالی اهداف سمت

 و مدرن پست عصر در تغییرات سرعت افزایشبا توجه به 

، پیچیدگی مسائل و جامعه و فرهنگ در نو های ایده ظهور

پذیری،  خاطرهم که اند شده مواجه اساسی مشکالت با ها موزه

های آن  از ویژگیتوان  را می ردگراییف هنجارزدایی و

 ها موزه مدیرانبنابراین  (.۱ ص :1۳1۱ سلیمانی،) برشمرد

 جویو جست در و اثربخش خالق، منعطف، باید نیز

به مدیریت  بتوانند تا باشند کارآمد و منعطف های روش

زیرا دیگر با تأکید بر  ؛دنبپرداز ابهامات و ها پیچیدگی

توان پیش رفت و لزوم طرح  های سنتی مدیریت نمی روش

 که روست ازاین شود. های جدید مدیریت مطرح می نظریه

 مطرح مدیریت جدید های نظریه و مباحث به نگرش لزوم

 ،رتیعبا . به(Sökmen, Yolal & Özel, 2020)شود  می

 و اصول کوشند می زمان هر در ها موزه کارکنان و مدیران

 خود آن، اربستنک به با و بشناسند را متناسب مدیریت قواعد

 سازمانی تعالی که ،مدنظر اهداف به رسیدن در را سازمان و

 کارکنان و مدیران است ، بهترمبنا این بر. رسانند یاری ،است

 مراجعان به خدمات ارائة و موزه مدیریت اداره، برای ها موزه

  .باشند برخوردار مناسبی مهارت و دانش از

 افراد به رسانی خدمت و رجوع ارباب تکریم سو یک از

 سوی از و کند  می کمک ها موزه عملکرد بهبود به جامعه

 تهران شهر در مستقر های موزه اینکه به توجه با ،دیگر

 لحاظ به را اریشم بی خدمات علمی، مراکزمنزلة  به توانند می

 و دانشجویان اساتید، محققان، به پژوهش و آموزش

 سطح های موزه الگوی درحکم نیز و دهند  ارائه نامراجع

 ناخواسته یا خواسته که رسد می نظر به چنین باشند، کشور

 کننده استفاده جامعة برای ها موزه امکانات یا ها فعالیت

 باید که چنان آن ها وزهم اهمیت نوعی به یا اند، مانده ناشناخته

 مدیریت های مؤلفه با آشنایی بنابراین. است نشده مشخص
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 به که افرادی در نقش ها موزه این مدیران برای مدرن پست

 آتی راهبردهای نگارش و گذاری سیاست گیری، تصمیم

 و سازی پیاده به که ،مراکز این کارکنان و پردازند می سازمان

 ضروریات از ،کنند می یقتشو مکتوب راهبردهای اجرای

 آشنایی با که شد خواهد ملموس زمانی ضرورت این. است

 هرچه را کارکنان و مدیران ،مدرن پست مدیریت اجرای و

 کارکنان، انگیزش باالبردن مشارکتی، رهبری سوی به بیشتر

 و خالق ةروحی پرورش و تمرکززدایی پذیری، انعطاف

 تقویت منظور به .(1۳۱1 سالم،) دهد می سوق نوآوری

، تهران شهر کالن های موزه در مدرن پست مدیریت مزایای

 احتمالی خالء که شود ریزی برنامه ای گونه به دارد ضرورت

 برطرف خصوص این در مطلوب و موجود وضعیت میان

 احتماالً پژوهش این انجام ،مهم این به نیل برای. شود

 را خود اهمیت و ارزش که باشد هایی موزه رهرو تواند می

 جدی تغییرات خود کاری محیط در دارند تصمیم و اند یافته

 ایجاد کنند. اساسی و

 زمینه در دهد می  نشان پژوهش یها پیشینه بر مروری

 برای. است شده انجام بسیاری مطالعاتمدرن  پست مدیریت

 در (1۳۱۱) صادقی حاجی و یزدخواستی رحیمی، مثال،

 با سازمانی نوآوری و فرهنگ ةرابط بررسی به خود پژوهش

 از نفر 4۳0 روی بر فرانوگرا مدیریت های مؤلفه سازی پیاده

 و سازمانی نوآوری بین. پرداختند کاشان دانشگاه کارکنان

 معنادار و مثبت رابطة فرانوگرا  مدیریت های مؤلفه تحقق

 بررسی به ،خود مطالعة در (1۳۱۱) صدیقی. داشت وجود

 عصر دو در فرانوگرایی و نوگرایی رهبری مقایسة و شناخت

 خود مطالعة در او. پردازد می مدرن پست و مدرن متفاوت

 های کاستی به پاسخ در مدرنیسم پست که کند می بیان

 به معهجا و سازمان نیازهای و تغییر افزایش برای مدرنیسم،

 درحال و آشفته سازمانی محیط که است معتقد و آمده وجود

 که پسانوگراست های سازمان دنیای فردا دنیای و است تغییر

 ،فرانوگرایی رهبری در. ستاا نیازمند فرانوگر رهبران به

 توانایی به و است رهبری فرایند چگونگی بر تمرکز

 ا،ه ارزش باورها، در او نفوذ قدرت و رهبر شخصیتی

 در فرانوگرا رهبری. شود می تأکید کارکنان اعمال و رفتارها

 عنوان با را رهبری از جدیدی مفهوم مدرن، پست عصر

 هایی ویژگیدارندة  که کند می ارائه خدمتگزار رهبری

 و است موثر دادن گوش و دوراندیشی همدلی، همچون

 این. کند خدمت دیگران به که است  آن دنبال به همواره

 تأکید سازمان در کارایی و سالم روابط بر ،رهبری از شیوه

 .دارد

 بررسی به خود پژوهش در (1۳۱۱) علیزاده و قاسمی

 کارآفرینانه بازاریابی قصد در مدرن پست محیط تأثیرات

 طور به مدرن پست محیط که داد نشان نتایج. پرداختند

 رفتار کنترل و آفرینیکار نگرش طریق از و غیرمستقیم

 این. است ارتباط در کارآفرینانه بازاریابی قصد با شده درک

 به ازپیش بیش باید گذاران سیاست که است آن بیانگر ،ها یافته

 توجه کشور در کارآفرینی برای مناسب شرایط کردن فراهم

 کارآفرینان مقابل محیطی موانع و فشارها کنند سعی و کنند

 به خود پژوهش در (1۳۱1) سالم. شود برطرف را بالقوه

 فرانوگرا  سازمان های ویژگی بررسی به مروری، روش

 های سازمان ازجمله ،ها آن مدیریتی مشکالت و( مدرن پست)

 مدیریت مدیریت، در فرانوگرایی ثیرأت ساختارآن، و فرانوگرا

. داختپر غیره و مدرن پست های سازمان در رهبری و

 های لفهؤم باید مدیران که داد نشان پژوهش این های نتایج

 در ها آن ثیرأت از و کنند درک خوبی به رامدرن  پست

 همچنین. باشند آگاه مدیریت فرایند و ها سازمان

 نیست دائمی یرویکرد ،دیگر نظریة هر مانند مدرنیسم پست

 ارزش آن، مزایای از یکی. دارد نسبی معایبی و محاسن و

 تحمل و بردباری بر تأکید و انسانی ةرابط انتخاب در آزادی

. است مخالف یآرا به احترام و احساسات اهمیت و دیگران

 نادیده مدرن سازمان در ارزش این که است درحالی این

 اجتماع یک چون سازمان مدرنیسم، پست در. شود می گرفته

 رابطه، عقالنی ةجنب بر فقط بنابراین،؛شود می گرفته نظر در

 .کند نمی کیدأت باشند، شده ریزی برنامه مسیرها که

 خود پژوهش در (1۳۱5) هنری و افشاری الهی، سیدعامری،

 توسعة در آن اثر و مدیریت در فرانوگرایی نگرش بررسی به

 مدیریت های مؤلفه بین که داد نشان نتایج. پرداختند ورزش

 لزوم. دارد وجود معنادار رابطة ورزش وسعةت و فرانوگرا

 و کاری های رویه نیز و تر مناسب سازمانی تعامالت به توجه

 ورزشی، های سازمان در ویژه به سازمان، در مناسبات
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 و همگانی قهرمانی، سطح در ورزش توسعة به ازپیش بیش

 امینیان و قاسمی فر،پویا. کرد خواهد کمک تربیتی و تعلیم

 خدمتگزار رهبری ثیرأت بررسی به خود پژوهش در (1۳۱5)

 سمنان استان انتظامی فرماندهی کارکنان شغلی اشتیاق در

 رهبری میزان افزایش با که داد نشان نتایج. پرداختند

 اشتیاق سمنان، استان انتظامی نیروی فرماندهی در خدمتگزار

 اعتماد، قابلیت. است یافته افزایش پرسنل بین در نیز شغلی

 ثیرأت کارکنان اشتیاقدر  مهرورزی و فروتنی تواضع،

 در (1۳۱4) ربیعی و صدیقی چیذری، غنجی،. گذارد می

 تغییر مدیریت های مؤلفه کاربست میزان بررسی به ای مطالعه

. ندپرداخت اجتماعی  رفاه و کار تعاون، وزارت در فرانوگرا

 این مدیریت کنندگان، شرکت دیدگاه از که داد نشان نتایج

 در فرانوگرا  مدیریت پنجگانة های مؤلفه لحاظ به وزارتخانه

 مطلوب وضعیت در و متوسط حد از کمتر موجود وضعیت

 همچنین. است متوسط حد از بیشتر ها مؤلفه این کارگیری هب

 ،ها مؤلفه ینا کارگیری هب ملزومات ازجمله که کنند می بیان

 ترغیب و مدیران حمایت و فرهنگی ساختاری، اصالحات

 ست.ها آن

 خود مطالعة در (1۳۱2) اسکندری و بیوکانی کریمی، نظری،

 و مدرن پست دیدگاه اصلی های شاخصه شناخت بررسی به

 بیان ها آن. پرداختند مدیریت نظریة در ها آنتأثیر  بررسی

 امور در محوری قانون و رسمیت عقالنیت،  نفی که دکردن

 سازمان، برای نرم و متنوع های استعاره از استفاده سازمانی،

 خاص های گروه به  توجه و سازمانی ساختارهای تنوع

. است مدیریت در مدرن پست نظریات های ویژگی ازجمله

 به ،خود پژوهش در (1۳۱1) پور رجایی و شعبانی سلیمانی،

 بین در فرانوگرا مدیریت های مؤلفه کاربرد میزان بررسی

 شهر دولتی های دانشگاه های کتابخانه کتابداران و مدیران

 یتمام کاربرد میزان که داد نشان ها یافته. پرداختند اصفهان

 در و متوسط سطح از کمتر موجود، وضعیت در ها مؤلفه

 نتایج این که بود متوسط سطح از بیشتر مطلوب، وضعیت

 جدیدی سبک منزلة به فرانوگرا مدیریت نشدناجرا از ناشی

 . ستها درکتابخانه مدیریت از

 ،خود پژوهش در (1۳۱0) جمشیدیان و پور رجایی طاهرپور،

 کاربست میزان مطلوب و موجود وضعیت بررسی به

 اصفهان های دانشگاه مدیریت در گرافرانو مدیریت های لفهؤم

 اعضای دیدگاه از که بود این بیانگر پژوهش نتایج. پرداختند

 مدیریت های مؤلفه براساس ها دانشگاه مدیریت ،علمی تئهی

. است متوسط حد از کمتر موجود وضعیت در فرانوگرا

ها  مؤلفه این از اندکی میزان به ها دانشگاه مدیریت همچنین

. دارد زیادی فاصله مطلوب وضعیت با و است برخوردار

Sökmen, Yolal & Özel (2020) خود ةمطالع در، 

 این بررسی کردند. مدرن پست شرایط دررا  ها موزه بازاریابی

 صورت ترکیه ةموز دوازده روی بر کیفی صورت به مطالعه

 ،خاص وعاتموض بر باید ها موزه که داد نشان نتایج. گرفت

 بازدیدکنندگان تا کنند تمرکز مشارکتی یادگیری ازجمله

 موزه مدیران همچنین. کنند تبدیل کننده مصرف به را موزه

 کنندگان مراجعه برای را ای خالقانه های راه کنند تالش باید

 مشارکت مصرف و تولید در همزمان را خود تا بیابند خود

 بررسی به ای مطالعه در Uygur & Akyol (2019) دهند

 کارکنان نوآوری ومدرن  پست سازمانی رویکرد بین رابطه

 شرکت کارکنان از نفر 1۳0 که ،مطالعه این در. پرداختند

 برمدرن  پست سازمانی رویکرد شد مشخص داشتند،

 تأکید کارکنان نوآوری و مشترک های مشارکت و تغییرات

 کارکنان شناختی جمعیت مشخصات بین ارتباطی هیچ و دارد

 رویکرد با( خدمت زمان مدت و زندگی محل جنس،)

. نداشت وجود کارکنان نوآوری ومدرن  پست سازمان

 به شدید رقابت در انطباق و حفظ برای ها سازمان همچنین

 .دارند نیاز نوآوری

Lacan (2019) مدیریت: فکر اقات» عنوان با ای مطالعه در 

 در مدیران که کند می بیان «مدرن پست جامعه یک در معنادار

 و کارایی بر که ا مدرن دوران برخالف مدرن پست محیط

 و بهتر ارتباط خالقیت، به ا داشت کیدأت اقتصادی وری بهره

 تنظیم به فردی کنترل جای به و کارکنان انتظارات براساس

 ,Blasco López د.باشن داشته تمرکز انسانی روابط

Recuero Virto & San-Martin (2019)  در

 «اساس عملکرد موزه یک تحلیل فراملی»ای با عنوان  مطالعه

 ها عملکرد موزه پرداختند. یافتهدر نوآوری تأثیر به بررسی 

 در فناوری، و سازمانی به لحاظ نوآوری، که داد نشان
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عملکرد در  و نیز دارد معناداری و مثبتیر تأث موزه عملکرد

 ثیرگذار است.أت اقتصادی و اجتماعی ی،فرهنگ

 Smith (2014) در 1شید ریشن موزة ،خود مطالعة در 

 مدرن پست  ای موزه منزلة به را استرالیا 2کوئینزلند ایالت

 موزشآ جدید، شرایط در که کند می بیان او. بررسی کرد

 کارکنان و بازدیدکنندگان جامعة میان فعال تعامل و عمومی

 منجر کنندگان مراجعه نیازهای برآوردن به تواند می موزه

 مطالعة به Ahmadu (2012) ،دیگر پژوهشی در. شود

 بانکداری صنعت در خدمات ةارائ و مدرن پست سازمان

 21 از بانک شش در مطالعه این. پرداخت نیجریه الگوس

 که داد نشان نتایج. شد انجام نیجریه در موجود تجاری بانک

 نیجریه در بانکداری صنعت در مدرن پست سازمان رویکرد

 بهبود به ،شده ارائه خدمات در آن کاربرد و است مشهود

 های ویژگی از برخی حال، بااین. است شده منجر اقتصاد

 کارکنان توانمندسازی کززدایی،تمر مانند مدرن پست سازمان

 آشفتگی. است نشده داده پیوند خوبی به مشتری خدمات و

 های ویژگی ضعیف اجرای به ،نیجریه بانکداری صنعت در

 فضای از ناشی عمدتاً بلکه نبوده، محدود مدرن پست

 .دارند ها آن بر کمی کنترل که است ها بانک تجارت خارجی

 انجاممدرن  پست ریتمدی حوزة در متعددی های پژوهش

؛ 1۳۱۱ ،صدیقی ؛1۳۱۱ ،و همکاران رحیمی) است شده

 Uygur & Akyol ؛1۳۱1 سالم ؛1۳۱۱، علیزاده و قاسمی

 مطالعات سایر نسبت به را مطالعه این آنچه ولی (. 2019

 ای زمینه در ها پژوهش سایر که است این کند  می متمایز

 ورزش ؛(Ahmadu, 2012) بانکداری ازجمله دیگری

و  سلیمانی) کتابخانه ؛(1۳۱5و همکاران،  سیدعامری)

( 1۳۱0و همکاران،  طاهرپور) دانشگاه و( 1۳۱1همکاران، 

 های لفهؤم کاربرد درخصوص تاکنون و گرفته صورت

 نگرفته صورت پژوهشی ها موزه درمدرن  پست مدیریت

پرسش  دوتا به  تاس برآن حاضر پژوهش بنابراین. است

 :ذیل پاسخ دهد

                                                           
1. Ration Shed Museum 

2. Queensland 

 های )مؤلفهمدرن  پست مدیریت های مؤلفه کاربرد میزان .1

 خودکنترلی، آفرینی، هم ترغیب، فعال، دهی سازمان نوآوری،

از دیدگاه  تهران شهر های موزه درخدمتگزار(  رهبری و

های  مؤلفه ةمیانگین نمر ةمقایسو  است چگونهکارکنان 

های شهر تهران در وضعیت  موزه درمدرن  پستمدیریت 

 ؟و موجود چگونه است مطلوب

 برحسبمدرن  پست مدیریت های مؤلفه میزان کاربرد .2

 ةتحصیلی، سابق ة)جنسیت، رشت شناختی جمعیت متغیرهای

 های موزه کارکنانموزه(  در کار نوع و تحصیالت خدمت،

 ؟است چگونه تهران شهر

 روش پژوهش

. است پیمایشی نوع از فیتوصی یا مطالعه حاضر پژوهش

( نفر 240) کارکنان و( نفر 54) مدیران را آماری ةجامع

 روش به گیری نمونه. دادند تشکیل تهران شهر های موزه

 از نمونه حجم آوردن دست هب برای. شد انجام ساده تصادفی

 که شد استفاده درصد 5 خطای سطح در کوکران فرمول

 نفر 151 و مدیر نفر 44) نفر 205 با برابر نمونه حجم تعداد

 ةنام پرسش از ،ها داده گردآوری برای. شد محاسبه( کارکنان

 در سؤال ۳۳ شاملنامه  پرسش این. شد استفاده ساخته محقق

 ،(سؤال 5) ترغیب)مدرن  پست مدیریت مؤلفة شش

 ،(سؤال 4) خدمتگزار رهبری ،(سؤال 5) خودکنترلی

 آفرینی هم ،(السؤ 6) نوآوری ،(سؤال 5) فعال دهی سازمان

 شده طراحی مطلوب و موجود وضعیت دو در ((سؤال 5)

 ای گزینه پنج لیکرت طیف براساسنامه  پرسش تسؤاال. بود

 اینکه به توجه با. شد گرفته نظر در( کم خیلی تا زیاد خیلی)

 های نامه پایان های نامه پرسش ازنامه  پرسش این تهیه برای

 است، شده استفاده (1۳16) طاهرپور و (1۳1۱) سلیمانی

 و شناسی دانش و اطالعات علم های رشته نظران صاحب

 را پژوهش این ةنام پرسش محتوایی و صوری اعتبار مدیریت

 متخصصان و مشاور و راهنما اساتید ،آن بر عالوه. کردند تأیید

 تأیید رانامه  پرسش روایی شناسی نیز دانش و تاطالعا علم

 آلفای) پایایی ضریب از استفاده بانامه  پرسش پایایی. کردند

 موجود وضعیت در مدنظر ضریب. شد محاسبه( کرونباخ

 برای. آمد دست به( ۱6/0) مطلوب وضعیت در و( 110۳/0)



 

 

 1400(، زمستان 4) ۳2عات، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطال  45

 آمار های روش از شناختی جمعیت اطالعات توصیف

 استنباطی آمار از ها داده وتحلیل تجزیه رمنظو به و توصیفی

 شد. استفاده( دو  خی آزمون)

 ها یافته

 شده، توزیعة نام پرسش 205 از که داد نشان حاصل های یافته

 ۳2 ،پژوهش نتایج براساس. شدند تکمیل مورد 160

 نفر 14 ،تعداد این از که کردند تکمیل مدیران رانامه  پرسش

 121 از. بودند( درصد 44) مرد نفر 15 و( درصد 5۳) زن

 که کردند تکمیل کارکنان رانامه  پرسش 11۱ نیزنامه  پرسش

. بودند( درصد 21) مرد نفر 24 و( درصد 42) زن نفر ۱2

 ترتیب به کارکنان، و مدیران میان در سنی درصد بیشترین

 ۳۳) سال 40 تا ۳0 و( درصد ۳4) سال 50 تا 40 بین

 مقطع و مرتبط ةرشت لحاظ به مدیران بیشتر. بودند( درصد

 کارشناسی درصد 6۳ و مرتبط درصد 41 ترتیب به تحصیلی،

 مقطع و مرتبط ةرشت لحاظ به کارکنان بیشتر. بودند ارشد

. بودند کارشناسی درصد 52 و مرتبط درصد 44 تحصیلی،

 سال 15 تا 11 به مربوط مدیران در خدمت ةسابق درصد ۳4

 سال 15 تا 11 به وطمرب خدمت ةسابق کارکنان درصد 45 و

  .بودند

 میزانکه است  مبنی بر این ،نخست پژوهش هدف بررسی

 شهر های موزه درمدرن  پست مدیریت های مؤلفه کاربرد

 اینکه به توجه با ؟چگونه استاز دیدگاه کارکنان  تهران

 کارکنان بین در( =sig 00/0) آمده دست هب معناداری سطح

 میزان بنابراین است؛ تر چککو 05/0 از تهران شهر های موزه

 ترغیب،)مدرن  پست مدیریت های مؤلفه از هریک کاربرد

 نوآوری، فعال، دهی سازمان خدمتگزار، رهبری خودکنترلی،

 متوسط از تر پایین درحد موجود وضعیت در( آفرینی هم و

(۳>m )متوسط از باالتر درحد مطلوب وضعیت در و 

(۳<m )(1 دولج) بود دار معنی آزمون و بوده. 

 (x=۳) فرضی میانگین با میانگین مقایسة مدرن و پست مدیریت های مؤلفه متغیرة تک t آزمون . نتایج1جدول 

 sig t خطای معیار انحراف معیار میانگین مؤلفه وضعیت

 -24/1۳ 00/0 05/0 51/0 61/2 مدرن مدیریت پست موجود

 -۳۳/4 00/0 05/0 51/0 06/2 ترغیب

 -02/1 00/0 05/0 5۳/0 06/2 خودکنترلی

 -1۱/5 00/0 06/0 65/0 ۳1/2 رهبری خدمتگزار

 -1۳/11 00/0 05/0 54/0 16/2 دهی فعال سازمان

 -22/4 00/0 06/0 5۱/0 ۳2/2 نوآوری

 -11/14 00/0 05/0 5۳/0 1۳/2 آفرینی هم

 22/۳4 00/0 0۳/0 ۳۱/0 41/4 مدرن مدیریت پست مطلوب

 41/۳1 00/0 05/0 40/0 02/4 ترغیب

 ۳۳/22 00/0 05/0 ۳۱/0 ۳2/۳ خودکنترلی

 16/20 00/0 04/0 ۳۱/0 01/4 رهبری خدمتگزار

 ۳2/21 00/0 05/0 ۳1/0 ۳۱/۳ دهی فعال سازمان

 ۳1/22 00/0 04/0 ۳۱/0 12/4 نوآوری

 54/1۳ 00/0 06/0 62/0 21/4 آفرینی هم
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میزان  ةمیانگین وضعیت موجود و مطلوب نمرمقایسة  رایب

 شهر های موزه در مدرن مدیریت پستهای  مؤلفهکاربرد 

هتلینگ  t آزمون .شد استفاده هتلینگ t آزمون از ،تهران

طور  مدرن را به مدیریت پستهای  مؤلفهتفاوت میزان کاربرد 

ن و دیراهمزمان در دو وضعیت موجود و مطلوب در بین م

 F هک داد نشان نتایج کند. کارکنان در موزه مشخص می

 بنابراین ؛بود معنادار (=sig 00/0) سطح در شده مشاهده

 تهران شهر های موزه در مدرن پست مدیریت گانة ششتأثیر 

شکاف بین وضعیت  ةدهند این تفاوت نشان. نیست یکسان

 موجود وضعیت در همچنینموجود و مطلوب است. 

 با «نوآوری» به مربوط ترتیب به امکان کمترین و بیشترین

سایر  .بود 01/2 میانگین با «آفرینی هم» و 54/2 نمیانگی

شامل ترغیب، رهبری  ترتیب به در وضعیت موجودها  مؤلفه

 در دهی فعال بوده است. خدمتگزار، خودکنترلی و سازمان

 مربوط ترتیب به امکان کمترین و بیشترین ،مطلوب وضعیت

 میانگین با «خودکنترلی» و 56/4 میانگین با «آفرینی هم» به

در وضعیت مطلوب ها  مؤلفهسایر  .(2 جدول) بود ۳5/۳

دهی فعال، ترغیب و رهبری  شامل نوآوری، سازمان

 خدمتگزار بوده است.

 مطلوب و موجود وضعیت در تهران شهر های موزه در مدرن پست مدیریت های مؤلفه نمرة میانگین . مقایسة2 جدول

 sig F t انحراف معیار میانگین مؤلفه وضعیت

 ۳۳2/۱4 241/16 00/0 61/0 5۳/2 ترغیب ودموج

 54/0 ۳2/2 خودکنترلی

 5۱/0 46/2 رهبری خدمتگزار

 5۳/0 06/2 دهی فعال سازمان

 54/0 54/2 نوآوری

 54/0 01/2 آفرینی هم

 ۳11/11۱ 61/26 00/0 45/0 21/4 ترغیب مطلوب

 4۳/0 ۳5/۳ خودکنترلی

 45/0 06/4 رهبری خدمتگزار

 ۳6/0 ۳5/4 دهی فعال سازمان

 ۳4/0 42/4 نوآوری

 6۳/0 56/4 آفرینی هم



 

 

 1400(، زمستان 4) ۳2مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات،   45

 های مؤلفه در بررسی سؤال دوم، مبنی بر اینکه میزان کاربرد

شناختی  جمعیت متغیرهای مدرن برحسب پست مدیریت

 نوع و تحصیالت خدمت، )جنسیت، رشتة تحصیلی، سابقة

 متغیر است، در چگونه تهران شهر های موزه کار( کارکنان

 درخصوص فقط ،(۳ جدول)در وضعیت موجود  جنسیت

 بود؛ معنادار «فعال دهی سازمان» و «ترغیب» های مؤلفه

 «فعال دهی سازمان» و «ترغیب» مؤلفة در که ای گونه به

 نسبت به 5۳/2 و 52/2 میانگین با زن کارکنان ترتیب به

این  موجودبودن میزان 1۱/2 و 25/2 میانگین با مرد کارکنان

ها،  و در مورد دیگر مؤلفه .اند کرده ارزیابی بیشتر را مؤلفه دو

های  مردان و زنان نظریات مشابه و یکسانی دربارة سؤال

 پژوهش ابراز داشتند.

همچنین تفاوت معناداری بین میانگین کارکنان مرد و زن در 

 ندارد؛ زیراشده در وضعیت مطلوب، وجود  های مطالعه موزه

sig شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای  مشاهده

شده در  مشاهده tاست. به عبارت دیگر،  تر  بزرگ 05/0

معنادار نبوده؛ بنابراین مردان و زنان نظریات  sig 05/0سطح 

 های پژوهش ابراز داشتند. مشابه و دربارة سؤال

 ر جنسیتها برحسب متغی آزمودنیمقایسة آماره و  .۳جدول 

وضعیت 

 مؤلفه

 مطلوب موجود

 t مرد زن جنسیت
 مستقل

sig مرد زن t 
 مستقل

sig 

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

 45/0 61/0 ۳۱/0 ۳1/0 25/4 05/4 11/0 -15/2 46/0 25/2 52/0 52/2 ترغیب

 42/0 14/0 40/0 ۳۱/0 01/4 02/4 02/0 -2۳/1 52/0 ۳2/2 56/0 41/2 خودکنترلی

رهبری 

 خدمتگزار

54/2 64/0 4۱/2 6۳/0 10/1- 25/0 15/4 ۱1/۳ 46/0 45/0 56/0 55/0 

دهی  سازمان

 فعال

5۳/2 4۱/0 1۱/2 42/0 ۱1/2- 06/0 ۱4/۳ 05/4 ۳۱/0 41/0 ۳۱/0 61/0 

 ۳۱/0 11/0 40/0 ۳5/0 05/4 1۱/4 1۱/0 -۳2/1 6۱/0 45/2 61/0 5۱/2 نوآوری

 6۳/0 4۳/0 5۱/0 5۱/0 ۱1/۳ ۱4/۳ 25/0 -45/0 45/0 12/2 52/0 10/2 آفرینی هم

 

 در ،(4 جدول) غیرمرتبط و مرتبط تحصیلی ةرشت متغیر در

 همة و ندارد وجود معناداری تفاوت موجود وضعیت

 های سؤال دربارة یکسانی و مشابه اتینظر گویان پاسخ

 ،(4 جدول) مطلوب وضعیت در ولی ؛داشتند ابراز پژوهش

 که ای گونه به ؛بود معنادار تفاوت ها مؤلفه همة درخصوص

 کارکنان نسبت به مرتبط های رشته با کارکنان ها مؤلفه همة در

 را ها مؤلفه همة بودن مطلوب میزان غیرمرتبط های رشته با

 .اند کرده ارزیابی بیشتر

 

 تحصیلیرشتة برحسب ها  آزمودنیمقایسة آماره و  .4 جدول

وضعیت 

 مؤلفه

 مطلوب موجود
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رشته 

 تحصیلی

 t غیرمرتبط مرتبط
 مستقل

sig غیرمرتبط مرتبط t 
 مستقل

sig 

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

 05/0 ۱6/۳ ۳۱/0 02/4 21/0 05/4 65/0 51/0 45/0 45/2 56/0 06/2 ترغیب

 06/0 42/۳ ۳5/0 01/4 4۳/0 02/4 6۱/0 ۳5/0 52/0 24/2 56/0 24/2 خودکنترلی

رهبری 

 خدمتگزار

۳1/2 65/0 6۳/2 65/0 2۳/1 61/0 24/4 ۳۱/0 ۱1/۳ ۳۱/0 65/2 01/0 

دهی  سازمان

 فعال

54/2 50/0 5۱/2 4۱/0 6۳/0 65/0 ۱1/۳ ۳6/0 ۱1/۳ ۳4/0 16/۳ 0۳/0 

 02/0 45/۳ ۳5/0 02/4 ۳6/0 61/4 4۱/0 25/1 52/0 4۳/2 6۱/0 5۱/2 نوآوری

 0۳/0 ۱5/2 42/0 14/۳ 45/0 ۱۱/۳ 55/0 5۱/0 65/0 01/2 52/0 06/2 آفرینی هم

 

 وضعیت در تحصیالت  سطح و خدمت  سابقة متغیر دو

 معنادار ها مؤلفه از یک هیچ درخصوص مطلوب، و موجود

سابقة  ببرحس گویان پاسخ نظریات بین بنابراین،. نبود

 مطلوب و موجود وضعیت در تحصیالت سطح  و خدمت

 کار نوع متغیر در .(5 جدول) نداشت وجود معنادار تفاوت

 ترغیب مؤلفة درخصوص موجود، وضعیت در موزه در

 پنج در که کرد مشاهده توان می ولی نبود، معنادار تفاوت

. است بوده معنادار تفاوت مدرن پست مدیریت دیگر، مؤلفة

وجود معناداری تفاوت ،(5 جدول)مطلوب  عیتوض در

نداشت.



 

 

 1400(، زمستان 4) ۳2مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات،   44

 موزه در کار نوع و تحصیالت خدمت، سابقة برحسب ها آزمودنی مقایسة و آماره .5 جدول

 مطلوب موجود وضعیت شناختی متغیر جمعیت

 f sig f sig مؤلفه سابقة خدمت

 4۱/0 56/0 51/0 64/0 ترغیب

 62/0 46/0 ۱6/0 2۳/0 خودکنترلی

 4۳/0 56/0 61/0 52/0 بری خدمتگزارره

 61/0 41/0 46/0 41/0 دهی فعال سازمان

 14/0 46/0 4۳/0 65/0 نوآوری

 51/0 1۳/0 45/0 ۱۱/0 آفرینی هم

 ۳2/0 25/1 65/0 5۱/0 ترغیب تحصیالت

 41/0 ۳1/0 65/0 56/0 خودکنترلی

 6۱/0 5۳/0 0۱/0 62/0 رهبری خدمتگزار

 46/0 ۳5/0 65/0 40/0 دهی فعال سازمان

 2۱/0 ۱1/0 60/0 51/0 نوآوری

 25/0 12/1 6۱/0 41/0 آفرینی هم

 62/0 51/0 6۳/0 41/0 ترغیب نوع کار در موزه

 6۳/0 4۳/0 24/0 16/1 خودکنترلی

 5۱/0 6۳/0 24/0 06/2 رهبری خدمتگزار

 56/0 51/0 15/0 ۳۳/0 دهی فعال سازمان

 66/0 4۳/0 45/0 40/1 نوآوری

 52/0 6۱/0 25/0 6۳/1 آفرینی هم

 گیری نتیجه

 های مؤلفه کاربرد میزان بررسی هدف با حاضر، پژوهش

 نتایج. شد انجام تهران شهر های موزه در مدرن پست مدیریت

 کارکنان و مدیران اکثر که داد نشان ها یافته از حاصل

 سال40 تا ۳0 سنی میانگین با زنان را شده بررسی های موزه

 مدیران، اکثر تحصیلی مقطع همچنین. دهند می کیلتش

 موزه کارکنان اکثر تحصیلی مقطع و ارشد کارشناسی

 دوش بر که عظیمی رسالت به توجه با. است کارشناسی

 از استفاده رسد می نظر به است، اطالعات عصر در ها موزه

 مدیریت برای مخصوصاً باالتر، تحصیالت سطح با نیروهایی

 که داد نشان نتایج همچنین. بود خواهد ترمؤثر ها، موزه

 موزه، کارکنان از درصد 14 و مدیران از درصد 1۱

 از استفاده رسد می نظر به. دارند موزه با غیرمرتبط تحصیالتی

 و موزه مدیریت زمینة در مرتبط تخصص با اشخاصی

 .بود خواهد مؤثرتر ها موزه بهتر خدمات ارائة در داری موزه

 های مؤلفه کاربرد میزان که داد نشان شپژوه های یافته

 از کمتر موجود وضعیت در ها موزه در «مدرن پست مدیریت»

 متوسط سطح از بیشتر مطلوب وضعیت در و متوسط سطح

پژوهش برخی  نتایج با حاضر پژوهش نتایج. است
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سیدعامری و  ؛1۳۱۱ رحیمی و همکاران،(پژوهشگران 

سلیمانی و  ؛1۳۱4 غنجی و همکاران، ؛1۳۱5 همکاران،

 & Uygur ؛1۳۱0طاهرپور و همکاران،  ؛1۳۱1همکاران، 

Akyol, 2019.(Ahmadu, 2012;  دارد خوانی هم .

 گویان پاسخ نظر با «ترغیب» مؤلفة رابطة وجود درخصوص

 به پاداش اعطانکردن در توان می را آن دلیل ها موزه در

 نکردن برگزار یا کار در نوآوری و خالقیت برحسب کارکنان

 ای وسیله درحکم کارکنان برای الزم آموزشی های دوره

 و ها طرح از نکردن پشتیبانی یا خودشکوفایی، دانست برای

 و شایسته کارکنان از نکردن تجلیل یا و کارکنان، پیشنهادهای

 و داری، موزه و موزه با مرتبط های مناسبت در شناس وظیفه

 و مدیریتی کارهای در نکردن از کارکنان استفاده یا

 این نتایج. گیزشان برای ارتقای ابزاری منزلة به برانگیز چالش

غنجی و  ،(1۳۱5) سیدعامری و همکاران نتایج با پژوهش

طاهرپور و  ،(1۳۱1سلیمانی و همکاران، ) ،(1۳۱4) همکاران

 .دارد خوانی هم Ahmadu (2012) و (1۳۱0)همکاران 

 نظر با «خودکنترلی» مؤلفة بین رابطه وجود تبیین در

 بر نظارت مانند عواملی گفت توان می ها موزه در گویان پاسخ

 سازمان، مراتبی سلسله ساختار یک از فقط کارکنان عملکرد

 های یژگیو از یکی مثابة به خودتنظیمی اصل نپذیرفتن

 ای وسیله کارکنان خودارزشیابی اصل ندانستن مقبول کارکنان،

 درمورد کارکنان به گیری تصمیم فرصت ندادن ارتقا، برای

 آزادی ندادن همچنین و شده، انجام کارهای کمیت و کیفیت

نتایج  با پژوهش این نتایج. دانست کارکنان به عمل

غنجی و  (،1۳۱5) سیدعامری و همکاران، های پژوهش

طاهرپور  (،1۳۱1سلیمانی و همکاران، ) ،(1۳۱4) همکاران

 تبیین در. دارد خوانی هم Ahmadu( 2012) و (1۳۱0)

 در گویان پاسخ نظر با «رهبری» مؤلفة بین رابطه دوجو

 نکردن اند از: همکاری عوامل تأثیرگذار عبارت ها موزه

 و عالئق به توجهی بی گیری، تصمیم در کارکنان و مدیران

 تصمیم، نبود اتخاذ در مراجعان و کارکنان های سلیقه

 تعادل نبود موزه، های آرمان به دستیابی برای الزم دموکراسی

 مندنشدن بهره پایان در و کارکنان، و مدیران بین قدرت

 حاصل نتایج. است مدیریتی جدید تفکرات از موزه مدیران

 همکاران و پویافر و (1۳۱۱)صدیقی  مطالعات نتایج با

 دمتگزار،خ رهبری میزان افزایش با. دارد خوانی هم (1۳۱5)

 همچنین. یابد می افزایش پرسنل بین در نیز شغلی اشتیاق

 اشتیاق در مهرورزی و فروتنی تواضع، اعتماد، قابلیت

 مؤلفة بین رابطه وجود تبیین در .گذارد تأثیر می کارکنان

عوامل  ها موزه در گویان پاسخ نظر با فعال دهی سازمان

 و محیطی هایمتغیر اند از: ناآشنایی با تأثیرگذار عبارت

 ارتباط نبود موزه، در تغییر ایجاد برای آن تحلیل و تجزیه

 های سازمان کارکنان با حتی یا و سازمان کارکنان بین مناسب

 آسان فقدان دسترسی دانش، و تجارب تبادل منظور به دیگر

 پیشرفت برای سازمان تحقیقاتی و اطالعاتی منابع به سریع و

 افراد به واگذارنکردن مسئولیت ها، موزه ادارة در خالقیت و

 نتایج با پژوهش این نتایج. ها آن های خالقیت برحسب

 ،(1۳۱4) غنجی و همکاران (،1۳۱5) سیدعامری و همکاران

 (1۳۱0)طاهرپور و همکاران  (،1۳۱1سلیمانی و همکاران )

 وجود تبیین در. دارد خوانی هم ,Ahmadu (2012) و

عوامل  ها موزه در گویان پاسخ نظر با نوآوری مؤلفة بین رابطه

 سوی از نوآوری اند از: فقدان پذیرش تأثیرگذار عبارت

 روحیة نبود امور، انجام در آن کارگیری به و موزه کارکنان

 از کارکنان نکردن استقبال کارکنان، بین در مطالعه و پژوهش

 بین وگو گفت و بحث فرهنگ نبود نو، های ایده و طرح

 نتایج با نتیجه این. کارها بهتر هرچه انجام برای کارکنان

 Uygur (2019) و (1۳۱۱) رحیمی و همکاران مطالعات

& Akyol وBlasco López et al. (2019) سویی هم 

 نظر با «آفرینی هم» مؤلفة بین رابطه وجود تبیین در. دارد

 و همکاری روحیه نبود گفت توان می ها موزه در گویان پاسخ

 ،مشکالت و مسائل حل در کارکنان بین مساعی تشریک

 برگزارنکردن گروهی، های طرح ارائة به کارکنان تشویق نبود

 کارکنان برای خدمت ضمن آموزشی های دوره و ها همایش

 وضع بین شکاف ایجاد باعث که هستند عواملی ازجمله

 پژوهش این نتایج. شدند آفرینی هم مؤلفة مطلوب و موجود

 غنجی و همکاران (،1۳۱5) همکارانسیدعامری و  نتایج با

طاهرپور و همکاران  (،1۳۱1) سلیمانی و همکاران ،(1۳۱4)

 دارد. خوانی هم Ahmadu, (2012) و (1۳۱0)

 گونه این توان می حاضر پژوهش های یافته وتحلیل تجزیه از

گانة  شش های مؤلفه کارگیری به میزان که کرد استنباط
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 از تر پایین شدة بررسی های موزه در مدرن پست مدیریت

 رسیدن برای دهد می نشان ها یافته این. است متوسط سطح

 ایران، اسالمی جمهوری انداز چشم سند اهداف به

 شدن نزدیک برای سال، ده از کمتر انیزم بازه در هاباید موزه

 بیشتر تمرکز با و تالش کنند مدرن پست مدیریت اهداف به

 به رسیدن یقیناً. بپردازند ها موزه در مدرن پست های بحث به

 پذیر امکان مادر سازمان حمایت بدون پیشرفت از درجه این

 در گیران تصمیم که است الزم بنابراین. بود نخواهد

 مطلوبی نحو به بتوانند تا شوند توجیه مالًکا خصوص این

 فرهنگی علمی، مسائل در ای پایه نهادی عنوان به را ها موزه

 یاری انداز چشم سند در اهداف به رسیدن راه در تاریخی و

 عصر های سازمان در تحول اینکه به توجه با. کنند

 انداز، چشم ابعاد از هریک تحول در نیازمند مدرن پست

 متولیان و مدیران به بنابراین است، ساختار و بردراه فرهنگ،

 با شود  می پیشنهاد ها موزه ویژه به و فرهنگی میراث سازمان

 با متناسب سازمان، راهبردهای و اندازها چشم در تغییر

 به سازمان، در ارگانیک ساختارهای خلق و محیطی تغییرات

 به توجه با همچنین. کنند کمک سازمان در مستمر تحول

 عصر در ها سازمان اصلی زیرساختار یادگیری پویایی اینکه

 از شرایطی کردن فراهم با شود  می پیشنهاد مدرن است، پست

 فرهنگ ایجاد و کارکنان و مدیران بین موثرتر ارتباطات قبیل

 کاری محیط در نوآوری و خالقیت افزایش به تیمی، کار

 کنند. کمک خود

 عصر در سازمان یک راداف توانمندسازی در مهم عوامل از

 ساختار وجود کارکنان، به اختیار تفویض دادن مدرن، پست

 کارکنان اعتماد افزایش به کمک دهی، پاداش و قدرشناسی

بنابرای  است؛ غیره و کاری محیط تنش کاهش یکدیگر، به

 ایجاد با شود  می پیشنهاد ها موزه متولیان و مدیران به ن

 تفویض دادن کارکنان، رایب استرس و تنش از عاری محیطی

 باالبردن برای تیمی کار فرهنگ ایجاد و کارکنان به اختیار

 افراد توانمندسازی به ازپیش بیش یکدیگر، به کارکنان اعتماد

 به توجه با شود می پیشنهاد پایان در. کنند کمک سازمان در

 مدیریت مفهوم با شده بررسی جامعة استفاده میزان آنکه

 پایین حد در تهران شهر شدة بررسی های زهمو مدرن در پست

 بیشتر هرچه آشنایی و موجود وضعیت بهبود منظور به است،

 کاربردهای و مدرنیسم پست عصر مفاهیم با داران موزه

 ارتقای مدرن در پست مدیریت گانة شش های مؤلفه اساسی

 و متخصصان ها، موزه خدمات سطح کیفی و کمی

 برگزار آموزشی های دوره مدرن پست مدیریت نظران صاحب

 این در شرکت با کارکنان و مدیران طریق، این از تا کنند

 عصر های ضرورت و اهمیت به ازپیش بیش ها دوره

 .ببرند پی آن مدیریت مدرن و پست

 سپاسگزاری

 از را خود قدردانی مراتب مقاله این نویسندگان وسیله بدین

 ابراز هنام کنندگان در تکمیل پرسش شرکت همه زحمات

 عنوان با دانشجویی نامة پایان حاصل مقاله این. دارند می

 مدرن در پست مدیریت های مؤلفه کاربرد میزان بررسی»

 و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه در «تهران شهر های موزه

 .است تحقیقات
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