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 چکيده

هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر برعملکرد موزه ها با تاکید 

بر نقش متغیر میانجی مسئولیت اجتماعی است. پژوهش حاضر از منظر هدف ،کاربردی 

ونه مپیمایشی است. برای دستیابی به این هدف ،ن–و از لحاظ گردآوری داده توصیفی 

ای از کارشناسان موزه مجموعه سعد آباد ،انتخاب و مورد پیمایش قرار گرفته است. 

نفر از کارشناسان موزه مجموعه سعد آباد هستند و  051جامعه آماری این پژوهش 

نفر به روش تصادفی ساده ،تعیین و انتخاب شده اند .داده های  011حجم نمونه 

 ت ساتتاری با رویکرد حداق  مربعا ت جئیی گردآوری شده با روش مدل سازی معادال

مورد تجئیه و تحلی  قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت کیفیت فراگیر 

مدیریت موزه ها،فرایندهای اداری موزه ها، بازدید از موزه، اعمال  برعملکرد موزه ها،

آوری تالقیت و نواستانداردهای فیئیکی وتوسعه فیئیکی، شاتص کودکان و نوجوانان و 

تاثیر مثبت و معنی داری دارد.همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت کیفیت 

فراگیر بر مسئولیت اجتماعی تاثیر دارد و مسئولیت اجتماعی رابطه بین مدیریت کیفیت 

 فراگیر و عملکرد موزه را میانجی گری می کند.

 .زه ها، مسئولیت اجتماعیمدیریت کیفیت فراگیر، عملکرد مو :يديکل واژگان
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 مقدمه
انسان در هر سرزمینی از این کره تاکی با دیدن آثار به جا مانده از نس  های گذشته که نشانه فطر ت و فرهنگ انسانی 

هستند لذ ت می برد،عبر ت می گیرد و می آموزد و این آموزه ها موجب بقاء و پیشرفت او می شوند.بنابراین به همان میئان که 

ت و نگهداری برای موزه ها حیاتی است،برقراری ارتباط با جامعه اهمیت دارد.این امر فراتر از معرفی مجموعه های موزه حفاظ

ای است و بکارگیری تالقیت،ابتکار و ایده در تلق فضای معماری و همچنین تعیین فعالیت ها،منجر به تعام  هر چه بیشتر 

یا در موزه تواهد گردید.اما مطابق مطالعا ت صور ت گرفته،عموما موزه های ایران بر کاربر و موزه و در نتیجه تبلور فضایی پو

نمایشی آن ها موجب شده پویایی الزم را نداشته باشند یا به عبارتی تجربه بازدید از -شی محوری استوارند و دیدگاه حفاظتی

ایی دارند که میئان مشارکتشان را با جامعه افئایش آن ها برای یکبار کفایت کند.بنابراین موزه های ایران نیاز به راهبرد ه

دهد،به طوری که بازدید کننده تاثیر بازدید از موزه را در زندگی واقعی تود مشاهده کند و با انگیئه ای افئون تر از گذشته 

اندارد های راهی موزه شود و این بر عهده متخصصان موزه داری و طراحان معماری ایران است که عالوه بر رعایت است

فضایی،اقداماتی انجام دهند که مردم به تماشای موزه در دات  کشور عالقه نشان دهند یا به عبارتی دیگر موزه ها تاثیر گذار 

 بوده و بازدید کنندگان را به تام  پیرامون مشکال ت کنونی دعو ت کنند.بدین منظور شاید شناتت دیدگاه بازدید کنندگان،

دی راهگشا باشد )مفی انتقادا ت و پیشنهادا ت آن ها نسبت به فضا،فعالیت و محتوای موزه های ایران، عالیق، همچنین انتظارا ت،

بنابراین جهت بهبود عملکرد موزه، مدیریت کیفیت فراگیر و مسئولیت اجتماعی نقش بسئایی دارد .مدیریت  (.0931و فرحئا،

د مستمر سعی در استفاده بهینه از فرصت های موجود کیفیت جامع فلسفه ای مدیریتی است که با بکارگیری روش های بهبو

و منابع در دسترس برای افئایش کیفیت با محور قرار دادن رضایت مشتری دارد.منظور از مشتری تنها تریداران نیست بلکه 

ت فراگیر یک (. به دلی  اینکه مدیریت کیفی0333، 0تمامی کارکنان بخش های داتلی را نیئ در بر می گیرد )توربیکا و استرو

(، بسیاری از محققان بیان کرده 6106، 6راه توب برای بهبود کیفیت است و فرآیند نوآوری را تسهی  میکند )زهیر و همکاران

اند که مدیریت کیفیت فراگیر نوعی از استراتژی است که قادر به استفاده از ابئارها برای بهبود یادگیری و افئایش مئیت رقابتی 

(. در این فرهنگ هر فرد در هر واحدی که کار کند دارای دو نقش است : یا به 6109، 9اشد )کئازی وشولسازمان ها می ب

ها به کار گرفته شده است و مئایای فوق العاده ای را همکارتود تدما ت و تولیدا ت ارایه می دهد و یا دریافت کننده تدما ت  

ن مفهوم منجر به توسعه و انتشار مفاهیم مرتبط با کیفیت شده های اقتصادی همراه داشته است. پذیرش ای بخصوص در بخش

ها مفاهیم بازاریابی را شناتته، پذیرفته و به کار میگیرند، اما در این  است. همچنین به نظر می رسد که بسیاری از سازمان

)کفاش پور و میان تالش کمتری برای مطالعة اثر مدیریت کیفیت فراگیر با دیدگاه بازاریابی انجام شده است

در تالش است تا از طریق تعریف نیازهای مشتریان، انگیئش آنها از طریق رضایت  مدیریت کیفیت فراگیر(.0911همکاران،

 تا سازمان، ضمن را به نحوی فراهم کند مشتری، جلوگیری از بروز تطا و تاکید برکیفیت طراحی و بهبود مستمر، شرایط

انی و اطالعا ت؛ در ارایة محصوال ت و تدما ت مطلوب به بهترین شک  عم  کند و رضایت استفادة بهینه از منابع مادی، انس

(. اما این سیستم نگاهی درونگرا داشته و معتقد است که کلید موفقیت 4،6110مشتریان و مراجعان را نیئ به وجود آورد )متوانی

سازمان،سعی می شود تا با به کارگیری سیستم نای  شدن به عملکرد بهینه در هر سازمان در درون آن نهفته است، برای 

(.یکی از ابعاد مهم مسئولیت 0911)کفاش پور و همکاران،سنجیده شود. موزه  بر عملکرد آن آثار  ،مدیریت کیفیت فراگیر 

(.که به عنوان بعد درونی مسئولیت های اجتماعی در نظر 5،6102های اجتماعی ،معطوف به کارکنان است)نیومن و همکاران

( و توسط مدیریت منابع انسانی اجرا می شود.مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی به 6101، 2)دل بالدو گرفته شده

 (.1،6101)نی و همکاران معنای کمک به کارکنان در رسیدن به انتظارا ت شخصی و اجتماعی و برآوردن نیاز های آن ها است
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ونی،سازمان در قبال کارکنان بر عهده گرفته است،به معنای قدم نهادن فراتر و این مسئولیت ها ورای وظایفی که به صور ت قان

(.اگر نیاز های کارکنان 1،6105سرمایه گذاری بیشتر در منایع انسانی،محیط زیست  و روابط با ذی نفعان است)سئکئپانسکا

(.با 3،6101ونی منتق  تواهند کرد)تورکربرآورده شود،آن ها از این وضعیت ترسند می شوند و رضایت تود را به ذی نفعان بیر

وجود این در بسیاری موارد شرکت ها عالقه ای به اجرای مسئولیت های اجتماعی برای کارکنان تود ندارند و به آن به عنوان 

(.اگر چه برتی از کشور ها شروع به تصویب قانون در رابطه با مسئولیت 01،6109فعالیت های برون محور می نگرند)کیپرین

های اجتماعی کرده اند،اما تاکنون بی اثر بوده است؛زیرا این قوانین بیشتر کمیت را به جای کیفیت اجرای مسئولیت ها،مبنا 

پژوهش، بررسی تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر برعملکرد موزه ها با تاکید  این اصلی هدف (..بنابراین،00،6101قرار داده اند)تورکر

اجتماعی است .لذا تحقیق در راستای پاسخگویی به این پرسش است که تاثیر مدیریت کیفیت  بر نقش متغیر میانجی مسئولیت

 فراگیر برعملکرد موزه ها با تاکید بر نقش متغیر میانجی مسئولیت اجتماعی چگونه است ؟ 

 

 مروري بر ادبيات پژوهش 
 مدیریت کيفيت فراگير 

یفیت مدیریت ک .است که تعداد زیادی از سازمان ها را در برمی گیردمدیریت کیفیت فراگیر یکی از روش های کیفیت گر

دانشمندان را به دلی  انتشار و پذیرش رو به رشد در دنیای کسب و کار به تود جذب کرده است، به تصوص بیش از  فراگیر؛

(. 06،6100ست )آدریسدو دهه است که مدیریت کیفیت فراگیر یکی از محبوب ترین و با دوام ترین مفاهیم مدیریت شده ا

تفکری است برای بهبود اثربخشی، انعطاف و رقابت در موسـسا ت تولیدی و تدماتی که مدیریت کیفیت فراگیر به طورکلی 

مدیریت کیفیت فراگیر روشی سیستماتیک تایید شده ها و افراد سازمان را درکلیة سطوح دربرمی گیرد.  تمام واحدها، فعالیت

ریت فعالیت هاست که در هر نوع سازمانی کاربرد دارد. مدیریت کیفیت فراگیر منجر به افئایش مشارکت برای برنامه ریئی و مدی

کارکنان، بهبود روابـط، افئایش تولید، بهبود کیفیت وکاهش دوباره کاری، افئایش رضایت مشتری، کاهش هئینه های ناشی از 

تحقیقا ت متعددی که در زمینه مدیریت کیفیت فراگیر انجام  (.09،6116کیفیت ضعیف و بهبود مئیت رقابتی می شود.)آنتونی

شد منجر به تعاریف گوناگونی از آن گردیده است که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می شود.مدیریت کیفیت فراگیر یک 

 ا به دست آوردفلسفه مدیریت جامع است که تالش برای بهبود مستمر در همه کارکردهای یک سازمان دارد و می توان آنر

(، مدیریت کیفیت فراگیر روشی برای بهبود فرهنگ سازمانی، بهبود مشارکت کارکنان در همه بخشهای 6113، 04)سالحدین

سازمانی و بهبود مستمر کیفیت برای رسیدن به اهداف سازمان از طریق کار تیمی می باشد . مدیریت کیفیت فراگیر یک 

کئ می کند و هدفش بهبود کارایی و انعطاف پذیری سازمان ها می باشد. مدیریت رویکرد مدیریتی است که بر کیفیت تمر

کیفیت فراگیر یک رویکرد مدیریتی برای بهبود عملکرد سازمان است که شام  موضوعا ت تکنیکی و اتالقی می شود، از زمانی 

ا ت تود بودند و برای بهبود کیفیت از که جهانی سازی ظهور پیدا کرد، سازمان ها به دنبال بهبود کیفیت در محصوال ت و تدم

مدیریت کیفیت فراگیر بهره برده اند. مدیریت کیفیت فراگیر ممکن است به صور ت کاربرد اصول مدیریت کیفیت در تمام جنبه 

(.سازمان هایی که درصدد بهبود کیفیت هستند، ازبرنامه های بهبود مستمر 0333، 05ها و سطوح سازمانی را توصیف کند )دل

دی استفاده می کنند، که برجسته ترین آنها مدیریت کیفیت فراگیر و اتیرا شش سیگما است، تعداد زیادی از محققان بیان زیا

کرده اند که استراتژی مدیریت کیفیت فراگیر، پتانسی  استفاده از ابئارها برای پرورش یادگیری در شرکت ها و دست یابی به 
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(. تحقیقا ت مختلفی 6111، 02از مدیریت کیفیت فراگیر می باشد)ماتینئ گوستا و جیمنئ مئیت های رقابتی شرکت ها با استفاده

که در زمینه مدیریت کیفیت فراگیر انجام شده است برای ارزیابی مدیریت کیفیت فراگیر ابعادمختلفی مانند رهبری، برنامه 

ریت افراد و مدیریت فرآیند را مورد بررسی قرار ریئی استراتژیک، تمرکئ بر مشتریان، تجئیه و تحلی  وفناوری اطالعا ت، مدی

(، هنگام اجرای اولیه مدیریت کیفیت فراگیر مدیریت ارشد باید نقش رهبر را بر عهده 6119، 01داده اند )پراجگو و سوهال

ان در نبگیرد و تعهد باالیی را از تود نشان دهد.مدیریت کیفیت فراگیر بر حمایت مدیریت ارشد و تاکید بر مشارکت کارک

برای مدیریت کیفیت فراگیر، اصول مختلفی ارایه شده است که هریک  (.01،0331ارتباط با بهبود مستمر تمرکئ می کند )زییری

 ها، قاب  استقرار و به کارگیری هستند. از با توجه به مقتضیا ت و شرایط سازمان، محیط، مشتریان، نوع سازمان و دیگر ویژگی

ش ش،اصول هفتگانة فلین و اصول و همکاران  ه اصول چهارده گانة دمینگ، اصول هشتگانة سارافجملة این اصول ؛ می توان ب

(. اصـول شش گانة رجب بیگی و سلیمی که در سازمانهای تدماتی کاربرد بیشتری 03،6110اشاره داشت.)متوانیگانة متوانی 

شریح می شود: تعهد؛ تامین رضایت ارباب رجوع،واقع دارد، مدنظر قرار می گیرد که شام  ابعاد زیر است که به صور ت مختصر ت

تعهد: در تفکر مدیریت کیفیت فراگیر، -0(. 0911گرایی، مشارکت و همکاری، آموزش و بهبود مستمر.)کفاش پور و همکاران،

تغییر و  ایجاد تمام کارکنان باید در امر بهبود کیفیت مشارکت داشته باشند. اما قب  از سایر کارکنان، مدیران ارشد باید به

بهبود کیفیت متعهد شوند، از آن جهت که مدیریت عالی به تمامی تالش های سازمان، آهنگ می دهد و با حمایت از مدیریت 

تامین -6(.0911کیفیت فراگیر، آن را محقق می سازد، تعهد مدیریت عالی سازمان امری ضروری است)کفاش پور و همکاران،

مهم برای سنجش کیفیت کار های تولیدی و تدماتی، میئان رضایت مشتری را معیاری  زمانرضایت ارباب رجوع: امروزه سا

تود قلمداد می کنند و این روند همچنان درحال افئایش است. اما برای تامین نظر مشتریان میبایست مراح  زیر طی شود: 

واقع گرایی: -9 (.6111، 61اوم نظرتواهی )سیالآشنایی با مشتریان، نظرتواهی از مشتریان، تغییر معیارها و استانداردها،تد

تصمیم گیری ها باید بر اساس واقعیاتی باشد که از طریق جمع آوری اطالعا ت و آمار به دست می آیند، به همین دلی  این 

یجه تنوع نگرش به مدیریت واقع گرا نیئ معروف است. مدیریت واقع گرا در مقاب  مدیریت نتیجه گرا مطرح می شود.مدیریت ن

گرا فقط به نتایج چشم می دوزد و به روشهای انجام کار توجهی ندارد. از این رو به کیفیت کار، میئان هئینة انجام کار و بهبود 

روش انجام آن توجه نمی شود. درنهایت، دید کوتاه مد ت، جایگئین بینش بلندمد ت می شود. در مدیریت کیفیت فراگیر، به 

شه و عل  آنان شناسایی شده و با مشارکت کارکنان راه ح  ها حاص  می شود)رابسون و مشکال ت توجه جدی می شود. ری

مشارکت و همکاری : از نقطه نظر مدیریت کیفیت فراگیر،بهترین افرادی که مشکال ت مربوط به یک  -4(.6111، 60میک 

یت را ،کسانی هستند که آن فعالفعالیت را درک می کنند،کسانی هستند که مشکال ت مربوط به یک فعالیت را درک می کنند

انجام می دهند.بنابراین مهم ترین راه ح  را نیئ همان افراد می توانند پیشنهاد کنند.مدیریت بادی زمینه نظر تواهی از آنان 

 را فراهم کند و از راه های مناسب به جمع آوری و جمع بندی نظریا ت بپردازند.از طرف دیگر،به کارکنان اجازه داده می شود

تا درباره اموری که انجام می دهند،اظهار نظر کنند.مشارکت و همکاری باعث رشد و ارتقاء فکری کارگران و کارگئاران می 

شود.رجب بیگی سلیمی معتقدند که در مدیریت کیفیت فراگیر،مشارکت و همکاری از راه های زیر حاص  می شود:تیم سازی 

آموزش: کیفیت فراگیر از آموزش شروع و به آموزش تتم می شود -5(.1091و نظام پیشنهادا ت.)کفاش پور و همکاران،

(. آموزش و فراگیری می بایست به منظور آشنایی افراد با وظایف و مسئولیت های تود و شناسایی مشتریان 6110، 66)متوانی

از پیشرفت تکنولوژی، در تمامی  و آشنایی افراد با نیازهای آنان، ارتقاء سطح دانش افراد، آشنایی افراد با ابئار جدید ناشی

سطوح سازمانی شام : مدیران عالی، میانی، عملیاتی و کلیه کارکنان انجام شود. اما از آنجا که مدیران، وظیفة آموزش را برعهده 

دارند، باید اطالعاتشان به روز بوده و در دوره های آموزش ضمن تدمت حضور مستمر داشته باشند. همچنین باید به امر 
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بهبود مستمر: این ویژگی از صفا ت اساسی مدیریت -2(.0911وانمندسازی مدیران توجه ویژه ای شود.)کفاش پور و همکاران،ت

کیفیت فراگیر است، به طوری که بعضی مواقع مدیریت کیفیت فراگیر را مترادف با بهبود مستمر و دایمی فرآیندهای یک 

پایانی متصور نیست و تالش ها و فعالیت های مربوط به اصالح و بهبود .پس برای مدیریت کیفیت جامع، سازمان می دانند

  (.6112، 69فرآیندها و در نتیجه بهبود کیفیت، باید به طور مستمر انجام شود )دمیربگ و همکاران

 

 مسئوليت اجتماعی  
ن بر جامعه را مورد توجه مسئولیت اجتماعی،رویکردی متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی اقداما ت یک سازما

(.با وجود تعریف های زیادی که از مسئولیت های اجتماعی شده است،هنوز توافق 64،6101قرار می دهد)فیاضی آزاد و همکاران

کلی بر سر تعریف این موضوع وجود ندارد و هنگام ارایه تعریفی جامع و بی طرفی،سردرگمی پیش می آید)دستفونو و 

تواند به دلی  انواع متعدد مسئولیت های اجتماعی و مشخص نبودن حدود و ثغور آن ها باشد.بدین (.که می 65،6101همکاران

معنی که عوام  زمینه ای تاص در آن دتی  است،اما مفهوم پیگیری اثرا ت رفتار سازمان بر ذی نفعان در تمامی تعاریف نهفته 

(.مسئولیت پذیر 62،6102مسئول هستند)نیومن و همکاران است و سازمان ها برای پیامد های کاری تود در برابر ذی نفعان

اجتماعی یک مفهوم جدید است که توسط پژوهشگرانی همچون اورلیتئکی و سویونسون،شن و شن و بنسون مطرح شده 

(ین مفهوم تحت عناوین مختلفی مانند منابع انسانی مسئول،مدیریت منابع انسانی بین المللی مسئول 61،6103است)شن و ژانگ

( و آن را می توان تعهد مدیریت منابع انسانی به بهبود سطح 61،6103غیره تواهنده شده است)الکاراز و همکاران مسئول و

(.در 63،6112رفاه،شرایط کاری و در ک  مراقبت از کارکنان فراتر از حتی الئاما ت قانونی تعریف کرد)اسچومارکر و همکاران

نی های اجتماعی یا محیطی بود،در حال حاضر این مفهوم در برگیرنده آغاز،مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت مربوط به نگرا

تمامی انواع تاثیراتی است که یک شرکت ممکن است در جامعه داشته باشد.مولفه جامعه در تعریف مسئولیت اجتماعی شرکت 

تجاری یا تامین کنندگان تحت به دو بعد اشاره دارد:یک بیرونی که در آن سازمان ها می توانند ذی نفعان را به عنوان شرکای 

تاثیر قرار دهند و در هئینه های اجتماعی هر چیئی که بر جامعه تاثیر می گذارد،مشارکت داشته باشند و بعد درونی که در 

ان شرکت ها مسئول کارکنان تود هستند.کارکنان مهم ترین ذی نفعان و به عنوان بعد درونی مسئولیت های اجتماعی شرکت 

(.در این راستا،برتی سازمان ها ممکن است برای افئایش شهر ت و جذب مشتریان 91،6101ه می شوند )دل بالدودر نظر گرفت

به شد ت درگیر مسئولیت های اجتماعی شرکت شوند؛اما کمتر به مسئولیت های اجتماعی در قبال کارکنان عم  کنند.برای 

رونی مسئولیت اجتماعی شرکت از رفاه،توسعه و شرایط مثال،برتی سازمان ها ممکن است برای جبران هئینه طرح های بی

کاری کارکنان بکاهند.تحت این شرایط ممکن است کارکنان به دلی  ترس از دست دادن حقوق و منافع در فعالیت های 

مسئولیت اجتماعی با رویکرد بیرونی،همکاری داشته باشند؛اما رفتار های کاری مطلوبی از تود نشان ندهند)شن و 

(.مسئولیت اجتماعی مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به 90،6102بنسون

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها به بررسی این موضوع می پردازد که .جامعه ای که در آن فعالیت می کند،انجام دهد

ثیر آن بر محیط زیست،عام  مهمی در سنجش عملکرد کلی عملکرد یک سازمان از نظر تاثیر آن بر جامعه و همچنین تا

(.مدل سه بخشی شن 0939سازمان و توانایی آن برای ادامه فعالیت های تود به طور موثر،به شمار می آید. )جلیلی و قیصری،

حور و ،کارمند مو ژواز مدیریت منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی است که بین الئاما ت،مدیریت منابع انسانی قانون محور
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تسهی  گر مسئولیت اجتماعی سازمانی تمایئ قای  می شوند.انطباق قانونی،شرکت ها را ملئم می سازد که قوانین مربوط به 

کارکنان و نیئ استاندارد های سازمان بین المللی کار را رعایت کنند)شام  فرصت های برابر،سالمت و امنیت،ساعا ت 

ارگیری کودکان و به کارگیری اجباری افراد(،رویکرد کارمند محور مدیریت منابع انسانی بیان کاری،حداق  دستمئد و منع به ک

می کند که کارکنان از حمایت سازمانی و عدالت برتوردار می شوند.مدیریت منابع انسانی تسهی  گر مسئولیت های اجتماعی 

ی است که به شرکت ها کمک می کنند تا در تالقیت در مورد کاربر سیاست های مدیر ت منابع انسانی و همچنین کارکرد های

های عمومی مسئولیت اجتماعی،شرکت کنند)شن و ژو،(.در مدل گوند و همکاران،ناحیه تالقی مدیریت منابع انسانی با 

مسئولیت های اجتماعی شرکت آورده شده که در این نایحیه مدیران به مسئولیت های اجتماعی مانند برابری جنسیتی یا 

ریت تنوع حساس هستند)گوند و همکاران،(.بارنا مارنینئ و همکاران ،مدل آبشاری از مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع مدی

انسانی ارایه کرده اند که عوام  زمینه ای ملی،بین المللی و همچنین راهبرد های شرکت را در اجرای کارکرد های مدیریت 

 (.96،6101  می داند)برنا مارتینئ و همکارانمنابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی دتی

 

 عملکرد موزه 
عملکرد سازمانی،مفهومی چند بعدی که دارای شاتص های اداری می باشد از قبی :شاتص مالی،بازاریابی و مناسب بودن 

 ری شودمحصول که باید رشد و سود مناسبی داشته باشد و به وسیله شاتص های عینی یا ذهنی،می تواند اندازه گی

عملکرد سازمان عبار ت است از دستیابی به اهداف سازمانی و اجتماعی یا فراتر رفتن از آن و انجام مسئولیت  (.99،6110)هریس

(برنامه ریئی عملکرد؛یعنی 0هایی که بر عهده افراد گذاشته شده است.مدیریت عملکرد در بر گیرنده سه کنش عمده است:

 (6پیروان در ابتدای دوره برنامه ریئی و تدوین طرح هایی برای رسیدن به این اهداف؛ تعیین اهداف و دستور العم  ها برای

(تجدید نظر در عملکرد؛یعنی ارزیابی 9آموزش؛یعنی بازتورد روز به روز و پیشرفت فعالیت ها برای تقویت نقشه های عملکرد؛

وزه با توجه به افئایش روز افئون رقابت میان (. امر0932کلی از عملکرد برای دوره تاص برنامه ریئی)نوروزی و همکاران،

سازمان ها و در راستای توجه به تغییر و تحول سازمانی،هر سازمانی به دنبال آن است که عملکرد موثرتری داشته باشد)برازنده 

یک  مانیعملکرد سازمانی که در لغت به معنی حالت و کیفیت کارکرد است،به عبار ت بهتر،عملکرد ساز (.94،6106و همکاران

و ترکیب گسترده ای از دریافتی  (0935)رضایی و همکاران، سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیا ت سازمانی اشاره دارد

های غیر ملموس همچون افئایش دانش سازمانی و دریافتنی های عینی و ملموس مانند نتایج اقتصادی و مالی به شمار می 

رد سازمانی شام  تمامی اهداف رقابت پذیری و تعالی سازمانی بوده و به انعطاف (.عملک95،6106)سفر زاده و همکاران رود

عملکرد سازمانی به مثابه چتری است که همه مفاهیم  پذیری،هئینه ،سرعت،قابلیت اعتماد یا کیفیت مربوط می شود.در واقع،

(.مطابق آترین بازنگری انجمن 92،6106ران)قربانی زاده و همکا مرتبط با موفقیت و فعالیت های ک  سازمان را در بر می گیرد

دایمی،بدون منافع مادی،در تدمت جامعه پیشرفت » موزه موسسه ای است جهانی موزه ها در بیست و یکمین کنفرانس آن،

 که درهایش به روی همگان گشوده است.موزه میراث ملموس و ناملموس انسان و محیط زیست او را با اهداف آموزش، آن،

به استناد این  .«،گرد می آورد،حفظ می کند،پژوهش کرده،ارتباط برقرار ساتته و به نمایش می گذاردمطالعه و شادکمی

این کارکرد ها در کنار هم کام   برقراری ارتباط و نمایش. پژوهش، حفاظت، تعریف،کارکرد های موزه عبار ت اند از:گرد آوری،

زه را محقق نمی سازد.موضوع دیگری که از تعریف مذکور می می شوند و انجام هر کدام از آن ها به صور ت جداگانه،اهداف مو

موزه پنج کارکرد تود را در رابطه با میراث ملموس و  تحقق اهداف موزه،به عنوان مهم ترین رسالت است. توان دریافت،

مق در (.با تع0939مطالعه و شادکامی انجام می دهد)حکمت، )پرورش(، ناملموس انسان و محیط زیست او با سه هدف آموزش

جایگاه موزه،کارکرد ها،اهداف و دامنه فعالیت آن ها آشکار شده همچنین چارچوب و قواعد شاتص های  تعریف ارایه شده،
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ارزیابی موزه ها تعیین می گردد.شاتص ها و معیار هایی که نوعا برای ارزیابی موزه مورد توجه قرار می گیرند؛بشرح ذی  دسته 

 (.0939بندی می شوند: )حکمت،

ازدید از موزه:مجموعه فعالیت هایی که باعث رشد کمی بازدید و کیفیت آن برای مخاطبین تاص و عمومی موزه شده ب

 و فعالیت هایی که در جهت ایجاد ارتباط موثر با مخاطبین باشد.

است که منظور از پژوهش در موزه،فرآهم آوردن بستر الزم برای انجام پژوهش های آکادمیک درموضوعا ت موزه  پژوهش:

 باعث افئایش سطح کمی و کیفی این فعالیت ها نیئ می شود.

اعمال استاندارد های فنی و توسعه فیئیکی:مجموعه اقداما ت و فعالیت هایی که موجب حفظ و با ارتقاءکیفیت و اعمال 

 استاندارد های الزم فضایی و فنی می شوند.

ه و عینیت بخشیدن به آنها در حد امکانا ت جهت معرفی،آموزش و تالقیت و نوآوری:بهره مندی از ایده های رویا پردازن

جلب مشارکت در حوزه مدیریت موزه هاست.تلفیق ایده های تالقانه و نوآورانه با فن آوری نوین و ویژگی های فرهنگی و 

 بومی.

اهنما آشنا با رفتار شاتص کودکان و نوجوانان:شام  فضایی مناسب در موزه برای استقرار و استراحت کودکان،داشتن ر

کودکان و نوجوانان،برنامه مدون جهت بازدید کودکان،بروشور کودک،برگئاری جشنواره و کارگاه های مرتبط و آموزش های 

 (.0939دوره ای می باشد)حکمت،

 

 فرضيه و مدل مفهومی پژوهش 
ررسی غیر میانجی مسئولیت اجتماعی را باین پژوهش تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر برعملکرد موزه ها با تاکید بر نقش مت

( و 6161کرده است. با مطالعه بررسی پیشینه نظری و تجربی موضوع پژو هش و با درنظر گرفتن نتایج پژوهشهای عباس )

 (،فرضیه های زیر برای این پژوهش تدوین می شوند.: 0931مفیدی نیستانی و فرحئا )

 

 فرضيه اصلی 

 موزه ها با تاکید بر نقش متغیر میانجی مسئولیت اجتماعی تاثیر دارد. مدیریت کیفیت فراگیر برعملکرد

 فرضيات فرعی 

 مدیریت کیفیت فراگیر برعملکرد موزه ها تاثیر دارد. -0

 مدیریت کیفیت فراگیر بر مسئولیت اجتماعی تاثیر دارد.  -6

 یانجی گری می کند. مسئولیت اجتماعی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر برعملکرد موزه ها را م -9

 مدیریت کیفیت فراگیر برمدیریت موزه ها تاثیر دارد. -4

 مدیریت کیفیت فراگیر برفرایندهای اداری موزه ها تاثیر دارد. -5

 مدیریت کیفیت فراگیر بر بازدید از موزه تاثیر دارد. -2

 دارد. مدیریت کیفیت فراگیر بر اعمال استانداردهای فیئیکی وتوسعه فیئیکی تاثیر -1

 مدیریت کیفیت فراگیر بر شاتص کودکان و نوجوانان تاثیر دارد. -1

 مدیریت کیفیت فراگیر بر تالقیت و نوآوری تاثیر دارد -3

تبیین متغیرهای اساسی موضوع پژوهش و برقراری ارتباط بین آنها بر اساس پیشینه نظری و تجربی، مدل و چارچوب 

 ارایه شده است.  0ل مفهومی این پژوهش در شک مفهومی این پژوهش تدوین شده است. مد
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 (1931( و مفيدي نيستانی و فرحزا )0202مفهومی تحقيق برگرفته از عباس )مدل  :1شکل

 

 روش شناسی پژوهش 
ها با تاکید  کرد موزهپژوهش حاضر ،به دلی  اینکه به آزمودن کارایی نظریه های علمی تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر برعمل 

بر نقش متغیر میانجی مسئولیت اجتماعی می پردازد و دانش کاربردی را در مورد کیفیت رابطه و تاثیر میان متغیرها را توسعه 

می دهد ،از نظر هدف ،پژوهشی کاربردی است. از آنجا که این پژوهش در موقعیت های واقعی و با نمونه های بئرگ انجام ی 

موقعیت ،میدانی می باشد و همچنین چون پژوهش رابطه و همبستگی بین متغیرهای پژوهش را مورد مطالعه گیرد از نظر 

کارشناسان موزه  کلیة شام  پژوهش این آماری در قرار می دهد ،بر مبنای گردآوری داده ها ،پژوهش همبستگی است. جامعة

نفر است. برای تعیین حجم نمونه از روش  051ه تعداد آنها بودند، است ک کار به مشغول 0931سال  در مجموعه سعد آباد که

های مختلفی استفاده می شود که از آن جمله می توان به جدول جرسی و مورگان اشاره نمود. این جدول حد کفایت تعداد 

گیری، تصادفی نفر به دست آمد. شیوه نمونه  011نمونه را در اتتیار محقق قرار می دهد که برای پژوهش حاضر این تعداد 

ساده است. در این پژوهش برای سنجش و اندازه گیری از پرسشنامه استفاده شده است ،برای سنجش روایی پرسشنامه روش 

 مدیریت گیفیت فراگیر  

 مسئولیت اجتماعی  

 عملکرد موزه

 بازدید از موزه

اعمال استانداردهای  

فیئیکی وتوسعه 

 فیئیکی

 تالقیت و نوآوری

شاتص کودکان و  

 نوجوانان

 مدیریت موزه ها

فرایندهای اداری موزه  

 ها  

 محیط زیست  جامعه مخاطبان کارکنان  
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های مختلفی وجود دارد که مهم ترین آنها عبارتند از : روایی صوری ،روایی همئمان ،روایی پیش بین ،روایی سازه. درپژوهش 

نامه از روایی صوری یا محتوایی و روایی سازه )همگرا( استفاده شده است. برای بررسی روایی حاضر برای بررسی روایی پرسش

صوری در پرسشنامه پژوهش ،سواال ت با توجه به مولفه های استخراج شده از پژوهش های معتبر گذشته و با ارجاع به منابع 

ه با روایی پرسشنامه اظهار نظر نمایند. پس از بررسی و مربوطه ،در اتتیار تعدادی از اساتید مدیریت قرار گرفت تا در رابط

ارزشیابی پرسشنامه ها توسط اساتید و صاحبنظران و انجام اصالحا ت جئیی ،روایی صوری پرسشنامه ها تایید شد.در این 

شود  اطمینان حاص پژوهش برای بررسی روایی سازه از بارعاملی استفاده شد. در انجام تحلی  عاملی ،ابتدا باید از این مسئله 

که می توان داده های موجود رابرای تحلی  مورد استفاده قرار داد. به عبار ت دیگر ،آیا تعداد داده های مورد نظر برای تحلی  

و آزمون بارتلت استفاده می شود. پیش از انجام تحلی  عاملی  KMOعاملی مناسب هستند یا تیر ؟ بدین منظور از شاتص 

( مقدار مناسب برای این 0913گیری انجام شود. مؤمنی)جهت حصول اطمینان از کفایت نمونه KMO تاییدی باید آزمون

 داند.می2/1شاتص را باالی 
 

 هاي اطمينان متغيرهاي پژوهش. آماره1جدول
 

 متغیر

مدیریت 

گیفیت 

 فراگیر

مسئولیت 

 اجتماعی

عملکرد 

 موزه

اعمال 

استانداردهای 

فیئیکی وتوسعه 

 فیئیکی

قیت تال

و 

 نوآوری

شاتص 

کودکان و 

 نوجوانان

مدیریت 

 موزه ها

فرایندهای 

اداری 

 موزه ها

بازدید 

 از موزه

شاتص 

کفایت 

 گیرینمونه

152/1 16221 16151 16159 16191 16121 215/1 16233 211/1 

ضریب 

 معناداری
16111 16111 16111 16111 16111 16111 16111 16111 16111 

 

 6و همچنین بر اساس جدول 2/1گیری برای هر یک از متغیرها باالی مقدار شاتص کفایت نمونه 0دول با توجه به ج

باالتر است. همچنین از آنجایی که سطح معناداری آزمون بارتلت مدل کمتر از مقدار تطای  2/1مدل کلی از  KMOمقدار

 یرد.گگیری مورد تأیید قرار می( است بنابراین کفایت نمونه15/1تحقیق)
 

 هاي مدل کلی. آماره اطمينان کفایت داده0جدول 
 

 

 

 

 

 

پس از حصول اطمینان از مناسب بودن حجم نمونه ،مقادیر اشتراک گویه ها مورد بررسی قرار گرفت و گویه هایی که  

بود به این علت که با سایر گویه ها سازگاری نداشته و تبیین کننده مناسبی برای آن بعد نمی باشد ،از  169مقدارشان کمتر از 

تحلی  کنار گذاشته شدند. برای اندازه گیری پایایی در این پژوهش ،عالوه بر ضریب آلفای کرونباخ ،شاتص پایایی ترکیبی نیئ 

 محاسبه شد.

 

 

 16199 گیریشاتص کیفیت نمونه

 آزمون کرویت بارتلت

 06132 کای اسکویر

 45 درجه آزادی

 16111 معناداری
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 ل داده ها تجزیه و تحلي
ی کلی شام  و در دو مرحله Smart PLSافئار در این پژوهش به منظور آزمون مدل مفهومی پژهش، با استفاده از نرم

ی پذیرد. بررسی برازش مدل نیئ تود دارای سه مرحله است: در مرحلهصور ت می« آزمون فرضیا ت»و « بررسی برازش مدل»

ی لهوسیی دوم، مدل ساتتاری بهگیرد. در مرحلهای روایی و پایایی مورد بررسی قرار میهگیری از طریق تحلی اول، مدل اندازه

ه چگیرد. در نهایت چنانشود. در مرحله سوم نیئ برازش کلی مدل مورد بررسی قرار میبرآورد مسیر بین متغیرها بررسی می

 توان به بررسی فرضیا ت پژوهش پرداتت. میگاه ی فوق برتوردار بود، آنمدل از برازش کلی مناسبی در سه مرحله

 

 گيريارزیابی مدل اندازه

 9/1 زا کمتر عاملی بار گیرد. اگرضرایب بار عاملی: ابتدا مدل تحقیق بر اساس ضرایب بارهای عاملی مورد آزمون قرار می

 2/1 از بئرگتر اگر و است قبول قاب  2/1 تا 9/1 بین بار عاملی. شودمی نظرصرف آن از و شده گرفته در نظر ضعیف رابطه باشد

رسم شده  6ی در شک  مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد بار عامل یمدل معادال ت ساتتاراست.  مطلوب تیلی باشد

شاتص ها، مطلوب  یباشند و بارعامل یم 4/1 یها باالشاتص یعامل یبارها یحاص  از آزمون نشان داد که تمام یجنتااست. 

 است.

 
 

 بار عاملی در حالت تخمين استاندارد: مدل معادالت ساختاري مدل پژوهش 0شکل
 

اعتماد  یریگاندازه یروشها نیازمتداولتر یکیکرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و  یآلفا بیضر: کرونباخ یآلفا بیضر 

همان  مورد سنجش با یکه اگر صفت هااست  نیپرسش نامه ا ییایپا ایپرسش نامه هاست. منظور از اعتبار  یاییپا ایو  یریپذ

پژوهش،  نیا در حاصله شود. کسانی بایتقر جیشوند، نتا یریمختلف مجددا اندازه گ یمشابه و در زمانها طیو تحت شرا لهیوس

همان گئارش شده است.  9و در جدول  محاسبه شدیرها متغ یکرونباخ برا یآلفا ئانیم Smart PLSبا استفاده از نرم افئار 

رسش پ ییایپژوهش مقدار پا نیتر باشد، مناسب تر است. در ا کینئد کیبه عدد  بیضر نیا ئانی، هر چه مگفته شدکه  طور

 .به دست آمده است یقاب  قبولبسیار در سطح  متغیرهای مستق  و وابستهنامه در مورد 

ه صور ت ست که پایایی متغیرها را نه بتر نسبت به آلفای کرونباخ اپایایی ترکیبی: معیار پایایی ترکیبی، معیاری مدرن

غیر کند. در صورتی که مقدار پایایی ترکیبی برای هر متهایشان با یکدیگر محاسبه میمطلق بلکه با توجه به همبستگی شاتص
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 9باشد، نشان از پایداری درونی مناسب مدل دارد. پایایی ترکیبی هر یک از متغیرهای تحقیق به شرح جدول  1/1بیشتر از 

به باال هستند و بنابراین از لحاظ پایایی  1/1شود، همه متغیرها دارای پایایی ترکیبی طور که در جدول مشاهده میاست. همان

 گیرد.ترکیبی نیئ، مدل مورد تایید قرار می

ان میئ استفاده شد. این معیار، روایی همگرای: به منظور بررسی روایی همگرای مدل از میانگین واریانس استخراج شده

دهد که هرچه این همبستگی بیشتر باشد، برازش مدل نیئ بیشتر است. های تود را نشان میهمبستگی یک سازه با شاتص

 91های ترکیبی فاقد کاربرد است. فورن  و الرکراین شاتص در متغیرهای مکنون با مدل انعکاسی کاربرد داشته و در مدل

ده را برای سنجش روایی همگرا معرفی کرده و اظهار داشتند که مقدار بحرانی این ( معیار میانگین واریانس استخراج ش0310)

روایی همگرای قاب  قبول را نشان  5/1باالی  است؛ بدین معنی که مقدار میانگین واریانس استخراج شده 5/1معیار عدد 

شود، مقدار میانگین واریانس ده میطور که مشاهاست. همان 9دهد. مقادیر این معیار برای مدل تحقیق به شرح جدول می

 است و این مورد به معنی تایید روایی همگرای مدل است.  5/1استخراج شده همه متغیرها بیشتر از 
 

 : مقادیر ضریب آلفاي کرونباخ، پایایی ترکيبی و ميانگين واریانس استخراج شده9جدول 
 

 میانگین واریانس استخراج شده پایایی ترکیبی ضریب آلفای کرونباخ همولف

 16119600 16364619 11110/1 مدیریت گیفیت فراگیر

 16235191 16116021 130130/1 مسئولیت اجتماعی

 16101116 16311469 111169/1 عملکرد موزه

 16133631 16342315 111105/1 اعمال استانداردهای فیئیکی وتوسعه فیئیکی

 16115121 16399910 151951/1 تالقیت و نوآوری

 16192463 16301151 113402/1 شاتص کودکان و نوجوانان

 16113631 16342325 111109/1 مدیریت موزه ها

 16155121 16349920 121955/1 فرایندهای اداری موزه ها

 16142463 16361121 103406/1 بازدید از موزه

 

 یی مدل از معیار فورن  و الرکر استفاده شده است. این معیار، میئان رابطهروایی واگرای: به منظور بررسی روایی واگرا

کند؛ به طوری که روایی واگرای قاب  ی آن متغیر با سایر متغیرها را مشخص میی رابطههایش در مقایسهیک متغیر با شاتص

نند کمتغیرهای دیگر. فورن  و الرکر بیان میهای تود دارد تا با قبول حاکی از آن است که یک متغیر، تعام  بیشتری با شاتص

که روایی واگرا وقتی در سطح قاب  قبول است که میئان میانگین واریانس استخراج شده برای هر متغیر بیشتر از واریانس 

 ی یک ماتریس صور ت، بررسی این امر به وسیلهSmart PLSافئار اشتراکی بین آن متغیر و سایر متغیرها باشد. در نرم

های این ماتریس حاوی مقادیر ضرایب همبستگی بین متغیرها و جذر مقادیر میانگین واریانس استخراج شده پذیرد که تانهمی

مربوط به هر متغیر است. در جدول زیر، این ماتریس که مربوط به متغیرهاست نشان داده شده است. مدل در صورتی روایی 

 4جدول  در که طورهماندر قطر اصلی ماتریس از مقادیر زیرین آن بیشتر باشد.  واگرای قاب  قبولی دارد که اعداد مندرج

( یراق)افت یواگرا ییروا یمورد به معن ینهستند که ا یشترتود ب یریناز اعداد ستون ز یاعداد قطر اصل یهمه شود،می مشاهده

 قاب  قبول مدل است.

 

 

 

 
                                                           

37 Fornell & Larker 
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 مدل يواگرا ییروا: 4جدول 
 

 متغیر

مدیریت 

گیفیت 

 رفراگی

مسئولیت 

 اجتماعی

عملکرد 

 موزه

اعمال 

استانداردهای 

 فیئیکی و

 توسعه فیئیکی

تالقیت 

و 

 نوآوری

شاتص 

کودکان و 

 نوجوانان

مدیریت 

 موزه ها

 فرایند

های اداری 

 موزه ها

بازدید 

 از موزه

ت 
مدیری

ت 
گیفی

فراگیر
 

 
06111

 

        

ت 
مسئولی

ی
اجتماع

 

 
16121154

 

06111
 

       

عمل
کرد موزه
 

16151201
 16164156
 

06111
 

      

اعمال 

استانداردها

ی 
ی فیئیک

وتوسعه 

ی
فیئیک

 

 

16261436
 16231560
 16119932
 

06111
 

     

ت و 
تالقی

ی
نوآور

 

 
16262511
 16239159
 16234911
 16241211
 

06111
 

    

ص 
شات

کودکان و 

نوجوانان
 

 
16531191
 16230411
 16516133
 16144361
 16132632
 

06111
 

   

ت 
مدیری

موزه ها
 

 
16591191
 16530411
 16506133
 16144361
 16532632
 16431191
 

06111
 

  

ی 
فرایندها

ی موزه 
ادار

ها
  

16232632
 16221191
 16510411
 16506133
 16562511
 16139159
 16434911
 

06111
 

 

بازدید از 

موزه
 

 
16132632
 16121191
 16540411
 16554133
 16521511
 16215159
 16526911
 16165632
 

06111
 

 

 ارزیابی مدل ساختاري

باشد. در واقع در این بخش، ی روابط میان متغیرهای پنهان )مکنون( مدل میمدل ساتتاری یا مدل بیرونی نشان دهنده

. در ارزیابی گیردها مورد بررسی قرار میشود و تنها متغیرهای پنهان همراه با روابط میان آنها( توجه نمیبه سواال ت )شاتص

 ها پرداتته شده است.شود که در ذی  به هرکدام از آنمدل ساتتاری از چند معیار استفاده می
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است. در صورتی که مقدار  tی بین متغیرها در مدل، اعداد معناداری ترین معیار سنجش رابطه: ابتداییtاعداد معناداری 

ان ها در سطح اطمینی بین متغیرها و در نتیجه تایید آن رابطه یا رابطهبیشتر باشد، نشان از صحت رابطه 32/0این اعداد از 

تصویر کشیده است. مقادیر محاسبه به tداری ضرایب نتایج آزمون مدل مفهومی پژوهش را در حالت معنی 9است. شک   35%

از  یئارش شده در شک  فوق، همگگ T-value یجنتاباشد. می tی مقدار اعداد معناداری ها، نشان دهندهشده بر روی پیکان

مدل معادال ت  یسواال ت برا یهدرصد، کل 35 یگرفت که در سطح معنار یجهتوان نت یم ینباشد، بنابرا یم یشترب 32/0

 .یستاز سواال ت از مدل ن یک یچبه حذف ه یازیو ن گیردیمد نظر قرار م یساتتار

 

 
 

 tآماره  ب معناداريدر حالت ضرای يقتحقمدل  يمدل معادالت ساختار: 9شکل 
 

ذارد. گی تاثیری است که یک متغیر مستق  بر یک متغیر وابسته میمعیار ضریب تعیین : معیار ضریب تعیین نشان دهنده

شود و در مورد متغیر مستق ، مقدار این معیار صفر است. هرچه ی مدل محاسبه میمعیار ضریب تعیین تنها برای متغیر وابسته

(، سه مقدار 0331) 91ی مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است. چینمربوط به متغیر وابستهمقدار ضریب تعیین 

کند. اگر ساتتارهای یک مدل معرفی می 2Rرا به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  21/1و  95/1، 03/1

رح زا شا با تعداد معدودی )یک یا دو( متغیر مکنون برونزا )متغیر وابسته( رمسیری داتلی معین، یک متغیر مکنون درون

ا ززا متکی به چند متغیر مکنون برونباشد، اما اگر متغیر مکنون دروندهد، ضریب تعیین در سطح متوسط قاب  پذیرش می

تغیر وابسته تحقیق ، مقدار ضریب تعیین م5ضریب تعیین حداق  باید در سطح قاب  توجه قرار داشته باشد. جدول  باشد، متغیر

(، دارای 0331شود، مقادیر ضریب تعیین  متغیرهای تحقیق طبق دسته بندی چین )طور که مشاهده میدهد،همانرا نشان می

 مقدار ضریب تعیین قوی است.

ه طبینی کردن است. معیار غالب برای راب: روش دیگر برای ارزیابی مدل ساتتاری، بررسی توانایی مدل در پیش2Qمعیار 

بینی مدل را مشخص ( معرفی شد، قدر ت پیش0315) 93است. این معیار که توسط استون و گیئر 2Qپیش بین شاتص

بینی از کند که مدل باید بتواند یک پیششود، ادعا میسنجیده می BF41ی سازد. این معیار که معموالً با استفاده از شیوهمی

                                                           
38 Chin 
39 Stone & Geisser 
40 Blindfolding 
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رود که زایی به کار میفقط برای متغیر مکنون درونBF یید توجه کرد که شیوهزا ارایه دهد. باهای متغیر مکنون درونمعرف

در مورد یک متغیر وابسته صفر  2Qگیری انعکاسی عملیاتی شده است. بر این اساس در صورتی که مقدار به صور ت مدل اندازه

غیر وابسته به توبی تعیین نشده است. به یا کمتر از صفر شود، نشان از آن دارد که روابط بین متغیرهای دیگر مدل و آن مت

بین ها ارتباط پیشزای معین بیشتر از صفر باشد، متغیرهای مستق  آنعبارتی اگر این مقدار برای یک متغیر مکنون درون

تعیین شده است که به  95/1و  05/1، 16/1بینی مدل، سه مقدار (. در مورد شد ت قدر ت پیش0930دارند )آذروهمکاران، 

(. با توجه 0939بینی ضعیف، متوسط و قوی مدل در قبال آن متغیر است )داوری و رضازاده، ی قدر ت پیشیب نشان دهندهترت

بینی نشان داده شده، مشخص است که قدر ت پیش 2ی مدل که در جدول به دست آمده برای متغیرهای وابسته 2Qبه مقدار 

 مدل برای متغیر وابسته در سطح قوی قرار دارد.

 

 ارزیابی مدل کلی

شود و با تأیید برازش آن، بررسی برازش در یک مدل کام  گیری و ساتتاری میمدل کلی شام  هر دو بخش مدل اندازه

گیرد. با توجه )شاتص نیکویی برازش( مورد استفاده قرار می GoF40شود. برای برازش کلی مدل تنها یک معیار به عنوان می

ان تودی به متوسط اشتراکی وابسته است، پس از این شاتص نیئ به لحاظ مفهومی، زمانی میکه این شاتص تا حبه این

 46(. این معیار توسط تننهاوس و همکاران0930گیری از نوع انعکاسی باشد )آذر و همکاران، استفاده نمود که مدل اندازه

 (:0939( ابداع گردید )داوری و رضازاده، 6114)
 

 مدل يوابسته يرهايمتغضریب تعيين  و یاشتراک یرمقاد. 5جدول 
 

 ضریب تعیین مقادیراشتراکی متغیرهای تحقیق

 - 16119600 مدیریت گیفیت فراگیر

 16132264 16235191 مسئولیت اجتماعی

 16111311 16101116 عملکرد موزه

 11111/1 16133631 اعمال استانداردهای فیئیکی وتوسعه فیئیکی

 19211/1 16115121 یتالقیت و نوآور

 11511/1 16192463 شاتص کودکان و نوجوانان

 16291196 16121311 مدیریت موزه ها

 16115121 1611319 فرایندهای اداری موزه ها

 16192463 16192463 بازدید از موزه

 

توسط محقق سنجیده  بینی مدلبرای قدر ت پیش Q2همچنین ضریب تعیین برای بررسی برازش مدل ساتتاری و معیار 

 شده است.شان دادهن 2  استفاده گردید؛ که در جدول شمارة GOFشد و برای سنجش مدل کلی از معیار 

 

 

 

 
 
 

                                                           
41 Goodness of Fit 
42 Tenenhaus et al 
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 GOFو معيار  Q2، معيار R2.گزارش مربوط به معيار 6جدول 
 

 متغیر

R22معیار  معیارQ GOF 
03/1 

 ضعیف

99/1 

 متوسط

21/1 

 قوی

16/1 

 ضعیف

05/1 

 متوسط

95/1 

 قوی

10/1 

 ضعیف

65/1 

 متوسط

92/1 

 قوی

 - - مدیریت گیفیت فراگیر

111004/1 

 16521144 16132264 مسئولیت اجتماعی

 16501401 16111311 عملکرد موزه

اعمال استانداردهای 

 فیئیکی وتوسعه فیئیکی
1611111 16511465 

 16591406 1619211 تالقیت و نوآوری

شاتص کودکان و 

 نوجوانان
1611511 1614519 

 16115121 16291196 مدیریت موزه ها

 16232264 16115121 فرایندهای اداری موزه ها

 16150116 16132264 بازدید از موزه

 

محاسبه شده که نشان از برازش کلی قوی و بسیار مناسب مدل  16111004برای مدل این پژوهش برابر با  GOFمقدار 

 توان به بررسی فرضیا ت تحقیق پرداتت.مدل کلی، حال میدارد. با توجه به برازش قوی 

 

 آزمون فرضيات
، برای بررسی روابط بین متغیرها از دو شاتص اعداد معناداری Smart PLSافئار ها در نرممطابق با الگوریتم تحلی  داده

t شود. اعداد معناداری ستفاده میی بار عاملی مربوط به مسیرهای مدل مفهومی( ا)ضریب استاندارد شده 49و ضریب مسیرt ،

 ند. کتاثیر یا عدم تاثیر متغیرها بر یکدیگر را تعیین کرده و ضریب مسیر نیئ شد ت تاثیر متغیرها بر یکدیگر را مشخص می

و ضریب مسیر مربوط به این فرضیه  6مدیریت کیفیت فراگیر برعملکرد موزه ها تاثیر دارد. با توجه به شک  اول:  هیفرض

بر عملکرد موزه ها تاثیر مثبت دارد. یعنی اگر مدیریت  16402توان به این نتیجه رسید که مدیریت کیفیت فراگیر به میئان می

یابد. واحد افئایش می 16402درصد مقدار عملکرد موزه ها به میئان  35احتمال واحد افئایش یابد، به  0کیفیت فراگیر به میئان 

رابطه بین متغیر مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد موزه ها  tداده شد، مقدار ضریب معناداری نشان  9طور که در شک  همان

دار بودن تاثیر مدیریت بیشتر است و این مورد حاکی از معنی 0632شده که از  96249درصد برابر با  35در سطح اطمینان 

 شود. این فرضیه پذیرفته می نتیجه:ر عملکرد موزه ها است. بکیفیت فراگیر 

و ضریب مسیر مربوط به این  6مدیریت کیفیت فراگیر بر مسئولیت اجتماعی تاثیر دارد. با توجه به شک  دوم:  هیفرض

بر مسئولیت اجتماعی تاثیر مثبتی دارد. یعنی  1139توان به این نتیجه رسید که مدیریت کیفیت فراگیر به میئان فرضیه می

 16139درصد مقدار مسئولیت اجتماعی به میئان  35احتمال واحد افئایش یابد، به  0اگر مدیریت کیفیت فراگیر به میئان 

یابد. بارهای عاملی نیئ از کیفیت بسیار مناسبی در تبیین سازه تود برتوردارند چرا که آنها مقداری بیشتر از واحد افئایش می

رابطه بین متغیر مدیریت کیفیت  tیب معناداری نشان داده شد، مقدار ضر 9طور که در شک  را دارا می باشند. همان 164

                                                           
43 - Path Coefficient 
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بیشتر است و این مورد حاکی از  0632شده که از  416166درصد برابر با  35فراگیر و مسئولیت اجتماعی در سطح اطمینان 

 این فرضیه پذیرفته می شود. نتیجه:ر مسئولیت اجتماعی است. بدار بودن تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر معنی

ازدید ر ببدار بودن تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بیشتر است و این مورد حاکی از معنی 0632با شده که از  645004برابر 

 این فرضیه پذیرفته می شود. نتیجه:از موزه است. 

و  6مدیریت کیفیت فراگیر بر اعمال استانداردهای فیئیکی وتوسعه فیئیکی تاثیر دارد.با توجه به شک  : هفتم هیفرض

بر اعمال  16145توان به این نتیجه رسید که مدیریت کیفیت فراگیر به میئان ب مسیر مربوط به این فرضیه میضری

واحد افئایش یابد، به  0استانداردهای فیئیکی وتوسعه فیئیکی تاثیر مثبتی دارد. یعنی اگر مدیریت کیفیت فراگیر به میئان 

یابد. بارهای عاملی واحد افئایش می 16145یکی وتوسعه فیئیکی به میئان درصد مقدار اعمال استانداردهای فیئ 35احتمال 

طور که را دارا می باشند. همان 164نیئ از کیفیت بسیار مناسبی در تبیین سازه تود برتوردارند چرا که آنها مقداری بیشتر از 

ت فراگیر و اعمال استانداردهای فیئیکی رابطه بین متغیر مدیریت کیفی tنشان داده شد، مقدار ضریب معناداری  9در شک  

دار بودن بیشتر است و این مورد حاکی از معنی 0632با شده که از  646511درصد برابر 35وتوسعه فیئیکی در سطح اطمینان 

 ی شود.این فرضیه پذیرفته م نتیجه:ر اعمال استانداردهای فیئیکی وتوسعه فیئیکی است. بتاثیر مدیریت کیفیت فراگیر 

و ضریب مسیر مربوط  6مدیریت کیفیت فراگیر بر شاتص کودکان و نوجوانان تاثیر دارد.با توجه به شک  : هشتم هیضفر

بر شاتص کودکان و نوجوانان تاثیر  16121توان به این نتیجه رسید که مدیریت کیفیت فراگیر به میئان به این فرضیه می

درصد مقدار شاتص کودکان و  35احتمال واحد افئایش یابد، به  0یئان مثبتی دارد. یعنی اگر مدیریت کیفیت فراگیر به م

یابد. بارهای عاملی نیئ از کیفیت بسیار مناسبی در تبیین سازه تود برتوردارند چرا واحد افئایش می 16121نوجوانان به میئان 

رابطه بین  tه شد، مقدار ضریب معناداری نشان داد 9طور که در شک  را دارا می باشند. همان 164که آنها مقداری بیشتر از 

بیشتر  0632با شده که از 466611درصد برابر 35متغیر مدیریت کیفیت فراگیر و شاتص کودکان و نوجوانان در سطح اطمینان 

ه ن فرضیای نتیجه:ر شاتص کودکان و نوجوانان است. بدار بودن تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر است و این مورد حاکی از معنی

 پذیرفته می شود

و ضریب مسیر مربوط به این  6مدیریت کیفیت فراگیر بر تالقیت و نوآوری تاثیر دارد .با توجه به شک  : نهم هیفرض 

تاثیر مثبتی دارد. یعنی  بر تالقیت و نوآوری 16103توان به این نتیجه رسید که مدیریت کیفیت فراگیر به میئان فرضیه می

واحد  16103درصد مقدار تالقیت و نوآوری به میئان  35احتمال واحد افئایش یابد، به  0ر به میئان اگر مدیریت کیفیت فراگی

 164یابد. بارهای عاملی نیئ از کیفیت بسیار مناسبی در تبیین سازه تود برتوردارند چرا که آنها مقداری بیشتر از افئایش می

رابطه بین متغیر مدیریت کیفیت فراگیر و  tشد، مقدار ضریب معناداری  نشان داده 9طور که در شک  را دارا می باشند. همان

دار بیشتر است و این مورد حاکی از معنی 0632با شده که از  606116درصد برابر 35تالقیت و نوآوری در سطح اطمینان 

 وداین فرضیه پذیرفته می ش نتیجه:ر تالقیت و نوآوری است. ببودن تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر 

 

 نتيجه گيري

انسان امروز نیاز دارد حال و گذشته تود را در گنجینه ای به امانت گذارد تا در راستای بهبود مسای  آینده از آن ها بهره 

برد. از جانب دیگر با توجه به مشکال ت موزه های کشور در عصر حاضر ،نیاز به بررسی تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر برعملکرد 

هدف اصلی  رو این اکید بر نقش متغیر میانجی مسئولیت اجتماعی جهت تحول در ساتتار موزه ها الزم است. ازموزه ها با ت

پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر برعملکرد موزه ها با تاکید بر نقش متغیر میانجی مسئولیت اجتماعی است. 

ود که تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر برعملکرد موزه ها با تاکید بر در این پژوهش تالش شده است به این پرسش پاسخ داده ش

نقش متغیر میانجی مسئولیت اجتماعی چگونه است ؟برای دستیابی به این هدف ،نمونه ای از کارشناسان موزه مجموعه سعد 

ری با رویکرد حداق  آباد ،انتخاب و مورد پیمایش قرار گرفت. داده های گردآوری شده با روش مدل سازی معادال ت ساتتا

مربعا ت جئیی مورد تحلی  قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت کیفیت فراگیر بر بازدید از موزه، اعمال 

استانداردهای فیئیکی وتوسعه فیئیکی، شاتص کودکان و نوجوانان و تالقیت و نوآوری تاثیر دارد،همچنین مدیریت کیفیت 
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مدیریت موزه ها،فرایندهای اداری موزه ها تاثیر دارد. نتایج این تحقیق با نتایج تحقق عباس در سال فراگیر برعملکرد موزه ها،

هم سو است. بنابراین به مدیران موزه مجموعه سعد آباد پیشنهاد می شوداز برنامه های بهبود مستمر زیادی استفاده  6161

 را شش سیگما است، استراتژی مدیریت کیفیت فراگیر، پتانسی نمایند، که برجسته ترین آنها مدیریت کیفیت فراگیر و اتی

استفاده از ابئارها برای پرورش یادگیری در شرکت ها و دست یابی به مئیت های رقابتی با استفاده از مدیریت کیفیت فراگیر 

تود  د و تعهد باالیی را ازمی باشد. هنگام اجرای اولیه مدیریت کیفیت فراگیر مدیریت ارشد باید نقش رهبر را بر عهده بگیر

نشان دهد.مدیریت کیفیت فراگیر بر حمایت مدیریت ارشد و تاکید بر مشارکت کارکنان در ارتباط با بهبود مستمر تمرکئ 

توجه به مقتضیا ت و شرایط سازمان، محیط، مشتریان، نوع  که برای مدیریت کیفیت فراگیر وجود دارد بااصول مختلفی نماید. 

به کار بگیرند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت کیفیت فراگیر برمسئولیت اجتماعی تاثیر  ها ر ویژگیسازمان و دیگ

داردو مسئولیت اجتماعی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد موزه را میانجی گری می کند. به مدیران موزه مجموعه 

اطبان به شد ت درگیر مسئولیت های اجتماعی شوند و به مسئولیت سعد آباد پیشنهاد می شود برای افئایش شهر ت و جذب مخ

های اجتماعی در قبال کارکنان،جامعه ،محیط زیست و مخاطبان عم  کنند. موزه مجموعه سعد آباد برای جبران هئینه طرح 

ترس از  رایط کارکنانهای بیرونی، مسئولیت اجتماعی در قبال رفاه،توسعه و شرایط کاری کارکنان را بپذیرند  تا تحت این ش

دست دادن حقوق و منافع در فعالیت های مسئولیت اجتماعی را نداشته باشند. موزه مجموعه سعد آباد می بایست قوانین 

 مربوط به کارکنان، جامعه ،محیط زیست و مخاطبان و نیئ استاندارد های سازمان بین المللی کار را رعایت نمایند.
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