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 چكيده  

دنبها  دسهابابی بهه     ها بهه  ای از برنامه بدون تردید هر سازمان یا نهاد فرهنگی با اجرای مجموعه

ز وظایف ذاتی آن نهاد سرچشمه گرفاه یا در راساای ای از اهداف مشخص است که یا ا مجموعه

اندازهای آن سازمان است. اما نکاه مهم آن است که اصل وجودی هر نهاد  اهداف کالن و چشم

یابی  های فرهنگی نبست، بلکه مقصود اصلی، دست ای از فعالبت فرهنگی، صرفاً اجرای مجموعه

یهابی   ای برای دست ن مورد نظر بوده یا زمبنهای از اهداف فرهنگی است که یا خود آ به مجموعه

یابی بهه اههداف مهورد     ای از اهداف کالن دیگر است. از این رو، بررسی مبزان دست به مجموعه

ههای فرهنگهی ایهن     سزایی برخوردار است و سنجش مبزان اثربخشهی فعالبهت   نظر از اهمبت به

آنهها در جامعهه مه ثر با هد. در ایهن       تواند در ارزیابی عملکرد و نحوه ایفای نقهش  ها می سازمان

هها و   هایی که هر یه  بخشهی از فعالبهت    پژوهش با اسافاده از روش فراتحلبل بر روی پژوهش

ههای دوره    ود نابجه اثربخشی فعالبت اهداف سازمان را مورد مطالعه قرار داده است، تالش می

گبهری  هود. همینهبن     اندازهطور کالن و جامع سنجش و  زمانی مورد مطالعه در این سازمان به

هها مهورد آزمهون قهرار گرفاهه و       طور ضمنی اسافاده از روش فراتحلبل در این نوع از پژوهش به

درصد  71ای سازمان مورد بررسی تنها  نابجه نشان داده است که از مجموع کل اهداف اساسنامه

های این  اه و فعالبتپژوهشی که فراتحلبل بر روی آنها انجام  د، مورد سنجش قرار گرف 12در 

درصد از اهداف سهنجش  هده دسهت یافاهه اسهت.       53سازمان در بازه زمانی مورد نظر تنها به 

های مانوع یه  سهازمان دارای    همینبن کارامدی روش فراتحلبل در سنجش اثربخشی فعالبت
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ههای کهافی و دقبهر بهرای سهنجش هریه  از اههداف و         اهداف ماعدد به  رط وجود پژوهش
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 مقدمه

حسو  ه دییوران    طور اثربخش ح کارزمد بوه  به معنی ررایند انجات کارنا به« مدیریت»اصطیح 
است. اثربخشی ن ز به معنی انجات درست حظ فه ح اثربخشی در یک ساامان یعنی دست ابی به 

نا برای دست ابی به برخوی   (. اا زنجا که حجود ساامان19: 1393ندف است )راب نز ح سنزحو 
اف استو لذا باید زن انداف ح حسایل رس دن به زنها قعریف شود. این ررد نمان مودیر  اند

(. نمه مدیران پون  حظ فوه مودیریتی دارنود کوه مدارقنود اا:       21: 1393است )راب نز ح سنزحو 
اکنون به چهار  ریزیو سااماندنیو رندریو نماننیی ح کنترل؛ اگرچه این حظایف نم برنامه

اسوت )راب نوز ح     ریزیو سااماندنیو رندری ح کنترل ماودحد شود    رنامهمهار  اص ی یعنی ب
 (. 20: 1393سنزحو 

ریزی شامل قعریف انداف ساامانو قدحین استراقژی ک ی برای دسوت ابی بوه زن    برنامه
ناست. قع  ن انوداف   نای مم  اقی برای یکپارچیی ح نماننیی رعال ت انداف ح قه ه برنامه

کنود قوا    دقت کاری انجات پذیرد ح بوه اماوای سواامان کموک موی      شود کارنا با موجب می
(. لوذا  21: 1393قرین اسوتو معطووف دارنود )راب نوز ح سونزحو       شان را به زنچه که مهم قوجه

سنجش م زان دست ابی به انداف در یک ساامانو مد ن م زان اثربخشی ساامان ح به قعد ریو 
 مورت ت مدیریت در یک ساامان است. 

نوا ح نهادنوای    قرین شرایط زنو بدحن داشتن ساامان ای  تی در مط وب برنامه قاتق ن چ
: 1387زبوادی   ررننیی کارزمود ح اثوربخش ممکون ن سوت )صوالای ام وری ح مو موی دحلوت        

نوای   شود که ساامان شرط قوسعه کشورو امانی ماتق می منوان پ ش (. قوسعه ررننییو به195
خصو  در ام نوه ررننواو اا اثربخشوی بات برخووردار      ررننیی با داشتن رندران ح مدیران مت

ریزی ررننیی یکی اا موامل مهم در قداحت   وا    (. مدیریت ح برنامه6: 1389باشند )مرادیو 
سوزایی در  فوا اسوتتیل ح رشود ررننیوی کشوور دارد.        ررننیی جامعوه اسوت کوه نتوش بوه     

تند کوه اکنوون در برخوی    نای ررننییو نهادنای متولی مدیریت در  وا  ررننا نسو  ساامان
انود   نوا شود    نای متعدد ح متعاقوب زن ناکارزمودی ایون سواامان     نا ح چالش مسائل دچار زس ب
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(. اا سوووی دییوورو سوورمت ق   وورا  ح پ شووررت رنوواحری ح     72: 1389)رشوو دپورو موورادیو  
نوا ح   نوا ح ررتارنواو ارا    نواو رح   ارقداطا  در جامعه امرحا موجب شد  قوا ارکوار ح اندیشوه   

ننجارنا به سرمت در ب ن ارراد جامعه ق   ر کند ح نمرانی ق   ر شرایط انودگی بوا ایون مهومو     
منجر به برحا ن اانوا ح مسوائل جدیود ح متفواح  در جامعوه شود  اسوت. اا زنجوا کوه نهادنوای           

نای مخت ف در پی ررع ایون مشوکی  در انودگی اجتموامی نسوتندو       ررننیی با انجات رعال ت
ب با ق   ر شورایط ح ن اانوا ح سورمت ایون ق   ورا و نسودت بوه بوااقعریف         ضرحری است متناس

نوا بوه  ود مط ووب      نای ررننیی قوجه بات مدذحل شود قا اثربخشوی رعال وت   انداف ح رعال ت
رس د  ح در دست ابی بوه انودافو قور وق مط ووب  اصول شوود. لوذا سونجش م وزان اثربخشوی           

 ابی به این مهم است.  ی نای انجات شد و احل ن گات در دست رعال ت

 . پيشينه پژوهش1

نای مخت فی قوسوط نهادنوای متوولی انجوات شود  کوه نریوک بوه نتوای            در این راستاو پژحنش
نای ررننیی در پژحنشوی کوه    اند. در خصوص ارایابی رعال ت خاصی در این ام نه دست یارته

دنود کوه    نشوان موی  نای کمی در ررننیسرای قهران انجوات شود و نتوای   اصو ه      بر اساس مدل
ررننیسرای قهران قوانسته است  داقل رضایت مشتریان خوویش را قویم ن کنود. اا سووییو بوا      

نوای ررننیوی    نوای زاوااینو مشوخ  شود جهوت ارایوابی رعال وت        قوجه به انداف ح پرسش
نوا را   نای کمی استفاد  کرد ح ابعاد گوناگون این رعال وت  قوان اا مدل نای ررننیی می ساامان
 (.  51: 1388نا مورد ارایابی قرار داد )کاححسی ح مت می  این مدلقوسط 

نوای اجتموامی    ایو جوانوان ح پوژحنش   در پژحنشی که قوسط مؤسسه خدما  مشاحر 
و زمواشی برگوزار شود  در    زستان قدس رضوی برای بررسی اثربخشی شش برنامه ررننیی

مدار قای ر استفاد  شد  بی ندفانجات شدو اا رح  اراش ابی بر اساس الیوی اراش ا 82سال 
ریزان ح مسوئوبن مؤسسوه بورای     ح نتای  نهایی این پژحنش نشان داد انداف مورد نور برنامه

نایی نمچون دختران زرتابو شم م معرروتو   ررع ن اا مخاطدانو جامعهو متخصصان در برنامه
در  والی کوه    مردان م وی و انان راطمیو سااماندنی زمواشی در  د ایاد بورزحرد  شود و   

 نا ح خدما  سااماندنی در  د کم به دست زمد  است.  این انداف در برنامه مسامد 
نمچن ن مرکز زموا  ضمن خدمت کارکنان زسوتان قودس رضووی در پژحنشوی بوا      

نای پودموانی ایون    مد و سم نارنا ح دحر  نای زمواشی کوقا  ندف بررسی اثربخشی دحر 
اجرا شد و اا رح  قات وق پ مایشوی ح اا ابوزار     1384هر ما  قا م 1383مرکزو که اا مهر ما  
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ساخته استفاد  کرد  است. نتای  به دست زمود  نشوان    نامه ماتق نا با پرسش زحری داد  جمع
مود  بوود     نای کوقوا   قر اا برگزاری دحر  داد که در مجموع برگزاری سم نارناو اثربخش

موود  زیوو ن نیووار  ح سووم نار  حر  کوقووا نووا ح سووم نارناو د اسووت ح در متایسووه بوو ن دحر 
 اند.  ساای ن رحی انسانی ب شترین نمر  ارایابی را به دست زحرد  قوانمند

نوای ررننیوی مراکوز پورحر  اسویمی       در پژحنش دییریو م وزان اثربخشوی رعال وت   
جمع ت نیل ا مر اا نور کارگزاران ح احل ای امااء مورد سنجش قرار گررت که در ایون  

نای ررننیی در این مرکز قه وه ح   نای رعال ت ای بر اساس ابعاد ح شاخ  سشنامهپژحنش پر
نا را اا   و  اثربخشوی موورد ارایوابی قورار دنود. نتوای  ایون          گونه رعال ت قنو م شد قا این

نای ررننیی اا نور مرب انو بور   قات ق در مورد ررض ه احل زن بود که اثربخش بودن رعال ت
نوا اا نوور مرب وانو     ت زمد  اا نور زماریو اثدوا  نشود ح ایون رعال وت    نای به دس اساس یارته

نای ررننیوی اا   اثربخش امیت نشدند. ررض ه دحت این پژحنشو یعنی اثربخش بودن رعال ت
نوای ررننیوی مرکوز     نور حالدین امااء ن ز اا نور زماری اثدا  نشد ح بوه مدوارقیو رعال وت   

شان اثربخش ندود  اسوت.   ی امااء بر رحی رراندانپرحر  اسیمی نیل ا مر اا نور احل ا
در نهایتو ررض ه سوت این پژحنش که به دندال انطداق ح مدت قفاح  بو ن نوورا  حالودین ح    
مرب ان بودو به لااظ زماری مورد قیی د قرار گررت ح قفاح  معناداری ب ن نورا  حالودین ح  

 مرب ان حجود نداشت. 
نای امور پرحرشوی بن واد شوه د بور ررانودان       ی برنامهدر پژحنشی که به بررسی اثربخش

شاند رعال ح ا ررعال متطع راننمایی پسرانه در استان زذربایجان اربی پرداخته شد  اسوتو  
نای اموور قرب توی )مسوابتا  ررننیوی( بور رحی ررانودان        ندفو بررسی اثرا  مثدت برنامه

اجورای مسوابتا  ررننیوی اا دیود     شاند رعالو ح مطالعه م زان مورت ت مرب وان پرحرشوی در   
مدیران ح معاحنان بود  است. نتای  قات ق  اکی اا زن است کوه اا نوور مودیران ح معاحنوان     
  مدارسو اجرای مسابتا  ررننیی ح ننوری در مودارس اا مورت وت خووبی برخووردار بوود       

در رشود   کننود ح ایون مسوابتا     است. مرب ان امور قرب تی مسابتا  را به ناو ا سن اجرا می
جانده کودکان اثر مثدتی دارد. نمچن ن ب ن سطح قاص ی  مرب ان امورقرب تی ح اجورای   نمه

و ننری اا دیود مودیران رابطوه معنواداری مشواند  نشود؛ بو ن         زم ز مسابتا  ررننیی مورت ت
زموواان   اند در متایسه با دانوش  زمواان شاندی که در مسابتا  ررننیی شرکت کرد  دانش

عووال اا لاوواظ رشوود مووذندی قفوواح  معنوواداری مشوواند  نشوود؛ بوو ن شوورکت     شوواند ا رر
زمواان شاند در مسابتا  ننری ح گرایش به خیق ت زنان قفاح  معناداری مشواند    دانش
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زمواان شاند درمسابتا  ننری ح رشد ننری زنوان رابطوه معنواداری     نشد؛ ب ن شرکت دانش
اسم نماا جمامت ح رشود موذندی زنوان    زمواان شاند درمر مشاند  نشد ح ب ن شرکت دانش

نا اثربخش بود   نای مرکز مورد نور در برخی گویه رابطه معناداری مشاند  شد. لذا رعال ت
 ح در برخی اثربخش ندود  است.  

قوان دریارت کوه پوژحنش    خوبی می نای انجات شد  در این  وا  به اا بررسی پژحنش
مانی مخت  به خود بود  ح برای قع  ن م وزان  نای نر ساا در ام نه سنجش اثربخشی رعال ت

بایست قات تا  مناصر به رردی قوسط سواامان متوولی براسواس     اثربخشی یک ساامان می
 انداف ح گستر  رعال تی زن انجات پذیرد. 

نوای اثربخشوی نواظر بوه بخوش       در ساامان ررننیی قفریای شهرداری مشهد ن ز پرحژ 
قعریف ح اجرا شد و اما اثربخشوی نواظر بوه قاتوق کول      ای خاص  خاصی اا انداف یا برنامه

صور  جامع انجات نشد  است. لذا در این پوژحنشو براسواس    انداف زن ساامان قا کنون به
مدل رراقا  ل که در زن پژحنشیر نتای  قعدادی اا مطالعا  احل وه را بورای پاسوخیویی بوه     

زحرد  یدی را بوه دسوت موی   سؤال پژحنشی خود با یکدییر قرک ب کرد  ح نت جه جمعی جد
(و سعی شد  است م زان دست ابی بوه کول انوداف زن سواامان     148: 1385)ماسن رضای انو 

مورد سنجش قرار گ رد. مطابق اساسنامه این ساامان که مورد قصویب حاار  کشوور قورار   
 گررته ح ابیغ شد  استو انداف زن به شرح ذیل است:  

 ی با صد ه ررننیی ح ایارقی؛  منوان شهر قی  برای قرس م مشهد به .1
نای کین شهرداری مشوهد در ارقدواط بوا اموور ررننیویو       طرا ی ح قدحین س است .2

 اجتمامی ح قفریای برای بهتر ایستن شهرحندان ح اائران؛ 
نوای اجتموامی    انجات مطالعا  م می ح قات تاقی در جهت شناخت ح ررع ناننجاری .3

 شهر مشهد؛ 
ررااووت شووهرحندان ح اائووران ح ارائووه خوودما   ریووزی در خصوووص احقووا    برنامووه .4

 ررننییو اجتمامی ح قفریای به زنان در چهارچوب حظایف شهرداری؛  
نای مردمی ح نهادنای دحلتی ح ا ردحلتی )برابر متوررا    جذب ح ندایت مشارکت .5

 مربوط( برای امور ررننییو اجتمامی ح قفریای؛  
ح امکانا  ررننییو حراشوی ح   حری اا راانا ریزی در خصوص ارزایش بهر  برنامه .6

 قفریای شهرداری؛  
ریووزی در جهووت ارقتووای سووطح ررننووا شووهرحندی ح زموووا  شووهرحندان   برنامووه .7
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 نای شهری ح اصیح ررتارنای اجتمامی. منوور کانش مشکی  ح ناننجاری به

 . اهداف پژوهش2

نووای ررننیووی سوواامان ررننیووی قفریاووی  ارقتووای اثربخشووی رعال ووت هدد آرماندد    
 داری مشهد.شهر

نوای ررننیوی سواامان ررننیوی قفریاوی       سنجش م زان اثربخشی رعال وت  ه آرکل  
 . 1385-88شهرداری مشهد در برنامه چهارساله 

  نای ررننیی ساامان ررننیی سنجش م زان اثربخشی رعال ت اه اآرویژهرورک ابردی 
حندان بوه  قفریای شهرداری مشهد در قتویت نویت شوهری ح اروزایش ا سواس قع وق شوهر     

ای(و ارزایش رح  وه نشواط ح شوادابی در بو ن      انداف اساسنامه 1شهر مشهد )برگررته اا بند 
ای(و ارقتووای سووطح ررننووا  انووداف اساسوونامه 4شووهرحندان شووهر مشووهد )برگررتووه اا بنوود 

 ای(.   انداف اساسنامه 7شهرحندی در ب ن شهرحندان )برگررته اا بند 

 سؤاالت 

 دار  است اا: سؤال اساسی این قات ق م
نای ررننیی ساامان ررننیی قفریای شهرداری مشوهد قوا چوه م وزان انوداف       رعال ت

 ررننیی این ساامان را ماتق ساخته است؟
 سؤاب  ررمی این قات ق مدارقند اا:  

نای ررننییِ ساامان ررننیوی قفریاوی شوهرداری مشوهد در      م زان اثربخشی رعال ت .1
 ساس قع ق شهرحندان به شهر مشهد به چه م زان بود  است؟قتویت نویت شهری ح ارزایش ا 

نای ررننییِ ساامان ررننیی قفریای شهرداری مشوهد در   م زان اثربخشی رعال ت .2
 ارزایش رح  ه نشاط ح شادابی در ب ن شهرحندان شهر مشهد به چه م زان بود  است؟

شهرداری مشوهد در  نای ررننییِ ساامان ررننیی قفریای  م زان اثربخشی رعال ت .3
 ارقتای سطح ررننا شهرحندی در ب ن شهرحندان شهر مشهد به چه م زان بود  است؟

 ها فرضيه

نای ررننیی سواامان ررننیوی قفریاوی شوهرداری مشوهد موجوب قتویوت         رعال ت .8
نویت شهری ح ارزایش ا ساس قع وق شوهرحندان بوه شوهر مشوهدو اروزایش رح  وه        
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هر مشهد ح ارقتای سطح ررننا شوهرحندی در  نشاط ح شادابی در ب ن شهرحندان ش
 ب ن شهرحندان شهر مشهد شد  است. 

نوای ررننیوی سواامان ررننیوی قفریاوی شوهرداری مشوهد در         در مجموعو رعال ت .9
 دست ابی به انداف خود مورق بود  است. 

 . مبانی نظری 3

ای یارته که  اصطیح ررننا اا نور قنوع مفان م ح حسعت معانی چنان ابعاد گسترد  فرهنگ 
ای  شوود ح در نور  ووا     کار گررته می نای مخت ف ح با ق ف تی اا حاژگان متعدد به صور  به

قووان قعریوف گوی رحشوهو ر  سووف       یابد. اا مجمومه ایون قعواریف موی    کارکرد خاصی می
ایتال ایی را که با استفاد  اا قعریف قای ور ح سایر ماتتان ارائوه شود و بوا قوجوه بوه ابعواد زن       

نوای قفکورو ا سواس ح     ای اا ش و  ورد قوجه قرار داد که ررننا را مجمومه به نم پ وستهم
کند که کم ح ب ش مشوخ  اسوتو قوسوط قعوداد ایوادی اا اروراد رراگ ور         ممل قعریف می

شوود قوا ایون     شودو ب ن زنها مشترک است ح به دح ش و  م نی ح نمادین به کار گررته موی  می
 (. 25: 1386متمایز مددل سااد )صالای ام ریو  اشخاص را به یک جمع خاص ح

پی بردن به مان وت ح درک مفهووت ارعوال ح امموال ررننیوی بور        ه یرفرهنگ  رفع لیت
شناسی ح درک مفهوت ررننا در معنای مات ح خاص زن استوار است. اگر ررننا  ررننا

جامعه که ررتوار ح   نای این باحرنا در زن طور مات مجمومه باحرنای یک جامعه ح نشانه را به
قوان نرگونه رعل ح مم ی کوه   دند در نور بی ریمو می رحابط اجتمامی ح... زنان را شکل می

شود را رعال ت ح مم  ا  ررننیی دانسوت   نای این باحرنا می اثرگذار بر باحرنا ح برحا نشانه
مموال را اگور   (. بر پایه این قعریفو قتریداً نمه ارعوال ح ا 304: 1390سختو  پور سی ) س نی

نیووی م ررننیوی نسوتندو باقوول حجهوی ررننیوی دارنوود. بنوابراین در برداشوت مفهووومی اا        
ررنناو باید نیا  مادحدقر را مدنا قرارداد  ح اممال ح ارعالی را ررننیی بدان م که زگانانوه  

اساسو شود. براین  نای این باحرنا انجات می ح مامدانه برای اثرگذاری بر باحرنا ح برحا نشانه
منووور ق   ورو قتویوت ح یوا قوسوعه       نایی نستند کوه بوه   نای ررننیی رعال ت اممال ح رعال ت»

پور سی سوختو   ) س نی« گ رد نای مناسب اا باحرنای مط وب انجات می باحرنا ح برحا نشانه
1390 :305 .) 

نوای سواامانی ررننیوی اسوتو لوذا       اا زنجا که موضوع قات ق پ راموون رعال وت   س زن ن 
شنایی با مفان م ساامان ح به قدع زنو ساامان ررننیی بهتر به قادید مفهومی موضوع کموک  ز
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 خواند کرد.  
مفهوووت سوواامان ن ووز نمچووون ررننووا دارای قعوواریف متعووددی اسووت. اا نیووا  ب شووتر 

قواننود مدنوایی بورای قد و ن مفهووت زن       نا که می نای مشترک ساامان نورانو حیژگی صا ب
 قند اا:  ساامان باشند مدار

 اجتماع ندرمند ب ش اا دح نفر؛ .10
 قع ق خاطر ارراد به انداف مع ن؛ .11
 حجود ساختار س س ه مراقدی م ان ارراد؛ .12
 شد  اا سوی ارراد؛ نا ح حظایف قعریف پذیر  نتش .13
 نای منوم ح ساختمند. قعهد ارراد به انجات رعال ت .14

اا اروراد اسوت کوه     ساامانو نماننیی معتول قعدادی»الذکر:  نای روق برمدنای حیژگی
برای قاتق ندف یا منووری مشترکو اا را  حظایف ح ساختن پ ونودنای مونوم ح منطتویو    

 (. 3: 1389)نائ نیو « کنند ای پ وسته رعال ت می گونه به
قوان اشوتراک مسوامی    با قوجه به قعاریف ساامانو ساامان ررننیی را می س زن نرفرهنگ  

نوایی مشوخ  اا طریوق پوذیررتن      اا ارراد برای انجات رعال تح نماننیی معتول ح مستمر قعدادی 
حظایف خاص ح رحابط مونوم ح منطتوی ح در راسوتای قاتوق انوداری صوررًا بوا مان وت ررننیوی          

 (. 77: 1389دانست )نائ نیو 
نووای ررننیووی ح قاتووق انووداف ررننیوویو ماوو ط ررننیووی ح   گ ووری سوواامان در شووکل

ای  منووان ام نوه   در حاقعو ماو ط ررننیوی ح اجتموامی بوه    ای دارد.  اجتمامی انم ت روق العاد 
دار ص انت اا مناصر متشک ه ح مم وز    نای ررننیی ریشه در زن داشته ح مهد  است که ساامان

نوای ررننیوی در    ررننا زن ام نه نستند. به مدار  دییرو رسالت ح میموریت اص ی سواامان 
نای زن اجتماع است. با این  وال بایود    ح نشانهساای ح قرحی  باحرنا  نر اجتماعو ص انتو بالند 

نای ررننیی صرراً ابزاری برای رس دن به انداف خاص ن سوتندو ب کوه    قوجه داشت که ساامان
طووور ک وویو الیونووا ح  نوواو امتتووادا  اجتمووامی ح بووه  کننوود  اصووول ررننیوویو ارا  موونعک 

 (.  78: 1389)نائ نیو اند  قر اا خود حابسته نایی نستند که به س ستم گسترد  چارچوب
ای که یک  بنا به قعریف ا  ایونیو اثربخشی مدار  است اا م زان یا درجه اثربخش  

قوانود   (. اثربخشوی سواامانی موی   429: 1384بخشود )ا  نوالو    ساامان اندارش را قاتق موی 
منوان مع اری برای قع  ن ک ف ت رحابط متتابل یک ساامان با ما ط خوود در نوور گررتوه     به

 (. 192: 2و 1384د )ن ک  ح گولتو شو
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نا در پی قویم ن انوداف گونواگونی نسوتندو بوا       اا زنجا که ساامان الگوه یراثربخش  
قوجه به منابع مخت ف ح گوناگونی که در صدد دست ابی به زنها نستند ح نمچن ن قشوک ی   

اسوتفاد    قوان الیونای مخت فی در اثربخشوی موورد   داخ ی ح موامل خارجیو نر ساامان می
 (. 424: 1384قرار دند )ا  نالو 

این الیو مدتنوی بور ناوو  برخوورد سواامان بوا موامول         الگویرنبتن ربررسیستمرورنن بع  .15
نوا ح منوابع موجوود     قواند استفاد  مط وب اا ررصوت  ما طی بود  ح مع ار اص ی زن می

 (. 425: 1384در ما ط باشد )ا  نالو 
م ساد  ح نم پ چ د  است. اا این دیدگا  ساد  اسوت کوه   این الیو ن الگویرنبتن ربرره آ  .16

قوان اثربخشی را م زان قاتق انداف یک ساامان در نور گررتو اموا پ چ ودگی اموانی     می
 (.  429: 1384نا متعدد ح متااد نستند )ا  نالو  دند که ساامان دریابد ندف رخ می

مخت وف ح در سوطوح    نوای  در ایون الیوو اا را   الگویرنبتن ربدررااد یترورنشد اکت رررر .17
شود. قیک د این الیو بر رضایت ارراد است اموا نوه اا دیودگا      گوناگون به ارراد قوجه می

نای رحانی اررادو در این الیو بر قااحقی که رورد یوا گورح      قوجه به رح  ه یا سایر  الت
 (.  441: 1384شود )ا  نالو  دربار  ک ف ت ساامان داردو قوجه ح قیک د می

گوران سواامانی بور ایون باحرنود کوه پدیود          در  ال  اضر ب شوتر قا  ول    قض لگویرنتنا .18
اثربخشی دارای ابعاد گونواگون ح چندبعودی اسوت. لوذا اثربخشوی در یوک ماودحد  یوا         

قواند الزاماً با اثربخشی ام نه یا بخش دییر ساامان ارقدواط داشوته باشود. یکوی      ام نه نمی
 (.  452: 1384نای رقابتی است )ا  نالو  را نا در این الیوو رح  مدتنی بر ا اا رح 

نوای مخت فوی    شودو در قعریف ح سنجش اثربخشی نر ساامان مدل چنانکه مشاند  می
که م زان دسوت ابی  « مدل مدتنی بر ندف»اا منورنای متفاح  حجود دارد که در این قات قو 

در  ووا    نوای مشوابهی کوه    سونجدو بوا قوجوه بوه نمونوه      به انداف مشوخ  سواامان را موی   
 نای ررننیی حجود داشتهو انتخاب شد  است.  رعال ت

 شناسی  . روش4

گونوه   این قات وق بوا قوجوه بوه موضووع ح نودف زنو قات وق کواربردی اسوت. نودف ایون           
: 1385قات تا و قوسعه دانش کاربردی در یک ام نه خاص اسوت )ررننیوی ح صوفرااد و    

و اا نووع قات وق قوصو فی ا رزامایشوی     نوا  (. این قات ق اا لااظ ناو  گردزحری داد 271
قوانود   نای مورد بررسی است ح اجرای زن می است. ندف زن ن زو قوص ف شرایط یا پدید 
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گ وری باشود )ررننیوی ح     برای شناخت ب شتر شرایط موجود یا یاری دادن به رراینود قصوم م  
با موضووع  نای انجات شد   (. اا     رح  قات قو رراقا  ل پژحنش274: 1385صفرااد و 

منود منوابع بورای     نوا بوا مورحر نووات     نوای ررننیوی مودنور اسوت. رراقا  ول      اثربخشی رعال ت
نووایی  بنوودی زموواریو بوه پووژحنش  پ وداکردنو اراشوو ابیو قرک وب ح در صووور  ن ووااو جموع   

قرین مزیوت   اند. مهم پردااند که قدیً پ رامون یک موضوع خاص به رشته قاریر در زمد  می
این است که با اداات نتای  مطالعا  مخت فو قدر  مطالعه را در جهوت   مطالعا  رراقا  ل

 (. 148: 1385دنند )ماسن رضای انو  دار ارزایش می یارتن نتای  معنی
نوای سوؤاب  ح    ای سواامان معرروی ح گویوه    در این پوژحنشو ابتودا انوداف اساسونامه    

نوای اثربخشوی    نشنای قات ق منت  اا این انداف انتخواب شود  اسوتو سوپ  پوژح      ررض ه
ای سواامان   انجات شد  در باا  امانی مورد بررسی شناسایی ح ارقداط زنها با انداف اساسنامه

ای در سونجش اثربخشوی بوه     مشخ  شد و که بر این اساس م زان پوشش انداف اساسونامه 
نای اثربخشی مورد مطالعه قرار گررتوه ح م وزان    دست زمد  است. پ  اا زنو نتای  پژحنش

کوردن   یابی به نر ندف بر اساس این نتای  قع و ن شود  اسوت. در نهایوت بورای کموی       دست
نتووای  ک فووی م ووزان دسووت ابی بووه انوودافو اا یووک موودل امت وواای قووراردادی کووه در بخووش  

 طور کمی مااسده شد  است.   گررته ح نتای  به گ ری قوض ح داد  شد  بهر  نت جه

 متغيرهای تحقيق

ررننیوی سواامان ررننیوی قفریاوی شوهرداری مشوهد در بو ن         نای رعال ت»در این قات قو 
منووان   بوه « نوای ررننیوی   م زان اثربخشوی رعال وت  »منوان مت  ر مستتل ح  به« 85-88نای  سال

مت  ر حابسته در نور گررته شد  است. ناو  بررسی رابطوه مت  ور حابسوته بوا مت  ور مسوتتل اا       
نوا در   جش م زان اثربخشوی ایون رعال وت   نای انجات شد  با ندف سن طریق رراقا  ل پژحنش

 باا  امانی ذکر شد  است.  
نا به رح  رراقا  ل انجات شد  ح نتوای  ک فوی  اصول اا     نمچن ن قجزیه ح قا  ل داد 

 صور  کمی ن ز مااسده شد  است.  رراقا  ل با یک قوص ف قراردادی به

 جامعه آماری و حجم نمونه

نای سواامان   ا ندف سنجش م زان اثربخشی رعال تنایی که ب جامعه زماری قات قو پژحنش
انجوات شود  اسوت.  جوم نمونوه       88قوا   85نوای   ررننیی قفریای شهرداری مشهد ب ن سال
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شورح   گ ری ندرمنود ح در دسوترس انتخواب شود  ح بوه      پژحنش که به رح  نمونه 12قعداد 
 جدحل ذیل است.  

 سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري مشهد هاي شده درخصوص فعالیت هاي انجام . پژوهش1جدول شماره 

 1385-88هاي  بین سال 

 سا  اجرا عنوان پژوهش ردیف

 1388 های جشنواره  هر بهشت در ارتقای هویت بومی  هروندان  هر مشهد بررسی اثربخشی برنامه  1

2  
های مشهد )مسابقه مشهد  هر بهشت( در تقویت هویت  سنجش مبزان تأثبر برنامه تلویزیونی  ب
 می  هروندان مشهدیبو

1388 

 1388 های زندگی برای رانندگان  رکت اتوبوسرانی های آموزش مهارت تعببن مبزان اثربخشی کالس  3

 1388 های سازمان در روحبه نشاط و  ادابی مخاطبان بررسی مبزان اثربخشی برنامه  4

 1388 1388بررسی مبزان اثربخشی برنامه بوساان در بوساان سا    5

 1385 های فرهنگ سازمان فرهنگی تفریحی  هرداری ای مبزان اثربخشی خانه قایسهبررسی م  6

 1385 1385بررسی مبزان اثربخشی جشنواره  هر بهشت سا    7

 1385 1385بررسی مبزان اثربخشی برنامه بوساان در بوساان سا    8

 1385 های بهشت و غدیر های تابساانی فرهنگسرا بررسی مبزان اثربخشی فعالبت  9

 1385 1385بررسی مبزان اثربخشی برنامه رادیو پارک سا    11

 1386 مبزان پو ش خدمات فرهنگی سازمان  11

 1386 مبزان موفقبت تبلبغات  هری در جلب توجه  هروندان  12
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 ها . یافته5

 ای ساامان:  نای جامعه زماری با انداف اساسنامه ارقداط پژحنش

 نگي تفریحي شهرداري مشهداي سازمان فره . اهداف اساسنامه2جدول 

ف
ردی

 

 عنوان پژوهش

 ای سازمان اهداف اساسنامه 
 
 
 
 
 اهداف برنامه در 
 طرح تفصبلی

تالش 
برای 
ترسبم 
مشهد 

عنوان  به
 هری 
با صبغه 
فرهنگی 
 و زیارتی 

طراحی و تدوین 
های  سباست

کالن  هرداری 
مشهد در ارتباط 
با امور فرهنگی، 
اجاماعی و 
تفریحی برای 

سان بهار زی
 هروندان و 
 زائران 

انجام مطالعات 
علمی و 

تحقبقاتی در 
جهت  ناخت 

و رفع 
های  ناهنجاری

اجاماعی  هر 
 مشهد 

ریزی در  برنامه
خصوص اوقات 

فراغت 
 هروندان و 
زائران و ارائه 

خدمات فرهنگی، 
اجاماعی و 

تفریحی به آنان 
در چهار چوب 
 وظایف  هرداری 

جذب و هدایت 
های  مشارکت

مردمی و 
نهادهای دولای 
و غبردولای 
برای امور 
فرهنگی، 
اجاماعی و 
 تفریحی 

ریزی  برنامه
در خصوص 
افزایش 
بهره وری 
از فضاها و 
امکانات 
فرهنگی، 
ورز ی، 
تفریحی 
  هرداری 

ریزی در  برنامه
جهت ارتقای سطح 
فرهنگ  هروندی 
و آموزش  هروندان 

منظور کاهش  به
الت و مشک

های  ناهنجاری
 هری و اصالح 
 رفاارهای اجاماعی 

تعداد 
کل 
اهداف 
تحت 
پو ش 
هر 
 برنامه

1 
های جشنواره  بررسی اثربخشی برنامه

 هر بهشت در ارتقای هویت بومی 
  هروندان  هر مشهد

ارتقای هویت بومی  هروندان 
        1  هر مشهد

2 

سنجش مبزان تأثبر برنامه تلویزیونی 
مشهد )مسابقه مشهد  هر های   ب

بهشت( در تقویت هویت بومی 
  هروندان مشهدی

تقویت هویت بومی  هروندان 
        1 مشهدی

3 
های  تعببن مبزان اثربخشی کالس

های زندگی برای  آموزش مهارت
 رانندگان  رکت اتوبوسرانی 

  1       های ارتباطی تقویت مهارت

4 
های  بررسی مبزان اثربخشی برنامه

سازمان در روحبه نشاط و  ادابی 
 مخاطبان

افزایش روحبه نشاط و  ادابی 
  1        هروندان

5 
بررسی مبزان اثربخشی برنامه 

 1388بوساان در بوساان سا  
     1    سازی اوقات فراغت غنی
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 اي سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري مشهد . اهداف اساسنامه2ادامه جدول 

ف
ردی

 

 وان پژوهشعن

 ای سازمان اهداف اساسنامه
 
 
 
 
 اهداف برنامه در 
 طرح تفصبلی

تالش 
برای 
ترسبم 
مشهد 

عنوان  به
 هری 
با صبغه 
فرهنگی 
 و زیارتی

طراحی و تدوین 
های  سباست

کالن  هرداری 
مشهد در ارتباط 
با امور فرهنگی، 
اجاماعی و 
تفریحی برای 
بهار زیسان 
 هروندان و 

 زائران

ات انجام مطالع
علمی و 

تحقبقاتی در 
جهت  ناخت 

و رفع 
های  ناهنجاری

اجاماعی  هر 
 مشهد

ریزی در  برنامه
خصوص اوقات 

فراغت 
 هروندان و 
زائران و ارائه 

خدمات فرهنگی، 
اجاماعی و 

تفریحی به آنان 
در چهار چوب 
 وظایف  هرداری

جذب و هدایت 
های  مشارکت

مردمی و 
نهادهای دولای و 
غبردولای برای 

فرهنگی،  امور
اجاماعی و 
 تفریحی

ریزی  برنامه
در خصوص 
افزایش 
بهره وری 
از فضاها و 
امکانات 
فرهنگی، 
ورز ی، 
تفریحی 
  هرداری

ریزی در  برنامه
جهت ارتقای 
سطح فرهنگ 
 هروندی و 
آموزش 
 هروندان 

منظور کاهش  به
مشکالت و 

های  ناهنجاری
 هری و اصالح 
رفاارهای 
 اجاماعی

تعداد کل 
اهداف 
 تحت

پو ش هر 
 برنامه

6 
ای مبزان اثربخشی  بررسی مقایسه

های فرهنگ سازمان فرهنگی  خانه
 تفریحی  هرداری

     2    سازی اوقات فراغت غنی

7 
بررسی مبزان اثربخشی جشنواره  هر 

 1385بهشت سا  
        1 تقویت احساس تعلر به  هر

8 
بررسی مبزان اثربخشی برنامه 

 1385ا  بوساان در بوساان س
     1    سازی اوقات فراغت غنی

9 
های  بررسی مبزان اثر بخشی فعالبت

های بهشت و  تابساانی فرهنگسرا
 غدیر 

     2    سازی اوقات فراغت غنی

11 
بررسی مبزان اثربخشی برنامه رادیو 

 1385پارک سا  
تقویت هویت بومی  هروندان 

 مشهدی
       2 

       1  - رهنگی سازمانمبزان پو ش خدمات ف 11

12 
مبزان موفقبت تبلبغات  هری در 

 جلب توجه  هروندان

ارتقای فرهنگ  هروندی،  
تقویت هویت فرهنگی و 

 مذهبی  هر
       2 

  3 2 1 0 5 0 5 ها در هر هدف تعداد کل پژوهش
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 . میزان پوشش اهداف سازمان1نمودار 

۰ 

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

۷ 

۸ 

۹ 

۱۰ 

۱۱ 

۱۲ 

تالش براي ترسیم مشهد  

به عنوان شهري با صبغه  

 فرهنگي و زیارتي  

طراحي و تدوین  

سیاستهاي كالن شهرداري 

مشهد در ارتباط با امور  

فرهنگي ، اجتماعي و 

تفریحي براي بهتر زیستن  

 شهروندان و زائران 

انجام مطالعات علمي و 

تحقیقاتي در جهت شناخت  

و رفع نا هنجاریهاي  

 اجتماعي شهر مشهد  

برنامه ریزي  در خصوص  

اوقات فراغت شهروندان و  

زائران و ارائه خدمات  

فرهنگي ، اجتماعي و 

تفریحي به آنان در چهار 

 چوب وظایف شهرداري  

جذب و هدایت مشاركتهاي  

مردمي و نهادهاي دولتي و 

غیردولتي براي امور 

فرهنگي ، اجتماعي و 

 تفریحي  

برنامه ریزي در خصوص  

افزایش بهره وري از 

فضاها و امكانات فرهنگي ، 

ورزشي ، تفریحي  

 شهرداري 

برنامه ریزي در جهت 

ارتقاي سطح فرهنگ  

شهروندي و آموزش  

شهروندان به منظور  

كاهش مشكالت و 

ناهنجاریهاي شهري و 

 اصالح رفتارهاي اجتماعي  

۵ 

1 
1 

5 

1 

2 
3 

 مبزان پو ش اهداف اساسنامه ای سازمان در جامعه آماری

مطالعات علمی انجام 
و تحقیقاتی در جهت 

شناخت و رفع 
های  ناهنجاری

 اجتماعی شهر مشهد
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ای که مورد سنجش قورار   سب موضوع ح برنامهدر جدحل ذیل ارقداط نر پژحنش بر  
ای ساامان نشان داد  شود  اسوت کوه در بعاوی مووارد یوک برناموه         داد  با انداف اساسنامه

 شود.  نمزمان به ب ش اا یک ندف مربوط می
شوودو نتوای  نهوایی نور پوژحنش در       نای مورد مطالعه مشواند  موی   چنانکه در پژحنش

 د  است: گ ری به زن اشار  ش قسمت نت جه

 هاي جامعه آماري . نتایج نهایي پژوهش3جدول 

 ها خص ا نابجه تحقبر عنوان پژوهش ردیف

1 
های جشنواره  هر  بررسی اثربخشی برنامه

بهشت در ارتقای هویت بومی  هروندان  هر 
 مشهد

 - غبر اثربخش

2 
های  سنجش مبزان تأثبر برنامه تلویزیونی  ب

مشهد )مسابقه مشهد  هر بهشت( در تقویت 
 هویت بومی  هروندان مشهدی

 تا حدی اثربخش 
 ناسی و هویت  نمره مشهد

 به باال بومی ماوسط

3 
های آموزش  تعببن مبزان اثربخشی کالس

های زندگی برای رانندگان  رکت  مهارت
 اتوبوسرانی 

 تا حدی اثربخش 
 مورد(  5مورد از  4)در 

در عالقه به  غل، مدیریت 
بحران، حل مسئله، ارتباط م ثر، 

 موفر در همدلی، ناموفر

4 
های سازمان در  بررسی مبزان اثربخشی برنامه

 ه نشاط و  ادابی مخاطبانروحب
 تا حدی اثربخش 

 مورد(  3مورد از  1)در 

در کاهش عاطفه منفی، موفر 
در افزایش عاطفه مثبت و امبد 

 به زندگی، ناموفر

5 
بررسی مبزان اثربخشی برنامه بوساان در بوساان 

 1388سا  
 تا حدی اثربخش 

 درصد(  69)به مبزان 
 اخص اصلی ایجاد عالقه به 

 مطالعه

6 
های  ای مبزان اثربخشی خانه بررسی مقایسه

 فرهنگ سازمان فرهنگی تفریحی  هرداری
 تا حدی اثربخش 

 مورد(  5مورد از  3)در 

در فرهنگ  هروندی، رضایت 
مخاطبان و نشاط و  ادابی، 

موفر در اوقات فراغت و تقویت 
 همبساگی، ناموفر

7 
بررسی مبزان اثربخشی جشنواره  هر بهشت 

 1385سا  
 - غبر اثربخش

8 
بررسی مبزان اثربخشی برنامه بوساان در بوساان 

 1385سا  
 - در حد ماوسط

9 
های تابساانی  بررسی مبزان اثربخشی فعالبت

 های بهشت و غدیر  فرهنگسرا
دسارسی به اهداف در 
 حد ماوسط تا زیاد

- 

11 
بررسی مبزان اثربخشی برنامه رادیو پارک سا  

1385 
 - در حد ماوسط

 - در حد ماوسط مبزان پو ش خدمات فرهنگی سازمان 11

12 
مبزان موفقبت تبلبغات  هری در جلب توجه 

  هروندان
 - در حد ماوسط
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رها در دستيابی به اهداف اساسنامه  ارزیابی اثربخشی کل برنامه. 6
نوای سواامان در    کردن نتای   اص ه ح ارایابی نهایی اا م وزان اثربخشوی برناموه    جهت کمی

صور  قراردادی قعریوف شود. بوه ایون      بندی به دست ابی به انداف اساسنامهو یک مدل امت اا
قرق ب که اا زنجوایی کوه نتوای  در سوه  الوت ک وی قابول ارایوابی بوودو بورای نور  الوت             

نا باشد انجات شد که  ساای مناسدی که گویای موقع ت نر  الت نسدت به سایر  الت معادل
 به شرح ذیل است:  

 امت اا 10    شاثربخ .19
 امت اا 5  قا دی اثربخش )متوسط( .20
 صفر امت اا   ا ر اثربخش .21

نا برای نر برنامه در سوتون   به این قرق بو در جدحل م زان پوشش انداف قوسط برنامه
مربوط به نر ندفو امت اا معادل نت جه زن پژحنش قرار داد  شود ح اا زنجوا کوه نور نودف      

که در برنامه پوشش داد  شودو لذا امت واا اثربخشوی زن   صور  مستتل در نور گررته شد   به
نایی کوه بو ش    طور کامل درنور گررته شد  است. بنابراین در برنامه برنامه برای نر ندف به

دنندو امت اا متناظر با م زان اثربخشی زنها ن ز به ااای نور نودف    اا یک ندف را پوشش می
 قکرار شد  است. 

دست زمود  مااسوده ح بوه درصود قدودیل       ی ن امت ااا  بهدر نهایت برای نر ندف م ان
 صور  کمی نمایان سااد.  شد قا بتواند م زان مورت ت ساامان در دست ابی به نر ندف را به

نوا ح نموودار مربووط بوه م وزان دسوت ابی بوه         در ادامهو جدحل امت ااا  اثربخشی برناموه 
 انداف زمد  است. 
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 ها . امتیاز اثربخشي برنامه4جدول 

 عنوان پژوهش

ای  اهداف اساسنامه 
 سازمان

 
 
 
 
 
 

 نابجه اثربخشی

تالش 
برای 
ترسبم 
مشهد به 
عنوان 
 هری با 
صبغه 

فرهنگی و 
 زیارتی 

طراحی و تدوین 
های کالن  سباست

 هرداری مشهد در 
ارتباط با امور 

فرهنگی، اجاماعی و 
تفریحی برای بهار 
زیسان  هروندان و 

 زائران 

انجام مطالعات 
لمی و ع

تحقبقاتی در 
جهت  ناخت 

و رفع 
های  ناهنجاری

اجاماعی  هر 
 مشهد 

ریزی  برنامه
درخصوص اوقات 
فراغت  هروندان و 
زائران و ارائه 

خدمات فرهنگی، 
اجاماعی و تفریحی 

به آنان در 
چهارچوب وظایف 

  هرداری 

جذب و هدایت 
های  مشارکت

مردمی و 
نهادهای دولای 
و غبردولای 
برای امور 

نگی، فره
اجاماعی و 
 تفریحی 

ریزی در  برنامه
خصوص 
افزایش 

وری از  بهره
فضاها و 
امکانات 
فرهنگی، 
ورز ی، 
تفریحی 
  هرداری 

ریزی در جهت  برنامه
ارتقای سطح 

فرهنگ  هروندی و 
آموزش  هروندان 
به منظور کاهش 
مشکالت و 

های  ناهنجاری
 هری و اصالح 
 رفاارهای اجاماعی 

اماباز 
اثربخشی 

 مهبرنا

های جشنواره  هر  بررسی اثربخشی برنامه
بهشت در ارتقای هویت بومی  هروندان  هر 

 مشهد
 0             1 غبر اثربخش

های  سنجش مبزان تأثبر برنامه تلویزیونی  ب
مشهد )مسابقه مشهد  هر بهشت( در  تقویت 

 هویت بومی  هروندان مشهدی
 5             5 تا حدی اثر بخش 

های آموزش  بزان اثربخشی کالستعببن م
های زندگی برای رانندگان  رکت  مهارت

 اتوبوسرانی 

 تا حدی اثربخش
 مورد( 5مورد از  4)در 

            5 5 

های سازمان در  بررسی مبزان اثربخشی برنامه
 روحبه نشاط و  ادابی مخاطبان

 تا حدی اثربخش
 مورد( 3مورد از  1)در 

            5 5 

مبزان اثربخشی برنامه بوساان در بررسی 
 1388بوساان سا  

 تا حدی اثربخش
 درصد( 69)به مبزان  

      5       5 
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 ها . امتیاز اثربخشي برنامه4ادامه جدول 

 عنوان پژوهش

ای  اهداف اساسنامه 
 سازمان

 
 
 
 
 
 
 
 

 نابجه اثربخشی

تالش 
برای 
ترسبم 
مشهد به 
عنوان 
 هری 
با صبغه 
فرهنگی 
  و زیارتی

طراحی و تدوین 
سباساهای کالن 
 هرداری مشهد در 
ارتباط با امور 

فرهنگی، اجاماعی و 
تفریحی برای بهار 
زیسان  هروندان و 

 زائران 

انجام مطالعات 
علمی و 

تحقبقاتی در 
جهت  ناخت 

و رفع 
های  ی ناهنجار

اجاماعی  هر 
 مشهد 

ریزی در  برنامه
خصوص اوقات 

فراغت  هروندان و 
ائه زائران و ار

خدمات فرهنگی، 
اجاماعی و تفریحی 

به آنان در 
چهارچوب وظایف 

  هرداری 

جذب و هدایت 
های  مشارکت

مردمی و 
نهادهای دولای 
و غبردولای 
برای امور 
فرهنگی، 
اجاماعی و 
 تفریحی 

ریزی  برنامه
درخصوص 
افزایش 

وری از  بهره
فضاها و 
امکانات 
فرهنگی، 
ورز ی، 
تفریحی 
  هرداری 

ی در جهت ریز برنامه
ارتقای سطح 

فرهنگ  هروندی و 
آموزش  هروندان 
به منظور کاهش 
مشکالت و 

های  ناهنجاری
 هری و اصالح 
 رفاارهای اجاماعی 

اماباز 
اثربخشی 
 برنامه

های  ای مبزان اثربخشی خانه بررسی مقایسه
 فرهنگ سازمان فرهنگی تفریحی  هرداری

 تا حدی اثربخش
 مورد( 5مورد از  3)در 

      5   5   5 

بررسی مبزان اثربخشی جشنواره  هر بهشت 
 1385سا  

 1             1 غبر اثربخش

بررسی مبزان اثربخشی برنامه بوساان در 
 1385بوساان سا  

 5       5       در حد ماوسط

های تابساانی  بررسی مبزان اثر بخشی فعالبت
 فرهنگسراهای بهشت و غدیر 

دسارسی به اهداف در 
 ماوسط تا زیادحد 

      11   11   11 

بررسی مبزان اثربخشی برنامه رادیو پارک 
 1385سا  

 5       5     5 در حد ماوسط

 5           5   در حد ماوسط مبزان پو ش خدمات فرهنگی سازمان

مبزان موفقبت تبلبغات  هری در جلب توجه 
  هروندان

         5 5 5 در حد ماوسط

  5 5/7 - 6 - 5 3 اباز اثربخشی در هر هدفمبانگبن ام
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بندی قراردادی قعریف شد و با قوجه به نتای  جدحل قدلو م وانی ن   بر اساس مدل امت اا
 دست زمد  است:  امت اا نر ندف بر  سب درصد به شرح ذیل به

 اي  . میزان دستیابي سازمان به اهداف اساسنامه5جدول 

 درصد تحقر هدف عنوان هدف ردیف

 % 31 عنوان  هری با صبغه فرهنگی و زیارتی  تالش برای ترسبم مشهد به 1

2 
های کالن  هرداری مشهد در ارتباط با امور فرهنگی، اجاماعی  تطراحی و تدوین سباس

 و تفریحی برای بهار زیسان  هروندان و زائران 
51 % 

3 
های اجاماعی  هر  انجام مطالعات علمی و تحقبقاتی در جهت  ناخت و رفع ناهنجاری

 مشهد 
- 

4 
ات فرهنگی، ریزی در خصوص اوقات فراغت  هروندان و زائران و ارائه خدم برنامه

 اجاماعی و تفریحی به آنان در چهار چوب وظایف  هرداری 
61 % 

5 
های مردمی و نهادهای دولای و غبردولای برای امور فرهنگی،  جذب و هدایت مشارکت

 اجاماعی و تفریحی 
- 

6 
وری از فضاها و امکانات فرهنگی، ورز ی،  ریزی در خصوص افزایش بهره برنامه

 تفریحی  هرداری 
75 % 

7 
منظور  ریزی در جهت ارتقای سطح فرهنگ  هروندی و آموزش  هروندان به برنامه

 های  هری و اصالح رفاارهای اجاماعی  کاهش مشکالت و ناهنجاری
51 % 

 % 53 مبانگبن کل سازمان
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 . میزان دستیابي به اهداف2نمودار 

 

 گيری نتيجه

سواامان   88قوا   85نای دحر  چهارساله  ی برنامهنا مشاند  شدو م زان اثربخش چنانکه در یارته
نوای سونجش م وزان     ررننیی قفریای شهرداری مشهد بر اسواس رراقا  ول نتوای  پوژحنش    

 7نای مشخ  در ایون بواا  اموانیو در مجمووع متوسوط بوود ح اا مجمووع         اثربخشی برنامه
یوا ا رمسوتت م    طور مسوتت م  نا به ندف زن در این پژحنش 5ای ساامانو قنها  ندف اساسنامه

مورد سنجش قرار گررته بودو که پ  اا رراقا  ل نتای  زنهاو م وزان قاتوق نور کودات ح در     
 مجموع م زان قاتق کل انداف ساامان مااسده شد که به قرق ب ذیل است:  

منووان شوهری بوا صود ه ررننیوی ح       قی  برای قرسو م مشوهد بوه   »دست ابی به ندف  .22
نوایی   ده شد. به این معنی که نتای  اثربخشی برناموه درصد مااس 30به م زان « ایارقی

 30نا قنها بوه م وزان    دند این برنامه که برای قاتق این ندف اجرا شد  بود نشان می
 اند به ندف موردنور دست یابند.  درصد مورق شد 

 درصد تحقق هدف

۰/۰۱ 

۱/۰۵ 

۲/۰۵ 

۳/۰۵ 

۴/۰۵ 

تالش برای ترسبم  
مشهد به عنوان 
 هری با صبغه 
 فرهنگی و زیارتی 

طراحی و تدوین 
سباساهای کالن 
 هرداری مشهد در 
ارتباط با امور 

فرهنگی ، اجاماعی 
و تفریحی برای 
بهار زیسان 

  هروندان و زائران 

برنامه ریزی  در 
خصوص اوقات 

فراغت  هروندان و 
زائران و ارائه 

خدمات فرهنگی ،  
اجاماعی و تفریحی  
به آنان در چهار 
چوب وظایف 
  هرداری 

برنامه ریزی در 
خصوص افزایش 
بهره وری از فضاها 
و امکانات فرهنگی ، 
ورز ی ، تفریحی 

  هرداری 

برنامه ریزی در 
جهت ارتقای سطح  
فرهنگ  هروندی و 
آموزش  هروندان 
به منظور کاهش 
مشکالت و 

ناهنجاریهای  هری 
و اصالح رفاارهای 

 اجاماعی 

۳/۱۰ 
۱/۰۲ 

۳/۰۵ 

۳/۰۴ 

۱/۰۲ 

 میزان دستیابي به اهداف
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نای کین شوهرداری مشوهد در ارقدواط     طرا ی ح قدحین س است»دست ابی به ندف  .23
به م وزان  « تمامی ح قفریای برای بهتر ایستن شهرحندان ح اائرانبا امور ررننییو اج

نوایی کوه بورای قاتوق      درصد مااسده شد. به این معنی که نتای  اثربخشی برنامه 50
درصود موروق    50نا قنهوا بوه م وزان     دند این برنامه این ندف اجرا شد  بود نشان می

 اند به این ندف موردنور دست یابند.  شد 
ریوزی در خصووص احقوا  ررااوت شوهرحندان ح اائوران ح        برنامه»ندف دست ابی به  .24

ارائووه خوودما  ررننیوویو اجتمووامی ح قفریاووی بووه زنووان در چهووار چوووب حظووایف  
درصوود مااسووده شوود. بووه ایوون معنووی کووه نتووای  اثربخشووی  60بووه م ووزان « شووهرداری

ا موروق  ن دند این برنامه نایی که برای قاتق این ندف اجرا شد  بود نشان می برنامه
 درصد به این ندف دست یابند.  60اند رتط به م زان  شد 

حری اا راوانا ح امکانوا     ریزی در خصوص ارزایش بهور   برنامه»دست ابی به ندف  .25
درصد بود. به این معنی که نتای   75به م زان « ررننییو حراشیو قفریای شهرداری

دنود ایون    د نشوان موی  نایی که برای قاتق این ندف اجورا شود  بوو    اثربخشی برنامه
 درصد به این ندف دست یابند.  75اند به م زان  نا مورق شد  برنامه

ریزی در جهت ارقتای سطح ررننا شهرحندی ح زمووا    برنامه»دست ابی به ندف  .26
نوای شوهری ح اصویح ررتارنوای      منوور کانش مشکی  ح ناننجاری شهرحندان به

ایوون معنووی کووه نتووای  اثربخشووی درصوود مااسووده شوود. بووه  50بووه م ووزان « اجتمووامی
نا موروق   دند این برنامه نایی که برای قاتق این ندف اجرا شد  بود نشان می برنامه
 درصد به این ندف دست یابند.  50اند قنها به م زان  شد 

درصود بوه دسوت زمود ح در دح      53در مجموع م زان دست ابی به انداف سنجش شود   
درصود اا انوداف خوود     71ن امد  است. لذا سواامان در   دست ای به مورد اا انداف ن ز داد 

درصود اا انودافو نو چ     29درصد قور وق داشوته کوه متودار متوسوطی اسوت ح در        53رتط 
طوور   پژحنش اثربخشی صور  نیررته است که بتوان در مورد دست ابی به انداف ساامان به

 ک ی قااح  کرد. 
 ل پاسخ گفت:  صور  ذی قوان به سؤاب  قات ق به بنابراین می

نوای ررننیوی سواامان ررننیوی قفریاوی       در مورد سؤال اساسی قات ق که رعال وت  .27
شهرداری مشهد قا چه م زان انداف ررننیی ایون سواامان را ماتوق سواخته اسوتو      

 53شود  رتوط بوه م وزان      درصد اا انداف سونجش  71نمان طور که منوان شدو در 
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 نا اثربخش بود  است.  درصد رعال ت
 قوان گفت:   سؤاب  ررمی قات ق میدر مورد 

نای ررننیی ساامان ررننیی قفریاوی شوهرداری مشوهد در     م زان اثربخشی رعال ت .28
قتویت نویت شهری ح ارزایش ا ساس قع ق شهرحندان به شهر مشهد به چوه م وزان   

 بود  است؟
موضوع قتویت نویت شهری ح ارزایش ا سواس قع وق شوهرحندان بوه شوهر مشوهد در       

درصد  30شود که به م زان  ای قعریف می انداف اساسنامه 1ساامانو ذیل ردیف  نای برنامه
 اثربخش بود  است. 

نای ررننیوی سواامان ررننیوی قفریاوی شوهرداری مشوهد در        م زان اثربخشی رعال ت .29
 ارزایش رح  ه نشاط ح شادابی در ب ن شهرحندان شهر مشهد به چه م زان بود  است؟

نوای   ح شادابی در ب ن شوهرحندان شوهر مشوهد در برناموه    موضوع ارزایش رح  ه نشاط 
درصود اثوربخش    60شود که به م زان  ای قعریف می انداف اساسنامه 4ساامانو ذیل ردیف 

 بود  است.  
نای ررننیوی سواامان ررننیوی قفریاوی شوهرداری مشوهد در        م زان اثربخشی رعال ت .30

 ه چه م زان بود  است؟ارقتای سطح ررننا شهرحندی در ب ن شهرحندان شهر مشهد ب
نوای   موضوع ارقتای سطح ررننا شهرحندی در ب ن شهرحندان شهر مشوهد در برناموه  

درصود اثوربخش    50شود که به م زان  ای قعریف می انداف اساسنامه 7ساامانو ذیل ردیف 
 بود  است.  

 شود:   نای قات ق به شرح ذیل قا  ل می بنابراین ررض ه
رننیی قفریای شوهرداری مشوهد در قتویوت نویوت     نای ررننیی ساامان ر رعال ت .31

شهری ح ارزایش ا ساس قع ق شهرحندان به شهر مشهد چندان مورق ندود  است؛ در 
ارزایش رح  ه نشاط ح شادابی در ب ن شهرحندان شهر مشوهد نسودی ح متوسوط بوود      
است؛ ح در ارقتای سطح ررننا شهرحندی در بو ن شوهرحندان شوهر مشوهد خ  وی      

 دی بود  است.  متوسط ح نس
نوای ررننیوی سواامان ررننیوی قفریاوی شوهرداری مشوهد در         در مجموع رعال وت  .32

 طور نسدی ح به م زان متوسط مورق بود  است.  دست ابی به انداف خود به
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 پيشنهادها

اا مجمومه پ شنهادنای ارائه شود  در جامعوه زمواری ح نتوای   اصول اا ایون قات وقو        
 شود:   موارد ذیل پ شنهاد می

ایو جهوت متایسوه نتوای  ح     صور  دحر  جش اثربخشی در نمه اندف ساامان بهسن .33
 قا  ل رحند مم کرد ساامان انجات شود. 

نووا ح قوودحین  در انتخوواب پژحنشوویرو قع وو ن رح  قات ووق بوورای اثربخشووی رعال ووت  .34
نایی با  گزار  نهایی پژحنش با نور قخصصی ح دقت ب شتری اقدات شود قا پژحنش

ا  م مووی ح انووای ماتوووایی قابوول اقکوواء  اصوول شووود ح در       امت وواا بوواب ح ار 
قووری بووه سوونجش اثربخشووی سوواامان  نووای بعوودی بتوووان بووا اسووتناد مطمووئن رراقا  وول
 پرداخت. 

گ ری اا رنون مهندسی ررننیی که مدتنوی بور    نا با دقت ب شتر ح با بهر  طرا ی برنامه .35
ح ن ز انتخاب  درک صا ح ن اانا ح شناخت درست مخاطب ح ذائته ررننیی احست

نای مناسب ح چ نش صا ح زنها در کنار یکدییر انجات شود قا بتواند اثور نوم    قالب
 را قتویت کند نه اینکه در بعای موارد خنثی سااد. 

نا دقت شود قا در م ن مشخ  بودن انداف کینو انوداف   گذاری برنامه در ندف .36
کین مع وت باشدو قوا در  شان با انداف  جزئی ح مم  اقی به رحشنی مشخ  ح ارقداط

امان اجراو مجریان برنامه اا ندف اص ی دحر نشوند ح در سردگمی اا ناو  ارقدواط  
 ررض خود را دندال نکنند.   برنامه با ندف کینو انداف پ ش

استفاد  اا کارشناسان متخص   وا  ررنناو زشنا با م زحما  ح ما ط ررننا ح  .37
نوا ح قاتوق انوداف     اجرای صا ح برناموه  دارای قوانایی درک انداف ررننییو در

 رسد.  زنها ضرحری به نور می
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 فهرست منابع  

 (و حاار  کشور.1381« )اساسنامه ساامان ررننیی قفریای شهرداری مشهد. »1
نوای مودیریت اجرایوی     اثربخشوی دحر  (. »1389ال هوی )  نوژادو سو دمامد ح نورگ  حلوی     . امومی2

و ماننامه م می زمواشوی  «ن خودرح بر اساس مدل پاقریکساامان مدیریت صنعتی و حیژ  ایرا 
 .225قدب رو شمار  

و سواامان  «م زان مورت ت قد   ا  شوهری در ج وب قوجوه شوهرحندان    (. »1386. باباییو ایمرضا )3
 ررننیی قفریای شهرداری مشهد. 

شوادابی   نوای سواامان در رح  وه نشواط ح     بررسی م زان اثربخشی برناموه (. »1388. بخشیو  امد )4
 و ساامان ررننیی قفریای شهرداری مشهد. «مخاطدان

(و سواامان ررننیوی قفریاوی    1385« )85بررسی م زان اثربخشی برنامه بوستان در بوسوتان سوال   . »5
 شهرداری مشهد.

در ارقتوای   1388نای جشنوار  شهر بهشت  بررسی اثربخشی برنامه(. »1388ااد و مامد ) . بهشتی6
 و ساامان ررننیی قفریای شهرداری مشهد. «ن شهر مشهدنویت بومی شهرحندا

نووای انوودگی بوورای راننوودگان شوورکت  نووای زموووا  مهووار  قع وو ن م ووزان اثربخشووی کوویس. »7
 (و ساامان ررننیی قفریای شهرداری مشهد.1388« )اقوبوسرانی

سواامان   نای ررننوا  ای م زان اثربخشی خانه بررسی متایسه(. »1385الدین ) .  س نیو س د کمال8
 و ساامان ررننیی قفریای شهرداری مشهد.«ررننیی قفریای شهرداری

«. 1385بررسی م وزان اثربخشوی جشونوار  شوهر بهشوت سوال       (. »1385الدین ) .  س نیو س دکمال9
 ساامان ررننیی قفریای شهرداری مشهد.

ررننیوی   و سواامان «م زان پوشش خدما  ررننیی سواامان (. »1387الدین ) .  س نیو س دکمال10
 قفریای شهرداری مشهد. 

(. ررننواو رعال وت ررننیوی ح صونایع ررننیویو قهوران:       1390سختو ن کنات ) پور سی .  س نی11
 مؤسسه ررننیی و ننری ایتون سدز. 

نوای بهشوت ح    نای قابسوتانی ررننیسورا   بررسی م زان اثربخشی رعال ت(. »1385. داناییو مج د )12
 شهرداری مشهد.  و ساامان ررننیی قفریای«ادیر

شود  در ام نوه جوذب نخدیوان ح      رراقا  ول مطالعوا  انجوات   (. »1386. ذاکر صالایو ایمرضا )13
 . 1و دحر  نشتمو شمار  1386شناسی ایرانو بهار  و مج ه جامعه«پ شی ری اا مهاجر  زنان

مد امرابوی ح  ( مدانی مدیریتو قرجمه س د ما1393. راب نزو است فن پی. ح دیوید ای. دی. سنزح )14
 نای ررننیی. دییرانو درتر پژحنش

نای مشهد )مسابته مشوهد   سنجش م زان قیث ر برنامه ق ویزیونی شب(. »1388. ر متیو شهربانو )15
و ساامان ررننیی قفریای شهرداری «شهر بهشت( در قتویت نویت بومی شهرحندان مشهدی

 مشهد. 
نای ررارحی ررننوا ح مودیریت    نا ح زس ب شچال(. »1389. رش دپورو م ی ح م  رضا مرادی )16

 .48ح  47و ماننامه مهندسی ررننییو شمار  «ررننیی
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مج وه ایرانوی زمووا  در م ووت     «. نوا  ناموه قوصو فی: رراقا  ول    حاژ (. »1385. رضای انو ماسن )17
 .1385پزشکیو پای ز ح امستان 

 قهران: قتنوس. نای ررننییو (. مفان م ح نوریه1386. صالای ام ریو س درضا )18
بررسی م زان اثربخشوی  (. »1385ااد و س م ن ح معاحنت پژحنشی جهاد دانشیانی مشهد ) . ررحغ19

 و ساامان ررننیی قفریای شهرداری مشهد. «85برنامه رادیو پارک سال 
قات وق در م ووت انسوانی بوا نیرشوی بور         (. رح 1385اکدر ح  سو ن صوفرااد  )   . ررننییو م ی20

 نویسیو ناشر: پ ات پویا.  نامه پایان
بررسی م ل مهاجر  رحستای ان به شهرنا در ایران با رراقا  ل (. »1385. قاسمی اردناییو م ی )21

و 1و رص نامه رحسوتا ح قوسوعهو شومار     «1383قا  1359نای  نای قاص  ی در باا  سال نامه پایان
 .9دحر  

نوای اجتموامی ح    رراقا  ول در پوژحنش   (.1389. قاضی طداطداییو مامود ح ابووم ی حدادن ور )  22
 شناسان. ررتاریو قهران: جامعه

نوای ررننیوی در ررننیسورای     ارایوابی رعال وت  (. »1388. کاححسیو اسمام ل ح م  رضا مت می )23
 .37و شمار  3ریزی ررننیی  و پژحنشنامه برنامه«قهران بر اساس مدل کمی

نای اجتمامی زسوتان   یو جوانان ح پژحنشا گزار  مم کرد پژحنشی مؤسسه خدما  مشاحر . »24
 (.1388« )1376 – 1387قدس رضوی 

 (. در زمدی بر مدیریت ررننییو قهران: نشر ساقی.1389مامد ) . نائ نیو م ی25
ریوزی راندوردی قوسوعه ررننیویو      (. درزمودی بور برناموه   1386. نیانداریو بابک ح نمکواران ) 26

 نیی.قهران: دب رخانه شورای مالی انتیب ررن
و سواامان  «88بررسی م وزان اثربخشوی برناموه بوسوتان در بوسوتان سوال       (. »1388. حاسعیو رضا )27

 ررننیی قفریای شهرداری مشهد. 
زحردنوواو قرجموه م وی پارسووای ان ح    (. سوواامانو سواختارو رراینود ح ر   1384. نوالو ریچوارد ا . )  28

 نای ررننیی. س دمامد امرابیو درتر پژنش
(. راننمای مم ی رراقا  ل در پژحنش م میو مرکز قات وق ح قوسوعه   1387م ی ). نومنو   در29

 م وت انسانیو قهران: انتشارا  سمت.
و مناصر 2نای ساامان ح مدیریتو ج د  (. قئوری1384. ن ک و نربر  جی. ح سی ری گولت )30

 ح ررایندناو قرجمه گوئل کوننو نشر دحران.
http://www.farhangeiran.ir 
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