تعیین استراتژی بهینه واحدهای امور حقوقی و امور امالک و
مستغالت مناطق یازدهگانه شهرداری کالنشهر فرهنگی و مذهبی
شیراز با استفاده از الگوی تلفیقی SWOT-QSPM
حمیدرضا اسماعیلی


صادق زندیه

دکتری فیزیک گرایش ماده چگال  ،دانشگاه یاسوج
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،گرایش برنامه ریزی استراتژیک،
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده
منااا و و ساااامانهای شااهرداری شاایراا ههااواره اا ی ا بهرهگی اری اا روشهااای علهاای بااهمنظور
تصهیمگیری درباره بقا ،ادغام یا ذف وا دهای مختلف در ساختار ساامانی دچار محادودیت بودهاناد در
مقاله اضر ،نتایج پژوهش انجامشده در پاسخ به سؤال شورای شهرداران کالنشهر فرهنگای و ماذه ی
شیراا ،در مورد ادغام وا دهای امور قوقی و امور امالک و مستغالت منا و یاادهگانه شهرداری شایراا
در یکدیگر یا ابقای آنها به شکل موجود مطرح شده است هدف اصلی این مقاله مطالعه چهار استراتژی
کلیدی ابقا یا ادغام کامل وا دهای مذکور و ابقا یا ادغام محدود آنها در یکدیگر است؛ ههچنین در پای
نحوه انتخاب استراتژی بهینه اا میان استراتژیهای مهکن باا اساتداده اا الگاوی مااترین برناماهریزی
استراتژیک کهی  QSPMو اا رفی ارائه رویکردی علهی م نی بر تصهیمگیری اساتراتژیک و انتخااب
بهترین استراتژی اا بین استراتژیهای ا صاشده است به این منظور ابتدا برای بررسی موضوع ،باا روش
خالق وفان فکری خ رگان و مصا ه با کارکنان وا دهای مذکور دادهها گردآوری شده اسات در گاام
بعدی ،عوامل درونی و بیرونی به ههراه استراتژیهای مرت ط اولویتدار ،در چهار وضعیت توساعه ،تناوع،
تدافع و تغییر جهت که م تنی بر دو رویکرد کالنِ ابقا یا ادغام است ،به روش تحلیل  SWOTا صا شده
است؛ سپن استراتژی جذاب بهوسیله ماترین برنامهریزی اساتراتژیک کهای  QSPMشناساایی شاده
است نتایج پژوهش م ین ضعف وا دهای مذکور اانظر عوامل استراتژیک درونی ،درامینه ادغاام کامال
است؛ ههچنین اا ی عوامل خارجی ،ناگزیر اا مواجهه با تهدیدها است درنهایت با اساتداده اا الگاوی
 Zandieh1984@yahoo.com
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 QSPMبه انتخاب استراتژی بهینه اا ریو اندااهگیری میزان مطلوبیت پرداخته شده است که ای آن
استراتژی ادغام محدود به شرح ذیل انتخاب و توصیه شده اسات :دا و ابقاای ادارات کال قاوقی و
امالک و مستغالت در ساختار کالن شهرداری شیراا ،ضهن ادغام وا دهای امور قوقی و امور امالک و
مستغالت در یکدیگر در برخی اا منا و یاادهگانه شهرداری با توجه به نوع و جم فعالیتهای آنها
واژگان کلیدی :تصهیمگیری استراتژیک ،عوامل استراتژیک ،ماترین برناماهریزی اساتراتژیک کهای
( ،)QSPMماترین ،SWOTادغام و ابقا
 .1مقدمه
برنامهریزی ااجهله نقشهای محوری در مدیریت ساامانها محسوب میشود که مستلزم توجه به عوامل
درونساامانی و برونساامانی است این عوامال دارای رواباط معنااداری باا یکادیگر هساتند سااامانی
میتواند اا فرصتهایش به بهترین نحو استداده کند که دارای قابلیتها و امکاناتی باشد که با اساتداده اا
آنها بتواند به برتری دست یابد ،در غیر این صورت فرصتها اا دست رفته یاا رقیا آنهاا را تصاا
میکند رابطه مشابهی میان تهدیدها و نقاط قوت وجود دارد توانایی غل ه بار تهدیادها باه نقااط قاوت
ساامان بستگی دارد ساامان قوی با استداده اا نقاط قوت خود قادر باه اذف یاا اداقل کاردن اثارات
تهدیدهای محیط است
رابطه میان نقاط ضعف و قوت نیز به این صورت ت یین میشود :ساامانهای با نقاط قاوت بیشاتر،
دارای نقاط ضعف کهتری هستند و به ههین خا ر کهتر باا موقعیتهاای ناشای اا نقااط ضاعف مواجاه
میشوند (میرا 1و یولگن)2004 2،
در میان عوامل استراتژیک ،ترکی ات دومتغیرهای نظیار ترکی اات تهدیاد-ضاعف و فرصت/ضاعف
وجود دارند که هریک اا این ترکی ات دارای وابستگیهای درونی هستند وا دهایی با نقاط ضعف بیشاتر
و برجستهتر نس ت به ساامانهای رقی در برابر تهدیدهای پیش رو آسی پذیرترند؛ بنابراین سااامانها
هنگام ت یین استراتژیهای خود باید به رابطه میان نقاط ضعف خود و تهدیدهای محیطای توجاه کنناد
برای ساامانی با نقاط ضعف متعدد ،استداده مناس و بهینه اا فرصاتها مشاکلتر اسات درصاورتیکه
ساامان دارای قابلیتها و امکانات کافی باشد ،اا فرصتهای خود بهرهبرداری خواهد کرد؛ در الیکه اگر
فاقد چنین قابلیتهایی باشد ،قادر به استداده مناس اا فرصتهای محیط بیرونی نخواهد باود

(دینسار3،

1. Mirze
2. Ulgen
3. Dincer
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)2004
در مورد دومرا بین عوامل استراتژیک درونی و بیرونی ،باید گدت هر جا سخن اا عوامل بیرونای
به میان آمده ،منظور عواملی هستند که دارای این دو ویژگی باشند - 1 :خارج اا اراده و کنتارل سااامان
باشند؛  - 2بر واه فعالیت ساامان اثر بگذارند
اتخاذ رویکردی نظاممند برای انتخاب استراتژی بهینه در هر مجهوعهساامانی ،ضرورتی انکارناپذیر
است بااینههه در وضعیت موجود ،در شهرداری شیراا ،اتخاذ استراتژیها بیشتر متکی بر اشراق و شهود
است تا م تنی بر روشهای علهی و نظاممند؛ ااایانرو در ایان مطالعاه باه شناساایی و بررسای عوامال
استراتژیک وا دهای قاوقی و اماالک مناا و شاهرداری کالنشاهر شایراا ،ا صاای اساتراتژیهای
اولویتدار و انتخاب استراتژی بهینه میپرداایم برای این منظور ،ماترین برنامهریزی اساتراتژیک کهای
( )QSPMبرای بهرهگیری در شهرداری شیراا ،توسعه داده میشود؛ بنابراین در ابتادا وظاایف و جایگااه
وا دهای مطالعهشده را به شرح ایر بررسی میکنیم:
 -1وا د امور قوقی منا و یاادهگانه شهرداری شیراا
یکی اا وا دهای ایرمجهوعه منا و است و در ریزچارت ساامانی ایر نظر مستقیم شهردار منطقه
است شرح وظایف آن برابر چارت مصوب شهرداری شیراا به شرح ایر است:
 اجرای دقیو آییننامهها ،دستورالعهلها ،بخشنامهها و ضوابط مربو ه؛
 پاسخ به استعالمهای داخلی و خارج اا شهرداری و ارائه گزارشهای مربو ه؛
 تهیه مستندات قانونی الام دوایر مختلف شهرداری بر س ارجاعات؛
 مشاوره قوقی در امور جاری منطقه بر س ارجاعات؛
 بررسی و اعالم نظر در مورد پروندهها بر س ارجاعات؛
 بررسی ا العات جهعآوریشده برای ارائه نظر مشورتی در ق اال پرساشهایی کاه درامیناه
مسائل قوقی اا وا د مت وع به عهل میآید؛
 رسیدگی به شکایات واصله در د قوانین و مقررات و تهیه پاسخ مربو ه؛
 تهیه و تنظایم آرشایو قاوقی و نگهاداری رونوشات قاوانین ،تصاوی نامهها و مصاوبات و
قهبندی آنها؛
 دفاع قوقی و قضایی اا قوق شهرداری و منطقه در مراجع ذیربط بر س نیاا؛
 انجام سایر وظایف محوله اا سوی مقام مافوق
 -2وا د امور امالک و مستغالت منا و یاادهگانه شهرداری شیراا
یکی اا وا دهای ایرمجهوعه منا و است و در ریزچارت سااامانی ایرمجهوعاه معاونات ماالی و
اقتصادی منطقه مربو ه است شرح وظایف آن به شرح ایر است:
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 اجرای دقیو آییننامهها ،دستورالعهلها ،بخشنامهها و ضوابط مربو ه؛
 تث یت مالکیت اراضی و امالک متعلو به شهرداری واقع در محدوده منطقه ،در دفااتر رساهی
ث ت اسناد و امالک؛
 انجام امور مربوط به امینهای معوض با ههاهنگی مدیریت امالک؛
 تهیه پیشنوین برای انجام تدکیک اراضی متعلو به اشخاص قیقی و قاوقی در محادوده
منطقه ،و قوانین و مقررات موضوعه؛
 باادید مستهر اا اراضی و مستغالت متعلو به شهرداری واقع در محدوده منطقه و در صاورت
مشاهده تخلف ،برخورد قانونی الام اا ریو مراجع ذیربط؛
 انجام مکات ات الام با ادارات مختلف ،ااجهله آب ،بارق ،گااا ،مخاابرات و ؛ پان اا انجاام
تشریدات تهلک؛
 اقدام در مورد انتقال امینهای معوض امالک مورد مسیری به نام افراد ذیندع؛
 تنظیم توافونامههای مربوط به تهلک اراضی و امالک مورد مسیر رحهای عهرانی؛
 انجام سایر امور محوله اا سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف
 .2مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 .2-1استراتژی و مدیریت استراتژیک
استراتژی برنامه نیست ،بلکه را نگرش است که اساس آن بر تشخیص فرصاتهای اصالی و محقاو
ساختن منافع نهدته در آن قرار دارد (غداریان )1380 ،میتوان مدیریت استراتژیک را بدین گونه تعریاف
کرد :هنر و علم تدوین ،اجرا و ارایابی تصاهیهات وظیداهای چندگاناه کاه سااامان را قاادر میکناد باه
هدفهای بلندمدت خود دست یابد
ههانگونه که اا این تعریف استن اط میشود ،در مدیریت استراتژیک برای کس موفقیت ساامانی
بر چندین عامل تأکید میشود :ههاهنگ کردن مدیریت؛ امور مالی ( سابداری)؛ تولید (عهلیات)؛ تحقیاو
و توسعه و سیستمهای ا العات رایانهای
فرایند مدیریت استراتژیک دربرگیرنده سه مر له است :تدوین اساتراتژیها؛ اجارای اساتراتژیها؛
ارایابی استراتژیها
مقصود اا تدوین استراتژی به این شرح است :شناسایی مأموریت ساامان؛ شناسایی عواملی کاه در
محیط خارجی ساامان را تهدید میکند یا فرصتهایی به وجاود میآورناد؛ نقااط قاوت و ضاعف داخلای
ساامان؛ تعیین هدفهای بلندمدت؛ در نظر گرفتن استراتژیهای گوناگون؛ انتخاب استراتژیهای خااص
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برای ادامه فعالیت (دیوید)1386 1،
اصل اساسی مدیریت استراتژیک این است که ساامانها باید بارای بهاره جساتن اا فرصاتهای
خارجی و پرهیز اا اثرات ناشی اا تهدیدات خارجی یا کاهش آنها ،درصدد تدوین استراتژیهای مقتضای
و الام برآیند؛ ههچنین اا دیگر فعالیتهای اصلی و ضروری مدیریت استراتژیک این است که نقاط قوت
و ضعف وا دهای ساامان را شناسایی و آنها را ارایابی کند بدین ترتیا شناساایی و ارایاابی عوامال
استراتژیک خارجی و داخلی ،میتواند موفقیت ساامان را تضهین کند (هاونگر )1۹۹4 2،باه بیاانی دیگار
مدیریت استراتژیک ع ارت است اا فرایند تضاهین دساتیابی سااامان باه فوایاد ناشای اا باهکارگیری
استراتژیهای ساامانی مناس ؛ ههچنین هنر و علم فرمولبندی ،اجرا و ارایابی تصهیهات چندبعادی باا
تأکید بر یکپارچهساای عوامل مدیریت ،باااریابی ،امور مالی ،تولید خدمات و غیره (پهلوانیان)1385 ،
 .2-2احصای استراتژیهای بهینه
تحلیل محیط خارجی و داخلی ساامانها و شناسایی و ارایابی عوامل استراتژیک چهارگانه ،شاامل
فرصتها و تهدیدات محیط خارجی و نقااط قاوت و ضاعف داخلای سااامانها ،یکای اا ارکاان اساسای
برنامهریزی استراتژیک و نخستین گام برای تدوین استراتژیها است (علی ا هدی و ههکااران)1383 ،
مقصود اا «فرصتها و تهدیدهای خارجی» ،رویدادها و روندهای موجود در محیط خارجی ساامان اسات
که میتوانند در آینده به میزان ایادی به ساامان مندعت یا ایان برسانند این فرصتها و تهدیدها خاارج
اا کنترل ساامان است؛ اااینرو به عوامل خارجی یا برونساامانی تع یر میشوند اا سویی دیگار «نقااط
قوت و ضعف داخلی» در امره فعالیتهاای درونسااامانی و کنترلشاونده قارار گرفتاه و مهکان اسات
ساامان آنها را به نحوی مطلوب و ایدئال یا به شکلی ضعیف انجام داده و مدیریت کند (دیویاد)1386 ،
اا رویکردها و فنون بسیاری در فرایند مدیریت استراتژیک استداده مای شاود (دینسار )2004 ،در میاان
آنها ،تجزیهوتحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیادها  )SWOT(3متاداولترین اسات (هیال 4و
وست بورک)1۹۹7 5
تجزیهوتحلیل  SWOTابزار پشتی انی مههی برای تصهیمگیری است و معهوالً باهعنوان ابازاری
برای تجزیهوتحلیل نظاممند محیطهای درونی و بیرونی ساامان به کار میرود (کوتلر )1۹۹8 6،سااامان
1. David
2. Hunger
3. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Treats
4. Hill
5. Westbrook
6. Kotler
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اا ریو شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها ،با تدوین اساتراتژیهایی اا نقااط قاوت خاود
استداده کرده ،نقاط ضعدش را اا پیش رو برداشته ،اا فرصتها بهرهبرداری میکند؛ ههچنین به مواجهه با
تهدیدها میپردااد تجزیهوتحلیل  ،SWOTمهمترین عوامل درونی و بیرونی ساامان را خالصه میکند
این عوامل ،تحت عنوان عوامل استراتژیک تأثیرگاذار بار آیناده سااامان شاناخته میشاوند (کانگااس1،
 )2003محیط درونی و بیرونی شامل تهام متغیرهای درونی و بیرونای سااامان میشاود تجزیاهوتحلیل
جامع محیطی در شناخت انواع نیروهای درونی و بیرونی تأثیرگذار بر روی ساامان مهم است این نیروها
مهکن است محدودیت بالقوهای را برای عهلکرد و موفقیت ساامان ایجاد کنند (هوبن )1۹۹۹ ،بر م ناای
ا العاتی که به ور منظم جهعآوری شدهاند ،ماتریسی تشکیل میشود (یولگن و میرا )2004 ،ترکی اات
متداوت چهار عامل در این ماترین برای تعیاین اساتراتژیهای سااامان در بلندمادت باه کاار میروناد
(دینسر)2004 ،
روش SWOT

سرواژه ع ارات قوتها ،ضاعفها ،فرصاتها و تهدیادها اسات گاام اول در مرا ال برناماهریزی
استراتژیک تعیین رسالت ،اهداف و مأموریتهای سااامان اسات؛ پانااآن میتاوان اا ریاو تحلیال
SWOTکه یکی اا ابزارهای تدوین استراتژی است ،برای ساامان استراتژیای را ی کرد که متناس
با محیط آن باشد با استداده اا این تحلیل این امکان اصل میشود که اوالً به تجزیه تحلیل محیطهای
داخلی و خارجی پرداخته ،ثانیاً تصهیهات استراتژیکی اتخاذ کرد که قوتهای سااامان را باا فرصاتهای
محیطی متواان سااد درواقع ،تکنیک  SWOTتکنیکای اسات کاه نقااط قاوت ،ضاعف ،موقعیتهاا و
تهدیدها را شناسایی کرده و به تحلیل شرایط محیطی و تواناییهای درونی سااامان میپاردااد (ماهیات
قوت و ضعف به درون ساامان و فرصت و تهدید معهوالً به محیط خارجی مربوط میشود) در این الگاو،
قوتها و ضعفها و فرصاتها و تهدیادها در چهاارچوب کلای  SWOTپیوناد داده میشاوند و گزیناه
استراتژی بین آنها انتخاب میشود در این تحلیل چهار استراتژی پیشنهاد میشود:
استراتژیهای :SO
در قال این استراتژیها ساامان با استداده اا نقاط قوت داخلی میکوشاد اا فرصاتهای خاارجی
بهرهبرداری کند و با بهرهگیری اا نقاط قوت ،فرصتها را به اداکثر برسااند معهاوالً سااامانها بارای
رسیدن به چنین موقعیتی اا استراتژیهای  WO ،STو  WTاستداده میکنند تا بادان جاا برساند کاه
1. Kangas
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بتوانند اا استراتژیهای  SOاستداده کنند؛ بهعنوانمثال استداده شرکت بنز اا اساتراتژی تهاایز ناوآوری،
منحصربهفرد بودن ،توانهندیهای تکنولوژیکی برای ورود و افزایش سهم در بااار خودروهای لوکن
استراتژیهای :WO
هدف اا این استراتژیها این است که ساامان با بهرهبرداری اا فرصتهای موجود در محیط داخل
بکوشد نقاط ضعف داخلی را به ود دهد در این الت ساامان به دلیل داشتن ضعف داخلای نهیتواناد اا
ایاان فرصااتهای بهدسااتآمده بهرهباارداری کنااد؛ لااذا الام اساات اسااتراتژیهایی نظیاار اسااتداده اا
تکنولوژیهای جدید و غیره به کار گرفته شود تا با اا بین بردن نقاط ضعف اا فرصتها استداده مناسا
شود
استراتژیهای :ST
شرکتها با اجرای این استراتژیها میکوشند با استداده اا نقاط قوت خود اثرات ناشی اا تهدیدات
موجود را کاهش داده یا آنها را اا بین ب رند
استراتژیهای :WT
ساامانهایی که این استراتژی را به کار میگیرند الت تدافعی به خاود میگیرناد هادف اا ایان
استراتژی کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز اا تهدیدات ناشی اا محیط خارجی اسات درواقاع چناین
ساامانی میکوشد برای بقا اا فعالیتهای خود بکاهد (استراتژیهای کاهش یا واگذاری) ،در شارکتهای
دیگر ادغام شود ،اعالم ورشکستگی کند یا سرانجام منحل شود به ورکلی تجزیاهوتحلیل  SWOTدر
هنگام برنامهریزی راه ردی یا هنگام بودجهریزی تجاری در ساامان معهوالً در انتهای سال ماالی انجاام
میشود؛ اما باید توجه داشت تجزیهوتحلیل  SWOTمنحصر به پایان سال مالی نیست و باید هرکجا و
هر امان که انط اقناپذیری با اهداف وجود داشته باشد یا هنگامیکه استراتژی جدیدی مدنظر است انجام
بگیرد (جکسون و ههکاران)2003 ،
روش ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی QSPM

کیدیت آنالیز است  SWOTانجامشده ،بسیار وابسته به ورودیهاای مااترین  SWOTاسات؛
الام است در تعیین عوامل قوت و ضعف ،فرصت و تهدید ،اا جوان مختلف به محیط داخلای و خاارجی
ساامان نگریسته شود تا بتوان ورودیهای صحیحی در ماترین  SWOTیا آن چیزی که باه پروفایال
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SWOTشااناخته میشااود ،داشااته باشاایم تحلیاال  SWOTاباازاری بساایار مدیااد خصوص ااً باارای
کس وکارهای کوچک است و در دنیا نیز بسیار اا آن بهره گرفته میشود؛ اما برخی منتقدان اعتقاد دارناد
گاهی بیشاااندااه در شناخت محیط با استداده اا این روش سادهانگاری میشاود آناان معتقدناد تدسایر
جریانات محیط داخلی و خارجی به یکی اا عوامل  SWOTقدری دور اا واقعیت خواهاد باود ،هرچناد
اکثر کارشناسان SWOT ،را با تهام فرضهایش بهعنوان روشی کارآمد میشناسند
 QSPMروشی تحلیلی است که بهوسیله آن جذابیت نس ی و اولویت استراتژیهای شناساییشده
با تحلیل  SWOTمشخص میشود با این روش ،میتوان بهصورت عینی اساتراتژیهای گونااگونی را
که در امره بهترین استراتژیها هستند ،مشخص کرد برای تهیه ماترین برنامهریزی استراتژیک کهای،
اا نتیجه ماترین ارایابی عوامل داخلی و خارجی و نتیجه ماترین  SWOTو ماترین ارایابی موقعیت و
اقدام استراتژیک استداده میشود (داوید)1۹86 ،
 .3پیشینه پژوهش
کهت نیا ( )13۹0در مقاله خود تحت عنوان نقش برنامهریزی هلونقل بر اصالح بافت کال دی
منطقه  8تهران با استداده اا الگوی تحلیل  SWOTبه این نتیجه رسیده است که تغییراتی که بهواسطه
برنامهریزی هلونقل در منطقاه مطالعهشاده انجاام شاده اسات ع ارتاناد اا تعاری معاابر ،ا ادا
بزرگراههای شهید باقری و امام علی و ا دا پلهای خاقانی و آغاا؛ ههچنین ساماندهی معاابر ،ا ادا
تقا عهای غیرههسطح و تغییر مسیر معابر و تغییر کاربری اا دیگر نهودهای آن به شهار میآیاد کاه بار
بافت کال دی منطقه آثار عهیقی بر جای گذاشته است
ی ی ( )1386در مقاله خود تحت عنوان برناماهریزی راه اردی توساعه ساامانههای هلونقال
هوشهند جادههای کشور به بررسی و کاربرد سامانههای هلونقل هوشاهند پرداختاه اسات؛ ساپن باا
استداده اا متدولوژی برنامهریزی راه ردی با نگرش پیش تدبیری راه ردهای توسعه سامانه هلونقل را
با استداده اا ماترین  SWOTتدوین کرده است
قدمی و ههکارانش ( )13۹0در تحقیقی تحت عنوان اساتراتژیهای توساعه شاهرهای متکای بار
صنعت ندت با استداده اا روش آنالیز و مااترین ،باه بررسای موضاوع در ساطح شاهر ندتای دوگن ادان
پرداختهاند نتایج تحقیو نشان داد شاهر دوگن ادان باهعنوان شاهری وابساته باه ندات ،باا چالشهاای
استراتژیکی میان هزینهها و منافع روبروست؛ یعنی اقتصاد تکبعدی یاا متناوع ن اودن اقتصااد شاهری،
وابستگی اقتصاد آن باه مناابع تجدیدناپاذیر باا فرایناد تهیسااای رواافازون ،اا مهمتارین ضاعفها و
تهدیدهای آن است؛ در مقابل توسعه فعالیتهای کشاورای ،تجاری و خدماتی اا مهمترین نقااط قاوت و
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فرصتهای شهر برای توسعه پایدار شهری به شهار میآید
فرهودی و ههکارانش ( )1388در پژوهشی با عنوان ارایابی استراتژیک الگاوی توساعه شاهرهای
ندتخیز با تأکید بر ابعاد اقتصادی ،شهر دوگن دان را مطالعه کرده اند نتایج بررسایها ااکی اسات ایان
شهر در راستای توسعه شهری اا ی اقتصادی با عوامل متنوع استراتژیک روبهروست و در اولویتبندی
نهایی ،نقاط ضعف و تهدید بهمرات قویتر اا نقاط قوت و فرصت محیط بیرونی است
رهنها و ههکاران ( )13۹1در مقالهای با عنوان تحلیل مدیریت استراتژیک در کالنشهر شایراا باا
استداده اا مدل  SWOTبه این نتیجه دستیافت که مدیریت استراتژیک در کالنشاهر شایراا جایگااه
شایستهای ندارد و اگر مدیریت شهری شیراا بخواهد رکت خود را به سهت مدیریت استراتژیک شهری
آغاا کند ،باید استراتژی گروه تدافعی  WTرا که م تنی بر کاهش نقاط ضعف و پرهیز اا تهدیادها اسات
به ترتی در اولویت قرار دهد
رهنهایی و ههکارانش ( )13۹0در مقالهای با عنوان قابلیتهای توسعه شهری مراغه با اساتداده اا
مدل ترکی ی  SWOT-ANPبه بررسی موضوع در سطح شهر مراغه پرداختهاناد بار اسااس یافتاهها،
مناس ترین راه رد برای توسعه شهری مراغه ،راه رد توسعه آمواش عالی در شاهر و ت ادیل مراغاه باه
شهری دانشگاهی است ضهن اینکه راه رد تقویت عهلکرد توریستی به شهر بهعنوان راه ارد جاایگزین
مطرح است
آگاروال و ههکارانش ( )2012در پژوهشی به ت یین مدل  Swot-Metaبهعنوان ابزار برنامهریزی
جدید پرداختهاند که در آن ،بر نقش پررنگتر منابع و ظرفیتها باهعنوان عااملی بارای افازایش مزیات
رقابتی تأکید میشود آنها نقش ضعفها و تهدیدها را در الگوی جدید ارائهشده بهمرات کهتر اا قوتها
و فرصتهای محیطی میدانند
کارلسان و آندرساون ( )2011در مطالعاهای باه مقایساه کااربرد  SWOTدر بخاش عهاومی و
خصوصی پرداختند نتایج پژوهش آنان نشان داد در بخش خصوصی ،عوامل درونی و در بخاش عهاومی
عوامل خارجی تأثیرگذارتر و استراتژیکتر هستند
 .4روششناسی تحقیق
در این مطالعه ،ابتدا عوامل استراتژیک درونی (قوتها و ضاعفها) و عوامال اساتراتژیک بیرونای
(فرصتها و تهدیدها) وا دهای امور قوقی و امور امالک و مستغالت در مناا و یاادهگاناه شاهرداری
شیراا ،با استداده اا رویکرد  SWOTشناسایی شده و پنااآن استراتژیهای مهکن وا ادهای ماذکور،
ا صا شده است درنهایت با استداده اا روش ماترین برنامهریزی استراتژیک کهای  QSPMاساتراتژی
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جذاب تعیین شده است در اداماه ضاهن ارائاه مادل مدهاومی پاژوهش باه تشاریح مرا ال انجامشاده
میپرداایم

نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش

 .4-1احصای عوامل استراتژیک درونی و بیرونی واحدهای امور حقوقی و امور امالک و
مستغالت
برای ا صای عوامل استراتژیک درونی و بیرونی ،مرا ل ایر انجام شد:
برای تعیین عوامل استراتژیک درونی و بیرونی ،در ابتدا با استداده اا روش خاالق وفاان مغازی
اقدام به ا صای فرصتها ،تهدیدها ،نقاط قوت و نقاط ضعف شد مشارکتکنندگان در این فرایند ،شاش
ندر اا مسئولین و کارشناسان وا دهای امور قوقی و امور امالک و مستغالت منا و یاادهگانه شهرداری
شیراا بودند در این فرایند ،هدت عامل فرصت ،هشت عامل تهدید ،یااده نقطه قوت و ناه نقطاه ضاعف
شناسایی شد توضیح آنکه در این مر له ،کهیت عوامل شناساییشده ائز اههیات باود در مر لاه دوم،
اقدام به کدگذاری و دستهبندی عوامل استراتژیک درونای (قوتهاا و ضاعفها) و بیرونای (فرصاتها و
تهدیدها) شد در مر له سوم ،فرصتها ،تهدیدها ،نقاط قوت و ضعف غرباالگری شادند در ایان مر لاه،
کیدیت عوامل استراتژیک اصل اا غربالگری دارای اههیت بود؛ به وریکه برخی اا عوامل اساتراتژیک
شناساییشده در گام ق ل ،پاالیش شده ،تعدیل شده و تجهیع شدند
ی مر له غربالگری ،پنج عامل فرصت ،پنج عامل تهدید ،هدت نقطه قوت و شش نقطهضعف (به
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شرح جدول شهاره  )1نهایی شد
جدول  .1فهرست عوامل استراتژیک بیرونی و درونی
عوامل بیرونی
ردیف

فهرست فرصتها

فهرست تهدیدها

فهرست قوتها

فهرست ضعفها

)(O

)(T

)(S

)(W

1

وجود ساختارهای نظارتی
برونساامانی

2

اعتهاد مدیریت کالن شهرداری
به تصهیهات شورای شهرداران

3

امکان بهرهگیری اا روشهای
توانهندساای نیروهای انسانی

4

توجه شهرداری به بهرهوری و
کاهش هزینهها

5

وجود بستر نرمافزاری مناس
بهمنظور مکانیزه نهودن امور در
شهرداری

6
7

عوامل درونی

عدم انگیزش و مقاومت
وجود نیروی انسانی رفهای و
مقاومت در برابر پیشنهادهای
متناس و امکان بهرهگیری نیروهای انسانی موجود در برابر
اصال ی در شهرداری
تغییر
داکثری اا توان ایشان
چابکی نس ی در انجام وظایف
عدم شناخت کافی نیروها اا
تغییرات ا تهالی در سطوح
وا د و دسترسی سریع به
وا دهای ادغامشده
تصهیمگیری و اجرایی مؤثر
ا العات
عدم یکپارچگی و تداوت
ماهیت فرآیندها (خریدوفروش،
تداوتها در جم و نوع فعالیت
امکان تسریع کنترل فرآیندها چانه انی ،تهاتر ،تنظیم اسناد،
وا دهای قوقی و امالک
پروندههای دیوان ،دفاع اا
منا و یاادهگانه شهرداری
قوق شهرداری)
افزایش ا تهال ایجاد فساد در
تداوت در تعداد و توان
اثر تهرکز قدرت (وجود دو ندر
کاهش هزینههای جاری
تخصصی نیروهای شاغل در
مسئول ا تهال فساد را کم
مربو ه و صرفهجویی
وا دهای قوقی و امالک
میکند)
منا و یاادهگانه شهرداری
تضعیف وا دهای قوقی
کاهش سیکل کاری قراردادها
بهمرورامان (با توجه به تقویت
چارت کالن شهرداری
ضهن کاهش و ذف مواای
امالک به دلیل جذابیت در
(وجود ادارات کل مربو ه)
کاریهای مربوط به دو وا د
آینده)
عدم استداده اا نیروهایی با
آاادساای نیروهای ماااد با
تخصص دوگانه قوقی و
توجه به وجود تعداد کافی
امالک در پست مدیریت وا د
نیروی انسانی متخصص
ایجاد بانکهای ا العاتی
متهرکز

سپن با استداده اا نظر خ رگان شهرداری ،اقدام به واندهی و تعیین درجه اههیت هر یک اا
عوامل استراتژیک بیرونی (فرصتها و تهدیدها) و عوامل استراتژیک درونی (قوتها و ضعفها) شد؛
بهنحویکه عوامل دارای بیشترین اههیت ،وان  5و عوامل دارای کهترین اههیت ،وان  1گرفتند در
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مر له پنجم ،اواان تعیینشده در مر له ق ل ،نرماالیز شد؛ بهنحویکه ضری اههیت هر عامل درونی یا
بیرونی ،اا مقیاس یک تا پنج به مقیاس صدر و یک ت دیل شدند؛ چراکه جهع ضرای باید یک باشد در
مر له ششم ،امتیاا هر عامل استراتژیک درونی در مقیاس چهار نقطهای (بسیار قوی= ،4قوی=،3
ضعیف= 2و بسیار ضعیف= )1را خ رگان شهرداری تعیین کردند نکته مهم آنکه نقاط قوت فقط میتوانند
نهره  4یا نهره  3کس کنند؛ ولی نقاط ضعف باید یکی اا دو نهره  2و  1را کس کنند در این مر له
امتیاا عوامل استراتژیک بیرونی نیز تعیین شدند با این تداوت که امتیاادهی با توجه به قدرت سااگاری
وا د مطالعهشده در برابر عوامل خارج اا کنترل ،انجام شده است؛ به وریکه عواملی که وا د ستادی
مطالعهشده ،به آنها واکنش بسیار خوب داشته ،نهره چهار گرفتند و عواملی که به آنها واکنش بسیار
ضعیف داشته ،نهره یک گرفته است و قاعده ،فرصتها میتوانند فقط نهره  4یا  3دریافت کنند و
تهدیدها میتوانند فقط نهره  2یا  1کس کنند در مر له هدتم ،اقدام به محاس ه امتیاا مواون عوامل
درونی (قوتها و ضعفها) شده است امتیاا مواون ،اا اصلضرب درجه اههیت نرماالیزشده و امتیاا
تعیینشده محاس ه شده است فرایند یشده برای محاس ه امتیااات مواون عوامل استراتژیک بیرونی
(فرصتها و تهدیدها) ههانند فرایند محاس ه امتیاا مواون عوامل درونی ،ی شده است در گام هشتم،
عوامل استراتژیک درونی و بیرونی ،با استداده اا روش میانگین مواون ،رت هبندی شدهاند که برونداد آن
جدول ( IFEارایابی عوامل درونی) و جدول ( EFEارایابی عوامل بیرونی) را تشکیل داده است (جدول
شهاره  2و )3
جدول IFE :2
سااه

ردیف
1
2

قوتها

3
4
5
6
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عوامل استراتژیک داخلی
وجود نیروی انسانی رفهای و متناس و
امکان بهرهگیری داکثری اا توان ایشان
چابکی نس ی در انجام وظایف وا د و
دسترسی سریع به ا العات
امکان تسریع کنترل فرآیندها
کاهش هزینههای جاری مربو ه و
صرفهجویی
کاهش سیکل کاری قراردادها ضهن کاهش
و ذف مواای کاریهای مربوط به دو وا د
آاادساای نیروهای ماااد با توجه به وجود

وان

وان
نرماالیز

امتیاا

امتیاا
واندار

رت ه

3

0/068

4

0/272

2

2

0/045

3

0/135

5

1

0/022

3

0/066

8

5

0/113

4

0/452

1

2

0/045

3

0/135

5

2

0/045

3

0/135

5
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سااه

ردیف
7
1
2
3

ضعفها

4

5
6

وان

عوامل استراتژیک داخلی
تعداد کافی نیروی انسانی متخصص
ایجاد بانکهای ا العاتی متهرکز
عدم انگیزش و مقاومت نیروهای انسانی
موجود در برابر تغییر
عدم شناخت کافی نیروها اا وا دهای
ادغامشده
عدم یکپارچگی و تداوت ماهیت فرآیندها
(خریدوفروش ،چانه انی ،تهاتر ،تنظیم اسناد،
پروندههای دیوان ،دفاع اا قوق شهرداری)
افزایش ا تهال ایجاد فساد در اثر تهرکز
قدرت (وجود دو ندر مسئول ا تهال فساد را
کم میکند)
تضعیف وا دهای قوقی بهمرورامان
(با توجه به تقویت امالک به دلیل جذابیت
در آینده)
عدم استداده اا نیروهایی با تخصص دوگانه
قوقی و امالک در پست مدیریت وا د
جهع

وان
نرماالیز

امتیاا

امتیاا
واندار

رت ه

2

0/045

3

0/135

5

4

0/0۹0

2

0/180

4

5

0/113

1

0/113

6

5

0/113

1

0/113

6

5

0/113

2

0/226

3

4

0/0۹0

2

0/180

4

4

0/0۹0

1

0/0۹0

7

44

1

2/232

جدول EFE :3
سااه

3

4

0/110

4

0/460

2

0/060

3

0/170

5

4

0/110

4

0/460

1

3

0/0۹0

3

0/260

2

ردیف

عوامل استراتژیک خارجی

وان

1

وجود ساختارهای نظارتی برونساامانی
اعتهاد مدیریت کالن شهرداری به
تصهیهات شورای شهرداران
امکان بهرهگیری اا روشهای توانهندساای
نیروهای انسانی
توجه شهرداری به بهرهوری و کاهش
هزینهها
وجود بستر نرمافزاری مناس بهمنظور
مکانیزه کردن امور در شهرداری

3

2
3
فرصتها

وان
نرماالیز
0/0۹0

4
5

امتیاا

امتیاا
واندار
0/260

2
1
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1
2
3
تهدیدها

4
5

مقاومت در برابر پیشنهادهای اصال ی در
شهرداری
تغییرات ا تهالی در سطوح تصهیمگیری و
اجرایی مؤثر
تداوتها در جم و نوع فعالیت وا دهای
قوقی و امالک منا و یاادهگانه شهرداری
تداوت در تعداد و توان تخصصی نیروهای
شاغل در وا دهای قوقی و امالک منا و
یاادهگانه شهرداری
چارت کالن شهرداری
(وجود ادارات کل مربو ه)
جهع

4

0/110

1

0/110

6

4

0/110

2

0/230

3

4

0/110

1

0/110

6

4

0/110

1

0/110

6

3

0/0۹0

2

0/180

4

2/350

1

 .2-4شناسایی استراتژیهای ممکن
برای تشکیل ماترین  ،SWOTعوامل فرصت را اا جادول  ،EFEدر بخاش فرصاتها وارد کاردهایم،
عوامل تهدید را اا جدول  EFEدر بخش تهدیدها وارد کرده و قوتها را اا جدول  IFEدر بخش قوتها
وارد کرده و ضعفها را نیز اا جدول  IFEدر بخش ،ضعفها وارد کردهایم؛ ساپن باا اساتداده اا هادف
تعریفشده و نیز پروژههای ذیل اقدام به تعریف هر یک اا راه ردها کردیم (جدول شهاره )4
جدول  .4اتخاذ استراتژیها مبتنی بر نحوه انجام وظایف
عوامل خارجی
عوامل داخلی

قوتها (،)S
اا ماترین IFE

فرصتها (،)O
اا ماترین EFE

تهدیدها (،)T
اا ماترین EFE

راه رد ( SOتوسعهای /تهاجهی):
ادغام ادارات کل قوقی و امالک و مستغالت
در ساختار کالن شهرداری ضهن ادغام
وا دهای مذکور در یکدیگر در هر یک اا
منا و یاادهگانه شهرداری؛ ههچنین اقدام
بهمنظور اصالح چارت کالن شهرداری

راه رد ( STتنوع):
ادغام وا دهای امور قوقی و امور امالک و
مستغالت در یکدیگر در برخی اا منا و
یاادهگانه شهرداری ،با توجه به نوع و جم
فعالیتهای آنها ،ضهن د و ابقای ادارات
کل قوقی و امالک و مستغالت در ساختار
کالن شهرداری

(ادغام کامل)

(ادغام محدود)
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ضعفها ( ،)Wاا
ماترین
IFE

راه رد ( WOتغییر جهت):

راه رد ( WTتدافعی):

ابقا و د مسئولیت و وظایف وا دهای امور
قوقی و امالک و مستقالت در برخی اا
منا و یاادهگانه شهرداری با توجه به نوع و
جم فعالیتهای آنها ضهن ادغام ادارات کل
قوقی و امالک و مستغالت در ساختار کالن
شهرداری

د و ابقای ادارات کل قوقی و امالک و
مستغالت در ساختار کالن شهرداری ضهن
د و ابقای وا دهای مذکور در هر یک اا
منا و یاادهگانه شهرداری

(ابقای کامل)

(ابقای محدود)
 .3-4ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی )(QSPM

پن اا ا صای استراتژیهای مهکان اا ریاو مااترین  ،SWOTدرصادد انتخااب اساتراتژی
برگزیده برمیآییم؛ بنابراین برای تصهیمگیری استراتژیک (انتخاب استراتژی برتر) ،ی انجام گاامهاای
ایر اا ماترین برنامهریزی استراتژیک کهی ) (QSPMاستداده میکنیم
گام اول ،دستهبندی عوامل:
عوامل داخلی (قوتها و ضعفها) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) در دو مااترین جداگاناه
جانهایی میشوند ،به وریکه در هر ردیف اا ماترینهای مذکور ،یکی اا عوامل مدنظر درج میشود
گام دوم ،ضری دهی عوامل:
برای هریک اا ردیفها (عوامل) ،ضری ی در نظر گرفته میشود مقصود اا ضاری  ،وان نرمااالیز
شناساییشده در مرا ل ق ل است
گام سوم ،درج استراتژیها:
استراتژیهای ا صاشده در مر له ق ل ،در باالی ماترین درج میشود قرار بر این است که یکای
اا استراتژیها ،در پایان این فرایند برگزیده شود
گام چهارم ،تعیین جذابیت عوامل:
برای هریک اا عوامل استراتژیک ،یک نهره جذابیت تعیین میشود نهره جاذابیت ،مقادار عاددی
است که جذابیت هر استراتژی را نشان میدهد برای تعیین نهره جذابیت ،باید عوامل داخلی و خارجی را
که در موفقیت وا د ،نقش عهده دارند ،بررسی کرد؛ سپن در مورد هر یک اا آنها این پرسش را مطرح
کرد« :آیا این عامل در فرایند انتخاب یا گزینش استراتژیها نقشی عهده دارد؟» اگر پاسخ به این پرسش
«آری» باشد ،آنگاه باید با توجه به این عامل کلیادی ،اساتراتژیها را بااهم مقایساه کارد باهویژه بایاد
نهرههای جذابیت را برای هریک اا استراتژیها مشخص کرد؛ بهگونهای که اههیت نس ی یک استراتژی
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نس ت به استراتژی دیگر مشخص شود (با توجه به عامل بح شده)
نهره جذابیت به این شکل است:
 =1بدون جذابیت؛ = 2تا دی جذاب؛ = 3دارای جذابیت معقول؛ = 4بسیار جذاب
اگر پاسخ به پرسش باال« ،نه» باشد ،بیانگر این است که در فرایند انتخاب استراتژیها این عامال
هیچ نقش مههی ،اانظر موفقیت استراتژی ،ندارد که در آن صورت ،ن اید به این عامل «نهاره جاذابیت»
داده شود
گام پنجم ،محاس ۀ امتیااات جذابیت:
جهع نهرههای جذابیت را ساب میکنیم مقصود اا جهع نهرههای جذابیت اصلضارب ضاری
در نهرههای جذابیت است جهع نهرههای جذابیت ،نشاندهندۀ جذابیت نسا ی هار یاک اا اساتراتژیها
است که فقط با توجه به اثر عوامل داخلی و خارجی مربو ه باه دسات میآیاد هرقادر جهاع نهرههاای
جذابیت بیشتر باشد ،استراتژی بح شده ،دارای جذابیت بیشتری خواهد بود ،ال ته با توجه باه عوامال در
نظر گرفتهشده
گام ششم ،تعیین جذابیت نهایی:
مجهوع نهرههای جذابیت را ساب میکنیم مجهوعه نهرههای جاذابیت هار یاک اا ساتونهای
ماترین برنامهریزی کهی را به دست میآوریم مجهوع نهرههای جذابیت نشان میدهد در هر مجهوعه،
کدام استراتژی اا بیشترین جذابیت برخوردار است نهرههای بیشتر ،بیاانگر جاذابیت بیشاتر اساتراتژیها
است ،ال ته با توجه به ههه عوامل داخلی و خارجی که میتوانند بر تصاهیهات اساتراتژیک اثار بگذارناد
تداوت فا ش بین مجهوع نهرههای جذابیت در هر مجهوعه اا استراتژیها بیانگر مطلوبیت اساتراتژیای
نس ت به استراتژی دیگراست در جدول شهاره  5و  ،6چهار استراتژی ادغام کامل ،ابقای محادود ،ادغاام
محدود و ابقای کامل مقایسه شدهاند شورای شهرداران شهرداری شیراا میخواهد بداند آیاا بهتار اسات
وا دهای امور قوقی و امور امالک و مستغالت منا و یاادهگانه خود را در یکادیگر ادغاام کناد یاا باه
شکل فعلی رها کند؛ ههچنین آیا گزینه بهتری به غیر اا تصهیهات اضر در پیش رو وجود دارد یا خیر
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جدول  .5ماتریس  QSPMبرایIFE
استراتژیها
ادغام کامل
)(SO

سااه

ردیف

قوتها

8
۹

ضعفها

10

11

0/045

3

0/135

3

0/135

4

0/18

3

0/135

0/022

1

0/022

2

0/044

3

0/066

2

0/044

0/113

3

0/33۹

3

0/33۹

4

0/452

3

0/33۹

2

0/0۹

2

0/0۹

3

0/135

2

0/0۹

2

0/0۹

1

0/045

2

0/0۹

2

0/0۹

0/045

2

0/0۹

2

0/0۹

2

0/0۹

2

0/0۹

0/0۹0

1

0/0۹

1

0/0۹

2

0/18

2

0/18

0/113

1

0/113

2

0/226

2

0/226

1

0/113

0/113

2

0/226

2

0/226

3

0/33۹

3

0/33۹

0/113

2

0/226

3

0/33۹

2

0/226

2

0/226

وان

7

0/68

2

0/136

2

0/136

3

0/204

2

0/136

ایجاد بانکهای ا العاتی متهرکز
عدم انگیزش و مقاومت نیروهای
انسانی موجود در برابر تغییر
عدم شناخت کافی نیروها اا
وا دهای ادغامشده
عدم یکپارچگی و تداوت ماهیت
فرآیندها (خریدوفروش ،چانه انی،
تهاتر ،تنظیم اسناد ،پروندههای
دیوان ،دفاع اا قوق شهرداری)
افزایش ا تهال ایجاد فساد در اثر
تهرکز قدرت (وجود دو ندر مسئول
ا تهال فساد را کم میکند)

نهره جذابیت

6

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

کاهش هزینههای جاری مربو ه و
صرفهجویی
کاهش سیکل کاری قراردادها ضهن
0/045
کاهش و ذف مواای کاریهای
مربوط به دو وا د
آاادساای نیروهای ماااد با توجه به
0/045
وجود تعداد کافی نیروی انسانی
متخصص

نهره جذابیت
()AS
جهع نهره جذابیت
()TAS

5

جهع نهره جذابیت

4

نهره جذابیت

3

امکان تسریع کنترل فرآیندها

نهره جذابیت
()AS
جهع نهره جذابیت
()TAS

2

وجود نیروی انسانی رفهای و
متناس و امکان بهرهگیری
داکثری اا توان ایشان
چابکی نس ی در انجام وظایف وا د
و دسترسی سریع به ا العات
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جهع نهره جذابیت

1

عوامل استراتژیک

ابقای محدود
)(WO

ادغام محدود
)(ST

ابقای کامل
)(WT
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12

13

تضعیف وا دهای قوقی بهمرور
امان (با توجه به تقویت امالک به
دلیل جذابیت در آینده)
عدم استداده اا نیروهایی با تخصص
0/0۹0
دوگانه قوقی و امالک در پست
مدیریت وا د
0/0۹0

جهع

2

0/18

2

0/18

4

0/36

3

0/27

1

0/0۹

2

0/18

3

0/27

2

0/18

2/12

1/827

2/32

2/818

جدول  .6ماتریس  QSPMبرایEFE
استراتژیها

سااه

ردیف

فرصتها
تهدیدها

0/060

1

0/06

1

0/06

1

0/06

0/110

2

0/22

2

0/22

3

0/33

2

0/0۹0

2

0/18

2

0/18

2

0/18

2

0/18

0/110

1

0/11

2

0/22

3

0/33

4

0/44

1

0/11

2

0/22

3

0/33

3

0/33

اعتهاد مدیریت کالن شهرداری به
تصهیهات شورای شهرداران
امکان بهرهگیری اا روشهای
توانهندساای نیروهای انسانی
توجه شهرداری به بهرهوری و کاهش
هزینهها
وجود بستر نرمافزاری مناس بهمنظور
مکانیزه کردن امور در شهرداری

وان
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نهره جذابیت

7

جهع نهره جذابیت ()TAS

6

نهره جذابیت()AS

5

جهع نهره جذابیت

4

0/110

2

0/22

2

0/22

3

مقاومت در برابر پیشنهادهای اصال ی
در شهرداری
تغییرات ا تهالی در سطوح
0/110
تصهیمگیری و اجرایی مؤثر

نهره جذابیت

3

وجود ساختارهای نظارتی برونساامانی 0/0۹0

1

0/0۹

2

0/18

نهره جذابیت()AS

2

AS

TAS

AS

TAS AS TAS

عوامل استراتژیک

جهع نهره جذابیت

1

جهع نهره جذابیت ()TAS

ادغام کامل
)(SO

ابقای محدود
)(WO

ادغام محدود
)(ST

ابقای کامل
)(WT

AS

TAS

3

0/27

3

0/27

0/33

2

0/22

1

0/06
0/22
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8

۹
10

تداوتها در جم و نوع فعالیت
وا دهای قوقی و امالک منا و
یاادهگانه شهرداری
تداوت در تعداد و توان تخصصی
نیروهای شاغل در وا دهای قوقی و
امالک منا و یاادهگانه شهرداری
چارت کالن شهرداری
(وجود ادارات کل مربو ه)
جهع

0/110

2

0/22

2

0/22

3

0/33

4

0/44

0/110

1

0/11

1

0/11

4

0/44

3

0/33

0/0۹0

2

0/18

2

0/18

4

0/36

4

0/36

1/81

1/5

2/85

2/۹6

جدول  .7ماتریس نهایی تصمیم
دسته عوامل
داخلی
خارجی
جهع

ادغام کامل
1/827
1/5
3/327

ابقای محدود
2/12
1/81
3/۹3

ادغام محدود
2/818
2/۹6
5/778

ابقای کامل
2/232
2/85
5/082

 .5جمعبندی و ارائه پیشنهاد
با توجه به اینکه منا و و ساامانهای شهرداری کالنشاهر شایراا اا منظار بهرهگیاری اا رویکردهاای
علهی در تصهیمگیریها پیرامون تعیین استراتژیهای بهینه ،دچار مضیقه هساتند ،در ایان پاژوهش ،در
پاسخ به سؤال شورای شهرداران کالنشهر فرهنگی و مذه ی شیراا در مورد مطلوبیت ادغاام وا ادهای
امور قوقی و امور امالک و مستغالت منا و یاادهگانه شهرداری شیراا در یکدیگر یاا بقاای آنهاا باه
شکل موجود ،سدارشیساای الگوی تلدیقی  QSPM-SWOTانجام شد
جدول  ،IFEنشان میدهد در بین عوامل استراتژیک درونی« ،کاهش هزینههای جاری مربو ه و
صرفهجویی» مهمترین نقطه قوت و «افزایش ا تهال ایجاد فسااد در اثار تهرکاز قادرت (وجاود دو ندار
مسئول ا تهال فساد را کم میکند)» ،مهمترین نقطهضعف محسوب میشوند با توجه باه اینکاه امتیااا
مواون عوامل استراتژیک داخلی( )2/232( ،کهتر اا میانگین  )2/5است ،میتاوان گدات وا ادهای اماور
قوقی و امور امالک و مستغالت منا و یاادهگانه شهرداری شایراا اانظار عوامال اساتراتژیک درونای،
درامینه ادغام کامل دارای ضعف هستند؛ اا رف دیگر جدول  ،EFIنشان میدهد «توجه شاهرداری باه
بهرهوری و کاهش هزینهها و ههچنین اعتهاد مدیریت کالن شهرداری به تصهیهات شورای شهرداران»
مهمترین فرصت و «تغییرات ا تهالی در سطوح تصهیمگیری و اجرایی ماؤثر و پانااآن چاارت کاالن
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شهرداری» درامینه ادغام کامل مهمترین تهدیدها قلهداد میشوند؛ ههچنین جهع امتیاا مواون به میزان
( 2/350کهتر اا میانگین  )2/5نشاان میدهاد باه ور اجهاالی وا ادهای ماذکور ،اا یا واکانش باه
فرصتها و تهدیدات درامینه ادغام کامل دارای تهدیداتی فراتر اا نقاط فرصت پیش رو است
در پی تعیین عوامل استراتژیک اولویتدار ،اقدام به تعریف استراتژیهای مرت ط به شرح ذیل شده
است:
 -1ادغام کامل:
ادغام ادارات کل قوقی و امالک و مستغالت در ساختار کالن شهرداری ضهن ادغاام وا ادهای
مذکور در یکدیگر در هر یک اا منا و یاادهگانه شهرداری؛ ههچنین اقدام بارای اصاالح چاارت کاالن
شهرداری بهعنوان راه رد توسعهای /تهاجهی (.)SO
 -2ابقای محدود:
ابقا و د مسئولیت و وظایف وا دهای امور قوقی و امالک و مساتقالت در برخای اا مناا و
یاادهگانه شهرداری با توجه به نوع و جم فعالیتهای آنها ،ضهن ادغام ادارات کل قوقی و اماالک و
مستغالت در ساختار کالن شهرداری بهعنوان راه رد تغییر جهت ()WO
 -3ادغام محدود:
ادغام وا دهای امور قوقی و امور امالک و مستغالت در یکدیگر در برخی اا مناا و یاادهگاناه
شهرداری ،با توجه به نوع و جم فعالیتهای آنها ،ضهن د و ابقای ادارات کل قاوقی و اماالک و
مستغالت در ساختار کالن شهرداری بهعنوان راه رد تنوع ()ST
 -4ابقای کامل:
د و ابقای ادارات کل قوقی و امالک و مستغالت در ساختار کالن شهرداری ،ضاهن دا و
ابقای وا دهای مذکور در هر یک اا منا و یاادهگانه شهرداری بهعنوان راه رد تدافعی ()WT
در مر له بعد جذابیت چهار استراتژی کلیدی فوق اا ریو الگوی  QSPMبه شارح ایار ،پاایش
شده است:
جهع جذابیت استراتژی ادغام کامل اا منظر عوامل داخلی  1/827و اا منظار عوامال خاارجی 1/5
است جهع جذابیت استراتژی ابقای محدود اا منظر عوامل داخلی  2/12و اا منظر عوامال خاارجی 1/81
است جهع جذابیت استراتژی ادغام محدود اا منظر عوامل داخلی  2/818و اا منظر عوامل خارجی 2/۹6
است جهع جذابیت استراتژی ابقای کامل اا منظر عوامل داخلی  2/232و اا منظر عوامال خاارجی 2/85
است
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ااآنجاییکه جذابیت کل استراتژی ادغام محدود ( )5/778بیشتر اا جذابیت کل استراتژیهای دیگر
است ،استراتژی مذکور بهعنوان استراتژی جذابتر انتخاب میشود؛ بنابراین با در نظر گرفتن جهیع جهات
پیشنهاد میشود اا ادغام ادارات کل قوقی و امالک و مستغالت در ساختار کالن شهرداری و ههچناین
ادغام تهامی وا دهای مذکور در ریزچارت ساامانی هر یک اا منا و یاادهگاناه شاهرداری اکیاداً پرهیاز
شده و ضهن د و ابقاای ادارات کال ماذکور در سااختار کاالن شاهرداری شایراا ،باهمنظور کااهش
هزینههای جاری مربو ه و صرفهجویی ،تنها استراتژی ادغام محدود ،به شکل ادغام برخای اا وا ادهای
یادشده در یکدیگر در بعضی اا منا و یاادهگانه شهرداری ،با توجه به ناوع و جام فعالیتهاای آنهاا،
عهلیاتی شود؛ ههچنین پیشنهاد میشود برای تعیین شاخص باهمنظور تعیاین جام فعالیات ،وا ادهای
پژوهششده ادغام شوند؛ سپن با بررسی آن شااخصها و باا ههااهنگی مادیریت ارشاد بارای اجارای
استراتژی مذکور اقدام شود ضهناً باید در نظر داشت که هر استراتژی ،راه ردی متناس با شرایط اضر
هر ساامان است که با تغییر شرایط محیطی ،اجرای آن در معرض چالش و تردید قرار خواهد گرفت
منابع
الف .فارسی
پهلوانیان ،سین ( ،)1385تجربهای موفو اا کاربرد مدیریت راه ردی ،یزد :انتشارات نیکو روش
کهت نیا ،سن (« ،)13۹0نقش برنامهریزی هلونقل بر اصالح بافات کال ادی منطقاه  8تهاران باا
استداده اا الگوی تحلیل  ،«SWOTمجله مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ،سال سوم،
شهاره 10
دیوید ،فردآر ( ،)1386مدیریت استراتژیک ،چ ،10ترجهۀ پارسائیان ،علی و اعرابی ،ساید محهاد ،تهاران:
دفتر پژوهشهای فرهنگی
رهنهاا ،محهادر یم (« ،)13۹0تحلیال مادیریت اساتراتژیک در کالنشاهر شایراا باا اساتداده اا مادل
 ،»SWOTنشریه علهیپژوهشی جغرافیا و برنامهریزی ،شهاره 42
رهنهایی ،محهدتقی و دیگران (« ،)13۹0ارایابی قابلیتهای توسعه شاهری مراغاه باا اساتداده اا مادل
ترکی ی  ،»ANP-SWOTمجله جغرافیا و توسعه ،شهاره 24
ی ی ،مسعود و دیگران (« ،)1386برنامهریزی راه ردی توسعه سامانههای هلونقل هوشهند جاادهای
کشور» ،فصلنامه پژوهشنامه هلونقل ،شهاره 4
علی ا هدی ،علیرضا و دیگران ( ،)1383برنامهریزی استراتژیک فناوری ا العاات و ارت ا اات ،تهاران:
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انتشارات تولید دانش
غداریان ،وفا و کیانی ،غالمرضا ( ،)1380استراتژی اثربخش ،تهران :نشر فردا
فرهودی ،ر هتاله و دیگران (« ،)1388ارایابی استراتژیک الگوی توسعه شهرهای ندتخیز با تأکیاد بار
ابعاد اقتصادی (مطالعه موردی :شهر دو گن دان)» نشاریه جغرافیاا و برناماهریزی ،دانشاگاه ت ریاز،
شهاره 2۹
قدمی ،مصطدی و دیگران (« ،)13۹0تعیین استراتژی متکی بر صنعت استخراج ندت با اساتداده اا روش
 SWOTآنالیز  IEAو ماترین  QSPMموردمطالعه شهر دو گن ادان» ،مجلاه علهیپژوهشای
آمایش فضا ،شهاره 3
مختاری ملکآبادی ،رضا و دیگاران (« ،)13۹4تعیاین راه ردهاای توساعه شاهری پایادار در شاهرهای
استخراجی (نهونه شهر استخراجی عسلویه)» مجله آمایش جغرافیایی دانشگاه گلستان ،شهاره 15
هانگر ،دیوید جِی و ویلن ،توماس آل ( ،)1۹۹4م انی مدیریت استراتژیک ،چ ،3ترجهه :اعرابی ،سید محهد
و ایزدی ،داود ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی1386 ،
وقداای ،ساید سااام و دیگااران (« ،)13۹6الگااوی تلدیقاای  SWOT-QSPMو کاااربرد آن در تعیااین
استراتژیهای بهینه شهرداریها (مطالعه ماوردی :اداره سابرسای عهلکارد شاهرداری مشاهد)»،
فصلنامه مهندسی تصهیم ،شهاره 6
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