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  عنوان پروژه:  -1

 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران های فرهنگی و هنریسنجش اثربخشی و کارآمدی فعالیت

 پروژه:  سطح -2

   (               عمده)معامالت سطح بزرگ معامالت متوسط(سطح متوسط(                 (جزئی)معامالت سطح کوچک   

 بردارپیشنهاد دهنده و بهره -3

 فرهنگی و هنری شهرداری تهران  سازمان بردار:بهره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پیشنهاد دهنده:

 

 کلمه( 222)حداکثر   مسئلهبیان و تشریح  -4

ه ای از اهداف مشخص است کمجموعهای از برنامه ها به دنبال دستیابی به بدون تردید هر سازمان یا نهاد فرهنگی با اجرای مجموعه

یا از وظایف ذاتی آن نهاد سرچشمه گرفته یا در راستای اهداف کالن و چشم اندازهای آن سازمان است. اما نکته مهم آن است که 

ای مجموعه یابی بهنیست، بلکه مقصود اصلی، دستاصل وجودی هر نهاد فرهنگی، صرفاً اجرای مجموعه ای از فعالیت های فرهنگی 

کالن دیگر است. از این ای از اهداف یابی به مجموعهای برای دستاز اهداف فرهنگی است که یا خود آن مورد نظر بوده یا زمینه

رهنگی این های فسزای برخوردار است و سنجش میزان اثربخشی فعالیتیابی به اهداف مورد نظر از اهمیت بهرو، بررسی میزان دست

ای هاز آنجا که نهادهای فرهنگی با انجام فعالیت در ارزیابی عملکرد و نحوه ایفای نقش آنها در جامعه موثر باشد.ها می تواند سازمان

مختلف در پی رفع این مشکالت در زندگی اجتماعی هستند، ضروری است متناسب با تغییر شرایط و نیازها و سرعت این تغییرات، 

به اهداف،  ها به حد مطلوب رسیده و در دستیابیتوجه الزم شود تا اثربخشی فعالیتتلف مخهای نسبت به بازتعریف اهداف و فعالیت

ر این راستا د  یابی به این مهم است.های انجام شده، اولین گام در دستلذا سنجش میزان اثربخشی فعالیت توفیق مطلوب حاصل شود.

 است. تهران یشهردار یهنر یفرهنگ سازمان یو هنر یفرهنگ هایتیفعال یو کارآمد یسنجش اثربخشهدف پژوهش حاضر 

 کلمه( 122)حداکثر اهداف  -5

 ف اصلی هد

  های فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهرانسنجش اثربخشی و کارآمدی فعالیت

 اهداف فرعی
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 تهران یشهردار یهنر یسازمان فرهنگشناسایی و تعیین اهداف فعالیتهای فرهنگی و هنری 

  تهران یشهردار یهنر یسازمان فرهنگشناسایی وضعیت موجود فعالیتهای فرهنگی و هنری 

 شناسایی مکانیسم های موجود رسیدن به اهداف فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

 مشخص ساختن شکاف بین وضعیت موجود اثربخشی فعالیتها با اثربخشی مورد انتظار 

 یو هنر یهنگسازمان فرجود با اثربخشی مطلوب فعالیتهای فرهنگی و هنری ومتعیین عوامل موثر بر ایجاد شکاف بین اثربخشی 

 تهران یشهردار

 تهران یشهردار یو هنر یسازمان فرهنگ یو هنر یفرهنگارائه راهکارهای اجرایی برای افزایش اثربخشی فعالیتهای  

 کلمه( 322)حداکثر فرادستی/سوابق و پیشینه موضوع(مبانی حقوقی )سند/اسناد  -6

 دند که:ها رسیهای غیردولتی و غیرانتفاعی به این یافتهسازمانی سازماناثربخشی ( درتحقیقی با موضوع 2102لسی و همکاران)

 از لحاظ علمی، بررسی های تک بعدی اثربخشی سازمانی مفید نیست. .0

بی های تجرالشعاع کارهای مفهومی قرار دارد، در حالی که باید پژوهشتحتمیزان دانش در خصوص اثربخشی سازمانی  .2

 انجام شود. 

 باشد.توافق در خصوص عملیاتی نمودن اثربخشی سازمانی زودگذر می .3

انجام  (های فرهنگی )مطالعه موردی: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهدپژوهشی در داخل به عنوان تحلیل اثربخشی فعالیت

. در این از روش فراتحلیل برای اثربخشی فعالیت های فرهنگی سازمان استفاده شده است و از مجموع اهداف اساسنامه ای  استشده 

پژوهشی که فراتحلیل بروی آنها انجام شد، مورد سنجش قرار گرفته و فعالیتهای این  02درصد در  10سازمان مورد بررسی تنها 

 درصد از اهداف سنجش شده دست یافته است. 33تنها به سازمان در بازده زمانی مورد نظر 

شاه طالبی در تحقیقی با عنوان تدوین مؤلفه های فرهنگ شهروندی در حیطه ارزش ها و هنجارها برای دانش آموزان دوره راهنمایی 

 داده است.  د اختصاصنشان داد که ترجیح مصالح جمعی بر مصالح فردی و مؤلفه حفظ محیط زیست بیشترین بار عاملی را به خو

رحمانی در بررسی نقش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ارتقای سرمایه فرهنگی شهروندان تهرانی به این نتیجه دست یافته 

است که فعالیت های پر تکرار در مراکز فرهنگی با ارتقای سرمایه فرهنگی رابطه دارد. همچنین مدیران مراکز فرهنگی باید نسبت به 

خاطب شناسی برنامه ها دقت داشته و با توجه به تغییرات فرهنگی در جامعه، کارکنان مراکز فرهنگی از بین افرادی انتخاب شوند م

 که از سرمایه فرهنگی باالتری برخوردار باشند. 
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یر علت مهاجرت متغهاشمیان فر در بررسی فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیهای شهر اصفهان به این نتیجه رسیده است که بین 

 و نوع شغل با فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیه رابطه وجود دارد. 

 کلمه( 52)حداکثر قلمرو سازمانی، محدوده مکانی  و زمانی  -7

سازمان فرهنگی هنری  قلمرو سازمانی:

                                  شهرداری تهران

فرهنگسراها، خانه محدوده مکانی: 

دیگر اماکن مرتبط با  فرهنگ و

     سازمان

 ماه 3 محدوده زمانی:

 رئوس شرح خدمات  -8

 عنوان مرحله مراحل

 بیان طرح مسئله و طراحی سواالت و اهداف تحقیق و ذکر سازماندهی کلی  پروژه مرحله اول

 مرحله دوم

 صورت گرفته و بیان نقاط ضعف و قوت این تحقیقات  بررسی پیشینه مطالعات داخلی

 بررسی مطالعات خارجی انجام شده و بیان نقاط ضعف و قوت این تحقیقات 

 بندی منسجم ذکر کاربست این جمعبندی انجام شده برای تحقیق حاضرارائه جمع

 انجام مطالعات تطبیقی در زمینه موضوع تحقیق 

 مرحله سوم

 مرورو ارزیابی نظریات مرتبط با موضوع تحقیق

 ظریات مرتبط با موضوع  جمعبندی نقادانه نسبت به ن

 شاخصهای ارزیابی سنجش کارآمدی فعالیتهای فرهنگی بر اساس نظریات مرتبط با موضوعانتخاب 

 مرحله چهارم

 ذکر روش تحقیق مرتبط با ماهیت تحقیق

 تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق

 بیان واحد تحلیل و مشاهده تحقیق 

 روش نمونه گیریذکر جمعیت مورد مطالعه و نمونه اخذ شده و 

 هابیان روش گردآوری داده

 ذکر روشها و تکنیک های مورد استفاده برای تجریه و تحلیل داده ها

 مرحله پنجم

 تهران یشهردار یهنر یسازمان فرهنگفعالیتهای فرهنگی و هنری توصیف وضعیت موجود 

 یهنر یسازمان فرهنگفعالیتهای فرهنگی و هنری توصیف و تبیین عوامل موثر بر افزایش اثربخشی 

 تهران یشهردار

 تهران یشهردار یهنر یسازمان فرهنگفعالیتهای فرهنگی و هنری بیان نقاط ضعف و قوت فعالیتهای 

 تعیین وضعیت میزان اثربخشی فعالیتهای فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

 تحقیقارائه جمعبندی از نتایج بدست آمده در بخش توصیفی 
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 مرحله نهایی

گیری و گزارش نهایی بر اساس نتایج بدست آمده از بخش پنجم با مالحظه و ارجاع به بخشهای ارائه نتیجه

  نظری تحقیق و پیشینه تجربی تحقیق

 شکاف بین وضعیت موجود اثربخشی فعالیتها با اثربخشی مورد انتظار عوامل مشخص ساختن 

 ینرو ه یسازمان فرهنگ یو هنر یفرهنگزایش اثربخشی فعالیتهای ارائه راهکارهای اجرایی برای اف

 و رسیدن به وضعیت مطلوب تهران یشهردار

 دریافت نظرات کارشناسی ناظر و کارفرما و انجام اصالحات مقتضی

 

 در پیشنهادهای فنی)پروپوزال(، شرح خدمات بایدبدیهی است رئوس شرح خدمات به صورت اولیه تهیه و تدوین شده است و مجریان محترم  مالحظه:

 را  با بکارگیری تخصص، خالقیت و نوآوری خود بسط و تدقیق نمایند.

 کاربست -9

 ارائه مدل -برنامه عملیاتی –گزارش مدیریتی 

 ()ماه6 انجام پروژه زمانمدتبرآورد  -12

 عنوان مرحله مراحل
روز )انجام مرحله  زمانمدت

 (ماه -

 کلبهوزن هر مرحله نسبت 

 پروژه )درصد(

 3 01 کلیات تحقیق مرحله اول

 01 03 مرور ادبیات تجربی مرحله دوم

 01 03 مبانی و چارچوب نظری تحقیق مرحله سوم

 01 03 روش شناسی تحقیق مرحله چهارم

 31 01 تحلیل و تفسیر داده ها مرحله پنجم

 33 03 نتیجه گیری نهایی مرحله نهایی

 %011 ماه 0 مجموع

 ها و تجربیات مورد انتظار حداقل تخصص -11

ارشناس ، متخصص برنامه ریزی شهری، کمتخصص مطالعات فرهنگی، متخصص مدیریت فرهنگی، متخصص جامعه شناسی فرهنگی

 ع ؛ مدیریت منابع انسانی و مهندسی صنای، متخصص ارتباطات، متخصص روش تحقیق، متخصص روانشناسیحقوقی و اقتصاد 
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 ریال 222/222/182/2 :ی انجام پروژههاکل هزینه برآورد -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ردیف
 تخصص مدرک تحصیلی مسئولیتنوع 

 بازاریابی -جامعه شناسی فرهنگی  دکتری  مدیر پروژه  1

  مدیریت بازاریابی دکتری همکار اصلی  2

 مهندسی صنایع دکتری همکار اصلی 3

 جامعه شناسی فرهنگی  دکتری مشاور پروژه 4

 علوم اجتماعی دکتری مشاور پروژه 5

 روش تحقیق  دکتری  دستیار پروژه 6

 ارتباطات  فوق لیسانس دستیار پروژه 7

 حقوق فوق لیسانس همکار پژوهشی 8

 جمعیت شناس  فوق لیسانس همکار پژوهشی 9

 روش تحقیق فوق لیسانس تحلیلگر 12
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 اسناد و مدارک پیشنهادی جهت استفاده در تنظیم پروپوزال

 سند برنامه پنجساله و قوانین  شهرداری تهران 

 

 

 نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده                                                                                                                                       

        

     

 


