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 تحت مدیریتموزه  پایدار نقش مدیر موثر در معرفی اهميت و

 ربابه موسی زاده

 اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی

mosazadehm@yahoo.com 

 چکيده:

ق موزه تحت مدیریت خود از طری پایدار اخت و معرفیشن موثر در نقش مدیراین مقاله تالشی است جهت تبیین و توصیف 

 فعالیت دارند. موزه  های مختلف همانواحد کارشناسان و افرادی که به نحوی در بخشی و کاراییایش میزان اثرافز

 به کارگیریچگونگی در مد نظر میباشد؛ موزه مدیریت  موردیکه به عنوان نمونه و  مدیر موثر یک نقشمطابق یافته ها ،

 ،عامل، اموزشایی نظیر تروشه به واسطه که چنین امریاست،متعهد  نیناپرورش کارکو  تحت امر خودتوانایی افراد حداکثر 

چنین  که افرادیو و درک صحیح از موقعیت خود بوده کنترلی ، خودد انگیزشایجا باعث؛  اعتماد و مشارکت سازماندهی،

به اهداف تعهد لزم و مبا میل شخصی خود را م در هر مرتبه و جایگاه شغلی که باشند گردد،نهادینه  در وجودشاناملی وع

توسعه  اقتصادی ،، رشدپایدارمعرفی ،به منافعی از جمله قیم مستت مستقیم و یا غیربه صور پس ان موزه میدانند، یسازمان

  یابد. دست می در سطوح مختلف هویت ملیو  فرهنگ و شناخت اشاعه ،گردشگری 

 

 

 مسیست،پایدار معرفی، موزه نقش،موثر،  مدیر:  واژگان کليدی
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 :مقدمه 

مام کشورها دارای موزه هایی هستند که بدون اهداف مادی در خدمت پیشرفت جامعه بوده و بخشی از میراث فرهنگی ت

هویت ملی و اشاعه فرهنگ هر  می مهم و بسزا در شناخت و معرفیسهموزه ها  .داردخودنمایی  انجادر ملموس یا غیر ملموس 

تعدادی محدود و یا  میتوانند خود و پتانسیلهای قابلیت پیشینه، شناخت، نحوه معرفی، و سطح میزانبنا به  که لت دارندم

که در بهترین حالت از براورده  به خود جذب کنند ملی و یا بین المللیمختلف  در سطوح بسیار گسترده از بازدید کنندگان را

  .گرددمعرفی پایدار منجر به  میتواند،  ای وزهمچنین  صورت مستمر و در سطح گسترده برایبه  و منافع مذکورشدن اهداف 

ایجاد انگیزش و تعهد در از طریق  مدیریت موزهنقش اشاره نمودیم،  اننکات حال با توجه به اهمیت موزه که به برخی از 

نظیر تعامل  ،مدیریتی خود جایگاهو  استفاده بهینه از عناصر با مثالهای موردی در،  به اهداف سازمانی کارکنان تحت امر خود

خود سهم و با میل شخصی  اگاهانه هر کدام از کارکنان، به خودی خود  تا ،مطرح میباشد  و... شفاف سازی اموزش ، هوشمند،

میتواند سرمایه فارغ از نحوه مدیریت، نظر میرسد بخشی از موفقیت یک مدیر، و به  ایندایفا نم شناخت و معرفی ان موزه در را

چنین امری در مدیریت نوین سالهای اخیر بسیار  وباشد منابع انسانی خودبرای  شغلی گیزش و رغبتنگذاری جهت ایجاد ا

از درون و برون  قیت بهتری در زمینه کسب و کار،مطرح بوده و به نظر میرسد مدیرانی که چنین روشی را انتخاب کرده اند موف

 داشته اند. خود سیستم

 گستره مفهومی:

بسیاری  روش و فرضیه های، صاحب نظران و بوده مطرح  طی دهه های اخیر بسیار هایریت در سیستم مد دانش و هنر اهمیت

، برنامه ریزی  سازماندهیاز جمله ؛  مدیریتییکسری عناصر و ابزار در این مقوله استفاده از . در جهت این مهم مطرح نمودند

به کلیه این عناصر اشنایی داشته و به صورت خوداگاه و یا  ؛جربهبسیار مهم بوده که غالبا مدیران باتکنترل و نظارت ،رهبری،

به کارگیری  ضمن است که دیر موزهنقش و اهمیت م در این مختصر به ان میپردازیم؛انچه  .به انها تکیه زده اند غیرمستقیم

شرح  هینهب در انجامعی س،بخشی و کارایی دهد که عالوه بر اثرکارکنانی پرورش توانسته  ،در مدیریت خود عناصر مذکور

منجر به  و همین تعهددارند سیستمی که در ان مشغول به کار هستند و اهداف منافع  اگاه بهخود تعهدینگاه و وظایف خود، 

 .یاد میبریم  به عنوان مدیران موثر چنین مدیرانیاز در اینجا  کهمیگردد  موزهشتر و بهتر از چه بیشناخت و معرفی هر
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تجربه نشان داده است که نود درصد مواقع تعهد افراد در واقع  سازمان ها امروز بسیار نادر است وواقعی در  براستی که تعهد"

مندی از مشارکت و مشاوره با ش افراد نسبت به ارمان خود و رضاتمکین است. رغبت فرایندی طبیعی است که در اثر کش

ابتدا خود را  ترغیب ارایه گردد عبارت است از؛ میتوان برای فتد . خط مشی ای که ا دیگران حاصل میشود و به جریان می

ن بیان کنید و اجازه دهید هرکسی خود انتخاب ت و روشمطالب را روراس ،راغب سازید سپس از دیگران توقع داشته باشید 

 .(5731سنگه،) "کند .

از ر میباشند ی که در ان موزه مشغول به کاکنان، نقش کار معرفی فرهنگ و هویت ملی هر کشورموزه ها در با توجه به جایگاه

شناخت و  و.... نقش و اهمیت بسیاری در با مراجعین ، چگونگی برخوردشغلاهمیت به و  تعهدمیزان عالقه مندی، لحاظ ، 

راستا  ، گامی در سازدرا در کارکنان خود نهادینه و وفاداری شغلی  در صورتیکه مدیر موزه بتواند تعهدان موزه دارد و  معرفی

نهادی شدن یک امر به معنی پذیرش یا تصدیق اجتماعی آن به عنوان یک امر »توسعه و معرفی پایدار موزه ، پیموده است و 

استفاده از عناصر و  در این مقاله سعی بر ان است تا با ارایه راهکارهایی از طریق.  (5733 –)عالقه بند « مستقل و رسمی است

 .سیستم موفق عمل نمود اهداف ی به جهت دستیاب یمدیریت ابزار

بررسی ، شناسایی »  اشاره به اشیا موزه ای شده است 51/55/46میراث فرهنگی کشور مصوب بند ج قانون تشکیل سازمان  در

کثر ( و چنین اشیایی ا5734،)غنمی و همراهان « ، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی تاریخی کشور

در این مقوله طبق تعریف از انجا که مدیریت در موزه  ، وهستند  معرض نمایش برای عمومدر  ی شده وزه ها جمع اوردر مو

کارکنانی که وظایف آنها با اهداف سازمان ارتباط مستقیم دارد صف نامیده می شود که در واقع برآوردن اهداف »کارکنان صف 

سازمان میراث فرهنگی انجام سیستم  ن مهم توسط متولیان امر در( ای5731 ،وی)میسکل و ه« سازمان به عهده آنان می باشد 

 از طریق افزایش میزان اثر بخشی و کارآییتباط بین نقش مدیریت موثر با در نظر گرفتن فرضیه این مقاله ، یعنی ار می گردد و

 یسیستمچنین  که در ییهام از متغیراهمیت هر کداخود ، وانایی در ایجاد تعهد شغلی برای کارکنان تحت مدیریت و ت

سیستم عبارت است از منظومه ای از عناصر و اجزایی که با هم ارتباط و کنش »توصیف میگردد و  مشغول به خدمت می باشند

سیستم را می توان مجموعه از همچنان  ( و5733 ،)عالقه بند« و واکنش متقابل داشته ، کل واحدی را به وجود می آورد . 

معرفی پایدار موزه ، و در اینجا هدف  ه هم وابسته دانست که اجزا آن در راه نیل به هدفهای معین با هم هماهنگی دارند.اجزا ب

  .مد نظر است
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با توجه به شرایط درونی و ؛اساسنامه سیستم ، در قالب هدف از تشکیل  ان در هر سیستم با توجه به کلیاتعملکرد مدیر نحوه

مانع  به گونه ای که فعالیتهاهنر مدیریت  و نحوه نگرشو برای موفقیت امر،  است بسیار پیچیده ،نمودهه که آن را احاط بیرونی

در کنار قابلیتهای مدیریت از سه ماید الزمه مدیریت موثر است. و چه بسا یکدیگر نبوده و حتی در تسهیل یکدیگر کمک ن

 . (5731 ،)حبیبی « انسانی ، تخصصی یا فنی  مهارت ادارکی ،»دسته مهارت در مدیریت نیز یاد شده است 

عبارتند از شاغلینی که در مراکز یا سازمانهای فرهنگی ، در پست های مدیریتی »است که  مدیران فرهنگیمدیر موزه در سطح 

، سیاستگذاریفعالیتهای قرار دارند و در ارتباط مستقیم با اداره امور فرهنگی در سه سطح عالی ، میانی و سرپرستی به انجام 

 (.5731 ،)حبیبی« برنامه ریزی ، تصمیم گیری و نظارت به اجرا می پردازند.

« برای اینکه کوشش جمعی یا همکاری و تعامل پایدار باشد ، دو شرط الزم است )الف( اثر بخشی و )ب( کارآیی»به نظر بارنارد 

رابطه میان رفتار سازمانی با »و کارآیی را « بی به هدفهای آنتوانایی سازمان برای دستیا»( اگر اثر بخشی را 5733، )عالقه بند 

انجام کارهای درست و انجام درست کارها بدانیم ، مدیریت  ی( یا به تعبیر5733 ،)عالقه بند« نیازها و مقاصد فردی

 دارد . ا گروه به صورت مشارکتی گام برمدیریت ب ه به هدف، در هرمرحله از فراگردموثرمیتواند با توج

فراگرد مدیریت و یا وظایف مدیریت »و « به معنای هدایت فعالیت گروههای مختلف انسانی در جهت اهداف معین »مدیریت 

تی ی( که میتوان به عنوان ابزار های مدیر5731 ،)میسکل و هوی« مجموعه برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری و کنترل است 

وه منظم انجام دادن کارها ، توالی گامها یا عناصری که به هدف یا نتیجه خاصی منجر شی»را  مدیریت نیز از انها یاد کرد و اگر

به عنوان یک رفتار و پیوند گروهی نگاه کرد که موزه  با این نگاه می توان به نقش مدیریتبدانیم ،  ( 5735،عالقه بند«)شود

تاری اطالق می شود که دیگران از فردی که پایگاه معینی و نقش ، به رف»تاثیر و تاثر متقابل بر درون و بیرون یک سیستم دارد 

ات مربوط به و ضبط همه جانبه و فهم پذیر جزئیگزارش »موردی  با مثالکه در این مقاله « را احراز کرده است ، انتظار دارند.

 ( قابل بررسی می باشد . 5736،)کوئن « یک موضوع تحقیق

و در  مطرح میباشد یمدیریت ونگی استفاده از ابزارهایچگ شغلی کارکنان موزه ،با توجه به سطح و جایگاه های مختلف  حال

مستقیم تعهد و وفاداری شغلی در کارکنان خود ایسته بهره ببرد به صورت غیرصورتیکه مدیر بتواند از این ابزارها به نحو ش

  .موزه دارند پایدار م از انها نقش بسزایی در معرفیهر کداایجاد نموده است که 
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فیزیکی کار ، ایجاد انگیزه در افراد گروه  مناسب مدیر موثر می تواند با شناخت نیازها ، تشویق و تنبیه به موقع ، ایجاد شرایط

( ، واگذاری نقشها با تناسب 5731 ،)حکیمی پور« انگیزه بخشی ، یعنی کمک به افراد برای دستیابی به موفقیتهای فردی »

به چهره ، تقویت مهارت شنیداری ، برگزاری جلسات منظم ، تشویق مالی ، مشاوره با اعضای با شغل و شاغل ، ارتباط چهره 

دست می دهند  مدیرانی که تصمیمات خود را بدون استفاده از تجربه دیگران می گیرند ، فرصتی ارزشمند را از» تجربه تر 

تلقی کنید که سریعتر حاصل می شود آموزش به  آموزش را تجربه ای» ( ، مطالعه موضوعی ، اموزش5731حکیمی پور ،«.)

کارکنانتان کمک می کند از موفقیتها و اشتباهات دیگران درس بگیرید و از مشقت و هزینه تجربه کردن راه دشوارتر خود داری 

 مسیر رسیدن به هدف را تسهیل و میزان کارایی و ،انعطاف پذیری الزم مدیر موثر ضمن (5731،می پور )حکی« کنند 

 ولیکن جایگاه تجربه را نیز در این مهم نمی توان نادیده گرفت.  بخشی افراد گروه را افزایش دهدراث

اما فقط یک نوع  تصمیم گیری نیاز به تفکر و تامل دقیق دارد»نوع تصمیم گیری  توجه به حساسیت نقش مدیریت موثر دربا 

و نقش مدیر موثر در اینجا نیز  (5731،)حکیمی پور  «برای مساله ای وجود دارد  درستولی فقط یک راه حل  طرز فکر نداریم

ضمن مشاوره و کسب نظر از کارشناسان و کارمندان خود ، ضمن ایجاد حس در این تصمیم گیری ای باشد که میتواند به گونه 

 امکان پذیر سازد.نیز  معقول را دستیابی به چندیدن راه حل انها در  رضایت

واقع بینانه شفاف سازی می به صورت واضح ، مشخص ، جزیی ، قابل سنجش و هدف که نامه ریزی یکی از ابزارهایی است بر 

برنامه ریزی ( 5731،)عالقه بند « عبارت است از نقطه ای که کوششها معطوف به رسیدن به آن است.»گردد و هدف از ان 

میتواند شامل موزه  برنامه ریزی در مدیریت نابع به بیشترین اثربخشی رسید.ن از حداقل ممرحله مقدماتی اجرا می باشد تا بتوا

 . ضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسدو باشد که بتواند یکسری تصمیم گیریها

 میباشد،از آنجا که هدف از برنامه ریزی ایجاد دگرگونی به نفع اهداف سیستم از طریق تنظیم فعالیت ها و تمرکز بر روی هدف 

است علی رغم کلیه پیش بینی ها و حسن نیتها به بخشی از اهداف از پیش تعیین شده نرسیم ، ولیکن از طریق  ممکن

حتی تهدیدها را به فرصت تبدیل نمود و این امر گاهی در  یز میتوان به راهکاری جدید رسید ومدیریت موثر در این مرحله ن

وقتی که برنامه » اخت کامل از موقیعت و جایگاه خود داشته باشند وو شن محقق میگردد که کارکنان درک صحیحموزه زمانی 

ریزی به اتمام رسید چیزی که عملیات یعنی سازماندهی ، رهبری و کنترل بر اساس آن انجام می شود ، برنامه نامیده می شود 

، توایی و یا در قالب طرح مح (و از انجا که معموال در اساسنامه و اهداف اولیه تشکیل هر موزه5731 ،)میسکل و هوی. « 

مدیر موزه میتواند از قابلیت و همکاری کارشناس و کارمندان خود  باشد ، مشخص می داف میان مدت و جامعبخشی از اه
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و یا مشکالت جویا گردد و این مهم در جهت دستیابی به اجرایی شدن اهداف کمک گرفته و نقطه نظرات انان را در معضالت 

 بهتر میسر میگردد.  یشغل عهد و وفاداریایجاد حس تصورت 

به نحوی که اهداف با تقسیم کارها به اجزای مناسب و واگذاری آنها به افراد مناسب در قالب تشکیالت سازمانی مناسب ، »

 سازماندهی عبارت است از تنظیم منابع مادی و» به تعبیر دیگر( و 5741)هرسی وبالنچارد،.« صل آید بخشی حابیشترین اثر

وقتی برای شما و گروهتان »(  5731 ،انسانی به نحوی که حصول به اهداف از پیش تهیه شده را تسهیل نماید )میسکل و هوی

شما نقشتان را با شرح کامل مسئولیت  سید ، چالش رسیدن به آن هدف است .مشخص شد که به چه هدفی می خواهید بر

انات شرکت ، در سازمان دانستید ، اینها همه ابزاری است که با آنها به وسایل و امک نسبت به افراد شرکت ، سرمایه ، تان

هزینه در بر دارند ، حداکثر بهره را ببرید ، ین ذخایر که همگی ارزشمند و هدفهای خود دست پیدا می کنید برای آن که از ا

تیکه مدیر بتواند پتانسیل و قابلیتهای و در صور (5731،باری  )کولمان و.« الزم است که در سازماندهی مهارت داشته باشید 

مهمترین مهارت در اداره نیروهای انسانی انتخاب افراد مناسب ، آموزش آنها به طور جدی و »کارکنان خود را بشناسد در واقع 

 ( 5731،)حکیمی پور « واگذاری هر چه بیشتر مسئولیت به آنهاست 

به مراحل کار بسیار اهمیت دارد و توالی امور مربوط  برای نظم که باشنددر هر جایگاهی  کارکنان موزه انتخاب صحیح و درست

به طور مثال ممکن است فردی در یک موقعیت شغلی کارآیی چندانی نداشته باشد ، ولیکن همان فرد با توجه به خصوصیات  .

خصوص مدیر موثر می تواند با در موقعیت شغلی دیگر به رشد میزان توجهی برسد ، بنابراین در این  تجربه و تخصص دی،فر

بخشی را افزایش و هزینه ها از لحاظ مادی و غیر نها با یک جابجایی هوشمندانه اثرتناسب شغل و شاغل درهر جایگاه و حتی ت

 ،در سطح کارشناسی و متناسب با مسئولیتها نیز و همچنان از طریق تفویض اختیار ه صرفه سازدمادی را کاهش و مقرون ب

, به نحوی صورت پذیرد موزهبهتر است تقسیم کار با توجه به حساسیت امر  در کارکنان ایجاد میگردد وت شغلی میل و رضای

به صورت اختیاری باشد تا از طریق میل و رضایت  ابل تشخیص و انتخاب افراد ترجیحاق که وظایف مختلف براحتی از یکدیگر

 شغلی اثر بخشی و کارآیی افزایش یابد . 

برای »از طریق مدیریت موثر ، سازماندهی بر مبنای وظیفه یا هدف و طبق اصول مدیریت انواع گوناگون دارد سازماندهی 

، تقسیم بندی تا حدی که معقول باشد سازماندهی بر این مبنا، باید وظیفه کلی و هدف اصلی به وظایف جزیی تر تقسیم و این 

 به نظر میرسد.  مطلوبتر ( به نوعی5733،)عالقه بند .« ادامه یابد 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

یکی از ابزارهای بسیار مهم در امر موزه ( 5741،بالنچارد )هرسی و« گذاری و نفوذ در رفتار دیگران توسط رهبرعمل تاثیر»

ضحی از افراد رسیده و با به شناخت وا، موثر می تواند متضمن کارکرد افراد بوده و از طریق نفوذ ، ضمن هدایت  است و مدیر

به نظر می آید که بعضیها ذاتا رهبر هستند اما » اعتماد و اطمینان متقابل؛دستیابی به هدف را سهل سازد. برقراری ایجاد حس

عزم و اراده ای دارند که حمایت دیگران را جلب  بر کارشان تسلط پیدا کرده اند و این ویژگی آنها همیشه به خاطر آن است که

 (.5731 ،)عالقه بند « نکته در رهبری جهت دادن و نفوذ در اعضا است.مهمترین » ولیکن ( 5731،.)حکیمی پور« می کنند.

در شیوه های مدیریتی گذشته مدیران فکر میکردند و کارکنان انجام میدادند ولی در شیوه جدید کارکنان با ایفای نقش های  "

ند . در این شیوه کارکنان بخشی از اندیش گوناگون به طور همزمان با روشهای گوناگون درباره امور و فعالیتهای یکسانی می

 (.5733)زارعی متین،"مجموعه منسجم رهبری سازمان به شمار میایند ، و به بیان دیگر همه درگیر و سهیم اند .

گیری به سوی هدف و کوشش در جهت رسیدن به آن ری در اکثر تعاریف مشترک است ،جهت آنچه در بحث مدیریت و رهب

ریت و رهبری را مترادف استعمال می کنند و در چارچوب مورد بحث میان رهبری و مدیریت می غالبا دو اصطالح مدی»است 

 (.5733عالقه بند،«)شخصی پیوستگی دارد رهبری با بعد توان تمایز قابل شد. به نظر می رسد که مدیریت با بعد هنجاری و

ضمن ایجاد  راهمیت هویت شغلی و مسولیت افراد ا خود بهره برده تا از رهبری و نفوذ وثر می توانددر این خصوص مدیر م

  سهل گردد. دستیابی به هدف تا مسیر رساندهامر از اهمیت  به شناخت واضح و روشن در کارکنان انگیزه

اطمینان از پیشرفت مطلوب  مطابقت مراحل مختلف عملیات با اهداف از پیش تعیین شده و حصول»کنترل را میتوان  همچنان

تصمیم گیری برای انجام و تعیین معیارها و استانداردها،، اقدام به منظور کنترل»دانست و ( 5731،و هوی)میسکل « امور

به کار گرفته شود است که توسط مدیر موثر میتواند  (5731)حبیبی ،« انحراف از استانداردها  تقویت یا اصالح در صورت بروز

گذشته نگر ، حین فعالیت و آینده نگر به نظر می رسد در مقوله  ز جملهکنترل در منابع گوناگون ا با توجه به تقسیم بندیو 

نان رککه میتواند توسط کا بسیار اهمیت دارد،و.... مشاهده ، مستندات ، کیفیت ، کمیت ، بازخوردها ، داده ها ، گزارش، موزه 

نظارت به  و از طریقد خود ایجاد نماید ارایه گردد، و مدیری که توانسته میل و رضایت شغلی را در کارمنموزه جمع اوری و 

ید که به این برنامه دست برنامه برای شما مشخص است و با مهارت تمام امکانات و ذخایر خود را سازماندهی می کن»عنوان 

ید چیز آن گونه که بانظارت راهی است که به وسیله آن اجرای کار را در عمل زیر نظر می گیرید تا مطمئن شوید همه  یابید.
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در این موقع نیاز به اطالعات دقیق دارد که باید آن قدر زود و بموقع به دست شما برسد که بتوانید هر گونه  پیش می رود

 (.5731،)حکیمی پور« تغییر را قبل از آن که وخیم و جدی شود اصالح کنید . 

 

 

 

 جمع بندی و نتيجه گيری:

یت را به نحو احسن انجام دهد ، باید از یک مبنا در جهت دستیابی به مدیر موثر هر چند بتواند اصول و کلیه مراحل مدیر

مدیریت بر مبنای هدف که نخستین بار توسط پیتر ، در امر موزه اهداف کمک گیرد و با توجه به خصلت کارگروهی و مشارکت 

از طریق کنترل و بررسی قابل می توان برنامه ها را به طرحها و گامهای مشخص و عملیاتی تبدیل کرد که ، دراکر مطرح شد 

سنجش هستند. برای رسیدن به هدف نیاز به همکاری و مشارکت بسیار اهمیت دارد و اگر بخشی از سیستم ضعیف عمل کند 

که  مدیریتی استمی گذارد. در مجموع انچه به ان پرداختیم  و بازدهی الزم را نداشته باشد این نارسایی بر کل سیستم تاثیر

در واقع  کامال متعهد و وفادار به ان هستند و،  مسئولیت شخصی رفتار در حرفه خودپذیرش  ضمن تارش میدهد کارکنانی پرو

ان سیستم به کار میپردازند صرفا منافع مادی برای انان مد نظر نبوده و رشد و  اگر دراندیشند که  انگونه میمنابع انسانی 

و غالبا اصرار دارند غلی خود محسوب نموده و نسبت به دوام و استمرار ان خود را بخشی از بالندگی و افتخار ش حرفهمعرفی 

 .چنین موزه ای به معرفی پایدار دست یافته است
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